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การประชุมวิชาการระดับชาต ิ

ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร 

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

 

คณะท่ีปรึกษา:  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

   รองคณบดีฝายบริหาร 

   รองคณบดีฝายวิชาการ 

   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

  

บรรณาธิการท่ีปรึกษา:  รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธิสาคร 

 

บรรณาธิการ:   ดร.สรายุทธ เลิศปจฉิมนันท 

 

กองบรรณาธิการ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐนิษญา จิริยะสิน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิกาญจน จินาพันธ 

ผูชวยศาสตราจารย สุวรรณา งามเหลือ 

ดร.ภาสกร เชื้อสวย 

ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล 

    

คณะกรรมการอํานวยการ 

รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธิสาคร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักริน จุลพรหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐนิษญา จิริยะสิน 

ดร.จันทรปรียา บุณยรัตพันธุ 

ดร.ธีระวุฒิ สุนทรา 

ดร.ภาสกร เชื้อสวย 

ดร.มานีนันท หรูรักวิทย 

ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล 

ดร.สรายุทธ เลิศปจฉิมนันท 

อาจารยนวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล 

อาจารยเบ็ญจรัตน ลักขณาวงศ 

อาจารยสุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ 
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คณะกรรมการดําเนินการ 

รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธิสาคร 

รองศาสตราจารย ขนิษฐา จิตชินะกุล 

รองศาสตราจารย จริยา นวลนิรันดร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จักริน จุลพรหม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุรี สชุนวนิช 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐนิษญา จิริยะสิน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณุวีร ชมพูชาติ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนาภรณ ประวัติวัชรา 

ผูชวยศาสตราจารย ชลธชิา ศาลิคุปต 

ผูชวยศาสตราจารย สุวรรณา งามเหลือ 

ดร.จักรพันธ เรียมลิว 

ดร.จันทรปรียา บุณยรัตพันธุ 

ดร.ปาจรีย หวังรุงกิจ 

ดร.ภาสกร เชื้อสวย 

ดร.วริศรา อนันตโท 

ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล 

ดร.วุฒิยา พยัคฆมาก 

ดร.ศันสนีย ปญญาเลิศ 

ดร.ศิริอร ละดาห 

อาจารยกิตติพงษ อินทรัศมี 

อาจารยนวลนอย ตระกูลกิตติไพศาล 

อาจารยเบ็ญจรัตน ลักขณานนท 

อาจารยปณวัฒน วัฒนวิทย 

อาจารยยุทธ อุทยานินทร 

อาจารยรติรัตน มหาทรัพย 

อาจารยสุกัญญา สุขวิบูลย 

อาจารยสุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ 

นายดาวรุง วงศสุวรรณ 

นายวิษณุ อ่ิมสําราญ 

นางสาวอรทัย สุขโสด

 

รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ศาสตราจารย ดร.สันติ เล็กสุขุม      ราชบัณฑิตสํานักศิลปกรรม 

ศาสตราจารย ดร.อิศรา สันติศาสน    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.อุไรวรรณ ธนสถิตย     มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

รองศาสตราจารย ดร.จรีลักษณ  รัตนาพันธ   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ดร.ธันยวัฒน รัตนสัค    มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองศาสตราจารย ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.ปกรณ สิงหสุริยา   มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย ดร.วรวิทย เจริญเลิศ   นักวิชาการอิสระผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

รองศาสตราจารย ดร.สารีพันธุ  ศุภวรรณ     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี มหณรงคชัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบรูณ   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ธนรัชฎ ศิริสวัสดิ์    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.คารินา โชติรวี    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทนี เจริญศรี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัชชัย คุมทวีพร    มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดโชพล เหมนาไลย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณิธี บราวน    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประไพพรรณ พ่ึงฉิม   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรปวณี สุขรัตนฤทธิ์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ เสวตเวชากุล   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชชาภรณ รัตนภุมมะ  มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรชัญ ครุจิต   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ณ ระนอง   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหะโรจน กิตติมหาเจริญ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ ยอดทอง   มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูชวยศาสตราจารย โอฬาร รัตนภักดี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ดร. เพ็ญสุภา สุขคตะ       นักวิชาการอิสระผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ดร.กมล บุษบรรณ      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ดร.แกวตา จันทรานุสรณ     มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ดร.คุณัชญ สมชนะกิจ     มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดร.เจิด บรรดาศักดิ์       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ดร.เทพทวี โชควศิน     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ดร.เบญจพร ดีขุนทด     นักวิชาการอิสระผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

ดร.ปรัชญา เปยมการุณ     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดร.ปทมา ฑีฆประเสริฐกุล     มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดร.ปยบุตร สุเมตติกุล     มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ดร.ปยฤดี ไชยพร      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ดร.พัชรินทร บูรณะกร      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ดร.พิชญรัตน เหมนาไลย      มหาวิทยาลัยบูรพา 

ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ํา       มหาวิทยาลัยบูรพา 

ดร.เพ็ญแข วงศสุริยา            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ดร.รชฏ สาตราวธุ      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดร.รัฐสาห เลาหสุรโยธิน       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.วุฒิชัย พิลึก       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ดร.สิริรัตน จรรยารัตน     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ดร.สุรีรัตน วงศสมิง     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ดร.อาทรี วณิชตระกูล      มหาวิทยาลัยบูรพา 

พระมหามฆวินทร ปุริสุตตโม    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 

 

ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

รองศาสตราจารย ดร.อุสา สุทธิสาคร   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

รองศาสตราจารย ขนิษฐา จิตชินะกุล   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

รองศาสตราจารย จริยา นวลนิรันดร   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

รองศาสตราจารย ตวงรัตน คูหเจริญ   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรนชุ พูศักดิ์ศรีกิจ    คณะบริหารธุรกิจ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี  คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนิกาญจน จินาพันธุ  คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตรา เปลี่ยนรุง    คณะนิเทศศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรดล แกวประเสริฐ   คณะนิเทศศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ชลธชิา ศาลิคุปต   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

ผูชวยศาสตราจารย บัวผัน สพุรรณยศ   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

ผูชวยศาสตราจารย สุวรรณา งามเหลือ   คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

ดร.ณัฐยา สัตยะพงษพันธุ     คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

ดร.นิออน ศรีสมยง      คณะทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 

ดร.ภาสกร เชื้อสวย     คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

ดร.วริศรา อนันตโท     คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

ดร.วาสนา สมอัจฉริยกุล     คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

ดร.สรายุทธ เลิศปจฉิมนันท    คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 
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  โทร. 02-679-6000 

 

รวมกับ:  สมาคมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 

   

ออกแบบปก: สรายุทธ เลิศปจฉิมนันท 

ภาพประกอบ: สมภาร พรมทา (ภาพประกอบหนาค่ัน Panel) 

 

การเผยแพร: เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร 

และศิลปกรรมศาสตร ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม. 

 -- กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 2562. 
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สารจากคณบดี 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

 คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมกับสมาคมปรัชญาและ

ศาสนาแหงประเทศไทย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะศิลปกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ไดจัด

ประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร ทามกลาง

ความเปลี่ยนแปลงของสังคม “ความรัก ความตาย และอํานาจ ในบริบทสังคมรวมสมัย” ในวันอังคาร

ท่ี 4 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูคนในสังคมรวมสมัยไดตระหนัก ทําความเขาใจความหมายและ

คุณคาท่ีแทจริงของการดําเนินชีวิต ตลอดจนมีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการเก่ียวของกับ ความรัก 

ความตาย อํานาจและการดําเนินชีวิตในสังคมปจจุบัน อีกท้ังเพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นของนักวิชาการในศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตในสังคมรวมสมัย 

 ในนามของคณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลปและคณะผูจัดงาน จึงใครขอขอบคุณทุกทาน

ท่ีมีสวนรวมในการจัดงานครั้งนี้  อันไดแก คณะทํางาน ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ 

คณาจารย ผูนําเสนอผลงานวิชาการทุกทาน รวมถึง องคปาฐกท่ีไดใหขอคิดเห็นอันพึงตระหนักตอผูฟง

และผูคนในสังคมใหมีทัศนะท่ีเหมาะสมตอ ความรัก ความตายและอํานาจในบริบทสังคมรวมสมัย  

 

 

 

 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี 

  .คณบดีคณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 
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ความรัก ความตาย และอํานาจ เปนประเด็นของการศึกษาท่ีสําคัญ และเก่ียวของโดยตรงกับ

องคความรูทางดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร รวมไปถึงศิลปะประยุกตแขนงตาง ๆ ก็เชนกัน แตถึง

กระนั้นก็ปฏิเสธไมไดวา ประเด็นของการศึกษาเหลานี้ มีความผันผวนไปตามพลวัตของยุคสมัยท่ีไม

เคยหยุดนิ่ง ทวาในทามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีดําเนินสืบเนื่องอยูเสมอนั้น ก็เปนท่ีนาสังเกตวาการ

ถกเถียงอภิปรายปญหาวาดวยอํานาจ ความตาย และความรัก ยังเปนสิ่งท่ีถูกหยิบยกมาพูดถึงเสมอใน

สังคมรวมสมัย ทําใหการศึกษาถึงบริบทแวดลอมตาง ๆ ภายใตประเด็นปญหาเหลานี้จึงไมเคยตกยุค

หรือพนสมัยไปแตอยางใด 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดเล็งเห็นถึงความจําเปนท่ี

จะตองสํารวจและติดตามองคความรูในปจจุบัน ท่ีรุดหนาไปตามการขับเคลื่อนของสังคมอยางเปน

พลวัต ความมุงหมายนี้ถือเปนเหตุปจจัยหลัก ท่ีผลักดันใหเกิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศน

เชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตรทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม ภายใต

ประเด็นปญหาวาดวยความรัก ความตาย และอํานาจในบริบทสังคมรวมสมัย ซ่ึงเปนท่ีนายินดีท่ี

นักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาไดใหความสนใจเขารวมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงทําให

ประเด็นของความรัก ความตาย และอํานาจ ไดถูกนํามาปริทัศนในแงมุมใหม และอภิปรายผานมิติ

มุมมองของสาขาวิชาตาง ๆ อาทิ ปรัชญา จิตวิทยา รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร ภาษาศาสตร นิเทศ

ศาสตร ศิลปกรรมศาสตร ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เปนตน 

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ

ศิลปกรรมศาสตร ฉบับนี้ ไดรวบรวมบทความวิจัย/วิชาการภายหลังจากท่ีการประชุมไดเสร็จสิ้นลง

ท้ังหมด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรสูสาธารณะ และมุงหวังวาผลการคนควาศึกษาของผูนําเสนอ

บนเวทีวิชาการครั้งนี้ จะมีประโยชนท้ังตอแวดวงวิชาการและตอบุคคลท่ัวไปไมมากก็นอย 

 

 

สรายุทธ เลิศปจฉิมนันท 
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  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 หัวขอท่ีเราจะมาประชุมหรือนําเสนอบทความ หัวขอเรื่องใหญ คือ ความรัก ความตาย และ

อํานาจในบริบทสังคมรวมสมัย เม่ือผมดูรายละเอียดของการประชุมแลวพบวา ทานอาจารยและ

นักวิจัยท่ีจะมานําเสนอความคิดในครั้งนี้ มาจากสายมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และสายศิลปะ สิ่งท่ี

ผมจะพูดหรือชวนใหคิดก็จะมีลักษณะบางอยางซ่ึงเปนของคนท่ีทํางานทางดานปรัชญา แตนาจะเปน

แงคิดบางอยางท่ีทําใหทานท่ีอยูในสายของศิลปะ มนุษยศาสตร สังคมศาสตร ซ่ึงก็มาจากเรื่องท่ี

วนเวียนอยูในความคิดของผมมานาน อยางนอยก็สามถึงสี่ป คือเรื่องความวางเปลาของชีวิต และเปน

ประเด็นท่ีนักปรัชญาโดยเฉพาะพวกนักปรัชญาสาย existentialism อยางเชน ซารตร หรือกามูส 

หรือใครตอใครไดพูดถึงไวเยอะ นักปรัชญาเหลานี้ประสบความสําเร็จจากการชี้ใหเราเห็นวา ชีวิตของ

เรานั้นวางเปลา ชีวิตนั้นไรแกนสาร แตผมคิดวาสิ่งท่ีหายไปจากงานเขียนของนักคิดเหลานี้ก็คือ 

นักเขียนเหลานีไ้มไดบอกวา ถาชีวิตมันเปนแบบนี้แลวเราควรจะดําเนินชีวิตยังไง ผมคิดวาสิ่งนี้หายไป 

และมันอาจจะเปนไปไดวาท่ีหายไปก็เพราะสวนหนึ่งคงเปนเพราะนักคิดนักเขียนเหลานี้อาจคิดวา 

ความวางเปลาของชีวิตเปนสิ่งท่ีแกไมได ไมมีทางไป 

ผมอยากจะลองเสนอขอคิดเห็นของผมบางอยาง ซ่ึงอาจจะไดแรงบันดาลใจมาจากศาสนา

พุทธ และเปนสิ่งหนึ่งซ่ึงสําคัญมากท่ีจะทําใหเราอยูกับความวางเปลาของชีวิตได ก็คือเรื่องความรัก 

เชน เม่ือเราแตงงานใชชีวิตกับใครคนหนึ่ง เม่ือถึงจุดหนึ่ง ไมเขาหรือเราก็ตองไปกอน และตอนท่ีแตละ

คนแยกยายกันไปสูความตาย นั่นเปนเรื่องสวนตัวของแตละคนลวน ๆ ท้ังศาสนาพุทธและปรัชญา 

existentialism ตางบอกวาทายท่ีสุดของชีวิต เราก็เปนแบบนี้กันทุกคน ถาใครเปนโสด ชีวิตก็มุงไปสู

ความวางเปลา แตถาใครแตงงาน ซ่ึงผมคิดวาเปนเรื่องดี วันหนึ่งก็อาจจะเกิดความคิดวา หากวันหนึ่ง

เราเปนอะไรไป คนขางหลังจะมีชีวิตอยางไร ผมคิดวาสิ่งนี้คือความรักในความหมายของการท่ีเรา

คิดถึงคนบางคนท่ีเราผูกพัน และเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหเราอยูกับความวางเปลาของชีวิตได 

เพราะเราจะตระหนักวา เราไมสามารถอยูกับใครชั่วนิจนิรันดรได ไมวาใครก็ตองตายจากไป แตการมี
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ชีวิตอยูของเรา เปนการทําทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือประคับประคองชีวิตของคนท่ียังอยู ผมคิดวาสิ่งนี้ก็คือ

ความรัก 

มีอยูพระสูตรหนึ่งท่ีผมพลิกอาน เปนพระสูตรท่ีผมไดตั้งขอสังเกตวามีความสําคัญ พระสูตรนี้

เลาวาในชวงบั้นปลายชีวิตของพระพุทธเจา ครั้งหนึ่งพระพุทธเจาทานประทับนั่งอยูในวัดทามกลาง

ภิกษุท่ีแวดลอมพระองคอยู พระพุทธเจาหันมองภิกษุท่ีแวดลอมทาน ทานตรัสกับพระรูปหนึ่งวา คนท่ี

แวดลอมเราอยูลวนแลวแตเปนคนท่ีแปลกหนาสําหรับเราหมด รวมท้ังเธอดวย เราไมรูจัก เธอชื่ออะไร 

รวมถึงท่ีนั่ง ๆ อยูนั่นดวย เราไมรูจัก พวกท่ีเรารูจักลวนตายจากเราไปแลว พระโมคคัลลานะ พระสารี

บุตร ตางก็ตายไปแลว เสร็จแลวพระพุทธเจาก็พูดกับพระท่ีแวดลอมทานอยูวา พอคนท่ีเรารูจักตายไป

หมดแลว โลกท้ังโลกปรากฏตอตถาคตวาเปนสิ่งท่ีวางเปลา ซ่ึงประโยคนี้สําคัญ และผมก็คิดวาบุคคล

ขนาดพระพุทธเจาทานยังมองไปรอบ ๆ ตัว เห็นแตคนหนาใหม คนหนาเกาตายไปหมดแลว ทานยัง

ปรารภกับตัวเองวาโลกนี้ชางวางเปลา ซ่ึงผมคิดวาความวางเปลาท่ีปรากฏตอพระพุทธเจาเราอาจจะ

ไมเขาใจ แตชีวิตของพระพุทธเจา ทานเองก็คงทราบดีวาสักวันทานก็ตองเดินไปสูความวางเปลา 

เหมือนกับใครตอใครท่ีเดินไปกอน ซ่ึงเปนธรรมดาของชีวิต แตการท่ีเคยอยูรวมกัน และการท่ี

พระพุทธเจาไดวางรากฐานเอาไว พอวันหนึ่งเม่ือทานจากไป ศาสนาพุทธจะยังอยูได ผมคิดวาสิ่งท่ี

พระพุทธเจาทําก็เปนแงหนึ่งของความรัก เหมือนกับความรักอยางท่ีเราคิดวาเราตื่นนอนในตอนเชา 

และกอนท่ีจะเขานอนในตอนคํ่า เรามีเวลาอยูพอสมควร เราควรจะทําอะไรในชีวิตเพ่ือเราเอง และ

เพ่ือผูอ่ืน เม่ือคิดอยางนี้ งานเขียนของพวกนักคิดในกลุม existentialism ท่ีพูดถึงชีวิตท่ีวางเปลา แตก็

จบเอาไวหวน ๆ จึงเปนสิ่งท่ีเราสามารถนํามาคิดเพ่ือเอาไปทําอะไรตอท้ังในทางศิลปะ ปรัชญา และ

ศาสนาได หรือแมแตในดานมนุษยศาสตร สังคมศาสตร ก็มีแงมุมท่ีนาจะเอาไปประยุกตใชไดดวย 

แตยังมีสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากจะฝากเปนประเด็นสุดทาย ซ่ึงเปนความไมแนใจวาขอเสนอของผม

ท่ีเสนอวา ความรักเปนอุปกรณสําคัญท่ีจะทําใหเราอยูกับความวางเปลาหรือความไรแกนสารของชีวิต

ได ผมเองก็หวงวา ถาเราเปนคนท่ีออนไหวมาก ๆ เสร็จแลวเราคิดวาเราจะอยูกับคนท่ีเรารักดวยการ

ดูแลเขาอยางดี ซ่ึงทําใหเขารูสึกกับเราวา เรารักเขาจริง ๆ แตในวันท่ีเราตาย เทากับเราโยนภาระหนัก

ใหกับคนคนนั้น เพราะยิ่งเขารูสึกวาเรารักเขามากเทาใด ในวันท่ีเราตาย เราจะทําใหเขาเจ็บปวดมาก

ท่ีสุด ผมจึงคิดอยูวา หรือความรักยังมีขีดจํากัดวาอยามากเกินไป เพราะถามากเกินไป คนท่ีเขารับ

ความรักจากเราในชวงท่ียังเปน ๆ เขาอาจจะยังสุข แตความรักท่ีใหมาก ละเอียด และลึกซ้ึงเกินไปนั้น 

ก็อาจจะทําใหในวันท่ีเราตาย เราโยนความทุกขกองมหึมาใหกับเขา จึงอยากจะฝากทานโดยเฉพาะ

ทานท่ีทํางานดานศิลปะไดไปคิดเรื่องนี้ตอ วันนี้ผมคงมีเรื่องเทานี้ ขอบพระคุณมากครับ  
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นักรบ นาคสวุรรณ 

2. พลังแหงรักและวาทศิลป : กรณีศึกษาบทละครไทยเรื่องสาวิตรี   18 

นิศา บูรณภวงค 

3. การวิเคราะหบทสนทนาตอสิทธิท่ีไมเทาเทียมในรางพระราชบัญญัติคูชีวิต  35 

ในชุมชนออนไลน 

 ภีรกาญจน ไคนุนนา  

4. ความเปนหญิงกับการสรางเรือนรางของหญิงในรางชาย    52 

สุรสีห บัวจันทร 

5. Relations of Power (of Love) between Life and Death   67 

in Isaac Marion’s Warm Bodies 

 Sirirat Pholmoo 

6. ชีวิต ความรักและธรรมชาติในบทเพลงบอดี้สแลม:    77 

การวิเคราะหผานกรอบทฤษฎีวรรณคดีวิจารณแนวโรแมนติก 

 ศรัณยภัทร บุญฮก 

7. กลวิธีทางภาษาในการนําเสนอความคิด “ผูชาย-ผูหญิง”    95  

ในคาวคําสอนพอบานแมบานลานนา 

 ชิษณุพงศ อินทรเกษม 
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8. เอกลักษณหลากหลายทางเพศ เพศสภาพและแบบแผนประเพณีของเกาหลีใต:  108 

การศึกษาเชิงลึกของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวเกาหลีใต 

ท่ีมาเยี่ยมกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 วุทธินันท ออกกังวาน 

9. “ชาติภพ” ในบทเพลงรักของสุนทราภรณ     126 

สุนันท ภัคภานนท 

10. สะใภบานแบ: คุณคาผูหญิงในละครโทรทัศนเรื่องกรงกรรม   146 

กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี 

อํานาจ และความเปล่ียนแปลงของยุคสมัย 

1. เสนทางชีวิตเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง: กรณีศึกษาโครงการฟนฟูเยียวยาและ 163 

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เทศบาลนครขอนแกน 

จิรเมธ ไฉนศิริยุทธิ์ 

2. แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 176 

เพ่ือคืนคนดีสูสังคม 

จตุพร ธิราภรณ 

3. รูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ  207 

ชุมชนภูมิปญญาปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม 

 วัชระ สุตะโคตร  

4. วัฒนธรรมความรุนแรง การสื่อสารในเกมออนไลน    230 

ดิฐพงศ ประเสริฐไพฑูรย 

5. เวลาคุณภาพ....เปดโลกกวางสรางผูเรียนสูการเปน Active Citizen  240 

 รัตนาภรณ ประวัติวัชรา 

6. ปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม  257 

ผลิตเหล็กกลาแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 

 ชูเกียรติ จากใจชน และคณะ 

7. แนวคิดการผลิตแบบยืดหยุนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมสมัย  277 

 เสาวลักษณ ชายทวีป และ เรือนแกว ภัทรานุประวัติ 
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8. เหา กับ เธอ: ชีวิตทางสังคมของผูตองขังหญิงกับเหาในทัณฑสถาน  295 

 รวิวรรณ รักถ่ินกําเนิด 

9. “ละครแบบมีสวนรวม” สูการสลายเสนแบงระหวางนักแสดงและผูชม  314 

พุฒิพงศ มาตยจันทร 

10. ละครสรางสรรค: กระบวนการเรียนรูทางเลือกใหมท่ีสอดคลองกับ   328 

ทิศทางการศึกษาของชาติ 

ลิขิต ใจดี 

11. ละครเพ่ือพัฒนาสุขภาพอนามัย      343 

สุภาวดี หลวงกลาง 

ภาษา วาทกรรม และการส่ือสาร 

1. “The Sixth Love Language” about Tham Luang Cave Rescue  364 

on English Social Media 

Preeyanuch Chanprasert 

2. An Analysis of Personal Pronouns in Brand Personality   378 

of UK University Websites 

Yuwaree Tongvivat and Darunee Dujsik 

3. Intervening Power of Mother-tongue: A Case Study of Contrastive 397 

Analysis of Grammatical Errors in English Business Sales Letters of 

Non-English Major Undergraduate Students 

 Tanisaya Jiriyasin and Kancharin Suttimaneethip  

4. Power of the Dragon Land: Translation Method Used for Translating 413  

International Fast Food and Snacks’ Brands in Chinese Market 

Tanisaya Jiriyasin and Yaodong You 

5. Linguistic Realizations of Moves and Politeness Strategies in  430 

Open Request  Letters 

 Takwa Bosuwon 
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6. หมอดู 4.0: ท่ีปรึกษาจิตวิญญาณ ความศรัทธา ความหวัง พลังชีวิต  452 

 ตระหนักจิต ยุตยรรยง 

7. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กับการรับรูภาพลักษณ  460 

แบรนดกรุงเทพมหานคร ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

 พิชัย นิรมานสกุล 

8. ภาพยักษและลิงบนจิตรกรรมฝาผนังวัดชางใหญ     475 

 จักริน จุลพรหม 

9. เรื่องเลานักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูปาและผูชวยโคชติดถํ้าขุนน้ํานางนอน  494 

และ ‘Thailand’s Mission Impossible’ 

นฤมล จันทรศุภวงศ 

10. ทัศนคติของ Generation X ท่ีมีตอเครื่องมือสื่อสารการตลาดเบอรมงคล  512 

เครือขาย AIS 

ชฎาเพชร ไชยวงศา 

11. ความคลั่งไคลทางการศึกษาของชาวเกาหลี กรณีศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษ 528 

ทิพยธิดา สกุลทองอราม 

ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง  

1. รํามังคละ : จากรูปแบบชาวบานสูมาตรฐานนาฏศิลปไทย    540 

ณัฏฐธยาน มงคะสิงห 

2. เตียวเพชร : วานรท่ีสูญหายไปจากโรงโขน     554 

ธนพล สามทองกล่ํา 

3. วิธีการนําเสนอฉากยุทธหัตถีกับอรรถรสของผูชมในการแสดงประกอบ  566 

แสง ส ีเสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 วัชราพร สุขสมวงศ 

4. “โนราเทิดพระเกียรติ” เครื่องมือแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอ   580 

สถาบันพระมหากษัตริย 

ภาณุพงศ รณรงค 
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5. เพลงชาตรีท่ีปรากฏในการแสดงละครรํา     594 

 บัณฑิตา สุภาเลิศ 

6. บทบาทของไฟพิธีกรรมในการแสดงนาฏศิลปไทย    612 

 นันทิชา ณ โนนชัย 

7. หมอลํากลอนประยุกต หมอลําทองแปน พันบุปผา: สาเหตุและการพัฒนา  624 

หมอลํากลอนประยุกต 

 มัชรินทร ล้ําจุมจัง 

8. พัฒนาการการแสดงลิเกคณะศรรามน้ําเพชร     639 

 อัชฌายง ตรีสมุทร 

9. การเสื่อมความนิยมของรําวงเวียนครก บานหมน  อําเภอเมือง   653 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กฤติมา แสงทองลวน 

10. การเสื่อมความนิยมของเพลงทรงเครื่อง : สาเหตุ ปจจัย และแนวทางฟนฟู  668 

ธนพล แกวกวาง 

11. นางอดูล นางยักษ ความรัก ความลวง      682 

พรพิพัฒณ ราชกิจกําธร 

12. นาฏยศิลปบําบัด : แนวทางหนึ่งในการรักษา     693 

 ศรินทิพย ดวนลี 

13. บทบาทและความสําคัญของตัวพรานบุณในละครเรื่องมโนหรา   703 

 ศิริชัย นาคพุฒ 

14. ลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชร      714 

ภัสสรีธัช ชูเชิด 

15. รูปแบบนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย    731 

ภัทรนุช ศิริพงษ 
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ปรัชญา ศาสนา และความตาย  

1. ปริศนาธรรมจากสัญลักษณพิธีกรรมท่ีปรากฏในการทําศพมอญ   744 

ปรมาภรณ ลิมปเลิศเสถียร 

2. The Myth of the American Dream: How Power Wielded by Dominant 757 

White Society Serves as an Obstacle for African Americans to Achieve 

the American Dream in August Wilson’s play The Piano Lesson 

 Thipvipa Charoensong 

3. การตีความเก่ียวกับพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา    774 

อัญชลี ปยปญญาวงศ 

4. Religiosity and Happiness of the Muslim and non-Muslim  793 

Populations in Thailand 

 Sumana Leelavanichkul 

5. การปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนโดยใชหลักการของศาสนาอิสลาม 807 

 อุสา สุทธิสาคร และ ปาจรีย หวังรุงกิจ 

6. ทฤษฎีการศึกษาของจอหน ดิวอ้ีและขอโตแยงทางการศึกษา   824 

 ณฐิกา ครองยุทธ 

7. ความเขาใจผิด 2 ประการเก่ียวกับ icts: จากมุมมองปรัชญาสารสนเทศ  843 

 เจิด บรรดาศักดิ์ 

8. มโนทัศนเรื่องการ (ไม) กลายเปนวีรชนของผูเสียชีวิตจากเหตุการณ  858 

ทางการเมืองไทยรวมสมัย 

ธนัชชนม ธนาธปิ ปริพัฒน 
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กําหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปกรรมศาสตร 

ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

4 มิถุนายน 2562 

ณ คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

8.00-8.50 น.   ลงทะเบียน ณ หอง 23701 พรอมรับอาหารวางและเอกสารใบเสร็จรับเงิน 

8.50-9.00 น.   พิธีเปด โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป  

9.00-9.45 น.    องคปาฐก ศาสตราจารย ดร. สมภาร พรมทา ปาฐกถา หัวขอ 

“Love and the Absurdity of Life”  

9.45-10.00 น.   ผูนําเสนอแยกเขาหองประชุมยอย 

23701, 23201, 23202, 23203, 23204  

10.00-12.00น.   การนําเสนอบทความในหองประชุมยอย 23701, 23201-23204  

12.00-13.00น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น.   การนําเสนอบทความในหองประชุมยอย 23701, 23201-23204 

16.00-16.30 น.   ผูนําเสนอบทความรับประกาศนียบัตร (ในแตละหองยอย) 

 

หัวขอยอยและการแบงหองนําเสนอ 

 

หอง 23701  ความรัก เพศสภาพ และความหลากหลายทางเพศ 

หอง 23201  อํานาจ และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 

หอง 23202  ภาษา วาทกรรม และการสื่อสาร 

หอง 23203  ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง 

หอง 23204  ปรัชญา ศาสนา และความตาย 
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กําหนดการและการนําเสนอบทความ 

4 มิถุนายน 2562 

ณ คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

หอง 23701 ความรัก เพศสภาพ และความหลากหลายทางเพศ 

     เวลา         หัวขอนําเสนอ  (no.)          ชื่อผูนําเสนอ 

10.00-10.25 พระแมพหุชระเทพผูคุมครองความหลากหลายทางเพศ (001) 

 

นักรบ นาคสุวรรณ 

10.25-10.50 เพราะรักจึงตอรอง : ทฤษฎีความรักท่ีปรากฏในบทละครไทย

เรื่องสาวิตรี (002) 

นิศา บูรณภวังค 

10.50-11.15 การวิเคราะหบทสนทนาตอสิทธิท่ีไมเทาเทียมในราง

พระราชบัญญัติคูชีวิต ในชุมชนออนไลน (004) 

ภีรกาญจน ไคนุนนา 

11.15-11.40 ความเปนหญิงกับการสรางเรือนรางของหญิงในรางชาย (017) สุรสีห บัวจันทร 

11.40-12.05 Relations of Power (of Love) between Life and Death 

in Isaac Marion’s Warm Bodies (025) 

 

Sirirat Pholmoo 

12.05-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.25 ชีวิต ความรักและธรรมชาติในบทเพลงบอดี้สแลม : การ

วิเคราะหผานกรอบทฤษฎีวรรณคดีวิจารณแนวโรแมนติก  (038)   

ศรัณยภัทร บุญฮก 

13.25-13.50 กลวิธีทางภาษาในการนําเสนอความคิด “ผูชาย-ผูหญิง” ในคาว

คําสอนพอบานแมบานลานนา  (039)   

ชิษณุพงศ อินทรเกษม 

13.50-14.15 เอกลักษณหลากหลายทางเพศ เพศสภาพและแบบแผน

ประเพณีของเกาหลีใต: การศึกษาเชิงลึกของกลุมบุคคลท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศชาวเกาหลีใตท่ีมาเยี่ยมกรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย  (051) 

วุทธินันท ออกกังวาล 

14.15-14.40 “ชาติภพ” ในบทเพลงรักของสุนทราภรณ (036)  

 

สุนันท ภัคภานนท 

14.40-15.05 สะใภบานแบ: คณุคาผูหญิงในละครโทรทัศนเรื่องกรงกรรม 

(061) 

กิตติศักดิ์ เกิดอรณุสุขศร ี

15.05-15.20 มอบประกาศนียบัตรแกผูเขารวมนําเสนอผลงาน  
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หอง 23201  อํานาจ และความเปล่ียนแปลงของยุคสมัย 

     เวลา         หัวขอนําเสนอ  (no.)          ชื่อผูนําเสนอ 

10.00-10.25 เสนทางชีวิตเยาวชนชายขอบในสงัคมเมือง: กรณีศึกษา 

โครงการฟนฟูเยยีวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนชาย

ขอบในสังคมเมือง เทศบาลนครขอนแกน (026) 

จิรเมธ ไฉนศิริยุทธ์ิ 

10.25-10.50 แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวย

กระบวนการลูกเสือเพ่ือคืนคนดสีูสังคม (023) 

จตุพร ธิราภรณ 

10.50-11.15 รูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจทัิลและเน้ือหาสื่อ

ประชาสมัพันธ ชุมชนภูมิปญญาปนครกบานกลาง จังหวัด

นครพนม (024) 

วัชระ สุตะโคตร 

11.15-11.40 วัฒนธรรมความรุนแรง การสื่อสารในเกมออนไลน  (035) ดิฐพงศ ประเสริฐไพฑูรย 

11.40-12.05 เวลาคณุภาพ....เปดโลกกวางสรางผูเรยีนสูการเปน Active 

Citizen  (046) 

รัตนาภรณ ประวัติวัชรา 

12.05-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.25 ปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมผลติเหล็กกลาแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรปราการ  

(059)  

 

ชูเกียรติ จากใจชนและคณะ 

13.25-13.50  แนวคิดการผลิตแบบยืดหยุนและการเปลีย่นแปลงของสังคม

รวมสมัย (049)  

 

เสาวลักษณ ชายทวีปและ

เรือนแกว ภัทรานุประวัต ิ

13.50-14.15 เหา กับ เธอ: ชีวิตทางสังคมของผูตองขังหญิงกับเหาในทัณฑ

สถาน (034) 

รวิวรรณ รักถ่ินกําเนิด 

14.15-14.40 “ละครแบบมีสวนรวม” สูการสลายเสนแบงระหวางนักแสดง

และผูชม (007) 

 

พุฒิพงศ มาตยจันทร 

14.40-15.05 ละครสรางสรรค: กระบวนการเรียนรูทางเลือกใหมท่ีสอดคลอง

กับทิศทางการศึกษาของชาติ (018) 

ลิขิต ใจด ี

15.05-15.25 ละครเพ่ือพัฒนาสุขภาพอนามัย  (028) สุภาวดี หลวงกลาง 

15.25-15.40 มอบประกาศนียบัตรแกผูเขารวมนําเสนอผลงาน  

 

 

 



ถ 

 

หอง 23202 ภาษา วาทกรรม และการส่ือสาร 

      เวลา         หัวขอนําเสนอ  (no.)          ชื่อผูนําเสนอ 

10.00-10.25 “The Sixth Love Language” about Tham Luang Cave 

Rescue on English Social Media (033) 

Preeyanuch Chanprasert 

10.25-10.50 An Analysis of Personal Pronouns in Brand Personality 

of UK University Websites  (044) 

 

Yuwaree Tongvivat & 

Darunee Dujsik 

10.50-11.15   Intervening Power of Mother-tongue: A Case Study 

of Contrastive Analysis of Grammatical Errors in 

English Business Sales Letters of Non-English Major 

Undergraduate Students (047) 

Tanisaya Jiriyasin & 

Kancharin 

Suttimaneethip  

11.15-11.40 Power of the Dragon Land: Translation Method Used 

for Translating  International Fast Food and Snacks’ 

Brands in Chinese Market  (052) 

 

Tanisaya Jiriyasin & 

Yaodong You  

11.40-12.05 Linguistic Realizations of Moves and Politeness 

Strategies in Open Request  Letters (031) 

Takwa Bosuwon 

12.05-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.25 หมอดู 4.0 :  ท่ีปรึกษาจิตวิญญาณ  ความศรัทธา  ความหวัง  

พลังชีวิต (003) 

ตระหนักจติ ยุตยรรยง 

13.25-13.50  ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กับการรับรู

ภาพลักษณ 

แบรนดกรุงเทพมหานคร ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ (032) 

พิชัย นิรมานสกุล 

13.50-14.15 ภาพยักษและลิงบนจิตรกรรมฝาผนังวัดชางใหญ  (037) จักริน จุลพรหม 

14.15-14.40 เรื่องเลานักฟุตบอลเยาวชนทีมหมปูาและผูชวยโคชติดถํ้าขุนนํ้า

นางนอน  และ ‘Thailand’s Mission Impossible’ –(040) 

นฤมล จันทรศภุวงศ 

14.40-15.05 ทัศนคติของ Generation X ท่ีมีตอเครื่องมือสื่อสารการตลาด  

เบอรมงคล เครือขาย AIS (045) 

ชฎาเพชร ไชยวงศา 

15.05-15.30 ความคลั่งไคลทางการศึกษาของชาวเกาหลี กรณีศึกษาการเรยีน

ภาษาอังกฤษ (050) 

ทิพยธิดา สกุลทองอราม 

15.30-15.45 มอบประกาศนียบัตรแกผูเขารวมนําเสนอผลงาน  

 

 



ท 

 

หอง 23203 ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง 

     เวลา         หัวขอนําเสนอ  (no.)          ชื่อผูนําเสนอ 

10.00-10.20  รํามังคละ : จากรูปแบบชาวบานสูมาตรฐานนาฏศิลปไทย   

(006) 

ณัฏฐธยาน มงคะสิงห 

10.20-10.40 เตียวเพชร : วานรท่ีสูญหายไปจากโรงโขน  (008)  ธนพล สามทองกล่ํา 

10.40-11.00 วิธีการนําเสนอฉากยุทธหัตถีกับอรรถรสของผูชมในการแสดง

ประกอบ แสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัด

สุพรรณบุรี  (009) 

วัชราพร สุขสมวงศ 

11.00-11.20 “โนราเทิดพระเกียรติ” เครื่องมือแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตริย (010) 

ภาณุพงศ รณรงค 

11.20-11.40 เพลงชาตรีท่ีปรากฏในการแสดงละครรํา – (011) บัณฑิตา สุภาเลิศ 

11.40-12.00 บทบาทของไฟพิธีกรรมในการแสดงนาฏศิลปไทย  (012) นันทิชา ณ โนนชัย 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.20 หมอลํากลอนประยุกต หมอลําทองแปน พันบุปผา :สาเหตุและ

การพัฒนาหมอลํากลอนประยุกต (013) 

มัชรินทร ล้ําจมุจัง 

13.20-13.40  พัฒนาการการแสดงลิเกคณะศรราม  

นํ้าเพชร (014) 

อัชฌายง ตรีสมุทร 

13.40-14.00 การเสื่อมความนิยมของรําวงเวียนครก บานหมน  อําเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช (015) 

กฤติมา แสงทองลวน 

14.00-14.20 การเสื่อมความนิยมของเพลงทรงเครื่อง : สาเหตุ ปจจัย และ

แนวทางฟนฟู (016) 

ธนพล แกวกวาง 

14.20-14.40 นางอดูล นางยักษ ความรัก ความลวง  

(019) 

พรพิพัฒณ ราชกิจกําธร 

14.40-15.00 นาฏยศิลปบําบัด : แนวทางหน่ึงในการรักษา (020) ศรินทิพย ดวนล ี

15.00-15.20 บทบาทและความสําคญัของตัวพรานบุณในละครเรื่องมโนหรา 

(021) 

ศิริชัย นาคพุฒ 

15.20-15.40 ลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชร (022) ภัสสรีธัช ชูเชิด 

15.40-16.00 รูปแบบนาฏยประดิษฐของวิทยาลยันาฏศิลปสุโขทัย  (027) ภัทรนุช ศิริพงษ 

16.20-16.30 มอบประกาศนียบัตรแกผูเขารวมนําเสนอผลงาน  

 

 

 



ธ 

 

หอง 23204  ปรัชญา ศาสนา และความตาย 

     เวลา         หัวขอนําเสนอ  (no.)          ชื่อผูนําเสนอ 

10.00-10.20 ปริศนาธรรมจากสัญลักษณพิธีกรรมท่ีปรากฏในการทําศพมอญ 

(042) 

ปรมาภรณ ลิมปเลิศเสถียร 

10.20-10.40 ความเช่ือเก่ียวกับความฝนของอเมริกันชน: อํานาจในมือของคน

ผิวขาวเปนอุปสรรคอยางไรในการกีดขวางชาว 

แอฟริกัน-อเมริกันในการบรรลุความฝนของอเมริกัน-ชน ในบท

ละครของออกัส วิลสัน  เรื่อง เดอะ เปยโน เลสซั่น  (053) 

ทิพยวิภา เจรญิสงค  

10.40-11.00 การตีความเก่ียวกับพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา (055) อัญชล ีปยปญญาวงศ  

12.05-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-13.25 Religiosity and Happiness of the Muslim and non-

Muslim Populations in Thailand (056) 

Sumana Leelavanichkul  

13.25-13.50 การปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนโดยใชหลักการของ

ศาสนาอิสลาม (060) 

อุสา สุทธิสาครและปาจรีย 

หวังรุงกิจ 

13.50-14.15 ทฤษฎีการศึกษาของจอหน ดิวอ้ีและขอโตแยงทางการศึกษา 

(057) 

ณฐิกา ครองยุทธ 

14.15-14.40 ความเขาใจผดิ 2 ประการเก่ียวกับ icts: จากมมุมองปรัชญา

สารสนเทศ  (058) 

เจิด บรรดาศักดิ ์

14.40-15.05 มโนทัศนเรื่องการ (ไม) กลายเปนวีรชนของผูเสียชีวิตจาก

เหตุการณทางการเมืองไทยรวมสมัย   (041) 

ธนัชชนม ธนาธิป 

ปริพัฒน 

15.05-15.20 มอบประกาศนียบัตรแกผูเขารวมนําเสนอผลงาน  
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Panel 01: ความรัก เพศสภาพ และความหลากหลายทางเพศ 

 
1. พระแมพหุชระเทพผูคุมครองความหลากหลายทางเพศ     3 

นักรบ นาคสวุรรณ 

2. พลังแหงรักและวาทศิลป : กรณีศึกษาบทละครไทยเรื่องสาวิตรี   18 

นิศา บูรณภวงค 

3. การวิเคราะหบทสนทนาตอสิทธิท่ีไมเทาเทียมในรางพระราชบัญญัติคูชีวิต  35 

ในชุมชนออนไลน 

ภีรกาญจน ไคนุนนา 

4. ความเปนหญิงกับการสรางเรือนรางของหญิงในรางชาย    52 

สุรสีห บัวจันทร 

5. Relations of Power (of Love) between Life and Death   67 

in Isaac Marion’s Warm Bodies 

Sirirat Pholmoo 

6. ชีวิต ความรักและธรรมชาติในบทเพลงบอดี้สแลม:    77 

การวิเคราะหผานกรอบทฤษฎีวรรณคดีวิจารณแนวโรแมนติก 

ศรัณยภัทร บุญฮก 
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7. กลวิธีทางภาษาในการนําเสนอความคิด “ผูชาย-ผูหญิง”    95 

ในคาวคําสอนพอบานแมบานลานนา 

ชิษณุพงศ อินทรเกษม 

8. เอกลักษณหลากหลายทางเพศ เพศสภาพและแบบแผนประเพณีของเกาหลีใต: 108 

การศึกษาเชิงลึกของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศชาวเกาหลีใต 

ท่ีมาเยี่ยมกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

วุทธินันท ออกกังวาน 

9. “ชาติภพ” ในบทเพลงรักของสนุทราภรณ     126 

สุนันท ภัคภานนท 

10. สะใภบานแบ: คุณคาผูหญิงในละครโทรทัศนเรื่องกรงกรรม   146 

กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศร ี
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“พระแมพหุชระ” เทพผูคุมครองความหลากหลายทางเพศ 

 

นักรบ นาคสวุรรณ 

คณะอุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

 

บทคัดยอ 

พระแมพหุชระ เปนเทพเจาฮินดูท่ีใหพรกับกลุมความหลากหลายทางเพศในอินเดีย รวมท้ัง 

“ฮิชระ” (กระเทยในประเทศอินเดีย) ดวย สังคมอินเดียไมยอมรับบุคคลประเภทนี้และผลักใหเปนคน

ชายขอบของสังคม พระแมพหุชระเปรียบเสมือนมารดาของ “ฮิชระ” เปนท่ีพ่ึงทางดานจิตใจและสราง

ความม่ันคงในการดําเนินชีวิต พรของพระแมพหุชระคือ “ฮิชระ” สามารถใหพรและสาปแชงคนท่ัวไป

ใหเปนไปตามนั้นได ทําให “ฮิชระ” มีพลังและอํานาจในการตอรองในการมีตัวตนในสังคมฮินดูท่ีไม

ยอมรับพวกตนในสังคม กลาวคือ กลุมพวก “ฮิชระ” ไดรับการเชิญมาอวยพรในวันเกิดทารก หรือ 

เตนรําเพ่ืออวยพรในงานแตงงาน ซ่ึงจะนําโชคลาภและความอุดมสมบูรณมาสูครอบครัวนั้น และ

สาปแชงผูคนท่ีดูถูกเหยียดหยามและทํารายพวกเขาใหเกิดความวิบัติได ผูหลากหลายทางเพศใน

อินเดียใหความสําคัญแกพระแมพหุชระ โดยการไปกราบสักการะท่ีวัดและมีรูปเคารพไวท่ีบาน 

สังคมไทยมีการบูชาพระแมพหุชระบางสวนเปนท่ีพ่ึงทางใจเทานั้น ไมมีพลังมีอํานาจตอรองเรื่องตาง ๆ  

ในบริบทของสังคมไทยชัดเจนนัก 

 

คําสําคัญ: พระแมพหุชระ, ฮิชระ, ความหลากหลายทางเพศ 
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“Bahuchara Mata” The Goddess of Gender Diversity 

 

Nakrob Narksuwan 

Faculty of Hospitality Industry  

Dusit Thani College 

 

Abstract 

Bahuchara Mata is a Hindu god that blesses persons whose gender diversity are 

neither male nor female called Hijra in India. Indian society does not accept this kind 

of person and considers as a marginal person of society. Bahuchara Mata is like a 

mother of Hijra. She is a spiritual anchor. Hijra believe that the bless of Bahuchara can 

secure their life. They think she can bless and curse people. This gives Hijra more 

power to negotiate the existence in Hindu society that normally does not accept them. 

Hijra have more roles in society for example having invited to bless the baby birthday 

or dancing to bless in wedding which will bring fortune and abundance to that family. 

Indian Hijra give important to Bahuchara by going to worship her statue at temples or 

having it at home. In Thai society, Bahuchara is worshiped as a spiritual anchor. There 

is no power to negotiate matters in the context of Thai society. 
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บทนํา 

อินเดียเปนประเทศท่ีเต็มไปดวยขนบธรรมเนียมประเพณีเกาแกท่ีมีพ้ืนฐานมาจากศาสนา

พราหมณ-ฮินดูซ่ึงมีคติความเชื่อท่ีหลากหลายและซับซอนในการปฏิบัติท่ีสงผลในสังคมอินเดียมา

ยาวนาน ยกตัวอยาง เชน การแบงชนชั้นวรรณะของอินเดียถือไดวาเปนขนบธรรมเนียมและประเพณี

ท่ีมีมานาน ในสมัยโบราณเปนการแบงตามหนาท่ีของบุคคลนั้น ๆ แตตอมาเปนความเหลื่อมล้ําทาง

สังคมท่ีฝงลึกในปจจุบัน วรรณะพราหมณเปนวรรณะสูงสุดเปนวรรณะท่ีมีความสําคัญและไดรับความ

เคารพมากท่ีสุด สวนคนท่ีไมจัดอยูในระบบวรรณะ คือ จัณฑาล มีเปนจํานวนมากในสังคมในอินเดียซ่ึง

ไดรับการดูถูกเหยียดหยามและกีดกันจากสังคมมากท่ีสุด นอกจากการแบงชนชั้นวรรณะแลวในสังคม

อินเดียมีเรื่องเพศสภาพท่ีเหลื่อมล้ํากันเขามาเก่ียวของดวย กลาวคือ เพศชายเปนผูมีสิทธิ์มากกวาเพศ

หญิงในการเรียน การทํางานและอํานาจท่ีเหนือภรรยา ดังนั้นถาเปนกลุมท่ีมีความหลากหลายทางเพศ

ในสังคมอินเดียแลวเหมือนกับบุคคลท่ีไมมีตัวตนในสังคมอินเดียตองเผชิญหนากับการกีดกันกดข่ีขม

เหงอยางมากจากครอบครัวและสังคมและกลายเปนคนชายขอบในสังคม 

บทความนี้จะศึกษาคนหลากหลายทางเพศ “กลุมฮิชระ” ของอินเดีย ซ่ึงเปนกลุมผูชาย

แตงหนาทาปาก นุงชุดสาหรี ใสเครื่องประดับอยางสวยงามพรอมกับการเตนรํา รองเพลงเพ่ือเปนการ

อวยพรหรือขอเก็บเงินจากผูคนท่ัวไป บางสวนทําการตัดลูกอัณฑะท้ิงและบางสวนก็ไมไดตัดท้ิงไป คน

กลุมนี้สวนใหญเม่ือเริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากเพศสภาพตนเองมักจะโดนไลออกมาจากครอบครัว 

สงผลใหหมดโอกาสในการเลาเรียนและการรับเขาทํางานจึงตองรวมตัวกันอยูเปนชุมชนเฉพาะ คน

กลุมนี้ถูกเลือกปฏิบัติและถูกการเหยียดในฐานะคนขามเพศจากสังคมอินเดียท่ีมีคติความเชื่อฝงรากลึก

มานาน คนกลุมนี้จึงเปนเหยื่อของอาชญากรรม การทํารายรางกายและการใชความรุนแรงทางเพศ 

ดังนั้นคนกลุมนี้รวมกลุมกันนําคติความเชื่อเทพเจาในศาสนาฮินดูและวาทกรรมท่ีมาจากตํานานท่ี

ยอมรับในสังคมอินเดียเขามาสรางอํานาจการตอรองตอการมีพ้ืนท่ีในสังคมของตนเอง 

ดังนั้น “กลุมฮิชระ” ในอินเดียจึงมีภาพลักษณในสองดานท่ีตรงกันขามกัน คือ ดานหนึ่งก็ถูก

สังคมอินเดียรังเกียจ ไมยอมรับ และเหยียดหยาม แตอีกดานกลับไดรับการยกยองใหเกียรติเชิญมา

อวยพรในวันเกิดทารกเพศชาย หรือมาแสดงดนตรี รองเพลง เตนรํา ในงานแตงงาน ซ่ึงเชื่อวาจะนํา

โชคลาภและความอุดมสมบูรณมาสูครอบครัวนั้นซ่ึงมาจากคติความเชื่อและวาทกรรมในเทพเจา

นั้นเอง ท่ีกลาวมาเปนการสรางอํานาจการตอรองโดยวางหนาท่ีของตนเองในโครงสรางสังคม ผานคติ

ความเชื่อและวาทกรรมของพระแมพหุชระเพ่ือใหสังคมยอมรับ  
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พระแมพหุชระ (เทวีขี่ไก) 

ภาพจาก http://genonline.co/2018/07/12/chance-of-lgbtq. 

 

Bahuchara Devi เปนเทพเจาในศาสนาฮินดูท่ีศักด์ิสิทธิ์บูชาโดยผูหญิงท่ีปรารถนาจะ

ตั้งครรภหรือผูชายท่ีไมสามารถใหกําเนิดไดอยางมีประสิทธิภาพและยังเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย

วาเปนท่ีเคารพสักการะโดยชุมชนเพศท่ีสามท่ีรูจักกันในนาม 'Hijras' ในภาษาฮินดี พระแมพหุชระ แต

ดั้งเดิมเปนเทวีประจําทองถ่ินซ่ึงตอมาถูกนํามารวมกับนิกายศักติ (นับถือเทวสตรี) ในศาสนาฮินดูและ

ถือวาเปนภาคหนึ่งของพระแมอุมาเทวี ชายาพระศิวะ ลักษณะทางประติมานวิทยามีลักษณะคลายกับ

เทวีในนิกายศักติท่ัวไป คือ  ท่ีมี 4 -8 กร ในพระหัตถถือตรีศูล ดาบ ศาสตราอาวุธอ่ืน ๆ  คัมภีร 

ดอกบัว และจะมีพระหัตถทําทาประทานพร ทรงข่ีไกตัวผูเปนพาหนะอันเปนสัญลักษณของความ

บริสุทธิ์ “กลุมฮิชระ”มักบูชารูปอวัยวะเพศหญิง ‘โยนี’ ในฐานะศูนยรวมพลังอันยิ่งใหญแหงจักรวาล 

วัดบาสุฮาระมาตะ เปนวัดของพระแมพหุชระตั้งอยูในเมืองเบคจิจิในเขตเมหซานในรัฐคุชราตประเทศ

อินเดีย สรางข้ึนในป ค.ศ. 1783 วัดตกแตงอยางสวยงามดวยการแกะสลักหิน (Kunal Kanodia, 

2016: 87-119)  ตามคติความเชื่อ พระแมพหุชระเปนมารดาผูคุมครองผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

ไดแก เกย กะเทย ทอม ดี้ชายรักชาย และ หญิงรักหญิง พระแมพหุชระ หรือ พระแมผูอุปถัมภความ

รักท่ีไมเปนไปตามครรลอง ซ่ึงมีตํานานการกําเนิดพระแมพหุชระ ดังนี้ 

พระแมอุมาเทวี  ไดทรงทราบถึงความรักของมนุษย วาในโลกนี้ไมไดมีเพียงคูรัก ชาย-หญิง 

เทานั้น หากแตยังมีความรักในเพศเดียวกัน และกลุมผูรักรวมเพศเหลานี้ ก็มักถูกกีดกันออกจากสังคม 
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พระแมอุมาเทวีจึงแบงภาคมาเปนพระเทวีพระองคหนึ่ง มีแปดพระกร ทรงศาสตราวุธของพระแมอุมา

เทวีและพระไภรวะ ประทับบนหลังไกตัวใหญ ติดตามดวยบริวารสองตน คือ ชายรักรวมเพศ และ 

หญิงรักรวมเพศ เพ่ือใหความอุปถัมภ ปกปองคุมครอง ตลอดจนเสริมพลังสรางกําลังใจใหแกชายรัก

ชาย และหญิงรักหญิง อีกตํานานหนึ่ง เทวนิยมฮินดูก็มีการผูกเรื่องใหเทวีทองถ่ินอยางพระแมพหุชระ 

สัมพันธกับนิกายศักติ สัมพันธกับพระแมอุมาท่ีเปนเจาแมท่ียิ่งใหญ วา พระแมพหุชระเกิดมาจาก

น้ําตาของพระแมอุมาท่ีรองไหเพราะความสงสารชีวิต “ฮิชระ” ท่ีเปนชนชายขอบของสังคมฮินดู 

เชนเดียวกับท่ี“ฮิชระ” ท่ีเปนคนนอกวรรณะ ถูกกีดกันผลักไสออกจากสังคม กราบไหวบูชาเทวีท่ีมา

จากหญิงวรรณะสูงเพ่ือใหมีตัวตนและสถานะทางสังคม 

อีกตํานานหนึ่ง พระแมพหุชระถือกําเนิดในชนชั้นวรรณะสูง หรือ ‘วรรณะจรัญ’ ท่ีประชากร

สวนใหญอยูในรัฐราชสถานและคุชราต ตะวันตกของอินเดีย กลาวกันวา ครั้งหนึ่งโจรรายพยายาม

ขมขืนนาง เพ่ือไมใหถูกลวงละเมิดทางเพศ นางจึงควาดาบมาเฉือนเตานมตัวเอง  และสาปแชงโจร 

ชดใชบาปดวยการแตงตัวเปนผูหญิงและเริ่มทําตัวเปนผูหญิง บางตํานานกลาววานางจับไดวาสามีแอบ

เขาไปในปาเพ่ือไปมีเพศสัมพันธแบบรักเพศเดียวกัน ดวยความโกรธแคนเสียใจนางจึงสาปสามี นางก็

ไดบังคับสามีแตงเปนผูหญิงไปตลอด อีกตํานานมีอยูวา มีเจาชายผูหนึ่ง เกิดมาจากการท่ีกษัตริยผูพอ

บวงสรวงขอพรจากพระแมพหุชระใหไดบุตร แตเม่ือไดบุตรสมใจ เจาชายผูนั้นท่ีเกิดมาเปนเสื่อม

สมรรถภาพทางเพศ เม่ือเจาชายโตเปนหนุมพระแมพหุชระก็ไดมาเขาฝนและสั่งใหสักการะบูชา

พระองคและมีปฏิบัติตัวแบบผูหญิงเพ่ือเปนการรักษา ไมเชนนั้นจะสาปใหเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไป

อีก 7 ชาติ  

จะเห็นไดวาตํานานของพระแมพหุชระ ไมไดเก่ียวของกับ“ฮิชระ” โดยตรง แตแสดงถึงท่ีพ่ึง

ทางใจและความคุมครองของผูท่ีมีความผิดปกติทางเพศ เชน มีสองเพศตั้งแตกําเนิด หรือผูท่ีมีปญหา

ดานสมรรถภาพทางเพศ และการคุมครองการกระทําทางเพศ แต“ฮิชระ” นําตํานานและความเมตตา

ของพระแมพหุชระมาสรางความสอดคลองความผิดปกติทางเพศในรูปของจิตใจ “ฮิชระ ในสังคม

อินเดียจึงถือวาตนเองคือกลุมคนพิเศษท่ีเชื่อกันวามีเทพเจาคุมครองและมีสิ่งท่ีเหนือกวาคนธรรมดา

ท่ัวไป “ฮิชระ” จะแสดงออกโดยการแตงกายแบบหญิงอินเดียหมสาหรีและ บูชาพระแมพหุชระอยาง

เครงครัด วันละสามเวลา เพ่ือขอพรใหปกปองดูแลตัวเองไมใหใครมารังแก (Walter Penrose, 2001: 

3-39) แตถึงกระนั้นแมวา “กลุมฮิชระ” จะนําพระแมพหุชระมาเปนเครื่องตอรองสังคมแตก็ไมไดรับ

การยอมรับทางสังคมมากนักเพราะถือวายังเปนคนท่ีไมมีวรรณะ แมจะมีการตอสูเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตมากมายและยาวนานก็ตาม 
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ฮิชระในอินเดีย : พลวัตทางสังคมจากอดีตสูปจจุบัน 

 คําวา “ฮิชระ”  (Hijra) เปนภาษา อูรดู (Urdu)  จัดอยูในกลุมอินโด-อารยัน ซ่ึงพัฒนามาจาก

หลายภาษารวมกันคือ ภาษาเปอรเซีย ตุรกี อาหรับ ฮินดี และ สันสกฤต  เปนภาษาราชการของ

ประเทศปากีสถาน นอกจากนี้ยังเปนภาษาหนึ่งในภาษาราชการ 23 ภาษาของประเทศอินเดียและ

เปนภาษาถ่ินของอินเดียทางตอนเหนือ ในภาษาฮินดียืมคํานี้มาใชเรียกเพศท่ีสามหรือหลากหลายทาง

เพศ กลาวคือ ไมใชท้ังผูชายและผูหญิง แมโดยลักษณะทางกายภาพแลวจะเปนชายท่ีแตงกายเปน

หญิง ในสังคมอินเดียใชคําวา     “ฮิชระ” มากกวา คําวา “ขันที” ซ่ึงมีความหมายเหมือนกัน คือ 

บุคคลแปลงเพศ เปนบุคคลท่ีมีอัตลักษณทางเพศไมใชชายหรือหญิงโดยท่ัวไปหรือเปนคนท่ีเกิดมาเปน

ชายและแตงตัวเปนผูหญิง (Think Out Loud, 2555: เว็บไซต) 

 

ฮิชระในประเทศอินเดียภาพจาก 

https://www.inmarathi.com/wp-content/uploads/2017/09/hijara-marathipizza01.jpg 

 

ในปจจุบัน “ขันที” หรือ “ฮิชระ” ในสังคมอินเดีย มีความหมายอยางเดียวกัน คือ ผูท่ีมีความ

ผิดปกติในเพศสภาพของตนโดยเฉพาะไมใชเปนเพ่ือมีหนาท่ีการงานท่ีสําคัญในราชสํานักเหมือนแต

กอน กลายสภาพเปนกลุมคนท่ีไมไดรับการยอมรับในสังคม ตองรวมกลุมกันรองรําทําเพลงเพ่ืออวยพร

ในงานมงคลหรือหนักกวานั้นคือการขอเงินเฉย ๆ และขายบริการแกคนท่ัวไป “ขันที” ในประเทศ

อินเดียเปนคําท่ีใชเรียกผูท่ีมีความผิดปกติทางเพศสภาพของตนกอนจะมาเปนคําวา “ฮิชระ” ใน

ปจจุบัน  “ขันที” หรือ “ฮิชระ” ในปจจุบันอาจแบงไดเปนสามประเภท คือ หนึ่งพวกไรสมรรถภาพ

ทางเพศมาแตกําเนิด พวกท่ีอวัยวะเพศถูกตัดท้ิงรวมท้ังอัณฑะและสามพวกรักรวมเพศท่ีไมผานการตัด  

(เซีย จัฟเฟรย แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท , 2551 : 155) ในบทความนี้จะกลาวถึงพวกท่ีสองคือ ผูท่ี
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ตัดอวัยวะเพศและอัณฑะ ซ่ึงกลุมนี้เปนพวกท่ีบูชาพระแมพหุชระอยางเครงครัด ซ่ึงในทางสังคมถือ

เปนกลุมวรรณะพิเศษ  

ในประวัติศาสตรสังคมของอินเดีย (ประมาณ 1,500-600 ปกอนคริสตศักราช) ในยุคพระเวท 

ถึง ยุคพุทธกาล  มีตํานานกลาวไววา “ฮิชระ” สืบทอดมาจากวรรณกรรมในศาสนาพราหมณ-ฮินดู 

เชน จากเรื่อง “รามายณะ” จากตอนท่ีพระรามถูกเนรเทศไปอยูปา ขณะพระรามกําลังจะขามแมน้ํา 

ชาวเมืองท้ังหลายอยากตามไปดวย พระองคตรัสวา “ชายหญิงท้ังหลายกลับไปเถิด” พวก “ฮิชระ” 

จึงไมรูจะทําอยางไรเพราะพวกเขาไมใชผูชายและผูหญิง สิบสี่ปตอมาเม่ือพระรามเสด็จกลับกรุงอโยธ

ยา พวก “ฮิชระ” ยังคงนั่งอยูท่ีนั่นอยูบริเวณนอกเมือง พระรามจึงอํานวยพรใหพวกเขา “พวกเจาจง

เปนพวกท่ีมีแตความสนุกสนานรื่นเริงอยูเปนนิตย” และยอมรับการมีตัวตนของพวกเขา และในเรื่อง

มหาภารตะ ตัวละคร ชื่อ อรชุน ไดปลอมแปลงรางเปนหญิง แตงหนาหมสาหรีและรองรําทําเพลง  

นอกจากนั้นยังมีเทพเจาอินเดียท่ีมีสองเพศในองคเดียว คือ พระศิวะรวมกับพระแมอุมาเทวี  ในปาง

อรรธนารียังศวร (Ardhanarishvara) ซ่ึงมีท้ังเพศชายและเพศหญิงรวมอยูในรางเดียวกัน ท่ีเปนตน

กําเนิดของ “ฮิชระ” แตเรื่องนี้อาจมีขอโตแยงวาไมมีในประวัติศาสตรแตเปนการเขียนข้ึนมาเอง” 

(เซีย จัฟเฟรย แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท , 2551 : 37-38,97) จากขอความขางตนความจริงหรือการ

เขียนข้ึนใหมในเรื่อง “ฮิชระ” ของมหากาพยของอินเดียไมวาจะเปนรามายณะหรือมหาภารตะ อาจมี

ความคลาดเคลื่อนเพราะเปนวรรณกรรมท่ีมีมานานแลวอาจมีการเขียนเพ่ิมและตีความแตกตาง

ออกไป แตวา “ฮิชระ” ในสังคมอินเดียก็ยังเชื่อวาตนเองมีตัวตนมานานแลวตามหลักฐานจาก

วรรณกรรมโบราณ  

ในยุคราชวงศอาหรับท่ีนับถือศาสนาอิสลามมารุกรานและมีอิทธิพลเหนืออินเดีย ประมาณ 

ค.ศ. 1206 – 1858  ในสมัยสุลตานแหงเดลฮี และราชวงศโมกุลท่ีเปนราขวงศสุดทาย มีการนําชาย

หนุมท่ีถูกตอน (ตัดอัณฑะท้ิงเพ่ือไมใหมีอารมณทางเพศ-ผูเขียน) ท่ีไมใชคนในศาสนาอิสลามเขามา 

เรียกวา ขันที ซ่ึงเปนผูท่ีทําหนาท่ีเปนผูรับใชใกลชิดพระราชาในราชสํานัก เปนขารับใชท่ีไววางใจท่ีสุด 

ดูแลนางบําเรอในฮาเร็มของพระราชาดวย ดังนั้น ขันที ถือวาเปนตําแหนงท่ีสําคัญ มีอํานาจและเงิน

ทองมากมาย ทําใหชายชาวอินเดียท่ีนับถือศาสนาฮินดูในตอนนั้นตองการเปนขันทีกันมากเพราะสงผล

ตอความเปนอยูท่ีดีข้ึน จึงทําใหมีท้ังชายจริงและชายท่ีรักเพศเดียวกันทําการตอนโดยสมัครใจเพ่ือจะ

ไดรับตําแหนงนั้น ตอมาเม่ือสิ้นราชวงศของผูปกครองจากศาสนาอิสลามและอังกฤษไดเขาครอบครอง

อินเดียทําใหหนาท่ีของขันทีก็หมดไปและตองออกจากราชสํานักไปอยูท่ีอ่ืน บางคนก็ไปเปนคนสนิท

หรือท่ีปรึกษาในบานชนชั้นปกครอง บางคนก็เปนผูดูแลจัดการบานเรือน และบางคนก็ไปเปนผูรับใช

ท่ัวไป  

ในปจจุบันตําแหนงขันทีท่ีมีหนาท่ีในราชสํานักไดหมด แตกลายมาเปน “ฮิชระ” คือ เปนกลุม

คนท่ีมีความผิดปกติทางเพศสภาพซ่ึงคนสวนใหญในสังคมอินเดียจึงไมใหการยอมรับ เพราะมีความ
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เชื่อวากลุมคนเหลานี้ถูกลงโทษจากพระเจาและสวนมากจะขายบริการทางเพศแตบางสวนก็มีความ

เชื่อวากลุมคนเหลานี้สามารถใหพรท่ีเปนจริงไดตามตํานานท่ีมีมานานแลว การเปน“ฮิชระ” ตองผาน

พิธีกรรมและกระบวนการตัดอวัยวะเพศชายออก  ถือวาเปนการเกิดใหมแบบไมมี "ความเปนชาย" อยู

เลย การเปน“ฮิชระ” ในสมัยกอนตองทํากันแตเด็กอายุไมเกิน 20 ป โดย ผูท่ีจะเปน“ฮิชระ”จะตอง

ผามะพราวใหขาดเปนสองซีก หากแบงไมขาดถือวาพระแมพหุชระไมไดปรารถนาใหชายผูนั้นเปน“ฮิ

ชระ”และตองกลับไปเปนชายไป แตหากวาสามารถผามะพราวไดเปนสองซีก ผูจะเปน“ฮิชระ” บาง

แหงมีการทดสอบใหผูท่ีจะเปน “ฮิชระ” ไปนอนอยูขาง ๆ ผูหญิงขายบริการท้ังคืน การผานการ

ทดสอบคือ ผูท่ีจะเปน“ฮิชระ” ตองไมมีอารมณทางเพศกับหญิงบริการนั้น เม่ือไดเวลาท่ีสมควรก็จะมี

เจาพิธีหรือ “"ไทมา"” ท่ีเปนหัวหนาท่ีไดรับพลังจากพระแมพหุชระมาเพ่ือ "ตัดความเปนชาย" 

(อัณฑะ) ออกไป โดยสวดมนตถวายพระแมพหุชระและใหผูท่ีจะเปน“ฮิชระ”สวดมนตถวายซํ้าไปซํ้า

มา จนอยูในภาวะมึนงง จากนั้นผูชวยเจาพิธีจับมือผูท่ีจะเปน“ฮิชระ”ไพลหลังและใหกัดผมของตัวเอง 

จากนั้น"ไทมา" ทําพิธีตัดความเปนชายของผูท่ีจะเปน“ฮิชระ”เหลือไวเพียงทอปสสาวะเทานั้น เม่ือผูท่ี

จะเปน“ฮิชระ” ไดสติข้ึนมาจะรองโหยหวนหรือรองไหออกมาดังดวยความเจ็บปวด  “ฮิชระ” 

ท้ังหลายท่ีอยูในท่ีนั้นจะทําการโหรองแสดงความยินดีกลบรองของผูท่ีจะเปน“ฮิชระ”  ความเปนชาย 

ท่ีถูกตัดของผูท่ีจะเปน“ฮิชระ” จะถูกฝงใตตนไมใกลๆบาน เลือดของผูท่ีจะเปน“ฮิชระ” ท่ีไหลจาก

แผลท่ีถูกตัดจะถูกปลอยใหไหลจนหมด โดยไมมีการหามเลือด โดยถือวาเลือดนั้นเปนเลือดของความ

เปนชายท่ีจะตองขับออกไปใหหมด เวลาท่ีเลือดไหลออกไปจะถือวาเปนสวนสําคัญท่ีสุดของการทําพิธี 

เพราะเปนการตอสูระหวางความเปนและความตาย “ฮิชระ” ทุกคนในท่ีนั้นจะสวดมนตให“ฮิชระ”คน

ใหม ระยะเวลาการฟนตัวของผูถูกตัดหลังพิธีกรรมจะใชเวลาประมาณ 40 วัน โดยจะมีการสมานแผล

ดวยตัวยาพ้ืนบาน (Nanda Serena, 1999) Walter Penrose (2001: 3-39) ไดใหขอมูลสนับสนุน

การผาตัดแปลงเพศของ “ฮิชระ” วา “เชื่อวาเปนไปตามอํานาจบันดาลและคําอนุญาตของพระแมพหุ

ชระ และกระทํากันในวัดประจําพระแมพหุชระ ผูท่ีจะเปน“ฮิชระ” ก็ตองทองบนชื่อพระแมพหุชระ

เปนการสวดมนต เพ่ือใหการผาตัดสําเร็จลุลวงดวยดี และใหรอดตายไมเสียเลือดจนหมดตัวหรือแผล

ผาตัดติดเชื้อ พระแมพหุชระจึงเปนเทวีผูใหชีวิตใหม ในความเปนจริงในกรณีท่ีเลือดออกมากขนาดนี้ 

ผูท่ีจะเปน“ฮิชระ”บางคนจึงไดเสียชีวิตกอนท่ีเปน“ฮิชระ”อยางสมบูรณ” อยางไรก็ตามพิธีกรรมนี้เปน

พิธีกรรมท่ีผิดกฎหมายในประเทศอินเดียจึงตองทําอยางลับ ๆ เสมอ ไมเปดเผยแกคนท่ัวไปและมีอัตรา

การเสียชีวิตสูง ทางรัฐบาลอินเดียเห็นเปนการฆาตกรรมอยางหนึ่งและผิดกฎหมาย ปจจุบันผูท่ีเปน“ฮิ

ชระ” บางคนยอมไปหาแพทยใหตัดความเปนชายท้ิงเพ่ือความปลอดภัยมากข้ึน 

 “กลุมฮิชระ” หรือ ผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศสภาพในสังคมอินเดียมักจะถูกขับไลออก

จากครอบครัว เนื่องจากครอบครัวมองวาการไมไดเปนผูชายเต็มตัวถือเปนเรื่องนารังเกียจและเปนท่ี

อับอายและเปนคนบาปในศาสนา เม่ือคนเหลานี้ไมมีครอบครัวยอมรับ ไมมีบานอาศัย บอยครั้งถูกใช
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ความรุนแรง คนเหลานั้นจึงไปหาสังคมพวกท่ีเปน “กลุมฮิชระ” อยูแลวเพ่ือไปพ่ึงพาอาศัย “กลุมฮิ

ชระ” จะต้ังเปนชุมชนเพ่ือดูแลกันและชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดานท่ีอยูอาศัยและการทํามาหากิน 

การท่ีถูกรังเกียจและกีดกันจากสังคม อาชีพการงานท่ีเปดรับ “ฮิชระ”จึงมีนอยมาก “ฮิชระ” สวน

ใหญจึงหาเลี้ยงชีพดวยการอาศัยพรพิเศษจากการบูชาพระแมพหุชระ โดย “ฮิชระ” มาประกอบพิธี

ตอนรับเด็กเกิดใหมดวยการขับรองฟอนรํา จะนําโชคลาภและความอุดมสมบูรณมาสูเด็กและ

ครอบครัว ซ่ึงมีท้ังไดรับเชิญและไมไดเชิญ ซ่ึงกลุมคนเหลานี้รูไดอยางไรนั้นวามีเด็กแรกเกิดหรืองาน

แตงงานท่ีไหน  วิลเลียม แคลบอรน ไดเขียนเรื่องนี้ไวในหนังสือพิมพ วอชิงตันโพสต วา “พวกขันที

หรือฮิชระจะพูดกันปากตอปาก หรือทําสัญลักษณเฉพาะกลุมตามอาณาเขตของตน หรือไปตามหอ

ผูปวยมารดาหลังคลอด และสอบถามวาเด็กเกิดเมือไหร บานไหน” (เซีย จัฟเฟรย, 2551: 28) สวน

ความสามารถในการสาปแชงก็เปนอีกหนึ่งชองทางในการหาเงินของเหลา “ฮิชระ”ท่ีไมคอยดีนัก 

กลาวคือ  ทุก ๆ วันพวก “ฮิชระ” ไปขับรองฟอนรําขอเงินจากผูคน ถาหากใครไมยอมใหเงิน “ฮิชระ”

อาจจะลวงมือจับของลับ แลวไปปายหนาผูคนท่ีปฏิเสธและสาปแชง 

สรุปไดวาปจจุบัน “ฮิชระ” กลายเปนคําเรียกของสาวประเภทสองในอินเดียท้ังหมด ในสังคม

อินเดียการมีเพศสภาพเปนชายและจิตใจและการแตงกายเปนหญิงจะถูกมองวาไมใชท้ังผูหญิงและ

ผูชาย คนสวนใหญในสังคมจึงไมใหการยอมรับ “ฮิชระ” ถือวาเปนชนชั้นต่ํากวาวรรณะจัณฑาล บาง

ครอบครัวเม่ือรูวาลูกตัวเองเปน “ฮิชระ” มีความเสียใจและอับอาย เด็กเหลานี้จะหนีออกจากบาน

และจะไปอยูกับ  “ฮิชระ” รุนใหญเพ่ือท่ีจะไดรับการดูแลความเปนอยูและการทํามาหากินตอไป  ใน

สังคมอินเดียปจจุบันเม่ือเปน ฮิชระ แลว ไมจําเปนตองมีแตความยากจนขนเเคนหรือมีความทุกข

ตลอดไป มี ฮิชระ หลาย ๆ คนประสบความสําเร็จร่ํารวยไดเพราะรูจักการประกอบอาชีพและ

การปรับตัวในสังคม บางคนไปเปนนักแสดง ประกวดสาวประเภทสอง หรือใชศิลปะการเตนรํา

และรองเพลงไปแสดงในงานมงคลตาง ๆ  โดยจะมีเจาภาพวาจางใหไปสรางสีสันใหกับงาน

อยางเปนทางการ แตเรื่องของการยอมรับจากครอบครัวเเละพื้นที่ในสังคมอินเดียยังคงมีความ

แตกตางและเหลื่อมล้ําอยูยังเปนปญหาที่ยังเกิดขึ้นในอินเดีย อาจมี  “ฮิชระ” บางสวนที่ทําตัว

เปนที่ไมนาพอใจ กลาวคือ  เจาภาพไมไดเชิญมาแตไปรองเพลงเตนรํากันอยางสนุกสนานและ

ขอเงิน  และบางสวนก็ขายบริการทางเพศ ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลตอการยอมรับนับถือในตัวของ

“กลุมฮิชระ” อยางแทจริง   

 

จากตํานานสูการตอรองเพื่ออํานาจการมีตัวตนในสังคมของ“ฮิชระ” 

 “ขันที” หรือ “ฮิชระ” จากการมีชีวิตอยูในราชสํานักอยางสุขสบาย ตอมาเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงการปกครองก็แยกยายไปอยูตามเมืองตาง ๆ ในประเทศอินเดีย จากงานเขียนของ 
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เซีย จัฟเฟรย แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท (2551: 38-39 ) กลาวไววา “มียานของขันทีอยูใน 

เดลีเกา เดลีใหม ขันทีหรือ ฮิชระ รอยละ 75  จะไปตามงานแตงงานหรือบานท่ีมีทารกแรกเกิด

เพื่อใหศีลใหพร รอยละ 25 จะอยูบาน รอยละ 5 ของกลุมที่อยูบานถือเปนชั้นสูงสุด คือผูที่

เรียกกันวา “คุรุ” รอยละ 95 ของฮิชระทั้งหมดเปน “เจลา” หรือศิษยของคุรุ ในหมูของฮิชระ

เองมีท้ังบานดีและบานเลว” แสดงใหเห็นวา กลุม “ขันที” หรือ “ฮิชระ” เม่ือหมดหนาท่ีในราช

สํานักก็ตองขยับขยายกระจายตัวกันออกไปหาที่อยู อาศัยใหม โดยอาจจะอยู ร วมกันหรือ

แบงเปนครอบครัวละ 10–15 คน โดยมี คุรุ เปนหัวหนาครอบครัว สอนศิลปะการแสดงเพื่อใช

ทํามาหากินและตัดสินเรื ่องตาง ๆ ในบาน แตในแตละเมืองหรือยานจะมีบานหรือสํานัก

ศูนยกลางดูแลในภาพรวมอีกทีหนึ่ง  จากบันทึกของ เซีย จัฟเฟรย แปลโดย วิภาดา กิตติโกวิท 

( 2551 : 87-94 ) สรุปไดวา “ในหมูฮิชระก็มียานที่เปนศูนยกลางอยูในเมืองใหญของอินเดีย มี

กองทุนกลาง พวกเขาจะจายรายไดรอยละ 20 เขากองทุนสมํ่าเสมอ เพราะใชสําหรับดูแลพวก

เขาในยามเจ็บปวย หรือ ในยามแกตัว ในศูนยกลางในแตละเมืองจะมีหัวหนาที่เรียกวา “สาร

ทาร”” สําหรับยานที่อยู ของ “กลุ มฮิชระ” จะเปนที่ดินที่ไดรับจากกษัตริยหรือเจานายใน

ราชวงศสมัยกอนที ่ปกครองอินเดียประทานใหข ันทีที ่ร ับใช และตกทอดมาจนถึงปจจุบ ัน 

นอกจากนั้นในหมูของ “กลุมฮิชระ” มีลําดับชั้น มีสภาเปนองคกรสูงสุดในการปกครองยาน

ทั้งหมดในเมือง รองลงมาคือบานตาง ๆ ในยานนั้น สวนคนแกที่ไมสามารถทํางานได จะเปนที่

ปรึกษาใหผูเยาวถายทอดวิธีการหาเงินและศิลปะการแสดงตาง ๆ ดังนั้นการปกครองในกลุมฮิ

ชระจะมีสองสวน คือ สวนกลางจะดูแลฮิชระทั้งหมดในยานนั้น ท่ีเรียกวา สารทาร จะเปนฮิชระ

ที่มีอายุมากที่สุดเปนที่นับถือของฮิชระทั่วไป โดยดูแลเรื่องรายไดเขากองทุน การตัดสินปญหา

ตาง ๆ ที่สําคัญของบานตาง ๆ และดูแลคนแกที่ไมมีคนคอยชวยเหลือ สวนตามบานก็จะมี คุรุ 

ซ่ึงมีอายุมากท่ีสุดเปนผูดูแล และ เจลา ซ่ึงมีหลายรุนอายุจะเปนลูกศิษยและลูกบาน ซ่ึงมีหนาที่

ออกไปหารายได คือ ไปเตนรํา รองเพลงในงานมงคลตาง ๆ ทั้งที่ถูกเชิญและไมถูกเชิญ เพื่อขอ

เงิน และทํางานบาน สวนฮิชระที่อายุมากจนทํางานไมได จะอยูบานดูแลใหคําปรึกษาผูเยาว 

สอนศิลปะการแสดงตาง ๆ และวิธีการทํามาหากิน  

“กลุมฮิชระ” ในสังคมอินเดียคือกลุมคนพิเศษออกไปจากคนปกติ เพราะเชื่อกันวามี

เทพคุมครองและมีสิ ่งที่เหนือกวาคนอื่น ๆ โดยแสดงออกชัดเจนจากการแตงกายแบบหญิง

อินเดียหมสาหรี บูชาพระแมพหุชระ วันละสามเวลา เพื่อขอพรใหปกปองดูแลตัวเองไมใหใคร

มารังแก พ้ืนท่ีทางสังคม กลุม“ฮิชระ”  เปนพ้ืนท่ีซึ่งเปนเครือขายของความสัมพันธเชิงอํานาจที่

เหลื่อมล้ําระหวางกลุ มตาง ๆ ไมวาจะเปนกลุมสถาบัน ครอบครัว ศาสนา หรือ สังคม เมื่อ

สถาบันครอบครัวไมยอมรับ ก็ไปพึงพาสถาบันเฉพาะกลุมในลักษณะการอยูอาศัยและสถานบัน

ศาสนาในเรื่องของการนําความเชื่อของเทพเจามาสรางสรางอํานาจและวาทกรรมโดยหวังผลให
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ตนเองมีพื้นที่ในสังคม ในขณะเดียวกันสถาบันสังคมแมจะเชื่อในสถาบันศาสนาในการยอมรับ

แตก็สรางกระบวนการทําใหเปนคนชายขอบของคนกลุมนี้ โดยการลดทอนความเปนมนุษยดวย

ความพยายามทําใหกลุมคนเหลานี้เปนมนุษยที่เกิดจากการลงโทษของเทพเจาจากการผิดเพศ

สภาพ ถูกทําใหแปลกแยกจากสังคม ถูกผลักใหกลายเปนชายขอบในลักษณะที่เรียกวาคนใน

สังคมไมยอมรับ เปนที่นารังเกียจและกีดขั้นการเขาสู ส ังคม ขาดโอกาสในเรื ่องเศรษฐกิจ 

วัฒนธรรม สาธารณสุข เปนตน ทําใหกลุม“ฮิชระ” กลายเปนคนกลุมนอยในสังคมที่ไมมีใคร

ตองการ ไรอํานาจในการตอรอง ไรพื้นที่ ตองเผชิญความยากลําบากในการอยูในสังคม ทําให 

พวกเขาตองพยายามแยกตัวตนออกมาจากสังคมเพื่อรักษาความเปนตัวตนของพวกเขาเอง 

สอดคลองกับ ปยลักษณ โพธิวรรณ (อางจาก ฐิติวัจนทองแกวและพิทักษ ศิริวงศ, 2559 : 149-

150) กลาววา “โดยคนบางกลุมถูกกระบวนการทางสังคมเบียดขับสูการเปนประชากรชายขอบ 

เชน คนรักเพศเดียวกัน คนพิการ คนดอยโอกาสตาง ๆ ทําใหพวกเขาเหลานั้นตองเผชิญกับ

ภาวะคนท่ีไรพ้ืนท่ีอยางหลีกเลี่ยงไมได”  

เมื่อกลายสภาพเปนคนชายขอบทําให “กลุมฮิชระ” ในอินเดีย หาวิธีการในการเอาตัว

รอดในสังคมหรือการไดมาซึ่งปจจัย 4 ในการดําเนินชีวิต วิธีหนึ่งที่ไดทําขึ้นเพื่อแสวงหาอํานาจ

ตอรองและการสรางพ้ืนที่ของกลุม“ฮิชระ” คือ การอิงความเชื่อดั้งเดิมในศาสนาฮินดูท่ีเก่ียวกับ

พระแมพหุชระและเลือกวาทกรรมที่สืบเนื่องในตํานานของพระแมพหุชระ คือ พรจากพระแม

พหุชระที่ประทานแก  “กลุมฮิชระ” ในเรื ่องวาจาสิทธิ์ในการอวยพรและสาปแชงมนุษย ใน

กรณีนี้ถือไดวาประสบความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมไดในระดับหนึ่ง เพราะ 

คนในสังคมอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู มีความศรัทธาในเทพเจาอยางแรงกลาเปนพื้นฐาน ทํา

ใหสิ่งเหลานี้เปนปจจัยในการยอมรับเรื่องนี้ได ซึ่งผลที่ตามมาคือ กลุม “ฮิชระ” มีบทบาทและ

พื้นที่ในสังคมโดยไดรับเชิญไปฟอนรําและใหพรในงานแตงและงานแรกเกิดบุตร เพื่อความเปน

มงคลในงาน สอดคลองกับ  ปยลักษณ โพธิวรรณ (2554: 102-104) กลาวไววา “คนขามเพศ

จึงมีการจัดวางตําแหนงที่ทางของตัวตนผานกระบวนการสรางอัตลักษณที่ทําใหรูวาตนเองเปน

ใครมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางไร และการรวมกลุมเพื่อสรางพื้นที่ใหกับตนเอง” แตยังมี 

“กลุมฮิชระ” บางสวนประกอบอาชีพ โดยการขอเงินคนทั่วไปเฉย ๆ ไมไดใชวาทกรรมพระแม

พหุชระหรือศิลปะการฟอนรําและบางสวนขายบริการทางเพศ ซึ่งยังถือเปนจุดออนที่ทําให

สังคมอินเดียไมยอมรับดวย  

แมจะมีการพยายามตอสูเพื่อสรางอํานาจตอรองพื้นที่ของตนเองในสังคม “ฮิชระ” แต

ผลท่ีไดในปจจุบันยังคงไดแคบทบาทการเตนระบํารําฟอนอวยพรและขอเงินในงานแตงงานและ

แรกเกิดเด็กตามความเชื่อดั้งเดิม ไมสามารถมีการงานที่มั่นคงและดูแลตัวเองในระยะยาวได

และบางสวนก็สมัครใจเปนผูใหบริการทางเพศ  กลุม“ฮิชระ” พยายามเปลี่ยนวิธีในการแสวง
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อํานาจตอรองเพ่ือหาพ้ืนที่ในสังคมมากข้ึน โดยใชการอางถึงสิทธิมนุษยชนในการเรียกรอง ผลท่ี

ไดคือการไดรับการยอมรับทางกฎหมายของอินเดียใหเปนพลเมืองของอินเดีย สามารถมีบัตร

ประชาชน มีสิทธิการศึกษา สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั ้ง และเรื ่องสําคัญที่พยามยาม

เรียกรอง คือ การลงโทษผูกระทําผิดฐานทํารายรางกายหรือลวงละเมิดทางเพศคนขามเพศ ซึ่ง

ในกฎหมายใหมีโทษสูงสุดคือการจําคุกนานสองป แตกลุมคนหลากหลายทางเพศเห็นวานอยไป 

รัฐตาง ๆ ในอินเดียตางตื่นตัวในการรับรองความหลากเพศ ไดแก รัฐเคราลา รัฐทมิฬนาดู รัฐ

โอดิสสา ตัวอยางเชน คนขามเพศสามารถเขารับการผาตัดแปลงเพศ รวมไปถึงสวัสดิการดาน

อื่น ๆ ประกาศรับคนขามเพศเขาทํางานในองคกรเกี่ยวกับการเดินรถไฟของรัฐดวย Chanan 

Yodhong.(2017: เว็บไซต)  จะเห็นไดวา สถานการณ ของ“กลุมฮิชระ” ในอินเดียนั้นดีข้ึนมาก

ในปจจุบัน มีการยอมรับกลุมคนเหลานี้ไดในระดับหนึ่ง สวนหนึ่งนาจะมาจากพระแมพหุชระ 

เทพเจาสตรีของศาสนาฮินดูที่เปนสัญลักษณในการตอรองในการมีตัวตนและพื้นที่ในสังคมที่

สําคัญท้ังในรูปธรรมและนามธรรม แตรากทางสังคมและวัฒนธรรมนานนับพัน ๆ ป ของอินเดีย

ก็ยังฝงลึกในการยอมรับที่ยังไมเต็มที่ ทําให “กลุมฮิชระ” ในอินเดียยังตองตอสูเพื่อสรางความ

เขาใจตอไปอีกนาน 

ในสังคมไทยแมไมมีปญหาเรื่องเพศสภาพแบบ “กลุมฮิชระ” ในอินเดีย แตก็มีกลุมผู

หลากหลายทางเพศบางสวนในสังคมไทยบูชาพระแมพหุชระ พระแมอุมาเทวีและ อรรธนารี

ศวร (พระศิวะและพระแมอุมาในรางเดียวกัน) ดังจะเห็นไดจากในทุกปผูที่มีความหลากหลาย

ทางเพศในสังคมไทยจะเขารวมงานประเพณีประจําปแหพระแมอุมาเทวี ในงานนวราตรีทุกป

ของวัดพระศรีมหาอุมาเทวี(วัดแขกสีลม) จากความเชื่อที่วา พระแมอุมาเทวีคือเทพมารดาของ

พวกตน ในหลายๆ ปมานี้ ปรากฏวาผูที่มีความหลากหลายทางเพศรวมงานขบวนแหพระอุมา

เทวีแลว เริ่มมีการนํารูปเคารพพระแมพหุชระมาตั้งโตะรับขบวนแหดวยในฐานะของปางหนึ่ง

ของพระแมอุมาเทวีและผูคุมครองผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ การบูชาพระแมพหุชระของผู

หลากหลายทางเพศในไทยนาจะเปนที่พึ่งทางใจเทานั้น เมื่อสักการะบูชาแลวมีความมั่นใจและ

สบายใจมากขึ้น ซึ่งไมมีผลตอการสรางอํานาจตอรองและการยอมรับการมีตัวตนในพื้นที่สังคม

ซ่ึงแตกตางกับกลุม  “ฮิชระ” ในอินเดียอยางสิ้นเชิง ท่ีตองตอสูกับทัศนคติความเชื่อ วัฒนธรรม

ประเพณีของอินเดียตอไป 

  

บทสรุป 

ในสังคมหลายประเทศยังไมมีการรองรับความหลากหลายทางเพศ ใหเปนเพศสภาพท่ีถูกตอง

ตามกฎหมาย มีเพียงเพศชายและหญิงอันเปนกรอบความคิดเรื่องเพศ (Sex) ตามเพศสภาพท่ีมีมาแต
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กําเนิดท่ีมีมาชานาน ถาเปนกลุมคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ไมวาจะเปนคนรักเพศเดียวกัน หรือ

คนขามเพศ ตองอธิบายความเปนตนเองใหสังคมและคนรอบขางฟง  พญ.จิราภรณ อรุณากูร แพทย

ผูเชี่ยวชาญดานเด็กและวัยรุน ไดกลาวไววา “สิ่งหนึ่งท่ีเห็นไดชัดคือการมีตัวตนในสังคมของกลุม

บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีมีศัพทเรียกกันท่ัวไปตั้งแต กะเทย สาวประเภทสอง คนรักเพศ

เดียวกัน เพศท่ีหลากหลาย คนขามเพศ คนเหลานี้สามารถใชชีวิตอยางเปดเผยไดมากข้ึน แตเบื้องหลัง

ของแตละคนกวาจะเปดเผยตัวตนไดนั้น ตองมีองคประกอบอ่ืน ๆ มากมายในชีวิตกวาจะไดรับการ

ยอมรับในสังคม” (ดนัย อังควัฒนวิทย,2561 : เว็บไซต)  

อยางไรก็ตาม ผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศในหลายพ้ืนท่ีในโลกนั้นยังคงตองพยายามดิ้นรน

ตอรองตอสภาวะคนชายขอบ ท่ีโดนกีดกันจากกลุมคนสวนใหญในสังคม ดูถูกเหยียดหยาม ตองเผชิญ

ปญหาตาง ๆ เพ่ือสรางพ้ืนท่ีทางสังคมใหตนเองตอไป  ในประเทศอินเดีย“กลุมฮิชระ” ยังคงตกใน

สภาวะและมีสถานภาพท่ีไมม่ันคงมากนัก การนําพระแมพหุชระเทพเจาในศาสนาฮินดูท่ีมีการ

ผสมผสานเทวีทองถ่ินกับเทวีในปจจุบัน ในรูปของวัตถุหรือภาพวาดและใชคติความเชื่อดั้งเดิมจาก

คัมภีรทางศาสนาฮินดู มุขปาฐะ ผานวาทกรรมท่ีบอกถึงพรพิเศษของเจาแมท่ีประทานแกกลุม“ฮิชระ” 

แกสังคมอินเดีย  ท่ีทําใหกลุม“ฮิชระ” สามารถสรางใหการสรางอํานาจและพ้ืนท่ีทางสังคมของกลุม

ตัวเอง แตก็ยังคงไมชัดเจนหรือยกระดับตนเองไดมากนัก ดังจะเห็นไดจากการกระทําหรือปฏิบัติตอ

กลุม “ฮิชระ” ของสังคมอินเดีย ท่ียังคงถูกเหยียดหยาม เปนเหยื่อของความรุนแรงและไรตัวตนใน

สังคมอินเดียปจจุบัน การเปน “ฮิชระ” ตองผานกดดันมากมาย จากจิตใจของตนเอง ครอบครัว เม่ือ

ผานความกดดันท้ังสองอยางมาแลว ตองเขาสูกลุม “ฮิชระ” ตองเสี่ยงชีวิตจากพิธีกรรมสู “ฮิชระ” ถา

รอดมาก็จะถือวาเกิดใหม และ ตองตอสูตอรองเพ่ืออํานาจและพ้ืนท่ีในสังคม 

“กลุมฮิชระ” ตองปรับตัวและสรางกลยุทธรับมือตอสังคมพหุวัฒนธรรมในอนาคต เพ่ือใหอยู

รวมกันในสังคมไดอยางสันติหลีกเหลี่ยงการกระทบกระท่ังกัน  ตองรวมกลุมกันเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน การรวมกลุมเปนการสรางพลังและอํานาจการตอรองในกลุมและพยามยามใชอัตลักษณใน

พระแมพหุชระท่ีนํามาอางอิงผานการปฏิบัติการทางภาษาหรือวาทกรรม พัฒนาคติความเชื่อ 

พฤติกรรมและความสามารถดานการแสดง และใชโอกาสทางความสามารถท่ีโดดเดนและคติความเชื่อ

ท่ีอางจากพระแมพหุชระ สรางความดีตอสังคมและเปนสื่อนําไปสูการสรางพ้ืนท่ีทางสังคมเปลี่ยนจาก

สถานภาพชายขอบ เพ่ือการยอมรับจากสังคมและครอบครัวของตนเองในอนาคต สอดคลองกับ ปย

ลักษณ โพธิวรรณ (2554 : 102-105) กลาวไววา “การตอสู ตอรองกับความสัมพันธเชิงอํานาจของคน

ขามเพศเปนการพยายามชวงชิงความหมายและการสรางพ้ืนท่ีในสังคมใหเปนท่ียอมรับได”  
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พลังแหงรักและวาทศิลป : กรณีศึกษา บทละครไทยเร่ืองสาวิตรี 

 

นิศา บูรณภวังค 
คณะอุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาลัยดุสิตธานี 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวา ความรักสามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหา

อํานาจไดแมกระท่ังเม่ือตองตอรองกับ “ความตาย” สิ่งอันทรงพลังและเปนสิ่งท่ีมนุษยไมเคยเอาชนะ

ได บทละครไทยเรื่อง สาวิตรีจึงเปรียบเสมือนพลังจินตนาการของมนุษยท่ีพยายามเอาชนะและสราง

พลังเพ่ือใหเทียมเทาธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา ตัวเอกของเรื่องสาวิตรี ใชพลังของความรักตาม

ทฤษฎีสามเหลี่ยมความรักของ สเทิรนเบิรก ท่ีประกอบดวยองคประกอบ 3 อยางคือ 1) ความสนิท

สนม 2) ความหลงใหล และ 3) ความผูกพัน ซ่ึงเปนแรงผลักดันท่ีสําคัญ ในการขอแลกชีวิตของพระสัต

ยวานกลับคืนมาจากพระยม นอกจากนี้ สาวิตรียังใชพลังของความรักสื่อสารผานศิลปะของการพูดอัน

เปนเลิศ โดยอาศัยหลักอิทธิบาท 4 อันประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการโนมนาวใจ

พระยม จนสามารถนําพระสวามีท่ีกาวไปสูโลกหลังความตายกลับมายังโลกมนุษยไดสําเร็จ 

 

คําสําคัญ: พลังแหงรัก, วาทศิลป, สาวิตร ี
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The Power of Love and Rhetoric: A Case Study of Thai Drama 

About “Savitri” 

 

Nisa Buranapawang 
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Abstract 

This article aims to study that Love can be used as a tool to seek power, even 

when having to negotiate with "death". Powerful things and things that humans have 

never overcome. Thai drama Savitri therefore is like the power of human imagination 

that tries to overcome and create power to make artificial as much as nature. The 

study indicated that The protagonist of the story of Savitri Use the power of love 

according to Robert Sternberg's triangular theory of love that consists of 3  elements: 

1) Intimacy 2) Passion and 3) Commitment which is an important driving force In order 

to exchange the lives of the Sattaya Wan back from Yom. In addition, Savitri also uses 

the power of love to communicate through the art of excellent speech. By relying on 

the 4  Ithi principles, consisting of Khiri Wiriyachitta, a divine being in persuasion Until 

being able to successfully bring the Swami to the post-death world back to the human 

world. 

 

Keywords: power of love, rhetoric, Savitri 
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บทนํา 

วรรณคดีเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษยและเม่ือเราสนใจกับชีวิตมนุษย เราก็ตองศึกษาวรรณคดี 

จริงอยู ท่ีวรรณคดีอาจแตงข้ึนจากจินตนาการ หากหลายสวนก็ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความเปนจริง 

โดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ อารมณเปนธรรมชาติของมนุษย ไมวาจะสูงสงหรือต่ําตอย อารมณจึง

เปนสาเหตุหนึ่งของวรรณศิลปท่ีมาจากความสะเทือนใจ  ความรักเปนหนึ่งในอารมณของมนุษยทีมัก

ใชเปนแกนเรื่องสําคัญของวรรณคดีแทบทุกยุคทุกสมัย ไมวาจะเปนของชนชาติใดก็ตาม อารมณรักจึง

วนเวียนอยูในงานเขียนและถูกกลาวถึงมากมาโดยตลอด และกลายเปนสภาวะทางอารมณท่ีตัวละคร

มักจะเสาะแสวงหาเสมอมา ดังท่ีวนิดา  บํารุงไทย กลาวไววา “ตราบเทาท่ีมนุษยยังมีความรักเปน

อารมณหนึ่งของปุถุชนธรรมดา เนื้อหาและผลกระทบของความรักไมวาจะในเชิงสุข ทุกข ดีหรือราย 

ยอมจะยังเปนสิ่งท่ีนํามาตีแผใครครวญไดเสมอในวรรณกรรมทุกรูปแบบ ท้ังอาจจะเปนสาระท่ีสามารถ

สัมผัสใจของผูอานไดโดยงายท่ีสุด…เหนือเนื้อหาท่ีเกิดจากอารมณอ่ืนใด” (วนิดา บํารุงไทย, 2544: 

22) 

วรรณคดีหลายเรื่องเราจดจําเนื้อหาไดอยางแมนยําเพราะมีความเก่ียวพันกับความรัก ไมวา

จะเปนความรักท่ีสมหวัง ผิดหวัง เคียดแคน เกลียดชัง หรืออาจแมนําไปสูความตายของตัวละครเอก 

วรรณกรรมสวนใหญจะอยูไดยาวนานนั้น มักจะมีแกนเนื้อหาผูกพันกับธรรมชาติอันนิรันดรของมนุษย 

เชน ความรัก (ดวงมน  จิตรจํานงค, 2528) ดังเชน วรรณคดีเรื่อง วาสิฏฐี เรื่องราวของวาสิฏฐีกับกาม

นิตท่ีไมมีโอกาสไดพบกันอีกเลยจนกระท่ังถึงวินาทีสุดทายของชีวิต ทําใหเราตระหนักถึงสํานวนท่ีวา ท่ี

ใดมีความรัก ท่ีนั่นมีความทุกข หรือจากเรื่องพระสุธน – มโนราห ท่ีทําใหผูอานเขาใจอยางถองแทวา

รักคือการอดทนฝาฝนอุปสรรคตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องมัทนะพาธา ท่ีกลาวถึงเรื่องความรักไวอยาง

ละเมียดละไมวาหากแมความรักจะนํามาซ่ึงความทุกขแตเชื่อไดวาเหตุแหงทุกขท่ีเกิดจากรักยอมเบา

บางกวาเหตุแหงทุกขท่ีเกิดจากความเกลียดชัง จะเห็นไดวาในวรรณคดีไทยหลายตอหลายเรื่องมี

มุมมองเก่ียวกับความรักหลากหลายแบบท่ีปรากฏ แมวาหลายเรื่องอาจไมจบลงดวยความสุขใน

ปลายทาง แตระหวางทางท่ีดําเนินเรื่องก็เต็มไปดวยเรื่องราวมากมายท่ีมีความสําคัญไมแพกันและ

สะทอนใหเห็นมุมมองของความรักไดเปนอยางดี  ซ่ึงบางครั้งอารมณแหงความรักอาจชักนําใหคนเรา

ลุกข้ึนสูอยางเขมแข็งและเด็ดเด่ียวกับอุปสรรคท่ีเขามาขัดขวางรวมถึงเปนแรงกายและแรงใจท่ีจะทํา

กิจการใด ๆท้ังปวงใหสําเร็จลุลวงลงได 

พระราชนิพนธบทละครรองเรื่อง สาวิตรี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว นับวา

เปนวรรณคดีอีกเรื่องหนึ่งท่ีมีแกนหลักวาดวยความรักเชนเดียวกัน ความรักของสาวิตรีนั้นกลาวถึงการ

สงทอดอํานาจแหงความรักท่ีสามารถนําพาไปสูการลิขิตชะตากรรมของมนุษยข้ึนมาใหมได วรรณคดี

เรื่องสาวิตรีนี้ มีผูนํามากลาวถึงและวิเคราะหในดานตาง ๆ หลายรูปแบบ เชน ในบทความเรื่องวิถีแหง
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ทุกข สุข โศก เกษมของสาวิตรี พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 6 (สหะโรจน กิตติมหาเจริญ, 2553) ได

เขียนไวโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะวิเคราะหในดาน อารมณสะเทือนใจท่ีปรากฏ ในบทพระราชนิพนธเรื่อง 

สาวิตรีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และผลการศึกษาพบวาบทพระราชนิพนธเรื่อง

สาวิตรีไดแสดงอารมณสะเทือนใจท่ีประสานกัน 4 ลักษณะ คืออารมณทุกข สุข โศก และจบลงดวย

ความเกษมหรือศานติสุขอันเปนรสวรรณคดีท่ีมักปรากฏเปนขนบในวรรณคดีไทย ท้ังนี้ผูเขียนบทความ

ยังไดกลาวถึงความรักท่ีกอปรดวยความสงสาร ความเสียสละ จึงมุงปรารถนาท่ีจะปลดเปลื้องทุกข ซ่ึง

ในท่ีสุดการท่ีสาวิตรีไมยอทอตออุปสรรคก็เปนพลังสําคัญประการหนึ่งท่ีไมปลอยใหสิ่งอ่ืนมาลิขิตชีวิต

นอกจากตนเอง การขอชีวิตพระสัตยวานจากพระยมอีกครั้งจึงเปรียบไดกับการท่ีนางสามารถลิขิต

ชะตาชีวิตไดดวยตนเองไดนั่นเอง 

บทความนี้ผูเขียนจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวา  ตัวเอกของเรื่องสาวิตรี ใชพลังของความรัก

ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมความรัก (Triangular theory of love) ของ สเทิรนเบิรก (Robert Sternberg) 

ท่ีประกอบดวยองคประกอบ 3 อยางคือ 1) Intimacy (ความสนิทสนม) 2) Passion (ความหลงใหล)   

และ 3) Commitment (ความผูกพัน) ซ่ึงกอใหเกิดความรักในรูปแบบตาง ๆ ข้ึนได เชน ความชอบ 

ความหลงเสนห ความรักแบบหวือหวา ความรักแบบเห็นอกเห็นใจกัน เปนตน พลังของความรักในบท

ละครไทยเรื่อง สาวิตรีจึงเปรียบเสมือนพลังจินตนาการของมนุษยท่ีพยายามเอาชนะและสรางอํานาจ

ของตนเองเพ่ือใหเทียมเทาธรรมชาติ อันท่ีจริงแลวการนําทฤษฎีทางตะวันตกมาใชศึกษาวรรณคดีของ

โลกตะวันออกนาจะทําใหเกิดมุมมองในตัวบทของวรรณคดีท่ีหลากหลายมากข้ึนนอกจากนี้ สาวิตรียัง

ใชพลังของความรักสื่อสารผานศิลปะของการพูดอันเปนเลิศ ซ่ึงจากการวิเคราะหของผูเขียนบทความ

พบวามีความพองกับหลักธรรมของพุทธศาสนาในเรื่องหลักอิทธิบาท 4 อันประกอบดวย  ฉันทะ  

วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา ดังนั้น การใชวาทศิลปในการโนมนาวใจพระยมของนางสาวิตรี จึงมีความเขมขน

และนาเชื่อถือจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีนางตองการได 

 

สาวิตรี : ผูร้ังชีวิตสามีดวยความรัก 

ปริวฺรตามาหาตฺมฺยฺปรฺว หรือ สาวิตรียุปาขยาน เปนเรื่องแทรกปรากฏใน วนปรฺวหรือวนบรรพ 

ซ่ึงเปนบรรพท่ีสาม ในมหากาพยมหาภารตะอันเปนมหากาพยสันสกฤตท่ีแพรหลายอยางยิ่งใน

สังคมไทย พระบาทสมเด็จพระ มงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธแปลเรื่องสาวิตรีจากตนฉบับ

ภาษาอังกฤษของกิสาลี โมฮัน กานกุลิ (Kisari Mohan Ganguli) เปนความเรียงภาษาไทย กอนท่ีจะ

ทรงพระราชนิพนธดัดแปลงเรื่องดังกลาวเปน ละครคํากลอน สําหรับจัดแสดงละครรองลวน ๆ (sung 

through) ตามแบบอุปรากร (opera) ของตะวันตก  เรื่องราวของนางสาวิตรีนั้น ถูกหยิบยกนํามา

กลาวถึงเม่ือครั้งท่ีทาวยุธิษเฐียรใครสงสัยวาจะมีสตรีอ่ืนใดท่ีจะซ่ือสัตย ม่ันคง และแนวแนไมหวั่นแม
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อุปสรรคเทานางเทราปที ซ่ึงเปนพระชายาของพ่ีนองท้ังหาในตระกูลปาณฑพหรือไม จากการท่ีนาง

เทราปทีไดแสดงใหเห็นในเหตุการณท่ีชวยเหลือปาณฑพท้ังหาใหพนจากการเลนดวดนั้นเอง  พระ

มรรกัณเฑยะไดโตตอบวายังมีอีกนางหนึ่งท่ีมีศักดิ์และศรีเสมอเทานางเทราปที นั่นก็คือนางสาวิตรี 

แลวพระมรรกัณเฑยะจึงเลาถึงสาเหตุอันเปนเนื้อเรื่องท่ีปรากฎในเรื่อง สาวิตรี พระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ท่ีหมายรวมถึงบทพระราชนิพนธ ท่ีเปนท้ังความเรียง และ

บทละครรองนางสาวิตรีมีกําเนิดมาจากการบําเพ็ญตบะของทาวอัศวบดี ครั้นเม่ือนางเจริญวัยข้ึน บิดา

ก็ใหโอกาสนางไดตัดสินใจ เลือกคูครองดวยตนเอง ซ่ึงนางไดไปประพาสปาและกลับมาทูลบิดาวานาง

ไดเลือกแลว และนั่นคือพระสัตยวาน โอรสของทาวทยุมัตเสนแหงศาลวะนคร การตัดสินใจเลือกนี้นาง

สาวิตรี ไมทราบมากอนลวงหนาวาพระสัตยวานจะมีพระชนมชีพไดเพียง 1 ป แตเม่ือนางไดเลือกแลว

นางก็ ไมคืนคํา ตลอดระยะเวลา 1 ปท่ีนางไดบําเพ็ญพรตอยูกับพระสัตยวาน จิตอันสงบดวยวิถีชีวิต

สมณเพศนี้ ทําใหนางสาวิตรีตระหนักวาความรักท่ีมีตอพระสวามีนั้นมีความสําคัญยิ่ง เพราะรักของ

นางนั้นเปนรักท่ีซ่ือสัตย และม่ันคง มุงปรารถนาใหพระสัตยวานอยูคูกับนางตลอดไป 

จะเห็นไดวา  สาวิตรีมีกระบวนการในการรั้งชีวิตพระสวามีดวยความรักในหลายประการ

ดวยกัน เชน มีการเตรียมตัวใหพรอมกอนเหตุการณท่ีตองสูญเสียพระสัตยวานไป สาวิตรีไดบําเพ็ญ

ราตรีราตระธุดงค นั่นคือการอดอาหารท้ังกลางวันและกลางคืนเปนเวลาสามวัน ซ่ึงตามความเชื่อของ

สตรีอินเดียเทาท่ีปรากฏในมหาภารตะ การบําเพ็ญพรตดวยวิธีนี้เปนพิธีกรรมอยางหนึ่งท่ีสตรีใชปฏิบัติ

เพ่ือขอใหสิ่งท่ีตนปรารถนาไดบรรลุตามตองการ (ภิญโญ  บุญทอง,2523: 151) วันหนึ่งเม่ือครบ

กําหนดเวลาท่ีพระสัตยวานจะมีชีวิตอยู เม่ือไดเสด็จประพาสปามะมวง พระสัตยวานก็เกิดอาการ

ผิดปกติในรางกาย  

 

       สาวิตรีเหตุพ่ีทํางานหนัก หัวจึงปวดยิ่งนักและราวใหญ   

  ท้ังอวัยวะและหทัย   ไมสบายเปนพนพรรณนา   

  พ่ีนี้ไขแนแลวดวงสมร  ราวกับศรประหารรานเกศา  

  และเพลิงรุมสุมไหมในอุรา  ราวจะบาเพราะพิษอัคนี   

        (สาวิตรี, 2553: 69) 

 

 จากนั้นพระยมจึงไดปรากฎกายออกมาเพ่ือจะนําปราณซ่ึงเปนดวงวิญญาณของพระสัตยวาน

ไปสูทางแหงภพภูมิตอไป เม่ือพระยมจะนําดวงวิญญาณพระสวามีไป และดวยอํานาจแหงรักนี้เองทํา

ใหนางสาวิตรีเกิดปญญามองเห็นวิถีทางท่ีจะนําดวงวิญญาณพระสัตยวานกลับมา กระบวนการรั้งชีวิต

ของพระสัตยวานพัฒนาและกอเกิดข้ึนใหมในรูปแบบของความมานะพยายามดวยการบรรจงใช

วาทศิลปอันแยบคาย ใชสติปญญามากกวาอารมณเปนเครื่องมือนําไปสูความสําเร็จ ท้ังนี้เพราะนางได
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ใชปญญาผนวกกับความแนวแนม่ันคงแหงจิตใจของนาง โนมนาวพระทัยพระยมตรัสใหพรสุดทายสม

ประสงคใจนาง จนปลอยดวงวิญญาณของพระสัตยวานหลุดพนจากความตายซ่ึงมนุษยยากท่ีจะ

หลีกเลี่ยงได นอกจากนางสาวิตรีจะไดพระชนมชีพของพระสวามีกลับคืนมาแลว บิดามารดาของพระ

สตัยวาน รวมท้ังทาวอัศวบดียังไดอานิสงสจากการมีวาทศิลปครั้งนี้ รวมท้ังความสุขสงบก็ไดกลับคืนมา

สูมัทรนครและศาลวะนครอีกครั้งหนึ่ง 

  

การตอรองความตาย : อํานาจของความรักในมุมของทฤษฎีความรัก    

 “ความรัก” คือรูปแบบหนึ่งของอารมณ ซ่ึงเปนอารมณข้ันพ้ืนฐานของมนุษย พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของคําวา “รัก” ไววา เปนคํากริยา หมายถึง มีใจผูกพันดวย

ความหวงใย มีใจผูกพันดวยความเสนหาหรือชอบ ซ่ึงจะหมายรวมไปถึงความรูสึกอบอุน ดื่มด่ําท่ีไดรับ

จากคนรัก เปนภาวะของอารมณท่ีเก่ียวเนื่องดวยอารมณทางเพศ และความสุนทรีย และเต็มไปดวย

ความปรารถนาอยางรุนแรงตอคนรัก เปนภาวะท่ีคนอาจเกิดความงมงายหรือเกิดความศรัทธาอยางใด

อยางหนึ่งตอคนรักอยางไรก็ตามคําวา “รัก” สามารถมีความหมายท่ีเก่ียวของกัน และแตกตางกัน

ข้ึนอยูกับบริบท บอยครั้งท่ีในแตละภาษาจะใชคําเพ่ือแสดงออกซ่ึงแนวคิดเก่ียวกับความรักท่ีแตกตาง

กัน 

เนื่องจากบทพระราชนิพนธเรื่องสาวิตรีนั้นเปนเรื่องแทรกในมหากาพยมหาภารตะของอินเดีย 

ซ่ึงเปนวรรณคดีตะวันออก แนวคิดในเรื่องของความรักจึงเปนไปตามแนวคติความเชื่อตามวิถีโลกของ

ตะวันออกดวยเชนกัน กวีสันสกฤตถือวาความรัก (กามะ) เปนเปาหมายอยางหนึ่งของชีวิตท่ีพึง

แสวงหาเพ่ือใหพบท้ัง 4 ทาง คือ ธรรมะ(หลักศีลธรรม)  อรรถะ(สรางฐานะใหม่ันคง)  กามะ(การ

แสวงหาความสุขในทางโลก)  และโฆกษะ(อุดมคติสูงสุดในชีวิต)  วรรณคดีหลายเรื่องจึงแสดงใหเห็น

ถึงความรักหรือความซาบซ้ึงในความรัก ซ่ึงผูเขียนจะถายทอดผานขอความตัวอักษรออกมาเรียกวา 

ศฤงคารรส ซ่ึงเปนหนึ่งในรสท่ีเดนท่ีสุดของวรรณคดีสันสกฤต เชน  เมฆทูต  ศกุนตลา เปนตน (กุสุมา  

รักษมณี, 2526: 213)  ศฤงคารรส เปนความซาบซ้ึงในความรักซ่ึงเกิดจากความรัก 2 ประเภท คือ 

ความรักของผูท่ีไดอยูดวยกัน (สัมโภคะ) และความรักของผูท่ีอยูหางกันหรือถูกพลัดพรากจากกัน (วิ

ประสัมภะ) 

เม่ือพิจารณาดูจะพบวาความรักของนางสาวิตรีกับพระสัตยวานนั้นเปรียบเชนแบบสัมโภคะ  

เนื่องจากมีเหตุของภาวะ (วิภาวะ) ประกอบอยูดวย คือ การไดอยูกับผูท่ีถูกตาตองใจ นางสาวิตรีมี

ความประทับใจในตัวพระสัตยวานทันทีเม่ือแรกเห็น การท่ีนางตองยายจากวังอันใหญโตไปอยูใน

สถานท่ีท่ีนางไมคุนชิน หากสถานท่ีนั้นก็สวยงามและอุดมไปดวยธรรมชาติของปาเขาลําเนาไพร  การ

ไดทําหนาท่ีปรนนิบัติพระสวามีเม่ืออยูบาน ไดเท่ียวชมสวนหรือเลนสนุกสนาน รวมท้ังไดพบเห็น
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ใบหนาอันเปยมสุขของพระสวามี เปนตน การแสดงผลของภาวะ (อนุภาวะ) ไดแก คําสนทนาท่ีท้ังสอง

คนพูดจากันอยางออนหวาน จริตกิริยาแชมชอยชมายชายตา ยิ้มแยมแจมใส เปนตน การประจักษถึง

รสของความรักหรืออารมณรักในวรรณคดีนั้นเปนกริยาทางอารมณท่ีไมไดหมายถึงความสุขทาง

อารมณเทานั้น แตหมายถึงการรูแจงแทงตลอดของอารมณนั้น ๆ คุณคาของการนําเอาอารมณรักใน

วรรณคดีมาศึกษาตามแนวคิดของสังคมมนุษย จึงอยูท่ีสามารถทําใหเราเขาใจถึงความรักซ่ึงไมใชชีวิต

ของเราได  

 เห็นไดวาความรูสึกรักแตละแบบท่ีผูอานไดรับจากวรรณคดีแตละเรื่อง แสดงถึงความรักหลาก

อารมณ หลายความรูสึกแตกตางกันไป ดังนั้น หากเรามองความรักในทางคตินิยมของทางตะวันตก 

เราจะพบวานักสังคมวิทยาบางทานโดยเฉพาะ แอนโธนี กิดเด็นส (Anthony  Giddens อางถึงใน 

ปนแกว เหลืองอรามศรี, 2554: 20) กลาววา ความรักในฐานะท่ีเปนอารมณรอนแรงซ่ึงเกิดจากความ

พึงพอใจในบุคคลท่ีตนรักนั้นตองแยกออกจากความรักท่ีเปนผลผลิตจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม ซ่ึงเปนวาทกรรมทันสมัยท่ีเก่ียวเนื่องระหวางความเปนปจเจกและตัวบุคคลเขากับความผูกพัน

ระหวางกันของความรัก ความรักประเภทนี้ กิดเด็นสมองวามันเปนปรากฏการณสมัยใหม   แตความ

รักลักษณะหนึ่งท่ีมีความเหนือธรรมชาติและคงอยูอยางขามกาลขามเวลา ไมผันแปรตามการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม กลับมีปรากฎอยูในวรรณคดีเรื่อง “สาวิตรี” ความรักในเรื่องนี้ท่ีปรากฏอยาง

เดนชัด คือ ความรักแบบเทิดทูน (The Courtly love) ซ่ึงในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

(2554: 584) ไดนิยามความหมายของคําวา “เทิดทูน”ไววา “ยกยอง เชิดชูไวเปนท่ีเคารพ”ซ่ึงจาก

นิยามดังกลาว หากพิจารณาในแงความหมายของคํา “ความรักเทิดทูน”นี้ นาจะเปนความรูสึกรักท่ี

ยิ่งใหญกวาความปกติธรรมดา กลาวคือ เปนความรักท่ีสูงคามีการยกยองเชิดชู ใหเกียรติและเคารพผู

เปนท่ีรักดวยความรูสึกท่ีดีงามไปพรอม ๆกัน (ธนสิน ชุตินธรานนท และจิรยุทธ สินธุพันธุ,2559, 80) 

ความรักของสาวิตรีท่ีมีตอพระสัตยวานนั้นมิใชความรักระหวางฝายชายและฝายหญิงท่ัวไปเทานั้น แต

ผูอานยังสามารถสัมผัสอารมณ ความรูสึกของสาวิตรีท่ีงดงาม ผสมผสานใหเห็นสายสัมพันธและความ

เชื่อมโยงของสายใยแหงความรักอันเปนพลังสําคัญท่ีกอใหเกิดกําลังใจ เปนแรงใจ และเปนท่ีพ่ึงของ

จิตใจ จนผูอานเองก็รูสึกถึงพลังอํานาจนั้นเชนเดียวกัน 

 ใ น ห นั ง สื อ The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in 

Modern Societies ของแอนโธนี กิดเด็นส (Anthony Giddens, 1992 อางถึงใน ปนแกว เหลือง

อรามศรี,.2554: 22) ไดแยกความแตกตางระหวางความรักโรแมนติก (Romantic love) และความรัก

ประเภทอ่ืนๆ โดยอธิบายวา สิ่งท่ีเรียกวา ความรัก หรือ ความรักดวยแรงปรารถนา (Passionate 

love) เปนปรากฏการณสากลท่ีพบไดในทุกสังคม ไมจํากัดวาจะเปนท่ีใดก็ตาม กิดเด็นสเรียกความรัก

ประเภทนี้วา Passionate love ซ่ึงแปลวา ความรักแบบพิศวาส อันหมายถึงความรักท่ีผูกพัน
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ความรูสึกและแรงปรารถนาทางเพศเขาดวยกัน ดวยความรูสึกอันแรงกลาและปจจุบันทันดวนและฉีก

ตัวเองออกจากกิจวัตรและชีวิตประจําวัน  

 ทฤษฎีความรัก (Theory of Love) นั้นมีนักจิตวิทยาชื่อ โรเบิรต สเติรนเบิรก (Robert  

Sternberg) แหงภาคจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเยล (ปรเมศวร กุมารบุญ, 2560: [ออนไลน]) ไดพัฒนา

ทฤษฎีความรักข้ึนมาดวยตัวองคประกอบ 3 ประการ เรียกวา “ทฤษฎี Triangle of Love” ท่ี

กอใหเกิดความรักในรูปแบบตางๆข้ึน โดยองคประกอบท้ัง 3 ประการนั้น ประกอบไปดวย Intimacy  

คือคามรูสึกใกลชิด  ผูกพัน และพันธนาการทางใจ Passion  คือความรูสึกหลงใหลไปในทางชูสาว  

ถูกใจในรูปลักษณภายนอก และมีเปาหมายอยากมีสัมพันธดวย  Commitment  คือในระยะสั้นการ

ตัดสินใจอะไรตองทํารวมกับอีกคน และในระยะยาวมีการวางแผนท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต

รวมกัน    

 จากทฤษฎีความรักของนักจิตวิทยา จึงแสดงใหเห็นวาพฤติกรรมหลายประการอันเก่ียว

เนื่องมาจากความรักของนางสาวิตรีนั้นแสดงใหเห็นถึงพลังของความรักซ่ึงเกิดข้ึนทันทีท่ีไดพบหนาคา

ตา และจบลงดวยการแตงงานอยางรวดเร็ว การแสดงออกถึงอารมณรักนั้นบงบอกถึงความจริงใจและ

ความเปนมนุษยท่ีแทจริงของตัวเอกเลยทีเดียว นอกจากนี้ความสําคัญของพลังอํานาจท่ีแฝงอยูใน

ความรักของตัวละครเอกยังสามารถควบคุมพฤติกรรมของผูอ่ืนท้ังทางตรงและทางออมไดอีกดวย 

 นางสาวิตรีมีกําเนิดมาจากการบําเพ็ญตบะของทาวอัศวบดี ครั้นเม่ือนางเจริญวัยข้ึน บิดาก็ให

โอกาสนางไดตัดสินใจเลือกคูครองดวยตนเอง ซ่ึงนางไดประพาสปาและกลับมาทูลบิดาวานางไดเลือก

พระสัตยวานโอรสของทาวทยุมัตเสนแหงศาลวะนคร ซ่ึงการตัดสินใจของนางจัดไดวาเปนรักแรกพบ 

หรือ Infauation love หรือ Passion  เพราะความรักประเภทนี้มักเกิดข้ึนอยางปจจุบันทันดวน มีมิติ

ของความลุมหลง และศรัทธาอันทวมทนไมตางไปจากความศรัทธาในศาสนา ความรักประเภทนี้มี

อํานาจคลายกับศรัทธาในบารมี (Carisma) ซ่ึงสามารถดึงเอาผูท่ีตกหลุมรักหลุดออกจากโลกสามัญ

ปกติ พรอมท่ีจะแยกตนออกมาจากธรรมเนียมของสังคม และทําทุกอยางเพ่ือสังเวยตอความรักท่ีตนมี 

(ปนแกว   เหลืองอรามศรี, 2554: 23) 

 

   ขาขอทูลแถลงสําแดงเหตุ  แดองคพระบิตุเรศผูทรงศร 

  เม่ือขาไปในปาพนาดร   พบบุรุษสุนทรแสนเหมาะตา 

  รูปทรงแมนองคภานุมาส   มรรยาทนารักเปนหนักหนา 

  ท้ังปรากฏกําลังวังชา   แสนสงาเปลงปลอดเปนยอดชาย 

  พอแลเห็นดวงใจใหหวามวาบ  ยิ่งฟงเสียงยิ่งปลาบปลื้มมิหาย 

  เห็นวาควรเปนคูอยูจนตาย  ขอองคพระฤาสายจงปราณี.ฯ 

        (สาวิตรี, 2553: 41) 
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 เพียงแคนางสบตากับพระสัตยวาน  นางก็ประทับใจในตัวชายหนุมจนไมสามารถเปลี่ยนใจได  

ความรักท่ีเชื่อม่ันในการตัดสินใจของตนเองมากกวาของสาวิตรีจึงนับวาเปนการแสดงออกถึงความ

ปจเจกบุคคลท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจเรื่องชีวิตคูไดดวยตนเอง อํานาจรักนี้ยิ่งความรุนแรงข้ึน 

จนพัฒนาข้ึนเปน ความรักแบบสายฟาแลบ หรือ Fatuous Love ซ่ึงนั่นก็คือนางสาวิตรีเกิดความ

ผูกพันผสมผสาน  รวมไปกับความรูสึกหลงใหลในทุกดานของความเปนพระ     สัตยวาน หลงใหลใน

รูปราง ในน้ําเสียงแมกระท่ังรวมไปถึงทวงทากริยามารยาทดวย  ยิ่งเม่ือนางสาวิตรีรับรูจากพระนารท

ฤาษีวาบุรุษท่ีนางเลือกไวเปนคูครอง มีมีพระชนมชีพไดเพียง 1 ปก็ยิ่งเกิดความสงสารในโชคชะตา

เพ่ิมพูนข้ึนไปอีก  

 

   โอวาพระบิดาบังเกิดเทศ  ทรงเดชดํารัสเชนนั้นได 

  ลูกบาศกตกไดเพียงหนเดียวไซร  ท้ังบุตรียกใหไดหนึ่งครั้ง 

  อนึ่งลั่นวาจาวายกให   ก็ไดเพียงครั้งเดียวเปนท่ีตั้ง 

  สามอยางนี้ทําไดเพียงหนึ่งครั้ง  ขอพระองคทรงฟงลูกจงดี 

  ถึงเจาชายจะมีอายุสั้น   หรือไรปวงคุณธรรมเสื่อมศักดิ์ศรี 

  หมอมฉันไดปลงใจเลือกเธอนี้  ไมขอใหสามีอ่ืนมาครอง.ฯ 

        (สาวิตรี, 2553: 47) 

 

 และดวยเหตุท่ีนางสาวิตรีนั้นมีชาติกําเนิด ท่ีดีคือเปนถึงหญิงมัทรตระกูล ซ่ึงไดรับการยกยอง

วาเปนหญิงท่ีบริบูรณงดงามท้ังกายและใจ นางตระหนักแลววาพระสัตยวานไมใชผูผิด ถานางจะไม

เลือกพระองคเพียงเพราะเปนบุรุษท่ีอายุสั้น และสามารถครองรักกันไดเพียงชั่วระยะปหนึ่ง พระสัต

ยวานก็จะเปนบุรุษท่ีนาสงสาร ท่ีสุดเพราะไมรูแมแตชะตากรรมท่ีถูกลิขิตไว ครั้นเม่ือนางไดใชชีวิตคู

รวมกับพระสวามีอยางมีความสุข ความรักของนางจึงพัฒนาไปสูความสงสาร เกิด Commitment 

หรือการผูกมัด พันธะสัญญาท่ีเปนตัวกําหนดความคิดหรือการตัดสินใจท่ีจะเสียสละและตอบแทน

ความรักของพระสัตยวานท่ีมีตอนาง ซ่ึงการผูกพันธะสัญญานั้นมีความเก่ียวของกับความสนิทสนม

และความผูกพันของท้ังสองฝาย จนเปนการยากท่ีจะเกิดสภาวะหมดรัก  ในบทประพันธเรื่องนี้ มี

หลายฉากหลายตอนท่ีแสดงใหเห็นถึงความผูกพันของท้ังสอง  เชน จากการท่ีนางสาวิตรีอดทนตอการ

บําเพ็ญบุญไมวาจะเปนการอดอาหาร  การทําบุญ ถวายกองอัคคี เพ่ือหวังวากิริยาบุญนี้จะผอนผันให

มีชีวิตพระสัตยวานจะยืนยาวได 
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   อนิจจาเปนกรรมท่ีทําไว  จึ่งมาตองปลงปลดปลิดชีพกษัย 

  อนิจจาเปนกรรมท่ีทําไว   จึ่งตองมาทุกขใหญในครานี้ 

  อุตสาหบมตะบะทรมาน   เพ่ือเทวามหาศาลโปรดเกศี 

  อดอาหารนานาสามราตรี   ขอผลจงไดมีสมจิตเรา.ฯ 

        (สาวิตรี, 2553: 51) 

 

 การบําเพ็ญบุญดวยการกระทําตรีราตระธุดงค ซ่ึงคือการอดอาหารท้ังกลางวันและกลางคืน

เปนเวลาสามวัน รวมไปถึงการสวดมนตภาวนาขอพรใหพระสัตยวานหลุดพนจากบวงกรรมความตาย 

การอดอาหารทําใหรางกายนางผายผอม แตนั้นกลับทําใหเห็นวานางเปนสุขกับการกระทําเหลานั้น

และมีความหวังอยูลึกๆวา นาจะชวยสงผลใหพระสวามีแคลวคลาดจากความตายได พฤติกรรมของ

นางทําใหทราบวาความรักเปนสภาวะภายในประการหนึ่งท่ีทําให รางกายของมนุษยเราหลั่งสารเคมี

ออกมาและทําใหเรารูสึกถึงความอ่ิมเอิบ  ท้ังยังสามารถเชื่อมโยงความรูสึกอ่ืนๆใหลึกซ้ึงข้ึนและเปนไป

ในลักษณะของการอุปถัมภคํ้าชูชีวิตของตนเองไดดวย  สวนในดานของพระสัตยวานนั้นเลา ก็ปฏิบัติ

ตนเปนคูครองท่ีดี มีน้ําใจ เปนท้ังมิตรแทและคูชีวิตท่ีคอยอยูเคียงขางดูแลอยางสมํ่าเสมอ 

  

อันความรักของพ่ีมากนอย  อยูเพียงไรไมถอยนะรอยชั่ง 

  ถึงแมวาฟาดินจะภินพัง   พ่ีก็ยังรักนองผูตองใจ 

        (สาวิตรี, 2553: 53) 

 

 นอกจากนั้น การท่ีพระสัตยวานไมทราบวาตนเองจะถึงแกความตาย ทําใหนางสาวิตรียิ่งเกิด

อารมณรักผนวกเขากับความสงสารเพ่ิมมากข้ึน สิ่งท่ีคิดเพียงอยางเดียวคือนางไมปรารถนาจะมีบุรุษ

อ่ืนอีก ความรักท่ีม่ันคงนี้เปนแรงขับ ผลักดันใหนางกระทําทุกวิถีทางเพ่ือใหพระสัตยวานมีความสุข  

    

                               ทูลเกศ   นองนี้รักทรงเดชฦาสาย 

  เม่ือใดพระเหินหางจากขางกาย บไดวายคํานึงถึงทรงธรรม 

  เจาประคุณพระทูลกระหมอมแกว อยาทรงคลาดแคลวไปไกลหมอมฉัน 

  ขอยอมตายถวายซ่ึงชีวัน  แทนองคพระจิมขวัญผูภรรดา.ฯ 

        (สาวิตรี, 2553: 52) 

 

 และเม่ือถึงวันกําหนดท่ีพระยมจะตองเดินทางมารับดวงวิญญาณของพระสัตยวาน นางจึงได

พยายามทุกวิถีทางท่ีจะขอใหพระยมละชีวิตของสามีอันเปนท่ีรัก ความเศราโศกสะเทือนใจแปรเปลี่ยน
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มาเปนความกลาหาญ ดังนั้น หากจะมีคําถามวาเพราะอํานาจรักหรือท่ีทําใหสาวิตรีสามารถลิขิตชะตา

กรรมมนุษยข้ึนใหมได คําตอบก็คือ ทุกสิ่งท่ีเกิดข้ึนลวนแตเกิดดวยแรงรักท่ีนางสาวิตรีมีใหแกพระสัต

ยวานนับตั้งแตพบกันในครั้งแรกตัวเดียวเทานั้น  ความรักมักทําใหมนุษยควบคุมการกระทําของตนเอง

ไมไดเสมอ 

 ความรักประเภท Consummate love ซ่ึงเปนความรักจริงในอุดมคติท่ีครบท้ัง 3 ดาน อัน

ประกอบไปดวย Intimacy  คือความรูสึกใกลชิด  ผูกพัน และพันธนาการทางใจ Passion  คือ

ความรูสึกหลงใหลไปในทางชูสาว  ถูกใจในรูปลักษณภายนอก และมีเปาหมายอยากมีสัมพันธดวย  ซ่ึง

คือ Commitment   องคประกอบของความรักท้ัง 3 ดานจึงมีสวนทําใหความรักของนางสาวิตรีตอง

เกิด “การแสดงออก” ธเนศ  วงศยานนาวา (ธเนศ  วงศยานนาวา, 2553: 24) กลาววา ความรักมัก

ตองการการแสดงออก  ความรักตองการเห็นและไดเห็นจนเปนท่ีประจักษ  ความรักจึงไมสามารถท่ีจะ

เก็บเอาไวอยางเงียบๆได ความรักของนางสาวิตรีจึงแสดงออกมาผานความคิดท่ีนอยคนจะพยายามทํา

สิ่งนั้นใหเกิดข้ึนจริง นั่นคือการเอาชนะความตาย 

 จากความคิดท่ีนางตองการเอาชนะความเปนไปของโลก มีความเปนไปตามแนวคิดสําคัญ

อยางหนึ่งของอีริค ฟรอมมท่ีใชอธิบายเรื่องความรักนั่นคือ “แนวคิดเรื่องความแปลกแยกของมนุษย” 

อธิบายถึงเรื่องภาวะแปลกแยกนี้วา โดยท่ัวไปของมนุษยมีสํานึกปกติท่ีเชื่อวามนุษยประกอบดวย “ตัว

เรา” และ “ธรรมชาต”ิ แตเม่ือมนุษยเริ่มสั่งสมความรูมากข้ึน ทําใหมนุษยเริ่มสํานึกวาตัวเองสามารถ

เอาชนะธรรมชาติได ซ่ึงแสดงออกถึงเสรีภาพอยางหนึ่งท่ีมนุษยปรารถนาจะหลุดพนจากกรอบของ

ธรรมชาติ แตยิ่งมีเสรีภาพขัดจากธรรมชาติมากข้ึนเทาใด มนุษยก็จะยิ่งเกิดความรูสึกแปลกแยก 

(alienated) มากข้ึนเทานั้น ฉะนั้น การพยายามจะเอาชนะความรูสึกอางวางของสาวิตรี จึงเปน

แรงผลักดันในการยึดโยงความสัมพันธ ระหวางตนเองกับพระสัตยวาน โดยใชความรักนั่นเอง พลังของ

ความรักมักมีความตองการ “อะไร”มากไปกวาท่ีเปนอยูหรือท่ีมีอยู ความรักแสดงใหเห็นถึงความไม

รูจักพอ พลังรักของชายและหญิงท่ีอยูดวยกันดวยอารมณแหงความรักนั้นจึงเต็มไปดวยพลังท่ีทรง

อํานาจ เพราะการท่ีผูหญิงจะรักใครสักคนก็ยอมตองการจะอยูใกลชิดกับคนท่ีตนเองรักไปตลอดชีวิต 

อีริค ฟรอมม มองวาการสานสัมพันธกับคนอ่ืนดวยความรัก เปนการสรางความม่ันคงทางจิตใจ และ

เปนแรงผลักดันใหมนุษยตองคืนกลับมาอยูกับผูคนและสังคม 

ดังนั้น การท่ีสาวิตรีเกิดความคิดท่ีจะนําพระสัตยวานกลับมาจากขอบเขตของความตายก็

นาจะมาจากความคิดเบื้องลึกในเรื่องของความแปลกแยกของมนุษยของนาง ท่ีตองการเอาชนะ

ธรรมชาติอันเปนสํานึกปกติท่ีทุกคนทราบดีอยูแลววา ความตายตองมาพรากบุคคลอันเปนท่ีรักไมวา

จะชาหรือเร็วก็ตาม  ซ่ึงหากกลาวกันตามความเปนจริง ความรักในลักษณะท่ีทรงพลัง และคุกรุนไป

ดวยแรงขับดังกลาว อาจมองในมุมของการเปนอันตรายตอระเบียบแบบแผนของสังคม เพราะการท่ี

นางสาวิตรีพยายามเปลี่ยนแปลงความเปนไปของโลก  เปลี่ยนชะตาชีวิตของพระสัตยวานใหเปนไป
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ตามเปาประสงคของนาง อาจจะนําพาความเดือดรอนใหกับพระยมท่ีมีหนาท่ีตองนําดวงวิญญาณของ

พระสัตยวานไปสูอีกโลกหนึ่งก็เปนได  

 ในความเชื่อแบบตะวันตก ความตายเปนเสมือนกําแพงสุดทาย เปนสิ่งแนนอนท่ีมนุษยไมควร

ลวง ละเมิด การกาวเขาไปในกําแพงแหงความตายจึงนับวาเปนการกระทําท่ีอาจหาญของสาวิตรีมาก

อํานาจหรือพลังท่ีมีผลสืบเนื่องมาจากความรักดลบันดาลใหนางเกิดพลังอํานาจไมวาจะในดาน สติ  

สมาธิ  ปญญา  ความเพียร และศรัทธาซ่ึงท้ังหมดนี้ก็เพียงพอท่ีจะโนมนําใหพระยมคืนลมหายใจ

กลับมาสูพระสัตยวานอีกวาระหนึ่ง ชัยชนะของสาวิตรีในครั้งนี้บงบอกใหเรารูวาอํานาจท่ีปราศจาก

ความรักไมสามารถนําสาวิตรีไปสูความสําเร็จได  ในขณะเดียวกันความรักท่ีปราศจากอํานาจก็ยอมไม

สามารถนําสาวิตรีไปสูความสําเร็จไดเชนเดียวกัน 

 

อิทธิบาท 4 : พลังสงเสริมวาทศิลปของนางสาวิตรีใหมีอํานาจ      

  วรรณคดีหลายเรื่องตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับการพูด ดังจะเห็นวรรณคดีจํานวนมาก

ไดกลาวถึงการพูดในแงมุมตาง ๆ เชน เรื่องวิวาหพระสมุทร ท่ีกลาววา “ปากเปนเอกเลขเปนโท

โบราณวา”ซ่ึงแสดงวาการพูดสําคัญเปนอันดับหนึ่ง หรือในนิราศภูเขาทอง ท่ีกลาววา “ถึงบางพูดพูดดี

เปนศรีศักดิ์ มีคนรักรสถอยอรอยจิต” สรุปไดวา การพูดเปนท้ังศาสตรและศิลป เพราะตองมีการ

ฝกฝนจนเกิดความม่ันใจและชํานาญเพียงพอท่ีจะพูดใหมีผลเปนไปไดตามท่ีตองการ นอกจากนั้นยัง

ตองมีวัตถุประสงคท่ีแนชัดใชถอยคําน้ําเสียง และมารยาทท่ีสอดคลองกับวาระโอกาสท่ีจะพูด 

การศึกษาวาทศิลปท่ีปรากฏอยูในวรรณคดีจึงเปนสิ่งท่ีเห็นไดชัดเจน เพราะวรรณคดีมักมีบทสนทนาท่ี

สื่อใหเห็นการพูดของตัวละครแตละตัว หากตัวละครตัวใดมีการเจรจาโตตอบท่ีคมคายยอมเนนตัว

ละครตัวดังกลาวใหโดดเดนมากยิ่งข้ึนและประทับใจอยูในความทรงจําของผูอานเปนพิเศษ ซ่ึงนาง

สาวิตรีก็จัดวาเปนตัวละครตัวหนึ่งท่ีหลายคนนึกถึงเปนลําดับแรกๆเม่ือกลาวถึงความมีวาทศิลปอัน

ชาญฉลาด 

 ในตํานานของตะวันตกบางเรื่อง ดังเชน ตํานานกรีกมีเรื่องเลาของออรเฟอุส (Orpheus) 

เรื่องราวท่ีวาดวยมนุษยธรรมดาท่ีตอรองกับเจาแหงโลกหลังความตายเพ่ือท่ีจะนําภรรยาท่ีชื่อนางยู

รีดิส (Eurydice) ซ่ึงโดนงูพิษฉกตายกลับมายังโลกมนุษยดังเดิม ตํานานเรื่องนี้ ออรเฟอุสใชคําพูดเพ่ือ

ตอรองกับความตายไมสําเร็จเพราะไมรักษาสัญญาวาจะไมหันกลับมามองภรรยาในขณะท่ีเดินทาง

กลับมาโลกเบื้องบน  แตกอนท่ีออรเฟอุสจะนําภรรยาเดินกลับข้ึนมานั้น  ออรเฟอุสตัดสินใจลงไปยัง

ยมโลก และเลนดนตรีถายทอดความรักของตนเองและใชวาทศิลปพรรณนาออนวอน เทพบดีและ

ราชินีแหงโลกใตพิภพ จนเจาแหงความตายสัมผัสความรูสึกของออรเฟอุสและยินยอมท่ีจะปลดปลอย

ยูรีดิสใหกลับไปพรอมกัน 
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 คารล ยุง (Carl Jung) นักจิตวิทยาแหงตํานานและความฝนพูดถึงตํานานออรเฟอุสวา เปน

เสมือนพลังจินตนาการของมนุษยท่ีสามารถเอาชนะและมีพลังเทียมเทาธรรมชาติได พลังท่ีมาจากการ

ใชศิลปะเฉพาะอยาง ศิลปะแหงการแสดงและสงผานความรูสึก (กชกร  ธรรมชาติ, 2561: [ออนไลน]) 

ซ่ึงก็เปนทํานองเดียวกับท่ีตัวละครเอก คือ นางสาวิตรีใชอารมณรักผสมผสานกับความมีวาทศิลปของ

นาง เพ่ือใชในการควบคุมธรรมชาติอันไดแกความตายนั่นเอง นางสาวิตรี ไดรับการยกยองใหเปน

ผูหญิงในอุดมคติ สืบเนื่องจากการใชปญญาอยางเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมในการแสดงธรรมชวยเหลือ

พระสัตยวาน ผูเปนพระสวามีใหฟนคืนชีวิตจากพระยม แสดงใหเห็นวาการใชคําพูดอันชาญฉลาด

นําพาไปสูการมีอํานาจได ท้ังทางตรงและทางออม 

 นอกจากนี้นางสาวิตรียังนับวาเปนสตรีผูมีวาทศิลปเปนเลิศ (พงษภิญโญ แมนโกศล, 2546: 

81) ระบุวา “เม่ือพิจารณาจากบทเจรจาของนาง สาวิตรีพบวามีลักษณะของนักพูดท่ีดีตามหลัก

วิชาการพูดปจจุบันหลายประการ เชน รูจักเลือกใชถอยคําโวหาร การวิเคราะหผูฟง มีไหวพริบ

ปฏิภาณสามารถพูดจนผูฟงประทับใจ และเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการพูด เปนตน” จากบทสนทนาในบท

ละครพูดเห็นไดอยางชัดเจนวานางสาวิตรีใชวาทศิลปแสดงธรรมอันสูงสงเพ่ือชวยเหลือสามีใหพน จาก 

"บวง" ของพระยม เม่ือพระยมจะนําดวงวิญญาณพระสวามีไป นางสาวิตรีไดเอ้ือนเอยดวยวาทะแรกวา

ตัวนางเอกใครรูวาเพราะเหตุใดพระยมจึงเสด็จมาดวยพระองคเอง แทนท่ีจะเปนทูตของพระยม จาก

คําถามแรกนับวาเปนกาวแรกของการทักทายปราศรัยท่ีนางตองอาศัยสติ ความกลาหาญรวมท้ัง

เอาชนะความเกรงกลัวของตน  ในการท่ีจะตองสนทนากับพระยมผูซ่ึงเปนถึงเทพเจาแหงนรกและ

ความตาย  เพ่ือนําไปสูการสื่อสารท่ีทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดี บทเจรจาขอตอรองของนางสาวิตรีท่ีมี

ตอพระยมเปนขอเท็จจริงท่ีพระยมไมสามารถปฏิเสธได โดยแทบทุกครั้งท่ีมีการขอพร นางตองอธิบาย

ถึงสาเหตุท่ีตองขอพรในขอดังกลาว เชน 

    

พระบิดาแหงพระสวามี  ถูกไพรีไลออกนอกเฃตขัณฑ 

  ขอประทานใหองคพระทรงธรรม  ไดพลันกลับทรงราชยเชนเดิมมา 

        (สาวิตรี, 2553: 77) 

 

   อันองคพระบิดาของขาบาท เปนพระจอมมัทรราษฎรนครใหญ  

  ทรงอํานาจราชศักดิ์อันเกรียงไกร  แตทานไรโอรสยศยง 

  ขอโอรสแดพระนเรนทรสูร  สืบสกุลพรอมพรั่งดั่งประสงค 

        (สาวิตรี, 2553: 78) 
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 และในการขอพรขอท่ี 4 ซ่ึงถือวาเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญเนื่องจากการขอมีพระราชโอรส 100 

พระองค ยอมหมายถึงการมีชีวิตกลับคืนมาของพระสัตยวานดวยในอีกนัยหนึ่งซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง

วาทศิลป อันเปนศิลปะข้ันสูงในการสื่อสารระหวางบุคคล (interpersonal communication)  การ

ใชวาทศิลปของนางสาวิตรีนี้จะไมสามารถประสบความสําเร็จไดเลย หากนางปราศจากการเตรียมตัว

หรือความมุงม่ันอันเด็ดเดี่ยว ซ่ึงผูเขียนบทความวิเคราะหวาวาทศิลปของนางนั้นพองกับหลักธรรมใน

พุทธศาสนานั่นคือ อิทธิบาท 4 อันประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ฉันทะ หมายถึง ความ

มุงม่ันปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะประสบความสําเร็จในการกระทําสิ่งใดก็ตามท่ีตนเองตองการจะเปน  

เชนเดียวกับท่ีสาวิตรีตองการนําพระสัตยวานกลับมาครองคูกับตนเองในโลกมนุษยดั่งเดิม วิริยะ ไดแก

ความพยายามพากเพียร บากบั่น อดทน สาวิตรีมิไดประสบความสําเร็จในการตอรองชีวิตของพระ

สวามีในการพูดเพียงครั้งเดียว แตนางถูกปฏิเสธจากพระยมมาตั้งแตการขอพรในขอแรกๆ เพราะทุก

ครั้งท่ีมีการขอพรเกิดข้ึน พระยมจะตองกําชับดวยคําพูดทุกครั้งวา “เวนเสียแตชีวิตพระภรรดา   ขอ

อะไรไมวาตามใจ” ซ่ึงนางก็เพียรพยายามท่ีจะใชปฏิภาณไหวพริบในลําดับคําถามของการขอพรใหเอ้ือ

ตอจุดมุงหมายของนางนั่นคือ ชีวิตของพระสัตยวาน จิตตะ หมายถึง จิตใจจดจอ เอาใจใสตอเปาหมาย

ท่ีวางเอาไว การเรียงลําดับหัวขอหรือเนื้อเรื่องของบทสนทนาท่ีสาวิตรีมีกับพระยมกอนท่ีจะขอพรใน

ขอท่ี 1 ทําใหเห็นถึงการเอาใจใสตอการสนทนาเปนอยางยิ่ง เพราะนางเริ่มจากการท่ีแสดงเจตนารมณ

ขอติดตามสามีไปยังโลกแหงความตาย แมวาพระยมจะเตือนนางวาพระสัตยวานสิ้นชีพแลว ภารกิจท่ี

ภรรยาพึงปฏิบัติตอสามีก็หมดลงไปแลวดวยนั้น นางกลับตอบไปวา ไมวาพระภัสดาจะไปท่ีใดนางก็จะ

ติดตามไปท่ีนั่นดวย การพูดถึงสิ่งท่ีนางคิดวาธรรมนั้นยอมคุมผูประพฤติธรรมเสมอ การกลาวสรรเสริญ

และบูชาพระยม วาพระยมเปนผูทรงธรรม การคบกับผูทรงคุณธรรมยอมมีผลดี การเสวนากับผู

ประพฤติธรรมคือการคบมิตรท่ีล้ําเลิศและเปนมงคลตอตัวของนางเองดวย  รวมไปถึงการอธิบายวา

สาเหตุของการขอพรคืออะไร มธุรสวาจาของนางทําความพึงพอใจใหกับพระยมมาก   

  

   หมอมฉันอยูใกลองคพระภรรดา จะเหน็ดเหนื่อยเม่ือยลาหามิได 

  พระภรรดาตกอยูสภาพใด   หมอมฉันขออยูในสภาพนั้น 

  อนึ่งใกลพระองคผูทรงคุณ   เปนจอมบุญแทจริงทุกสิ่งสรรพ 

  การคบผูซ่ือตรงทรงคุณธรรม  ยอมมีผลอนันตอันเลิดดี 

  เสวะนากับผูประพฤติธรรม  คือคบมิตรเลิดล้ําและเปนศรี 

  หมอมฉันชอบคบธรรมะจารี  จางสูลีลาตามเสด็จมา.ฯ 

        (สาวิตรี, 2553: 76) 
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วิมังสา คือ การหม่ันพิจารณาไตรตรองวาการพูดท่ีผานไปนั้นมีอะไรท่ีตองแกไขหรือปรับปรุง 

การพิสูจนทดลองโดยการต้ังคําถามหยั่งใจของพระยมกอนวาจะมีทาทีอยางไรกับพรท่ีขอในลําดับ

แรกๆ หลังจากนั้นจึงคิดท่ีจะขอพรในลําดับถัดไป ซ่ึงการท่ีจะทําเชนนี้ไดตองใชปญญามาประกอบดวย

เพ่ือใหวัตถุประสงคในวาทศิลปนั้นบรรลุถึงเปาหมาย  

 

พระยม.  วาจาเธอเปนคติดีท้ังหมด   มธุรสแกมธรรมอันผองใส 

  ไดฟงแลวเพลิดเพลินเจริญใจ  อาทรามวัยประเสริฐเลิดนารี 

  จงขอพรอีกเปนคํารบหา   อันตูฃาไมขัดมารสี 

  จงขอพรสุดประเสริฐเถิดครานี้  จะยินดีใหสิ้นสมจินดา.ฯ 

สาวิตรี.  อาพระผูประสาทศรีสวัสดิ์   พรพิพัฒนประทานแกตูฃา 

  ไหนจะไดสมถวิลจินตนา   แมไรพระภรรดาผูยาใจ 

  ฉะนั้นจึ่งจําตองขอประทาน  ชีวิตพระสัตยวานข้ึนมาใหม 

  ดํารงพระวาทีท่ีลั่นไว   สมท่ีไทเปนธรรมราชา.ฯ  

        (สาวิตรี, 2553: 81) 

 

 เปนขอสรุปไดวา แทท่ีจริงแลวการท่ีมนุษยจะประสบความสําเร็จในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น 

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองจัดการทุกสิ่งอยางใหมีความสอดคลองไปกันไดดี ด่ังเชนการท่ีนางสาวิตรีมี

จุดมุงหมายในการพูดท่ีชัดเจนแนวแนดีเลิศอยูแลว เม่ือไปประจวบเหมาะเขากับหลักธรรมของทาง

พุทธศาสนาท่ีเหมาะสมและนํามามาปฏิบัติบนพ้ืนฐานท่ีถูกตอง ผลของการปฏิบัตินั้นก็ยอมสําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี หลักอิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคท่ีจะขาดขอใดขอหนึ่งไปไมได 

ดวยวามีกระบวนการท่ีเชื่อมโยงเนื่องหนุนเสริมกันอันจะทําใหเราประสบผลสําเร็จในชีวิตและการงาน

ไดตามความมุงหวังเชนเดียวกันกับการท่ีนางสาวิตรีนําเอาหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการพูดเพ่ือตอรอง

ขอชีวิตของพระสัตยวาน  

 

พลังรัก การแสวงหาบางอยางเพ่ือเติมความตองการของตนเอง  

 ความตายเปนสิ่งหนึ่งท่ีทรงพลัง ความตายจึงเปนอุปสรรคสําคัญท่ีตัวละครในวรรณคดีหลาย

ตัวตองเผชิญ ความตายกลายเปนความทุกขทรมานท่ีมนุษยยากจะทําใจยอมรับ วรรณคดีหลายเรื่องมี

การตายเกิดข้ึนและตัวละครเอกลวนเผชิญหนากับความตาย ซ่ึงท้ังหมดลวนยอมรับวาความตายคือ

ปลายทางอันแนนอนของมนุษย เปนสิ่งท่ีใกลตัวหากแตแสนไกลในความเขาใจและใครตอใครลวน

ปฏิเสธ ภารกิจท่ียากเย็นท่ีสุดคือการพยายามเอาชนะความตาย การนําเอาผูคนท่ีกาวไปสูโลกหลัง
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ความตายแลวกลับมา เปนภารกิจท่ีมนุษยตางรับรูถึงความเปนไปไมไดอยูลึกๆ ท้ังๆท่ีบางทีความตาย

อาจชวยเปนสิ่งท่ีทําใหผูเปนท่ีรักของเรายิ่งปรากฏตัวเดนชัดและสวยงามข้ึน  ความตายของพระสัต

ยวานมีผลทําใหนางสาวิตรีตัดสินใจทําบางสิ่งบางอยางท่ีคานกับหลกัความเปนไปของธรรมชาติ  นาง

ใชความรักเปนเครื่องมือในการแสวงหาอํานาจ แมกระท่ังเม่ือตองตอรองกับ “ความตาย” สิ่งอันทรง

พลังและเปนสิ่งท่ีมนุษยไมเคยเอาชนะไดการใชวาทศิลปเจรจาตอรองโดยมีความรักเปนพลังขับเคลื่อน

เพ่ือรองขอชีวิตพระสวามีกลับมา จึงถือวาเปนตัวแทนความรูสึกของมนุษยในโลกของความจริงท่ีอยาก

ลองปฏิบัติตัวใหอยูเหนือธรรมชาติบาง  

 การรูลวงหนาวาชีวิตของพระสัตยวานถูกลิขิตหรือกําหนดมาจากสิ่งท่ีมองไมเห็นทําใหนาง

สลดใจท่ีมนุษยไมสามารถฝาฝนกฎธรรมชาตินี้ได โดยตลอดระยะเวลาท่ีครองคูอยูดวยกัน นางบําเพ็ญ

พรตอยางสมํ่าเสมอดวยคิดวานาจะเปนการแบงเบาชะตากรรมท่ีเบื้องบนกําหนดใหยืดยาวออกไปได

บาง การใชเวลาใหคุมคาและมีความสุข  สิ่งเดียวท่ีเปนพลังสําคัญ คือ กระแสพลังอันเกิดจากความรัก

ท่ีหลอเลี้ยงแปรเปลี่ยนเปนพลังใจอันเขมแข็ง ปลอบประโลม  เพ่ิมเติมความหวัง และครุนคิดหาวิธีท่ี

จะทําใหพระสัตยวานหลุดพนจากชะตากรรมนี้ได ซ่ึงพลังอํานาจของความรักนี้ เปนความรักท่ีตอง

ประกอบไปดวย Intimacy , Passion และ Commitment ตามทฤษฎีของความรักท่ีจะเกิดข้ึนจาก

ความเสนหา ความหลงใหล ซ่ึงอาจจะเกิดจากแรงดึงดูดอยางใดอยางหนึ่ง เชน ในกรณีท่ีนางสาวิตรี

เกิดเสนหาพระสัตยวานทันทีท่ีไดพบหนา นอกจากนี้การท่ีนางไดอยูรวมกับพระสัตยวานใน

บรรณศาลาในปา การปรนนิบัติทําหนาท่ีภรรยา ทําใหเกิดความใกลชิดผูกพัน จนพัฒนาไปเปน 

Consummate Love  ในท่ีสุด 

 หากมองในมุมของผูเขียนบทความแลว  บทสรุปจบของเรื่องสาวิตรีนั้น  อาจไมไดอยู ท่ี

ประเด็นของการท่ีตนเองยังไมพรอมท่ีจะสูญเสียชายอันเปนท่ีรัก เพียงเพราะความพลัดพรากมาเร็ว

กวาเวลาท่ีควรจะเปน แมวาตัวนางเองจะพยายามเขาใจและรับสภาพ อํานาจในความรักก็ทําให

สาวิตรีมองขามสิ่งนี้ไป ยิ่งเม่ือตองเผชิญกับความเกรงกลัวท่ีจะตองอยูอยางโดดเดี่ยวอางวาง ทําใหการ

อดกลั้นทลายลง กลายเปนความกลาหาญและเปนพลังอันยิ่งใหญท่ีผลักดันใหหาญกลาจนคิดจะทวง

ดวงวิญญาณของพระสวามีคืนมาจากผูมีอํานาจยิ่งใหญในโลกของความตาย  แตแทท่ีจริงแลวไดแฝง

นัยยะสําคัญไววา พลังอํานาจของความรักท่ีสามารถตอรองและยื้อชีวิตของพระสัตยวานกลับมาได

ดังเดิมท้ังหมดท้ังมวล อาจมาจากพลังอํานาจของความรักตนเองหรือการนําเอาความรักท่ีมีฐานมา

จากการใชตนเองเปนศูนยกลาง ของนางสาวิตรีเปนท่ีตั้ง การอยูดวยกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ

ผูหญิงและผูชายกอใหเกิดท้ังพลังและความสุขเหนือกวาสิ่งอ่ืนใด อุปสรรคบางประการท่ีทําใหความ

รักนั้นไมไดอยูดวยกันอาจทําใหความรักครั้งนั้นรอนแรงมากข้ึน  

 การแสวงหาชีวิตท่ีเปนอมตะแสดงใหเห็นถึงแรงปรารถนาท่ีจะทาทายความตาย ท้ังๆท่ีความ

ตายเปนกฎของธรรมชาติท่ีทุกคนเกิดมาตองเผชิญอยูแลว สิ่งท่ีนาคิดคือ ผูท่ีตองเผชิญหนากับความ
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ตายยอมรับ เขาใจและตอนรับความตายหรือเปลา การเอาชนะความตายจากพระยมไดดวยอํานาจ

ของความรักในกรณีของนางสาวิตรีอาจไมสามารถเกิดข้ึนไดหลายครั้ง เพราะในทายท่ีสุดแลวความ

ตายก็ตองมาเยือนมนุษย แมวามนุษยจะยื้อยุดฉุดกระชากหรือตอรองเพ่ือขยายเวลาของความตายให

ยืดยาวออกไปดวยวิธีใดตาม 
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การวิเคราะหบทสนทนาตอสิทธิที่ไมเทาเทียม 

ในรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ....ของชุมชนออนไลน 

 

ภีรกาญจน ไคนุนนา 

คณะวิทยาการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 

 

บทคัดยอ 

รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ....ฉบับท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเม่ือวันท่ี 25 

ธันวาคม พ.ศ.2561 ตามท่ีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเปนผูเสนอนั้นเปนราง

กฎหมายท่ีมีการถกเถียงกันอยางกวางขวาง เพราะสิทธิความเปนพลเมืองหลายประการไมไดรับการ

บรรจุไว จึงเปนท่ีมาของการศึกษาครั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหบทสนทนาของคน

หลากหลายทางเพศตอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่ีมีการสื่อสารในเพจสนับสนุน พรบ.คูชีวิต ผูวิจัยใช

ชาติพันธุวรรณนาดิจิทัลและการมีสวนรวมในสนามเปนวิธีการในการศึกษา  

ผลการศึกษา พบวา สมาชิกในชุมชนออนไลนตางคาดหวังตอรางพระราชบัญญัติคูชีวิตโดยมี

การสะทอนผานบทสนทนาเก่ียวกับปญหาสิทธิพลเมือง กฎหมาย และการใชชีวิตรวมกันของคน

หลากหลายทางเพศ พวกเขาหวังวาพระราชบัญญัติดังกลาวจะชวยยกระดับสิทธิของคูชีวิตเพศ

เดียวกัน อีกดานหนึ่งเห็นวา สิทธิทางกฎหมายหลายประการท่ีจําเปนสําหรับคูชีวิตเพศเดียวกันนั้น

ไมไดรับการบรรจุในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท้ังสิทธิการรวมรับบุตรบุญธรรม สิทธิดานการเขาถึง

การบริการสุขภาพ สิทธิการลดหยอนภาษี สิทธิในกองทุนประกันสังคมของคูสมรส เปนตน ซ่ึงเปน

การสะทอนใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันของพลเมือง บทสนทนาดังกลาวปรากฏอยูในชุมชน

ออนไลน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสาธารณะในการกําหนดวาระและวางกรอบการสนทนาของสมาชิก  

 

คําสําคัญ: ชุมชนออนไลน, ชาติพันธุวรรณนาดิจิทัล, พรบ.คูชีวิต, สิทธิพลเมือง 
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Abstract 

Thai cabinet has approved the draft of civil partnership bill presented by the 

Department of Rights and Liberties Protection, Ministry of Justice on 25 Dec 2018. It 

has been widely criticized because several civil rights are not included in this latest 

version. This phenomenon is the significance for improving the human rights in 

Thailand, and therefore this is the background of the research. This article was to 

investigate the conversation of the online LGBT+ community over the civil partnership 

bill from the fanpage named “Supporting Civil Partnership Bill” (สนับสนุน พรบ.คูชีวิต). 

The digital ethnographic method and complete participation were applied to the 

research.  

The study revealed that the members in the online LGBT+ community face 

problems in term of civil rights, law and same-sex partnership reflected in their 

conversation. They have high expectation on the bill and hope for its implementation 

to progress their civil rights. On the other hand, some of them are not satisfied with 

the bill because it does not cover various significant rights; adoption of children, access 

of healthcare, tax deduction, social security fund and forth on. Those problems are 

considered unequal rights of LGBT+ people. All of the conversations have occurred in 

the online community which is the public space for the LGTB+ people to set the 

agenda and frame the conversation. 

 

Keywords: civil partnership bill, civil rights, digital ethnography, online community 
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แนวทางการศึกษาชาติพันธุวรรณนาดิจิทัล 

จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลกเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในป 2561 เว็บไซต Statista รายงาน

วา มีผูใชอินเทอรเน็ต จํานวน 3.8 พันลานคน โดยมีเครือขายสังคม (Social network) ไดรับความนิยม

มากท่ีสุดในกิจกรรมออนไลนของผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลก ขอมูลจากเว็บไซตดังกลาว ยังรายงานวา เฟ

ซบุกเปนเครือขายสังคมท่ีมีผูใชมากท่ีสุดในโลกกวา 2 พันลานบัญชี รองลงมา คือ ยูทิวป จํานวน 1.9 

พันลานบัญชี วอตสแอปป จํานวน 1.6 พันลานบัญชี เฟสบุค เมสเซนเจอร จํานวน 1.3 พันลานบัญชี 

และ วีแชท ประมาณ 1 พันลานบัญชี วัตถุประสงคในการใชสื่อสังคมก็เพ่ือการติดตอสื่อสารกับ

ครอบครัวและเพ่ือน การแสดงความคิดเห็น การใชเพ่ือความบันเทิง และการซ้ือขายออนไลน 

(Statista Portal, 2009) ดังภาพประกอบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลก (หนวยลานคน) (Statista Portal, 2009) 

 

สวนจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยก็เปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยขอมูลจาก

สํานักงานสถิติแหงชาติ (2562) รายงานวา ในป 2560 มีผู ใชคอมพิวเตอร/อินเทอร เน็ต/

โทรศัพทมือถือมีจํานวนมากถึง 55 ลานคน 

นอกจากนี้ผูใชอินเทอรเน็ตดังกลาวยังไดรวมกันสรางชุมชนออนไลน (Online community) 

บางก็เรียกวาโลกเสมือน (Virtual community)  ข้ึน จนเสนแบง (Boundary) กับชุมชนทางกายภาพ 

(Offline community) คอย ๆ พลาเลือน ซ่ึงนักวิชาการดานมานุษยวิทยาดิจิทัลเตือนวาการใชคําวา 

“โลกจริง” กับ “โลกเสมือน” ควรเปนไปไดดวยความระมัดระวังเพราะแสดงใหเห็นวาผูพูดกําลังแบง

ความสูงต่ําของพ้ืนท่ีดังกลาวท้ังท่ีมันเชื่อมโยงและสงผลตอกัน การทําความเขาใจกับพ้ืนท่ีเพียงสวน
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เดียวจึงไมอาจทําความเขาใจกับปรากฎการณทางสังคมไดชัดเจนนัก ดังนั้นการศึกษาชุมชนหรือ

วัฒนธรรมออนไลนตองศึกษาปรากฎการณทางสังคมทางกายภาพดวย (Miller, D. อางใน สมคิด พุทธ

ศรี 2561) ในทํานองเดียวกันการศึกษาบทสนทนาในชุมชนออนไลนตอประเด็นรางพระราชบัญญัติ

คูชีวิตก็จําเปนตองศึกษาความเคลื่อนไหวของประเด็นนี้ในพ้ืนท่ีทางกายภาพดวย 

การศึกษาชาติพันธุวรรณนาดิจิทัล (Digital ethnography) เปนการศึกษาเชิงคุณภาพทาง

สังคมศาสตรท่ีกําลังไดรับความนิยม โดยใชศึกษาชุมชนและวัฒนธรรมรวมสมัยท่ีผูวิจัยมีบทบาทใน

ฐานะผูมีสวนรวมผานพ้ืนท่ีทางออนไลน แนวทางนี้เปนการประยุกตใชชาติพันธุวรรณนาแบบดั้งเดิม 

(Classical ethnography) ใหยืดหยุนและไหลลื่นตามบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมรวมสมัย  

แนวทางการศึกษาของชาติพันธุวรรณนาดิจิทัลนั้น ผูศึกษาจะเก็บขอมูลตาง ๆ ในรูปแบบคํา ภาพ 

เสียง และสัญลักษณตาง ๆ ในบริบทท่ีผูวิจัยเขาไปมีสวนรวม (Masten & Plowman, 2003) เพ่ือ

เขาใจความหมายและการมองโลกของชุมชนดิจิทัลดังกลาว Kozinets, Dolbec, & Earley (2014) 

เสนอแนะวิธีเก็บขอมูล (Method) วาควรประยุกตเครื่องมือของชาติพันธุวรรณนาดั้งเดิมสูวิธีการทาง

ดิจิทัลโดยปราศจากองคประกอบทางกายภาพ (Offline component) สวนการเลือกพ้ืนท่ีและการ

เขาสูสนาม (Sites and entree) นั้นมีความหลากหลาย ท้ังบอรดแสดงความคิด หองแชท พ้ืนท่ีเกม 

(Playspace) เว็บไซต วิกิพีเดีย กลุม เพจ ทวิตเตอร เปนตน แตตองสอดคลองกับคําถามการวิจัย 

(Research question) ความกระตือรือรนของผูใช (Active users) จํานวนการโพสต ขอมูลท่ีเพียงพอ 

และการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน ซ่ึงผูวิจัยตองขออนุญาตและเลือกวิธีการมีสวนรวมท่ีเหมาะสมใน

การศึกษา 

สวนขอมูลและการเลือกขอมูล (Data and data collection) ในสนามนั้น ประกอบดวย 1) 

ขอมูลพ้ืนฐานจากภาคสนาม (Archival data) ท่ีสามารถรวบรวมไดจากขอมูลพ้ืนฐานท่ีปรากฎใน

ออนไลน เชน จํานวนสมาชิก ผูเขาเยี่ยมชม ประวัติความเปนมา ฯลฯ ท่ีแสดงใหเห็นถึงบริบทและ

สิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีออนไลนนั้น ๆ 2) ขอมูลท่ีรวมกันสรางข้ึน (Elicited 

data) ระหวางผูวิจัยกับสมาชิกหรือสมาชิกกับสมาชิกท่ีมาจากกระบวนการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน 

รวมถึงขอมูลจากปฎิสัมพันธทางออนไลนอ่ืน ๆ เชน เมล ฟอรั่ม เปนตน และ 3) ขอมูลจากการบันทึก

ภาคสนาม (Field note data) เปนขอมูลท่ีผูวิจัยสะทอนและวิเคราะหจากการมีสวนรวมในภาคสนาม 

เปนขอมูลท่ีไมเปดเผยตอสมาชิกในชุมชม สวนการเก็บขอมูลนั้น สามารถพิมพขอมูลออกมาจากระบบ 

การคัดลอก (Copy and paste) ลงในเอกสาร หรือการบันทึกจากหนาจอ (Capture) ก็ได (Kozinets, 

Dolbec, & Earley, 2014) สามารถสรุปข้ันตอนการศึกษาไดดังภาพประกอบท่ี 2 
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ภาพท่ี 1 แสดงกระบวนการวิจัยตามแนวคิดของ Kozinets (2010, p. 61) 

 

จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยนํามาใชเปนวิธีการศึกษาโดยเลือกแฟนเพจ “สนับสนุน พรบ.

คูชีวิต” (https://www.facebook.com/ThaiSameSexRight/) กอตั้งเม่ือป 2556 มีสมาชิกเพจ ณ 

วันท่ี 22 มีนาคม 2562 จํานวน 3,575 บัญชี และจํานวนผูติดตาม 3,605 บัญชี เพจสนับสนุน พรบ.

คูชีวิตมีวัตถุประสงค ดังนี้ การเปนสื่อกลางในการรณรงคเก่ียวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ 

และผลักดันกฎหมายสําหรับคูชีวิตของคนหลากหลายทางเพศ โดยผูวิจัยมีสวนรวมอยางเต็มรูปแบบ 

(Complete participation) ในกิจกรรมการสื่อสารของชุมชน โดยมีบทบาทในการกําหนดประเด็น

และกระตุนการมีสวนรวมของสมาชิกในเพจออนไลน 
 

ความรักที่ไมไดรับรองโดยกฎหมาย 

วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพรบ.คูชีวิตตามท่ีกรมคุมครองสิทธิ

และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเปนผูเสนอ หลังจากเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผานชองทาง

ตาง ๆ และจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ นับเปนประเด็น

สาธารณะท่ีไดรับความสนใจจากกลุม องคกร และคนหลากหลายทางเพศท่ีมุงหวังจะยกระดับสิทธิ

ทางกฎหมายใหเทาเทียมกับคูสมรสตางเพศ 

สาเหตุท่ีตองมีกฎหมายเพ่ือรับรองการใชชีวิตรวมกันของคนหลากหลายทางเพศเพราะมี

บุคคลหลากหลายทางเพศจํานวนมากใชชีวิตรวมกันในฐานะครอบครัวเชนเดียวกับคูสมรสชายหญิง

แตสถานภาพของพวกเขาไมไดรับรองตามกฎหมาย ซ่ึงไมสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน
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ตามรัฐธรรมนูญ 0

1 และหลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 1

2 (Universal Declaration of 

Human Rights) หลายประเทศจึงมีกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิและรับรองความเปนครอบครัวของ

คูชีวิตเพศเดียวกัน (ริญญาภัทร ณ สงขลา, 2561) 

การใชชีวิตรวมกันในฐานะคูสมรสของคนเพศเดียวกันท่ีไมมีกฎหมายรับรองมักเกิดปญหาข้ึน

หลายประการดังเชนครอบครัวของโรส (นามสมมติ) 2

3 ท่ีระบุวา เธออาศัยอยูกับคูชีวิตมาเกือบสิบป

และรวมกันกอตั้งธุรกิจทองเท่ียวดวยกัน เม่ือความสัมพันธและธุรกิจท่ีดําเนินการรวมกันมีความม่ันคง 

จึงตัดสินแตงงานกันโดยไดรับความยินยอมจากครอบครัวของท้ังสองฝาย หลังจากนั้นไมนาน โรสตรว

จพบวาเปนมะเร็งไทรอยด ซ่ึงจําเปนตองไดรับการรักษาทางการแพทย แตปรากฏวาคูชีวิตท่ีอาศัยอยู

รวมกันมาหลายปไมสามารถลงนามยินยอมเพ่ือรับการรักษาใหแกคูชีวิตของตนเองได เพราะท้ังสอง

คนไมมีความสัมพันธกันทางกฎหมาย นอกจากนี้ท้ังสองคนยังกังวลถึงทรัพยสินท่ีรวมกันสรางมาวาจะ

จัดการอยางไรในอนาคต หากฝายใดฝายหนึ่งกลายเปนบุคคลไรความสามารถในการจัดการทรัพยสิน

หรือเสียชีวิต 

ปญหาของคูชีวิตเพศเดียวกันไดรับการสะทอนในเพจสนับสนุน พรบ.คูชีวิตท่ีแตกตางกันไป

ตามบริบทท่ีแตละคนประสบปญหาอยู อีกกรณีหนึ่ง คือ ชีวิตของพิงก (นามสมมติ)3

4 ท่ีใชชีวิตในฐานะ

ครอบครัวกับเพศเดียวกันชาวไตหวัน 4

5 มานาน 3 ป แตคูชีวิตของเธอไมสามารถเขามาอาศัยใน

ประเทศไทยไดถาวรเนื่องจากมีขอจํากัดทางกฎหมาย ขณะเดียวกันการอาศัยอยูในไตหวันของพิงกก็

ไมงายในทางกฎหมายเชนกันเนื่องจาก พรบ.คูชีวิตของไตหวันยังจํากัดเฉพาะคูชีวิตท่ีเปนชาวไตหวัน

เทานั้น ซ่ึงริญญาภัทร ณ สงขลา (2561) ระบุวา ปญหาลักษณะนี้เปนการสะทอนใหเห็นถึงการสูญเสีย

                                                                 
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 27           
2 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวของ ขอ 1 มนุษยทั้งปวงเกิดมามีอิสระและ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ตางในตนมี

เหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยจิตวิญญาณแหงภราดรภาพ ขอ 2 ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวง ตามที่

กําหนดไวในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบงแยกไมวาชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ

ทางอ่ืน พ้ืนเพทางชาติหรือสังคม ทรัพยสิน การเกิดหรือสถานะอ่ืน นอกเหนือจากนี้ จะไมมีการแบงแยกใดบนพ้ืนฐานของสถานะ

ทางการเมืองทางกฎหมาย หรือทางการระหวางประเทศของ ประเทศ หรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไมวาดินแดนนี้จะเปนเอกราช อยู

ในความพิทักษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํากัดอธิปไตยอ่ืนใด ขอ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคง

แหงบุคคล ขอ 7 ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและ มีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองของกฎหมายเทาเทียมกัน โดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใด อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้และจาก

การยุยงใหมีการเลือกปฏิบัติดังกลาว 
3 ขอมูลจากแฟนเพจสนับสนุน พรบ.คูชีวิต 
4 ขอมูลจากแฟนเพจสนับสนุน พรบ.คูชีวิต 
5 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา ไตหวันออกกฎหมายเพ่ือใหคูรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนแตงงานกันไดโดย

ถูกตองตามกฎหมายเปนประเทศแรกของทวีปเอเชีย 
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สิทธิทางกฎหมายหรือการไมอาจเขาถึงสิทธิตามกฎหมายครอบครัวของคูชีวิตเพศเดียวกันในดานสิทธิ

ในการโยกยายถ่ินฐานหรือการเปลี่ยนแปลงสัญชาติตามคูชีวิตอีกฝาย 

คูชีวิตเพศเดียวกันยังตองเผชิญกับสภาพปญหาทางกฎหมายอีกหลายอยาง ไดแก ปญหาการ

ดําเนินการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยและผลของการจดทะเบียนสมรสในตางประเทศ ปญหา

การจัดการทรัพยสิน ปญหาในการกูเงินจากธนาคารในลักษณะของการกูรวม ปญหาการทําประกัน

ชีวิต ปญหาการถือครองท่ีดินของบุคคลหลากหลายทางเพศท่ีมีคูชีวิตเปนชาวตางชาติ ปญหาการใช

สิทธิคูสมรสเพ่ือหักคาลดหยอนภาษี ปญหาการใชสิทธิทางราชการในการเบิกคารักษาพยาบาล ปญหา

การใชความรุนแรงในครอบครัว และปญหาจากกฎหมายครอบครัวและมรดก ประกอบดวย 

ความสัมพันธระหวางสามีและภริยา การอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน การเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ 

การหามทําการสมรสซอน สิทธิในการเรียกคาเลี้ยงชีพเม่ือการสมรสสิ้นสุดลงโดยการหยา สิทธิในการ

รับบุตรบุญธรรม และสิทธิในการรับมรดก (ภาณพ มีชํานาญ, 2555) สภาพปญหาท่ีคูชีวิตเพศเดียวกัน

เผชิญอยูนี้จะไมเกิดข้ึนสําหรับคูสมรสชายหญิงท่ีมีกฎหมายรับรองตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ปพพ.) ท่ีสงวนการสมรสไวเฉพาะชายกับหญิงเทานั้น มาตราท่ีเก่ียวกับการสมรสท่ีปรากฏใน 

ปพพ.ยังเก่ียวโยงกับกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับ 

หากพิจารณาในกรอบปฎิญญาสากลระหวางประเทศ และรัฐธรรมนูญของไทยตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน กรอบความเทาเทียมกันในสังคม และกรอบสิทธิพลเมือง (Civil rights) โดยเฉพาะการ

เสียภาษีของบุคคลแกรัฐอยางถวนหนา จึงไมมีเหตุผลใดท่ีรัฐจะจํากัดสิทธิทางกฎหมายของคน

หลากหลายทางเพศใหเปนพลเมืองชั้นสอง ท้ังท่ีทุกคนตางมีหนาท่ีตอรัฐอยางเสมอหนากัน นี่เปนเหตุ

หนึ่งท่ีทําใหคูรักชายคูหนึ่งเดินทางไปจดทะเบียนสมรส ณ ท่ีวาการอําเภอเชียงใหมเม่ือวันท่ี 9 

สิงหาคม 2555 เพ่ือแสดงใหเห็นวาคูรักเพศเดียวกันไดรับการกีดกันทางกฎหมาย เพราะการขอจด

ทะเบียนสมรสดังกลาวไดรับการปฏิเสธจากนายทะเบียน โดยใหเหตุผลวาไมมีกฎหมายรับรอง จากนั้น

ท้ังสองคนจึงเดินทางไปรองเรียนตอคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา

ผูแทนราษฎร โดยระบุวาการปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสดังกลาวเปนการละเมิดสิทธิของพวกเขา

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

จากนั้นคณะกรรมาธิการชุดดังกลาวจึงรวมกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพยกราง พรบ.การ

จดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ.... แตราง พรบ.ฉบับนี้ไดสิ้นสุดลงพรอมกับสภาผูแทนราษฎรในป 2557 ตอมา

ป 2559 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดดําเนินการตอดวยการนํารางดังกลาวมาปรับปรุงใหมพรอม

ท้ังเปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวประเทศ แลวนํากลับมาปรับปรุงรางใหมกอนเสนอให

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 ท่ีผานมา แตราง พรบ.ท่ีกําลัง

อยูในชั้นการดําเนินการของคณะกรรมาธิการกฤษฎีกากอนจะเสนอเขาสูกระบวนการพิจารณาของ
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สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ก็ไดตกไปตามอายุของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

เชนกัน 
 

การเคลื่อนไหวเพ่ือรักเทาเทียมในตางประเทศและไทย 

 ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิคนหลากหลายทางเพศเกิดข้ึนอยางจริงจัง หลังเหตุการณใน

สหรัฐอเมริกาท่ีมีตํารวจเขาไปปราบปรามแหลงรวมตัวของคนหลากหลายทางเพศท่ี The Stonewall 

Inn เดือนกันยายน 2512 ณ เมืองแมนฮัตตัน รัฐนิวยอรก ความรุนแรงครั้งนั้น เรียกวา The 

Stonewall riots, Stonewall uprising หรือ Stonewall rebellion ท่ีนํามาสูการเรียกรองสิทธิของ

คนหลากหลายทางเพศอยางแข็งขันท่ีจะไมยอมจํานนตออํานาจรัฐท่ีไมเปนธรรม (History, 2018) 

นับเปนพลังสําคัญท่ีทําใหเกิดขบวนการเรียกรองสิทธิของพวกเขาแพรกระจายท่ัวสหรัฐอเมริกาและ

สังคมตะวันตก จนประเทศเหลานี้มีกฎหมายท่ีใหการรับรองสิทธิตาง ๆ แกคนหลากหลายทางเพศ

อยางเทาเทียมกัน ดังเชนสิทธิการแตงงานท่ีไดรับการรับรองตามกฎหมายเหมือนคูสมรสตางเพศ ซ่ึง

สหรัฐอเมริกาตองใชเวลานานถึง 50 ปกวาท่ีศาลสูงสุดสหรัฐจะรับรองการสมรสของคูรักเพศเดียวกัน

ท่ัวประเทศในป 2558 

สวนแนวทางการรับรองการสมรสของคนหลากหลายทางเพศนั้น แบงออกเปน 2 รูปแบบ 

ไดแก 1) การมีกฎหมายท่ีใหความเสมอภาคในการสมรสท้ังศักดิ์ศรี สิทธิ และหนาท่ีเทียบเทาคูสมรส

ตางเพศ และ 2) การมีกฎหมายท่ีใหการรับรองในลักษณะการจดทะเบียนคูชีวิตท่ีใหสิทธิและหนาท่ี

บางประการดอยกวาคูสมรสตางเพศ (ชวินโรจน ธีรพัชรพร, 2559) แตละประเทศจะมีแนวทางในการ

ออกกฎหมายท่ีแตกตางกันไป ดังตัวอยางตอไปนี้ 

เนเธอรแลนดเปนประเทศแรกในโลกท่ีใหสิทธิสมรสแกคูรักเพศเดียวกันดวยการแกกฎหมาย

สมรส (Civil marriage) ใหครอบคลุมการสมรสของเพศเดียวกัน โดยเริ่มเปนประเด็นมาตั้งแตป 2538 

และไดรับการผลักดันเขาสูการพิจารณาของรัฐสภา จากนั้นจึงมีการตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณา และ

มีมติวาสิทธิการสมรสของพลเมืองควรมีนิยามครอบคลุมคูรักเพศเดียวกันดวย ขอเสนอนี้ผานการ

พิจารณาของรัฐสภาและออกเปนกฎหมายในวันท่ี 19 ธันวาคม 2543 มีผลบังคับใชวันท่ี 1 เมษายน 

2544 จนปจจุบันมีประเทศท่ีใหสิทธิการสมรสตามกฎหมายแกคูรักเพศเดียวกันแลว จํานวน 27 

ประเทศ5

6 (WorldAtlas, 2018) 

ฝรั่งเศสเปนประเทศหนึ่งในยุโรปท่ีใหสิทธิสมรสแกคูรักเพศเดียวกันในป 2556 ปนั้นไดรับการ

ตอตานจากกลุมท่ีคัดคานจนกอใหเกิดความรุนแรงในประเทศหลายวัน แตก็มีพัฒนาการตามลําดับ

อยางนาสนใจ โดยฝรั่งเศสเปนประเทศท่ีมีกฎหมายเก่ียวกับการสมรส 3 รูปแบบท่ีใหสิทธิแก

                                                                 
6 หากรวมไตหวันดวย พบวา ประเทศที่ใหสิทธิการสมรสตามกฎหมายแกคูรักเพศเดียวกันจะเพ่ิมเปน 28 ประเทศ 
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ประชาชนท้ังท่ีเปนคูรักตางเพศและคูรักเพศเดียวกันเลือกใชกฎหมายท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของตนเอง ไดแก (ชวินโรจน ธีรพัชรพร, 2559; Wikipedia, 2019) 

1. กฎหมายรับรองการใชชีวิตรวม (Concubinage) เปนกฎหมายท่ีรับรองความสัมพันธ

ระหวางบุคคล (Interpersonal relationship) หรือความสัมพันธระหวางเพศ (Sexual 

relationship) โดยไมประสงคจะสมรสกัน 

2. กฎหมายจดทะเบียนคูชีวิต (Le Pacte civil de solidarité: PACS) เปนการใหสิทธิทาง

กฎหมายระหวางบุคคลในการใชชีวิตรวมกันท่ีนํามาซ่ึงสิทธิและความรับผิดชอบระหวาง

กัน แตดอยกวากฎหมายสมรส 

3. บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสวาดวยการสมรส (Civil marriage) เปน

กฎหมายสมรสเดิมท่ีครอบคลุมการสมรสของคูรักตางเพศและเพศเดียวกัน 

รูปแบบกฎหมายท่ีหลากหลายและครอบคลุมทุกประเภทของคูชีวิตดังกลาวตางตั้งอยูบน

พ้ืนฐานของการขจัดการเลือกปฎิบัติดวยเหตุแหงเพศสภาพ (Gender) โดยการใหสิทธิทางกฎหมายท่ี

เทาเทียมกัน และคอย ๆ ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายเม่ือสังคมเปดกวางยิ่งข้ึน 

สําหรับไทยนั้น การสมรสปรากฏในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ปพพ.) บรรพ 5 

หมวดครอบครัว เชน  มาตรา 1435  การหม้ันจะทําไดตอเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ

แลว การหม้ันท่ีฝาฝนบทบัญญัติวรรคหนึ่งเปนโมฆะ มาตรา 1448  การสมรสจะทําไดตอเม่ือชายและ

หญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้น

ได เปนตน ทุกมาตราท่ีอางถึงการสมรส กฎหมายจะใชคําวา “หญิงชาย” เสมอ ธัญลักษณ นามจักร 

(2556) ตั้งขอสังเกตวา กฎหมายเก่ียวกับประเด็นนี้มีลักษณะขัดกัน ตั้งแตรัฐธรรมนูญ ปพพ. และ 

พรบ.ความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ.2558 ท่ีไมเพียงระบุถึงการขจัดการเลือกปฎิบัติดวยเหตุแหงเพศ

กําเนิดเทานั้น แตยังหมายถึงเพศสภาพดวย แต ปพพ.กลับจํากัดสิทธิสมรสเฉพาะชายกับหญิงเทานั้น 

การเคลื่อนไหวเพ่ือผลักดันกฎหมายรับรองการสมรสของคนหลากหลายทางเพศนั้น เริ่มดําเนินการมา

ตั้งแต พ.ศ.2556 โดยมีการราง พรบ.คูชีวิต พ.ศ.... ข้ึนมา ซ่ึงคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม 

และสิทธิมนุษยชน สภาผูแทนราษฎรในขณะนั้น มีความตั้งใจท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จ โดยระบุ

หลักการและเหตุผลวา “คูชีวิตเพศเดียวกันจํานวนมากท่ีใชชีวิตรวมกันดั่งครอบครัวท่ัวไป แต

สถานภาพของคูชีวิตดังกลาวไมมีกฎหมายรองรับไว จึงทําใหบุคคลเหลานี้ไมไดรับความคุมครองตาม

กฎหมาย ท้ังในเรื่องสิทธิและหนาท่ีอันพึงมีพึงได ซ่ึงขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามท่ี

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและตามหลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน สมควรใหมีกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิและรับรองการจดทะเบียนคูชีวิตเพศเดียวกัน” 
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(กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล, 2560 อางในสํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2561) 

แตการพิจารณาราง พรบ.ดังกลาวตองสิ้นสุดลงพรอมกับสภาผูแทนราษฎรใน พ.ศ.2557 เพราะเกิด

รัฐประหารโดย คสช. 

ในป 2559 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดดําเนินการศึกษาและปรับปรุงราง พรบ.ดังกลาว

ใหม เรียกวาราง พรบ.คูชีวิต พ.ศ... โดยไดเปดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในภูมิภาคตาง ๆ และให

ประชาชนเสนอขอคิดเห็นไดโดยตรง จากนั้นจึงนํามาปรับปรุงราง พรบ.ใหม และเสนอไปยัง

คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 และเขาสู ข้ันตอนการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการกฤษฎีกา แตราง พรบ.ดังกลาวเปนอันตกไปพรอมกับการสิ้นสุดของ สนช. 

ระหวางการดําเนินการดังกลาวกลับไดรับการวิจารณอยางกวางขวางแมวาจะกําหนดสิทธิ

ทางกฎหมายแกคูชีวิตเพศเดียวกันหลายประการ ไดแก การใหและรับมรดก สิทธิในการทํานิติกรรม

และจัดการหนี้สินรวมกัน สิทธิในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน สิทธิในการรองขอตอศาลเปนผู

อนุบาลคูสมรสอีกฝายท่ีวิกลจริตหรือเสมือนไรความสามารถหรือไรความสามารถ สิทธิในการจัดการ

สินสมรสรวมกัน สวนสิทธิในการอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน และสิทธิในการจัดการทรัพยสินของ

คูชีวิตรวมกันโดยใชวิธีการดึงบางมาตราใน ปพพ.มาบังคับใชโดยอนุโลม (พิราภรณ วิทูรัตน, 2562) 

แตมีสิทธิทางกฎหมายท่ีจําเปนอีกหลายประการไมไดบัญญัติไวในราง พรบ.ดังกลาว แมจะเปนสิ่งท่ีคน

หลากหลายทางเพศกําลังประสบปญหาในการใชชีวิตรวมกันในฐานะคูชีวิตก็ตาม โดยมีรายละเอียด

การเปรียบเทียบใหเห็นระหวางสิทธิตามราง พรบ.คูชีวิต พ.ศ... กับคูสมรสชายหญิง ดังนี้ 

 

สิทธิท่ีจะไดรับ คูสมรส

ตางเพศ 

คูชีวิตเพศ

เดียวกัน 

สิทธิจัดการทรัพยสินรวมกัน   

สิทธิจัดการหนี้สินรวมกัน   

สิทธิการให/รับมรดก   

หนาท่ีอุปการะเลี้ยงดูกันและกัน   

หนาท่ีเปนผูอนุบาล หรือผูพิทักษ ถาอีกฝายเปนคนไรความสามารถ   

ยินยอมใหรักษาพยาบาล  ไดแต...? 

อํานาจในการจัดการศพ  ไดแต...? 

ดําเนินคดีอาญาแทน  ไดแต...? 

สิทธิเรียกรองคาขาดไรอุปการะ  ไดแต...? 

สิทธิในศักดิ์ศรีการเปนคูสมรสแบบชายหญิง   
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สิทธิท่ีจะไดรับ คูสมรส

ตางเพศ 

คูชีวิตเพศ

เดียวกัน 

สิทธิรับบุตรบุญธรรมรวมกัน   

สิทธิรับสวัสดิการรวมจากรัฐในฐานะคูสมรส   

สิทธิลดหยอนภาษีแบบคูสมรส   

สิทธิในกองทุนประกันสังคมของคูสมรส   

สิทธิในการใชสื่อสกุลรวมคูสมรส   

สิทธิอุมบุญ   

สิทธิของคูชีวิตตางชาติท่ีขอเปลี่ยนสัญชาต ิ   
 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบสิทธิของคูสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกับสิทธิ

คูชีวิตในราง พรบ.คูชีวิต พ.ศ...ท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการเมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 

(แฟนเพจ Love United อางใน ธัญวัฒน อิพภูดม, 2562) 
 

ประเด็นนี้ทําใหองคกรดานความหลากหลายทางเพศบางสวนคัดคานราง พรบ.คูชีวิตเพราะเห็น

วาแมจะมีกฎหมายแตก็ยังมีการเลือกปฎิบัติตอคนหลากหลายทางเพศอยู จึงเสนอแกนิยามการสมรส

ใน ปพพ.ใหครอบคลุมถึงเพศเดียวกันดวย ดังเชน (ชวินโรจน ธีรพัชรพร, 2559) 

มาตรา 1448  การสมรสจะทําไดตอเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณี

ท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได ปรับแกเปน 

มาตรา 1448  การสมรสจะทําไดตอเม่ือชายและหญิง บุคคลสองคน มีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณ

แลว แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได 

นอกจากนี้ความเคลื่อนไหวของคนหลากหลายทางเพศยังมีการสื่อสารในพ้ืนท่ีสาธารณะอยาง

กวางขวางเชนกัน รวมถึงชุมชนออนไลนในแฟนเพจ “สนับสนุน พรบ.คูชีวิต” 

 

บทสนทนาตอสิทธิที่ไมเทาเทียมในราง พรบ.คูชีวิต 

การศึกษาบทสนทนาในแฟนเพจสนับสนุน พรบ.คูชีวิตนั้น ผูวิจัยกําหนดบทบาทในฐานะผูมี

สวนรวม (Compete participation) ในชุมชนดังกลาว ดวยการตั้งกระทูใหเกิดการถกเถียง (Debate) 

แสดงความคิดเห็น (Comment) แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Sharing information) และกระตุนให

เกิดการมีสวนรวมในชุมชนออนไลนดังกลาว 
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เช่ือมรอยการส่ือสารขามพรมแดน 

การตั้งกระทูท่ีกระตุนใหมีบทสนทนาในแฟนเพจสนับสนุน พรบ.คูชีวิต มี 3 ครั้ง ประกอบดวย 

1) วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 เปนระยะเวลาท่ีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกําลังเปดรับความคิดเห็น

เก่ียวกับราง พรบ.คูชีวิต พ.ศ... โดยมีผูเขาถึง 6,262 คน มีสวนรวม 965 ครั้ง แสดงความคิดเห็น 14 

รายการ แชร 54 ครั้ง 2) วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 เปนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการราง 

พรบ.คูชีวิต พ.ศ...โดยมีผูเขาถึง 4,267 คน มีสวนรวม 1,012 ครั้ง แสดงความคิดเห็น 13 รายการ แชร 

36 ครั้ง และ 3) วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 เปนการตั้งประเด็นครั้งท่ี 2 ในวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ

เห็นชอบในหลักการราง พรบ.คูชีวิต พ.ศ... โดยมีผูเขาถึง 33,150 คน มีสวนรวม 3,531 ครั้ง แสดง

ความคิดเห็น 18 รายการ แชร 154 ครั้ง 

กระทูดังกลาวกระตุนใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในพ้ืนท่ีการสื่อสารออนไลน ดังท่ีเห็นได

จากประสิทธิภาพการโพสตท่ีสามารถเขาถึงสมาชิกและขยายไปในวงกวางนอกชุมชนออนไลน ดังท่ีมี

จํานวนการเขาถึงมากกวา 33,000 คน สะทอนใหเห็นวาประเด็นนี้ไดรับความสนใจจากสาธารณะท่ี

ตื่นตัวในการเปดรับขาวสารและใชศักยภาพของสื่อสังคมขยายพ้ืนท่ีการสื่อสารและการรับรูในวงกวาง 

เพราะสมาชิกมีการแชรออกไปในพ้ืนท่ีการสื่อสารของตนเอง และแท็ก (Tag) ชื่อคนอ่ืน ๆ ซ่ึงทําให

ระบบแจงเตือนคนอ่ืน ๆ ใหรับรูประเด็นนี้ดวย การพยายามสื่อสารประเด็นนี้ออกไปในวงกวาง

สะทอนใหเห็นวา พรบ.คูชีวิตมีความสําคัญตอความเปนอยูของสมาชิกในชุมชน จึงสนใจและกระจาย

ขาวสารนี้ออกไป 

สิทธิทางกฎหมายท่ีไมเทาเทียม 

การท่ีราง พรบ.คูชีวิต พ.ศ... ฉบับนี้ไดรับการวิพากษวิจารณเปนเพราะสิทธิทางกฎหมายท่ี

สําคัญสําหรับคูชีวิตเพศเดียวกันนั้นมีนอยมากดังท่ีแสดงในตารางท่ี 1 ซ่ึงขาดสิทธิทางกฎหมายอ่ืน ๆ 

ท่ีจําเปนสําหรับการสรางครอบครัวของคูชีวิตเพศเดียวกันท่ีรัฐพึงใหแกคูชีวิตเพศเดียวกัน ประเด็นนี้มี

การสะทอนในการสื่อสารของชุมชนอยางกวางขวาง สมาชิกในชุมชนจึงตั้งขอสังเกตถึงการออก

กฎหมายท่ีเขาขายเปนการเลือกปฎิบัติ (Discrimination) ตอคูรักเพศเดียวกัน และราง พรบ.ฉบับนี้

เปนเพียงเครื่องมือสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกประเทศ โดยเฉพาะการสงเสริมภาพลักษณดานสิทธิ

มนุษยชน และการทองเท่ียว ท้ังท่ีเนื้อหาของราง พรบ.ดังกลาวกลับไมเปนไปตามเจตนารมย

ในปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายท่ีเก่ียวของของไทย 

สําหรับสิทธิทางกฎหมายท่ีสมาชิกนําเสนอในเพจสนับสนุน พรบ.คูชีวิตท่ีควรกําหนดไวในราง 

พรบ.ดังกลาวดวย ไดแก สิทธิรับสวัสดิการรวมจากรัฐในฐานะคูสมรส เชน การมีคูชีวิตเปนขาราชการ

แตกลับไมไดสิทธิรับสวัสดิการรวมจากรัฐเชนเดียวกับคูสมรสตางเพศ ฯลฯ สิทธิของคูชีวิตท่ีเปน

ตางชาติ ซ่ึงเปนประเด็นท่ีปรากฎในการสื่อสารของสมาชิกในชุมชนออนไลน เพราะมีสมาชิกท่ีเปน

คูรักเพศเดียวกันมีคูชีวิตเปนชาวตางชาติ ท้ังท่ีอาศัยในประเทศและตางประเทศตางมีความหวังท่ีจะ
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จดทะเบียนในไทยและใหคูชีวิตเขามาอาศัยในประเทศเชนเดียวกับคูสมรสชายหญิง ดังเชนกรณีของ

พิงกท่ีไดนําเสนอไปแลว เธอมีความหวังวา พรบ.คูชีวิตจะชวยแกปญหาการใชชีวิตคูของตนเอง แตราง 

พรบ.ดังกลาวกลับไมไดกําหนดสิทธิดังกลาว 

สิทธิรับบุตรบุญธรรมรวมกันเปนอีกปญหาหนึ่งท่ีมีการสื่อสารในชุมชนออนไลน แมวาคูชีวิต

หลายคูมีการอุปการะบุตรบุญธรรมอยูแลว แตความเปนผูปกครองตามกฎหมายยังเปนอํานาจเฉพาะ

บุคคลเทานั้น ท้ังท่ีคูชีวิตควรเปนผูปกครองรวมตามกฎหมายก็ตาม นอกจากนี้คูชีวิตท่ีเปนบุคคลขาม

เพศ (Transgender) ท่ีตองการดํารงสถานะทางกฎหมายในฐานะ “บิดา” และ “มารดา” ของบุตร

บุญธรรม แตพวกเขาไมสามารถดําเนินการไดเพราะมีขอจํากัดทางกฎหมายท่ีไมสามารถเปลี่ยนคํา

นําหนาไดเพราะไมมีกฎหมายรองรับการเปลี่ยนคํานําหนาใหสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของ

เพศของตนท่ีเปลี่ยนไป 

เปนท่ีนาสังเกตวายังมีสิทธิทางกฎหมายอีกหลายประการท่ีสมาชิกในชุมชนออนไลนยังไมได

ยกเปนประเด็นข้ึน ผูวิจัยตีความวา สิทธิทางกฎหมายดังกลาวเปนสิทธิท่ีคูชีวิตเพศเดียวกันยังไม

ประสบปญหามากนักในการอาศัยอยูรวมกันในฐานะครอบครัว แตควรใหสิทธิทางกฎหมายอยางเทา

เทียมกัน เชน สิทธิลดหยอนภาษีแบบคูสมรส สิทธิในกองทุนประกันสังคมของคูสมรส ฯลฯ ดูเพ่ิมเติม

ในตารางท่ี 1 สาเหตุท่ีสิทธิทางกฎหมายบางสวนไมปรากฏในพ้ืนท่ีการสื่อสารดังกลาวอาจมาจากการ

ขาดความรูและความใจเก่ียวกับสิทธิทางกฎหมายท่ีคอนขางซับซอน และสมาชิกในชุมชนจํานวนไม

นอยมีสถานภาพโสด จึงไมประสบปญหาเชนเดียวกับบุคคลท่ีมีคูชีวิต 

ความหวังถึงสิทธิท่ีเทาเทียม 

การสื่อสารในประเด็น พรบ.คูชีวิตผานชุมชนออนไลนมีสวนกระตุนใหสมาชิกเสนอความ

คิดเห็นไปยังชองทางท่ีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพประชาสัมพันธไว สมาชิกดังกลาวยังมีสวน

กระตุนคนอ่ืน ๆ ดวยการสื่อสารกลับเขามาในพ้ืนท่ีการสื่อสารของเพจ โดยการแสดงความคิดเห็น

เพ่ือใหเกิดการรับรูในกลุมสมาชิก เชน “เรียบรอยครับ” “ทําแลวครับ” “ขอสิทธิ์บางเถอะ อนุมัติ

เถอะ พรบ.คูชีวิต” “แตในท่ีสุดก็ใกลจะเปนจริง” “ขอใหไดบังคับใชกฎหมายสักทีเถอะ” เปนตน 

สมาชิกบางคนยังไดแชรกระทูดังกลาวไปยังชุมชนออนไลนอ่ืนและพ้ืนท่ีการสื่อสารของตนเองดวย 

การสื่อสารประเด็นนี้ทําใหสมาชิกมีความหวังตอกฎหมายท่ีจะรับรองสิทธิของคูชีวิตเพศ

เดียวกัน ซ่ึงสะทอนผานการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก เชน “ขอใหผานเถอะครับ ผมรอจด

ทะเบียนมา 6 ปแลว” “มันสําคัญมาก ขอใหผาน เอาใจชวย” “อยางนอยก็ผานข้ันท่ี 1 แลวนะ” “รอ

จดทะเบียนคูชีวิต” “รอเลยคะ” เปนตน ในเวลาเดียวัน บางสวนยังแคลงใจตอราง พรบ.ฉบับนี้ท่ียังไม

มีสิทธิทางกฎหมายอีกหลายสวน เชน “รางนี้เหมือนใหผานแบบสง ๆ มันไมเห็นไดอะไรมากมาย นอย

กวารางเกาอีก” “รางรอบ 3 นี่หวยสุด ทําไมรีบพิจารณา” เปนตน 
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การกําหนดวาระและกรอบการสนทนาในชุมชนออนไลน 

การสื่อสารในชุมชนออนไลนของเพจสนับสนุน พรบ.คูชีวิตในดานบทบาทและความสัมพันธ

ระหวางผูวิจัยกับสมาชิกในชุมชนนั้น พบวา บทบาทในการกําหนดวาระ (Agenda setting) ในพ้ืนท่ี

การสื่อสารออนไลนนั้น ผูวิจัยมีบทบาทในการเริ่มตนกําหนดวาระ โดยอางอิงแหลงขอมูลจาก

หนวยงานของรัฐ และสื่อมวลชนเพ่ือกําหนดเปนวาระสําหรับการสื่อสารระหวางกัน 

การสื่อสารท่ีมีจุดเริ่มตนจากการตั้งกระทูในชุมชนออนไลนนั้น แตละฝายตางมีสวนรวมใน

การวางกรอบ (Frame) เก่ียวกับวาระดังกลาว โดยไมไดผูกขาดอํานาจการวางกรอบไวเฉพาะตน

เทานั้นเพราะการสื่อสารออนไลนชวยเพ่ิมบทบาทแตละฝายใหใกลเคียงกัน ดังท่ีพบวาแมผูวิจัยจะมี

สวนรวมในการกําหนดวาระขาวสารในครั้งแรก แตหลังจากสื่อสารออกไปแลว บทบาทการวางกรอบ

ในประเด็นนั้น ๆ กลายเปนมีสิทธิของแตละคนท่ีจะตีความตามกรอบการรับรูของตนเองเพราะแตละ

หนวยการสื่อสารไมไดตัดขาดตัวเองจากชุมชนทางกายภาพแตกลับเชื่อมโยงและมีอิทธิพลตอกัน

ดังท่ีMiller, D. (อางในสมคิด พุทธศรี 2561) เสนอไว 

สําหรับกรอบของประเด็นราง พรบ.คูชีวิตท่ีสมาชิกสื่อสารผานชุมชนออนไลนท่ีผูวิจัยไดใช

วิธีการอุปนัย (Induction) จากการสื่อสารของชุมชนออนไลนนั้น แบงกรอบออกเปน 2 ภาวะทาง

อารมณ (Tone) ไดแก เชิงบวก (Positive tone) และเชิงลบ (Negative tone) ตามแนวทาง

การศึกษาของ (Lawlor & Tolley, 2017) มีรายละเอียด คือ 

 

กรอบ (Frame) ประเด็น

ราง พรบ.คูชีวิต 

กรอบเ ชิงบวก (Positive 

tone) 

กรอบเชิงลบ (Negative tone) 

สิ ท ธิ พ ล เ มื อ ง  ( Civil 

rights) 

การมี พรบ.คูชีวิตเปนการ

เพ่ิมสิทธิพลเมืองแก คูชีวิต

เพศเดียวกันใหใกลเคียงหรือ

เทาเทียมกับคูสมรสชายหญิง 

พรบ.คูชีวิตฉบับกรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใน

หลักการนั้นใหสิทธิแก คูชี วิ ต เพศ

เดียวกันไมเทาเทียมกับคูสมรสชาย

หญิง 

ความม่ันคง (Security) การมี  พรบ. คู ชี วิตจะชวย

สงเสริมความม่ันคงในชีวิต 

และทรัพยสินของคูชีวิตเพศ

เดียวกัน 

- 
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การบริการของภาครัฐ 

(Government services) 

- การใหสิทธิท่ีไมเทาเทียมแกคูชีวิตเพศ

เดียวกันจะสงผลกระทบตอการเขาถึง

การบริการสุขภาพของรัฐ 

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

(Human dignity) 

พรบ.คูชีวิตเปนเสมือนการ

รับรองการสรางครอบครัว

ของ คู ชี วิ ต เพศ เดี ย ว กัน ท่ี

ถู ก ต อ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย  มี

ศักดิ์ศรีเทาเทียบกับคูสมรส

ตางเพศ 

ราง พรบ.คูชีวิตฉบับนี้ยังไมสอดคลอง

กับเจตนารมยของปฎิณญาสากลและ

รัฐธรรมนูญท่ีมุงหวังใหสิทธิ ท่ี เทา

เทียมแกพลเมือง แตกลับจํากัดสิทธิ

ทางกฎหมายหลายประการ 

ความหวัง (Hopes) คูชีวิตเพศเดียวกันมีความหวัง

ต อร า ง  พรบ . คู ชี วิ ตว า จะ

ประกาศเปนกฎหมายโดยเร็ว 

การราง พรบ.คูชีวิตมีความรวบรัด 

และยากหรือตองใชเวลาอีกนานกวา

จะเปนกฎหมาย 
 

ตารางท่ี 2 แสดงกรอบจากบทสนทนาเก่ียวกับราง พรบ.คูชีวิตในเพจสนับสนุน พรบ.คูชีวิต 
 

เปนท่ีนาสังเกตวา แมสมาชิกในชุมชนออนไลนจะมีสวนกําหนดกรอบในประเด็นราง พรบ.

คูชีวิต แตก็เปนไปในลักษณะของการนําเสนอกรอบของตนเองเพียงฝายเดียว โดยขาดการนําเสนอ

กรอบการถกเถียง (Contestation frame) ดังท่ีปรากฎจํานวนการตอบกลับใตความคิดเห็นของ

สมาชิกมีนอย ซ่ึงเปนประเด็นท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติมวามีปจจัยใดบางท่ีจะกระตุนใหสมาชิกมีการถกเถียง

กันมากข้ึนเพ่ือใหเกิดการสื่อสารในวงกวางตอไป 
 

หมายเหต ุ

บทความนี้มาจากการศึกษาดวยชาติพันธุวรรณนาดิจิทัล โดยขอมูลบุคคลท่ีผูวิจัยอางถึงใน

บทความนี้ ผูวิจัยไดสงขอความ (Informed consent) เพ่ือขออนุญาตจากบุคคลดังกลาวและไดรับ

การตอบกลับใหนําเสนอเรื่องราวของอาสาสมัครได โดยใชนามสมมติ 
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ความเปนหญิงกับการสรางเรือนรางของหญิงในรางชาย 

 

สุรสีห บัวจันทร 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรการเมือง 

คณะเศรษฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใหความหมาย “ความเปนหญิง” ของกะเทย และการ

สรางเรือนรางของกะเทยในฐานะท่ีเปนกระบวนการสรางตัวตน ซ่ึงนําแนวคิดตัวตนและอํานาจ ของมิ

เชล ฟูโกต มาผนวกกับแนวคิดเรื่องอัตลักษณ มาเปนกรอบทฤษฎีหลักในการวิเคราะหโดยใชการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกกลุมเปาหมาย จํานวน 22 คน ผลการศึกษาพบวาภายใตกระบวนการ  การ

สรางรางกายเพ่ือการแสดงออกถึงตัวตนความเปนหญิงของกะเทยนั้น อยูภายใตอิทธิพลของวาทกรรม

หลายชุดท่ีเขามากําหนดวิธีคิดเบื้องหลังของพวกเขา ท้ังวาทกรรมรักตางเพศ วาทกรรมความเปนหญิง 

วาทกรรมความสวย และวาทกรรมความผิดปกติ ซ่ึงทําใหกะเทยตางใหคุณคากับความเปนหญิงและ

นําเขามาเปนอัตลักษณอางอิงในการปรับเปลี่ยนรางกายในฐานะท่ีเปนกระบวนการสรางตัวตน โดยมี

อิทธิพลทางสังคมจากกลุมกะเทยดวยกัน ผูชาย ผูหญิง รวมถึงสถาบันทางวิทยาศาสตรและการแพทย 

ท่ีถือเปนตัวกําหนดรูปแบบความเปนหญิงใหกับพวกเขา โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงรางกายมีคาใชจาย

ดําเนินการ ดังนั้นปจจัยทางเศรษฐกิจจึงเขามาปจจัยสําคัญตอ     การเขาถึงวิธีการปรับเปลี่ยน

รางกาย เชนนี้จึงทําใหกะเทยมีภาพลักษณท่ีหลากหลาย แตอยางไรก็ตามอัตลักษณของกะเทยจาก

การปรับเปลี่ยนรางกายมีความยืดหยุน และไมตายตัว ดังนั้นอัตลักษณความเปนหญิงของกะเทยจึง

ไมใชสิ่งท่ีแนนอน และสามารถเปลี่ยนแปลงไดในอนาคต 

 

คําสําคัญ: กะเทย, ความเปนหญิง, อัตลักษณ, วาทกรรม 
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Abstract 

The objectives of this research are to study the meaning of the “Femininity” 

of Kathoey and the process of body construction as an identity construction.  The 

theoretical framework adopted is that of Subject & Power concept of Michel Foucault 

and Identity concept.  The data is collected by in- depth interview of 22 people.  As a 

result of the study, the Kathoey body construction process for expressing their identity 

is under the influence of many discourses such as Heterosexuality discourse, Femininity 

discourse, Beauty discourse and Gender identity disorder discourse.  Kathoey values 

femininity and brings as a reference to change the body.  The Kathoey body 

construction is influenced from Kathoey group together, men, women, as well as 

scientific and medical institutions that are considered to be a form of femininity.  The 

process is complex and has a cost.  Therefore, economic factor affect to the body 

construction process and it makes the Kathoey have a wide variety of images. However, 

the process is under external influence, so Kathoey identity is temporary, representing 

Kathoey identity at a particular time and is subject to change in the further. 

 

Keywords: Kathoey, femininity identity, discourse 
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

 สังคมภายใตบรรทัดฐานรักตางเพศ ความเปนเพศถูกวางอยูบนหลักเกณฑของการตัดสินเชิง

ชีวภาพซ่ึงมีเพียงเพศชายและหญิงเทานั้นท่ีไดรับการยอมรับดังนั้นเม่ือกะเทยถูกบัญญัติในพจนานุกรม

ราชบัณฑิตสถาน ป พ.ศ. 2542 ไววา “คนท่ีมีอวัยวะท้ังเพศชายและหญิง, คนท่ีมีจิตใจและกริยา

อาการตรงขามกับเพศของตน; ผลไมท่ีมีเมล็ดลีบ เชน ลําไยกะเทย (อาหม วาเทย)” โดยไดรับอิทธิพล

มาจากวัฒนธรรมเขมร ท่ีใหความหมายวา “เปนอ่ืน/แตกตาง” (Totman, 2003: 67) ทําใหนัย

ความหมายครอบคลุมถึง คนท่ีมีจิตใจและกิริยาอาการตรงขามกับเพศของตน และตองการมีสัมพันธ

กับเพศชายในความสัมพันธเชิงเพศประเวณี จึงทําใหกะเทยกลายเปนบุคคลท่ีเปนอ่ืนทางสังคม การ

นําอัตลักษณอางอิงแบบผูหญิงเขามาสรางตัวตนผานการปฏิบัติการกับรางกายจึงเปนทางหนึ่งในการมี

พ้ืนท่ีทางสังคม หนทางเชนนี้เกิดข้ึนอยางซํ้าๆจนกลายเปนภาพเหมารวมวากะเทยทุกคนมีความ

ตองการอยากเปนผูหญิงโดยกําเนิด หรือตองการเปนผูหญิงท่ีสวย ขาว หุนดี เชนเดียวท้ังหมด เชนนี้

ภาพเหมารวมของกะเทยจึงมีลักษณะวากะเทยทุกคนเทากับผูหญิงและสวย  

การเขามาของความคิดหลังสมัยใหมไดเปดมิติเรื่องตัวตนและอัตลักษณทางเพศท่ีไมไดตายตัว 

แตมีความซับซอน ภายใตเง่ือนไข บริบททางสังคมและประสบการณท่ีสําคัญในชีวิตท่ีมีสวนทําให

กะเทยปรับเปลี่ยนอัตลักษณทางเพศได ซ่ึงความแตกตางหลากหลายไดเกิดข้ึนภายในกลุมกะเทยดวย

กันเองดวย ดังนั้นภาพของความเปนหญิงของกะเทยไมไดเปนภาพหนึ่งเดียวเทานั้น เพราะมีกะเทยท่ี

ไมตองการสวยแบบท่ีสังคมหรือกะเทยดวยกันมอง หรือไมตองการแปลงเพศ เชนนี้จึงเกิดความไมลง

รอยของความเปนหญิงในชุมชนกะเทยดวยกันเอง ท้ังยังมีความหลากหลายท่ีรอการชวงชิงเพ่ือนํา

ความหมายอยู (กิตติกร สันคติประภา, 2560:  144) เชน ปรากฏการณเพจ “Sexy pancake”  ท่ี

เปนเพจของกะเทยอีสานซ่ึงมีเอกลักษณการแตงกายและการแสดงทาทางเนนไปท่ีความตลกขบขัน 

เพจดังกลาวเปนการนําเสนอตัวตนและอัตลักษณท่ีแตกตางไปจากภาพท่ีคุนเคยของกะเทยในสายตา

ของสังคมไทย (ยศพันธ เกิดวิบูลย, 2559) ดวยเหตุนี้อาจกลาวไดวากะเทยในสังคมไทยนั้นเต็มไปดวย

ความแตกตางของวิถีชีวิตและการนิยามตัวตน หรืออัตลักษณทางเพศ ท่ีไมสามารถสรุปไดวากะเทยมี

เอกภาพและเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แตเพียงถูกขับเคลื่อนดวยอํานาจ/ความรูบางอยางท่ีหลอเลี้ยง

การใหความหมายความเปนหญิงดานเดียวอยู ดังนั้น ความเปนหญิงของกะเทยท่ีสังคมและกะเทย

สวนใหญใหความหมายจึงอาจไมสามารถวางทาบกับกะเทยทุกคนในสังคมไทยได 

ดวยเหตุนี้ความเปนหญิงของกะเทยจึงไมไดมีชุดความรูเพียงชุดเดียว หากแตมีความ

หลากหลายท่ีปรากฏอยูในชุมชนของกะเทย ดังนั้นการกะเทาะคุณลักษณะความเปนหญิงของกะเทย

จึงเปนโจทยหลักของการศึกษาวากะเทยเองใหความหมายกับความเปนหญิงวาอยางไรและความเปน

หญิงนั้นไดทํางานบนการสรางเรือนรางของกะเทยในฐานะท่ีเปนการสรางตัวตนอยางไร เพ่ือสะทอน
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ชุดความรูท่ีหลากหลายภายใตความเปนผูหญิง ตลอดจนอํานาจท่ีหลอเลี้ยงความเปนหญิงของกะเทย

ผานการจัดการกับเรือนราง 

  

นิยามศัพท 

การสรางเรือนราง หมายถึง การจัดการรางกายใหมีลักษณะตามเพศสรีระแบบผูหญิง ณ ท่ีนี้

หมายถึงการปรับเปลี่ยนท้ังภายในและภายนอกรางกาย (การปรับเปลี่ยนภายใน คือ การใชฮอรโมน

เพศหญิง หรือสารตางๆ และการปรับเปลี่ยนภายนอก คือ การปรับรูปราง, การทําศัลยกรรม (โครง

หนา,หนาอก และอวัยวะเพศ) และ การแตงกาย) 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใหความหมาย “ความเปนหญิง” ของกะเทย และการ

สรางเรือนรางของกะเทยในฐานะท่ีเปนกระบวนการสรางตัวตน 

 

แนวคิดทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยใชแนวคิดเรื่องอัตลักษณ และตัวตนและอํานาจของมิเชล ฟูโกตเขา

มาบูรณาการเปนกรอบในการวิเคราะหรวมกันเพ่ือตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยโดยมองวากะเทยมี

การนําความเปนหญิงซ่ึงถือวาเปนวาทกรรมรูปแบบหนึ่งในสังคมท่ีเขามาเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการสรางอัตลักษณหรือตัวตนอีกท้ังกะเทยมีการนําเสนอภาพลักษณความเปนหญิงท่ี

หลากหลายดังนั้นแนวคิดอัตลักษณจึงจะนํามาใชวิเคราะหถึงการสรางอัตลักษณในเชิงกระบวนการ ท่ี

จะสะทอนใหเห็นภาคปฏิบัติของวาทกรรมความเปนหญิงท่ีทํางานอยูเหนือรางกายของกะเทย และ

แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางความเปนหญิงกับอัตลักษณของกะเทยแตอยางไรก็ตาม          การ

สรางอัตลักษณหรือตัวตนผานรางกายของกะเทยนั้น ไมใชสิ่งท่ีแนนอนตายตัวหรือเปลี่ยนแปลงไมได 

แตเปนกระบวนการท่ีมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้ึนอยูกับอิทธิพลตางๆ ท่ีเขามาให

ความหมายตอกระบวนการดังกลาว เชนนี้การนําแนวคิดเรื่องตัวตนและอํานาจ ของมิเชล ฟูโกต เขา

มารวมวิเคราะห เพ่ือท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงกลไกของอํานาจท่ีอยูในกระบวนการสรางอัตลักษณ ซ่ึงมี

อิทธิพลทําใหกะเทยกลายเปนซับเจคท่ีมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคผานกระบวนการทางวาทกรรม รวม

ไปถึงกระบวนการตอรองกับอํานาจของกะเทยดวย เพราะแนวคิดนี้จะเผยใหเห็นสถานะของ

วัฒนธรรมวาเปนสิ่งท่ีถูกผลิตและตอกย้ําเชนไร และการทํางานระหวางเครือขายปฏิบัติการท่ีโอบลอม

อยูเหนือการสรางอัตลักษณผานรางกายของกะเทยอยางไร ซ่ึงทําใหกะเทยเชื่อวาตนเองคือใคร และมี

การแสดงออกอยางไร (จารุวรรณ แกวมะโน, 2551: 11) เพราะอํานาจของวาทกรรมไดทํางานอยาง
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แยบยลในการสรางอัตลักษณหรือความเฉพาะเจาะจงใหกับสรรพสิ่งในสังคม และหากยิ่งมี

ความจําเพาะเจาะจง ความเปนสวนตัว หรือมีอัตลักษณสูงเทาใด ยอมหมายความวาไดมีการจัด

ระเบียบหรือการควบคุมในสิ่งนั้นมากยิ่งข้ึนตามไปดวย (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2543:  19-20) 

ดังนั้นอัตลักษณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามวาทกรรมท่ีสรางสิ่งเหลานั้นข้ึนมาได นอกจากนี้ 

ภายใตอํานาจในกระบวนการสรางอัตลักษณท่ีทําใหมนุษยเชื่อวาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาตินั้น มี

ความเก่ียวของกับรางกายของมนุษยโดยตรง ดวยวิธีการสรางรางกายใหตรงกับชุดความรูทางเพศของ

สังคม ดังนั้นการสรางรางกายจึงทําใหเห็นกระบวนการของอํานาจและวาทกรรมท่ีล้ําลึกในการสราง

ตัวตน เพราะสุดทายแลวฟูโกตไดอธิบายไววา “รางกายไมไดถูกใหความหมายโดยวาทกรรมเทานั้น 

แตวาทกรรมเปนสิ่งท่ีประกอบสรางเรือนรางท้ังหมดข้ึนมา” (Shilling, 2009: 65) 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของพบวากะเทย เปนคําเรียกบุคคลท่ีมีสถานะ

ของเพศกําเนิดเปนเพศชาย แตมีการแสดงพฤติกรรมเชนเพศหญิง จึงถูกนิยามวาเปนบุคคลท่ีมี

พฤติกรรมขามเพศซ่ึงเปนลักษณะท่ีพบเห็นในประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนในหมู

นักแสดงนักแสดงชาตรี โนรา และละครนอก (นฤพนธ ดวงวิเศษ, 2559: 9) อยางไรก็ตามประเทศไทย

ไดรับวิธีคิดเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีแบบตะวันตกเขามาโดยอาศัยระบบการศึกษาสมัยใหม   การ

พัฒนาประเทศ การสรางรัฐชาติ และระบอบประชาธิปไตย (Garcia, 2008: 167) ซ่ึงใหความสําคัญ

กับบรรทัดฐานรักตางเพศท่ีมีเพศชายและเพศหญิงเปนเพศท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ บุคคลท่ีมีลักษณะ

แตกตางไปจากลักษณะของเพศชายและหญิงท่ีสังคมรับรูรวมกันนั้นกลายเปน “คนประหลาด” หรือ 

“ตัวตลก” (เทอดศักดิ์ รมจําปา, 2545: 37; นฤพนธ ดวงวิเศษ, 2559: 15-16) การกลายเปนบุคคลท่ี

ผิดปกติไดกอใหเกิดสภาวะ“ลําบากใจกับเพศภาวะ” ซ่ึงหมายถึง ความรูสึกลึกๆ ภายในของความอึด

อัดและไมสบายใจเก่ียวกับอัตลักษณของตนในฐานะผูชาย หรือผูหญิงท่ีรูสึกวาตรงขามกับเพศสรีระ

ของตน (Ekins, 1997: 27) ดวยเหตุนี้กะเทยจึงเลือกแสดงบทบาทแบบผูหญิงเพ่ือเปนหลักอิงใหอยูได

ในสังคม ทําใหภาพจําของสังคมท่ีมีตอกะเทย รวมถึงสํานึกความเปนเพศของกะเทยเองถูกผูกติดกับ

ความเปนผูหญิงไปโดยปริยาย ดังนั้นงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกะเทยสวนใหญจึงอยูบนพ้ืนฐานของกรอบ

วิธีคิดท่ีกะเทยเปนบุคคลเปนชายขอบท่ีมีความตองการอยากจะเปนผูหญิง จึงมีวิธีการสรางอัตลักษณ

ของตนเองภายใตวัฒนธรรมยอย รวมถึงการชวงชิงพ้ืนท่ีทางสังคมของกะเทย อาทิเปรมปรีดา 

ปราโมช ณ อยุธยา (2546) ไดศึกษาถึงการชวงชิงอัตลักษณ “กะเทย” ในงานคาบาเรตโชว โดยเปน

การนําเสนอทางเลือกใหมในการมองภาพลักษณกะเทย ใหความสําคัญกับระบบคุณคาและวัฒนธรรม

ยอยท่ีใชในการรวมกลุมของกะเทยผานคาบาเรตโชว และณัฐธยาน สุวรรณโรจน (2556) ศึกษาใน
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เรื่องการสื่อสารการตลาดของอัลคาซารและภาพตัวแทนเพศท่ีสาม ซ่ึงการศึกษาดังกลาวนี้เปนการ

เปดมิติในเรื่องของชีวิตและตัวตนของกะเทย เพ่ือสรางการรับรูและการมีอยูของกะเทยตอสังคม แต

อยางไรก็ตามการศึกษาของพรเทพ แพรขาว (2556) ท่ีศึกษากะเทยในบริบทของชนบท ผาน

การศึกษาเรื่องเพศวิถีกะเทยอีสานในพ้ืนท่ีหมอลํา และการศึกษาของพลสิทธิ์ แววศักดิ์ (2551) เรื่อง

กะเทยบานนอก การสรางตัวตนของกะเทยบนพ้ืนท่ีทางสังคม: กรณีศึกษากะเทยท่ีปรากฏตัวในเขตตัว

เมืองนครศรีธรรมราช ท่ีเปดประเด็นขอมูลของกลุมกะเทยท่ีแตกตางไปจากกะเทยท่ีสังคมเขาใจโดย

พ้ืนฐาน ท้ังความแตกตางในเชิงเศรษฐกิจและพ้ืนท่ี ดวยเหตุนี้เม่ือชุดความรูของกะเทยมีความ

หลากหลาย การศึกษาการนิยามตัวตนของกะเทย และปฏิบัติการตอการไดมาซ่ึงตัวตน ท่ีอยูภายใต

อํานาจและชุดความรูท่ีหลากหลายครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวานาจะสรางความรูความเขาใจตอกะเทยท่ี

แตกตางไปจากการศึกษาท่ีผานมา 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีศึกษาจากการวิเคราะหเอกสาร และสัมภาษณ

เชิงลึก กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะเปนกะเทย คือมีลักษณะทางกายภาพหรือรูปลักษณท่ีมีคุณลักษณะ

แบบเพศหญิง จํานวน 22คน ท่ีมีอายุระหวาง 20-55 ปผานการสุมกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

โดยการเลือกกลุมเปาหมายจะมีเกณฑท่ีพิจารณาเลือกบนความแตกตางทางรูปลักษณ เศรษฐกิจและ

สังคม ในมิติของสภาพครอบครัว, แบบแผนการดําเนินชีวิต (รายได อาชีพ ระดับการศึกษา) และการ

รับรูและการเขาถึงการปฏิบัติการในการนําไปสูความเปนผูหญิง เชน การทําศัลยกรรม รวมถึง

หลีกเลี่ยงการไดมาซ่ึงกลุมเปาหมายท่ีเปนกลุมเดียวกันเพียงแตมีความแตกตางกันในรูปลักษณ ท้ังนี้

เพราะความแตกตางในมิติเศรษฐกิจและสังคมจะสงผลตอระบบความคิดความเชื่อ ระบบคุณคาและ

การนิยามตนเองท่ีแตกตางกันออกไป (เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา, 2546: 61) 

กลุมตัวอยางท้ัง 22 คนท่ีผูศึกษาเลือกนั้น มีความแตกตางกันในเชิงรูปลักษณและการนิยาม

ตนเอง ตามท่ีนฤพนธ ดวงวิเศษ (2557) ไดนําเสนอไวเปนเกณฑตั้งตน โดยผูศึกษาควบคุมความ

หลากหลายของกลุมตัวอยางดวยมิติทางรูปลักษณผานการจัดการรางกาย ซ่ึงครอบคลุมกลุมตัวอยาง

ท่ียังไมผานการจัดการกับรางกายใดๆ แตไวผมยาวและแตงกายแบบผูหญิง, กลุมตัวอยางท่ียังไมแปลง

เพศและแปลงเพศแลว นอกจากนี้ยังรวมถึงมิติทางเศรษฐกิจ และอาชีพ ซ่ึงจากกลุมตัวอยางท่ีเขาไป

ทําการสัมภาษณอยูในอาชีพต้ังแตกรรมกร, แรงงาน, รับจางอิสระ, ขาราชการ, พนักงานเอกชน และ

อาชีพในภาคอุตสาหกรรมบริการ และมีรายไดแตกตางกัน 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 58 | 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้ สวนท่ีหนึ่งเปนขอมูลการนิยามและสํานึกแหง

ความเปนหญิงของกะเทย สวนท่ีสอง เปนเรื่องความรูท่ีนํามาใชในการจัดการกับรางกาย และสวนท่ี

สามเปนการนําเสนอกระบวนการสรางเรือนรางของกะเทย 

1. การนิยามและสํานึกแหงความเปนหญิงของกะเทย 

 ประเด็นแรกคือการสํารวจการนิยามความเปนหญิงของกะเทย ซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงค

แรกโดยมุงตอบคําถามวิจัยวากะเทยใหความหมายความเปนหญิงวาอยางไร ซ่ึงผูวิจัยจะใชวิธีการ

ตีความความหมายความเปนหญิงของกะเทยผานการตั้งประเด็นสัมภาษณเชิงลึกท้ังการตีความหมาย

จากการรับรูระดับปจเจกและการนิยามจากการปฏิสัมพันธรวมกับสังคม รวมกับภูมิหลังของกลุม

ตัวอยาง เพ่ือทําใหทราบความหมายของความเปนหญิงในระดับความคิดหรืออุดมคติท่ีพวกเขาอธิบาย

ตนเองวาคือใคร และแตกตางจากคนอ่ืนอยางไร  

 1.1 การนิยามและการตีความหมายในระดับปจเจก 

 การสํารวจความหมายของความเปนหญิง รวมถึงสํานึกในความเปนหญิงนั้น กลุมตัวอยางมี

การนิยามความหมายท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสะทอนความรูท่ีอยูเบื้องหลังการนิยามท่ีแตกตางกันตามไป 

โดยสามารถอธิบายการนิยามจากการรับรูในระดับปจเจกไดออกเปน 4 รูปแบบดังนี ้

ความหมายแรกเปนความหมายท่ีมีกลุมตัวอยางนิยามความเปนหญิงของตนเอง คือ สิ่งท่ี ติด

ตัวมาตั้งแตกําเนิด เพียงแคเกิดมาในรางกายแบบผูชาย ดังนั้นการกลับไปสูรางกายของผูหญิงจึงเปน

สิ่งท่ีกลุมตัวอยางท่ีใหความหมายเชนนี้ไดกระทํา ในรูปแบบของการพัฒนาความเปนผูหญิงของตนเอง

ไปตามข้ันตอน อีกท้ังการทําศัลยกรรมและการแปลงเพศก็เปนหนึ่งวิธีท่ีเลือกใช เพ่ือท่ีจะนําไปสูความ

เปนผูหญิงไดตามท่ีตั้งไว 

 ความหมายท่ีสอง กลุมตัวอยางไดอธิบายการนิยามความเปนหญิงของตนเองคลายกับ     

การอธิบายในความหมายแบบแรก กลาวคือ ความเปนหญิงคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาตั้งแตกําเนิด เพียงแต

ความเปนหญิงไดเกิดมาในรางกายของผูชาย ท้ังนี้สิ่งท่ีกลุมตัวอยางไดใหขอมูลท่ีเปนความแตกตางคือ 

การเกิดมาในรางกายผูชายของพวกเขานั้น เปนความผิดปกติท่ีอธิบายไดดวยวิทยาศาสตรทาง

การแพทย หรือกลาวไดวาพวกเขาอยูในกลุมท่ีมีอาการของโรคท่ีเรียกวา ความผิดปกติทางอัตลักษณ 

(Gender Identity Disorder หรือ GID) ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงเชื่อวาตนเองคือผูปวยท่ีผิดปกติการ

เปลี่ยนแปลงไปสูการเปนผูหญิงนั้น ตองถูกรักษาโดยทางการแพทย 

ความหมายท่ีสาม เปนความหมายท่ีกลุมตัวอยางอธิบายวา พวกเขายอมรับในการเกิดมาของ

ตนเองวาคือผูชาย แตมีจิตใจนั้นผูหญิง กลาวไดวาคุณลักษณะการนิยามของกลุมนี้ มีลักษณะของคนท่ี

รางกายเปนชายแตใจเปนหญิง ซ่ึงความเปนผูชายนั้นถูกยอมรับ แตเปนการยอมรับในฐานะของ
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รางกายตอนกําเนิดเทานั้น แตไมเปนท่ีตองการในการมีอยูเพ่ือดํารงชีวิต กลุมตัวอยางกลุมนี้จึง

พยายามไปสูความเปนผูหญิงท้ังรางกายและจิตใจใหมากท่ีสุด 

ความหมายสุดทายเปนการใหความหมายของกลุมตัวอยางท่ีอธิบายนิยามความเปนหญิงของ

ตนเองวาคือ การท่ีไดแตงกายเปนผูหญิง แสดงกิริยาเหมือนผูหญิง แตไมจําเปนตองแสดงตลอดเวลา 

ท้ังนี้มีขอสังเกตของขอมูลท่ีกลุมตัวอยางใหความหมาย คือ กลุมตัวอยางมีจุดประสงคพ้ืนฐานท่ีจะเปน

ผูหญิง แตการออกแสดงในความเปนผูหญิงไมจําเปนตองเกิดข้ึนอยูตลอด ซ่ึงมีความแตกตางจาก

ความหมายท่ีอธิบายไปกอนหนา ในลักษณะของการท่ีความเปนผูหญิงจะดําเนินควบคูไปกับการใช

ชีวิตประจําวัน หรือมีการแสดงออกโดยเฉพาะทางรางกายท่ีแสดงถึงความเปนผูหญิงตลอดเวลา 

จากการท่ีสามารถอธิบายการความหมายและสํานึกในความเปนหญิงของกลุมตัวอยางได 4 

ความหมายนั้น พบวากลุมตัวอยางทุกคนมีความตองการท่ีอยากจะเปนผูหญิง โดยผานการแสดงออก

ในเชิงรูปลักษณภายนอก ท้ังนี้ประเด็นดังกลาวยังสะทอนใหเห็นวาภายใตการสรางรางกายแบบผูหญิง

ของกลุมตัวอยาง ไมไดเกิดจากการนิยามความเปนหญิงรูปแบบเดียว แตมีรูปแบบของการนิยามท่ี

หลากหลาย และลื่นไหลไปตามบริบทตางๆ โดยมีวาทกรรมหลายชุดท่ีเขามาประกอบกันเปนความรู

เรื่องความเปนหญิงท่ีกะเทยแตละคนเขาใจ  

 1.2 การนิยามและการตีความหมายจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคม 

 การนิยามและตีความหมายความเปนหญิงท่ีนําไปสูการสรางรางกายกะเทยในฐานะท่ีเปน

ตัวตนทางอัตลักษณนั้น นอกเหนือจากการนิยามในระดับปจเจกแลว ยังตองอาศัยการตีความการ

นิยามท่ีผานปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกะเทยท่ีอยูในกลุมท่ีมีระดับการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ

ใกลเคียงกัน รวมกับกลุมท่ีมีระดับการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันตามกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดแบงเพ่ือ

ทําการศึกษาไว เพ่ือท่ีจะชวยใหการทําความเขาใจการนิยามความเปนหญิงของกะเทยไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

 ในเบื้องตนกลุมตัวมีการสรางความหมายของการรูสึกถึง “ความเปนกลุม” หรือ “พวก

เดียวกัน” ดังตัวอยางท่ีกลุมตัวอยางกลาวถึงปฏิสัมพันธท่ีตนเองมีตอกลุมกะเทยท่ีมีการปรับเปลี่ยน

รางกายใหมีรูปลักษณแบบผูหญิงดวยกัน ท้ังนี้ความรูสึกความเปนพวกเดียวกัน ไดสรางความไวใจใน

การขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนรางกายตอกัน 

 แตอยางไรก็ตามการใหความหมายในเชิงสัญลักษณของการเปนพวกเดียวกัน ท่ีเกิดข้ึนภายใต

มุมมองในการสรางความเปนผูหญิงผานการแสดงออกทางรางกายไมไดมีลักษณะแนนแฟนเสมอไป 

โดยกลุมตัวอยางอาจมองวาเปนเพียงการแสดงพฤติกรรมทางเพศรวมกันเทานั้น แตไมไดหมายถึงทุก

คนจะมีมาตรฐานในการแสดงอัตลักษณเหมือนกัน 

 ภายใตปฏิสัมพันธตอกลุมกะเทยดวยกัน กลุมตัวอยางมักจะมีปฏิสัมพันธในลักษณะของ  การ

มองเชิงเปรียบเทียบท่ีไมไดแสดงออกอยางชัดเจน โดยประเด็นท่ีเปนการเปรียบเทียบของกลุมตัวอยาง 

คือ “ใครดูดีกวากัน” ซ่ึงการเปรียบเทียบเชนนี้ทําใหกลุมตัวอยางบางคนสูญเสียความม่ันใจ ยิ่งหาก



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 60 | 

 

เปนกรณีท่ีความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางกับกะเทยคนอ่ืนท่ีไมคอยราบรื่น มากนัก จะทําใหการ

เปรียบเทียบมีลักษณะเปนการแขงขันมากยิ่งข้ึน 

 อยางไรก็ตามประเด็นการสรางรางกายแบบผูหญิงท่ีกลุมตัวอยางแตละกลุมมีการปรับเปลี่ยน

ไมเทากัน ไมไดสงผลโดยตรงตอใหเกิดความขัดแยงหรือปฏิสัมพันธในเชิงลบเปนเพียงความรูสึกของ

กลุมตัวอยาง ท่ีเม่ือเปรียบเทียบแลวรูสึกวาตนเองดอยกวา กลุมตัวอยางแตละคนจะมีวิธีจัดการท่ี

แตกตางกัน กลุมตัวอยางบางกลุมเลือกท่ีจะยอมรับในความดอยกวา กับกลุมท่ีไมยอมรับในความดอย

กวาและพยายามท่ีจะทําใหตนเองไปอยูในจุดท่ีเทียบเทาหรือมากกวากะเทยคนอ่ืนๆ ดังนั้นภายใตการ

นิยามความหมายผานปฏิสัมพันธทางสังคมกลุมตัวอยางไดใชความสวยเขามาเก่ียวของกับการ

เปรียบเทียบภายในกลุมดวย 

 นอกเหนือจากนี้ปฏิสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางกับบุคคลอ่ืนท่ีไมไดแสดงตัวตนวาเปนกะเทย 

ทําใหกลุมตัวอยางรูสึกถึงความแตกตาง ซ่ึงเปนความแตกตางในลักษณะของความเขาใจ หรือการ

ตีความในแตละประเด็นท่ีแตกตางกัน แตความแตกตางเชนนี้ไมไดเปนมาตรฐานท่ีทําใหกลุมตัวอยาง

ตัดสินใจเลือกปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนท้ังหมด 

 การสํารวจการใหความหมายความเปนหญิงของกะเทยในระดับปจเจก ทําใหเห็นวาการนํา

ความรูเรื่องความเปนหญิงมาสรางเรือนรางของตนเองนั้น เปนการรับชุดความรูท่ีหลากหลาย ซ่ึง

ทํางานรวมกันอยางแนบสนิท อีกท้ังการนิยามความหมายภายใตการมีปฏิสัมพันธทางสังคมไดสะทอน

เดนชัดวาการทํางานของวาทกรรมความเปนหญิง ไมไดมีรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานกับกะเทยทุกคน 

ดังนั้นระดับการทํางานของวาทกรรมจึงข้ึนอยูกับปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆ อีกดวย 

2. ความรูท่ีนํามาใชในการจัดการกับรางกาย: กลไกแหงอํานาจ 

ความเปนผูหญิงมีพลังท่ีทําใหกะเทยปรับเปลี่ยนรางกายของตนเองตามแนวเพศภาวะแบบ

ผูหญิง ซ่ึงกระบวนการสรางความเปนผูหญิงนั้นไมไดเกิดจากความคิดของกะเทยท่ีเปนอิสระจาก

บริบทของสังคมยอยและสังคมในภาพใหญ แตไดรับอิทธิพลจากสถาบันหรือกลุมทางสังคมตางๆ ท่ี

ควบคุมกระบวนการ ยิ่งไปกวานั้นเรือนรางท่ีถูกสรางข้ึนจะมีความหมายก็ตอเม่ือไดรับการตรวจสอบ

ยืนยัน โดยสถาบันหรือกลุมท่ีมีอิทธิพลในการสรางเรือนรางแหงความเปนหญิงมีดังตอไปนี้ 

2.1 กลุมกะเทยดวยกันเอง 

กลุมกะเทยเปนตัวแสดงหลักท่ีมีอิทธิพลอยางมากตอการสรางเรือนรางความเปนผูหญิงของ

กะเทย เนื่องจากกลุมกะเทยดวยกันเปนบุคคลท่ีกลุมตัวอยางไววางใจ เพราะมีความคิดหรือความ

ตองการท่ีเหมือนกัน ดังนั้นจึงมีแรงดึงดูดสูงในการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลตั้งแตการใชชีวิต และ

รูปแบบในการเปลี่ยนแปลงรางกาย จากการศึกษาพบวาขอมูลหลักในการเรียนรูเพ่ือการจัดการกับ

รางกายเพ่ือไปสูความเปนผูหญิงของกลุมตัวอยาง จะไดรับมาจากกะเทยดวยกันเปนขอมูลชุดแรก 

และเปนขอมูลเชิงลึกไปถึงการใชฮอรโมนยี่หอใด ศัลยกรรมอวัยวะสวนใด เปนตน ซ่ึงมีอิทธิพลตอการ
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นําไปจัดการกับรางกายอยางสูง อีกท้ังขอมูลนี้ไมใชเพียงเพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจ แตหมายถึง

รูปแบบของการนําไปสูความเปนผูหญิงท่ีแวดวงกะเทยในแตละกลุมยอยยอมรับ หากไมดําเนินตาม

เชนนี้ จะกอใหเกิดความเสี่ยงในการเปนอ่ืนท้ังในเชิงความรูสึกของกลุมตัวอยางเองและเชิงปฏิบัติท่ีถูก

แปลกแยกจากแวดวงกะเทย  

การสรางรางกายความเปนผูหญิงผานอิทธิพลของกลุมกะเทยดวยกัน ไมไดเกิดจากการบังคับ

แตเปนกลวิธีของอํานาจท่ีจัดระเบียบผานความเหมือนกัน ซ่ึงถายทอดใน 2 ลักษณะ คือ การถายทอด

อยางมีลําดับชั้น ท่ีเปนการไดรับรูปแบบขอมูลจากรุนพ่ีและผูมีประสบการณมากอนกับการถายทอด

แบบระดับระนาบท่ีเปนการปรึกษาหารือของกลุมเพ่ือน กลุมเพ่ือนและรุนพ่ีกะเทยจึงเสมือนเปนท้ังผู

ควบคุมและผูท่ียืนยันในกระบวนการความเปนผูหญิง ท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญอยางมาก ดวยเหตุ

นี้ความเหมือนกันและความไมตองการแตกตางจึงเปนการจัดระเบียบทางหนึ่งท่ีทําใหการจัดการ

รางกายความเปนผูหญิงเปนไปตามรูปแบบโดยท่ีกลุมตัวอยางไมไดตั้งคําถามแตอยางใด 

ประการสําคัญอีกประการหนึ่งคือกลุมตัวอยางไมไดเปนเพียงผูถูกกระทําหรือเปนเพียงผูรับ

ขอมูลและกระทําตามเพียงอยางเดียว แตในอีกบทบาทหนึ่งก็กลายเปนผูกระทําหรือผูสงขอมูลดวย

เชนกัน ดังนั้นการเปนผูกระทํากับผูถูกกระทําสามารถเกิดข้ึนไดพรอมกัน กลุมตัวอยางคนหนึ่งเริ่มจาก

การเปนผูรับขอมูล ภายหลังการจัดการกับรางกาย พวกเขากลายเปนผูมีประสบการณและสงตอชุด

ขอมูลนั้นๆ ตอไปในแวดวงกะเทยดวยกันอยูตลอด 

2.2 ผูชาย 

ความคิดของกะเทยในเรื่องของการเกิดมาเปนผูหญิงนั้นสวนหนึ่งมาจากความเสนหาทางเพศ

กับเพศชาย ซ่ึงเปนความเสนหาท่ีไมตางจากผูหญิงแทท่ีมีตอผูชาย ทําใหการทําตนเองใหกลายเปน

ผูหญิงท้ังรางกายและจิตใจเปนสิ่งสําคัญเพ่ือท่ีจะไมใหผูชายรังเกียจตนเอง (Costa and Matzner, 

2007) ดวยเหตุนี้ทําใหผูชายกลายมาเปนอีกหนึ่งตัวแสดงท่ีมีอิทธิพลตอความคิดและ   การสรางความ

เปนผูหญิงของกะเทย ซ่ึงอิทธิพลของผูชายอยูภายใตสองบริบท คือ ผูชายในฐานะท่ีเปนบุคคลท่ัวไป

ในสังคม กับผูชายท่ีมีความสัมพันธในลักษณะชูสาวกับกะเทยเอง 

อิทธิพลของผูชายตอความเปนผูหญิงของกะเทยนั้น เปนลักษณะของความตองการการ

ยอมรับจากผูชายผานคําชื่นชม โดยมุงเนนไปท่ีเชิงกายภาพเปนหลัก เชน ดูไมออกวาเปนกะเทย 

ตลอดจนสวยกวาผูหญิงเสียอีก เปนตน การใหขอมูลของกลุมตัวอยางสวนใหญ มีพ้ืนฐานของ

ความชอบผูชาย ซ่ึงลักษณะคําตอบเปนไปในทิศทางของการตั้งตนเองอยูในฐานะท่ีดอยกวาในเชิง

โอกาสในการมีความสัมพันธกับผูชายเม่ือเทียบกับผูหญิงแท ดังนั้นทางเลือกหลักของกลุมตัวอยางคือ

พัฒนาความเขมขนของความเปนผูหญิงทางใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะทางรางกาย เพราะเชื่อวา หากมี

ความใกลเคียงหรือมากกวาผูหญิงแท โอกาสก็จะมากข้ึนตามไปดวย 
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นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับผูชายในการคบหาดูใจอยางเปดเผยไดใหขอมูล

เพ่ิมเติมในลักษณะความตองการเพ่ิมความเขมขนของความเปนผูหญิง เพ่ือใหสามารถรักษา

ความสัมพันธในแบบท่ีเปนความสัมพันธแบบหญิง-ชาย ท่ัวไป ภายใตสายตาของสังคม เชนนี้จะพบวา

ผูชายสงผลตอความเปนผูหญิงของกลุมตัวอยางในลักษณะทางออมมากกวาทางตรง กลาวคือ ไมมีการ

บังคับหรือคําบอกจากผูชายโดยตรงวากลุมตัวอยางตองเปนเชนไร แตจิตสํานึกของกลุมตัวอยางเองท่ี

กําหนดรูปแบบข้ึนเอง ดังนั้นอิทธิพลของผูชาย ท่ีมีผลตอการสรางความเปนผูหญิงนั้น คือการยืนยัน

ความหมายของการเปนผูหญิงในรูปแบบของการยอมรับและมีความสัมพันธในลักษณะเชนเดียวกับ

ชาย-หญิงท่ัวไป ท่ีอยูภายใตวาทกรรมรักตางเพศซ่ึงทํางานอยางเขมขนอยูในสังคม 

2.3 ผูหญิง 

การท่ีกะเทยตระหนักรูวาตนเองคือผูหญิงนั้น ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงเพศภาวะตามแบบท่ี

ตนเองตองการ โดยการแสวงหาความเปนผูหญิงท้ังในความคิดและการเปลี่ยนแปลงในภาคปฏิบัติ 

ผานการนําผูหญิงมาเปนอัตลักษณอางอิง กลาวคือ ผูหญิงกลายมาเปนตัวอางอิงในจุดหมายปลายทาง

ของกะเทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ มิติ ท้ังทางกายภาพ การแสดงออก รวมไปถึงอารมณ นอกจากนี้

มีกลุมตัวอยางบางคนใหขอมูลในลักษณะเชิงของไมเพียงแคพยายามทําใหไปถึงตามแบบของผูหญิง 

แตตองทําใหมากกวาผูหญิงท่ัวไปเพ่ือสรางความภาคภูมิใจในความเปนผูหญิงใหกับ    กลุมตัวอยาง

เอง เชนนี้ถือไดวาตัวแบบความเปนผูหญิง มีรากฐานท่ีอยูบนฐานคิดท่ีวาในเม่ือจะเปนเหมือนเขา ก็

ตองทําใหเหมือนเขา ซ่ึงจะเห็นวามีพ้ืนฐานของบริบททางสังคมท่ียึดโยงกับบรรทัดฐานรักตางเพศ ท่ีมี

เพียงแคผูชายและผูหญิง หากกะเทยนําเสนอตัวตนวาคือผูหญิงแลว ทําใหหนีไมพนกับการนําไปสู

ความเปนผูหญิงท่ีมีผูหญิงเปนตัวแบบอางอิง 

2.4 วงการแพทยและขอมูลทางวิชาการ 

อิทธิพลของวงการแพทยมีผลตั้งแตจุดเริ่มตนของการรับรูไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ

ท่ีสุด โดยนับตั้งแตเริ่มการรับรูในพฤติกรรมท่ีแตกตาง กลุมตัวอยางบางคนผานการปรึกษาจิตแพทย

ถึงการเปนผูผิดปกติทางเพศ และแมแตการผาตัดแปลงเพศก็เปนจิตแพทยอีกเชนกันท่ีเขามาเก่ียวของ

กับการชี้วาบุคคลนั้นๆ จะสามารถแปลงเพศไดหรือไม ดังนั้นวงการแพทยจึงเปนหนึ่งในผูมีอํานาจท่ี

กระทําการตอความเปนหญิงบนรางกายของกะเทย ท่ีทําใหกะเทยเชื่อในการกลายเปนผูหญิงท่ีอยาง

เปนกระบวนการและเปนข้ันตอนบนพ้ืนฐานของขอมูลทางการแพทย 

 อิทธิพลของกลุมและสถาบันทางสังคมดังกลาวไดสะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวางวาท

กรรมกับอํานาจ ซ่ึงเปนอํานาจท่ีแฝงฝงอยูในชีวิตประจําวันหรือท่ีเรียกวา ชีวอํานาจ ดวยกลไกทาง

อํานาจเชนนี้ ไดสรางความเขาใจและรูปแบบความเปนหญิงใหกับกะเทยวา เรือนรางความเปนหญิง

ของกะเทยจะมีลักษณะเชนไร ยิ่งไปกวานั้นกลุมและสถาบันดังกลาวยังอยูในฐานะผูตรวจสอบและ

ควบคุมคุณลักษณะเชนนี้อีกดวย 
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3. กระบวนการสรางเรือนรางของกะเทย 

 การเปลี่ยนแปลงรางกายของกะเทยอางอิงความเปนหญิงจากความคิดเรื่องเพศในสังคม สอง

เพศ อัตลักษณทางรางกายของกะเทยท่ีถูกสรางข้ึนมาใหมท่ีแตกตางจากเพศกําเนิดจึงอาจเรียกไดวา

เปนอัตลักษณท่ีอิงเพศหญิงเปนสําคัญ ซ่ึงกะเทยรับเอาความคิดดังกลาวจากกลุมและสถาบันทาง

สังคมท่ีถือไดวาเปนกลไกอํานาจภายใตโครงสรางทางสังคม เชนนี้กะเทยจึงกลายเปนผูพูดในอํานาจท่ี

ทํางานอยางแยบยล และสยบยอมตออํานาจของความรู เม่ือกะเทยมีความคิดเชนนี้จึงบงการตนเองให

ดําเนินตามวิถีเพศหญิง การบงการตนเองจึงมีการกระทําผานการจัดการรางกาย โดยปรับจากภายใน

และการจัดการรูปลักษณภายนอก 

 การสรางเรือนรางของกะเทยนั้น เปนกระบวนการท่ีมีความซับซอนเพราะเปนการ

เปลี่ยนแปลงจากเพศหนึ่งไปสูอีกเพศหนึ่ง ซ่ึงมีรายละเอียดมากกวาการเปลี่ยนจากอวัยวะเพศชายเปน

อวัยวะเพศหญิง เพราะการปรับเปลี่ยนรางกายกายนั้น มีความสัมพันธกับหลากหลายปจจัย ท้ังความ

พึงพอใจ ความคาดหวังของกะเทยและสังคมเปนตน ท้ังนี้แนวทางในการปรับเปลี่ยนรางกายนั้น 

กะเทยมีการใชท้ังวิธีท่ีสามารถดําเนินการไดงาย ไปจนกระท่ังวิธีท่ีตองใชเทคโนโลยีท่ีสลับซับซอน แต

อยางไรก็ตามวิธีการในการปรับเปลี่ยนรางกายมีคาใชจายเปนตัวเงินตั้งแตระดับต่ําไปจนถึงสูง ซ่ึงทํา

ใหเห็นวากระบวนการปรับเปลี่ยนรางกายมีความสัมพันธกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของกะเทย 

 อยางไรก็ตามเม่ือสํารวจภาพความเปนหญิงในอุดมคติของกลุมตัวอยางทุกคน พบวามี   

ความตองการท่ีจะเปนผูหญิงโดยสมบูรณแบบ นั่นหมายถึงกลุมตัวอยางประสงคท่ีจะปรับเปลี่ยน

รางกายจนกระท่ังผาตัดแปลงเพศ แตเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับความเปนจริงของกลุมตัวอยาง ปรากฏ

วากลุมตัวอยางบางคนสามารถบรรลุความตองการในการเปนผูหญิงโดยสมบูรณแบบได แตกลุม

ตัวอยางบางคนมีการปรับเปลี่ยนรางกายซ่ึงทําใหมีภาพลักษณภายนอกเปนผูหญิง แตกลับยังไมได

ผาตัดแปลงเพศ กับอีกกลุมหนึ่งท่ียังไมไดรับการปรับเปลี่ยนรางกาย ยกเวนการไวผมยาวและแตงกาย

แบบผูหญิงเทานั้น ซ่ึงเม่ือนํามาพิจารณารวมกับภูมิหลังของกลุมตัวอยางพบวา ประเด็นเรื่องศักยภาพ

ทางการเงินเปนปจจัยหลักท่ีสามารถอธิบายความแตกตางดังกลาวได กลาวคือ กลุมตัวอยางท่ีมี

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดี เปนกลุมท่ีมีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนรางกายไดตามท่ีปรารถนา และ

สามารถกําหนดใหรางกายมีคุณลักษณะความเปนหญิงเปนไปในทิศทางใดก็ได ซ่ึงกลุมตัวอยางกลุมนี้

เปนกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีศูนยกลางของการรับรูภาพลักษณความเปนหญิงของกะเทยของสังคม ทําให

สังคมเขาใจตัวตนของกะเทยวาตองสวย ดูดี โดดเดน ในทางกลับกันกลุมตัวอยางท่ีมีพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจอยูในระดับต่ําหรือปานกลาง เปนกลุมท่ีจะจัดลําดับความสําคัญของการปรับเปลี่ยนรางกาย

ไมใชความสําคัญลําดับแรกๆ อีกท้ังแนวทางในการปรับเปลี่ยนรางกายของกลุมดังกลาวจะมีทางเลือก

ท่ีคอนขางจํากัด เชน การผาตัดแปลงเพศ ซ่ึงมีราคาคาใชจายสูง ทําใหกลุมตัวอยางกลุมนี้ไมสามารถ

เขาถึงได การมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีไมดีแลว ยังสัมพันธกับปจจัยทางสังคมอ่ืนๆ อีก เชน ขอจํากัด
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ในการเขาถึงขอมูลเพ่ือจะนํามาเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนรางกาย ก็เปนอีกประเด็นหนึ่งท่ีสําคัญ 

แตอยางไรก็ดีกลุมตัวอยางท่ีมีขอจํากัดเรื่องศักยภาพทางการเงิน ไมไดมีวิธีการจัดการกับขอจํากัดท่ี

เหมือนกัน โดยกลุมตัวอยางบางคนเลือกท่ีจะใชความพยายามในการหารายไดเพ่ิมเติม เชน การ

ทํางานพิเศษ การเสี่ยงโชค เปนตน เพ่ือนําเงินมาปรับเปลี่ยนรางกาย กับอีกกลุมตัวอยางหนึ่งท่ีเลือก

จะยอมรับกับขอจํากัด และสรางความเขาใจในภาพลักษณความเปนหญิงท่ีแตกตางเชนนี้ 

 ขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการปรับเปลี่ยนรางกาย ไดแสดงใหเห็นวาวาทกรรมความเปน

หญิงไมไดทํางานโดยตัดขาดจากปจจัยท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ แตวาทกรรมจะทํางานไดดี หากมีปจจัยท่ี

สนับสนุน เชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ เพราะยิ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจดี วาทกรรมจะมีระดับความ

เขมขนในข้ันปฏิบัติการไดสูง และจะสามารถผลิตซํ้ากระบวนการดังกลาวไปไดอยูตลอดเวลา ในทาง

ตรงกันขามหากมีฐานะทางเศรษฐกิจไมดี วาทกรรมความเปนหญิงจะถูกแปรรูปคุณลักษณะเปนอีก

รูปแบบหนึ่งท่ีแตกตางออกไป แตพลังในการนําเสนอคุณลักษณะดังกลาวจะมีนอยกวานั่นเอง 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาการใหคํานิยามและการมีสํานึกความเปนหญิงท่ีกะเทยอธิบาย

ตนเองนั้นมีความหลากหลาย ซ่ึงแสดงถึงวามีวาทกรรมหลายชุด อาทิ วาทกรรมรักตางเพศวาทกรรม

ความเปนชายและความเปนหญิง วาทกรรมความสวย และวาทกรรมความผิดปกติท่ีทํางานรวมกัน 

เพียงแตความหมายของการเปนผูหญิงนั้นถูกวาทกรรมความสวยอธิบายผานการมีตัวตนแหงความ

เปนหญิงของกะเทย ท้ังนี้การใหความหมายความเปนหญิงนั้นยังอยูภายใตสํานึกของการใหคุณคาของ

ความเปนหญิงท่ีสูงกวาความเปนชาย และมีภาพคุณลักษณะของการเปนหญิงท่ีไมแตกตางกันในอุดม

คติ แสดงใหเห็นถึงการทํางานของวาทกรรมความเปนหญิงท่ีทํางานฝงตัวอยูในระดับจิตใตสํานึกของ

กะเทย อยางไรก็ตามปฏิบัติการการจัดการกับรางกาย ซ่ึงเปนสัญลักษณท่ีสําคัญท่ีสุดในการแสดงออก

ซ่ึงความเปนผูหญิงนั้น กลับไมไดเปนไปตามภาพในอุดมคติท่ีกะเทยตั้งไวทุกคน เพราะมีบริบทและ

ปจจัยอ่ืน โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจท่ีเขามามีปฏิสัมพันธกับการทํางานของวาทกรรมความเปนหญิง ทํา

ใหเกิดเสนทางในการไปสูความเปนหญิงท่ีมากกวาหนึ่งเสนทาง เหตุผลในการจัดการรางกายแตละ

สวนนั้นจะมีประเด็นเรื่องความสวยท่ีเขามาใหความหมายกับความเปนหญิงดวยเสมอ อาทิเชน การ

เปลี่ยนแปลงรางกายจะเริ่มกระทําจากจุดท่ีเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและคนชื่นชมมากท่ีสุด ดังนั้น

ความสวยจึงกลายมาเปนตัวชี้วัดความเปนผูหญิงของกะเทย ซ่ึงไมไดผานการใชกําลัง แตเปนวิธีท่ี

ทํางานอยูบนความรูสึกไมม่ันใจ ดวยเหตุนี้กะเทยจึงพยายามสรางพ้ืนท่ีในการแสดงถึงตัวตนใน

ภาพลักษณปจจุบันของตนเอง ซ่ึงทุกคนตางใหขอมูลวาการแสดงออกถึงตัวตน ไมวาจะเปนการเลือก

จัดการรางกาย หรือแมแตการหยุดอยูกับข้ันท่ีจะไมแปลงเพศ เปนทางเลือกท่ีพวกเขาตัดสินใจและ
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กําหนดข้ึนดวยตัวเอง ความหลากหลายทางรูปลักษณของกะเทยจึงปรากฏข้ึน แตประเด็นสําคัญคือ

ความหลากหลายท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนความหลากหลายท่ีอยูในระดับปฏิบัติการผานรูปลักษณบนรางกายท่ี

แตกตางกัน แตไมไดหลากหลายไปถึงระดับของการมีสํานึกรูท่ีนําอัตลักษณแบบผูหญิงมาอางอิงใน

การแสดงออก 

 

ขอจํากัดของการวิจัย 

 การวิจัยมีขอจํากัดในเรื่องของกลุมตัวอยางเปนการใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจึงอาจทําให

ขอมูลท่ีไดไมมีนัยทางสถิติหรือเปนตัวแทนท้ังหมดได และการวิเคราะหต้ังอยูบนขอมูลเชิงประจักษ

และความคิดของกลุมตัวอยางในปจจุบัน ซ่ึงอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงกระบวนการใน

อนาคตได 
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Abstract 

Isaac Marion’s Warm Bodies (2010) is a rebirth of Shakespeare’s Romeo and 

Juliet with a zombie mashup. Warm Bodies can be considered as a contemporary 

literary work debating the notions of love, death and power. The novel embraces three 

parts which are wanting, taking, and living. Each part portrays the rival balance of love 

and hatred of humans and zombies. This paper aims to analyze the relations of power 

(of love) between Julie and R in Warm Bodies as a representation of life and death. 

The relations of power and the relations of power of love are intertwined with the 

three steps of wanting, taking and living. Every step is underlined by the question of 

naming which plays a crucial role in creating a sense of legitimacy of killing the others. 

The twisted ending of the characters from Romeo’s life to death to R’s death to life 

functions as a triumph of love over hatred. 

 

Keywords: Warm Bodies, love, life, death, power 
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ความสัมพันธเชิงอํานาจ (เร่ืองรัก) ระหวางความเปนและความตาย  

ในนวนิยายเร่ือง Warm Bodies ของไอซัค แมเรียน 

 

สิริรัตน ผลหมู 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

บทคัดยอ 

นวนิยายเรื่อง Warm Bodies (2010) ของไอซัค แมเรียน เปนนวนิยายท่ีสรางชีวิตใหมใหบท

ละครเรื่อง Romeo and Juliet ของเชคสเปยรผานการผนวกผีดิบเขาไปในนวนิยาย  Warm Bodies 

ถือเปนงานวรรณกรรมรวมสมัยท่ีเปดประเด็นถกเถียงเรื่องความรัก ความตาย และอํานาจ นวนิยาย

เรื่องนี้มีสามตอน ไดแก wanting taking และ living ซ่ึงแตละตอนสะทอนสมดุลท่ีแขงกันระหวาง

ความรักความชังของมนุษยและผีดิบ บทความนี้มีจุดประสงคเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธเชิงอํานาจ 

(เรื่องรัก) ระหวางจูลีและอารในนวนิยายเรื่อง Warm Bodies ในฐานะภาพแทนแหงความเปนและ

ความตายความสัมพันธเชิงอํานาจและความสัมพันธเชิงอํานาจของความรักผูกกับกระบวนการ 

wanting taking และ living ท้ังนี้แตละกระบวนการถูกขับเนนดวยคําถามวาดวยการเรียกชื่อซ่ึงมี

บทบาทสําคัญในการสรางนัยแหงความชอบธรรมของการฆาผูอ่ืน ตอนจบท่ีพลิกผันของนวนิยายจาก

ความเปนสูความตายของตัวละครโรมิโอมาสูความตายสูความเปนของอารทําหนาท่ีในฐานะชัยชนะ

ของความรักเหนือความชัง 

 

คําสําคัญ: วอรม บอดีส, ความรัก, ความเปน, ความตาย, อํานาจ 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 69 | 

 

Introduction 

 Isaac Marion’s Warm Bodies is a contemporary novel influenced by William 

Shakespeare’s Romeo and Juliet. The plot, characters, and themes of Warm Bodies 

parallel with Shakespeare’s Romeo and Juliet. The revitalization of Romeo and Juliet 

into R and Julie makes Marion’s Warm Bodies become a Shakespearean zombie 

mashup narrative discussing the themes of love, death and power.  

 The theme of love in Warm Bodies is constructed through the two main 

characters which are R a male zombie and Julie a female human. The heterosexual 

love between the zombie and the human is initiated by the way R protects Julie from 

being eaten and killed by his pack of zombies. The fact that Julie is the only female 

human surviving from R and the zombies foreshadows the bond between the two 

main characters.  The bond of love is created under the binary opposition between 

the discourse of “us” and “others”. The seemingly standardized norms are the ones 

of a superior hierarchy which are humans while the opposing zombies seem to belong 

to a realm of animals. The zombies are portrayed as a pack of animals that go hunting 

humans together. Marion’s Warm Bodies starts with part I “Wanting”, continues with 

part II “Taking”, and ends with part III “Living”. The word “wanting” signifies the theme 

of love and it also introduces the development of the other themes which are the 

ones of death and power.  

 The theme of death is simultaneously noticed along with the theme of love. 

Marion opens the novel with the protagonist’s perception so the readers know that 

the protagonist R is dead. The rivalry between life and death is presented through the 

condition of being a zombie. The power relation is shifted from zombies to humans 

and vice versa throughout the whole novel.  

The paper is divided into two parts which are “To Love or not to Love: Wanting, 

Taking and Living” and “To Live or not to Live:  Relations of Power between Life and 

Death”. The former depicts the three steps in the novel in relation to the theme of 

love while the latter analyzes the relation of power between life and death 

represented through the two main characters R and Julie.  
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To Love or not to Love: Wanting, Taking, and Living 

“Love involves desire, and desire is typically for what we lack. The English 

word ‘want’ conveniently conveys both meanings. If you want something, you are ‘in 

want of it’, which just means you don’t have it. So love is essentially a lack: it aspires 

to, or desires, what it does not possess.” (Ronald De Sousa, 2015: 25-26)  

De Sousa’s quote on love is compatibly relevant to the three parts or the three 

steps in Isaac Marion’s Warm Bodies in relation to the theme of love. Marion divides 

the novels into three parts which are “wanting”, “taking”, and “living”. The three parts 

start with “wanting” which conveys a sense of lacking. R the male zombie protagonist, 

along with his zombie fellows, lack or “lose” the ability to function as a human. The 

words “wanting”, “taking”, and “living” signify the desires of animal-like zombies.  

The first part of the novel is “wanting”. It can be clearly seen that zombies are 

the dead and are treated like a threatening virus to human. Zombies lose their 

memories and they need to eat human to “survive” as a zombie. The most desirable 

human’s organs is a brain which brings zombies a stream of memories of the people 

they have eaten. R and the zombie citizens keep hunting humans as their food and 

their source of being alive with memories.  

The novel gradually presents the changes of R’s behaviors. R saves Julie, a 

female human, again and again. He also tries not to eat people because of Julie. These 

changing habits can be noticed throughout part I of the novel. One of them is as 

follows:  

‘R…’ she [Julie] says. ‘Do you … have to eat people?’ 

I sigh inside, so exhausted by these ugly questions, but when did a monster ever 

deserve its privacy? 

‘Yes.’ 

‘Or you’ll die?’ 

‘Yes.’ 

‘But you didn’t eat me.’ 

I hesitate. 

‘You rescued me. Like three times.’ 

I nod slowly. 

‘And you haven’t eaten anyone since then, right?’ 
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I frown in concentration, thinking back. She’s right. Not counting the few bites of 

leftover brains here and there, I’ve been gastronomically celibate since the day I 

met her. (Isaac Marion, 2010: 85-86)  

 

The changes of R’s zombie-ways of life are a result of his desire for Julie. It is 

not a desire for food, but a desire for love. R’s desire for love then parallels the 

“wanting” step of a zombie.  

The second part of the novel is “taking”. After R has been spending time with 

Julie at an airport, the place in which the zombies stay, he decides to bring her back 

to the human’s place which is the stadium. The depiction of R is similar to the one of 

an animal using the scent to identify the object of interest. R can feel the presence of 

Julie through the intensity of Julie’s scent:  

 

The intensity of Julie’s scent doubles with each block. As the first few stars appear 

in the Stadium’s oval sky, I turn a corner and halt below a solitary edifice of white 

aluminium siding. Most of the buildings seem to be multi-family apartment 

complexes, but this one is smaller, narrower, and separated from its tightly packed 

neighbours by an awkward distance. Four storeys tall but barely two rooms wide, 

it looks like a cross between a town house and a prison watchtower. The windows 

are all dark except for a third floor-balcony jutting out from the side of the house. 

The balcony seems incongruously romantic on this austere structure, until I notice 

the swivel-mounted sniper rifles on each corner. (Isaac Marion, 2010: 124)  

 

This scene is a revival of a balcony scene of Shakespeare’s Romeo and Juliet. 

The atmosphere and the setting remind the readers of the competing forces of the 

two opposing sides which are humans and zombies. The stadium seems to be a safe 

place protecting its people with sniper rifles while it is the dangerous place for zombies. 

In the same way that Romeo knows that it is risky to visit Juliet due to the conflict of 

the two families, R does know that he can be completely killed when he visits Julie 

due to the conflict of the two species. However, R still goes to see Julie because of 

his love for her. R’s action reflects the “taking” step of a zombie. Taking here can be 

implied as taking a risk because of love.  
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The third part of the novel is “living”. This part portrays the reconciliation 

between humans and zombies. The romantic love is extended to the impartial 

universal love. The gates of the stadium are open for every species. The reunion of R 

and Julie in this scene expresses a glimpse of hope for loving the unlovable. The notion 

of naming in Shakespeare’s Romeo and Juliet is strengthened here. R does not care 

about his name. He is not able to remember his name, but instead of creating a new 

one, R prefers to be R as follows:  

 

‘Do you remember your name yet?’  

[…] 

‘My name is R,’ I say with a little shrug.  

[…] 

‘You don’t want to get your old life back?’ 

‘No.’ I sit up, folding my arms over my knees and looking down into the valley. ‘I 

want this one.’ 

Julie smiles. She sits up with me and faces what I’m facing. 

[…] 

We will not let Earth become a tomb, a mass grave spinning through space. We 

will exhume ourselves. We will fight the curse and break it. We will cry and bleed 

and lust and love, and we will cure death. We will be the cure. Because we want 

it. (Isaac Marion, 2010: 238-239)  

 

In this scene, R insists that he wants to be R. He has been cured of a zombie 

plague and he becomes a brand new human because of love. It can be noticed that 

R and Julie also share a strong commitment to heal the infected world. It can be 

implied that they step beyond the trap of words for labelling “us” and “the others”, 

but they reach a sense of the impartial universal love because they do desire it. The 

twisted ending of R and Julie’s fate from the one of Romeo and Juliet can be 

considered as a representation of a hope for a peaceful solution for the conflicts of 

any party in a contemporary society. The theme of life and death in relation to power 

is discussed in the following section.  
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To Live or not to Live: Relations of Power between Life and Death 

 The relations of power between life and death in Marion’s Warm Bodies are 

constructed through the activity of valuing. The values are the key components of the 

power relation narrated through R’s perception. Before falling in love with Julie, R 

marries a female zombie. They are responsible for “their” children brought to them 

by a group of zombies. The fact that the children are not able to grow and that they 

are going to disappear from existence ironically contrasts to being a child:  

 

The day after our wedding, we have children. A small group of Boneys stops us 

in the hall and presents them to us. A boy and a girl, both around six years old. 

[…] The Boneys nudge them forward and they give us tentative smiles, hug our 

legs. I pat them on their heads and ask their names, but they don’t have any. I 

sigh, and my wife and I keep walking, hand in hand with our new children. I wasn’t 

exactly expecting this. This is a big responsibility. The young Dead don’t have the 

natural feeding instincts the adults do. They have to be tended and trained. And 

they will never grow up. Stunted by our curse, they will stay small and rot, then 

become little skeletons, animate but empty, their brains rattling stiff in their skulls, 

repeating their routines and rituals until one day, I can only assume, the bones 

themselves will disintegrate, and they’ll just be gone. […] They resist our curse for 

as long as they possibly can. I watch them disappear into the pale daylight at the 

end of the hall. Deep inside me, in some dark and cobwebbed chamber, I feel 

something twitch.  

(Isaac Marion, 2010: 12-13) 

 

R feels hurt by the fatal fate of the young zombies. The binary oppositions of 

life and death, of humans and zombies, of us and others, are constructed by values. 

The more preferable the value is, the more legitimized it will be. The zombie children 

“deserve” the condition of vanishing existence because they belong to a realm of 

zombies, the realm of an inferior monster comparing to the one of a superior human. 

The decay of zombies’ physical appearances also emphasizes that they deserve the 

gradually vanishing existence. The relation of power is influenced by the activity of 

valuing “us” more than “the others”. Marion’s Warm Bodies makes us be aware of 
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the fact that we all belong to “warm bodies”. We are capable of extending the sizes 

of our hearts to embrace all beings without a prejudice against anyone who seems to 

be different from us. Thich Nhat Hanh, a Zen monk, a spiritual leader, a poet and also 

a peace activist, states in the introduction of his Teachings on Love that “if you pour 

the salt into the river, people can [still] continue to draw the water to cook, wash, and 

drink. [Because] The river is immense, and it has the capacity to receive, embrace and 

transform.” (Thich Nhat Hanh, 2007: ix) 

The relations of power between life and death in Warm Bodies are also linked 

to the fact that Marion’s Warm Bodies can be considered as a parody of Shakespeare’s 

Romeo and Juliet. A parody, according to the Concise Oxford Dictionary of Literary 

Terms, is “a mocking imitation of the style of a literary work or works, ridiculing the 

stylistic habits of an author or school by exaggerated mimicry” (Chris Baldick, 2001: 

185). Marion brings the elements of Shakespeare’s play Romeo and Juliet, particularly, 

the themes of love, life, and death and reincarnates them in his zombie mashup novel.  

The themes of love, life, and death in Marion’s Warm Bodies are related to 

“the parodic paradox, by which parody creates new utterances out of the utterances 

that it seeks to mock, means that it preserves as much as it destroys—or rather, it 

preserves in the moment that it destroys (Simon Dentith, 2002: 189).” In the other 

words, Marion’s Warm Bodies takes a role of a preserver and a destroyer of 

Shakespeare’s Romeo and Juliet. The act of preservation and destruction can be 

clearly noticed from the fact that Warm Bodies is a zombie mashup novel. The binary 

opposition of “high culture” and “popular culture” is achieved through the male 

zombie protagonist R comparing to Romeo of Shakespeare. R is totally different from 

Romeo. R does not only belong to the elite human family, but he also belongs to a 

decay world of zombies. The change of a protagonist from a male human into a male 

zombie can be considered as a collapse of Romeo as a canonical Shakespearean 

character. However, it is powerful that the male zombie R eventually turns into a male 

human R at the end of the story. In contrast to the death of a protagonist in 

Shakespeare’s drama Romeo and Juliet, Marion’s novel Warm Bodies ends with the 

reincarnation of a protagonist. The change of the ending of Warm Bodies from death 

to life is the claim that it is “life” that prevails.  
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 While the destructive function of Warm Bodies as a parody relies on R, the 

preservative one relies on Julie. Julie echoes the dialogues of Shakespearean Juliet,  

“‘I miss R! I know that crazy, but is it really that crazy? Just because he’s … whatever 

he is? I mean, isn’t “zombie” just a silly name we came up with for a state of being 

we don’t understand? What’s in a name, right?” (Isaac Marion, 2010: 125) Julie’s words 

parallel the ones of Juliet:  

 

What’s in a name? That which we call a rose 

By any other word would smell as sweet; 

So Romeo would, were he not Romeo called, 

Retain that dear perfection which he owes 

Without that title. (William Shakespeare, 2008: 210) 

 

The use of “What’s in a name?” successfully emphasizes Julie’s perception 

that the thing that counts is what R is, not what R is named, and the use of this 

sentence also signifies that the relation of power between life and death depends on 

the power of naming. It can be implied from Julie’s “I mean, isn’t “zombie” just a 

silly name we came up with for a state of being we don’t understand?” that it is a 

human who has a power to name the others. It can be specifically said that it is not 

the “death” that has a power, but it is the “life” that has a power, at least a power to 

differentiate the others from the realm of life.  

 

Conclusion 

 In conclusion, the ability to go beyond the limit of any opposing party belongs 

to all of us. Marion’s Shakespearean zombie mashup novel, Warm Bodies, presents 

the power of love in its three steps of “wanting”, “taking”, and “living” and it also 

makes the readers realize and look back at the underlying values of the relations of 

power in any context. The two opposing roles of Marion’s Warm Bodies as a parody 

of Shakespeare’s Romeo and Juliet are the role of destruction and the one of 

preservation. The former is depicted through R, the male zombie, and the latter is 

depicted through Julie, the female human. The relation of power of love between life 
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and death is represented through R and Julie’s relationship starting with a “wanting” 

process, continuing with a “taking” process, and ending with a “living” process. 

Similarly, the relation of power between life and death is also portrayed through R and 

Julie. In both the relation of power of love and the relation of power, it is the “life” 

that prevails when the “death” fails.  
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ชีวิต ความรักและธรรมชาติในบทเพลงบอดี้สแลม: 

การวิเคราะหผานกรอบทฤษฎีวรรณคดีวิจารณแนวโรแมนติก 

 

ศรัณยภัทร บุญฮก 

คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

  บทเพลงของวงบอด้ีสแลม (Bodyslam) มีความโดดเดนดานเนื้อหาท้ังแงมุมท่ีนาสนใจและ

สื่อความหมายลึกซ้ึง เนนการนําเสนอชีวิตของมนุษยไวอยางหลากหลาย ตลอดจนมักเปรียบเทียบ

ชีวิต ความรักกับธรรมชาติรอบตัวไวเสมอ ซ่ึงนับวามีองคประกอบสอดคลองกับกรอบทฤษฎีวรรณคดี

วิจารณแนวโรแมนติก (Romanticism) บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหบทเพลงบอด้ีสแล

มผานกรอบทฤษฎีวรรณคดีวิจารณโรแมนติก โดยเลือกบทเพลง 17 เพลง จากสามอัลบั้ม คือ คราม 

ดัมมะชาติ และ วิชาตัวเบา ผลการศึกษาพบวา เนื้อหาของเพลงเก่ียวของกับชีวิต ความรักและ

ธรรมชาติอยางเดนชัด โดยบทเพลงของบอดี้สแลมเสนอสารวา เม่ือชีวิตตองเจอปญหา ใหพิจารณา

ความเปนจริงท่ีอยูในธรรมชาติเพ่ือยอมรับและเรียนรูความเปนจริงของชีวิตวา ชีวิตมีความผันแปรเปน

ธรรมดา การยอมรับสัจธรรมนําไปสูความเขาใจ ความเขาใจเสนอผานความรัก และเปาหมายสูงสุด

ของชีวิต คือ การเดินทางไปสูเปาหมาย มักเปรียบเทียบโดยใชธรรมชาติแทนการตอสู และการบรรลุ

เปาหมายไดจําเปนตองมีความรักมาเคียงขาง 

 

คําสําคัญ: บอดี้สแลม, โรแมนติก, ชีวิต, ธรรมชาติ, ความรัก 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 78 | 

 

Life, Love, and Nature in Bodyslam’s Songs:  
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Abstract 

  Bodyslam is a Thai rock band who produces outstanding songs dealing with 

many aspects of life, love, and nature. These elements closely relate to Romanticism 

concept, which is one of literary criticism theories. This article is aimed to analyze 

Bodyslam’s songs by using Romantic framework. 17 selected songs from three albums; 

Kram, dharmajāti, and Vicha-Tua-Bao, were used as the analyzed data. The results 

showed that these songs obviously presented three themes consisting of life, love, 

and nature. The messages sent through these songs were that when life is faced with 

difficulties, one shold recognize the truth appeared in the nature in order to accept 

and acknowledge that change is what normal to life. This acceptance would lead to 

understanding which was represented through love. Life’s ultimate goal was to achieve 

the goal. Nature was used metaphorically for fighting. To achieve the goal, one needed 

to be accompanied by love. The results clearly coincieds with the theoretical 

framework. 

 

Keywords: Bodyslam, Romanticism, life, love, nature 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 79 | 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 

 บอดี้สแลม (Bodyslam) เปนวงดนตรีแนวร็อก (Rock) เริ่มมีผลงานปรากฏครั้งแตเม่ือ พ.ศ. 

2545 จนถึงปจจุบันมีผลงานจํานวน 7 อัลบั้ม ไดแก อัลบัมแรก Bodyslam พ.ศ. 2545 อัลบัมท่ีสอง 

Drive พ.ศ. 2546 อัลบัมท่ีสาม Believe พ.ศ. 2548 อัลบัมท่ีสี่ Save my life พ.ศ. 2550 อัลบัมท่ีหา 

คราม พ.ศ. 2553 อัลบัมท่ีหก Dharmajāti (ดัม-มะ-ชา-ติ) พ.ศ. 2557 และอัลบัมลาสุด วิชาตัวเบา 

พ.ศ.2562 จากการท่ีวงนี้ไดโลดแลนอยูบนเสนทางดนตรีเกือบถึงสองทศวรรษนับวาสะทอน

ความสําเร็จและความนิยมของผูฟงเพลงชาวไทยอยางตอเนื่อง บทเพลงท่ีสรางชื่อเสียงใหแก

บอดี้สแลมในระยะแรกมักมีเนื้อหาเก่ียวกับความรักระหวางหนุมสาว เชน สักวันฉันจะดีพอ งมงาย 

หวั่นไหว คนท่ีถูกท่ีรัก เปนตน  

 อยางไรก็ดี บทเพลงของวงบอดี้สแลมนี้เริ่มหักเหไปสูแนวเพลงเพ่ือชีวิตมากยิ่งข้ึน เนื่องจาก

พวกเขามีประสบการณชีวิตมากยิ่งข้ึนและเกิดการตกผลึกทางความคิดจากการเรียนรูชีวิตท่ีผานมาจึง

ตองการนํามาถายทอดในบทเพลง (พรรษิษฐ วิชญคุปต, 2562) สังเกตไดจากตั้งแตอัลบัมครามเปนตน

มา หลายบทเพลงกลับมุงนําเสนอแงมุมของชีวิตเปนสําคัญ เชนบทเพลง คราม ซ่ึงมีเนื้อหา

เปรียบเทียบสีครามของทองทะเลวาไมตางจากจิตใจของมนุษยวายากเกินคาดเดา เชนเดียวกับบท

เพลงเรือเล็กควรออกจากฝง จากอัลบัมดัมมะชาติ บทเพลงนี้นําชีวิตของมนุษยมาเปรียบเหมือนเรือ

เล็กท่ีตองออกไปเผชิญหนากับคลื่นลม สอดคลองกับบทเพลงชีวิตยังคงสวยงาม ท่ีนําเสนอแนวคิดวา

ชีวิตแมตองพบเจอกับความผิดหวังหรืออุปสรรคมากเพียงใดก็ตาม หากแตชีวิตก็ยังคงสวยงามเสมอ 

กลาวไดวา บทเพลงบอดี้สแลมในระยะหลังจึงมิไดมุงเนนความรักระหวางหนุมสาวเทานั้น หากแตได

นําเสนอแงคิดเก่ียวกับชีวิตไวอยางนาสนใจ 

  กลวิธีสําคัญในการสื่อสารแนวคิดท้ังเรื่องความรักและชีวิตดังกลาวยังนับวามีความโดดเดน

จากการนําสิ่งสามัญและธรรมชาติรอบตัวมานําเสนอไดอยางลึกซ้ึง ดังเชนบทเพลงผักบุงลอยฟา ได

นําเอาผักบุงลอยฟามาเทียบเคียงกับสัจธรรมของชีวิตมนุษย หรือบทเพลง 149.6 ไดนําระยะหาง

ระหวางโลกกับดวงอาทิตย คือ 149.6 ลานกิโลเมตรมาเปนชื่อเพลงมาเปรียบเทียบใหเห็นวา 

ระยะหางท่ีพอดีดังกลาวนี้ทําใหโลกมีความสวยงามเพ่ือใหเห็นถึงการรักษาระยะหางในความสัมพันธ

ของมนุษย  

 แนวคิดดังกลาวนับวามีองคประกอบท่ีสอดคลองกับทฤษฎีวรรณคดีวิจารณตามแนวโรแมน

ติก (Romanticism) กลาวคือ โรแมนติกหรือจินตนิยมเปนกระแสความคิดทางวรรณคดีในชวงคริสต

วรรษท่ี 18-19 ในโลกตะวันตก แนวคิดนี้เกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมซ่ึงทําใหคนในสังคม

ตะวันตกมีชีวิตท่ีผูกพันกับการเปนเมือง คนจํานวนหนึ่งจึงมีปฏิกิริยาเพ่ือตอตานวิถีดังกลาว โดย

มุงเนนการหันกลับมาหาธรรมชาติ กวีโรแมนติกเชื่อวาธรรมชาติมีสัจธรรมของชีวิตซอนอยู บทกวีใน
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ยุคนี้จึงมีการกลาวถึงธรรมชาติอยางกวางขวาง ตลอดจนใชธรรมชาติมาเปนคําเปรียบตางๆ ดวย 

นอกจากนี้ วรรณกรรมแนวนี้ยังเนนจินตนาการ ความคิดสรางสรรคและอารมณความรูสึกเปนหลัก 

มากกวาการเนนเหตุและผล รวมถึงแบบแผนดั้งเดิม (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561: 448-450) 

ลักษณะดังกลาวนับวาสอดคลองกับเนื้อหาของบทเพลงบอดี้สแลมท่ีสัมพันธกับการแสวงหา

ความหมายของชีวิต การนําเสนอความรักหลายมิติโดยอาศัยธรรมชาติมาเปนองคประกอบสําคัญ  

 อนึ่ง แมบทเพลงอาจมิไดเปนตัวบทวรรณคดีท่ีสรางข้ึนเพ่ือการอาน แตหากมองบทเพลงเปน

ตัวบท (text) วรรณกรรมประเภทหนึ่งก็อาจนํากรอบแนวคิดทฤษฎีทางวรรณคดวีิจารณเขาไปอธิบาย

ได อันจะชวยใหเขาใจความหมายของบทเพลงดังกลาว ตลอดจนสามารถวิเคราะหความสัมพันธของ

องคประกอบตางๆ ในบทเพลงไดลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน เพราะจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสวนใหญ

พบบทสัมภาษณเก่ียวกับผลงาน สวนบทความท่ีเสนอการวิเคราะหพบเพียงบทความของ Prang 

(2561) ซ่ึงเก่ียวกับการอธิบายคําวา ชีวิตและวัฒนธรรมความเชื่อท่ีปรากฏในบทเพลงของบอดี้สแลม 

และงานของศรุตานนท ไรแสง (2557) ศึกษาบทเพลงในเชิงคุณวิทยา (axiology) อันเปนการ

วิเคราะหปรัชญาเก่ียวกับการใหคุณคากับโลกและสรรพสิ่งท่ีปรากฏในบทเพลงของศิลปนวง

บอดี้สแลม  

 ดวยเหตุนี้ บทความนี้จึงมุงศึกษาบทเพลงบอดี้สแลมเพ่ือนํามาวิเคราะหผานกรอบทฤษฎีดาน

วรรณคดีวิจารณแนวโรแมนติก เพ่ือใหสามารถอธิบายบทเพลงดังกลาวไดอยางลุมลึกมากยิ่งข้ึน 

ตลอดจนสามารถเขาใจองคประกอบและความหมายแฝงตางๆ ท่ีปรากฏในบทเพลงของวงดนตรีนี้ได

ชัดเจน การเขาใจประเด็นดังกลาวจะไมเปนเพียงแนวทางการประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีทางวรรณคดี

มาวิจารณตัวบททางวัฒนธรรมในสังคมรวมสมัยเทานั้น หากแตจะทําใหเขาใจถึงวิธีคิด โลกทัศนรวม

ไปถึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยรวมสมัยท่ีสะทอนผานบทเพลงนี้ไดอีกดวย 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 เพ่ือวิเคราะหบทเพลงบอดี้สแลมผานกรอบทฤษฎีวรรณคดีวิจารณโรแมนติก  

 

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในการศึกษา 

 บทความนี้อาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีวรรณคดีวิจารณแนวโรแมนติก (Romanticism)  

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา (2561,   448-450) ซ่ึงบัญญัติคํานี้เปนภาษาไทยวา “จินตนิยม” ได

อธิบายความหมายไววา โรแมนติกเปนขบวนการทางวรรณคดี ปรัชญา ศิลปะ ศาสนาและการเมืองใน

คริสตศตวรรษท่ี 18-19 ท่ีตอตานคตินิยมและทรรศนะด้ังเดิม นั่นคือ คตินิยมแบบคลาสสิก 

(Classicism) โรแมนติกเนนความปจเจกบุคคล ( individual) ซ่ึงเปนศูนยกลางของชีวิตและ
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ประสบการณท้ังมวล แตละบุคคลสามารถแสดงความรูท่ีแตกตางและมีความคิดเปนของตนในการ

สรางสรรควรรณคดีท่ีมีความแปลกใหมได ท้ังนี้ วิทย ศิวะศริยานนท (2544: 158-159) ชี้ใหเห็นความ

แตกตางทางอารมณและความคิดระหวางแนวคิดคลาสสิกกับโรแมนติกวา คลาสสิกยึกหลักเหตุผล มี

ระเบียบแบบแผน ยกยองปญญาและตรรกะ ขณะท่ีโรแมนติกมีความเห็นตรงขาม โรแมนติกเนน

อารมณความรูสึกท่ีพรอมจะแสดงออกมา เนนประสบการณแปลกใหม ยกยองจินตนาการและศรัทธา 

ลักษณะดังกลาวนี้เองพระยาอนุมานราชธน (2546: 130) ไดเปรียบเทียบไววา คลาสสิกเหมือนละคร

ในซ่ึงมุงเอาความงามและความไพเราะ ขณะท่ีโรแมนติกเหมือนละครนอก มุงเอาความรูสึกใหสบ

อารมณคนดูและเนนความรวดเร็วแตกตางไปจากการแสดงแบบละครใน 

 แนวคิดโรแมนติกใหความสําคัญกับอารมณความรูสึกและจินตนาการวานําไปสูการ

สรางสรรคบทประพันธ ดังท่ีวิลเลียม เวิรดเวิรธ (William Wordworth) กวีชาวอังกฤษท่ีนับวาเปนผู

บุกเบิกกวีนิพนธแนวโรแมนติกกลาวไววา บทกวีเกิดจากอารมณรุนแรงของกวีท่ีลนทะลักออกมา 

(Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling) (Wordsworth, 2011: 661) ท้ังนี้ 

อารมณอันรุนแรงดังกลาวไมจํากัดเพียงความรัก หากความรักเปนเพียงสวนหนึ่งของลักษณะโรแมน

ติกท่ีตองการหลีกหนีออกจากความเปนจริงของชีวิต (วิทย ศิวะศริยานนท, 2544: 175) 

 ธรรมชาตินับเปนสวนสําคัญในการสรางแรงบันดาลใจอันเปนวัตถุดิบในการสรางสรรคบทกว ี

โรแมนติก ดังท่ีเวิรดเวิรธกลาวไววา บทกวีเกิดจากการนําสิ่งสามัญในชีวิตมาถายทอดผานจินตนาการ

ของกวี โดยใชภาษาสามัญเปนสื่อกลางในการถายทอด หากการนําสิ่งสามัญมาใชตองแสดงถึงแงมุมท่ี

แปลกใหมนาสนใจเพ่ือนําไปสูการคนหากฎหรือแกนแทของชีวิต (Wordsworth, 2001: 650) สิ่ง

สามัญท่ีกวีโรแมนติกมักกลาวถึงคือ ธรรมชาติ เพราะมูลเหตุของแนวคิดนี้เกิดข้ึนในบริบทยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรมของตะวันตกซ่ึงทําใหผูคนผูกพันกับโรงงานอุตสาหกรรม ความเปนเมืองและการทํางาน

ประจํา ปจจัยดังกลาวทําใหแนวคิดนี้กลาวถึงการหลีกหนีจากความเปนจริงท่ีซํ้าซากไปสูประสบการณ

แปลกใหม โดยนัยนี้ การกลับหาธรรมชาติจึงเปนการหลีกหนีในลักษณะหนึ่งเพ่ือออกจากโลกปจจุบัน

ในเวลานั้น   

 โดยสรุปแลว โรแมนติกเปนขบวนการทาง (movement) วรรณคดีท่ีมุงเนนความสําคัญ

เก่ียวกับอารมณความรูสึกและจินตนาการ บทกวีเปนผลผลิตจากอารมณอันรุนแรงของกวีท่ีตอง

นําเสนอประสบการณและความคิดสวนตัวของกวีออกมา กวีมีสวนสําคัญในการเพงพินิจสิ่งสามัญเพ่ือ

ถายทอดใหเห็นแงมุมท่ีแปลกใหมและสรางสรรค จุดมุงหมายสําคัญของบทกวีคือการคนหาความจริง

แทของโลกหรือสัจธรรมของชีวิต โดยธรรมชาติรอบตัวนับเปนแรงบันดาลใจและวัตถุดิบท่ีนํามาใช

สรางสรรคบทกวี  
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วิธีการดําเนินการศึกษา  

 บทความนี้ศึกษาดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห โดยการวิเคราะหตัวบทเพลงท่ีไดเลือกมาศึกษา

อยางละเอียด โดยบทความนี้จะมุงศึกษาเพียงตัวบทเพลงเทานั้น มิไดศึกษาจากทํานองเพลงและ

ดนตรีรวมดวย จากนั้นศึกษาแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กอนนํามา

วิเคราะหผานกรอบทฤษฎีวรรณคดีวิจารณแนวโรแมนติก เพ่ือหาขอสรุปและอภิปรายผล 

ท้ังนี้ ผูเขียนไดกําหนดขอบเขตการศึกษาจากการเลือกบทเพลงบอดี้สแลม จาก 3 อัลบัม 

ไดแก คราม ดัมมะชาติและวิชาตัวเบา เนื่องจากเปนอัลบัมท่ีมีแนวเพลงเก่ียวกับชีวิตอยางชัดเจน โดย

เลือกจากบทเพลงท่ีมีแนวคิดเรื่องชีวิต ความรักโดยการนําเอาสิ่งสามัญและธรรมชาติรอบตัวมา

เปรียบเทียบจํานวน 17 เพลง ดังรายละเอียดตอไปนี้  

1) อัลบัมคราม 5 เพลง ประกอบดวยเพลงคราม ความรัก คิดฮอด แสงสุดทายและ Sticker 

2) อัลบัมดัมมะชาติ 7 เพลง ประกอบดวยเพลงดัมมะชาติ เรือเล็กควรออกจากฝง ชีวิตยังคง

สวยงาม ปลิดปลิว เตรียมตัวตาย รักอยูขางเธอและความฝนกับจักรวาล  

3) อัลบัมวิชาตัวเบา 5 เพลง ประกอบดวยเพลงวิชาตัวเบา แสงสวรรค 149.6 ใครคือเรา 

และผักบุงลอยฟา 

  อนึ่ง บทเพลงและชื่ออัลบัมอาจพองกันบาง ในบทความนี้จึงทําตัวเอนสําหรับชื่อบทเพลงท่ี

ยกมากลาวถึง เชน บทเพลงคราม บทเพลงวิชาตัวเบา ฯลฯ โดยผู เขียนนําเนื้อเพลงมาจาก 

www.siamzone.com 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะหบทเพลงบอดี้สแลมผานกรอบทฤษฎีวรรณคดีวิจารณแนวโรแมนติกแสดงให

เห็นวาบทเพลงเนนท่ีประเด็นชีวิต ความรักและธรรมชาติ ดังตอไปนี้ 

 1. ชีวิต: ชีวิตคือการยอมรับ เรียนรูและตอสูเพ่ือไปสูเปาหมาย 

 แนวคิดโรแมนติกมุงเนนความรูสึกและประสบการณของปจเจกบุคคลซ่ึงถายทอดออกมาผาน

บทกวี เนื้อหาในบทกวีจึงกลาวถึงความคิดและแงมุมท่ีกวีแตละคนมีตอโลกและสรรพสิ่ง จาก

การศึกษาบทเพลงของบอดี้สแลมพบวา บทเพลงทุกเพลงไดเสนอปญหาและอุปสรรคท่ีแตละคนตอง

เจอในชีวิต อันนําไปสูการเรียนรู การยอมรับความจริง การตอสู การเผชิญหนากับอุปสรรค รวมไปถึง

การมีชีวิตอยูเพ่ือเดินทางไปถึงเปาหมาย สรุปไดดังนี้ 

 1.1 ชีวิตคือการยอมรับและเรียนรู บทเพลงของบอดี้สแลมมักกลาวถึงปญหาท่ีชีวิตมนุษยแต

ละคนตองเผชิญ ท้ังอุปสรรคท่ีเขามาขัดขวางและปญหาในชีวิตอีกหลากหลายแงมุม จนทําใหเกิด
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ความทอแท แตย้ําวาปญหาในชีวิตของมนุษยเปนเรื่องธรรมดาท่ีทุกคนตองประสบ สิ่งท่ีมนุษยทําได 

คือ การยอมรับความเปนจริงของชีวิต และเรียนรูจากขอผิดพลาดในอดีต  

การยอมรับปญหาและอุปสรรคในชีวิต ปรากฏอยางกวางขวางในแทบทุกบทเพลง ดังในบท

เพลง ดัมมะชาติ มีเนื้อหาท่ีสะทอนถึงการยอมรับปญหาท่ีมนุษยแตละคนตองเจอ ความไมแนนอน สุข

และทุกขจึงเปนสิ่งสามัญ ดังเชนเนื้อเพลงท่ีวา “ความจริงจากฟา ขีดไวใหโลกสวยงาม เศษสวนภูผาท่ี

โดนกัดกรอน มันยังสั่งและสอนใหมีชีวิตยอมรับกับความผันแปร อาจเคยแพ และตองเจ็บปวด มีรอย

ความผิดหวัง และคราบน้ําตา” แมแตภูผาท่ีสูงใหญยังโดนกัดกรอน ก็ไมตางจากชีวิตมนุษยท่ีตองพบ

เจอแรงปะทะตางๆ แตมนุษยตองรูจักยอมรับความเปนจริงขอนี้ แนวคิดเชนนี้ปรากฏในบทเพลง แสง

สวรรค เชนกัน เพลงนี้มีเนื้อหาใหยอมรับและเรียนรูขอผิดพลาดในอดีตเพ่ือเรียนรู ดังท่ี “รูท่ีจะเรียน

หยุดยั้ง รูท่ีเคยผิดพลั้ง วันท่ีเมฆบดบัง ทางเดินชีวิต ลมคือธรรมดา ตองหยุด ฟนกําลังวังชา รับทุก

บทเรียนจากฟา รับวาใจเหนื่อยลา ยังศรัทธาและคอย ท่ีจะเรียนรูแพคือธรรมดา เขาใจหากยังมีพรุงนี้ 

อีกไกล” 

เม่ือตองเผชิญหนากับปญหาและอุปสรรค บทเพลงมักเสนอใหมองสิ่งรายๆ ท่ีประสบในดาน

บวก ดังท่ีบทเพลง ชีวิตยังคงสวยงาม ชี้ใหเห็นวาชีวิตของเรายังคงสวยงามได แมตองเผชิญอุปสรรค

หรือเจอกับความผิดหวัง เพียงแตใหเรายอมรับวาเปนธรรมดาของโลก ดังเนื้อเพลงท่ีวา “จะยิ้มรับมัน

วันท่ีใจออนแอ แมทุกเรื่องราวมันยังคงโหดราย สุขทุกขท่ีเราพบพาน มันคือชีวิตของเรา แมท้ังหัวใจ

มันยังคงทรมาน แมวาน้ําตายังไมแหงเหือดไปกอดไวทุกความหมองหมน ไมวาจะรายดี ชีวิตยังคง

สวยงาม”  โดยนัยนี้ การยอมรับปญหาและอุปสรรคในบทเพลงของบอดี้สแลมจึงเปนการมองเห็นวา

สิ่งท่ีมนุษยตองเจอ ท้ังรายและดีเปนเรื่องธรรมดาไมตางกัน  

 1.2 ชีวิตคือการตอสู เม่ือชีวิตเริ่มยอมรับและเรียนรูจากปญหาและอุปสรรคท่ีเจอ การ

เดินทางไปฝาฟนจึงเปนสิ่งท่ีบทเพลงของบอดี้สแลมนําเสนอในระดับตอมา ดังเชนในบทเพลง แสง

สุดทาย บทเพลงนี้กลาวถึงชีวิต ถึงแมตองเจออุปสรรคจนทําใหทอแท แตตองเชื่อการตัดสินใจ และมุง

หนาตอไปสูเปาหมาย ดังในเนื้อเพลงตอนหนึ่งวา “ในคํ่าคืนท่ีฟานั้นไมมีดาว อยูตรงนี้ แตฉันยังคงกาว

ไป ยังคงมีรักแทเปนแสงนําไปในคืนท่ีหลงทาง และท่ีๆ ความฝนนั้นพรอมเปนเพ่ือนตายเสนทางนี้ ฉัน

ยังมีจุดหมาย ตราบใดท่ีปลายทองฟามีแสงรําไร จะไปจนถึงแสงสุดทาย” เห็นไดวา เม่ือมีความฝน

หรือเปาหมายเปนเพ่ือนตายของชีวิตเราแลว ก็ตองมุงไปใหถึง โดยมีความรักเปนแสงนําทาง  “แสง

สุดทาย” จึงหมายถึงเปาหมายสูงสุด 

  เรือเล็กควรออกจากฝง เปนบทเพลงท่ีกลาวถึงการตอสูเชนกัน โดยกลาวถึงเรือเล็กท่ีตอง

เผชิญหนากับคลื่นลมและพายุตางๆ เพ่ือเปรียบกับชีวิตมนุษยธรรมดาท่ีตองเผชิญหนากับปญหาและ

อุปสรรคมากมาย บทเพลงนี้เสนอวา แมตองเผชิญหนากับอุปสรรคเพียงใด เรือเล็กก็ควรออกจากฝง 

คือการออกเดินทางเพ่ือไปสูเปาหมาย ดังเนื้อเพลงตอนหนึ่งวา “จะออกไปแตะขอบฟา สุดทายแม
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โชคชะตาไมเขาใจ (ภายในใจยังคงเรียกรอง) มองไปไมมีหนทาง แตรูวาฉันตองไปตอไป ตรงเสนขอบ

ฟาสีคราม ความหวังยังนําทางฉันใชหรือไม (ใหอุปสรรคเปลี่ยนผันเปนพลัง) คําตอบอยูกลางคลื่นลม 

ชีวิตแมตองลมลงตรงไหน แตฉันก็ยังยืนยันท่ีจะไป”  

 บทเพลง ความฝนกับจักรวาล เปนอีกบทเพลงท่ีนําเสนอเรื่องการตองเลือกระหวางมุงม่ันไปสู

เปาหมายของชีวิตกับหรือใหโชคชะตากําหนดชีวิตมนุษย บทเพลงนี้แสดงใหเห็นวา แมชีวิตจะถูก

อุปสรรคหรือปญหารุมเราตางๆ เขามาปะทะ แตมนุษยตองเชื่อในความฝนของตนเอง  ดังเนื้อเพลง

ตอนหนึ่งวา “แตอยางนอย ใครคนนั้นก็ยังคงเหลือไวซ่ึงความฝน อาจยังเมตตาหัวใจ ออนลา ภาพ

ความฝนเหมือนดั่งหยาดฝน ชะโลมดวงใจ ใหกาวตอไป หากโลกใบนี้มืดมนแคไหน คํ่าคืนยังมีแสง

ดาว”  

1.3 ชีวิตตองเดินไปสูเปาหมาย ในบทเพลงของบอดี้สแลมพบคําวา “ความฝน” อยูในแทบ

ทุกเพลง บงบอกวาชีวิตมนุษยตองเดินทางไปตามเปาหมายของตน ตัวอยางเชนบทเพลง ใครคือเรา 

เสนอถึงการคนหาตัวตนและความหมายในชีวิตของมนุษยตั้งแตการตั้งชื่อเพลง โดยมีเนื้อเพลง

ภาษาอังกฤษทอนสําคัญ คือ “It's who we are from the stars” อันหมายถึง พวกเราตางมาจาก

ดวงดาว เพ่ือแสดงสัญลักษณวาพวกเราตางเปนดวงดาวและลิขิตชะตาชีวิตของตนเองได ตามเนื้อ

เพลงความวา “โลกครึ่งใบกําลังมืดมิดเหน็บหนาว เปนคืนท่ีโหดราย แตอีกครึ่งหนึ่งก็ยังคงมีความรัก 

ความฝนเปนแสงใหอบอุนใจ พรุงนี้จะเปนอยางไร พรอมเผชิญและกาวไป แมยังไกลสุดแสนไกล ไม

หวั่นไหว พรุงนี้จะเปนอยางไร แมมีเพียงเทานี้ พรอมจะทําสุดหัวใจ” 

บทเพลง รักอยูขางเธอ ก็ไดนําเสนอใหเห็นวาการบรรลุเปาหมายเปนสิ่งสําคัญในชีวิต โดยมี

ความรักอยูเคียงขาง ดังเชน “เม่ือทุกกาว แสนไกล ยังมีขวากหนามใหเราตองเผชิญ ยังตองเดินตอไป 

ตอไป ยังตองเชื่อ ยังตองฝน มีกันและกันเราจะไมเดียวดาย ใหความรักนําทางเราไป ในความอางวาง

ยังมีความหมาย” เห็นไดวา บทเพลงนี้ไดเสนอถึงการบรรลุเปาหมายโดยมีความรักนําทางชีวิตไป 

แมการเดินทางตามความฝนเปนสิ่งท่ีบทเพลงเนนย้ํา หากแตหลายบทเพลงไดกลาวถึง

เปาหมายท่ีไมอาจเปนจริงหรือไมอาจไปถึง  เพราะการตอสูอาจจะไปถึงหรือไมก็ตามไมสําคัญ แต

สําคัญ คือ ตองกลาออกไปทําตามเปาหมายของตน ดังท่ีปรากฏในเพลงแสงสุดทาย ท่ีชีวิตตองตอสู

จนถึง “แสงสุดทาย” หรือเนื้อเพลง “ออกไปแตะขอบฟา แมโชคชะตาไมเขาใจ” ในบทเพลงเรือควร

ออกจากฝง ซ่ึงอาจตีความไดวา การเดินทางไปแตะขอบฟาซ่ึงเหมือนเสนชัย แตในความเปนจริง เสน

ขอบฟาเปนภาพท่ีมนุษยสรางข้ึนมา เพราะเม่ือเดินทางเขาไปใกล เสนขอบฟานั้นก็ถอยหางออกไป

เชนกัน การออกไปแตะขอบฟา นัยหนึ่งจึงหมายถึงการออกเดินทางสูความฝน แตอีกนัยหนึ่ง ความฝน

ดังกลาวอาจไมมีอยูจริงหรือไปไมถึงก็ตาม กลาวไดวา การตอสูเพ่ือไปสูเปาหมายในบทเพลง

บอดี้สแลมอาจไมเนนท่ี “ผลลัพธ” คือ การบรรลุเปาหมาย แตเนนท่ี “กระบวนการ” คือ การกลา

เสี่ยงออกเดินทางตอสูนั่นเอง 
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  กลาวไดวา “ชีวิต” ท่ีนําเสนอในบทเพลงบอดี้สแลมมักใหความสําคัญกับอารมณความรูสึกท้ัง

ทอแทและสิ้นหวังของแตละปจเจกบุคคล กอนจะเสนอทางแกปญหาภายในจิตใจซ่ึงเนนการยอมรับ 

เรียนรูและมุงม่ันเดินตามทางความฝน ลักษณะดังกลาวแมสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีโรแมนติก 

หากยังพบประเด็นท่ีนาสังเกต คือ การอธิบายความเปนไปของชีวิตยังสอดคลองกับแนวคิดทางพุทธ

ศาสนาเก่ียวกับ “อนิจจัง” หรือความไมเท่ียงแทของสรรพสิ่ง พรอมท้ังการยอมรับ “โลกธรรม” หรือ

ธรรมดาของโลกท่ีเม่ือมีสุขก็ตองมีทุกข มียศ เสื่อมยศ มีลาภ เสื่อมลาภและมีสรรเสริญก็ยอมมีนินทา

เปนของคูกัน หรือกลาวไดวา บทเพลงของบอดี้สแลมเปนการนําเสนออารมณและประสบการณใน

ชีวิตของแตลละปจเจกบุคคลเปนเบื้องตน และขอสรุปจากการแสวงหาคําตอบคือ สัจธรรม ซ่ึงตั้งอยู

บนพ้ืนฐานของแนวคิดและโลกทัศนทางพระพุทธศาสนา 

 2. ความรัก: ความรักท้ังสุขและโศกตางแปรเปล่ียนเปนพลัง 

 แนวคิดโรแมนติกใหความสําคัญกับอารมณความรูสึกและจินตนาการ มากกวาเหตุผล โดย

ความรักเปนสวนประกอบยอยหนึ่งของอารมณเหลานั้น เม่ือพิจารณาจากบทเพลงของบอดี้สแลม

พบวา ถายทอดอารมณเก่ียวกับความรักไวอยางหลากหลายแงมุมท่ีมีความลึกซ้ึง ตั้งแตความรักท่ี

สมหวัง ความรักท่ีผิดหวังหรือความรักท่ีตองจบลง เม่ือความรักตองจบลงก็ตองหันมารักตนเอง ดังนี้ 

  การนําเสนอมิติความรักท่ีมีความสุข มิไดเนนการแอบรักหรือความรักท่ีสดใสแบบหนุมสาว 

แตเปนความรักท่ีสงเสริมและเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะการสงเสริมคนรักใหสามารถทําตามความฝน 

ตัวอยางเชนบทเพลง รักอยูขางเธอ บทเพลงนี้กลาวถึงชีวิตท่ีตองเดินตามเปาหมาย โดยมีคนรักอยู

เคียงขาง “ไมวาไกลเทาไร หางกันสุดฟาเพียงใด ท้ังหัวใจจะอยูใกลๆ เธอ อยูกับเธอตรงนี้ คืนท่ีไรแสง

ไฟ แตใจเรายังพบเจอ ใหความรักฉันเคียงขางเธอ เม่ือรักยังกาวเดินไป ยังเดินกาวไปพรอมเธอยัง

เปนอยูเสมอ ความรักยังเคียงขางเธอ” ลักษณะความรักดังกลาวนี้ยังพบในบทเพลง ผักบุงลอยฟา ซ่ึง

นําผักบุงลอยฟามาเปรียบเทียบกับชีวิตมนุษยในเชิงปรัชญาวา มนุษยธรรมดามิตางจากผักบุงท่ีนําไป

ทําอาหาร คือ ผักบุงลอยฟา เม่ือลอยข้ึนไปในอากาศยอมเปนท่ีสนใจของผูคน แตเม่ือใดผักบุงตกลงมา

ในจานก็เปนอาหารธรรมดา เพ่ือชี้ใหเห็นวาชีวิตยอมมีข้ึนและมีลง แตท่ีสําคัญ เม่ือชีวิตตองตกลงมา

เหมือนผักบุง การมีคนรักท่ีเขาใจคือสิ่งสําคัญในการกาวตอไป ดังความวา “นาทีท่ีลอยอยูบนฟาเพียง

ขามคืน สักครั้งท่ีใครเหลียวมองใครเลยจะรู รายดีแคไหนตองขอบคุณความรัก เศษดินท่ีลอยข้ึนฟา 

สุดฝนสิ้นแรงรวงลงมา เพราะมีเธอคนนี้ท่ียังยอมรับ”  

 โดยนัยนี้ ความรักท่ีมีความสุขสมหวังจึงตองมาพรอมกับความเขาใจของคนรัก มิเชนนั้นความ

รักระหวางคนท้ังสองอาจมีอุปสรรค ดังท่ีบทเพลงคราม แสดงใหเห็นชัดวา หากมีเปาหมาย แตคนรัก

กลับไมเขาใจยอมสรางปญหาในความสัมพันธ ดังเนื้อเพลงท่ีวา “ความจริงกับความฝน ท่ียังคนไมเจอ

ฉันหวั่นใจ ถาในวันนั้น ความเปนจริง มันไปทํารายเธอใหเธอเสียใจ ทะเลแสนไกลไมมีสิ้นสุดสีคราม

หมายความเหมือนใจมนุษย มันลึกเกินจะรู เธอจะอยูหรือไป สักวันถาคนท่ีเธอเคยไวใจ ถึงตอน
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สุดทายไมเปนอยางฝน มันไมมีอะไรสวยงาม สิ่งท่ีอยูขางในหัวใจ ท่ีใครไมเคยหยั่งถึง ถาหากตรงนั้น

มันอันตราย ท่ีสุดจะมีใครเขาใจ ขางในใจฉัน” ท้ังนี้ คําวา คราม ในบทเพลงนี้ตองการนําเสนอถึง สี

ครามของทองทะเลท่ียากจะรูวาภายใตสีครามนั้นมีสิ่งใดซอนอยู สีครามนี้จึงเปรียบเหมือนความลับใน

จิตใจของมนุษย และนัยหนึ่งของเพลงนี้คือ เปาหมายในจิตใจซ่ึงอาจขัดแยงกับอีกคนหนึ่ง ความรัก

อาจเดินไปตอไมได ดังนั้น จุดมุงหมายของเพลงนี้คือ ความเขาใจและยอมรับความฝนจากคนรัก ตาม

ทอนสุดทายของเพลงท่ีวา “ขอเพียงใครคนหนึ่ง คนนั้นท่ีเขาใจท่ีสุดฉันคือใคร ใครกันพรอมท่ีจะกาว

ผาน ความจริงท่ีโหดราย” 

 สวนความรักในมิติของความโศกเศรา อันเกิดจากการสูญเสียคนรัก รักท่ีจบลงหรือการอกหัก

ปรากฏอยูในบทเพลงเชนกัน แตแทบทุกบทเพลงมิไดมุงเสนอการคร่ําครวญทางอารมณ แตเปน

ใครครวญทางความคิด หมายถึง บทเพลงไดแสดงการยอมรับกับสถานการณท่ีความรักตองจบลง และ

นําขอผิดพลาดในอดีตมาเปนแรงผลักดันในการกาวเดินตอไปขางหนา ตัวอยางท่ีชัดเจน คือ บทเพลง

ความรัก ซ่ึงสะทอนถึงการกาวผานจากการคร่ําครวญไปสูการใครครวญ ยอมรับความเปนจริง ดังท่ี

เริ่มตนเพลงวา “วันท่ีความเจ็บช้ํามันทําลายหัวใจ วันท่ีคําวารักมันไดผลักฉันลมลง วันนั้นฉันเคยคิดวา

ชีวิตฉัน มันคงหมดความหมาย พอน้ําตามันไหล จนไมมีเหลืออยู พอฉันไดเรียนรู กาวผานคําวาแพ

พาย คําวารักท่ีเคยทําใหฉันลมลง ท่ีจริงไมใช” จากนั้นชวงสําคัญของเพลงไดแสดงการตระหนักวา 

“มันแคผลักใหฉันกาวเดินตอไปอีกครั้ง เม่ือกอนเคยรักมากเทาไร มันยังคงรักมากเทานั้น แตชีวิตมัน

ตองเปนไป เม่ือกอนเคยรักเธอท่ีสุด มันยังคงรักเธอสุดหัวใจ ไมเคยจะเสียดาย ท่ีชีวิตฉันเคยไดรักเธอ”   

  แมสถานะคนรักตองจบลง หากในบทเพลงของบอดี้สแลมกลับสะทอนความรักท่ีมีตอคนรัก

ยังคงอยูเชนเดิม ดังท่ีพบในบทเพลงวิชาตัวเบา บทเพลงนี้นําเสนอใหเห็นวา การยึดติดกับความรักท่ี

จบลงไปแลวยอมทําใหเกิดความเจ็บปวดหรือความหนักในจิตใจ ดังเนื้อเพลงท่ีวา “อยูบนโลกใบเกา 

จมกับความปวดราวคืนและวัน ยังจดจํา ไมลบเลือน ยังคงคางคา แบกเอาไวทุกสิ่ง ใจยังคงออนลา คํา

สัญญา คําหลอกลวง ท่ีแลวมายังกอดเอาไว แมไมชวยอะไร” แตตอนทายจบลงดวย “ยังคงมีรักใหเธอ

เหมือนเดิมฉันจะรักเธอดวยความเขาใจ หากมันเหลือเพียงความผูกพัน แมมันจะไมใชฉัน ไมเปนไร” 

การยอมรับความรักท่ีจบลงไปเชนนี้สอดคลองกับบทเพลง 149.6 บทเพลงนี้ ไดนําระยะหางระหวาง

โลกกับดวงอาทิตย คือ 149.6 ลานกิโลเมตรมาเปนชื่อเพลงเพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นวา ระยะหางท่ีพอดี

ดังกลาวนี้ทําใหโลกไมรอนไปและไมหนาวไป อันทําใหเกิดความสวยงามเกิดข้ึน ไมตางจากความรักท่ี

จบลงไปทําใหคนท้ังสองตองแยกทางกันไป แตระยะหางระหวางคนรักเกานั้นกลับเปนระยะทางท่ี

พอดีท่ีทําใหเกิดความสวยงาม ในความหมายนี้ คือ การเรียนรูและยอมรับความเปนจริง ดังท่ีวา “มัน

คือความหางไกลท่ีใกลท่ีสุดแลว ถึงรักมากมายเพียงไหน เธอทําใหชีวิตฉันยังหายใจ ไดเรียนรูยอมรับ

ความเปนจริง อยากบอกวารักเธอ เหมือนเดิมท่ีเคยเปนมา ไมใกลไมไกลเกินตา ตรงนี้เสมอไป ตางคน
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ก็มีเรื่องราว มีฝนท่ียังตองใฝ รักเราคงตองเปนไป อยางนี้จริงๆ”  บทเพลงของบอดี้สแลมจึงมิได

นําเสนอการอกหักดวยความเศราเสียใจและคร่ําครวญ แตตอกย้ําถึงความเขาใจสัจธรรมของชีวิตแทน 

  เม่ือความรักจบลง ความรักตนเองก็เปนสิ่งท่ีบทเพลงนําเสนอเชนกัน แนวคิดดังกลาวปรากฏ

ในเพลง ปลิดปลิว เพลงนี้เปรียบเทียบกับชีวิตท่ีตองสูญเสียความรักไปเหมือนกับใบไมท่ีปลิดปลิวจาก

ตน ดังเนื้อเพลงท่ีวา “ปลิดปลิวดังใบไมรวง รองคร่ําครวญถึงความรัก หัวใจแหลกสลาย” กอนสรปุใน

ตอนจบของบทเพลงวา แมจะตองเสียใจ แตตองยอมรับและเดินตอไป ดังเนื้อเพลงท่ีวา “อีกก่ีหยด

น้ําตาท่ีมันยังตองไหลริน ขอใหมันเปนหยดสุดทาย อีกก่ีคืนและวันท่ีมันยังตองเสียไปอยากขอใหมัน

จบลงเสียที วันท่ีสวยงามเดินทางมาสูหัวใจ ความรักไดยอนคืนมา” 

 ความรักในบทเพลงของบอด้ีสแลมหลายเพลงมีความหมายท่ีลึกซ้ึงมากกวาความรักระหวาง

หนุมสาว แตเปนความรักท่ีมีตอเพ่ือนมนุษยและโลก ดังท่ีปรากฏในบทเพลง sticker บทเพลงนี้

เปรียบเทียบสติกเกอรซ่ึงแปะทายรถเพ่ือบอกวา รถคันนี้สีชมพู กับแกปญหาของโลก เนื้อเพลง

ตอนตนกลาวถึงการแปะสติกเกอร เพราะ “ใหเปลี่ยนท้ังคัน คงยังไมไหว เศรษฐกิจไมดี เงินตองเก็บไว 

ทําไดเพียงแคเอา สติ๊กเกอรแปะทายรถไป ใหมันเปนสีชมพู” การเปรียบเทียบดังกลาวเชื่อมโยงมาสู

ความรักท่ีมีตอโลก คือ แมในฐานะคนธรรมดาเปลี่ยนแปลงโลกสีดําเปนสีชมพูท้ังหมดไมได แต

สามารถเปลี่ยนในจุดเล็กๆ ท่ีเราเปลี่ยนแปลงได ดังวา  “เรื่องไมดี ไมงามมากมาย จนโลกวุนวาย

กลายเปนสีดํา ถาหากคนเรายังรักกันดี โลกใบท่ีมีคงไมบอบช้ําก็รู แตใหเปลี่ยนท้ังโลก คงทําไมไหว 

เปนคนธรรมดา ใหทําอยางไร หรือวาคงตองเอาสติกเกอรแปะโลกนี้ไวใหมันเปนสีชมพูแคใหหัวใจของ

เราไดรูวาโลกใบนี้เปนสีชมพู รอยยิ้มมีใหกัน ทุกคืนทุกวัน ตางก็ชื่นใจ เม่ือรักกันมากพอ โลกนี้จึงนา

อยูเพียงใด”  ความรักในบทเพลงนี้จึงเปนความรักในอีกระดับท่ีมิใชเพียงปจเจก แตเปนความรักตอ

สังคมในวงกวางดวย 

  เห็นไดชัดวา “ความรัก” ในบทเพลงบอดี้แสลมมีหลากหลายแงมุมและถายอารมณท่ีลึกซ้ึง 

“ความเขาใจ” นาจะเปนความหมายของความรักในบทเพลงบอดี้สแลม ตั้งแตระดับความเขาใจตอคน

รักไปจนถึงความเขาใจตอสัจธรรมของโลก และความเขาใจดังกลาวนี้เองท่ีบทเพลงของบอดี้สแลมได

ชี้ใหเห็นวาจะเปน “พลัง” ผลักดันไปสูการเดินทางตามเปาหมายใหสําเร็จ โดยนัยนี้ ความรักจึงไมเปน

เพียงอารมณและประสบการณของปจเจก แตเปนเครื่องมือหนึ่งในการแสวงหาสัจธรรมของชีวิตและ

เปาหมายของชีวิตซ่ึงไมตางจากการมุงเนนความสําคัญของอารมณความรูสึกตามแนวคิดโรแมนติกวา

จะเปนสื่อกลางไปสูการเรียนรูความจริงของชีวิต 

 3. ธรรมชาติ: สรรพสิ่งในธรรมชาติกับการยอมรับธรรมชาติในชีวิตมนุษย 

  การใชสิ่งท่ีเปนธรรมดาสามัญ รวมถึงธรรมชาติรอบตัวเปนเนื้อหาเพ่ือนําเสนอความจริงข้ันสูง

และอุดมคติของชีวิตเปนสิ่งท่ีแนวคิดโรแมนติกใหความสําคัญ (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561,   

450) บทเพลงของบอดี้สแลมสอดคลองกับแนวคิดนี้อยางชัดเจน เพราะแรงบันดาลใจของการ
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สรางสรรคบทเพลงมาจากเรื่องธรรมดาหรือธรรมชาติ ดังท่ีปรากฏในบทสัมภาษณตอนหนึ่งของตูน 

บอดี้สแลม นักรองนําเก่ียวกับท่ีมาชื่อ ดัม-มะ-ชา-ติ ซ่ึงเปนภาษาสันสกฤตท่ีแปลวา ธรรมชาติ วา 

ผมเปนคนชอบเขียน จดบันทึก เขียนไดอารี่ หรือวามีไอเดียก็จะจดใสสมุด กระดาษโนต ... 

แตบรรทัดสุดทายผมชอบลงทายดวยประโยควา ‘เรื่องราวเหลาน้ีคงเปนเรื่องธรรมดา’ หรือ 

‘เปนเรื่องธรรมชาติ’ อยูเสมอเลย แลวเรารูสึกวา เราชอบคําน้ี คําวาธรรมดากับคําวา

ธรรมชาติ (ดัมมะชาติ) มันไมใชคําวาธรรมชาติท่ีทุกคนนึกถึงอยางปาเขาลําเนาไพร เราเลย

เลือกคําน้ีเพ่ือแทนสิ่งท่ีผมรูสึกในชวงเวลาของชีวิตทุกอยางมันเปนเรื่องธรรมชาติ  (จิรเดช 

โอภาสพันธวงศ, 2559) 

 จุดเดนของบทเพลงของบอดี้สแลมประการหนึ่ง คือ การนําธรรมชาติรอบตัวมนุษยมา

เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีมนุษยตองเผชิญหนา ท้ังดีและราย นาสังเกตวา บทเพลงมักเลือกกลาวถึง “แสง

สวาง” จากท้ังดวงอาทิตย ดวงดาว รวมถึงแสงไฟตางๆ มากลาวถึงความหวัง ศรัทธาและความฝน 

ในทางกลับกัน บทเพลงมักมีความเปรียบ “ความมืด” เพ่ือกลาวถึงอุปสรรค ปญหา ความผิดหวัง 

ความทอแท ฯลฯ ดังท่ีปรากฏในบทเพลงแสงสุดทาย บทเพลงนี้นําความเปรียบเรื่องแสงสวางมาใช

อยางชัดเจน โดยเปรียบเทียบชีวิตท่ีอยูในความมืด และการเดินตามแสงไฟเพ่ือไปสูความฝน ดังเชน 

“ในคํ่าคืนท่ีฟานั้นไมมีดาว อยูตรงนี้ แตฉันยังคงกาวไป ยังคงมีรักแทเปนแสงนําไปในคืนท่ีหลงทาง 

และท่ีๆ ความฝนนั้นพรอมเปนเพ่ือนตายเสนทางนี้ ฉันยังมีจุดหมาย ตราบใดท่ีปลายทองฟามีแสงรําไร

จะไปจนถึงแสงสุดทาย” หรือในบทเพลงคิดฮอด ท่ีแสดงใหเห็นความรักท่ีจบลงเหมือนชีวิตมืดมน 

ความวา “คลายจันทราท่ีอับแสง ลานดวงดาวมืดมน คลายดังคนเริ่มหมดไฟ วันท่ีอาทิตยรอนแรงลา

จากฟา และไมเคยหวนกลับใครคนนี้เหมือนไมอยากหายใจ”  ในบทเพลงความฝนและจักรวาล ยัง

นําเสนอใหเห็นวา ความฝนเปนแสงสวางในคํ่าคืนท่ีมืดมน “แตอยางนอยใครคนนั้นก็ยังคงเหลือไวซ่ึง

ความฝน ... ใหกาวตอไป หากโลกใบนี้มืดมนแคไหน คํ่าคืนยังมีแสงดาว” หรือในบทเพลง ใครคือเรา 

ไดเปรียบเทียบใหเห็นวา “โลกครึ่งใบกําลังมืดมิดเหน็บหนาว เปนคืนท่ีโหดราย แตอีกครึ่งหนึ่งก็ยังคง

มีความรักความฝน เปนแสงใหอบอุนใจ”  

 บทเพลงของบอดี้สแลมยังไดนําธรรมชาติมาเปน “คร”ู ใหแกชีวิตมนุษย หมายถึง เปนแหลง

เรียนรูใหมนุษยมองเห็น เพ่ือใหมนุษยเรียนรูจากธรรมชาติ ตัวอยางท่ีชัดเจนปรากฏในบทเพลง ดัมมะ

ชาติ ซ่ึงนําเอาการกัดกรอนของภูผามาเปรียบเทียบกับชีวิตท่ีตองปะทะกับเรื่องดีและราย ดังท่ีตอน

เริ่มเพลง “แกรงดังเชนภูผา ใหญและสูงเสียดฟา หนึ่งชีวิตคือธรรมดา ก่ีรอยแผลยินดีรับมา ในคราท่ี

โลกโหดราย ไมหลีกหนีไปไหน ไมเคยคิดหวั่นไหว ตระหงานไวใหใครไดชื่นชม หนึ่งชีวิตทามกลางคลื่น

ลม มีปะปนดีราย”  จากนั้นในทอนสําคัญของบทเพลงก็เนนย้ําถึงการนําธรรมชาติมาเปนครู ดังท่ี

“ความจริงจากฟา ขีดไวใหโลกสวยงาม เศษสวนภูผาท่ีโดนกัดกรอน มันยังสั่งและสอน ใหมีชีวิต

ยอมรับกับความผันแปร อาจเคยแพและตองเจ็บปวดมีรอยความผิดหวังและคราบน้ําตา”  
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 ปรากฏการณทางธรรมชาติตางๆ อยางเชนฝนตก พายุ พระอาทิตยข้ึนและตกไดรับการ

เปรียบเทียบวาเปนสิ่งธรรมดาของโลก เพ่ือมาเชื่อมโยงถึงสิ่งท่ีมนุษยตองพบวาเปนเรื่องธรรมดาไม

ตางกัน เชนบทเพลง แสงสวรรค ท่ีมีเนื้อเพลงทอนหนึ่งกลาววา “โลกนี้เปนดังหองเรียนหองใหญ” 

โดยไดนําเอาพระอาทิตยข้ึนมากลาวถึงชีวิตท่ีตองเริ่มตน “แสงทองสองนภาใจท่ีออนลา กลับมาตื่นอีก

หนปลอยฝน ไปกับฟาครามไปกับสายลม โลกยังแสนงดงาม” เม่ือเรียนรูปญหาแลวจึงกาวตอไปดัง

ความวา “รูท่ีจะเรียนหยุดยั้ง รูท่ีเคยผิดพลั้ง วันท่ีเมฆบดบัง ทางเดินชีวิต ลมคือธรรมดา ตองหยุด ฟน

กําลังวังชา รับทุกบทเรียนจากฟา รับวาใจเหนื่อยลายังศรัทธาและคอย ท่ีจะเรียนรู แพคือธรรมดา 

เขาใจ หากยังมีพรุงนี้” พรอมกันนี้ ในบทเพลง 149.6 ก็ไดกลาวถึงโลกมีความสวยงามไดเพราะ

ระยะหางท่ีพอดีจากดวงอาทิตย “ขอบคุณระยะทาง ท่ีไกลกําลังพอดี ใหโลกนี้ยังคงมีดอกไมท่ีงดงาม 

และทําใหมีความหมาย มีน้ําทะเลสีคราม... มันคือความหางไกลท่ีใกลท่ีสุดแลว ถึงรักมากมายเพียง

ไหน เธอทําใหชีวิตฉันยังหายใจ ไดเรียนรูยอมรับความเปนจริง” เห็นไดชัดวา ระยะทางจากดวง

อาทิตยกับโลกนี้เปนแหลงเรียนรูใหแกผูท่ีสูญเสียคนรักใหเห็นวา การจากลาสรางระยะหางท่ีพอดีและ

ทําใหเห็นความสวยงามของชีวิต เพ่ือใหยอมรับความเปนจริงของโลกนั่นเอง 

  ธรรมชาติยังปรากฏเปนสัญลักษณแทนจิตใจของมนุษย ในบทเพลงคราม นําสีครามของทะเล

มาเปรียบกับจิตใจมนุษยซ่ึงยากท่ีจะเขาใจ ดังท่ี “ทะเลกวางไกล และใครเลาจะรูวา สุดเสนขอบฟา 

ตรงท่ีแผนน้ําเปนประกาย ลึกลงจะเจออะไร จะมีสิ่งใดภายใตแผนน้ําสุดไกลท่ีซอนอยู ท่ีเธอเคยมอง

มันวาดี เธอลองมองใหดีๆ ลองหยุดมองและลองคิดอีกที ถาหากทุกสิ่งท่ีเห็น ถาหากท้ังหมด นั้นเปน

ภาพลวงตาทะเลแสนไกลไมมีสิ้นสุด  สีครามหมายความเหมือนใจมนุษย มันลึกเกินจะรู […] เธอจะอยู

หรือไป สักวันถาคนท่ีเธอเคยไวใจ ถึงตอนสุดทายไมเปนอยางฝน มันไมมีอะไรสวยงาม สิ่งท่ีอยูขางใน

หัวใจ ท่ีใครไมเคยหยั่งถึง ถาหากตรงนั้นมันอันตราย ท่ีสุดจะมีใครเขาใจ ขางในใจฉัน” ทะเลสีครามจึง

เปนแหลงเรียนรูใหอยาไวใจคน เหมือนกับภายใตผืนน้ําอาจมีสิ่งตางๆ ซอนอยู  

  บทเพลงของบอดี้สแลมมมิไดกลาวถึงเพียงธรรมชาติในเชิงกายภาพเทานั้น แตคํานี้ยัง

ครอบคลุมไปถึงความเปนธรรมชาติหรือสิ่งธรรมดาสามัญในชีวิต โดยจุดเดนของบทเพลงของ

บอดี้สแลมประการหนึ่ง คือ การหยิบยกสิ่งธรรมดาสามัญรอบตัวของผูคนในสังคมมานําเสนอแงมุมท่ี

แปลกใหมและมีความหมายลึกซ้ึง สังเกตไดจากชื่อเพลงหลายบทเพลงมักมีขนาดสั้น และเปน

นามธรรม แตในเนื้อเพลงจะเปนการอธิบายความหมายของชื่อเพลง เชน ชีวิตยังคงสวยงาม ซ่ึงเนื้อ

เพลงไดมาอธิบายถึงแงมุมความสวยงามของชีวิตมนุษยเพราะการยอมรับความเปนจริง หรือเพลง 

ปลิดปลิว ซ่ึงนําการปลิดปลิวของใบไมมาแทนใจของคนท่ีตองสูญเสียคนรักไป ฯลฯ หลายบทเพลงก็

นําคําท่ีคุนหูในสังคมมาเลนลอ อยางเชน เรือเล็กควรออกจากฝง ซ่ึงเปนขอความท่ีเลนลอกับ “เรือ

เล็กควรงดออกจากฝง” จากขาวการพยากรณอากาศ บางบทเพลงก็นําสิ่งสามัญรอบตัวมา

ตีความหมายใหมีความลึกซ้ึง อยางเชน sticker ซ่ึงมิไดวิพากษความเชื่อของผูคนในการนําสติกเกอร
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มาติดทายรถของคนเพ่ือแกไขดวงชะตา แตกลับมองวา รถเหมือนโลกท่ีอาจจะใหญเกินเปลี่ยนท้ังหมด 

แตการเอาสติกเกอรมาติดก็เหมือนพลังเล็กๆ ท่ีชวยเปลี่ยนแปลงสังคมใหนาอยูข้ึน  

 ไมเพียงเทานั้น ยังมีการเชื่อมโยงจาก “ธรรมชาติ” ไปสู “ธรรมะ” นั่นคือ สัจธรรมของชีวิต 

ดังท่ีปรากฏชัดเจนในบทเพลง ผักบุงลอยฟา ผานการเปรียบเทียบผักบุงกับชีวิตของคนธรรมดาซ่ึงเกิด

มาจากดิน ยอมแตกตางจากดวงดาวท่ีอยูบนฟา เพราะเม่ือใดท่ีผักบุงลอยข้ึนฟายอมตกลงมาสูดิน 

“นาทีท่ีลอยอยูบนฟาเพียงขามคืน สักครั้งท่ีใครเหลียวมองใครเลยจะรู ก็แคผักบุงท่ีลอยฟา

เพียงชั่วคราว สุดทายชีวิตคลายดาวตองตกลงดิน พายแพซ่ึงแรงดึงดูด” ผักบุงลอยฟานี้นับวาสัมพันธ

กับสัจธรรมของชีวิตท่ีทุกอยางยอมมีข้ึนและมีลง อันแสดงถึงความผันแปรหรืออนิจจังของชีวิต ซ่ึง

แนวคิดนี้แฝงอยูในการเปรียบเทียบผานธรรมชาติแทบทุกบทเพลงอีกดวย เห็นไดจากการนําเรื่องฝน

ตกหรือพายุเขากับฟาหลังฝน การกัดกรอนของภูเขาซ่ึงก็ผันแปรไปตามธรรมชาติ เพ่ือนําไปสูการ

ปลอยวาง ดังท่ีปรากฏชัดเจนในบทเพลงวิชาตัวเบา ตอนหนึ่งวา “หนักก็เพราะยังเก็บ เจ็บก็เพราะยัง

คิดมีทุกขใจ มีสุขใจ เตือนหัวใจ ตางตองพบเจอ” เพ่ือบงบอกวาการปลอยวางจากรักในอดีตยอมทํา

ใหตัวเบา 

  สัจธรรมของชีวิตอยางความตายก็ปรากฏเชนกัน ดังในบทเพลง เตรียมตัวตาย ไดแสดงสัจ

ธรรมเรื่องการกลัวความตาย โดยบทเพลงนี้เริ่มตนท่ีความกลัว “ฉันเคยหวาดกลัวความตาย กลัวใน

วันท่ีสุดทาย เรื่องราวชีวิตจบลง เหลือไวเพียงรางวางเปลา” เหตุผลสําคัญคือ กลัวการจากไปโดยไร

คุณคา หากแตในบทเพลงนี้ไดแสดงการเรียนรูวา ชีวิตไมตองกลัวความตายอีกตอไปเม่ือรูคุณคาของ

ชีวิต โดยบทเพลงไดเชื่อมโยงไปสูความรักวา “ชีวิตตายใหมีความหมายเพ่ือคําวารัก ไมยิ่งใหญ แคเธอ

จําไวเพียงพอ หยดน้ําคางพรางพราย ในยามท่ีฟาเปด เตือนใจใหทําสิ่งดีดี กับใครสักคนท่ีเคียงขาง 

หากฟาหมน เพียงชั่วขามคืนหนึ่งชีวิตอาจสาย เด็กนอย ไดเรียนรูเติบโตและมีหัวใจ มีรัก มอบใหใคร 

ไดเตรียมตัวตายไดทําเพ่ือใคร สักคนก็พอ” เห็นไดชัดวา บทเพลงนี้ไดนําเรื่องความตายมาชี้ใหเห็นการ

ทําชีวิตใหมีคุณคา โดยนําเสนอประเด็นเรื่องความรักแทตอคนท่ีเคียงขาง เพ่ือท่ีจะไดไมเสียดายชีวิตท่ี

ไดเกิดมา  

  ท้ังนี้ กฎแหงกรรมยังเปนสิ่งท่ีบทเพลงของบอดี้สแลมนําเสนอ ดังท่ีปรากฏในบทเพลง ความ

ฝนกับจักรวาล บทเพลงนี้แสดงถึงการวนเวียนอยูในวัฏสังสารของมนุษยซ่ึงเปนกฎของธรรมชาติ ดังท่ี 

“เหมือนมีชีวิตเลนตาม บทจากฟากําหนดไว รางกายเหี่ยวเฉารวงโรย เจ็บจนมีน้ําตา วนเวียนไร 

สิ้นสุด เวียนวนความ ปวดราว แลวใครเลาเขียนเรื่องราว เพียงแคคิดก็นึกกลัว” และสะทอนวาทุก

อยางอยูท่ีเราจะเลือกวาจะทําดีหรือราย “กฎแหงกรรมสอนใจ มีสวรรคเฝารอ ไฟนรกแผดเผา แลว

ใครจะเลือกใหเรา ใจเรานั้นตองเลือกเอง” ท้ังนี้ บทเพลงสรุปวา แมเราไมอาจหลุดพนจากวัฏจักรนี้ได

ขอเพียงเราทําชีวิตหนึ่งใหมีความหมายและกาวไปตามความฝนของเรา “บอกกับฟา หนึ่งคนนี้จะใช
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ชีวิตใหมีความหมาย โปรดยังเมตตาใหดาวพรางพราย สองนําทางชีวิต เม่ือยามสิ้นลมหายใจ หนทาง

ตอไปในจักรวาลมืดมน เพียงขอแคฝน ถาฉันไมอาจหลุดพน”  

 ดังนั้น เม่ือพิจารณาตามแนวคิดโรแมนติก แนวคิดนี้ใหความสําคัญของธรรมชาติในฐานะ

แหลงเรียนรูของชีวิตมนุษยและนําธรรมชาติมาเปนสิ่งเปรียบเทียบ ไมตางจาก “ธรรมชาติ” ท่ีปรากฏ

ในบทเพลงของบอด้ีสแลมซ่ึงพบท้ังธรรมชาติในเชิงกายภาพ เชน แสงสวาง ดวงอาทิตย พายุ คลื่นลม 

ฯลฯ และสิ่งธรรมดาสามัญในชีวิต โดยปรากฏในลักษณะการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีมนุษยประสบเพ่ือ

เปน “ครู” ใหมนุษยไดเรียนรู ดังท่ีแสงสวางและความมืดเหมือนไมตางกับชีวิตท่ีมีรายและดี อีกท้ัง

ปรากฏการณธรรมชาติตางๆ ก็มีหนาท่ีสอนใจใหมนุษยยอมรับความเปนจริงของชีวิตซ่ึงมีตั้งแตการ

ยอมรับความรักท่ีจบลง ความผิดพลาดในอดีต ความทุกขท่ัวไปไปจนถึงการยอมรับสัจธรรมของโลก 

โดยเฉพาะเรื่องความผันแปรของสรรพสิ่งเพ่ืออยูกับปจจุบันและพรอมกาวตอไปขางหนา และจุดเดน

ประการอีกหนึ่งท่ีพบคือ การนําธรรมชาติเหลานี้มาเปรียบเทียบนับวามีลักษณะแรกเริ่มท่ีมีความ

แปลกใหมดวย  

  ผลการศึกษาการนําบทเพลงของบอดี้สแลมมาวิเคราะห โดยใชกรอบแนวคิดโรแมนติกเพ่ือ

ทําความเขาใจสารท่ีปรากฏ รวมถึงความสัมพันธระหวางองคประกอบภายในตัวบทเพลงสรุปกลาวได

วา บทเพลงของบอดี้สแลมมีเนื้อหาเก่ียวกับ “ชีวิต” เปนหลัก มี “ความรัก” เปนอีกสวนสําคัญท่ีเขา

มาเติมเต็ม โดยใช “ธรรมชาติ” เปนแกนกลางในการสื่อสารเก่ียวกับชีวิตและความรัก บทเพลงของ

บอดี้สแลมเสนอสารวา เม่ือชีวิตตองเจอปญหาใหพิจารณาความเปนจริงท่ีอยูในธรรมชาติเพ่ือยอมรับ

และเรียนรูความเปนจริงของชีวิตวา ชีวิตมีความผันแปรเปนธรรมดา การยอมรับสัจธรรมนําไปสูความ

เขาใจ ความเขาใจนี้ก็นําเสนอผานความรักระหวางคนรักท่ีตองมีความเขาใจกัน หรือความเขาใจความ

รักท่ีจบลงเพ่ือจะไดกาวขามความทุกข เปาหมายสูงสุดของชีวิตในบทเพลงบอดี้สแลม คือ การเดินทาง

ไปสูเปาหมาย โดยเปาหมายหรือความฝนท่ีกลาวถึงนี้มักเปรียบเทียบโดยใชแสงสวางมาแทน ขณะท่ี

ความมืดมักเปนอุปสรรคท่ีขัดขวาง แมอาจไมสําเร็จตามท่ีหวัง แตการกลาออกไปเผชิญหนาเปนสิ่งท่ี

บทเพลงใหคุณคาวาสําคัญมากกวา การบรรลุเปาหมายไดจําเปนตองมีความรักมาเคียงขาง ท้ังนี้ การ

ใชแนวคิดโรแมนติกนับวาทําใหเขาใจสารและกลวิธีการนําเสนอผานบทเพลงของบอดี้สแลมไดชัดเจน

และลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน พรอมชวยขยายมุมมองใหเห็นความสัมพันธระหวางการนําธรรมชาติและความ

รักเขามาเปนสวนหนึ่งในนําเสนอเก่ียวกับชีวิตอยางดี 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 92 | 

 

อภิปรายผล 

  ผลการวิเคราะหบทเพลงของบอดี้สแลมสามารถอภิปรายใหเห็นความสอดคลองของกรอบ

แนวคิดทฤษฎีวรรณคดีในการวิเคราะหตัวบทเพลงซ่ึงสามารถเปรียบเทียบตามตารางตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงความสอดคลองระหวางแนวคิดโรแมนติกกับบทเพลงบอดี้สแลม 

แนวคิดโรแมนติก แนวคิดท่ีปรากฏในบทเพลงบอด้ีสแลม 

การมุงเนนอารมณความรูสึกและ

จินตนาการ 

บทเพลงถายทอดแงมุมของความรักในหลายรูปแบบ ตลอดจนการ

มุงหาความฝน ผานการจินตนาการจากความเปรียบจากธรรมชาติ  

การเนนประสบการณของปจเจกบุคคล แงมุมชีวิตท่ีนําเสนอในบทเพลงมักเนนการยอนกลับไปแกปญหา

ภายในจิตใจท่ีแตกตางกันไปของแตละปจเจกบุคคล และเนนการ

ยอมรับ เรียนรูและเดินตามทางความฝน 

การใชธรรมชาติมาเปนแรงบันดาลใจและ

วัตถุดิบในการสรางสรรคงาน 

บทเพลงบอดี้สแลมใชธรรมชาติเปนแกนกลางในการกลาวถึงชีวิต

และความรัก ท้ังธรรมชาติทางกายภาพและสิ่งธรรมดาสามัญ 

การคนหาความจริงสูงสุด บทเพลงหลายบทเพลงแสดงถึงการยอมรับความจริงของชีวิต 

โดยเฉพาะความผันแปรท่ีมนุษยตองยอมรับ 

ความคิดเริ่มแรก บทเพลงบอดี้สแลมมีความเปรียบและใหความหมายกับธรรมชาติ

รอบตัวอยางแปลกใหม 

 

 อยางไรก็ดี แมจะเปนแนวคิดแบบตะวันตก หากความจริงสูงสุดตามแนวคิดโรแมนติสามารถ

เขามาอธิบายใหเขากับวัฒนธรรมไทยซ่ึงมีพ้ืนฐานความคิดตามแนวพุทธศาสนา ดังท่ีปรากฏจาก

แนวคิดเรื่องสัจธรรมในบทเพลงของบอดี้สแลม กลาวคือ ในโลกตะวันตกมุงเนนการคนหาความจริง

สูงสุดจากธรรมชาติ หากในบทเพลงของบอดี้สแลมไดใชแนวคิดทางพุทธศาสนา หรือสัจธรรมมา

อธิบายสรรพสิ่งเพ่ือสะทอนวาธรรมชาติคือเรื่องธรรมดาท่ีเราตองพบเจอ และเปนธรรมะใหเราไดเดิน

ตาม อีกท้ังหากพิจารณาในมุมมองพุทธศาสนาอีกระดับหนึ่ง คือ บทเพลงของบอดี้สแลมไดเนนถึง

อุปสรรคและการเรียนรูของคน การเรียนรูของปจเจกนี้เองตอกย้ําความเปน “คนธรรมดา” โดยนัยนี้ 

มนุษยจึงมิใชผูใหญกวาธรรมชาติ อันแสดงถึงท่ีการละวางอัตตาในตัวมนุษยเพ่ือเรียนรูจากธรรมชาติ

ในฐานะครู และยอมรับวาเราเปนเพียง “สวนหนึ่ง” และมิไดเปน “ศูนยกลาง” ของธรรมชาตดิวย  

 ท้ังนี้ หากเทียบเคียงในแงบริบทของการเกิดข้ึนมาของแนวคิดโรแมนติกในชวงปฏิวัติ

อุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนวิถีชีวิตใหกลายเปนเมืองมากยิ่งข้ึน พรอมกับการปฏิเสธกรอบของสังคมท่ีมุงยึด

แบบแผนและเหตุผลเปนสําคัญ อันเปนผลใหกวีโรแมนติกไดยอนกลับไปหาธรรมชาติซ่ึงเปนสิ่งท่ี

มนุษยในเวลานั้นไดถอยหางออกมาสรางสรรคบทกวี มาเทียบเคียงกับการเกิดข้ึนและความนิยมของ

เนื้อหาของบทเพลงบอดี้สแลมเชนนี้ อาจทําใหยอนกลับมาเขาใจบริบททางสังคมไทยรวมสมัยไดดวย
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วาบริบทในอดีตอาจไมตางจากยุคปจจุบันท่ีเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงวิถีดั้งเดิมของมนุษย เพราะ

ปจจุบันโลกาภิวัตนและกระแสทุนนิยมอยางรุนแรงไดสงผลกระทบตอสังคมไทยรวมสมัยทําใหความ

เปนเมืองและความทันสมัยของเทคโนโลยีเขาไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคนอยางมีนัยสําคัญ ผูคน

ตางยึดติดกับวัตถุสิ่งของหรือบริโภคนิยม ตลอดจนผูกพันกับโลกแหงเทคโนโลยีขอมูลขาวสารอยาง

แยกไมออก พรอมท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเปนไปอยางรวดเร็ว บทเพลงเหลานี้จึงอาจมองไดวา 

ดานหนึ่งเกิดข้ึนมาเพ่ือกระตุนเตือนผูคนในสังคมรวมสมัยในการฉุกคิดถึงความหมายของชีวิต การเปน

กําลังใจใหกับมนุษยท่ีตองเผชิญการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีรวดเร็ว โดยใชธรรมะจากพระพุทธศาสนา

และธรรมชาติรอบตัวซ่ึงเปนหนึ่งในพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทยเพ่ือใหคําตอบและขอเสนอแนะกับผูคน 

และอีกดานหนึ่ง ความนิยมในบทเพลงเหลานี้อาจสะทอนใหเห็นความตองการของผูคนรวมสมัยท่ี

ตองการหลักยึดและกําลังใจก็เปนได 

 

ขอเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาขางตนสามารถนํามาตอยอดกับบทเพลงของวงดนตรีอ่ืนท่ีมีแนวคิดใกลเคียงกัน

ได นอกจากนี้ บทความนี้ยังศึกษาในระดับตัวบท แตสามารถนํามิวสิควิดีโอ (music video) ของแต

ละเพลง รวมถึงแนวดนตรีของแตละเพลงมารวมอภิปรายอีกก็จะทําใหเขาใจแนวคิดท่ีสะทอนจากบท

เพลงของวงดนตรีวงนี้ไดมากยิ่งข้ึน รวมถึงอาจนํามาศึกษาเขากับบริบทสังคมท่ีเพลงไดรับการ

สรางสรรคและเผยแพร 
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กลวิธีทางภาษาในการนําเสนอความคิด “ผูชาย-ผูหญิง” 

ในคาวคําสอนพอบานแมบานลานนา 

 

ชิษณุพงศ  อินทรเกษม 

คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาในการนําเสนอความคิด “ผูชาย” และ 

“ผูหญิง” ในคาวคําสอนพอบานแมบานลานนา  โดยใชแนวคิดวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษเปน

แนวทางในการวิเคราะหตัวบท พบวา  กลวิธีทางภาษาประกอบดวย 5 กลวิธี  คือ 1) การเลือกใช

คําศัพท  2)  การใชอุปลักษณ  3)  การกลาวอาง  4)  การใชมูลบท  5  การกลาวเกินจริง  ซ่ึงกลวิธี

ทางภาษาดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นถึงความคิดเก่ียวกับ “ผูชาย” และ “ผูหญิง” ได 3 ชุด

ความคิดหลัก  คือ  1) ดานพฤติกรรม  2) ดานการทําหนาท่ี  3) ดานการพ่ึงพา  นอกจากนี้ปจจัยทาง

สังคมและวัฒนธรรมก็มีอิทธิพลตอการเกิดอุดมการณเปนอยางมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหคุณคา

กับผูชายและกิจกรรมของผูชาย  ทําใหผูชายมีบทบาทและสถานภาพสูงกวาผูหญิง  และยังหลอหลอม

ใหผูหญิงยอมรับสภาพความแตกตางท่ีเกิดข้ึนดวย  

 

คําสําคัญ: กลวิธีทางภาษา, ผูชาย-ผูหญิง, คาวคําสอน, ลานนา 
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Linguistic Devices and The Presentation of Masculinity and Femininity’s 

Ideas in Lanna Household Didactic Poetries 

 

Chi-sanupong  Intharakasem 

Faculty of Education 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

 This objective of article aims to study linguistic devices and a presentation of 

0masculinity and femininity’s ideas in Lanna household didactic poetries by using 

Critical Discourse Analysis (CDA). The results show that linguistic devices were found 

five techniques consisting of 1) using word choices 2) using metaphor 3) claiming 4) 

presupposition  5) overstate. Accordingly, The idea is obviously presented by these 

linguistic devices. Regards to set of ideas of Lanna household didactic poetries shown 

by these techniques, it comprises three ideas: 1) behaviors, 2) duties and 3) 

dependence. Moreover socio-cultural factors affect dominantly to construct this 

ideology. It means that masculinity and male activity are highlighted, which superior 

states of male is occurred, and this notion of difference status is (automatically) 

adopted by female. 

 

Keywords: linguistic devices, masculinity-femininity, Lanna household didactic poetry 
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บทนํา 

ผูหญิงกับผูชายถูกกําหนดใหมีความแตกตางโดยธรรมชาติ แตบทบาททางเพศสภาวะของ

ชายและหญิงเปนสิ่งท่ีประกอบสรางโดยสังคมซ่ึงจะหลอหลอมใหผูหญิงกับผูชายเปนไปในลักษณะใด 

โดยจะเห็นไดจากการศึกษาเก่ียวกับผูหญิงและผูชายในสังคมและวัฒนธรรมตางๆ ซ่ึงพบวาบทบาท

ทางสังคม แบบแผน ความประพฤติ การแตงกาย วิถีการดําเนินชีวิตของผูหญิงและผูชายในแตละ

สังคมวัฒนธรรมนั้นมีความแตกตางหลากหลาย ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลตอเพศ

สภาวะ ไดแก ระบบความเชื่อ ศาสนา คานิยมทางสังคม ระบบการศึกษา กระบวนการขัดเกลาทาง

สังคม ภาษา วรรณกรรม คติชน สื่อมวลชน ฯลฯ (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2553) ปจจัยดังกลาวขางตน 

ลวนใหคุณคาแกเพศชาย ทําใหเพศชายมีสถานภาพสูงกวาเพศหญิง และหลอหลอมใหเพศหญิง

ยอมรับความแตกตางท่ีเกิดข้ึนดวย 

 การศึกษาเก่ียวกับ “ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง" ในสื่อตางๆ ไดมีผูศึกษาไวอยาง

มากมาย ดังเชนงานวิจัยของ วิชชา สันทนาประสิทธิ์ (2543) ศึกษาการนําเสนอภาพความเปนชายใน

ภาพยนตรไทยระหวางป พ.ศ.2541-2542 วุฒินันท แกวจันทรเกตุ (2553) ศึกษาอุดมการณความเปน

ชายในวาทกรรมโฆษณาสินคาและบริการสําหรับผูชายในนิตยสารผูชาย ชนกพร อังศุวิริยะ (2551) 

ศึกษา “ความเปนหญิง” ในนิตยสารสตรีสาร (พ.ศ.2491-2539): การศึกษาความสัมพันธระหวาง

ภาษากับอุดมการณ ศิริพร ภักดีผาสุข (2553) ศึกษา “ความเปนผูหญิง” ในนิตยสารสุขภาพและ

ความงามภาษาไทย เปนตน 

 คาวเปนวรรณกรรมทองถ่ินประเภทคําสอนท่ีชาวลานนาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

อาจจะเปนคําสอนปูสอนหลาน สอนผูชายผูหญิงในการครองเรือน สอนคนท่ัวๆ ไป ฯลฯ โดยคาวจะ

เปนคําประพันธท่ีชาวลานนาใชเพ่ือถายทอดคําสอนตางๆ ซ่ึงจะทําใหอานงายและมีความไพเราะติดหู 

นอกจากคาวจะเปนคําสอนในเรื่องตางๆ แลวยังเปนเหมือนกระจกชวยสะทอนสังคม ศิลปะและ

วัฒนธรรมประจําทองถ่ินลานนา เพ่ือกอใหเกิดประโยชนในดานตางๆ อยางมากมาย เชน กอให    

เกิดมิตร สรางความสมานสามัคคีใหเกิดข้ึนในสังคม และในฐานะท่ีเปนวรรณกรรม ดังนั้นนอกจากจะ

มีประโยชนทางดานภาษาศาสตรแลว ยังเปนประโยชนแกคนท่ัวไปศึกษาตีความเก่ียวกับความคิด 

สังคมและภาพสะทอนตางๆ จากวรรณกรรมคําสอนเหลานี้ 

 เหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการนําเสนอความคิด “ผูชาย” และ “ผูหญิง” ในคาวคําสอน

พอบานแมบานลานนา ซ่ึงถือไดวาเปนวรรณกรรมคําสอนของชาวลานนาท่ีมีชุดความคิดหรือ

อุดมการณบางประการแฝงอยูภายใตเบื้องหลังของการใชภาษา และถูกนําเสนอดวยกลวิธีทางภาษา

เพ่ือสื่อใหเห็นถึงความคิด บทบาทและความไมเทาเทียมกันระหวางผูชายและผูหญิงในสังคมลานนาใน

อดีต 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีสื่อความคิด “ผูชาย” และ “ผูหญิง” ในคาวคําสอนพอบาน

แมบานลานนา 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคิดอุดมการณ วาทกรรมและทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ 

และเก็บขอมูลจากคาวคําสอนพอบานแมบานลานนา (คาวฮํ่าสอนปอเฮือนแมเฮือน) ซ่ึงเปน

วรรณกรรมคําสอนการใชชีวิตคูของชาวลานนาสมัยกอน โดยการวิเคราะหกลวิธีทางภาษาท่ีสามารถ

แสดงใหเห็นถึงความคิด “ผูชาย” และ “ผูหญิง” เพ่ือจะนําไปวิเคราะหชุดความคิดท่ีแฝงอยูในตัวบท 

โดยตัวอยางท่ีใชวิเคราะหในบทความนี้ ผูวิจัยจะคงรูปแบบการพิมพตามตนฉบับและอธิบาย

ความหมายเปนภาษาไทยกรุงเทพฯ ใหใกลเคียงท่ีสุด และนําเสนอผลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา   

1. ทําใหเห็นภาพสะทอนความเปนผูชายและผูหญิงท่ีสื่อผานวรรณกรรมคําสอนคาวคําสอน 

พอบานแมบานลานนาและบทบาทหนาท่ีของผูชายและผูหญิงในการครองเรือน 

2. เปนแนวทางในการศึกษาความเปนผูชายและผูหญิงในสื่ออ่ืนๆ ตอไป 

 

นิยามศัพท 

 กลวิธีทางภาษา หมายถึง การเลือกใชถอยคําตางๆ เพ่ือนําเสนอความคิดเก่ียวกับ “ผูชาย” 

และ “ผูหญิง”  

 ผูชาย (Masculinity) หมายถึง ภาพของผูชายท่ีสะทอนลักษณะความเปนชายในแบบตางๆ 

เชน แสดงออกถึงความเปนใหญ ความเปนผูนํา ความเปนหัวหนาครอบครัว ความแข็งแรง หรือความ

เจาชู (วิชชา สนัทนาประสิทธิ์, 2543: 6) 

 ผูหญิง (Femininity) หมายถึง ความเปนเพศท่ีเกิดจากขอกําหนด กฏเกณฑตางๆ ท่ีสังคม

ตองการใหผูหญิงเปน ดวยการสืบทอดความคิด ความเชื่อ ขนบนิยมตางๆ มาเปนกรอบกํากับ

พฤติกรรมของผูหญิงในสังคม 

 คาวคําสอนพอบานแมบานลานนา หมายถึง วรรณกรรมคําสอนท่ีใชสอนการครองเรือนของ

พอบานแมบานในสังคมลานนาในอดีต โดยมีชื่อเดิมวา “คาวฮํ่าสอนปอเฮือนแมเฮือน” ซ่ึงในบทความ

นี้จะใชคําวา “คาวคําสอนพอบานแมบานลานนา” 
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สรุปผลการวิจัย 

1.   กลวิธีทางภาษาในการนําเสนอความคิด “ผูชาย” และ “ผูหญิง” 

      ผูวิจัยไดถอดความหมายขอมูลจากคาวคําสอนพอบานแมบานลานนาเพ่ือใหเขาใจไดงายข้ึน  โดย

ผลการวิเคราะหกลวิธีทางภาษาในการนําเสนอความคิด “ผูชาย” และ “ผูหญิง” ในคาวคําสอน

พอบานแมบานลานนา สามารถจําแนกได 5 กลวิธี ดังจะไดนําเสนอไวเปนลําดับดังนี้ 

1.1. การเลือกใชคําศัพท 

                รูปแบบของการแสดงออกทางความคิดหรืออุดมการณในวาทกรรมท่ีปรากฏใหเห็นไดชัด

และมีผูสนใจศึกษามากท่ีสุด คือ การเลือกใชคําศัพทเพ่ือสื่อความหมายหรือแสดงความคิด ซ่ึงเปน

กลวิธีท่ีใชมากในการนําเสนอความคิด “ผูชาย” และ “ผูหญิง” ในคาวคําสอนพอบานแมบานลานนา 

ผลการวิจัยพบวาสามารถจําแนกการเลือกใชคําศัพทเปนกลวิธียอยๆ ไดเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1.1.1.  คําศัพทแสดงพฤติกรรมหรือการกระทํา 

                              การเลือกใชคําศัพทท่ีแสดงถึงพฤติกรรมหรือการกระทําของผูชายและผูหญิง

จากคาวคําสอนพอบานแมบานลานนาท่ีพบ สามารถจัดเปนกลุมยอยได 3 กลุม ไดแก คําศัพทแสดง

พฤติกรรม คําศัพทแสดงหนาท่ีและความรับผิดชอบและคําศัพทแสดงความคาดหวัง 

        1.1.1.1. คําศัพทแสดงพฤติกรรม 

                   การเลือกใชคําศัพทท่ีแสดงพฤติกรรมของผูชายและผูหญิงนี้ครอบคลุม

ถึงการแสดงอาการ การใชคําพูด ลักษณะทาทาง นิสัยใจคอ ความคิดและอารมณความรูสึกของผูหญิง 

ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

ตัวอยาง 1 

 “…ผัวปากจาแข็ง เมียแปงออนกอม กอยจาฟูอู กํางาม...” 

 คําแปล  หากผัวพูดจารุนแรงอารมณรอน ก็ใหเมียออนนอม  คอยพูดคอยจาดวยวาจาท่ี

ไพเราะ” 

 จากตัวอยางใชคํา  “ปากจาแข็ง” (พูดจารุนแรง)  แสดงถึงพฤติกรรมในแงลบของผูชาย         

ไมเพียงแตคําพูดแตอารมณยังรุนแรงงเชนกัน  แตไมวาผูชายจะแสดงพฤติกรรมในแงลบเพียงใด  

ผูหญิงก็ควรจะแสดงพฤติกรรมในแงบวก  คือ  ใหออนนอมคอยพูดจาดวยคําท่ีไพเราะ  เพ่ือไมใหเกิด

การทะเลาะวิวาทกัน 

  1.1.1.2.   คําศัพทแสดงหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

                              การเลือกใชคําศัพทท่ีแสดงหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

ผูชายและผูหญิงจะเปนคําศัพทท่ีเก่ียวกับการทํางาน  ภาระหนาท่ี  หรือเปนพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับความ

รับผิดชอบหรือกิจกรรมของผูชายและผูหญิง 
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ตัวอยาง 2 

 “...ฟกแฟงแตงโม  ปูโทเรียบรอย  หื้อเมียแหงเจา  ใจดี…” 

 คําแปล   ฟกแฟงแตงโมเตรียมหามาไวใหเมียเปนคนคอยปลูกไวในบาน 

 จากตัวอยางใชคํา  “หื้อเมียแหงเจา ใจดี” (ใหเมียเปนคนคอยปลูกไว)  แสดงใหเห็นวาการ

ปลูกพืชผักผลไมเปนหนาท่ีของผูหญิงท่ีตองทํา  และหนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาวจะเปนหนาท่ีท่ี

ผูหญิงจะปฏิบัติภายในบริเวณบาน 

  1.1.1.3.  คําศัพทแสดงความคาดหวัง 

                                             การเลือกใชคําศัพทท่ีแสดงความคาดหวัง  เปนคําศัพทท่ีแสดง

ความคาดหวังของผูหญิง  มักจะมีคําวา  หวัง  ขอเพียง (ขะแนว)  เปนตน  เพ่ือแสดงความคาดหวัง

ของผูหญิงท่ีมีตอผูชายในเรื่องตางๆ 
 

ตัวอยาง 3 

 “...แมญิงเอาผัว   หวังจักกุมเฒา...” 

 คําแปล   ผูหญิงอยากมีผัว  และหวังท่ีจะอยูกินกันไปจนแกเฒา 

 จากตัวอยางใชคําวา  “หวัง”  เพ่ือแสดงความคาดหวังของผูหญิงท่ีอยากแตงงานและหวังวา

จะมีคนคุมครองดูแลและอยูกันไปจนแกเฒา  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูหญิงเปนเพศท่ีฝากความหวังไวกับ

ผูชายมาก 

1.1.2. คําศัพทใชเรียกผูชายและผูหญิง 

               การเลือกใชคําศัพทใชเรียกผูชายและผูหญิงนั้น  จากขอมูลพบวาสามารถ

แบงออกเปน 2 กลุม  คือ  คําศัพทท่ีใชเรียกผูชาย  และคําศัพทท่ีใชเรียกผูหญิง 
 

ตัวอยาง 4 

 “…แมหมายแมฮาง  ยังมีเหมือนก๋ัน  เปนดีสําคัญ  มีก๋ันท่ัวบาน...” 

 คําแปล   ผูหญิงท่ีเปนหมาย  ผูหญิงท่ีหยาราง  เปนสิ่งท่ีไมดี  มีอยูท่ัวทุกท่ี 

 จากตัวอยางใชคํา  “แมหมายแมฮาง” (ผูหญิงท่ีเปนหมาย  ผูหญิงท่ีหยาราง)  เปนลักษณะท่ี

ไมพึงประสงคของผูหญิง  โดยเนนย้ําวาเปนสิ่งท่ีไมดีและมีอยูท่ัวไป  และจากคําดังกลาวแสดงใหเห็น

วา   ไมมีผูชายคนไหนสนใจและตองการผูหญิงท่ีเปนหมายและหยาราง 
 

ตัวอยาง 5 

 “…เมียแปงฮวมฮัก  บไจนอนสูง  ยอนผัวมีบุญ  เหนือหัวแหงเจา...” 

 คําแปล   เมียทําตัวใหเปนท่ีรักของผัว  หามนอนสูงกวา  คิดวาผัวมีบุญคุณ  เปนเสมือนผูอยู

เหนือหัว 
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 จากตัวอยางใชคํา  “เหนือหัวแหงเจา”  (เหนือหัวของผูหญิง)  เพ่ือแสดงใหเห็นวาผูชายท่ี

เปนสามีจะไดรับการยกยองเทิดทูนจากผูหญิงท่ีเปนภรรยา  โดยผูหญิงยกยองผูชายเปรียบเสมือนอยู 

เหนือหัวของตนเอง  เพราะคิดวาสามีนั้นมีบุญคุณและคอยดูแลคุมครองตนเองเสมอ  ดังนั้นจึงหาม

นอนสูงกวา 

 

1.2.  การใชอุปลักษณ 

                       อุปลักษณ (metaphor) คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่งโดยสิ่งท่ีนํามา

เปรียบเทียบนั้นมาจากตางกลุมกัน” (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2542) “เรียกสิ่งท่ีเปนตนแบบในการ

เปรียบเทียบวา “แบบเปรียบ” หรือ “source domain” และเรียกสิ่งท่ีถูกนําไปเปรียบวา “สิ่งท่ีถูก

เปรียบ” หรือ “target domain” หรือ “tenor”” (Saeed, 1997 อางถึงในศิริพร ภักดีผาสุข, 2553) 
 

ตัวอยาง 6 

 “…กันผัวเปนไฟ  หื้อเมียเปนน้ํา  จักดับวอดหื้อ  หายลง...” 

 คําแปล   หากผัวอารมณรอนเปนไฟ  ใหเมียทําตัวเปนน้ําคอยดับไฟใหหายรอน 

 จากตัวอยางใชอุปลักษณโดยการเปรียบผูชายเปน “ไฟ”  และเปรียบผูหญิงเปน “น้ํา”  โดย

เปรียบวา  “ไฟ” เปนอารมณรอนของผูชาย  และ  “น้ํา” เปนอารมณเย็นของผูหญิง  และกลาวเนน

ใหผูหญิงเปรียบเปนน้ําคอยดับไฟใหหายรอน  ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ผูชายสามารถแสดง

อารมณรอนไดแตผูหญิงตองเปนฝายคอยดับอารมณรอนของผูชายเพ่ือไมใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน  

จะไดอยูอยางมีความสุข 
 

ตัวอยาง 7 

 “…สองเรารา  บกากาดแกว  เผียบเหมือนอยางแกว  กับคํา…” 

 คําแปล   สองเรานั้น  ไมคลาคลาดแคลว  เปรียบดั่งแกว (อัญมณี) ท่ีประดับอยูบนทอง 

 จากตัวอยางใชอุปลักษณ  โดยเปรียบผูหญิงเปน  “แกว” (อัญมณี) และเปรียบผูชายเปน 

“แหวน” ซ่ึงในปริบทดังกลาวแสดงใหเห็นวา  ผูหญิงเปนเพียงของประดับหรือตกแตงของผูชาย

เทานั้น  จะมีคาก็ตอเม่ือมาประดับคูกับผูชาย  โดยแสดงใหเห็นวาอัญมณีจะตองอาศัยทองในการ

แสดงใหเห็นวามีคา  นั่นคือการท่ีผูหญิงจะตองพ่ึงพาอาศัยผูชายนั่นเอง 

 

1.3.  การกลาวอาง 

             การกลาวอาง  คือ  การกลาวถึงกลุมคนหรือกลุมของสิ่งของตางๆ  ท่ีอยูกันอยาง

เปนระบบ  และเชื่อวาเม่ือนํามาใชในการอางถึงแลวจะมีอิทธิพลกับความคิดความเชื่อของคนในสังคม  

โดยอาจเปนการเหมารวมวากลุมคนหรือกลุมของสิ่งของตางๆ ท่ีอางถึงเปนเชนนั้นท้ังหมด 
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ตัวอยาง 8 

 “…ตึงฮูเหมือนก๋ัน  แมเกลาปนจอง  นองกอยหยองเขา  นอนลูน...” 

 คําแปล   เปนท่ีรูเหมือนกันวา  ผูหญิงจะตองเขานอนทีหลังผูชาย 

 จากตัวอยางใชการอางถึง  โดยใชคําวา  “ตึงฮูเหมือนก๋ัน”  (เปนท่ีรูเหมือนกัน)  ในปริบทนี้

แสดงใหเห็นวาคนท่ัวไปรูกันดีวา  ผูหญิงตองเขานอนหลังผูชาย  นั่นหมายความวา  เปนการอางถึง

กลุมบุคคลในสังคมวารูกันท่ัวไปวาพฤติกรรมดังกลาวของผูหญิงเปนสิ่งท่ีควรทํา 

1.4.  การใชมูลบท 

             การใชมูลบท  คือ  การใชรูปภาษาท่ีเอ้ือตอการตีความ “มูลบท”  ในท่ีนี้มักมีรูป

ภาษาท่ีเอ้ือตอการตีความ  เชน  กอน  ลูน (หลัง)  เปนตน 
 

ตัวอยาง 9 

 “…จะหม่ันปดแปง  สะลีเสื้อผา  หื้อผัวแปงนอน  กอนนอง…” 

 คําแปล  เตรียมเครื่องแตงตัวและท่ีนอนไวใหเรียบรอย  สําหรับผัวใหนอนกอนเมีย 

 จากตัวอยางใชมูลบทเพ่ือเอ้ือตอการตีความ  โดยใชคําวา  “กอน”  เพ่ือเปนการบอกถึง

ลําดับกอนหลัง  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  ผูหญิงจะตองเตรียมสิ่งของตางๆ ใหแกผูชายกอนนอนซ่ึงเปน

หนาท่ีในบานท่ีผูหญิงพึงกระทําใหผูชาย  และผูชายจะไดนอนกอนผูหญิงเสมอ 

 

1.5. การกลาวเกินจริง 

              การกลาวเกินจริง  เปนการใชถอยคําท่ีแสดงถึงเนื้อหาท่ีเกินความเปนจริง  ซ่ึงจะ

พบกับลักษณะของผูชายเทานั้นเพ่ือแสดงใหเห็นวาผูชายเปนผูคิดไกล  มีโอกาสกาวหนาและเปนผูนํา

ครอบครัว 
 

ตัวอยาง 10 

 “…หัวบกุงฟา  คางฝามือปาย  ตึงบอาลัย  เมียมานอยูบาน...” 

 คําแปล  หัวไมถึงฟา  คางอีกฝามือเดียว  คิดวาตนเองไปไดดีขางหนา  ไมหวงอาลัยเมียท่ี

กําลังทองอยูบาน” 

 จากตัวอยางใชการกลาวเกินจริงในขอความวา  “…หัวบกุงฟา  คางฝามือปาย”  เพ่ือแสดงให

เห็นวา  ผูชายมีความคิดวาตนเองอยูเหนือผูหญิงมาก  และสามารถทําตนใหเจริญกาวหนาไดเรื่อยๆ 

โดยไมจําเปนตองสนใจผูหญิง  การกลาวเกินจริงในลักษณะดังกลาวแสดงความคิดของผูชายวา  ผูชาย

ตองเปนเพศท่ีเดินหนาไปตลอดเพ่ือเปนผูนําและกระทําสิ่งใดก็ได  สวนผูหญิงตองเปนฝายเดินตาม

ผูชายเสมอ 
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2. การนําเสนอความคิด “ผูชาย” และ “ผูหญิง” ในคาวคําสอนพอบานแมบานลานนา 

     จากการศึกษากลวิธีทางภาษาท่ีสําคัญท้ัง 5 กลวิธี  สามารถสะทอนใหเห็นความคิดท่ีเก่ียวกับ

ผูชายและผูหญิงได 3 ชุดความคิดหลัก  คือ  พฤติกรรม  การทําหนาท่ี  และการพ่ึงพาอาศัย  โดย

ผูวิจัยจะอธิบายความคิดท้ังสามของผูชายและผูหญิงรวมกันไป  เนื่องจากจะทําใหเห็นความคิดและ

อุดมการณท่ีอยูเบื้องหลังการใชภาษา  โดยชุดความคิดดังกลาว มีดังนี้ 

             2.1.  พฤติกรรม 

 2.1.1.  พฤติกรรมการแสดงออก ความรูสึก อารมณและลักษณะท่ีตองการ 

                  จากการวิเคราะหกลวิธีทางภาษา  พบวา  สะทอนใหเห็นความสําคัญ

เก่ียวกับพฤติกรรมการแสดงออกและอารมณความรูสึกของผูชายและผูหญิง และจากชุดคําศัพทใน

กลวิธีทางภาษาจะพบท้ังพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและไมพึงประสงคตลอดจนลักษณะของผูหญิงท่ีพึง

ประสงคและไมพึงประสงค ดังนี้ 

            2.1.1.1.  พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

                                             การศึกษากลวิธีทางภาษา เชน การเลือกใชคําศัพท การใชการ

กลาวอาง การใชมูลบท พบวา  มีความคิดท่ีบงบอกพฤติกรรมการแสดงออกหรืออารมณความรูสึก

ในทางท่ีพึงประสงคของผูเขียนท้ังผูชายและผูหญิง 
 

ตัวอยาง 11    

 “...ผัวปากจาแข็ง เมียแปงออนนอม กอยจาผูอู กํางาม...” 

 คําแปล   หากผัวพูดจารุนแรงอารมณรอน ก็ใหเมียออนนอม คอยพูดคอยจาดวยวาจาท่ี

ไพเราะ 

 จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา  ไมวาผูชายจะทําพฤติกรรมไมเหมาะสมโดยการพูดจาดวย

อารมณรอน รุนแรงเพียงใด  แตผูหญิงก็ยอมท่ีจะพูดจาดี คอยพูดคอยจาดวยคําพูดท่ีไพเราะ นั่นแสดง

ใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันระหวางชายกับหญิง โดยแสดงใหเห็นวาผูชายมีความเหนือกวาผูหญิง

เปนอยางมาก ซ่ึงนําไปสูความคิดท่ีวาผูชายเปนใหญเหนือผูหญิง 
 

ตัวอยาง 12    

 “...กันผัวเปนไฟ ฮ้ือเมียเปนน้ํา จักดับวอดหื้อ หายลง...” 

 คําแปล หากผัวอารมณรอนเปนไฟ ใหเมียคอยเปนน้ําดับไฟใหหายรอน 

    จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา ไมวาผูชายจะทําพฤติกรรมไมเหมาะสมโดยการทําอารมณ

โกรธ ฉุนเฉียว รอนแรงเพียงใด  แตผูหญิงก็ตองเปนผูท่ีใจเย็น คอยพูดจาดีและแกไขปญหาใหผูชาย

หายโกรธหรือโมโห นั่นแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกันระหวางชายกับหญิง โดยแสดงใหเห็นวา

ผูชายมีความเหนือกวาผูหญิงอยูมาก 
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            2.1.1.2.  พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค 

                การศึกษากลวิธีทางภาษา  เชน การเลือกใชคําศัพท  การใชการ 

กลาวอาง พบวามีความคิดท่ีไมตองการใหผูชายและผูหญิงแสดงพฤติกรรมหรืออารมณความรูสึก

ในทางท่ีไมพึงประสงค 
 

ตัวอยาง 13 

“สอนมาหลายๆ เจาไหมยอดมอน แมญิงบอู เปนเอ็นปอจายเจาชู ข้ีอูปากเปน ปอจายนักเลง 

แฮมพายบอนเลน” 

คําแปล    สอนมาก็มากแลว ผูหญิงคนไหนท่ีไมพูดแลว  เขาจะหาวาเปนคนหยิ่ง  ผูชายเจาชู

มักชางพูดจา ผูชายนักเลงมักชอบเลนการพนัน 

           จากตัวอยางแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของผูหญิง คือ การท่ีผูหญิงไมพูดจา 

ผูคน (ผูชาย) จะมองวาผูหญิงเปนคนหยิ่ง แตในทางกลับกัน หากผูชายเปนคนชางเจรจา พูดดีจะเปน

ท่ีชื่นชอบของคนท่ัวไป  ซ่ึงผูชายมองวาผูหญิงท่ีไมพูด เปนพฤติกรรมท่ีผูชายไมปรารถนา จากตัวอยาง

จึงสามารถแสดงอุดมการณวาผูชายเปนใหญกวาผูหญิง หรือปตาธิปไตยนั่นเอง 
 

ตัวอยาง 14 

 “...จะไปนับถือ แมมานกวานจาง จเขาหม่ินสั้น วําวาย...” 

 คําแปล   ผูชายอยาไปถือสาผูหญิงทองเลย เพราะมักจะอารมณรอน โกรธงาย 

 จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา  การท่ีผูหญิงทําพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เชน อารมณฉุนเฉียว

โมโหงาย  โกรธงาย ในขณะตั้งทองนั้น ถือวาเปนพฤติกรรมท่ีไมปรารถนาของผูชาย แตจะสังเกตไดวา 

มีการใชคําพูดวา อยาไดไปถือสา ยิ่งเปนการตอกย้ําวาผูหญิงทําสิ่งท่ีผิดอยู และผูชายสามารถใหอภัย

และไมถือสาได ดังนั้นยอมแสดงใหเห็นถึงอุดมการณปตาธิปไตยไดเชนกัน 

2.2.   การทําหนาท่ี  

                         ความคิดเก่ียวกับการทําหนาท่ี  หมายถึง  ภาระความรับผิดชอบของผูชายและ

ผูหญิงหรือสิ่งท่ีผูชายกับผูหญิงพึงปฏิบัติหรือสิ่งท่ีสังคมลานนาในสมัยกอนคาดหวังใหพึงปฏิบัติในท่ีนี้

ไดรวมเอาแนวคิดในเรื่องพ้ืนท่ีมาใชดวย  เพราะหนาท่ีท่ีผูชายและผูหญิงควรจะทําก็จะอยูในพ้ืนท่ี     

ท้ังในบานและนอกบาน  ซ่ึงจากการศึกษากลวิธีทางภาษาพบวามี 2 กลวิธี  ไดแก  การเลือกใช

คําศัพท และการใชการกลาวเกินจริง  นอกจากนี้ยังทําใหเห็นวาความคิดเรื่องหนาท่ีของผูชายและ

ผูหญิงสามารถแบงออกเปน 2 กลุม  ไดแก  การทําหนาท่ีในบาน  และการทําหนาท่ีนอกบาน  ดังจะ

แสดงใหเห็นตอไปนี้ 
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               2.2.1.   การทําหนาท่ีในบาน 

                                 สิ่งท่ีพบเห็นไดชัดเจนจากขอมูลคาวคําสอนพอบานแมบานลานนาพบวา  

การกระทําหนาท่ีในบานนั้นจะปรากฏกับผูหญิงแทบท้ังสิ้น  
 

ตัวอยาง 15 

 “...จักหามาไว น้ําใจขัดสี สะหลุงกัณฑี ตักน้ําชวยหนา จะหม่ันปดแปง สะลีเสื้อผา...” 

 คําแปล    เตรียมหาน้ําหาทามาไวใชชําระรางกาย เตรียมอุปกรณอาบน้ําและตักน้ํารอผัว

อาบ เตรียมเครื่องแตงตัวและจัดท่ีนอนไวใหเรียบรอย 

 จากตัวอยางแสดงหนาท่ีหรือกิจกรรมท่ีผูหญิงตองทํา คือ การเตรียมน้ําไวเพ่ือใหผูชายชําระ

รางกาย  เตรียมอุปกรณอาบน้ําและตักน้ํารอผูชายอาบ  เตรียมเครื่องแตงตัวและจัดท่ีนอนไวให

เรียบรอยสําหรับผูชาย  การกระทําหนาท่ีดังกลาวจะสังเกตไดวาเปนการกระทําท่ีอยูในบาน และเปน

หนาท่ีของแมบานท่ีจะตองปฏิบัติตอผูชาย  สิ่งเหลานี้ลวนแสดงใหเห็นความคิดวา  งานท่ีผูหญิงทําจะ

เปนงานในบานท้ังสิ้น 

2.2.2 การทําหนาท่ีนอกบาน 

                                สิ่งท่ีพบเห็นไดชัดเจนจากขอมูลคาวคําสอนพอบานแมบานลานนานั้นคือ  

การกระทําหนาท่ีนอกบานจะปรากฏกับผูชายแทบท้ังสิ้น  
 

ตัวอยาง 16 

 “...ขะแนวผัวเนี๊ยะ ตังเวียงตังการ” 

 คําแปล    ขอเพียงใหผัวนี้ ขยันทําการทํางานหาเลี้ยง 

 จากตัวอยางแสดงหนาท่ีหรือกิจกรรมท่ีผูชายตองทํา  คือ  การท่ีตองออกไปทํามาหากิน        

นอกบานเพ่ือเลี้ยงครอบครัว  โดยการกระทําหนาท่ีดังกลาวเปนการกระทําท่ีอยูนอกบาน และเปน

หนาท่ีของพอบานท่ีจะตองปฏิบัติเพ่ือแสดงความเปนผูนําของบาน  สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตแสดงใหเห็น

ถึงความคิดวา  ผูชายตองทําหนาท่ีนอกบานคอยดูแลหาเลี้ยงและเปนท่ีพ่ึงพิงใหแกผูหญิง 

               2.3.   การพ่ึงพาอาศัย 

              การพ่ึงพาอาศัยในท่ีนี้ จะขอกลาวถึงการพ่ึงพาอาศัยในลักษณะของผูหญิงท่ี

จะตองคอยพ่ึงพาอาศัยผูชายอยูเสมอ และคิดวาผูชายจะชวยดูแลและคุมครองใหแกตนเอง กลวิธีทาง

ภาษาท่ีสื่อความคิดนี้ ไดแก การเลือกใชศัพท และการใชอุปลักษณ  

ตัวอยาง 17 

 “…แมญิงเอาผัว  หวังจักกุมเฒา  เหมือนผํากับเตา  อยูน้ํา...” 

 คําแปล   ผูหญิงก็อยากมีสามี  เพราะหวังท่ีจะอยูกันไปจนแกเฒา  เปรียบเหมือนผํากับเทา 

(พืชชนิดหนึ่งมีสีเขียวจะเจริญเติบโตไดในน้ํา)  ท่ีตองอยูอาศัยในน้ําถึงจะเจริญเติบโตได 
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 จากตัวอยาง  ใชอุปลักษณโดยการเปรียบผูหญิงเปน  “ผํากับเตา (เทา)”  เปนพืชชนิดหนึ่งมี

สีเขียวและจะเจริญเติบโตไดในน้ํา  และมีการเปรียบผูชายเปน  “น้ํา”  ซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของผํากับ

เตา (เทา)  โดยปริบทดังกลาวเปรียบเทียบใหเห็นวา  ผูหญิงจะตองคอยพ่ึงพาผูชายอยูเสมอ  และจะ

อยูไดหากมีผูชายคอยดูแลหรือเปนท่ีพ่ึง  และผูชายตองคอยเปนผูดูแลผูหญิง  เปรียบเปนน้ําท่ีทําให

ผํากับเตา (เทา) อยูรอดได 

 

อภิปรายผล 
  

 จากการศึกษาการนําเสนอความคิด  “ผูชาย-ผูหญิง” ในคาวคําสอนพอบานแมบานลานนา  

พบวามีประเด็นท่ีนาสนใจ  คือ  ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นมีอิทธิพลตอการเกิดความคิดของ

ผูชายและผูหญิงอันจะนําไปสูอุดมการณปตาธิปไตยเปนอยางมาก  ภายใตการอยูรวมกันในโลกท่ีมี

ผูหญิงผูชาย  บทบาทของผูชายจะไดรับการยกยองและเปนผูนําอยูเสมอ  สวนผูหญิงจะตองเปนผูตาม

และปรนนิบัติรับใชผูชาย  อีกท้ังพ้ืนท่ีของผูชายจะเปนพ้ืนท่ีนอกบานสวนพ้ืนท่ีของผูหญิงจะเปนพ้ืนท่ี

ในบาน  ทําใหสังคมใหความคาดหวังกับผูชายวาจะตองเปนผูท่ีนําพาครอบครัวใหอยูรอดปลอดภัย  

โดยปจจัยตางๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมลวนใหคุณคากับเพศชายและกิจกรรมของเพศชาย  ทําให

เพศชายมีบทบาทและมีสถานภาพท่ีสูงกวาเพศหญิง  อีกท้ังยังหลอหลอมใหผูหญิงยอมรับสภาพความ

แตกตางท่ีเกิดข้ึนเหลานั้นดวยดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษา  “ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง”  ในสื่อท่ีหลากหลายตอไป 

2.   ควรศึกษาเปรียบเทียบ  “ความเปนชาย” และ “ความเปนหญิง” ตางภูมิภาคและตาง

สมัยวาเหมือนหรือแตกตางกันหรือไมอยางไร   
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เอกลักษณหลากหลายทางเพศ เพศสภาพและแบบแผนประเพณีของเกาหลีใต:  

การศึกษาเชิงลึกของกลุมรักรวมเพศแบบชายรักชาย 

ชาวเกาหลีใตทีท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

 

วุทธินันท ออกกังวาน 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้ตองการท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมเกยเกาหลีผานการเขามา

ของแอปพลิเคชันหาคู (Geosocial Applications) โดยมีกรอบทฎษฎีท่ีวาดวยเอกลักษณความ

หลากหลายทางเพศซ่ึงทําโดย Matthew McGuire (2016) โดยการวิจัยนี้ใชการสัมภาษณเชิงลึกแบบ

ก่ึงทางการ (Semi-Structures Conduct) กับชาวเกยเกาหลีท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย

จํานวน 25 คนชวงเทศกาลสงกรานต ผูเขียนคนพบวามีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนจากการเขามาของ

แอปพลิเคชันหาคู ในแงของการเปดเผยขอมูลท่ีเพ่ิมข้ึน การใชแอปพลิเคชันหาคูในการสรางรายได 

การลมสลายลงของกลุมบุคคลสองชีวิต การเลือกคูนอนท่ีไมใชคนเกาหลี การไมเปนท่ียอมรับของ

สังคม LGBT ในสังคมเกาหล ีและการประกาศตนในครอบครัว 

 

คําสําคัญ: เกยเกาหลี, แอปพลิเคชันหาคู, บุคคลสองชีวิต 
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The Queer Identity, Sexuality and Tradition of South Korea:  

An In-Depth Study on South Korean Gay Men Visiting in 

Bangkok, Thailand 

 

Wuttinun Oggungwan 

School of Humanities and Applied Arts 

University of the Thai Chamber of Commerce 

 

Abstract 

This paper spotlights on the dynamic changes of Korean Gay Men (Homosexual) 

through Geosocial Applications. The research adopts conceptual framework from the 

previous research about the Queer Identity of Korean gay men by Matthew McGuire 

(2016). This paper collects data by in-depth interviews with semi-structures conduct 

using 25 Korean travelers who came to Thailand during Songkran Festival in 2018. The 

researcher finds out that there are changes in social behavior in terms of how they 

share more private information, how they use the application to earn a living, how 

“Double Life” struggle in hiding their second life, how Korean gay men chooses their 

short-term partners, how LGBT society looks in big picture and how they coming out 

using coming home method. 

 

Keywords: Korean gay, geosocial application, double life 
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

 ในโลกปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ความหลากหลายทางเพศนั้นเปนหนึ่งใน

หัวขอในยุครวมสมัยท่ีคนใหความสนใจ เอกลักษณทางเพศไมไดถูกมองเปนเพียงแคภายนอกอีกตอไป 

หากยังมีการยอมรับความหลากหลายทางเพศในรูปแบบอ่ืนๆมากข้ึนอีกดวย หากทวาการศึกษาท่ีผาน

มาไดมีการกลาวถึงความขัดแยงเก่ียวกับเพศสภาพท่ีมีความเปนปจเจกของภูมิภาคเอเซียตะวันออก

และตะวันออกเฉียงใต (Matthew McGuire, 2016) ลักษณะเดนของเพศสภาพในภูมิภาคนี้คือการท่ี

มีกลุมเพศชายท่ีมีรสนิยมในการมีกิจกรรมทางเพศรวมกับผูชาย แตเนื่องดวยปจจัยทางสังคมตางๆ ทํา

ใหบุคคลกลุมนี้ตองมีการแตงงานกับเพศหญิง เรียกกันวา “บุคคลสองชีวิต” (double life) 

(Matthew McGuire, 2016) สาธารณรัฐเกาหลีเปนหนึ่งในประเทศแถบเอเซียตะวันออกท่ีมีกลุม

บุคคลสองชีวิตจํานวนมาก เนื่องจากสังคมสมัยใหมของเกาหลีมีกรอบสังคม ท้ังในรูปแบบรูปธรรม

ผานกฎหมายท่ีวาดวยเรื่องของหนาท่ีของชายและหญิงท่ีพึงกระทํา (Seungsook Moon, 2002) และ

นามธรรมผานความเชื่อวาดวยเรื่องของขงจื่อและความกตัญู (Ch’oe และคณะ, 2000) บทความ

วิจัยนี้เพงความสนใจท่ีกลุมเพศชายท่ีมีรสนิยมในการรวมเพศกับผูชายและมีหัวขอบทความหลัก

เก่ียวกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมในแงของแบบแผนประเพณีเดิมของเกาหลี โดยบทความนี้จะเนน

ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชาวเกยเกาหลีเม่ือมีแอปพลิเคชันหาคู (Geosocial Applications) 

เขามา สําหรับวัตถุประสงคในการทําบทความชิ้นนี้เพ่ือทีจะศึกษาขอมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวกับกลุมเพศชาย

รักชายของชาวเกาหลีใตใหละเอียดมากยิ่งข้ึนภายใตสังคมท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วของเกาหลี อีกท้ัง

บทความวิจัยกอนๆยังไมสามารถอธิบายความคิดของกลุมชายรักชายไดอยางละเอียดมากนัก 

การศึกษาในบริบทประเทศไทยยังเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกาหลีท่ีอาจไดรับอิทธิพล

จากยุคโลกาภิวัฒนไดเปนอยางดีอีกดวย การศึกษานี้จะมีรูปแบบเปนการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมชาว

เกาหลีใตเพศชายท่ีมีอายุระหวาง 18 ปถึง 40 ป ท่ีมาทองเท่ียวไมนอยกวา 7 วันในประเทศไทยและ

ใชแอปพลิเคชันหาคูในการหาเพ่ือนหรือเพ่ือการมีเพศสัมพันธจํานวน 25 คน สาเหตุท่ีเลือกประเทศ

ไทยเนื่องจากประเทศไทยนั้นมีลักษณะท่ีเปนมิตรกับเพศหลากหลาย ท้ังนี้ เ กิดจากการการ

เปลี่ยนแปลงไปทางสังคมท่ีคลายกับทางตะวันตก กลาวคือมีการแบงแยกชัดเจนในเรื่องของเพศ ท่ี

เปนเพศสภาพภายนอกตามจริง และเพศท่ีเปนรสนิยมทางเพศ หรือความตองการในการมีกิจกรรม

ทางเพศรวมกับเพศไหน เรียกวาเพศภายใน (inner phet) (M.J. Sinnot, 2004) เม่ือเกิดการแบงแยก

ท่ีชัดเจน การยอมรับท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมไทยจึงคอนขางงายกวากรณีศึกษาของประเทศอ่ืนๆและใน

เรื่องท่ีกลุมเพศหลากหลายมักใหความสนใจในประเทศไทย นอกจากนี้การสัมภาษณท้ังหมดใน

บทความนี้ จะอิงการศึกษาเดิมของ Matthew McGuire (2016) ในการแบงคําถามและประเด็นตางๆ 

โดยจะแบงเปน 2 ประเด็นหลักคือ 1. การแปรเปลี่ยนของพ้ืนท่ีทางเพศ (Sexual Gentrification) 
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และ 2. การเปลี่ยนแปลงจากออฟไลนสูออนไลน (Materializing Connection Offline and Online) 

รูปแบบของบทความนี้ในสวนถัดไปเปน คําถามวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม กรอบทฤษฎี วิธีการดําเนินวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล สรุปผลวิจัยและขอจํากัดวิจัย 

 

คําถามวิจัยและจุดประสงคของการวิจัย 

 คําถามวิจัยในบทความนี้ ผูเขียนตองการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงไปและปจจัยของชาวเกย

เกาหลีในการพบปะผูคนท้ังเพ่ือการหาเพ่ือนหรือคูนอนตามอัธยาศัยผานการใชแอปพลิเคชันหาคู 

(Geosocial Application) เม่ือเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย สําหรับวัตถุประสงคในการเขียน

วิจัยเรื่องนี้ข้ึนมีดวยกัน 2 ประการไดแก  

1. เพ่ือทีจะศึกษาขอมูลเชิงลึกท่ีเก่ียวกับกลุมเพศชายรักชายของชาวเกาหลีใตใหละเอียดมาก

ยิ่งข้ึนภายใตสังคมท่ีเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วของเกาหลี  

2. เพ่ือเพ่ิมมุมมองจากบทความวิจัยกอนๆในบริบทของประเทศไทย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

1. การบัญญัติคํา 

การศึกษาท่ีผานมาท่ีเก่ียวกับเพศสภาพนั้น มักจะอยูภายใตการจํากัดความของคําวาอัต

ลักษณทางเพศ (Gender Identity) อัตลักษณทางเพศของกลุมเพศสภาพหรือเพศท่ีไมใชแบบรักตาง

เพศ มักถูกเรียกรวมๆกันวา อัตลักษณทางเพศท่ีแปลกประหลาด (Queer Identity) (Kunsik Sung, 

2013) แตเนื่องจากการใชคําวาแปลกประหลาดหรือ Queer มักจะใชในการเสียดสีความหลากหลาย

ทางเพศ จึงทําใหเกิดวามขัดแยงข้ึนในชวงปค.ศ. 1990 ดวยเหตุนี้จึงมีการเปลี่ยนการเรียกกลุม

หลากหลายทางเพศเปนตัวยอของรสนิยมทางเพศนั้นๆ กลาวคือ LGBT หรือท่ียอมาจาก Lesbian 

(กลุมหญิงรักหญิง) Gay (กลุมชายรักชาย) Bisexual (กลุมท่ีรักท้ังชายหรือหญิง) Transgender (กลุม

คนขามเพศ) สําหรับในบทความนี้ ผูเขียนจะเรียกกลุมหลากหลายทางเพศวา LGBT อีกคําหนึ่งท่ี

เก่ียวของกับบทความนี้คือคําวากลุมชายรักชายหรือท่ีเรียกกันติดปากวา “เกย” (Gay) คําจํากัดความ

ของคําวาเกยนั้นมาจากคําทางการคือกลุมเพศชายท่ีมีรสนิยมทางเพศในการมีกิจกรรมและมีความรัก

รวมกับเพศชายเหมือนกัน หรือท่ีเรียกกันวา Homosexual โดยถาหากเราแปลกันตามรากศัพทจริงๆ 

จะมีความหมายวากลุมคนรักรวมเพศ แตเนื่องจากบทความนี้เนนไปท่ีกลุมชายรักชาย จึงขอเรียกวา

เกย เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกัน  
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2. รากฐานของเกยในประวัติศาสตรเกาหลี 

จากการศึกษาขอมูลตางๆท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตรเกาหลี ผูเขียนคนพบวาประวัติศาสตรท่ี

ผานมาในคาบสมุทรเกาหลีมักเลือกท่ีจะละการเขียนเรื่องของกลุมชายรักชายลงในในพงศาวดารหรือ

บันทึกทางประวัติศาสตร หากแตพบเห็นจากคําบอกเลาของผูเฒาผูแกท่ีไดมีการบอกเลาตอๆกันมา

เก่ียวกับพฤติกรรมการรวมเพศกันวาเกิดข้ึนเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวันของสามัญชนท่ัวๆไป 

(Kwansu Park, 2006) จากการศึกษาของ Park (2006) เขาไดคนพบวารากฐานของการมีเกยอยูใน

หมูบานเกิดจากการทํางานท่ีเหนื่อยลาหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยางไมทันคาดคิด ท้ังนี้เพ่ือเปนการ

คลายความเครียดและหาความสุขทางเพศจากบุคคลท่ีอยูใกลตัว สถานท่ีท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมักเกิดข้ึน

ในบาน ตามยุงฉางขาวหรือแมกระท่ังตามขางถนน โดยบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรวมเพศนั้นสามารถเปนได

ท้ังคนหนุมหรือคนแก รวมถึงแตงงานแลวหรือโสด ท้ังหมดจะรวมตัวกันและพากันไป”เลน” โดยการ

รวมตัวดังกลาวมักจะมีผูชายไมต่ํากวา 20 คนเขารวมสนุก 

หลักฐานท่ีสําคัญอีกอยางในประวัติศาสตรเกาหลีเก่ียวกับการมีอยูของเกยเกิดข้ึนในสมัย

ราชวงศชิลลา (57 ปกอนคริสกาล - ค.ศ. 935) โดยในยุคชิลลานั้นมีกลุมทหารท่ีชื่อวา “ฮวารัง” อยู

ซ่ึงถือวาเปนตัวแทนของกลุมทหารเพศชายท่ีมีการรวมเพศกับเพศชายดวยกัน (Kim Young-Gwan 

และ Sook-Ja Hahn, 2006) การปรากฎอยูของกลุมเกยในประวัติศาสตรนั้นอาจจะไมชัดเจนในชวง

ยุคโบราณ หากแตจะเริ่มมีบทบาทมากข้ึนในยุครวมสมัย ท้ังนี้เนื่องจากในยุคราชอาณาจักรโชซอน 

(ค.ศ.1392 – 1897) ไดมีการนําเอาหลักขงจื่อเขามาเปนตัวกรอบสังคม เม่ือเกิดการกรอบสังคมผาน

ลัทธิขงจื่อจึงทําใหเกิดการสรางบรรทัดฐานท่ีวาดวยเรื่องของหนาท่ีภายในสังคม ตลอดจน

ความสัมพันธพ้ืนฐานสามคู กลาวคือ ผูปกครองและผูอยูใตการปกครอง พอและลูก และสามีและ

ภรรยา (Norman Kutcher, 2000) ดวยสาเหตุนี้หนาท่ีของเพศชายและเพศหญิงภายในสังคมเกาหลี

ในยุคสมัยนั้น ตองเปนไปตามครรลองท่ีถูกตองตามกฎของขงจื่อทําใหพ้ืนท่ีสําหรับความสัมพันธดาน

ความรักและความปรารถนาทางเพศของกลุมเกยหายไป ตลอดระยะเวลากวา 400 ปภายใตกฎของ

ขงจื่อทําใหสังคมเกาหลีเลือกท่ีจะขามจุดยืนของกลุมเพศหลากหลายไป ถึงแมวาจะมีหลักฐานท่ีเปน

รูปธรรมเกิดข้ึนอยูบาง (กลุมนักดนตรีนัมซาดัง, กลุมชายหนุมรูปงามในราชสํานักเลียนแบบราชวงศ

จีน) แตใจความท่ีสําคัญท่ีสุดในยุคสมัยโชซอนคือการทราบถึงหนาท่ีท่ีควรกระทําของเพศชายและเพศ

หญิงเทานั้น (Park, 2006)   

เม่ือเขาสูยุคสมัยสาธารณรัฐเกาหลี รัฐบาลทหารนําโดยนายพลปารคจุงฮีมีเปาหมายท่ีจะ

พัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือท่ีจะทัดเทียมนานาประเทศและมุงเนนถึงความสําคัญของหนาท่ีพลเมืองเกาหลีท่ี

ดี การเปนพลเมืองท่ีดีคือการเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพ่ือผลประโยชนของชาติ เม่ือประเทศชาติ

รุงเรืองลูกหลานในวันขางหนาก็จะไดสะดวกสบาย (June J.H. Lee, 2002) ดวยสาเหตุนี้รัฐบาลใน
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สมัยนี้จึงไดออกกฎหมายท่ีมีความคลายคลึงกับการกรอบหนาท่ีพลเมืองท่ีดีแบบในสมัยราชวงศโชซอน

ข้ึน โดยไดนําเอาทฤษฎีเก่ียวกับ Nuclear Family หรือครอบครัวท่ีมีพอแมลูกเขามาเปนกรอบสังคม

ในยุคสมัยนั้น หนาท่ีของพลเมืองท่ีดีคือการท่ีเปนพอท่ีทํางานหนักเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว แมท่ีทุมเทใน

การชวยเหลือสามีในการเปนภรรยาท่ีดีและเปนแมท่ีดีของลูก และลูกท่ีตองเปนคนกตัญูตอพอแม

เพ่ือทดแทนพระคุณในภายหลัง ดวยหนาท่ีท่ีถูกกรอบชัดเจน จุดยืนของกลุม LGBT และกลุมเกยถือ

วาเปนสิ่งท่ีไมนาสนใจอีกท้ังยังถือวาเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายอีกดวย ความไมเทาเทียมนี้สามารถเห็นได

อยางชัดเจนผานกฎหมายพลเรือนเกาหลี ยกตัวอยางเชนในมาตรา 92 แหงรัฐธรรมนูญทหารปค.ศ. 

2004 การรวมเพศระหวางชายรักชายถือเปนการขมขืนซ่ึงผิดกฎหมาย หรือแมกระท่ังในปจจุบันไดมี

การแบนการใชแอปพลิเคชันในการหาคูระหวางชายและชายระหวางการเขารับราชการทหารหากพบ

ผูใดกระทําผิดจะตองลงโทษตามกฎหมายทหารและถือเปนคดีอาญา ความเคลื่อนไหวของกลุม LGBT 

ในเกาหลีเริ่มข้ึนอยางจริงจังในชวงยุค 1990 เม่ือวัฒนธรรมตะวันตกไดเริ่มเขามาสูเกาหลีผานนโยบาย

การเปดประเทศอีกท้ังยังมีแรงกดดันจากตะวันตกมากยิ่งข้ึนภายหลังจากท่ีเกิดวิกฤตการณทาง

เศรษฐกิจในป 1997 (Ji-Hyun Ahn, 2012) ในชวงยุคนี้ไดมีการกอตั้งองคกรท่ีวาดวยเรื่องของสิทธิท่ี

เทาเทียมกันของ LGBT โดยประกอบดวย ชาดงฮเว กอต้ังในป 1993 ชินกูซาอีสําหรับเกยเกาหลีในป 

1995 และกีรีกีรีสําหรับกลุมเลสเบี้ยนในปเดียวกัน (McGuire, 2016) สังคมเกยถูกเปนท่ีจับตามอง

มากข้ึนเม่ือเริ่มมีกลุมคนดังออกมาแสดงตัววาตนเองเปนเกย โดยดาราท่ีไดรับการกลาวถึงมากท่ีสุดคือ

นายฮงซอกชน (Hong Seok-Cheon) ซ่ึงออกมายอมรับผานรายการโทรทัศนระดับชาติวาตนเองเปน

เกยในป 2000 การกระทําของนายซอกชนถือวาเปนนกหวีดใหกับสังคมเกาหลีใหตระหนักถึงการมี

ตัวตนอยูของ LGBT และยังเปนตัวผลักดันจนทําใหสังคม LGBT ของเกาหลีมีจุดยืนมากกวาเดิมอีก

ดวย 

 

กรอบการวิจัย 

 สําหรับบทความนี้ ผูเขียนไดอิงกรอบงานวิจัยมาจากการศึกษาสังคมเกยในเกาหลีของ 

McGuire (2016) โดยท่ีงานของ McGuire นั้นไดแบงหัวขอออกเปน 5 หัวขอหลักคือ 1. การ

แปรเปลี่ยนของพ้ืนท่ีทางเพศ (Sexual Gentrification) 2. การเปลี่ยนแปลงจากออฟไลนสูออนไลน 

(Materializing Connection Offline and Online) 3. วัฒนธรรมคูรัก (Couple Culture) 4. การ

พูดตามใจปรารถนา (Talking Desire) และ 5. เก่ียวกับท่ีทํางานและการรวมกลุมกัน (Questioning 

Work and Collectivity) เนื้อหาในแตละหัวขอมีกรอบดังนี้ 
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1. การแปรเปลี่ยนของพ้ืนท่ีทางเพศ (Sexual Gentrification) 

McGuire (2016) ไดกลาวถึงแหลงชาวเกยท่ีออกไปสังสรรคกับเพ่ือนวามีการเปลี่ยนไปตาม

รูปแบบของการขยายตัวของเมือง ในสมัยกอนยานอีแทวอนและจงโนถือเปนยานท่ีสําคัญของชาวเกย

เกาหลีเนื่องจากไมมีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีอ่ืนท่ีชาวเกยจะสามารถพบปะเพ่ือนท่ีมีรสนิยมเดียวกันได อีกท้ัง

ยังเปนเรื่องท่ีถูกสังคมภาพรวมมองวาเปนเรื่องท่ีนารังเกียจ การพบปะของเกยเกาหลีตามสถานท่ี

ขางตนนั้นมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะมีเพศสัมพันธกันบนเง่ือนไขท่ีวาท้ังสองฝายตางเก็บความลับใหซ่ึงกัน

และกัน ทําใหท้ังคูสามารถใชชีวิตตามปกติได หากแตในปจจุบันการเปลี่ยนไปของผังเมืองทําใหยาน

อีแทวอนและจงโนไมปลอดภัยเหมือนเดิม สืบเนื่องจากการท่ีทางเทศบาลไดพยายามจะปรับปรุง

ทัศนียภาพยานดังกลาวใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของบุคคลท่ัวไป ทําใหรานคาจําพวกบารเกย 

ซาวนาเกยไดรับผลกระทบเปนอยางมาก ความรูสึกท่ีเปนความลับของกลุมเกยท่ีมาเท่ียวยานนี้กําลัง

หมดไปเรื่อยๆและกลุมชาวเกยเริ่มหาทางเลือกอ่ืนๆในการพบปะผูคนเพ่ือการมีเพศสัมพันธ หนึ่งใน

นั้นคือการใชแอปพลิเคชันหาคู (Geosocial Application) ในการนัดคูขาแทน 

2. การเปลี่ยนแปลงจากออฟไลนสูออนไลน (Materializing Connection Offline and 

Online) 

McGuire (2016) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานพ้ืนท่ีสวนรวมท่ีเกิดข้ึนจากขอ 1 ทําให

กลุมชาวเกยเกาหลีหันมาใชแอปพลิเคชันหาคู หรือ (Geosocial Application) ในการหาคูนอนแทน 

สิ่งนี้สงผลกระทบตอพวกบุคคลสองชีวิต เนื่องจากไมสามารถแบงโลกสองโลกไดเหมือนเดิม (ความสุข

ในการมีเพศสัมพันธกับผูชายและการทําหนาท่ีคนรักท่ีดีตอวาท่ีภรรยาในอนาคต) สําหรับตัว

แอปพลิเคชั่นเองก็ทําใหเกิดปญหาภายในความรูสึกของเกยเชนกัน เนื่องจากการลงทะเบียนออนไลน

ตางๆในพ้ืนท่ีของเกาหลีใตจะตองมีการยืนยันตน ซ่ึงทําใหขัดตอความรูสึกท่ีอยากจะปกปดเรื่องนี้

เอาไวแบบท่ีพ้ืนท่ีสวนตัวเชนในบารเกยลับหรือซาวนาเกยทําได วิธีแกไขของกลุมชาวเกยคือการหันมา

ใชแอปพลิเคชันท่ีทําโดยชาวตางชาติแทนเพ่ือเปนการหลีกเลี่ยงการยืนยันตนตามกฎหมาย

คอมพิวเตอรของเกาหลี ความสัมพันธของพวกกลุมบุคคลสองชีวิตมีปญหามากข้ึนเรื่อยๆผานความ

เชื่อท่ีบอกตอๆกันมาเก่ียวกับการถูกเอาขอมูลท่ีอยูภายในแอปพลิเคชันไปเปดเผยในโลกออนไลน ทํา

ใหกลุมคนกลุมนี้ตองเสียท้ังงานเสียคนรักซ่ึงเหมือนกับเปนการทําผิดตอหนาท่ีท่ีตนพึงกระทํา 

3. วัฒนธรรมคูรัก (Couple Culture) 

McGuire (2016) ไดเล็งเห็นวากลุมคนรักตางเพศในเกาหลีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยท่ี

อายุ เฉลี่ยของการแต งงานครั้ งแรกมีคา เฉลี่ย ท่ีสู ง ข้ึน ท้ังนี้ปจจัยใหญๆ 3 ปจจัย ท่ี ทําให

เกิดปรากฎการณนี้ข้ึนคือ 1. จากการมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานท่ีมากข้ึน 2. ความไมม่ันคงทาง

เศรษฐกิจซ่ึงทําใหคนเกาหลีมองวาการแตงงานถือเปนเรื่องท่ีมีความเสี่ยงและ 3. การท่ีผูหญิงเริ่มเขา

มาทํางานในตลาดแรงงานมากข้ึน ทําใหมีเวลาในการพบปะวาท่ีสามีไดยากข้ึน เม่ือวัฒนธรรมคูรักของ
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กลุมคนรักตางเพศเปลี่ยนไป กลุมชาวเกยท่ีเปนบุคคลสองชีวิตจึงไดรับผลกระทบทางตรง เนื่องจาก

กลุมคนกลุมนี้ไมมีความสนใจทางเพศกับผูหญิงเปนเดิมทีและมักอยากใหทางครอบครัวจัดหาผูหญิงมา

ให แตเม่ือตัวเลือกของผูหญิงเริ่มมีทางเลือกมากข้ึนก็ทําใหกลุมบุคคลสองชีวิตรูสึกไมปลอดภัยในการ

ท่ีจะตองไปหาผูหญิงเอง วัฒนธรรมการมีเพศสัมพันธตามอัธยาศัยเริ่มเปนท่ีแพรหลายมากข้ึนในทุกๆ

เพศสภาพทําใหชาวเกยเริ่มมีความกังวลในการเปนภาพจําของสังคมในเรื่องของการเปลี่ยนคูนอนไป

เรื่อยๆ และทําใหมองวาความรักท่ีเกิดข้ึนในโลกชาวเกยอาจจะไมยั่งยืนมากพอ นําไปสูการไมเปนท่ี

ยอมรับในการแตงงานของกลุม LGBT  

4. การพูดตามใจปรารถนา (Talking Desire) 

McGuire (2016) กลาวถึงการประกาศตนตอสาธารณะถึงการเปนเกยหรือ Coming Out วา

มีการเปลี่ยนไปจากสมัยกอน เนื่องจากการประกาศตนวาเปนเกยสําหรับคนเกาหลีถือวาเปนเรื่องท่ี

เก่ียวของกับความเชื่อเรื่องความกตัญูตอพอแม ท้ังนี้เกยเกาหลีสวนใหญเลือกท่ีจะไมเปดเผยตัวตน

ความเปนเกยตอใครเลยแมกระท่ังเพ่ือนสนิท พ่ีนอง หรือครอบครัว การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตั้งแต

ชวงป 1990 ทําใหมีชาวเกยเกาหลีหลายคนกลาท่ีจะออกมายอมรับการเปนเกยของตนมากข้ึน แตก็มี

หลายกรณีท่ีการเปดเผยตนยังเปนเรื่องท่ีไมสามารถทําไดเนื่องจากครอบครัวไมพรอมท่ีจะรับการ

เปดเผยหรือพฤติกรรมของคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนไปในทางลบ ชาวเกยเกาหลีหลายคนพยายาม

ท่ีจะหาทางในการเปดเผยตนผานการบอกในรูปแบบอ่ืนๆเชน การเปดเผยตนระหวางการทานขาว

ภายในบาน (Coming Home) หรือการบอกถึงสถานะของคูรักเพศเดียวกันวาเปนเพ่ือนสนิท 

5. เก่ียวกับท่ีทํางานและการรวมกลุมกัน (Questioning Work and Collectivity) 

การศึกษาของ McGuire (2016) พบวาในท่ีสุดแลวชาวเกยเกาหลีก็ยังไมเปนท่ียอมรับภายใน

สังคมเกาหลี ชาวเกยเกาหลีเองตางพบปะเจอกันในหมูชาวเกยกันเองและมีเปาหมายเพ่ือมี

เพศสัมพันธกันเปนสําคัญ นอกจากนี้กลุมบุคคลสองชีวิตตางก็คนพบอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากความ

เปลี่ยนไปภายในสังคมท่ีทําใหคนกลุมนี้อยูในสังคมไดอยางลําบากมากข้ึน ถึงแมวาภาพจําของการเปน

ครอบครัวแบบสมัยกอนท่ีมีพอแมลูก (Nuclear Family) จะลดบทบาทลงไปจากสังคมเกาหลี แต

ทายท่ีสุดระบบสังคมก็ยังบีบค้ันทําใหการใชชีวิตของท้ังชาวเกยและบุคคลสองชีวิตลําบากเชนเดิม 

 จากผลการศึกษาของ McGuire (2016) ผูเขียนเลือกนําเอาสองขอแรกมาเปนกรอบงานวิจัย 

โดยท่ีงานวิจัยนี้จะเนนไปท่ีการขอ 2 หรือวา การเปลี่ยนแปลงจากออฟไลนสูออนไลนมาเปรียบเทียบ

กับผลวิจัยท่ีทางผูเขียนไดทําการวิจัย 
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วิธีการดําเนินวิจัย 

 การดําเนินการวิจัยบทความนี้ใชการสัมภาษณเชิงลึกเปนหลัก (In-depth Interview) 

เนื่องจากขอมูลท่ีตองการนั้นเปนขอมูลท่ีคอนขางออนไหว ทําใหการดําเนินการสัมภาษณสวนใหญทํา

แบบก่ึงทางการ (Semi-structured) โดยคําถามท่ีใชจะเปนคําถามแบบเดียวกันและเปนคําถาม

ปลายเปดเพ่ือท่ีจะใหผูใหสัมภาษณสามารถอธิบายขอคิดเห็นของตนออกมาและนําไปสูการถาม

คําถามท่ีละเอียดมากยิ่งข้ึน สําหรับผูสัมภาษณนั้นเปนเพศชายชาวเกาหลีท่ีเปนเกย อายุตั้งแต 18 ถึง 

40 ป ท่ีเดินทางมาเท่ียวในประเทศไทยไมต่ํากวา 7 วัน จํานวน 25 คน การสรรหากลุมคนสัมภาษณ 

ทางผูเขียนหาผานชองทางแอปพลิเคชันหาคูโดยมีการพูดคุยกันอยางชัดเจนวาขอผูเขียนจะสัมภาษณ

เพ่ือทํางานวิจัยเทานั้น ไมมีเจตนาตองการจะรวมเพศกับผูใหสัมภาษณ ท้ังนี้หากผูใหสัมภาษณตอบตก

ลงทางผูเขียนก็จะนัดสัมภาษณในลําดับถัดไป สําหรับการเจอกับผูใหสัมภาษณสวนใหญผูเขียนจะนัด

เจอตามท่ีสาธารณะหรือสถานท่ีทองเท่ียวตางๆในเวลากลางวันเพ่ือทําใหงานวิจัยออกมาโปรงใสมาก

ท่ีสุด สําหรับแอปพลิเคชันท่ีใชทางผูเขียนเลือกใชแอปพลิเคชันท้ังหมด 4 แอปพลิเคชันประกอบดวย 

1. Grindr (สหรัฐอเมริกา) ประเภทแอปพลิเคชันหาคูสําหรับเกย จํานวน 7 คน 

2. Twitter (สหรัฐอเมริกา) ประเภทเครอืขายสังคมออนไลน จํานวน 7 คน 

3. Blued (จีน) ประเภทแอปพลิเคชันเครือขายสังคมออนไลนของเกย จํานวน 7 คน 

4. Recon (สหราชอาณาจักร) ประเภทแอปพลิเคชันหาคูสําหรับเกย จํานวน 4 คน 

กลุมผูใหสัมภาษณมีอาชีพสวนใหญเปนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พนักงานบริษัท กลุมคน

วางงาน และนักทองเท่ียว โดยจากการสัมภาษณพบวาจาก 25 คนท่ีทําการสัมภาษณ มี 5 คนท่ีบอก

วาตนเองเปน”บุคคลสองชีวิต” (Double Life)  หรือวาเปนบุคคลท่ีมีรสนิยมทางเพศในการรวมเพศ

กับผูชายแตวามีคนรักเปนเพศหญิงตามปกติ สําหรับการใหสัมภาษณท้ังหมดทางผูเขียนมีการตกลง

กับผูใหสัมภาษณวาจะไมเปดเผยขอมูลใดๆลงในงานวิจัยนี้และจะใชนามแฝงในการเรียกแทน แนว

คําถามท่ีผูเขียนถามผูใหสัมภาษณจะเปนไปตามตาราง 1 ดานลางโดยอิงคําถามสัมภาษณรูปแบบ

เดียวกับงานวิจัยของ McGuire (2016) และ Kunsik (2013) การสัมภาษณท้ังหมดใชภาษาเกาหลี

และภาษาอังกฤษเปนหลัก การสัมภาษณเกิดข้ึนระหวางชวงวันท่ี 1 เมษายน ถึง 20 เมษายน ค.ศ. 

2018 ซ่ึงผูเขียนเลือกชวงเวลานี้เนื่องจากเปนชวงเทศกาลสงกรานตของไทย ทําใหมีชาวตางชาติเขา

มาเท่ียวคอนขางมาก อีกท้ังเทศกาลสงกรานตของไทยยังมีการสังสรรคของชาวเกยท่ีใหญติดอันดับ

โลกอยูนั่นคือเทศกาล G-Circuit ซ่ึงชาวเกยเกาหลีเองก็เลือกท่ีจะมารวมในเทศกาลและการสังสรรค

ดังกลาวคอนขางมาก  
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1 คุณใชแอปพลิเคชั่นหาคูมานานหรือยัง ใชแอปพลิเคชันอยางอ่ืนบางไหม 

2 คุณสมบัติอะไรท่ีคุณมักจะมองผานรูปโปรไฟล 

3 คุณมักนัดเจอกันท่ีไหน 

4 คุณไปซาวนาหรือบารเกยท่ีเกาหลีบอยไหม 

5 เคยเจอคนรูจักในแอปพลิเคชันไหม 

6 คุณเลือกนัดใครในประเทศไทย 

7 มีใครรูไหมวาคุณเปนเกย 

ตารางท่ี 1 แนวคําถามในการสัมภาษณชาวเกยเกาหลีท่ีมาเท่ียวในประเทศไทย 

 

ผลการวิจัย 

 จากการสัมภาษณชาวเกยเกาหลีท่ีมาทองเท่ียวในประเทศไทยไมต่ํากวา 7 วัน จํานวน 25 คน 

ผูเขียนพบวาชาวเกยเกาหลีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1. หาคูนอนผานแอปพลิเคชันอยางเดียว 

จากการสัมภาษณท้ัง 25 คน รอยละ 100 ของผูใหสัมภาษณเลือกท่ีจะใชแอปพลิเคชันหาคู

หรือเครือขายสังคมออนไลนในการหาคูนอน จินโฮ นักศึกษาจากเมืองแดกูไดกลาวถึงการเขาซาวนา

วาเปนเรื่องท่ีเชยสําหรับคนสมัยใหม เขามองวาการเขาไปพบปะผูคนภายในซาวนาในปจจุบันเปน

เรื่องท่ีกระอักกระอวนเนื่องจากเขามักพบเกยท่ีเปนชาวตางชาติเขามาอยูในซาวนาและเขารูสึกลําบาก

ใจท่ีจะปฏิเสธ การใชแอปพลิเคชันทําใหเขาสามารถคัดกรองคนท่ีเขาอยากเจอหรือไมอยากเจอได

กอน การศึกษานี้สวนทางกับงานวิจยัของ Kane Race (2015) ท่ีกลาววาซาวนาเปนเหมือนเครื่องมือ

ในการกรอบความคิดสําหรับเกยในการแยกชีวิตประจําวันกับกิจกรรมทางเพศ ผูสัมภาษณมักกลาวถึง

ประสบการณไมดีภายในซาวนาหรือบารเกย จินซู พนักงานธนาคารท่ีชื่นชอบการนัดกับคูนอนผาน 

Grindr เลาวาเขาเคยเจอชาวเกยท่ีอายุมากกวาเขาภายในบารแถวจงโนบังคับใหเขาเปนฝายรับท้ังๆท่ี

เขาไมมีความตองการนั้นเลย เขากลาววาถาเปนการนัดผานแอปพลิเคชัน เขาสามารถทําความรูจักกับ

คูนอนของเขาไดในระดับหนึ่งกอน อีกท้ังยังเลือกไดวาจะไปหรือไมไปหากพูดคุยกันแลวคูขาของเขามี

พฤติกรรมท่ีไมนาไววางใจ นอกจากนี้จากการสัมภาษณ ผูเขียนพบวามีชาวเกยเกาหลีบางสวนใชแอป

พลิเคชันในการหารายไดดวยเชนกัน ท้ังนี้เกิดจากแอปพลิเคชัน Blued ท่ีมีคุณสมบัติในการเปดกลอง

ถายทอดสดและสามารถมีการแลกแตมภายในแอปพลิเคชันเพ่ือผูชมใหเปนของขวัญแกผูถายทอดสด 

สแตนลี่ นักศึกษาจากกรุงโซลเลาใหฟงวาเขามักเปดกลองเพ่ือหาเพ่ือนและไดรับเงินจากการให

ของขวัญผาน Blued  
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“ผมชอบถายทอดสดตัวเองเพราะมันเหมือนการปลดปลอยอยางหนึ่ง แถมผมยังไดเงินไมตาง

อะไรกับท่ีผมไดเงินจากการไปทํางานพารทไทม ถาโชคดีหนอยผมก็สามารถทําเงินไดหลายหม่ืนวอน

ภายในเวลาไมถึงสามสิบนาที”  

 พฤติกรรมการถายทอดสดถือเปนเรื่องใหมภายใตบริบทของสังคมเกาหลีเนื่องจากสังคมเกย

ในเกาหลียังไมเปนท่ียอมรับในหมูมาก อีกท้ังมักอยูในลักษณะท่ีแอบและซอนเรน (McGuire, 2016) 

ชาวเกยเกาหลีสวนใหญเลือกท่ีจะปดบังสถานะตัวเองจากสังคมเหมือนกับการท่ีชาวเกยเกาหลีชอบไป

ซาวนาหรือบารเกยลับแถบยานอีแทวอนและจงโน เคนตะ หนุมนักกีฬาจากรั้วมหาวิทยาลัยชื่อดังใน

เกาหลีเลาใหฟงวาเขาเองก็ชอบท่ีจะหาคูนอนผานแอปพลิเคชันและมีอะไรกันผานการถายทอดสด

ผาน Blued เขาเลาวาเขาจะมีหนากากเอาไวสวมใสเวลาถายทอดสด ท้ังนี้เพ่ืออําพรางใบหนาของเขา

ไมใหมีใครจําได อุปกรณท่ีเขามีจะมีเผื่อสําหรับคูขาของเขาดวยอีกสองชุด เขาเลาวามีผูชมการ”เลน”

ของเขาครั้งละไมต่ํากวา 3000 คนโดยผูชมของเขามาจากทุกท่ัวโลกแตสวนใหญมักจะเปนคนไทย คน

เกาหลีและคนจีน 

“คนไทยชอบดูผมและแสดงความคิดเห็นเปนภาษาไทย ผมถึงทราบวาผมมีคนไทยเปนแฟนคลับเยอะ

มาก สําหรับคนท่ีมักจะใหของขวัญผมจะเปนคนจีน บางทีผมก็ไมเขาใจวาพวกนี้เอาเงินมาจากไหนถึง

สามารถใหตุกตาหมี (ของขวัญท่ีราคาสูงภายในแอปพลิเคชัน) ราวกับวาเขาสามารถเสกมันได”  

 การถายทอดสดนั้นอาจจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการสรางจุดยืนในสังคมเกยเกาหลี การใช

แอปพลิเคชั่นหาคูเขามาสรางจุดยืภายใตสังคมเกยรมใหญและไมไดเก่ียวของกับสังคมปกติใน

ชีวิตประจําวันท่ีเกยอาศัยอยู (Christian Licoppe และคณะ, 2015) 

2. โปรไฟลท่ีเปลี่ยนไป   

จากการสัมภาษณ ผูเขียนพบวาการเขียนโปรไฟลของเกยเกาหลีมีความเปลี่ยนแปลงไปจากท่ี 

McGuire (2016) เคยวิจัยเอาไว โดยในปจจุบันมีชาวเกยไมนอยท่ีเลือกใชรูปหนาของตนแทนท่ีจะเปน

เพียงการเปดเผยสรีระบางสวนของรางกายหรือหนาท่ีไมเต็ม จินวู นักศึกษาจากพูซานเลาใหฟงวาการ

เปดเผยหนาในปจจุบันเปนเรื่องท่ีเกยเกาหลีทํากันมากข้ึน โดยสวนมากมักจะเปนรูปใบหนาท่ีผานการ

ตกแตงใหดูมีใบหนาท่ีนาสนใจมากข้ึน ภาพสวนใหญมักจะเปนภาพท่ีไมไดเนนสรีระของเจาของภาพ 

สําหรับการเขียนอธิบายตนเองมักจะเขียนในรูปแบบคําสั้นๆ ละแวกบาน อายุ น้ําหนัก สวนสูง เพศ

สภาพของเจาของภาพ ยกตัวอยางเชน “ผูชายหลอ ยานมาโพ 22 60 182 ไบรุก” ลักษณะการเขียน

รูปแบบนี้ McGuire (2016) และ Christian Philips (2015) ถือวาเปนรูปแบบมาตรฐานท่ีชาวเกยมัก

เลือกท่ีจะใชในการเขียนโปรไฟล แตวาสิ่งท่ีมีเพ่ิมเติมเขามาในบริบทสังคมเกยเกาหลีคือการเพ่ิมตัวยอ

ภาษาอังกฤษบางตัวเขาไป โดยหลักจะมีท้ังหมด 6 แบบคือ 1. A มีความหมายวาเปนเกยรุก 2. B มี

ความหมายวาเปนเกยรับ 3. AB มีความหมายวาเปนเกยท่ีไดท้ังรุกและรับเรียกกันวาโบท 4. LTR ยอ

มาจาก Long Term Relationship หรือแสวงหาคนท่ีสามารถสานตอเปนคูรักแบบปกติได 5. LTE 
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หรือมาจากรูปแบบความเร็วโครงขายสื่อสารท่ีมีความเร็วสูง แทนการหาคูนอนชั่วคราว และ 6. NPNC 

ยอมาจาก No Photo No Chat หรือการบอกถึงสถานะวาจะไมคุยกับคนท่ีไมมีรูปหนา สําหรับใน

กรณีใน Twitter การเขียนโปรไฟลก็จะมีความคลายคลึงกับในแอปพลิเคชันหาคูอ่ืนๆเชนกัน ในกรณี

ของ Recon แอปพลิเคชันนี้จะมีความเฉพาะเจาะจงมากกวาแอปพลิเคชันตัวอ่ืนเนื่องจาก Recon 

เปนแอปพลิเคชันหาคูเพ่ือรสนิยมทางเพศแบบซาดิสมเทานั้น (BDSM) ผูเขียนพบตัวยอในแอปพลิเค

ชันอ่ืนๆท่ีนาสนใจและเก่ียวของกับรสนิยมแบบ BDSM ของชาวเกาหลี กลาวคือหลังจากคํา 6 คําท่ี

กลาวมาขางตน ชาวเกยเกาหลีสวนหนึ่งมักจะใสคําวา ทาส นาย ตามหาเจานาย ตามหาทาส ตามหลัง

ขอมูลท่ัวไป ผูเขียนคนพบวาผูสัมภาษณบางคนก็มีการเขียนคํานี้เชนกัน จีโน นักเรียนท่ีพ่ึงจบ

มัธยมศึกษากลาววาคนเกาหลีมักมีรสนิยมท่ีเก่ียวกับนายและทาสอยูโดยท่ีเขาใหความเห็นวาเปนสมัย

นิยมท่ีชาวเกยจะตองมีสถานะความเปนนายหรือทาสบงบอกควบคูไปดวย สําหรับในแอปพลิเคชัน 

Recon ชาวเกยเกาหลีท่ีผูเขียนพบท้ังหมดเปนพวกบุคคลสองชีวิต เฮจิน นักทองเท่ียวอายุ 30 ปกลาว

วาเขามีวาท่ีภรรยาท่ีกําลังหาฤกษในงานแตงงานอยู โดยท่ีในขณะเดียวกันเขาก็มักจะนัดเจอกับ

เจานายเพศชายท่ีสามารถทําใหเขามีความสุขทางเพศได 

“ผมก็ไมรูทําไมผมถึงชอบเปนทาส รูแตวาถาอยูในสถานะของเจานายและทาส เจานายของ

ผมตองเปนผูชายเสมอ ไมอยากนึกเลยหากแฟนของผมทราบถึงเรื่องนี้วาจะเปนอยางไร” 

 เม่ือผูเขียนพยายามถามตอในคําถามวาดวยเรื่องของคนท่ีทราบถึงสถานะเพศท่ีแทจริง เฮจิน

มีอาการท่ีคอนขางเครียด เขากลาววาการท่ีเขาเปนทาสแบบนี้อาจสงผลกระทบตอวาท่ีภรรยาของเขา

หรืออาจจะสงผลกระทบมากกวาการท่ีทราบวาเปนเกยเสียอีกเนื่องจากการเลนของเฮจินในรสนิยม

ดานนี้คอนขางรุนแรงเปนอยางมาก การคนพบจากกลุมบุคคลสองชีวิตนี้สนับสนุนความคิดเห็นของ 

McGuire (2016) ท่ีวาดวยเรื่องของการลมสลายของการแบงก้ันชีวิตระหวางเรื่อง “เลน” กับสังคม

จริงๆ เพราะการใชแอปพลิเคชันหาคูนั้นทําใหกําแพงการแบงก้ันทลายลง อีกท้ังยังเปดโอกาสใหกับ

กลุมบุคคลสองชีวิตใหสามารถหาโอกาสในการพบปะชาวเกยไดมากข้ึนและสงผลเปนลูกโซไปยังกลุม

บุคคลสองชีวิตท่ีไมสามารถแยกโลกไดเฉกเชนสมัยกอน 

3. การนัดเจอกับชาวตางชาติ 

อยางท่ีผูเขียนไดกลาวไปขางตนเก่ียวกับเรื่องของการนัดกับชาวตางชาติ ชาวเกยเกาหลีโดย

ปกติมักจะเลือกท่ีไมพบปะกับชาวตางชาติ ท้ังนี้อาจจะเกิดจากความเปนสังคมเด่ียวท่ีชาวเกาหลเีองมี

คานิยมนี้มาตั้งแตสมัยตกอยูภายใตการปกครองของญ่ีปุน (Tae Geun Park, 2012) จากการหาผูให

สัมภาษณ ผูเขียนเองก็ประสบปญหาในการหาผูใหสัมภาษณเชนกัน ถึงแมวาผูเขียนจะติดตอในภาษา

เกาหลีแตมีหลายครั้งท่ีผูเขียนกลับโดนปฏิเสธการใหสัมภาษณโดยผานการอางถึงการท่ีผูเขียนไมใชคน

เกาหลี นอกจากนี้ผูเขียนยังพบวาโดยสวนใหญแลวผูใหสัมภาษณท่ีเปดโอกาสใหนั้น มักจะมองวา

ผูเขียนเปนเพียงเรื่องชั่วคราวเม่ือพูดคุยกับผูเขียนเสร็จก็สามารถท่ีจะทําใหหายไปจากวงจรชีวิตของ
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ผูใหสัมภาษณได อยางไรก็ตามมีผูใหสัมภาษณบางคนท่ีบอกกับผูเขียนถึงความปรารถนาในการมี

คูชีวิตเปนชาวตางชาติ พักซู พนักงานบริษัทอายุ 40 ปเลาถึงการมาเท่ียวยังประเทศไทยของเขา 

“ผมมาท่ีเมืองไทยทุกสงกรานตตลอดระยะเวลา 10 ปเพ่ือท่ีจะมาหาเพ่ือนฝูงชาวเกยท่ีเปน

คนไทย มาหาคูนอนท้ังคนไทยและคนเกาหลี แลวก็มาหาความรักท่ีผมนาจะหาไมไดท่ีเกาหลี” 

 พักซูกลาววา เกยไทยเปนคนท่ีนาอิจฉาในสายตาของเขาเพราะสังคมไทยดูเหมือนยอมรับการ

มีอยูของเกยอยางไมมีเง่ือนไขใดๆ ทุกคนสามารถใชชีวิตโดยท่ีไมตองปดบังตัวตนท่ีแทจริง อีกท้ังยังมี

พ้ืนท่ีสาธารณะเชน สีลม รัชดาภิเษก เปนแหลงของชาวเกยแบบเปดเผย พักซูยังกลาวถึงการหาคนรัก

ในประเทศไทยวาเขาเชื่อวาความรักท่ีไมมีอยูจริงของเกยสามารถเกิดข้ึนไดถาเปนประเทศไทย สําหรับ

สายตาของชาวตางชาติท่ีมีตอประเทศไทยในเรื่องของสังคม LGBT ถือวามีภาพท่ีเปนบวกอยูเสมอ

เนื่องจากคนไทยมีความเขาใจเรื่องเพศท่ีลึกซ้ึงและเปดรับมากกวาประเทศอ่ืนๆ (Henrietta Moore, 

2004) เม่ือสภาพสังคมไมมีกําแพงท่ีมองไมเห็นมาก้ันไวจึงเกิดสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตรตอสังคม 

LGBT นอกจากนี้เม่ือผูเขียนถามถึงการนัดเจอผานแอปพลิเคชันในประเทศไทยพบวาท้ัง 25 คนท่ีตอบ

ตกลงในการใหสัมภาษณเคยเจอและมีกิจกรรมทางเพศกับคนไทยเปนท่ีเรียบรอยแลว จินวู กลาววา

คนไทยมีลักษณะรูปรางท่ีคลายกับคนเกาหลี เขามองวาความแตกตางเดียวท่ีคนไทยกับคนเกาหลีมีคือ

ภาษา ดวยเหตุนี้ผูเขียนมองวาคนเกาหลีนาจะยังมีลักษณะความเปนสังคมเดี่ยวอยูในตัวตนคอนขาง

สูง แตในขณะเดียวกันก็พยายามท่ีจะเปดทัศนคติของตนเองและยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนจากภายนอกสังคมผานคนรุนใหมท่ีไดรับอิทธิพลจากยุคโลกาภิวัฒน (Day Wong, 2007) 

“ถาผมไดเจอคนไทยท่ีพูดเกาหลีแบบคุณ(ผูเขียน)ได ผมก็ไมไดเห็นวาคุณเปนคนไทยอีกตอไป 

คุณก็เปนคนเกาหลีนั่นแหละ”  

4. การออกมาประกาศตน (Coming Out) 

การออกมาประกาศตนวาเปนเกยในเกาหลียังเปนเรื่องท่ีทําไดยากหรือตอใหทําแลวก็มีโอกาส

สูงท่ีบุคคลดังกลาวจะมีถูกสังคมไมยอมรับ (Wan-Shan Chou, 2001) จากการสัมภาษณ ผูเขียนพบ

ผูใหสัมภาษณเพียง 4 คนจาก 25 คนท่ีออกมาประกาศตนวาเปนเกยตอสาธารณะ ปญหาท่ีพบในการ

ออกมาประกาศตน เทยง นักศึกษาจากโซล กลาววาเขาไดพยายามรวบรวมความกลาท่ีจะบอก

ครอบครัวของเขาถึงรสนิยมชายรักชาย เขาไดรับอิทธิพลสวนใหญจากการชมคลิปใน YouTube 

เนื้อหาเก่ียวกับการออกมาประกาศตน สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือเขาบอกกับพอแมของเขาเม่ือวันเกิดชวงปลายป 

2017 พอกับแมของเทยงไมสามารถยอมรับไดและไลเขาออกจากบาน ทุกวันนี้เทยงไมไดรับการติดตอ

จากพอแมของเขาและเขาตองหาเลี้ยงชีพตนเองดวยการทํางานพารทไทม  

“ถาผมยอนเวลาได ผมก็คงจะยังบอกพอกับแมเหมือนเดิม เพราะตอใหตอนนี้ผมจะลําบาก

กวาแตกอนแตผมกับรูสึกสบายใจอยางบอกไมถูก มองโลกในแงดี ผมคิดวาในท่ีสุดพอกับแมผมก็คง

ยอมรับไดสักวัน ของแบบนี้คงตองใชเวลา” 
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 การออกมาประกาศตนในเกาหลีอาจจะเปนเรื่องท่ีสังคมสวนใหญไมเปนท่ียอมรับ หากแตใน

หลายๆครั้งการประกาศตนภายในบาน (Coming Home) เริ่มเปนท่ีนิยมมากข้ึนในหมูเกยเกาหลี การ

ประกาศตนภายในบานเปนกลไกท่ีเกิดข้ึนในสังคมเกยเอเซียโดยเริ่มมีการศึกษาท่ีประเทศฮองกง 

Chou (2001) คนพบวาชาวเกยฮองกงเลือกวิธีท่ีนําเอาคูรักของตนไปรวมโตะอาหารเย็นในชวง

เทศกาลสําคัญๆเชนการไหวบรรพบุรุษหรือการนัดสังสรรคครอบครัว วิธีการแนะนําตัวของคูรักของ

ชาวเกยก็จะข้ึนอยูกับอารมณโดยรวมในชวงเวลานั้นๆ โดยมักจะเลือกบอกวาเปนเพ่ือนสนิทคนหนึ่ง

แทน จอนนี่ หนุมวางงานจากพูซานบอกวาเขาเองก็เลือกท่ีจะพาแฟนหนุมของเขาไปทําความรูจักกับ

ท่ีบานผานการพาไปนั่งทานขาวดวย โดยท่ีเขาจํากัดความความสัมพันธของเขากับแฟนหนุมวาเปน

เพ่ือนสนิทกัน ท้ังนี้จอนนี่กลาววาการกระทําแบบนี้ ข้ึนอยูกับความเห็นชอบของแตละคูรักดวย 

เนื่องจากมีกลุมคนหลายกลุมท่ีรูสึกอึดอัดกับการจํากัดความในรูปแบบเพ่ือนแทนท่ีจะเปนรูปแบบคน

รัก อาจกลาวไดวาในปจจุบันนี้สังคมเกาหลีเริ่มท่ีจะมีการยอมรับในกลุมสังคม LGBT มากข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกับตอนท่ี McGuire (2016) และ Kunsik (2013) ไดเคยทําวิจัยเอาไว ท้ังนี้การยอมรับใน

สังคมมากข้ึน อาจจะเกิดจากปจจัยดานเทคโนโลยีท่ีเริ่มทําใหคนเกาหลีไดเห็นโลกทัศนใหมๆมากข้ึน 

การออกมาทําเนื้อหาเก่ียวกับ LGBT ใน YouTube ก็มีจํานวนสูงข้ึน จากขอมูลใน YouTube มี

เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับ LGBT ในเกาหลีสูงถึง 100,000 คลิปในป 2018 โดยมีผูมีอิทธิพลมากกวา 500 

ชองท่ีคอยผลักดันทําคลิปขอมูลของ LGBT ในการใหสังคมเกาหลีทําความเขาใจไดมากข้ึน ตัวอยาง

ชองท่ีคอนขางไดรับความนิยมคือ CHANNEL GIMCHEOLSOO ซ่ึงมีผูติดตามชองมากถึง 120,000 

คน คลิปของคิมชอลซูสวนใหญเปนเรื่องราวระหวางเขากับแฟนหนุมของเขาและคลิปท่ีทําใหคนให

ความสนใจและเกิดเปนไวรัล (Viral) ในสังคมออนไลนเกาหลีคือคลิป”โกนหนวดใหแฟน” เทยงกลาว

วาคิมชอลซูเปนแรงบันดาลใจใหเขาอยากมีชีวิตท่ีปกติโดยไมจําเปนตองปดบังความเปนเกยของเขาอีก

ตอไป 

“จะดีแคไหนกันถาผมสามารถไปไหนมาไหนโดยท่ีผมเปนตัวของตัวเองไดมากท่ีสุด ประเทศ

ไทยก็เปนแบบนี้เหมือนกันใชไหมครับ (ผูเขียนพยักหนา) ผมละอิจฉาพวกคุณจริงๆเลย” 

 

อภิปรายผลวิจัย   

 จากการศึกษาผานการสัมภาษณเชิงลึก ผูเขียนพบวาแนวทางความเปนอยูของเกยในเกาหลี

ยังคงเปนไปตามกรอบท่ี McGuire (2016) ไดเคยทําการวิจัยเอาไว หากแตวามีบางเรื่องท่ีเริ่มมีการ

เปลี่ยนแปลงไป ในกรณีแรกซาวนาและบารเกยในเกาหลีเริ่มไมเปนท่ีนิยมอยางมากในหมูชาวเกย

เกาหลีกันเอง ท้ังนี้เกิดจากการท่ีมีคนในสังคมท่ัวไปใหความสนใจมากข้ึนและนําพาคนเหลานั้นเขามา

ในสถานท่ีนั้นๆ เม่ือเกิดปรากฎการณนี้ข้ึนทําใหชาวเกยเกาหลีรูสึกไมปลอดภัยและไมเปนความลับอีก
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ตอไป ทําใหชาวเกยเกาหลีสวนใหญเลือกท่ีจะหันมาใชแอปพลิเคชันหาคูในการหาคูนอน หาเพ่ือน 

หรือแมกระท่ังคนรักแทน กรณีท่ีสองคือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเลนแอปพลิเคชันหาคู 

McGuire (2016) ไดอธิบายถึงการบอกโปรไฟลท่ีเปนความลับและพยายามปกปดตัวตนท่ีแทจริงของ

ผูเลน สิ่งนี้ไดเปลี่ยนไปเนื่องจากผูเขียนพบวาโปรไฟลสวนใหญในปจจุบันชาวเกยเกาหลีมักเลือกใชรูป

ใบหนาปกติของตนเองในการใชรูปโปรไฟล อีกท้ังดวยลักษณะเดนใหมๆอยางเชนการถายทอดสดใน

แอปพลิเคชัน Blued ตางทําใหชาวเกยเกาหลีหันมาเปดความเปนสวนตัวของตัวเองมากข้ึน ผูเขียนยัง

พบวามีเกยเกาหลีบางกลุมเลือกท่ีจะใชจุดเดนของแอปพลิเคชันนี้ในการหาเงินผานการถายทอดสด

กิจกรรมทางเพศของตนอีกดวย นอกจากนี้ลักษณะการเขียนอธิบายตนเองในหนาโปรไฟลเริ่มมีการใส

รสนิยมทางเพศอ่ืนๆเขาไปดวย หนึ่งในนั้นคือรสนิยมทางเพศแบบ BDSM ซ่ึงจากการสัมภาษณ 

ผูเขียนพบวามีเกยเกาหลีจํานวนไมนอยท่ีมีรสนิยมทางเพศแบบเจานายและทาส กรณีท่ีสาม ผูเขียน

พบวาบุคคลสองชีวิตเริ่มใชชีวิตอยางมีอุปสรรคมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เกิดจากการเขามาของแอปพลิเคชันหา

คู ซ่ึงทําใหกําแพงท่ีก้ันระหวางโลกความชอบชายรักชายกับโลกปกติท่ีมีแฟนสาวคอยๆพังทลายลง 

บุคคลสองชีวิตหลายคนประสบปญหาในการทําความเขาใจกับตนเองวาควรจะเลือกความชอบสวนตัว

ของตัวเองหรือควรจะเลือกหนาตาทางสังคม McGuire (2016) กลาววาการพังทลายลงของบุคคลสอง

ชีวิตมาจากขาวลือท่ีวาดวยเรื่องการเสียชื่อเสียงผานการใชแอปพลิเคชันหาคู แตสิ่งท่ีผูเขียนพบกลับ

สวนทางกับท่ี McGuire (2016) ไดกลาวไวเพราะมีบุคคลสองชีวิตจํานวนไมนอยท่ีเลือกจะเลือกฝง

ความชอบสวนตัวของตัวเอง กรณีท่ีสี่ ผูเขียนพบวาชาวเกยเกาหลียังมีการเลือกปฏิบัติตอชาวตางชาติ

อยู ดังจะเห็นไดจากการท่ีเกยเกาหลีหลายคนเลือกท่ีจะไมไปซาวนาหรือบารเกยดวยสาเหตุท่ีมีการพบ

เจอชาวตางชาติมากข้ึน อีกท้ังยังมีการเลือกคูนอนผานการดูโปรไฟลวาเปนคนเกาหลีหรือไม หากไมใช

ก็เลือกท่ีจะไมสนใจและหาคนในชาติตัวเอง ท้ังนี้การเลือกชาวตางชาตินาจะเปนผลมาจากความเปน

สังคมเด่ียว (Homogenous Society) ท่ีชาวเกาหลีเปนมาตั้งแตสมัยการตกอยูภายใตการปกครอง

ของญ่ีปุนในชวงป 1900 การเปนสังคมเดี่ยวสงผลกระทบใหคนเกาหลีเลือกท่ีจะมองคนท่ีมีลักษณะ

แบบเดียวกันกับตนเองกอนและเลือกท่ีจะปฏิบัติกับคนอ่ืนๆเปนเพียงบุคคลภายนอก (Park, 2012) 

ในทางกลับกันหากคนเกาหลีเลือกท่ีจะนําบุคคลภายนอกเขาไปเปนสวนหนึ่งของสังคมแลว คนกลุม

นั้นก็จะไดรับการปฏิบัติตนไมตางจากท่ีปฏิบัติกับคนเกาหลีกันเอง ดูไดจากการท่ีผูใหสัมภาษณ

กลาวถึงคนไทยวาไมตางอะไรในเชิงรูปลักษณภายนอก มีเพียงแคภาษาเทานั้นท่ีเปนความแตกตาง 

ท้ังนี้หากคนไทยสามารถพูดภาษาเกาหลีไดก็เลือกท่ีจะปฏิบัติไมตางจากเกยเกาหลีคนอ่ืน กรณีท่ีหา 

ผูเขียนคนพบวาสังคมภาพรวมเกาหลียังคงมองวาสังคม LGBT ยังเปนเรื่องท่ีไมนายอมรับในภาพรวม 

หากแตเริ่มมีความขัดแยงในสังคมท่ีเบาลง ท้ังนี้เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีท่ีเขามาชวยลดความรุนแรงลง 

ในปจจุบันมีคลิปท่ีเก่ียวกับสังคม LGBT ในเกาหลีท่ีเพ่ิมข้ึนทําใหคนเกาหลีเขาใจเรื่องราวของคนใน

สังคมนี้มากข้ึน กรณีท่ีหก ผูเขียนพบวาการประกาศตนตอสาธารณะหรือ Coming Out ยังเปนเรื่องท่ี
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ลําบากอยูสําหรับเกยเกาหลีซ่ึงเปนไปตามงานวิจัยของ McGuire (2016) โดยสวนใหญมักจะยังไมกลา

พอท่ีจะบอกและเลือกปดบังความจริงเอาไว หรือหากกลามากพอท่ีจะประกาศตนก็มีความเสี่ยงสูงท่ี

จะไมไดรับการยอมรับจากสังคมปกติ ทางเลือกในปจจุบันของเกยเกาหลีคือการคอยๆบอกกับกลุมคน

ท่ีตนเองอยากจะบอกเรียกกันวาการประกาศตนภายในบาน (Coming Home) โดยท่ีการจํากัดความ

สถานะก็มักจะเลือกใชคําวาเพ่ือนสนิทแทนการบอกวามีสถานะเปนคูรักกัน ท้ังนี้การเปนท่ียอมรับใน

รูปแบบนี้ดูมีความเปนไปไดมากกวาบนสถานการณสังคมเกาหลีปจจุบัน กรณีสุดทาย ผูเขียนคนพบวา

ประเทศไทยเปนประเทศตัวอยางสําหรับสังคมท่ีนาอยูของ LGBT เนื่องจากสังคมไทยมีการยอมรับใน

ความหลากหลายทางเพศมากกวาสังคมอ่ืนๆ มีชาวเกยเกาหลีไมนอยท่ีเลือกท่ีจะมาทองเท่ียวหรือใช

ชีวิตในสังคมไทย เพราะทําใหกลุมเหลานี้มีจุดยืนท่ีชัดเจนและดําเนินชีวิตไดปกติ ท้ังนี้อาจจะตองมี

การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปจจัยท่ีทําใหประเทศไทยมีสังคมท่ียืดหยุนในการยอมรับตอความ

เปลี่ยนแปลงของคําจํากัดความของเพศสภาพ 

 

สรุปผลวิจัยและขอจํากัดวิจัย 

  สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใตยังคงเปนประเทศท่ีไมคอยยอมรับในความแตกตางของเพศ

สภาพ หากแตตัวสังคมเกาหลีเองเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ดูไดจากการมีจุดยืนมากข้ึน

ของชาวเกยเกาหลี การศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะดูเล็กนอยแตก็ถือวาเปนกาว

สําคัญของสังคมเกาหลีในการพัฒนาไปสูสังคมท่ียอมรับในความหลากหลายทางเพศได การศึกษานี้

คนพบเรื่องราวเพ่ิมเติมท่ีซอนเรนอยูในมุมมืดของสังคมเกยเกาหลี ท้ังเรื่องรสนิยมทางเพศท่ีมีความ

ซับซอนมากข้ึน การประกาศตนตอสาธารณชนท่ีตองใชการยอมรับในกลุมคนเล็กๆกอน การไหลออก

ของกลุมเกยเกาหลีมายังสังคมท่ีเก้ือหนุนสังคมหลากหลายทางเพศมากกวา หรือแมกระท่ังรสนิยมท่ี

เปลี่ยนไปในการเลือกคูนอนของชาวเกยเกาหลี ท้ังนี้ขอจํากัดของการศึกษานี้เกิดข้ึนจากระยะเวลาใน

การศึกษาท่ีมีอยูอยางจํากัด ประกอบกับความลําบากในการหาผูท่ีจะใหสัมภาษณ หากสามารถเพ่ิม

ระยะเวลาในการศึกษาไดนาจะทําใหผลการวิจัยมีความชัดเจนไดมากข้ึน 
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“ชาติภพ” ในบทเพลงรักของสุนทราภรณ 

 

สุนันท ภัคภานนท 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

จากการศึกษาวิเคราะห “ชาติภพ” ในบทเพลงรักของสุนทราภรณ จํานวน 40 บทเพลง 

พบวา ผูประพันธนําเสนอเรื่องราวความรักของชายและหญิง โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง “ชาติ

ภพ” ไวใน  2 ประเด็นหลักๆ คือ ประเด็นแรก ชาติกอน: เหตุแหงรักท่ีสมหวังและผิดหวัง แบงไดเปน 

2 ลักษณะ คือ 1. บุพเพสันนิวาส: เหตุแหงรักท่ีสมหวัง ผูประพันธนําเสนอความเชื่อเรื่อง 

“บุพเพสันนิวาส” ในความหมายของการเคยอยูรวมกันในชาติกอนในฐานะ “คูครอง” ท่ีสงผลใหชาย

และหญิงไดมาพบกัน  รักกัน และเปนคูครองกันในชาตินี้ 2. กรรมในชาติกอน: เหตุแหงรักท่ีผิดหวัง 

ผูประพันธนําเสนอเรื่องราวความรักท่ีผิดหวังของชายและหญิง โดยเชื่อมโยงกับ “กรรม” ในชาติกอน 

ประเด็นท่ี 2 ความรักท่ีปรารถนา: ชาตินี้ ชาติหนา ชาติไหน แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 1. ชาตินี้ ชาติ

หนา ชาติไหน: ความปรารถนาในรักนิรันดร ผูประพันธนําเสนอเรื่องราวความรักของชายและหญิงท่ี

เปนคูครองกันในชาตินี้และปรารถนาจะไดเปนคูครองกันอีกในชาติหนา และชาติตอๆ ไป  2. ชาติ

หนา ชาติไหน: ความปรารถนาในรักท่ีสมหวัง ผูประพันธนําเสนอเรื่องราวความรักท่ีผิดหวังของชาย

และหญิงในชาตินี้ แตปรารถนาจะมีรักท่ี “สมหวงั” ในชาติหนาและชาติตอๆ ไป  

 

คําสําคัญ:  บทเพลงรัก, ชาติภพ, กรรม, บุพเพสันนิวาส 
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Abstract 

This article aims to study the concept of “life” as related to “love” in 

Suntharaporn love songs. Based on 40 Sunrharaporn love songs, it was found that the 

song writers aimed to portray the “love” relationships between men and women 

through the concept of “life” in Buddhism. “The connection between “love” and 

“life” as portrayed in Suntharaporn love songs can be categorized into 2 main aspects. 

Firstly, the song writers portray the love relationships between men and women 

through the concept of the past life. Based on the “past life” concept, the fulfillment 

or disappointment of love can be explained in 2  different ways: a) Bupphesanniwat 

(Pubbesannivâsa) and b) Karma. In terms of Bupphesanniwat, it was believed that if a 

couple used to live together as husband and wife in their past life, they would be 

predestined to meet and fall in love again in their present life. In terms of Karma, it 

was believed that the disappointment of love between men and women in their 

present life could be explained through the concept of Karma which they performed 

in their past life. Secondly, the concept of “desired love” in the past life, present life, 

and next life in Suntharaporn love songs was portrayed in 2 different ways: a) the wish 

for desired eternal love in past life, present life, or next life and b) the wish for desired 

eternal love in the next life due to the disappointment of love in past life or present 

life. 

 

Keywords: life, love, Bupphesanniwat, karma 
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บทนํา 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีคนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ “ในฐานะชาวพุทธเราตองเคยถูกอบรม   

สั่งสอนเรื่องกฎแหงกรรมมาไมมากก็นอย อยางท่ีองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจากลาวไววา เวรกรรมมี

จริง ชาตินี้ชาติหนามีจริง และการเวียนวาย ตาย เกิด นั้นมีจริง” (พระมหาสมชาย ฐาน วุฑฺโฒ, 2557) 

คนในสังคมไทยจํานวนมากมีความสนใจเรื่อง ชาตินี้ชาติหนา และการเวียนวาย ตาย เกิด ชาย โพธิสิ

ตา (2561) กลาววา “เรื่องความตายกับชาติหนา เปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจของคนจํานวนมาก 

และเปนขอกังวลท่ีคนท่ัวไปติดใจ อยางไรก็ตาม แมวาพุทธศาสนาจะไมไดปฏิเสธเรื่องของชาติหนา 

และเรื่องการตายแลวเกิด แตก็ไมไดใหความสําคัญแกเรื่องนี้มากเหมือนกับเรื่องท่ีเก่ียวโดยตรงกับชีวิต

ในโลกนี”้ 

แมพระพุทธศาสนาจะใหความสําคัญโดยตรงกับชีวิตในโลกนี้ แตความเชื่อเก่ียวกับเรื่อง ชาติ

นี้ชาติหนา และการเวียนวาย ตาย เกิด ก็เปนความเชื่อท่ีมีอยูท่ัวไปในสังคมไทย โดยมีการนําเสนอ

ความเชื่อดังกลาวผานทัศนะของบุคคลท่ีเก่ียวของกับประเพณีและพิธีกรรมตางๆ รวมท้ังผูประพันธ

ผลงานวรรณกรรมประเภทตางๆ ไมวาจะเปนภาพยนตร ละครโทรทัศน หรือบทเพลงตางๆ 

ในบรรดาบทเพลงจํานวนมากท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่อง ชาตินี้ชาติหนา ซ่ึงเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง

กรรมและการเวียนวาย ตาย เกิด บทเพลงของสุนทราภรณนับเปนบทเพลงท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปน

บทเพลงท่ีมีคุณคาและยังคงไดรับความนิยมจากคนในสังคมไทย ดังท่ี พิชญสินี บํารุงนคร (2543: 49) 

กลาววา “การท่ีผูฟงตัดสินเพลงสุนทราภรณวาเปนอมตะนั้นมีสาเหตุมาจากเนื้อหาท่ีประกอบดวย

ความสอดคลองระหวางเนื้อรองกับทํานอง ความหมายของเพลงซ่ึงมีสาระและเชื่อมโยงกับสิง่ท่ีเปนนิ

รันดร สิ่งท่ียังคงอยู...” 

บทเพลงของสุนทราภรณเปนบทเพลงท่ีไดรับความนยิมจากผูฟงเสมอมา โดยเฉพาะบทเพลง

ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความรัก ซ่ึงนอกจาก “ทุกเพลงลวนมีคํารองไพเราะเหมือนบทกวี ผูประพันธได

เลือกใชถอยคําสละสลวย มีการเลนคําเลนสัมผัสคลองจองท่ีชวยใหจดจําเพลงไดงายเขา ท้ังยังสะทอน

ความรูสึกของเพลงไดอยางตรงไปตรงมา และกินใจ” (พิชญสินี บํารุงนคร, 2543, น.32) บทเพลงรัก

ของสุนทราภรณยังมีเนื้อหาท่ีสะทอนใหเห็นทัศนะของผูประพันธเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง ชาตินี้ชาติ

หนา หรือท่ีเรียกวา “ชาติภพ” ซ่ึงเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องกรรมและการเวียนวาย ตาย เกิด ดวย 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท อธิบายวา “ชาติ หมายถึง การเกิด” และ “ภพ 

หมายถึง โลกเปนท่ีอยูของสัตว ภาวะชีวิตของสัตว” (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2561) สวน 

พระราชญาณกวี (ปยโสภณ) (2560) อธิบายความรูเก่ียวกับเรื่อง “ชาติภพ” ไววา 

ภพชาติเกิดจากการเดินทางของจิตโดยพลังงานของกรรมท่ีเกิดจากทํา พูด คิด บรรจุไว

ในจิต เม่ือรางสลายตายไป จิตก็เดินทางตอไปเหนี่ยวรางใหม คือ ถือกําเนิดใหม กําเนิด
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ท่ีไดใหมนี้ข้ึนอยูกับแรงบุญหนุนนํา แรงกรรมนําสง ใหไปเกิดในภพภูมิท่ีดีหรือไมดี ได

รางกายดีหรือไมดีตางกัน 

ความเชื่อเรื่ อง “ชาติภพ”  เปนความเชื่อ ท่ีสืบ เนื่ องมาจากหลักธรรมคําสอนใน

พระพุทธศาสนา และเปนความเชื่อของคนจํานวนมากในสังคมไทย ผูประพันธบทเพลงรักของสุนทรา

ภรณไดนําเสนอทัศนะเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ไวในบทเพลง โดยใชคําวา “ชาติ” เปน

คําหลัก กลาวไดวา บทเพลงรักของสุนทราภรณเปนสื่อในการถายทอดความเชื่อดังกลาวแกคนใน

สังคมไทย ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะหความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ในบทเพลงรักของสุนท-

ราภรณ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะหบทเพลงรักของสุนทราภรณท่ีสะทอนทัศนะของผูประพันธเก่ียวกับ

ความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” 

2. เพ่ือวิเคราะหคุณคาบทเพลงรักของสุนทราภรณในฐานะท่ีเปนสื่อในการถายทอดความเชื่อ

เรื่อง “ชาติภพ” แกคนในสังคมไทย อันเปนความเชื่อท่ีสืบเนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนใน

พระพุทธศาสนา 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาวิเคราะหบทเพลงรักของสุนทราภรณท่ีสะทอนทัศนะของผูประพันธเก่ียวกับความเชื่อ

เรื่อง “ชาติภพ” จํานวน 40 บทเพลง ไดแก กลิ่นดอกโศก (สุรัฐ พุกกะเวส) เก็บใจท่ีปรารถนา (ธาตรี)     

ขยี้ใจ (พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ) ครวญถึงเจา (เทอด วรรธนา) ความรักกับ

วาสนา (แกว อัจฉริยะกุล) คูทุกขคูสุข (แกว อัจฉริยะกุล) จําจากจําลา (แกว อัจฉริยะกุล) เชื่อบางไหม 

(แกว อัจฉริยะกุล) ดอกฟารวง (สุรัฐ พุกกะเวส) ดวงใจท่ีไรรัก (พจน จารุวนิช) ดอนทรายครวญ 

(สมศักดิ์ เทพานนท) ตราบสิ้นลม (นิตย อารี) ตะลุงคืนลอยกระทง (สมศักดิ์ เทพานนท , "ธาตรี") 

ตะวันลา (พระเจา  วรวงศเธอพระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริจักรพันธ) เถาสวาท (สุรัฐ พุกกะเวส) ทาส

ประเพณี (แกว อัจฉริยะกุล) ท่ีรัก (ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ) บึงน้ํารัก (แกว อัจฉริยะกุล) บุพเพสันนิวาส 

(สุรัฐ พุกกะเวส) ปาฎลีอธิษฐาน (ธาตรี) ปาริชาต (แกว อัจฉริยะกุล) พรหมลิขิต (แกว อัจฉริยะกุล) 

เพรงกรรม (ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ) เพลิงใจ (ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ) มานมงคล (สมศักดิ์ เทพานนท) 

ยอดปรารถนา (สุรัฐ   พุกกะเวส) ยอดเทพี (สมศักดิ์ เทพานนท) รักของคนอ่ืน (พรพิรุณ) รักตางแดน 

(สมศักดิ์ เทพานนท)   รักทรมานใจ (พจน จารุวณิช) รักเธอคนเดียว (แกว อัจฉริยะกุล) รอยบุญรอย

กรรม (สุรัฐ พุกกะเวส)   รําวงมาลัยรจนา (สมศักดิ์ เทพานนท) ลวงรัก (สมศักดิ์ เทพานนท) วิมาน
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ทลาย (แกว อัจฉริยะกุล) ศรัทธารัก (ธาตรี) สิ้นรักสิ้นหวัง (ประเสริฐ ณ นคร) เสี่ยงรัก (พระเจาวรวงศ

เธอพระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ) เสมอใจ (สมศักดิ์ เทพานนท) เหลือจะเชื่อ (สมศักดิ์ เทพานนท) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. สืบคนขอมูลบทเพลงรักของสุนทราภรณท่ีสะทอนใหเห็นทัศนะของผูประพันธเก่ียวกับ

ความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ในเว็บไซต www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/ บานคน

รัก       สุนทราภรณ 

2. รวบรวมและคัดเลือกบทเพลงจํานวน 40 บทเพลง โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทเพลงท่ี

ผูประพันธนําเสนอความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” เชื่อมโยงกับเรื่องราวความรักของชายและหญิง เพ่ือใช

ในการวิเคราะห 

3. วิเคราะหความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ในบทเพลงรกัของสนุทราภรณ 

4. วิเคราะหคุณคาของบทเพลงรักของสุนทราภรณ ในฐานะท่ีเปนสื่อในการถายทอดความ

เชื่อเรื่อง “ชาติภพ” แกคนในสังคมไทย 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบทัศนะของผูประพันธเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ท่ีสะทอนผานบทเพลง

รักของสุนทราภรณ 

2. ทําใหตระหนักในคุณคาของบทเพลงรักของสุนทราภรณ ในฐานะท่ีเปนสื่อในการถายทอด

ความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” แกคนในสังคมไทย อันเปนความเชื่อท่ีสืบเนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนใน

พระพุทธศาสนา 

 

ผลการศึกษาวิเคราะห 

จากการศึกษาวิเคราะหบทเพลงรักของสุนทราภรณท่ีสะทอนใหเห็นทัศนะของผูประพันธ

เก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” จํานวน 40 บทเพลง พบวา ผูประพันธนําเสนอเรื่องราวความรัก

ของชายและหญิง โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ไวใน 2 ประเด็นหลักๆ คือ 

1. ชาติกอน: เหตุแหงรักท่ีสมหวังและผิดหวัง 

2. ความรักท่ีปรารถนา: ชาตินี้ ชาติหนา ชาติไหน 
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ชาติกอน: เหตุแหงรักท่ีสมหวังและผิดหวัง 

ผูประพันธบทเพลงรักของสุนทราภรณนําเสนอเรื่องราวความรักระหวางชายและหญิง ท้ัง

ความรักท่ีสมหวังและความรักท่ีผิดหวังในชาตินี้ โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง “กรรม” ในชาติกอน 

ซ่ึงสามารถจําแนกทัศนะของผูประพันธเก่ียวกับความเชื่อดังกลาวไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. บุพเพสันนิวาส: เหตุแหงรักท่ีสมหวัง 

2. กรรมในชาติกอน: เหตุแหงรักท่ีผิดหวัง 

 

บุพเพสันนิวาส: เหตุแหงรักท่ีสมหวัง 

พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท อธิบายวา “บุพเพสันนิวาส หมายถึง การเคยอยู

รวมกันในกาลกอน เชน เคยเปนพอแม ลูก พ่ี นอง เพ่ือน ผัวเมียกันในภพอดีต” (พระพรหมคุณาภรณ 

(ป.อ. ปยุตฺ โต),  2561) สวน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายวา 

“บุพเพสันนิวาส หมายถึง “การเคยอยูรวมกันในชาติกอน การเปนเนื้อคูกัน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2554) 

ผูประพันธบทเพลงรักของสุนทราภรณนําเสนอความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” โดยอิงกับ

ความหมายของคําวา บุพเพสันนิวาส เฉพาะความหมายของการเปนเนื้อคูกัน หรือการเคยอยูรวมกัน

ในชาติกอน ในลักษณะของการเปน “คูครอง” กัน 

บทเพลงท่ีผูประพันธนําเสนอทัศนะเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” เปนบทเพลงท่ี

ผูฟงจํานวนมากรูจักและคุนเคยกันดี โดยเฉพาะบทเพลงท่ีชื่อวา บุพเพสันนิวาส และ พรหมลิขิต ท้ัง

สองบทเพลงนี้มักนิยมใชขับรองในงานมงคลตาง ๆ โดยเฉพาะงานมงคลสมรส 

บทเพลง บุพเพสันนิวาส เปนบทเพลงท่ีผูประพันธเลือกใชชื่อบทเพลงตรงตามคําศัพทท่ี

บัญญัติไวในพระพุทธศาสนา โดยเนื้อหาของบทเพลงสามารถสรุปตามคําท่ีคนสวนใหญในสังคมไทย

นิยมใชพูดกันอยูเสมอวา “คูกันแลวไมแคลวกัน” กลาวคือ หากเคยเปนคูครองกันมาในชาติกอน ใน

ชาตินี้แมจะมีอุปสรรคใดมาขวางก้ัน ก็จะไดมาพบกัน รักกัน และเปนคูครองกัน 

เม่ือคิดใหดีโลกนี้ประหลาด บุพเพสันนิวาสท่ีประสาทความรักภิรมย คูใครคูเขารักยัง

คอยเฝาชมคอยภิรมยเรื่อยมา ขอบน้ําขวางหนาขอบฟาขวางก้ัน บุพเพยังสรรคประสบ

ใหไดพบสบรักกันไดหางกัน  แคไหน เขาสูงบังก้ันไว รักยังไดบูชา ความรักศักด์ิศรี รัก

ไมมีพรหมแดน รักไมมีศาสนา แมนใครบุญญา ไดครองกันนา พรหมลิขิตพาช่ืนใจ 

(บุพเพสันนิวาส: สุรัฐ พุกกะเวส) 

บทเพลง พรหมลิขิต เปนบทเพลงท่ีผูประพันธนําเสนอเนื้อหาท่ีสะทอนใหเห็นความเชื่อเรื่อง 

“บุพเพสันนิวาส” โดยใชคําวา “เนื้อคู” ในการสื่อความหมาย 
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พรหมลิขิตบันดาลชักพา ดลใหมาพบกันทันใด กอนนี้อยูกันแสนไกล พรหมลิขิตดล

จิตใจ ฉันจึงไดมาใกลกับเธอ เออชะรอยคงเปนเนื้อคู ควรอุมชูเลี้ยงดูบําเรอ แตครั้งแรก

เม่ือพบเธอ ใจนึกเชื่อเม่ือแรกเจอ ฉันและเธอคือคูสรางมา... เราสองคนตองเปนเนื้อคู 

จึงชื่นชูรักใครบูชา นี่เพราะวาบุญหนุนพา พรหมลิขิตขีดเสนมา ช้ีชะตาใหมารวมกัน

... พรหมลิขิตบันดาลทุกอยาง เปนผูวางหนทางปวงชน   ไดลิขิตชีวิตคน นําเนื้อคูมา

เปรอปรน ท้ังยังดลเธอใหกับฉัน (พรหมลิขิต: แกว อัจฉริยะกุล) 

เปนท่ีนาสังเกตวา เนื้อหาของบทเพลง บุพเพสันนิวาส นอกจากจะสะทอนใหเห็นทัศนะของ

ผูประพันธเก่ียวกับเรื่อง “คูครอง” เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ในทางพระพุทธศาสนาแลว 

ผูประพันธยังสะทอนความเชื่อเรื่อง “พรหมลิขิต” ซ่ึงเปนความเชื่อของศาสนาฮินดูเขามาไวในเนื้อ

เพลงอีกดวย สวนบทเพลง พรหมลิขิต เปนบทเพลงท่ีผูประพันธนําเสนอทัศนะเก่ียวกับเรื่อง 

“คูครอง” ในทํานองเดียวกับบทเพลง บุพเพสันนิวาส แตวิธีการตั้งชื่อบทเพลงและเนื้อหาของบท

เพลง แสดงใหเห็นวาผูประพันธใหความสําคัญกับความเชื่อเรื่อง “พรหมลิขิต” ควบคูกันไปดวย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายวา “พรหมลิขิต หมายถึง อํานาจท่ี

กําหนดความเปนไปของชีวิต (ถือกันวา พระพรหมเขียนไวท่ีหนาผากของเด็กซ่ึงเกิดได 6 วัน)” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 

วิสุทธ บุษยกุล (2548: 3, 4) อธิบายความเชื่อเก่ียวกับเรื่อง “พรหมลิขิต” ไววา “ตามความ

เชื่อของชาวฮินดู พรหมลิขิต คือความเชื่อวาทุกอยางในชีวิตของคนนั้นพระพรหมไดลิขิตไวบน

หนาผากของคนทุกคนแลวในคืนวันท่ี 6 หลังจากวันเกิด บางทีเรียกวา พรหมเรขา” และ “พรหมลิขิต

ของศาสนาฮินดูไมใชกฎแหงกรรม...สิ่งท่ีพระพรหมกําหนดเปนพรหมลิขิตมี 5 อยางคือ ความสั้นยาว

ของอายุ ลักษณะของอารมณเจาเรือน ความเฉลียวฉลาด ฐานะในสังคม และความรูสึกในบุญและ

บาป” 

ดังนั้น การท่ีผูประพันธบทเพลง บุพเพสันนิวาส และ พรหมลิขิต นําเสนอทัศนะเก่ียวกับ

ความเชื่อเรื่อง “พรหมลิขิต” ซ่ึงเปนความเชื่อของศาสนาฮินดู ในทํานองเดียวกับความเชื่อเรื่อง 

“บุพเพสันนิวาส” ซ่ึงเปนความเชื่อท่ีสืบเนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา จึงนาจะ

เปนการนําเสนอทัศนะท่ีคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง ซ่ึงสอดคลองกับ พัชรพิศุทธิ์, โชติกา พิรักษา 

และ ศศิภา ศรีจันทร ตันสิทธิ์ (2560) ท่ีกลาววา 

หากจะมีการพูดกันถึงเรื่อง "คูครอง" หลากหลายผูคนก็มักจะมองไปในเรื่องของ 

"บุพเพสันนิวาส"...การรวมเปนคูสามี-ภรรยา ดวยการชักพาของ "พรหมลิขิต" ซ่ึงแทจริง

แลวหาใชเปนเชนนั้นไม คําวา "บุพเพสันนิวาส" ไมใชเรื่องของ "พรหมลิขิต" แตกลับเปน

เรื่องของ "กรรมลิขิต" แตปางกอน และไดมีการพัฒนามาเปนเรื่องของ "ความรัก" ในชาติ

นี้ 
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คําวา “กรรมลิขิต” ก็คือ “กฎแหงกรรม” ในทางพระพุทธศาสนา พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายวา “กฎแหงกรรม หมายถึง กฎวาดวยกรรมและผลแหงกรรมท่ี

ผูกระทําจักตองไดรับ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ดังนั้น ความเชื่อเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” จึง

เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องกรรมและผลแหงกรรมท่ีชายและหญิงเคยรวมทํากันมาในชาติกอน 

อยางไรก็ตาม แมความเชื่อเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” และ “พรหมลิขิต” ท่ีสงผลใหชายและ

หญิงไดเปน “คูครอง” กันในชาตินี้จะเปนความเชื่อท่ีมีท่ีมาแตกตางกัน แตการนําเสนอความเชื่อตาม

ทัศนะของผูประพันธในแบบผสมผสานกันดังกลาว ก็นาจะเปนการ “ตอกยํ้า” ความเชื่อเรื่อง “เนื้อ

คู” และวลีท่ีวา “คูกันแลวไมแคลวกัน” ใหผูฟงจํานวนมากในสังคมไทยเกิดการรับรูอยางเดนชัด 

นอกจากนี้ บทเพลง บุพเพสันนิวาส และ พรหมลิขิต ยังสะทอนใหเห็นทัศนะของผูประพันธ

เก่ียวกับความเชื่อเรื่องการทําบุญรวมกันในชาติกอน โดยผูประพันธใชคําวา “บุญ” เปนคําหลักใน

การสื่อความหมาย ดังเนื้อเพลงท่ีวา “แมนใครบุญญา ไดครองกันนา พรหมลิขิตพาชื่นใจ”  และ  “นี่

เพราะวาบุญหนุนพา พรหมลิขิตขีดเสนมา ชี้ชะตาใหมารวมกัน” ซ่ึงการทําบุญรวมกันในชาติกอนนี้

เอง ท่ีเปนเหตุใหชายและหญิงไดมาพบกัน รักกัน และเปนคูครองกันในชาตินี้  ดังท่ี พระครูธรรมธร 

ดร.สาคร สุวฑฺฒโน (2561) กลาววา “การเกิดมาคูกันนั้น ทางพระพุทธศาสนากลาวไววา ชาติกอน

เคยทําบุญรวมกันมา...” 

นอกจากบทเพลง บุพเพสันนิวาส และ พรหมลิขิต ผูประพันธไดนําเสนอทัศนะเก่ียวกับความ

เชื่อเรื่องการทําบุญรวมกันในชาติกอน ท่ีเปนเหตุใหชายและหญิงไดมาพบกัน รักกัน และเปนคูครอง

กันในชาตินี้ไวในบทเพลงอีกหลายบทเพลง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

รอยบุญรอยกรรมปางกอน สรางคูใหมาอาวรณชวยดับรอนหัวใจ เนื้อคูนั้นของใคร

จะไดอิงแอบแนบไว รักจะไมลืมเลือน (รอยบุญรอยกรรม: สุรัฐ พุกกะเวส) 

เพราะพรหมลิขิตขีดแนวชีวิตฉัน ไวใหสัมพันธกันกับดวงใจ รอยบุญรอยกรรมกอนทํา

อันใดไฉนบันดาลดลใหใจฉันรักจริง เส่ียงบุญกรรมทํากอนแตปางหลัง บุญนั้นยังเปน

บุญไวอิง ยอมฉันยอมสละทุกสิ่ง ใจรักยิ่งไมทอดไมท้ิงจนตาย (เส่ียงรัก: พระเจาวรวงศ

เธอพระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ) 

อยูตางแดนเมืองไกลเหตุไฉนไดรูจักกัน เทพองคใดบันดาลใหเรานั้นไดพบสบตา ชาติ

กอนเคยทําบุญรวมเจือจุนเกื้อกูลกันมา ในชาตินี้จึงนําพาวาสนาพาใหรักรื่นรมย (รัก

ตางแดน: สมศักดิ์ เทพานนท) 

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา ผูประพันธใชคําวา “บุญ” เปนคําหลักในการสื่อความหมาย

ถึงการทําบุญรวมกันในชาติกอน อันเปนเหตุแหงรักท่ี “สมหวัง” ของชายและหญิงในชาตินี้ โดยยังคง

มีการเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง “เนื้อคู” และ “พรหมลิขิต” กลาวคือ ผูประพันธบทเพลง รอยบุญ

รอยกรรม นําเสนอความเชื่อเรื่อง “ เนื้อคู” ซ่ึงเปนการสื่อทัศนะเ ก่ียวกับความเชื่อ เรื่ อง 
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“บุพเพสันนิวาส” บทเพลง เสี่ยงรัก ผูประพันธนําเสนอทัศนะเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “พรหมลิขิต” 

ผสมผสานไปกับความเชื่อเรื่อง “บุญ” ในทางพระพุทธศาสนา สวนบทเพลง รักตางแดน แม

ผูประพันธจะมิไดนําเสนอทัศนะเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “พรหมลิขิต” ไวในบทเพลงโดยตรง แตการ

กลาวถึง “เทพองคใดบันดาลใหเรานั้นไดพบสบตา” ก็พอจะอนุมานไดวานาจะหมายถึง “พระ

พรหม” นั่นเอง 

นอกจากนี้ผูประพันธบทเพลงรักของสุนทราภรณยังนําเสนอความเชื่อเก่ียวกับการทําบุญ

รวมกันในชาติกอน อันเปนเหตุใหผูชายไดพบกับผูหญิงท่ีตนเองรักและปรารถนาจะไดมาเปน 

“คูครอง” ดังตัวอยางตอไปนี้ 

โอคงดวยบุญปางบรรพตัวฉันจึงไดมาเจอ เออเฮอเจางามเหลือเกิน จะมองแหงใดงาม

ตา งามท้ังทีทาพาเพลิน เจางามเกินกวาเทวี... หากบุญรวมกันเคยมี ชาตินี้คงไดชมเชย 

ปองรักจักเอยความนัย (ครวญถึงเจา: เทอด วรรธนา) 

ชะรอยเปนบุญหนุนนําทําไวปางกอน ไดกลับมายอนสนอง หรือวาชาตินั้นฉันเธอได

เปนคูครอง ชาตินี้จึงตองนัยนตา (ศรัทธารัก: ''ธาตรี'') 

ชาย) เปนเนื้อบุญเคยหนุนสรางสรรค ชาติกอนเธอฉันนั้นเคยรวมทํา บุญมาดลและ

กุศลคงนํา มิควรใจดําเลยนะแกวตา (รําวงมาลัยรจนา: สมศักดิ์ เทพานนท) 

ชาย) รักเอย กอนนี้เคยรวมบุญตอกันมา ถึงชาตินี้พาดลใหยอดกานดา จงเมตตาขานี้

เอย (เหลือจะเช่ือ: สมศักดิ์ เทพานนท) 

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา บทเพลง ครวญถึงเจา และบทเพลง ศรัทธารัก ผูประพันธ

นําเสนอความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ผานความเชื่อของผูชายในบทเพลงเก่ียวกับการทําบุญรวมกันใน

ชาติกอนกับผูหญิงท่ี “ตองตา” และปรารถนาจะไดมาเปน “คูครอง” สวนบทเพลง  รําวงมาลัยรจนา 

และบทเพลง เหลือจะเชื่อ ผูประพันธนําเสนอความเชื่อเรื่องการทําบุญรวมกันในชาติกอน เพ่ือสราง 

“เง่ือนไข” อันจะนําไปสูความรักท่ี “สมหวัง” ของผูชายในบทเพลง 

จากการศึกษาวิเคราะหบทเพลงรักของสุนทราภรณ ท่ีสะทอนใหเห็นทัศนะของผูประพันธ

เก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” เชื่อมโยงกับ “บุพเพสันนิวาส” อันเปนความเชื่อท่ีสืบเนื่องจาก

หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา กลาวไดวา ความเชื่อดังกลาวเปนความเชื่อท่ีอยูคูกับคนใน

สังคมไทยมาชานานและยังคงดํารงอยูในปจจุบัน “ความรัก” ท่ีเกิดจาก “บุพเพสันนิวาส” นั้นเปน 

“ความรักในอุดมคต”ิ ท่ีชายและหญิงปรารถนามากท่ีสุด ดังท่ี ศิลปชัย เชาวเจริญรัตน (2558) กลาว

ไววา “วากันวา ความรักระหวางหญิงกับชายท่ีเกิดดวยบุพเพสันนิวาสนั้น เปนความรักในอุดมคติท่ีดี

ท่ีสุดและพึงปรารถนาท่ีสุดตามความเชื่อของไทยเรามาตั้งแตโบราณจนถึงปจจุบัน” 
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อยางไรก็ตาม ผูประพันธไดสะทอนความเชื่อเรื่อง “พรหมลิขิต” ซ่ึงเก่ียวเนื่องกับเทพเจาใน

ศาสนาฮินดู คือ พระพรหม เขามาผสมผสานกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาดวย เพ่ือสื่อใหเห็น

เหตุแหงการไดเปน “คูครอง” กันในชาตินี้ 

 

กรรมในชาติกอน: เหตุแหงรักท่ีผิดหวัง 

นอกจากบทเพลงรักของสุนทราภรณจะสะทอนใหเห็นทัศนะของผูประพันธเก่ียวกับความเชื่อ

เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ในความหมายของการเคยอยูรวมกันในชาติกอน ในลักษณะของการเปน 

“คูครอง” กัน ซ่ึงเปนเหตุแหงเรื่องราวความรักท่ี “สมหวัง” ของชายและหญิงในชาตินี้แลว 

ผูประพันธยังนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับความรักท่ีผิดหวัง เพ่ือสะทอนความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” โดย

เชื่อมโยงกับ “กรรม” ในชาติกอน 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (ม.ป.ป.) อธิบายวา “กรรม หมายถึง การกระทําท่ีประกอบดวย

เจตนา คือทําดวยความจงใจหรือจงใจทํา ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม” ความหมายของคําวา กรรม จึงเปน

ความหมายกลางๆ แตเม่ือผูประพันธนํามาเชื่อมโยงกับ “ชาติกอน” เพ่ือสื่อถึงเหตุแหงรักท่ี 

“ผิดหวัง” ของชายและหญิงในชาตินี้ ผูประพันธมักสื่อความหมายของคําวา กรรม ในดานลบ 

ธ. ธรรมรักษ (2554) กลาวถึง อํานาจของกรรมไววา 

...ความเปนจริงชีวิตของเราทุกคนนั้นท่ีดําเนินอยูในทุกวันนี้ เปรียบเหมือนละครโรงใหญ 

ท่ีกําลังโลดเตนแสดงบทบาทกันอยู บทละครท่ีเราเลนมันถูกกําหนดขีดเสนชะตาชีวิตไว

แลวดวยกรรม และมันข้ึนอยูกับการกระทําท้ังในปจจุบันกับกรรมเกา ท่ีเปนท้ังเรื่องของ

กรรมดีและกรรมชั่วในอดีต ท่ีติดตามเรามาทุกภพ ทุกชาติ 

ผูประพันธนําเสนอความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” เชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง “กรรม” อันเปนเหตุแหงรัก

ท่ี “ผิดหวัง” ไวในบทเพลง ขยี้ใจ และ ตราบสิ้นลม 

เธอปลิดหัวใจฉันไปขย้ี เกิดมาชาตินี้ฉันมีแตกรรม บุญนอยฉันไดสรางทํา ไมมีพอนําฉัน

ใหสุขใจ (ขย้ีใจ: พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ) 

ฟาประทานรักเพียงผลาญพ่ี นับวันหมองไหมทวี อกท่ีสุดช้ํารําพัน ชาตินี้มีกรรม รักจํา

ไกลกัน นับคืนคอย 

วันจนกวาฉันถึงวันสิ้นลม (ตราบส้ินลม: นิตย อารี) 

บทเพลงบางบทเพลงผูประพันธสื่อเรื่องราวความรักท่ี “ผิดหวัง” ของชายและหญิง โดยนําคําวา บาป 

เคราะห และ เวร มาประกอบกับคําวา “กรรม” ดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

เกิดมาชาตินี้เสียแรงบําเพ็ญความดีนานา บาปกรรมตามมาสุดปญญาแลวยังไมส้ินเวร 

เรารักบูชาเขาชังน้ําหนาวาสนาพาเข็ญ โออกลําเค็ญฟาดินวางเกณฑหรือมีผอนเบา (ส้ิน

รักส้ินหวัง: ประเสริฐ ณ นคร) 
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เหลือจะทนทุกขทรมาน รักเการาวรานมาเนิ่นนานหลายป เฝาข่ืนขมระทมทวี เกิดมา

ชาตินี้ชางมีแตเคราะหและกรรม (รักทรมานใจ: พจน จารุวณิช) 

โอชะรอยชาติกอนกอกรรมทําเวร ชาตินี้จึงเปนไปไดอกเอย เออไฉนไมไดชมเชย ไมเคย

คิดเลยเพราะเคยหมายม่ันในใจ (วิมานทลาย: แกว อัจฉริยะกุล) 

เม่ือชาตินี้มีกรรมเวร กีดเกณฑเวนวารวิวาห โลกชีวิตอนิจจา แตวารักนี้หนามันไมตาย 

(ท่ีรัก: ศรีสวัสดิ์ 

พิจิตรวรการ) 

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา ผูประพันธสื่อเรื่องราวความรักท่ี “ผิดหวัง” ของชายและหญิงในบท

เพลง โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง “กรรม” กลาวคือในบทเพลง สิ้นรักสิ้นหวัง และบทเพลง รัก

ทรมานใจ ผูประพันธเลือกใชคําวา บาป และ เคราะห มาประกอบคํา เปน “บาปกรรม” และ 

“เคราะหและกรรม” สวนบทเพลง วิมานทลาย และบทเพลง ท่ีรัก ผูประพันธเลือกใชคําวา เวร มา

ประกอบคํา เปน “กอกรรมทําเวร” และ “กรรมเวร” เพ่ือสื่อความหมายถึง “กรรมช่ัว” ท่ีเคยกระทํา

ในชาติกอน อันเปนเหตุแหงรักท่ี “ผิดหวัง" ในชาตินี้ 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (ม.ป.ป.) อธิบายวา “บาป หมายถึง ความชั่วราย กรรมชั่ว อกุศล

ธรรมท่ีสงใหถึงความเดือดรอน” สวนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายวา 

“เคราะห หมายถึง สิ่งท่ีนําผลมาใหโดยไมไดคาดหมาย” และ “เวร หมายถึง ความพยาบาท ความ

ปองราย บาป” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ความหมายของคําวา บาป เคราะห และ เวร ท่ีผูประพันธ

นํามาใชประกอบคําวา “กรรม” จึงสื่อความหมายในดานลบเก่ียวกับเหตุของการกระทําในชาติกอน     

ท่ีสงผลใหผูชายในบทเพลงตองพบกับความรักท่ีผิดหวังในชาตินี้ 

นอกจากนี้ ผูประพันธบทเพลง เพรงกรรม นอกจากจะเชื่อมโยงความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” กับความ

เชื่อเรื่อง “กรรม” แลว ยังสะทอนความเชื่อเรื่อง “พรหมลิขิต” ซ่ึงเปนความเชื่อเก่ียวกับเทพเจาของ

ศาสนาฮินดูเขามาผสมผสานไวในเนื้อเพลงดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

เพรงกรรมจําพรากไปจากเจา เปนกรรมเกาเศราใจใหหา พรหมลิขิตขีดไว ใครจะ

คลายจนตาย (เพรงกรรม: ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ) 

ความเชื่อเรื่อง “พรหมลิขิต” ของศาสนาฮินดู กับความเชื่อเรื่อง “กรรม” ในทางพระพุทธศาสนา 

เปนความเชื่อท่ีแตกตางกันตรงท่ี “พรหมลิขิต” เปนความเชื่อในอํานาจของพระพรหม ผูสามารถ

กําหนดเรื่องราวความเปนไปในชีวิต โดยท่ีมนุษยไมสามารถหลีกเลี่ยงได แต “กรรม” เปนเรื่องท่ี

มนุษยเปนผูกําหนดเอง ซ่ึงผลแหงกรรมจะเปนเชนไรข้ึนอยูกับ “กรรม” หรือการกระทําในชาติกอน

และชาตินี้ 

 

ความรักท่ีปรารถนา: ชาตินี้ ชาติหนา ชาติไหน 
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นอกจากผูประพันธบทเพลงรักของสุนทราภรณจะนําเสนอทัศนะเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง 

“บุพเพสันนิวาส” ในความหมายของการเปน “คูครอง” กันในชาติกอน รวมถึงความเชื่อเรื่อง 

“กรรม” ท่ีชายและหญิงเคยทํารวมกันมา อันเปนเหตุใหตองพบกับความรักท่ีสมหวังและความรักท่ี

ผิดหวังในชาตินี้แลว ผูประพันธยังนําเสนอเรื่องราวของชายและหญิงท่ีปรารถนาจะไดรักกันและเปน 

“คูครอง” กันในชาตินี้ ชาติหนา และชาติตอๆ ไป ซ่ึงสะทอนใหเห็นทัศนะของผูประพันธเก่ียวกับ

ความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ท่ีเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องกรรม และการเวียนวายตายเกิด ไดเปนอยางดี 

การนําเสนอเรื่องราว “ความรักท่ีปรารถนา” ระหวางชายและหญิง ท่ีสะทอนใหเห็นทัศนะของ

ผูประพันธเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” แบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

1. ชาตินี้ ชาติหนา ชาติไหน: ความปรารถนาในรักนิรันดร 

2. ชาติหนา ชาติไหน: ความปรารถนาในรักท่ีสมหวัง 

 

ชาตินี้ ชาติหนา ชาติไหน: ความปรารถนาในรักนิรันดร 

บทเพลงท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวความรักของชายและหญิงท่ีปรารถนาจะไดเปน 

“คูครอง” กันท้ังในชาตินี้ ชาติหนา และชาติตอๆ ไป ผูประพันธมักใช “คําม่ันสัญญา” และ “คํา

อธิษฐาน” เขามาเชื่อมโยง เพ่ือเปนเครื่องยืนยันความรักอันยิ่งใหญท่ีชายและหญิงตางมีใหแกกัน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายวา “สัญญา หมายถึง ขอตกลงกัน 

คําม่ัน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) สวน ระพี สาคริก (2546) อธิบายวา “คําม่ันสัญญา หมายถึง คํา

สัญญาท่ีชวยใหเกิดความม่ันใจลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ถาจะถามวา ม่ันใจในอะไร? หากมองเห็นไดสองดานนาจะ

รูความจริงวา ดานท่ีใหสัญญาควรม่ันคงอยูกับสัจธรรมซ่ึงตนมีอยูในใจ สวนอีกดานหนึ่งนาจะชวยให

เกิดความม่ันใจลึกซ้ึงยิ่งข้ึน” 

บทเพลงท่ีผูประพันธนําเสนอความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ผาน “คําม่ันสัญญา” ของชายและ

หญิงท่ีมีใหแกกันมีอยูหลายบทเพลง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ดื่มดํ่ารสล้ํายังจําได ฝากดวงใจสองเรา ขอรักกันไปในชาติหนา คําสัญญาจําติดใจ 

(กล่ินดอกโศก: สุรัฐ พุกกะเวส) 

ใครเปนคูชมจะรวมภิรมยกันได จะมุงจะหมายจะรักไมคลายวิญญาณ จะครองกันไป

ชาติหนา จะไมเส่ือมคลายวาจามอบอุราแสนหวง (รอยบุญรอยกรรม: สุรัฐ พุกกะเวส) 

ชาย) บึงน้ํารักบัวบาน ชวนสําราญเพียงใด แตบึงน้ําใจยิ่งกวา 

หญิง) ตางครองสุขเปรมปรีดิ ์

ชาย) ในชาตินี้ชาติหนา 

หญิง) รักเราบูชา 
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พรอม) ยอดปรารถนายิ่งใหญ ความรักประจักษใจ รักไวนานวัน เรารักกันจนตาย (บึง

น้ํารัก: แกว อัจฉริยะกุล) 

บทเพลงท้ังสามบทเพลงขางตน ผูประพันธสะทอนทัศนะเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ท่ีชาย

และหญิงปรารถนาจะรักกันและไดเปน “คูครอง” กัน ไมเฉพาะในชาตินี้ แตยังปรารถนาท่ีจะไดเปน 

“คูครอง” กันในชาติหนาอีกดวย 

นอกจากนี้ ยังมีบทเพลงอีกหลายบทเพลงท่ีผูประพันธสะทอนใหเห็นความปรารถนาใน “รัก     นิ

รันดร” ของชายและหญิง ท้ังในชาตินี้ ชาติหนา และชาติตอๆ ไป ผาน “คําม่ันสัญญา” ท่ีมีใหแกกัน 

ดังตัวอยางตอไปนี้ 

ศรรักปกทรวงลึก นึกๆ รําลึกแตรักเรา ใฝเฝาน้ําคําสัญญาสองรารักใคร ชาตินี้ชาติ

หนาหรือวาชาติไหน รักไมสะเทือนเลื่อนไหล รักไมเปลี่ยนใจยั่งยืน (ยอดปรารถนา: สุ

รัฐ พุกกะเวส) 

ฉันรักเธอรักจริงยิ่งชีวิต เฝาแตคิดใฝฝนม่ันเสมอ ท้ังชาตินี้ชาติไหนใครบําเรอ ตาม

เสนอใฝสนองคูครองกัน (รักเธอคนเดียว: แกว อัจฉริยะกุล) 

ชาย) โอปาริชาตเอย ชื่นเชยชีวิตให 

หญิง) ชาติหลังปางใด (ฮัม...) เขาใจทุกปาง 

ชาย) เกิดชาติปางไหน (ฮัม...) ขอไดรวมใจทุกทาง 

หญิง) ปางรักรวมใจไมจืดจาง ปางรางไมจางเลย (ปาริชาต: แกว อัจฉริยะกุล) 

หญิง) พ่ีจะรักนองสักเพียงไหนรักเสมอใจหนอยก็จาง 

ชาย) เสมอใจเสมอจิตเฝาจุมพิตเสมอปราง 

หญิง) เสมอไปอยาไดรางหางใจเสมอ 

ชาย) มอบชีวีนี้ใหดวงใจ 

หญิง) เกิดชาติใดขอใหเจอะเธอ 

พรอม) อยูครองกันรักม่ันเสมอเสมอใจ (เสมอใจ: สมศักดิ์ เทพานนท) 

เราตางสาบานฝากรักใหกัน จะรวมสัมพันธไมเพียงชาตินี้ เราเกิดชาติไหนก็ดี ก็ขอให

มีเราอยูคูกัน (คูทุกขคูสุข: แกว อัจฉริยะกุล) 

นอกจากบทเพลงท่ีผูประพันธใช “คําม่ันสัญญา” ของชายและหญิงท่ีปรารถนาใน “รัก          

นิรันดร” เพ่ือสะทอนใหเห็นความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” แลว ผูประพันธยังใช “คําอธิษฐาน” เขามา

เปนสวนสําคัญในเรื่องราวความรักของชายและหญิงในทํานองเดียวกับ “คําม่ันสัญญา” อีกดวย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายวา “อธิษฐาน หมายถึง ตั้งใจมุงผล

อยางใดอยางหนึ่ง ตั้งจิตปรารถนา ตั้งจิตขอรองตอสิ่งท่ีตนถือวาศักดิ์สิทธิ์เพ่ือผลอยางใดอยางหนึ่ง” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) 
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การอธิษฐานเปนเรื่องท่ีคนไทยซ่ึงนับถือพระพุทธศาสนาใหความสําคัญ ธ.ธรรมรักษ (2554) 

กลาววา “การอธิษฐานในแบบของพระพุทธศาสนาจะมีความเชื่อในเรื่อง กฎแหงกรรม คือวาดวยเหตุ

และผลท่ีเปนไปตามการกระทําเขามาเปนสวนประกอบเปนปจจัยสําคัญ ชาวพุทธศาสนาจะมีความ

เชื่อและความคุนเคยกับการอธิษฐาน” 

บทเพลงท่ีผูประพันธสะทอนความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ผาน “คําอธิษฐาน” ของชายและหญิงซ่ึงเปน 

“คูครอง” กันในชาตินี้ และปรารถนาท่ีจะรักและรวมชีวิตกันอีกในชาติหนาและชาติตอๆ ไป เพ่ือ

สะทอนใหเห็นความปรารถนาใน “รักนิรันดร”  ปรากฏในเนื้อหาของบทเพลง ยอดเทพี และ ตะลุง

คืนลอยกระทง 

ชาย) ในดวงใจรักดั่งดวงชีวา 

พรอม) เราสวดมนต ขอพรเทวา รักจงมารื่นรมย 

ชาย) มีคูชมคือขวัญตา ทุกชาติไป  (ยอดเทพี: สมศักดิ์ เทพานนท) 

ชาย) เดือนผองเพ็ญเห็นจา ฝงคงคาธาราลนปรี่ ลอยกระทงนอยนี ้ตั้งจิตไหววอนกราบ

กราน ชาตินี้ชาติไหน ใหพบแตรักช่ืนบาน พ่ีขอผูกพันแตยอดกานดา มา ๆ ๆ รักพ่ีเถิด

หนาดวงใจ (สมศักดิ์ เทพานนท, "ธาตรี": ตะลุงคืนลอยกระทง) 

ไชย ณ พล (2553) กลาววา “อธิษฐานจิต คือ องคประกอบอีกประการหนึ่งท่ีดึงจิตใจบุคคล

ใหผูกพันและรักกันได...ผูท่ีเคยอยูรวมกันมาดวยความราบรื่นเปนสวนใหญ ใหความสุขใจและไดรับ

คุณคาจากกันและกันอยางดียิ่ง มักจะอธิษฐานเพ่ือท่ีจะรักและรวมชีวิตกันอีก” 

“คําอธิษฐาน” ของชายและหญิงท่ีปรารถนาใน “รักนิรันดร” ตามท่ีปรากฏในเนื้อหาของ

บทเพลงรักของสุนทราภรณ จึงสะทอนใหเห็นความเชื่อและความสําคัญในเรื่อง “คําอธิษฐาน” ของ

คนในสังคมไทย และสะทอนใหเห็นความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ไดเปนอยางดี 

 

ชาติหนา ชาติไหน: ความปรารถนาในรักท่ีสมหวัง 

นอกจากผูประพันธบทเพลงรักของสุนทราภรณจะสะทอนความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ผาน

เรื่องราวความรักท่ี “สมหวัง” ของชายและหญิงในชาตินี้ และยังคงปรารถนาจะไดรักและอยูรวมกัน

อีกในชาติหนา และชาติตอๆ ไป ในลักษณะของ “รักนิรันดร” แลว ผูประพันธบทเพลงหลายบทเพลง

ยังนําเสนอเรื่องราวความรักท่ี “ผิดหวัง” ของชายและหญิงในชาตินี้ โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง 

“ชาติภพ” ในลักษณะของความปรารถนาท่ีจะมีรักท่ี “สมหวัง” ในชาติหนาและชาติตอๆ ไป 

การแสดงความปรารถนาในรักท่ี “สมหวัง” ในลักษณะดังกลาว ผูประพันธมักสะทอนผาน

อารมณความรูสึกของผูชายในบทเพลง โดยเชื่อมโยงกับ “สัจจะ” เพ่ือแสดงใหเห็นความม่ันคงใน

ความรักอันยิ่งใหญท่ีผูชายมีใหแกผูหญิงอันเปนท่ีรัก 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 อธิบายวา “สัจจะ หมายถึง ความจริง ความจริงใจ” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) บทเพลงท่ีผูประพันธสะทอนความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ผาน “สัจจะ” 

หรือ ความจริงใจของผูชายท่ีมีใหแกผูหญิงในบทเพลง อันสืบเนื่องจากความ “ผิดหวัง” ในรักท่ี

ปรารถนา ปรากฏในบทเพลงตอไปนี้ 

เกิดชาตินี้อดสู เสียคูช่ืนชูสูสม ขอใหชาติหนาไดมาช่ืนชม รวมภิรมยสูสมกัน (ทาส

ประเพณ:ี แกว อัจฉริยะกุล) 

เกิดชาตินี้ ฉันมีรักเพียงฝนใฝ ชาติหนาฟาใด ขอรักเธอใหม ในภพโสภี  (เพลิงใจ: ศรี

สวัสดิ์ พิจิตรวรการ) 

แตเทวี โปรดปรานีรวมฤดีเราไว เก็บความหลังฝงอารมณอาลัย ขอพบกันชาติใหม 

เปนของกันจนตาย ชาติใดปางใด เกิดชาติไหนเรารักกันไมคลาย ชาติใดปางใด เกิด

ชาติไหนเปนของกันจนตาย (ปาฎลีอธิษฐาน: ''ธาตรี'') 

ยอดสวาทเอย สุดจะเอยฝน สุดจะกล้ํากลืน ขมข่ืนหัวใจ หวนอาดูรคนเดียว เปลาเปลี่ยว

ทนเสียวฤทัย ชาตินี้ชํ้าใจ หวังคอยไปในชาติหนา (เถาสวาท: สุรัฐ พุกกะเวส) 

มองสูงสงเกินตา เอ้ือมมือสูงกวาใดๆ ตอตายแลวมาเกิดใหมรอยพันชาติใดไฉนไดแต

คอย หากวาดอกฟาไมโนมลงมาจากฟาสักหนอย หวังดินเหินลอย ดินนั้นจะคอย จะลอง

เอ้ือมสอยดูที (ดอกฟารวง: สุรัฐ พุกกะเวส) 

ขาไดแตแลฝนทุกคืนวันฉันตองตรม เพราะวาสนามาไมเทียมเธอ แคนจะเผยอเขาไปชม 

เม่ือบุญไมถึงจึงระทม ฝนใจสุดขม ชาติหนาคงไดชมเธอ (ความรักกับวาสนา: แกว 

อัจฉริยะกุล) 

จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา ผูประพันธนําเสนอความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ผาน “สัจจะ” 

ของผูชายในบทเพลงท่ีมีใหแกหญิงผูเปนท่ีรัก แมตองผิดหวังในชาตินี้ แตก็ยังไมสิ้นหวัง ผูประพันธ

เลือกใชภาษาในลักษณะของการรองขอ รอคอย และคาดหวัง เพ่ือแสดงความปรารถนาในรักท่ี 

“สมหวัง” ในชาติหนาและชาติตอๆ ไป 

นอกจากนี้ ในบางบทเพลงผูประพันธยังสะทอนความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ผาน “คํา

อธิษฐาน” เพ่ือยืนยันในความรักท่ียิ่งใหญของผูชายท่ีมีใหแกผูหญิงอีกดวย 

แววรักเรียกหา ฉันตองผวาทุกคืน สุดช้ํากล้ํากลืน หัวใจสะอ้ืนโศกศัลย ในชาตินี้สองเราไมมี

บุญพามา 

เคียงคูกัน ทุกคืนทุกวันขอพรพระอธิษฐานพบกันชาติหนา (ดอนทรายครวญ: สมศักดิ์ 

เทพานนท) 

การนําเสนอทัศนะของผูประพันธบทเพลงรักของสุนทราภรณ ท่ีสะทอนใหเห็นความเชื่อเรื่อง 

“ชาติภพ” ผาน “สัจจะ” และ “คําอธิษฐาน” ของผูชายท่ี “ผิดหวัง” ในความรักในชาตินี้ แต
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ปรารถนาจะมีความรักท่ี “สมหวัง” ในชาติหนา และชาติตอๆ ไป หากพิจารณาในแงของคุณคาท่ี

ผูฟงเพลงจะไดรับ นาจะมีสวนในการเสริมสรางใหผูฟงเกิด “พลังใจ” ท่ีเขมแข็ง กลาวคือ แมไม

สามารถเปน “คูครอง” กันในชาตินี้  แตความเชื่อในเรื่อง “ชาติภพ” อันเปนความเชื่อท่ีสืบ

เนื่องมาจากหลักธรรม   คําสอนในพระพุทธศาสนา ก็นาจะสงผลใหผูท่ี “ผิดหวัง” ในความรักคลาย

ความทุกขใจลงไดบาง จากความหวังท่ีจะมีรักท่ีสมปรารถนาในชาติตอๆ ไป 

 

สรุปและอภิปรายผล 

บทเพลงรักของสุนทราภรณเปนบทเพลงท่ีไดรับความนิยมจากผูฟงเสมอมา นอกจากเปนบท

เพลงท่ีมีความไพเราะแลว ยังเปนบทเพลงท่ีมีคุณคาในแงท่ีเปนสื่อในการถายทอดความเชื่อเรื่อง 

“ชาติภพ” แกคนในสังคมไทย อันเปนความเชื่อท่ีสืบเนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา 

ผูประพันธสะทอนความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่องกรรมและการเวียนวาย 

ตาย เกิด 

พงศศักดิ์ สังขภิญโญ ผูศึกษาวิจัยเรื่อง ความเชื่อในบทเพลงสุนทราภรณ พบวา ประเภทของ

ความเชื่อในบทเพลงสุนทราภรณ สามารถแบงไดเปน 15 ประเภทใหญๆ ซ่ึงสวนหนึ่งของความเชื่อท่ี

พบมีความเชื่อเก่ียวกับเรื่องกรรมและผลกรรม ความเชื่อเก่ียวกับเรื่องเนื้อคู ความเชื่อเก่ียวกับเรื่อง

พระพรหม ความเชื่อเก่ียวกับการระลึกชาติและชาติหนา รวมอยูดวย ความเชื่อท่ีมีความสอดคลองกับ

สาระสําคัญของบทความนี้มากท่ีสุด คือความเชื่อเก่ียวกับเรื่องเนื้อคู กลาวคือ “ความเชื่อเก่ียวกับเรื่อง

เนื้อคู ตองการแสดงใหเห็นวาความรักของหญิงและชาย เกิดจากการกําหนดของพรหมลิขิต 

บุพเพสันนิวาส กามเทพ และการทํากรรมของท้ังคูในชาติปางกอน จึงทําใหคูรักไดสมหวัง ผิดหวัง 

ตามแตกรรมของตน” (พงศศักดิ์ สังขภิญโญ, 2543, น.242) และความเชื่อเก่ียวกับชาติหนา ผูวิจัย

สรุปวา “เรื่องของชาติหนาแสดงใหเห็นวามนุษยมีการเวียนวายตายเกิด หวังทําดีเพ่ือใหชาติหนาได

สมหวัง” (พงศศักดิ์ สังขภิญโญ, 2543, น.222) 

จากการศึกษาวิเคราะหบทเพลงรักของสุนทราภรณจํานวน 40 บทเพลง พบวา ผูประพันธ

นําเสนอความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” เชื่อมโยงกับเรื่องราวความรักของชายและหญิง แบงไดเปน            

2 ประเด็นหลักๆ คือ 

1. ชาติกอน: เหตุแหงรักท่ีสมหวังและผิดหวัง ผูประพันธนําเสนอเรื่องราวความรักของชาย

และหญิง ท้ังความรักท่ีสมหวังและความรักท่ีผิดหวังในชาตินี้ โดยเชื่อมโยงกับความเชื่อเรื่อง 

“บุพเพสันนิวาส” หรือการเคยอยูรวมกันในชาติกอน ในลักษณะของการเปน “คูครอง” กัน เปนเหตุ

แหงรักท่ีสมหวังในชาตินี้ โดยผูประพันธไดสะทอนความเชื่อเก่ียวกับเรื่อง “พรหมลิขิต” ซ่ึงเก่ียวเนื่อง

กับเทพเจาในศาสนาฮินดู เขามาผสมผสานกับความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาดวย และผูประพันธยัง
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นําเสนอความเชื่อเรื่อง “กรรม” ในชาติกอน ซ่ึงมักสื่อความหมายในดานลบ เพ่ือแสดงใหเห็นเหตุแหง

รักท่ีผิดหวังของชายและหญิงในชาตินี้ 

2. ความรักท่ีปรารถนา: ชาตินี้ ชาติหนา ชาติไหน ผูประพันธสะทอนทัศนะเก่ียวกับความ

เชื่อเรื่อง “ชาติภพ” โดยการนําเสนอเรื่องราวของชายและหญิงท่ีมีความปรารถนาใน “รักนิรันดร” 

กลาวคือ การท่ีชายและหญิงไดเปน “คูครอง” กันในชาตินี้ และยังปรารถนาท่ีจะไดเปน “คูครอง” 

กันอีกในชาติหนา และชาติตอๆ ไป นอกจากนี้ ผูประพันธยังไดนําเสนอเรื่องราวความรักท่ีผิดหวังของ

ชายและหญิงในชาตินี้ โดยสะทอนทัศนะเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ผานความปรารถนาของ

ผูชายท่ีตองการ “สมหวัง” ในความรัก และปรารถนาจะไดเปน  “คูครอง” กับหญิงผูเปนท่ีรักในชาติ

หนา และชาติตอๆ ไป 

การนําเสนอความเชื่อเรื่อง  “ชาติภพ” ตามทัศนะของผูประพันธดังท่ีกลาวมา ยอมสงผลให

บทเพลงรักของสุนทราภรณมีคุณคาในฐานะท่ีเปนสื่อในการถายทอดความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” อัน

เปนความเชื่อท่ีสืบเนื่องมาจากหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาแกคนในสังคมไทย อยางไรก็ตาม 

เนื้อหาของบทเพลงแตละบทเพลง ผูประพันธจะเนนเรื่องราวความรักของชายและหญิงเปนสําคัญ 

มิไดเนนถายทอดหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาใหกระจางชัด  ดังนั้น ผูฟงเพลงควรศึกษา

หลักธรรมคําสอนเก่ียวกับความเชื่อตางๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน 

ความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ท่ีเชื่อมโยงกับ “บุพเพสันนิวาส” ซ่ึงคนในสังคมไทยมักเชื่อวาเปน

เหตุแหงความรักท่ี “สมหวัง” ของชายและหญิงในชาตินี้ และความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ท่ีเชื่อมโยง

ไปสูความปรารถนาใน “รักนิรันดร” เปนแงมุมของความรักท่ีสุขสมหวัง แตการจะสมหวังดังท่ี

ปรารถนาไดนั้น นภาพร วรสายัณห (2558) กลาววา “จากการศึกษา สมชีวีสูตร แลว สามารถสรุปได

วา สามีภรรยาท่ีปรารถนาจะพบกันในชาตินี้และชาติหนาตองมี สมสัทธา สมสีลา สมจาคา และสม

ปญญา” (น.42) ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2551) อธิบายความหมายไววา 

1. สมสัทธา มีศรัทธาสมกัน เคารพนับถือในลัทธิศาสนา สิ่งเคารพบูชา แนวความคิดความ 

เชื่อถือ หรือหลักการตางๆ ตลอดจนแนวความสนใจอยางเดียวกัน หนักแนนเสมอกัน หรือ 

ปรับเขาหากันได ลงกันได 

2. สมสีลา มีศีลสมกัน มีความประพฤติ ศีลธรรม จรรยา มารยาท พ้ืนฐานการอบรม 

พอเหมาะ สอดคลองไปกันได 

3. สมจาคา มีจาคะสมกัน มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความโอบออมอารี ความมีใจกวาง ความ

เสียสละ ความพรอมท่ีจะชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืน พอกลมกลืนกัน ไมขัดแยงบีบค้ันกัน 

4. สมปญญา มีปญญาสมกัน รูเหตุรูผล เขาใจกัน อยางนอยพูดกันรูเรื่อง 

ดั งนั้ น  ช ายและหญิง ท่ี ได เป น  “คู ค รอง”  กัน ในชาตินี้  และ เชื่ อ ว า เป น เพราะ 

“บุพเพสันนิวาส” จึงพึงพิจารณาความเปนไปในชีวิตปจจุบันวามีความสอดคลองกับหลักธรรมคํา
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สอนดังกลาวขางตนหรือไม เพ่ือความปรารถนาท่ีจะไดเปน “คูครอง” กันท้ังในชาติหนาและชาติตอๆ 

ไป จะเกิดข้ึนไดจริง 

สวนความเชื่อเรื่อง “ชาติภพ” ท่ีเชื่อมโยงกับ “กรรม” ในชาติกอน อันเปนเหตุแหงรักท่ี

ผิดหวังในชาตินี้ หากชายและหญิงปรารถนาจะ “สมหวัง” ในความรักในชาติหนาและชาติตอๆ ไป 

ควรตองพิจารณาในเรื่องของ “อํานาจแหงกรรม” เปนหลักสําคัญในการดําเนินชีวิต ดังท่ี หลวงตาม

หาบัว ญาณสัมปนโน (2544) กลาวไววา 

เรามีอํานาจทํากรรม แตเวลาทําลงไปแลวกรรมยอมมีอํานาจบังคับเรา ถาเปนความชั่วก็

บังคับใหเกิดความทุกขความลําบากลําบน เกิดในภพใดชาติใดมีแตภพชาติท่ีไมพึง

ปรารถนาท้ังนั้นๆ นี้เปนหลักธรรมชาติของสัตวท่ีเกิดตายดวยอํานาจแหงกรรม ฝายดีก็

เชนเดียวกัน เราทําความดีแลวถึงจะไมปรารถนาความดี ภพชาติก็เปนของดีสําหรับเรา 

จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวา คนท่ีทํา “กรรมช่ัว” ยอมตองไปเกิดในภพชาติท่ีไมพึง

ปรารถนา คนท่ีทํา “กรรมดี” ยอมไดไปเกิดในภพชาติท่ีดี การท่ีคนไทยท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเชื่อ

วา เหตุแหงรักท่ีผิดหวังในชาตินี้เปนผลจาก “กรรมช่ัว” ท่ีไดกระทํามาในชาติกอน จึงเปนไปอยาง

สอดคลองกับหลักธรรมคําสอนขางตน ในทํานองเดียวกัน ชายและหญิงท่ีปรารถนาจะ “สมหวัง” ใน

ความรักในชาติหนาและชาติตอๆ ไป การมุงกระทําแต “กรรมดี” ก็ยอมจะสงผลดีแกผูกระทําอยาง

แนนอน 
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สะใภบานแบ: คุณคาผูหญิงในละครโทรทัศนเร่ือง กรงกรรม 

 

กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

 กรงกรรม เปนละครโทรทัศนท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากในชวงตนป พ.ศ. 2562   

ละครนําเสนอเรื่องราวความขัดแยงระหวางแมผัวกับลูกสะใภอันเปนปมปญหาหลักของเรื่อง   

บทความนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณคาของผูหญิงจากตัวละครเอกหญิงในละคร

โทรทัศนเรื่องนี้  โดยเฉพาะยอย เรณู และพิไล  ซ่ึงเปนตัวละครท่ีแสดงบทบาทเดนในเรื่อง  

 ผลการศึกษาพบวา การนําเสนออุดมการณเก่ียวกับหลักพุทธธรรม รวมท้ังการเสนอแนวคิด

เรื่องคุณคามนุษยในละครโทรทัศนเรื่องนี้ถูกจัดวางและประกอบสรางไดอยางสอดคลองเปนระบบ  

คุณคาของผูหญิงถูกประกอบสรางข้ึนใหม โดยมุงไปท่ีพฤติกรรม ไดแก ความขยันหม่ันเพียรทํามาหา

กิน จึงจะนับไดวาเปนสะใภท่ีพึงประสงค     

 

คําสําคัญ: สะใภบานแบ, คุณคาผูหญิง, กรงกรรม 
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Daughters-in-Law of Bae’s House: 

Women’s Values in the Television Drama Production of Krong Karma 

 

Kittisak Kerdarunsuksri 

School of Humanities and Applied Arts 

University of the Thai Chamber of Commerce 

 

Abstract 

 Krong Karma (lit. the Cage of Karma) was a popular television dram during early 

2019.  It illustrates the conflict between a mother-in-law and her daughters-in-law. This 

paper aims to examine the concept of women’s values from the main female 

characters in this television drama production, i.e. Yoi, Renu, and Philai in particular. 

 The study finds that the ideology of Buddhist dharma together with the 

concept of human values are systematically and harmoniously arranged and 

reconstructed. The reconstruction of women’s values and desirable daughter-in-law 

focuses on the female characters’ behavior, which is their ways of making a living.   

 

Keywords: daughters-in-law of Bae House, women’s values, Krong Karma 
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บทนํา 

  กรงกรรม เปนละครโทรทัศนท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากในชวงตนป พ.ศ. 2562   แพร

ภาพทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3   ละครเรื่องนี้เปนละครแนวชีวิต ดัดแปลงจากนวนิยายชื่อ

เรื่องเดียวกันของจุฬามณี 6

1   เขียนบทละครโทรทัศนโดยยิ่งยศ ปญญา  ใชฉากยอนยุคกลับไปราวป 

พ.ศ. 2510 โดยมีฉากหลักอยูท่ีอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค   แมวาละครเรื่องนี้จะมีแกนเรื่อง

เก่ียวกับพุทธธรรมเปนแนวคิดหลัก แตก็มีแนวคิดอ่ืนท่ีสะทอนอุดมการณในสังคมอยางเดนชัด  

โดยเฉพาะเรื่องราวความขัดแยงระหวางแมผัวกับลูกสะใภอันเปนปมปญหาหลักของเรื่อง   บทความนี้

มีวัตถุประสงคท่ีจะศึกษาแนวคิดเก่ียวกับคุณคาของผูหญิงจากตัวละครเอกหญิงในละครโทรทัศนเรื่อง

นี้  โดยเฉพาะยอย เรณู และพิไล  ซ่ึงเปนตัวละครท่ีแสดงบทบาทเดนในเรื่อง   ท้ังนี้จะศึกษาจากบท

ละครโทรทัศนและแถบบันทึกภาพท่ีเผยแพรยอนหลังทางสื่อออนไลนอยาง YouTube   

 ละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม เปนเรื่องราวของยอย ซ่ึงแตงงานกับหลักเซงเขามาอยูในบาน

ตระกูลแบ มีลูกชาย 4 คน คือ ปฐม (อาใช) ประสงค (อาตง) กมล (อาซา) และมงคล (อาสี่)   ยอยเขา

มาบงการชีวิตรักของลูกชายท้ังสี่ โดยมุงหมายใหแตงงานกับคูครองท่ีตนเห็นวามีฐานะ เพ่ือรักษา

เกียรติของตระกูลแบ  ท้ังท่ีตัวเธอเองก็ถูกรังเกียจจากแมสามีเชนกัน ความขัดแยงระหวางยอยกับ

ลูกสะใภท่ีตนเห็นวาต่ําตอยนารังเกียจ รวมท้ังสะใภท่ีเธอเลือก แตก็ไมสามารถรักษาเกียรติของวงศ

ตระกูลได ทําใหเกิดปมปญหาวุนวายในครอบครัว จนภายหลังเธอจึงเห็นคาของสะใภท่ีเธอเคยตั้งแง

รังเกียจแตแรก และเลิกเขาไปบงการชีวิตของลูกชาย ยอมใหลูกชายเลือกคูครองตามท่ีปรารถนา 

 ยอยซ่ึงเปนสาวชาวบานคนไทยแตงงานเขามาอยูในครอบครัวคนจีน แตเธอก็มีบทบาทและ

อํานาจภายในบานสูง กลาวไดวา ละครเรื่องนี้สะทอนภาพสังคมท่ีมีผูหญิงเปนศูนยกลาง 

(matrifocality) อันเปนลักษณะสังคมไทยระดับชาวบาน กับระบบความคิดของชาวจีนในสังคมไทย

เก่ียวกับการผดุงรักษาเกียรติวงศตระกูล  นับเปนภาพตัวแทนความผสมผสานทางวัฒนธรรมของ

ครอบครัวจีน-ไทยในสังคมไดอยางชัดเจน  ความขัดแยงตาง ๆ ในเรื่องสื่อถึงอุดมการณท่ีปรากฏใน

ละครเรื่องนี้ ซ่ึงในบทความชิ้นนี้จะไดอธิบายในลําดับตอไป จากนั้นจึงจะวิเคราะหใหเห็นถึงคุณคาของ

มนุษยท่ีเสนอผานตัวละครเอกฝายหญิงท่ีเขามาเก่ียวพันกับครอบครัวตระกูลแบหรือท่ีใชชื่อสกุลแบบ

ไทยวา อัศวรุงเรืองกิจ   

 

มีอะไรอยูใน “กรง” แหงกรรม: สารัตถะในละครโทรทัศนเร่ือง กรงกรรม 

 ละครโทรทัศนเปนสื่อบันเทิงประเภทหนึ่งท่ีเขาถึงผูชมไดในวงกวาง ในปจจุบัน ผูชมอาจไม

จําเปนท่ีจะตองรับชมขณะท่ีละครเรื่องนั้นถูกเผยแพรภาพตามเวลาจริง (real time) เพราะสามารถดู

                                                                 
1 นามปากกาของนิพนธ เท่ียงธรรม 
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ยอนหลังทางสื่อออนไลนได  การวัดความนิยมของผูชมจึงไมอาจประเมินจากเรตติ้ง ณ เวลาจริงได

เพียงอยางเดียว  สิ่งท่ีควรนํามาพิจารณาเพ่ือประเมินความนิยมจําเปนตองดูจากปฏิกิริยาของสังคมท่ี

ปรากฏในสื่อตาง ๆ เชน บทวิจารณหรือขอความท่ีปจเจกชนเขียนลงไวในสื่อออนไลนสวนตัวเชน 

เฟสบุก ทวิตเตอร หรือแมแตการพูดคุยในชีวิตประจําวันอยางสถานท่ีทํางาน สถานศึกษา สถาน

ประกอบการรานคาตาง ๆ ในชุมชน เปนตน   จากความนิยมในการเสพละครโทรทัศนนี้ กลาวไดวา  

เนื้อหาหรือความคิดท่ีปรากฏในละครยอมสงอิทธิพลตอผูชมในสังคมไมมากก็นอย   ละครโทรทัศนจึง

นับเปนปฏิบัติการทางวัฒนธรรม (cultural practice) อยางหนึ่ง ท่ีสามารถ “ครอบงํา” หรือ “ยึด

กุม” ความคิดและจิตใจของผูชมได  (ดู กาญจนา แกวเทพ 2539: 201-212)  และระบบความคิด

ความเชื่อท่ีละครนําเสนอนี้เองคือสิ่งท่ีเรียกวา อุดมการณ (ideology)  โดยความคิดท่ีถูกนําเสนอ

อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องนี้จัดไดวาเปนกระบวนการผลิตซํ้าเพ่ือสืบทอดอุดมการณ 

 หากลองแบง “ชั้น” ของละครโทรทัศนอยางกวาง ๆ ไมซับซอนออกเปน ละครน้ําดี และ

ละครน้ําเนา   ละครน้ําดีหมายถึง ละครท่ีมุงใหความบันเทิงควบคูไปกับการนําเสนอสาระขอคิดแก

ชีวิต  ในกรณีของละครท่ีเผยแพรทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3  เรามักพบการนําคําพูดท่ีเปนคํา

คมหรือคติธรรมของตัวละครมาใสไวตอนทายเรื่องของแตละตอน  สวนละครน้ําเนานั้นอาจหมายถึง

ละครท่ีมุงใหความบันเทิงโดยนําเสนอเนื้อหาท่ีซํ้าซากอยางการแยงชิงผูชาย การนําเสนอความรุนแรง  

ในแงนี้ ละครเรื่อง กรงกรรม อาจจัดไดวาเปนละครน้ําดีเรื่องหนึ่ง ท้ังนี้เพราะสาระของเรื่องพยายาม

นําเสนอคติธรรมของชีวิต  หนาท่ีของละครเรื่องนี้ไมไดเปนเพียงแคมุงใหความเพลิดเพลินเพียงอยาง

เดียว  แตมุงท่ีจะใหขอคิดแกผูชมดวย  ถึงแมเรื่องราวของละครจะนําเสนอภาพการแกงแยงชิงดี การ

แกแคน และความรุนแรงปะปนอยู    

 สาระในละครเรื่องนี้นําเสนอใหเห็นถึงชีวิตของผูหญิงคนหนึ่งท่ีเคยถูกกระทําจากแมสามี   

และเม่ือตนเองไดลูกสะใภท่ีไมเปนไปตามคาดหวัง  ก็ตั้งขอรังเกียจและกระทําตอสะใภอยางเดียวกับท่ี

ตนเคยประสบมา  อยางไรก็ตาม เรื่องราวในละครไมไดเสนอความขัดแยงงาย ๆ เพียงแคนี้  สิ่งท่ีเปน

เสมือน “กรง” ท่ีขังยอยไวในวงเวียนกรรมก็คือ ความทรงจําในอดีต  ซ่ึงยอยฆาลิ้ม ผูเปนแมสามีดวย

การเอาหมอนอุดปาก เนื่องจากขาดสติท่ีถูกดาวาดวยถอยคํารุนแรง 

- ข้ึนภาพมือยอยท่ีประคองชามขาวตม กําลังปอนใหลิ้ม ถูกปดอยางแรง ชามขาว

หกเลอะเทอะใสตัวยอย 

 ลิ้ม ลื้อจะฆาอ๊ัวรึไง ขาวรอน ๆ ยัดเขามาได 

 ยอย อ๊ัวเปาจนเย็นแลวอามา 

 ลิ้ม ยังจะเถียงอีก  อาเซงลื้ออยูไหน  เมียคนไทยลื้อมันจะฆาอ๊ัว   อาเซง 

 ยอย (ขมใจอยางหนัก) อ๊ัวจะไปตักขาวมาใหใหมนะอามา 
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 ลิ้ม  คนอยางลื้อมันเชาจาโบว  ข้ีเกียจสันหลังยาว ทําอะไรก็ไมเปนสัก

อยาง ดีแตกินกับนอน วงศตระกูลของอ๊ัวจะตองลมจมเพราะสะใภ

อยางลื้อ เชาลก เชาจาโบว7

2 

- ยอยหันกลับไปมองลิ้ม 

- ลิ้มขวางหมอนอีกใบใสยอย 

- ยอยเก็บหมอนใบนั้นข้ึนมา และคอย ๆ เดินตรงเขาไปหาลิ้ม 

- ภาพผานไหลยอย 

ลิ้ม เชาลก เชาจาโบว 

- อารมณบนหนาลิ้มคอย ๆ เปลี่ยนไป เพราะอารมณบนหนายอย 

ยอย เชาลก เชาจาโบว (เสียงเรียบ ๆ) 

- ภาพเหมือนแทนสายตาลิ้ม หนายอยเยือกเย็นผิดปกติ หมอนในมือยอยเคลื่อนเขา

ปดเฟรมทันที แบล็คเอาท 

(บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 33 ฉาก 26) 

 

 คําสาปแชงชองลิ้มท่ีวา “...ลื้อมันคนใจดําอํามหิต เวรกรรมจะตามทันลื้อ ลื้อจะไมมีวันมี

ความสุข ลูกผัวจะท้ิงลื้อกันไปหมด บานแบจะฉิบหายลมจมเพราะลื้อ” (บทละครโทรทัศนเรื่อง กรง

กรรม ตอนท่ี 32 ฉาก 29)  จึงเปนแรงผลักดันในใจยอยอยางหนึ่งท่ีปรารถนาจะผดุงรักษาเกียรติของ

วงศตระกูลสามี  ทําใหเธอเขาไปเจาก้ีเจาการเลือกผูหญิงท่ีจะมาเปนสะใภ โดยคาดหวังจะมีสะใภท่ีดี

พรอมท้ังฐานะและนิสัย ซ่ึงตองขยันขันแข็งชวยทํามาหากิน  ดังนั้น เธอจึงจัดการหม้ันหมายพิไล ลูก

สาวเถาแกโรงสี ใหปฐมหรืออาใช ลูกชายคนโต  แตเม่ือปฐมพาเรณูซ่ึงมีอดีตเปนหญิงขายบริการทาง

เพศท่ีตาคลีมาแนะนําวาเปนภรรยา  เธอจึงผิดหวังขัดเคืองใจ และไมยอมรับเรณู  จนเกิดความขัดแยง

ระหวางแมผัวกับลูกสะใภ ซ่ึงความขัดแยงนี้นําไปสูอุดมการณสองประการในเรื่อง นั่นคือ อุดมการณ

เรื่องพุทธธรรมกับเรื่องไสยศาสตร  ในความเปนจริงแลว อุดมการณท้ังสองมีแนวคิดท่ีแตกตางกันโดย

ธรรมชาติ  แตในละครเรื่องนี้ อุดมการณท้ังสองถูกนําเสนอตางไปจากสื่อบันเทิงไทยในอดีตท่ีมัก

นําเสนอมา และสามารถอยูรวมกันไดอยางประนีประนอม 

 อุดมการณเก่ียวกับพุทธธรรม VS ไสยศาสตรใน กรงกรรม 

 หากพิจารณาจากชื่อละครเรื่องนี้ เปนท่ีชัดเจนวานําเสนอแนวคิดเก่ียวกับกรรมตามหลัก

ศาสนาพุทธ  แตละครเรื่องนี้ไมไดกลาวถึงหลักพุทธธรรมแคเรื่องกรรมอยางงาย ๆ แบบทําดีไดดี ทํา

ชั่วไดชั่ว เหมือนในละครเรื่องอ่ืนเพียงแคนั้น  สิ่งท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง รวมท้ังสัญญะท่ีเสนอผาน

                                                                 
2 เชาลก เชาจาโบว เปนคําดาผูหญงิในภาษาจีนแตจิ๋ว 
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โปสเตอรละคร ทําใหตระหนักถึงการตื่นรูเพ่ือความเปนพุทธะท่ีแทจริง  ท้ังนี้ในภาพโปสเตอรละคร

เรื่องนี้ ไดใชสัญลักษณ “ดอกบัว” เพ่ือนําเสนอแนวคิดนี้ 

 

 
(ท่ีมา https://mellow975.mcot.net/blogs/3) 

  

 จากภาพนี้ การวางระดับของตัวละครมีนัยสื่อถึงระดับการตื่นรูอันเปนลักษณะนิสัยของตัว

ละครอยางชัดเจน  ตัวละครกมลหรืออาซา ลูกชายคนท่ีสามของยอย เปนตัวละครท่ีจิตใจดี มีความ 

“ตื่นรู” มากท่ีสุด  ตัวละครตัวนี้เปนเด็กหนุมท่ีสดใส มีเมตตากรุณาตอคนรอบขางและเพ่ือนมนุษย ดัง

จะเห็นไดจากตอนท่ีกมลชวยจายคายาใหกาน ซ่ึงมีเงินไมพอซ้ือยาใหมารดาท่ีปวยอยู  และเขายังคอย

ชวยเหลือปกปองเรณูหลายครั้งหลายครามาโดยตลอด  เชนตอนท่ียอยโกรธเคืองท่ีปฐมไดเรณูมาเปน

ภรรยา กมลก็ดึงสติยอยวา 

 ยอย  ตั่วเฮียแกมันทํามาผิดหวังมาคนนึงแลว แกอยาไดเห็นดีเห็นงาม เอา

เยี่ยงเอาอยางมันเด็ดขาด ถาแกอยากจะเห็นมาอายุยืน  

 กมล  โธ...มา คิดมากไปได ความรักมันหามกันไมไดหรอกนะมา เฮียใชเขา

รักของเขาไมอยางนั้นคงไมถึงกับพามาเขาบานอยางนี้หรอก  

 ยอย  แตมันเปนผูหญิงชั้นต่ํา มันไมคูควรจะมาเปนสะใภบานนี้  

 กมล  มายังไมทันไดรูจักนิสัยใจคอเขาเลย มาก็ตัดสินเขาแลว  

 ยอย  อีตัวยังไงมันก็เปนอีตัววันยันคํ่า ถาสันดานมันดี มันคงไมคิดไปทํา

อาชีพต่ํา ๆ สกปรกยงัง้ีหรอก  

 กมล  คอย ๆ ดูเขาไปเถอะมา 

(บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 2 ฉาก 14) 
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 สวนเรณูเปนผูหญิงท่ีมีจิตใจดีเชนกัน  แมจะมีบุคลิกท่ีไมยอมคน ปากกลา ก็เปนเพราะ

ปกปองตัวเอง ไมเคยมุงรายหรือทํารายผูอ่ืนกอน  ดังคําพูดท่ีเธอบอกติ๋มวา “พ่ีติ๋ม...ถึงฉันจะรูวาพิไล

มันเกลียดฉัน จองจะกําจัดฉัน แตฉันก็ไมอยากเห็นมันมีอันเปนไปดวยวิธีของพ่ีหรอกนะ” (บทละคร

โทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 33 ฉาก 2)  เรณูถูกพ่ีเขยขมขืนจนตั้งครรภ  หลังจากคลอดแลว เธอ

จึงหันมาขายบริการทางเพศอยูท่ีตาคลี   เม่ือเธอพบปฐม เธอก็มุงหวังท่ีจะครองรักสรางชีวิตใหมกับ

เขา แตขอผิดพลาดในชีวิตเธอก็คือ การใชเสนหยาแฝดตามคํายุยงของเพ่ือน ๆ เพ่ือมัดใจปฐมใหมาตก

หลุมรักเธอ  การทําเสนหใสปฐมทําใหเรณูรูสึกผิด ดังท่ีเธอเตือนหวาน เพ่ือนหญิงท่ีขายบริการทาง

เพศวา 

 หวาน  ฉันตองรีบเก็บตังคไปหาอาจารยกอนบางซะแลว...  

 เรณู  หวาน... พ่ีขอเตือน อยาเอาอยางพ่ี  

 หวาน  ทําไมละพ่ี ทําแลวมีคนรักคนหลงมันดีจะตาย  

 เรณู  ถาเอ็งจริงใจกับเขา เอ็งควรจะไดความรักจากเขา เพราะตัวของเอ็ง

เอง ไมใชใชวิธีแบบนี้ มันเปนความเห็นแกตัวหวาน เอ็งจะไมมีทาง

สบายใจเลยตลอดชีวิต   

(บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 11 ฉาก 37) 

 

 อยางไรก็ตาม สถานการณก็บีบบังคับใหเรณูจําใจท่ีจะตองทําเสนหยาแฝดอีกครั้ง เม่ือเรณู

แอบรูวายอยจะแกเสนหท่ีเธอทําใสปฐม เธอจึงจําเปนท่ีจะตองทําเสนหใสยอย เพ่ือใหยอยเมตตาเธอ  

ในภายหลัง เม่ือพิไลออกมาเปดโปงวาเรณูทําเสนหใสยอย  เธอรูสึกอับอายและสํานึกผิด จึงออกไป

จากชุมแสง ดังท่ีเธอบอกกับหมุยนี้วา “ฉันคงทนอยูท่ีชุมแสงนี่ตอไปไมไดแลวละแจ ฉันเปนคนนา

รังเกียจ นาขยะแขยงยิ่ง กวาผูรายฆาคนแลวตอนนี้” (บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 34 

ฉาก 7) และเธอไดเขียนจดหมายถึงยอยเพ่ือสารภาพวา 

 VO.เรณู  กราบแทบเทามาท่ีเคารพอยางสูง หนูขอโทษ หนูไมคิดวาผลลัพธของ

สิ่งท่ีหนูไดทําลงไป มันจะออกมาเปนผลรายมากมายขนาดนี้  หนูรัก

เฮียใช หนูแคหวังจะไดอยู กับเฮียใชอยางมีความสุข  อยากใหมาเลิก

รังเกียจและยอมรับหนูเปนสะใภคนนึงของมาเทานั้น  หนูถึงกลาทํา

ในสิ่งท่ีไมควรทํา ท้ัง ๆ ท่ีรูอยูเต็มอกวามันเปนสิ่งไมดี ...มา...ใจจริง

ของหน ูหนูตั้งใจเอาไววา พอมีลูกกับเฮียใชแลว หนูจะไปเอาของออก  

แตมันก็เปนอยางนี้เสียกอน หนูเสียใจกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน หนูรูวามาไมมี

วันยกโทษใหหนูแน  แตหนูกลายืนยันวาหนูแคตองการใหมาเลิก

เกลียดหนู แลวมองหนูอยางเปนลูกหลานคนนึงเทานั้น หนูไมไดนึก
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หวังจะไดสมบัติเงินทองอะไรจากมันเลย  หนูคงไมมีโอกาสกลับไป

ชุมแสง กลับไปกราบขอโทษมาดวยตัวหนูเองแลว  แตหนูอยากใหมา

ยกอโหสิกรรมใหหนูดวย บาปกรรมท่ีหนูกอไว หนูยินดียอมรับการ

ชดใชท้ังหมด 

(บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 34 ฉาก 7) 

  

 การตื่นรูในละครเรื่องนี้เห็นไดชัดจากตัวละครฝายตรงขามกับเรณู นั่นคือ ยอยและพิไล  ยอย

เปนตัวละครท่ีมีความทรงจําในอดีตเปนชนักคาใจอยู เปนเสมือน “กรง” แหงกรรมท่ีขังเธอเอาไวใน

ความทุกขทรมาน จนกระท่ังสิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิตทําใหเธอไดเรียนรู และเม่ือเจอหมอสมดีท่ีมาชวยแก

เสนหท่ีเธอถูกเรณูทําใส เธอจึงเรียนรูจากสมดีวา “...ตั้งสติใหดี สิ่งท่ีเกิดข้ึนแลว ผานไปแลว ไมมีใคร

แกไข เปลี่ยนแปลงมันได กรรมชั่วไมสามารถลางใหขาวสะอาดได แตชวงชีวิตท่ีเหลืออยู พอจะหา

ความสุขไดจากการมุงหนาทําความดี อยางไมมีเง่ือนไข เพ่ือตัวของคุณแมเอง” (บทละครโทรทัศน

เรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 33 ฉาก 36)  ในท่ีสุด ยอยก็สามารถกาวออกมาจาก “กรง” แหงความทรงจํา

ในอดีตท่ีขังใจตนใหทุกขทรมานมากวายี่สิบปได  

 

 ยอย  อามาลิ้ม บุญกุศลท่ีอ๊ัวทําในวันนี้ อ๊ัวขอยกใหลื้อท้ังหมด อ๊ัวรูวาบุญก็

อยูสวนบุญ บาปก็อยูสวนบาป ไมมีทางลบลางกันได ยี่สิบปมาแลวท่ี

อ๊ัวไมเคยไดนอนหลับอยางสงบ เพราะสิ่งท่ีอ๊ัวทํากับลื้อ มันคอยตาม

หลอกหลอนอ๊ัว อ๊ัวไดรูแลววา ความทุกขจากบาปท่ีกอมันเปนยังไง 

สักวันอ๊ัวก็คงไดรับกรรมอยางท่ีเคยทําไวกับลื้อเหมือนกัน อามาย

กอโหสิกรรมใหอ๊ัวดวยเถอะนะ ขออยาใหคําสาปแชงของลื้อเปน

ความจริง ถาดวงวิญญาณของลื้อยังวนเวียนอยูกับลูกหลาน ก็ขอให

ชวยปกปกรักษาใหลูกหลานบานแบพบแตความสุขความเจริญดวย

เถิด 

(บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 34 ฉาก 13) 

 

การเรียนรูจากประสบการณชีวิตและการกาวออกจาก “กรง” แหงกรรมทําใหยอยกับเรณู

อโหสิกรรมซ่ึงกันและกัน 

 เรณู  เสียดายหนูไมไดเตรียมดอกไมธูปเทียนเอาไว ท้ังท่ีใจหนูรอคอยแต

วันท่ีจะไดกราบเทาขอขมามา... กรรมใดท่ีหนูไดลวงเกินกระทําแกมา 
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ท้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม มาไดโปรดยกอโหสิกรรมใหหนูดวย

เถิด  

 ยอย  ดอกไมธูปเทียนมันไมสําคัญเทาใจของเธอหรอกเรณู กรรมทําใหเรา

ไดมาเจอกัน ทิฐิมานะทําใหบางครั้งเราก็ทํารายกัน แตถึงวันนี้ฉันไม

เคยถือโทษโกรธเคืองเธอเลยเรณู ไมเคยมีใครไมเคยทําความผิดพลาด 

ท่ีผานไปแลวก็ใหมันแลวกันไป ชีวิตคนเรามันสั้นนิดเดียว จะตายวัน

ตายพรุงก็ไมมีใครรู ใชเวลาท่ียังเหลืออยูใหคุมคาเถอะนะ จะมัวมานั่ง

ขังตัวเองไวกับเรื่องท่ีผานไปแลว มันไมมีประโยชนอะไรหรอก  ฉันยก

อโหสิกรรมใหเธอ เพราะยังไงเธอก็เหมือนลูกหลานฉันคนนึง 

(บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 34 ฉาก 7) 

 

 สวนพิไล  หลังจากเกิดอาการเสียสติเพราะหวาดกลัววาจะถูกเรณูทําไสยดําใส จึงกลับไปอยู

บานเดิมและไดไปปรนนิบัติรับใชเรียนธรรมจากหมอสมดี  เธอก็สามารถ “ปลดล็อก” ออกมาจาก 

“กรง” กรรมได 

 พิไล  ฉันรอคอยวันนี้มานาน ฉันอยากขอโทษเธอ ทุกเรื่องท่ีฉันเคยทําไมดี

กับเธอ ยกอโหสิกรรมใหฉันดวยนะ  

 เรณู  ฉันตองเปนคนพูดสิ่งนี้กับเธอมากกวาพิไล ฉันไมอยากโทษกรรมเกา

แตชาติปางไหนก็ไมรู มันเปนกรรมในชาตินี้แหละ ฉันทําเธอเจ็บกอน

มันก็เปนเรื่องปกติ ท่ีฉันจะตองไดรับผลกรรมท่ีทําลงไป  

 พิไล  ฉันมันเปนคนไมยอมรับความจริงเอง หนีความจริงเทาไรก็ยิ่งเจ็บมาก

เทานั้น วันนี้ฉันเห็นแลว เขาใจทุกอยางแลว อยางนอยจิตวิญญาณ

ของความเปนแมอยางเธอตองทําเพ่ือลูกขนาดไหน  

 เรณู  เราทุกคนเปนเหยื่อนะแหละพิไล เหยื่ออารมณตัวเอง ถาควบคุมมัน

ไมได เราก็จะกลายเปนทาสของมันทันที แทนท่ีเราจะเปนนายของ

มัน เอาเปนวาเราตางคนตางอโหสิกรรมใหกันและกันเนาะ  

 พิไล  ฉันยอมรับหมดใจวันนี้เองวา เธอเหมาะแลวท่ีจะไดความรักจากเฮีย

ใช จากมา เธอเหมาะแลวท่ีจะเปนสะใภใหญของบานแบ ฉันเรียกเธอ

วาซอไดอยางเต็มหัวใจของฉันแลวเรณู 

(บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 37 ฉาก 45) 
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 เห็นไดวา ละครเรื่องนี้ใชแนวคิดเรื่องกรรมมาเปนเสนเรื่อง  โดยใหตัวละครถูกขังอยูใน “กรง

กรรม”  เม่ือตัวละครตื่นรูดวยการมีสติอยูกับปจจุบัน  ชวยใหตัวละคร “ปลดล็อก” หรือ “แก” กรรม

นั้นได   แนวคิดเก่ียวกับพุทธธรรมไมเพียงแตถูกนําเสนอผานตัวละครเอกในเรื่องเทานั้น  แตตัวละคร

ท่ีเก่ียวของกับไสยศาสตรอยางหมอกอนและหมอมี ซ่ึงเปนหมอทําเสนห ก็ถูกสรางใหเปนตัวละครท่ี

พูดถึงหลักพุทธธรรมแทบจะทุกฉากท่ีปรากฏ  เปนตนวาหมอมีเตือนสติยอยท่ีจะมาแกเสนหท่ีเรณูทํา

ใสปฐมวา “บุญก็อยูสวนบุญ บาปมันอยูสวนบาป หักลางกันไมได มึงทําบุญใหตาย  แตเจากรรมนาย

เวรเขาไมอภัยใหมึง มันก็สูญเปลา กูบอกแลว เวรยอม ระงับดวยการไมจองเวร อีคนนั้นเนื้อแทของมัน

ไมใชคนเลวทรามชั่วชา  มึงนึกถึงความดีของมันบางเทานั้น ก็ตัดกรรมของมึงไดแลว” (บทละคร

โทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 10 ฉาก 3)   การทําเสนหยาแฝดในเรื่องนี้มิไดสรางความลุมหลงอยาง

ไมลืมหูลืมตาใหแกตัวละครอยางท่ีพบในวรรณคดีไทย เชน พระลอถูกเสนหพระเพ่ือนพระแพงใน 

ลิลิตพระลอ พระไวยท่ีหลงเสนหสรอยฟาใน ขุนชางขุนแผน หรือในละครโทรทัศนเรื่องอ่ืน ๆ เชน ศา

มนในเรื่อง บวง   ตัวละครอยางยอยหันมารูสึกดีมีเมตตาตอเรณู หลังถูกเรณูทําเสนห ก็เนื่องมาจาก

ตระหนักวาเรณูเปนสะใภคนหนึ่งของบานแบ เปนภรรยาของลูกชายคนโต และไววางใจได  ขณะท่ี

เรณูเองก็ปรนนิบัติรับใชยอยเปนอยางดี  ตางจากพิไล สะใภรอง ท่ีชอบลักขโมยทรัพยสินสวนกลางไป

เปนของตน  รวมท้ังไมสามารถปรนนิบัติรับใชเธอไดดังใจ   

เสนหยาแฝดในเรื่องนี้จึงมิไดมี “อิทธิฤทธิ์” เทากับการกระทําหรือคุณงามความดี ดังท่ีหมอ

กอนท่ีเปนหมอเสนหใหเรณูกลาววา “...คนเรามันจะรักกัน... มันไมไดอยูท่ีรูปโฉม สมบัติพัสถารอะไร

ท้ังนั้น คนเรามันรักกันดวยความดีท่ีทําตอกันอยางจริงใจถามึงมีตรงนั้น มึงก็ไมเห็นจะตองกลัวอะไร 

ตอใหมนตรกูเสื่อม ผัวมึงก็จะยังรักมึงอยูดี” (บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 11 ฉาก 15)  

แมกระท่ังปฐมเองก็ยอมรบักับนองชายวา “ตอใหเรณูเขาไมทําของใสฉัน ฉันก็รักเขาอยูดี ฉันรักท่ีเรณู

เปนเรณู ใครจะดูถูกวาเรณูเปนผูหญิงหากิน ทํางานในบาร ฉันก็ไมเคยรูสึกรังเกียจสักนิด ถึงชาตินี้จะ

ไมไดเจอหนากันอีก ฉันก็คงไมมีวันลืมเรณู” (บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 35 ฉาก 3)  

 

สะใภท่ีพึงประสงคกับคุณคาผูหญิงในละคร กรงกรรม 

 การใชชีวิตคูเปนเรื่องละเอียดออน  ในบางครอบครัวของสังคมตะวันออก การจะใชชีวิตคู

อยางมีความสุขไมไดมีปจจัยเพียงแคตัวคูสามีภรรยาเทานั้น  แตยังมีบุคคลรอบขางเขามาเก่ียวของ

ดวย เปนตนวาบุพการีของคูครอง เนื่องจากเปนครอบครัวขยาย  การดํารงใหชีวิตคูราบรื่นจึง

จําเปนตองใสใจบุคคลอ่ืนในครอบครัวดวยเชนกัน  คัมภีรทางพระพุทธศาสนามีการกลาวถึงคติธรรม

เก่ียวกับการครองเรือน ดังพบไดจากโอวาท 10 ประการท่ีธนัญชัยเศรษฐีไดสอนลูกสาวคือ นางวิสาขา 

ผูซ่ึงตอมาไดเปนมหาอุบาสิกาบํารุงพระพุทธศาสนา เม่ือครั้งนางจะแตงงานออกเรือนไป  ในโอวาท 

10 นี้ มีกลาวถึงการประพฤติปฏิบัติตนตอพอแมสามีไวดวยวา ใหแสดงความเคารพ ปรนนิบัติรับใช 
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รวมถึงแสดงกิริยามารยาทท่ีดีตอพอแมสามี  สวนในแงคุณลักษณะของสะใภ ท่ีดีนั้น ในทาง

พระพุทธศาสนาไมไดมีกลาวไวอยางชัดเจน  แตมีการจําแนกภรรยาออกเปน 7 ประเภท ตามคุณธรรม 

ความประพฤติ ลักษณะนิสัย และการปฏิบัติตอสามี ไวในสุชาตาชาดกปรากฏในขุททกนิกายชาดก 

ไดแก วธกาภริยา (ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต) โจรีภริยา (ภริยาเยี่ยงโจร) อัยยาภริยา (ภรรยาเยี่ยงนาย) 

มาตาภริยา (ภรรยาเยี่ยงแม) ภคินีภริยา (ภรรยาเยี่ยงนองสาว) สขีภริยา (ภรรยาเยี่ยงสหาย) และทาสี

ภริยา (ภรรยาเยี่ยงทาส) (พระพรหมคุณาภรณ 2546: 206)  กลาวไดวา ภรรยาสามประเภทแรกเปน

คุณลักษณะของภรรยาท่ีไมพึงประสงค สวนสี่ประเภทหลังเปนภรรยาท่ีพึงประสงค 

 ในเรื่อง กรงกรรม  ยอยเปนลูกสะใภท่ีลิ้มผูเปนแมสามีรังเกียจ เนื่องจากเปนคนไทย  

ทัศนคติของลิ้ม ท่ีมีตอสะใภคนไทยอยางยอยเปนภาพสะทอนความขัดแยงทางชาติพันธุในสังคมไทย

ยุคนั้นไดอยางดี  ลิ้มมองวาการมีสะใภคนไทยเปนสิ่งไมพึงประสงคเพราะคนไทยข้ีเกียจ และคาขายไม

เปน ดังท่ีลิ้มหาเรื่องดายอยวา 

 - ข้ึนภาพยอยเดินมาถึงประตูครัว ก็เห็นถวยชามกระเบื้องท่ีแตกอยูแลวบนพ้ืน มี

อีกใบถูกเหวี่ยงเขามากระแทกพ้ืนแตกคาตา  

 - ยอยขยับเดินเขาไปดูขางประตู  

 - ภาพแทนสายตายอย เห็นนางลิ้มยืนคาหัวหญิงสาวคนนึง (ยังคุกเขาหันหลังอยู) 

นางลิ้มดมถวยท่ีคว่ําตากไว หลังจากลางแลวทีละใบ  

 ลิ้ม  เหม็นคาวท้ังนั้น อ๊ัวบอกลื้อก่ีครั้งก่ีหนแลววาอยามักงาย  

 - ภาพเปดเห็นหญิงสาวคนนั้น คือตัวยอยเอง  

 ยอย  อ๊ัวตั้งใจลางสองรอบแลวนะอามา 

 ลิ้ม  ตั้งใจของลื้อนะเหรอ จับแลวยังลื่นมืออยูเลย  

 - ลิ้มจงใจทําถวยหลนแตกตอหนายอย  

 ลิ้ม  ไมเต็มใจทําก็ไมตองทํา ไมเต็มใจจะอยูก็ไสหัวไป  

 - ยอยพยายามสะกดกลั้นอารมณ  

 ลิ้ม  บอกไวแลว สั่งไวแลววาอยาเอาผูหญิงไทยมาทําสะใภอยางเด็ดขาด ก็

ไม เชื่อฟงกัน คนไทยมันข้ีเกียจสันหลังยาว งานหนักไมเอา งานเบา

ไมสู คาขายก็ไมเปน พอสั่งสอนเขาหนอย ก็หนาเงาหนางอ ไมมี

น้ําอดน้ําทน  

 - ยอยท่ีนั่งคุกเขากมหนาอยู น้ําตารวง  

 - ลิ้มหม่ันไส จิกหัวกระชาก แลวตบ ๆๆ  
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 ลิ้ม  ไมตองมาบีบน้ําตา ไมมีใครเขามาสงสารเห็นใจลื้อหรอก มาเปนสะใภ 

บานแบ ถาลื้อคิดวาจะไดนั่ง ๆ นอน ๆ บนกองเงินกองทอง ลื้อก็ฝน

ไป เถอะ 

(บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 5 ฉาก 6) 

 

 หรือแมขณะท่ียอยนอนซมเพราะแพทอง ก็โดนลิ้ม “โขกสบั” วา 

 

 ลิ้ม ลื้อไมตองมาทําเปนมีขออาง ทองมาตั้งสองครั้งแลว มันจะแพทองได

ยังไง สันดานข้ีเกียจสันหลังยาว สะใภอยางลื้อนี่แหละ จะทําให

ตระกูลแบฉิบหายลมจม ลุกข้ึนมาทํางานเดี๋ยวนี้ ผาผอนยังไมไดซักได

รีด  ไดสะใภอยางลื้อมาเขาบาน อ๊ัวตองอับอายเพ่ือนบานขนาดไหน 

รูบางไหม 

(บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 5 ฉาก 7) 

 

 ขณะท่ียอยเปนสะใภไมพึงประสงคในสายตาแมสามีชาวจีนอยางลิ้ม  แตในความเปนจริง 

ยอยกลับเปนผูหญิงท่ีขยันทํามาหากิน และฉลาดหาเงิน จนสามารถสรางเนื้อสรางตัวรวมกับสามีและ 

“ตอยอดเงิน” ให “ออกดอกออกผล” ดวยการปลอยเงินกู  กลาวไดวา ยอยเปนภรรยาและแมท่ีดี

ของสามีและลูก โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือรักษาเกียรติวงศตระกูลสามี ดังท่ีเธอพูดใหสามีฟงวา “ท่ีตอง

ทนเหนื่อยทุกวันนี้ ไมใชเพ่ือตัวเอง เลย แตเพ่ือลูกเตา เพ่ือวงศตระกูลของเฮียท้ังนั้น” (บทละคร

โทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 5 ฉาก 10)  ในดานการอบรมเลี้ยงดูลูกนั้น ยอยสามารถควบคุมให

ลูกเชื่อฟงอยูในโอวาทของเธอ ดังจะเห็นไดวา ประสงคและกมลตองจําใจแตงงานกับผูหญิงท่ียอย

จัดการเลือกมาให  มีเพียงปฐมกับมงคลท่ี “ฝาฝน” อํานาจของเธอ ไปไดภรรยาท่ีเธอไมไดเห็นชอบ

ดวย เธอจึงกลายเปน “แมผัวตัวราย” เหมือนเชนท่ีเธอเคยถูกกระทํามา 

 

 ในสวนสะใภของยอย  อาจจําแนกชีวิตรักของลูกชายท้ังสี่ของเธอไดดังนี้ 

ปฐม หม้ันหมายกับพิไล แตไปไดเรณูมาเปนภรรยา  และภายหลังไดอรพรรณีเปน

ภรรยา 

ประสงค แอบชอบจันตา แตถูกยอยบังคับใหแตงงานกับพิไล  เม่ือพิไลกลับไปอยูบาน

เดิม จึงไดบุญปลูก เด็กรับใชในบานเปนภรรยา 
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กมล แอบชอบจันตา แตถูกยอยบังคับใหแตงงานกับเพียงเพ็ญ ลูกสาวกํานันศร ซ่ึง

ชอบพอลักลอบไดเสียกับกานจนตั้งครรภ เม่ือเพียงเพ็ญไดอยูกินกับกานสม

ความปรารถนา กมลไดตัดสินใจทําตามท่ีหัวใจเรียกรองโดยไดครองรักกับจัน

ตา ซ่ึงโศกเศราท่ีถูกทําลายพิธีแตงงานระหวางเธอกับปลัดจินกร 

มงคล หลงรักวรรณา นองสาวเรณู  แตแอบไปไดเสียกับมาลา จนทํามาลาตั้งครรภ 

 

 ตัวละครคูขัดแยงท่ีเปนปมปญหาหลักในละครไดแก ยอย เรณู และพิไล  เรณูเปนสะใภท่ีไม

พึงประสงคสําหรับยอยตั้งแตแรกพบ เนื่องจากรูปลักษณการแตงตัวแตงหนาของเรณูท่ีทําใหยอยมอง

ออกวาเรณูมีอาชีพขายบริการทางเพศ รวมถึงยอยเองไดหม้ันหมายพิไลใหมาแตงงานกับปฐมอยูแลว  

แตยอยตองจําใจรับเรณูวาเปน “เมีย” ของลูกชาย เพราะขออางท่ีวาเรณูทอง และหากไมใหอยูดวย 

เรณูก็จะไปอยูกับปฐมท่ีอ่ืน  ดวยความกลัววาจะโดนพรากลูกชายไป ยอยจึงจําใจยอมใหปฐมกับเรณู

อยูดวยกัน แตใหไปอาศัยท่ีบานหลังอ่ืนของเธอ  ความสัมพันธระหวางยอยกับเรณูเปนไปในลักษณะ 

“แมผัวตัวรายกับสะใภตัวแสบ” ตางคนตางไมยอมลดราวาศอกกัน  แมหลักเซง ปฐม หรือกมลจะพูด

หวานลอมใหยอยยอมรับเรณู แตเธอก็ไมสามารถทําใจได ดังท่ีปฐมพูดกับยอยใหยอมรับเรณูวา “มา... 

ในโลกนี้ไมมีใครสมบูรณแบบมาตั้งแตเกิดหรอก ทุกคนมีตําหนิ มีบาดแผลดวยกันท้ังนั้น แตอดีตก็คือ

อดีต ตอใหอยากลบมันท้ิงยังไง  มันก็ไมมีทางลบไดหรอก คุณคาของความเปนคนมันอยูตรงท่ีปจจุบัน  

เขาทําอะไรตางหากไมใชเหรอ” (บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 8 ฉาก 21) รวมท้ังประสงค

ท่ีพูดกับยอยเรื่องเรณูวา “เราอยามองอดีตท่ีผานมาของเขาเลย เพราะบางที อคติในใจเรา นอกจาก

จะทํารายเขาแลว มันยังทํารายใจของเราเองดวย เรามองเขาในวันนี้ ดูสิ่งท่ีเขาทําในวันนี้จะไมดีกวา

เหรอมา” (บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 6 ฉาก 44)  ในสายตายอย เรณูจึงเปนเสมือน

กอน “กรวด” ท่ีไรคา ไมพึงประสงคท่ีจะนํามาเปนสะใภของตระกูล  ขณะท่ีบุคคลรอบขางอยางหลัก

เซง สามีของเธอ รวมท้ังลูกชายคนอ่ืน ๆ มองวาเรณูเปนผูหญิงท่ีรูจักทํามาหากิน ขยันขันแข็ง หนัก

เอาเบาสู ดังท่ีหลักเซงดึงสติยอยวา “อีเปนคนขยัน ทํามาหากินเปน ไมงอมืองอเทาไปวัน ๆ ลื้อจะไป

รังเกียจรังงอนอีไปทําไมอายอย” (บทละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรม ตอนท่ี 3 ฉาก 32)      

 สวนพิไลผูท่ียอยคาดหวังใหมาเปนสะใภคนโต เปนผูหญิงท่ียอยมองวาไดวามีคุณสมบัติ

เหมาะสมแกการเปนสะใภบานแบ เพราะเปนลูกสาวเถาแกโรงสี มีการศึกษาคือ เรียนจบชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ดังท่ียอยหวานลอมใหประสงคแตงงานกับพิไลวา “ถึงแกจะเปนลูกคนรอง แต

ตอนนี้ก็เหมือนเปนลูกคนโตแลว เพราะตั่วเฮียแกทําใหมาผิดหวังมาก แกตองกูชื่อเสียงวงศตระกูล

กลับคืนมาใหได ตั่วเฮียแกมันท้ังโงท้ังตาต่ํา มันถึงไดท้ิงหนูพิไลเขา แกนะโชคดีแลวนะท่ีไดเขามา 
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ผูหญิงท่ีดีพรอมอยางหนูพิไลนะ หากันไมไดงาย ๆ หรอกนะ จะบอกให” (บทละครโทรทัศนเรื่อง กรง

กรรม ตอนท่ี 4 ฉาก 17)  แตเม่ือเธอไดพิไลมาเปนสะใภแลว กลับพบวาพิไลทํางานบานไมเปน รวมท้ัง

ละโมบหวังครองสมบัติท่ีเธอและสามีพากเพียรหามา ดังท่ียอยบนถึงพิไลวา “อีนี่อีกคน หุงขาวตมขาว

ยังทําไมเปน วัน ๆ ดีแตสํารวจวาสมบัติเงินทองซุกซอนเอาไวตรงไหนบาง” (บทละครโทรทัศนเรื่อง 

กรงกรรม ตอนท่ี 9 ฉาก 3)  

  จากคุณลักษณะของยอย เรณู และพิไล  จะเห็นไดวายอยกับเรณูเปนสะใภท่ีมีคุณลักษณะ

ท่ีไมพึงประสงคในสายตาแมสามี อันมีสาเหตุจากภูมิหลังของตัวสะใภ ไมวาชาติกําเนิดของยอยท่ีเปน

คนไทยหรืออาชีพเดิมของเรณู  ตรงขามกับภูมิหลังของพิไลท่ีมาจากครอบครัวพอคาและมีการศึกษา 

ทําใหเธอมีคุณสมบัติอันพึงประสงคในสายตาแมสามี  ในแงนี้ สะใภคนอ่ืนของบานแบก็มีลักษณะ

เชนเดียวกัน ท้ังจันตา วรรณา (ซ่ึงไมไดมาเปนสะใภของเธอ) และบุญปลูก ถูกยอยแสดงความรังเกียจ

ท่ีจะใหมาเปนสะใภของบาน แตสะใภเหลานี้ตางก็เปนผูหญิงท่ีขยันทํามาหากิน ผิดกับอรพรรณี ซ่ึง

เปนลูกสาวนายทหารท่ีปฐมไปเปนทหารรับใชในบาน  อรพรรณีเปนผูหญิงท่ีมาจากครอบครัวร่ํารวย 

มีการศึกษา แตก็ไมมีคุณสมบัติของความเปนแมศรีเรือน เธอเปนผูหญิงท่ีเอาแตใจตน ขาดศีลธรรม

ดวยการแอบมีชู และเม่ือสามีประสบอุบัติเหตุจนพิการ ก็ทอดท้ิงสามีเพราะไมตองการรับภาระ  สวน

เพียงเพ็ญนั้น ถึงแมจะมีภูมิหลังท่ีนาพึงประสงค แตเธอรักชอบอยูกับกาน จนตั้งครรภกอนท่ีจะ

แตงงานกับกมล เธอโดนพอแมบีบบังคับใหแตงงานเพ่ือปดบังเรื่องอับอาย  เม่ือเธอสามารถปลดปลอย

ตัวเองออกจากบานมาได ในภายหลัง เธอก็ไดอยูกินกับกานผูเปนท่ีรักของเธอ หมดบทบาทไปจาก

ความเปนสะใภบานแบ  

 หากพิจารณาจากสัญญะในเรื่องท่ีมี “คุณคาของมนุษย” เปนศูนยกลาง  พบวาตัวละคร

สะใภบานแบในละครเรื่องนี้ถูกจัดวางอยางเปนระบบ สามารถนํามาจัดวางเปนแผนผังสี่เหลี่ยมสัญ

ศาสตรของ เอ. เจ.   เกรมาส ไดดังนี้  

                          กรวด                                                  เพชร 

         

 

 

 

 

                                มีคา                                                   ไมมีคา                                                  

พิไล 

อรพรรณี 

ยอย 

เรณู 

จันตา 

บุญปลูก 
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 แผนผังนี้จึงสื่อใหเห็นถึงวาสะใภอยางยอย เรณู จันตา และบุญปลูก แมจะมีภูมิหลังท่ีต่ําตอย 

แตก็มีคุณคา เปนลักษณะของสะใภท่ีพึงประสงคมากกวาพิไลกับอรพรรณี ซ่ึงถึงแมจะเปน “เพชร” 

เพราะมีภูมิหลังท่ีดีก็ตาม แตก็มีคุณสมบัติดานพฤติกรรมท่ีไมนาพึงประสงค  เพราะฉะนั้นอาจกลาวได

วา ละครโทรทัศนเรื่อง กรงกรรมนี้ พยายามสื่อใหเห็นแนวคิดท่ีวา คุณคาของความเปนมนุษยจึงอยูท่ี

การกระทํา มิใชชาติกําเนิดหรือภูมิหลัง  สอดคลองกับหลักพุทธธรรมท่ีใหมองการกระทําในปจจุบัน   

 

บทสรุป 

 การนําเสนออุดมการณเก่ียวกับหลักพุทธธรรม รวมท้ังการเสนอแนวคิดเรื่องคุณคามนุษยใน

ละครโทรทัศนเรื่องนี้ถูกจัดวางและประกอบสรางไดอยางสอดคลองเปนระบบ  อุดมการณและแนวคิด

ดังกลาว แมจะเปนสิ่งท่ีสืบทอดมาแตก็ไมไดนํามาเลาแบบ “เหลาเกาในขวดเกา” กลาวคือ ไมได 

“เลา” ใหผูชมเห็นภาพของการยึดติดอยูกับกรรมในอดีตหรือขังตัวเองอยูใน “กรงแหงกรรม” เหมือน

ท่ีเคยพบมาในเรื่องเลาของไทยในอดีตท่ีมักปลูกฝงวากรรมเปนเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไมได  แตในละครเรื่อง

นี้กลับพูดใหมวาใหอยูกับปจจุบัน พึงกระทําปจจุบันใหดีท่ีสุด ดังพุทธภาษิตท่ีวา “อะตีตัง นานะวาคะ

เมยยะ นัปปะฏิกังขา อะนาคะตัง...” แปลความวา บุคคลไมควรตามคิดถึงสิ่งท่ีลวงไปแลวดวยอาลัย 

และไมพึงพะวงถึงสิ่งท่ียังมาไมถึง  การฝกปฏิบัติธรรมจึงมักฝกฝนใหมีสติอยูกับปจจุบัน  

 ตัวละครสะใภเหลานี้ไมใชตัวละครท่ีดีพรอมไปทุกดาน ไมใชผูหญิงในอุดมคติตามท่ีพบใน

ลักษณะของตัวละครเอกของวรรณคดีไทยอยางสีดาหรือบุษบา  ทวาเราสามารถมองเห็นความ

ผิดพลาดตาง ๆ ของตัวละครท้ังดานนิสัยและพฤติกรรม  สิ่งท่ีละครพยายามชี้ใหเห็นก็คือ การปฏิบัติ

ภาระหนาท่ีความเปนสะใภรวมถึงความเปนมนุษยของตนดวยการสรางคุณคาจากการทํางานและยึด

ม่ันในคุณธรรม  ดังนั้น ละครเรื่องนี้อาจเทียบเทาหรือจัดไดวาเปนสื่อคําสอนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ

สังคมในปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนวรรณกรรมคําสอนสตรีท่ีกลาวถึงความเปนสะใภและภรรยาท่ี

ดี โดยชี้ใหตระหนักถึงคุณคาของความเปนมนุษยท่ีไมจําเปนตองสมบูรณแบบเสมอไป 
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เสนทางชีวิตเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง: กรณีศึกษา โครงการฟนฟูเยียวยาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เทศบาลนครขอนแกน 

 

จิรเมธ ไฉนศิริยุทธิ์ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาอาชญวิทยาและงานยุติธรรม 

คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

บทคัดยอ 

วัยเยาวชน ถือไดวาเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคต การเตรียมความพรอมให

เยาวชนเติบโตเปนพลเมืองท่ีดี จําเปนจะตองไดรับการเอาใจใสจากทุกสถาบัน ทุกภาคสวน เพราะถา

หากละเลย ขาดการดูแลเอาใจใสเยาวชน ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคาอาจกอใหเกิดปญหา สั่งสมจาก

ปญหาเล็กสูปญหาท่ีใหญข้ึน นําไปสูการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบน จนเยาวชนถลําลึกเขาสูชีวิตดานมืดได 

งานวิจัยเรื่อง เสนทางชีวิตเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง: กรณีศึกษา โครงการฟนฟูเยียวยาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เทศบาลนครขอนแกน มีวัตถุประสงค เพ่ือ

ศึกษาเยาวชนชายขอบใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทัศนคติ การตัดสินใจ และ

การดําเนินชีวิตของเยาวชนชายขอบ ซ่ึงการเขาใจถึงปญหาท่ีเปนตนเหตุ จะทําใหสามารถแกไขปญหา

นั้นไดอยางตรงจุดและยั่งยืน นําไปสูการวางแผนมาตรการเชิงปองกัน และแกไขปญหา เพ่ือชวยเหลือ

ฟนฟูสภาพจิตใจ ตลอดจนอบรมบมนิสัยใหเยาวชนชายขอบท่ีอยูในวัยหัวเลี้ยวหัวตอไมหลงเดินทาง

ผิดอีก โดยการศึกษาเยาวชนชายขอบในพ้ืนท่ีเทศบาลนครขอนแกน เปนการศึกษาแบบกรณีศึกษา 

(Case Study) ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลผานการสัมภาษณเชิงลึก จากนั้นทําการจัด

ขอมูลเปนหมวดหมู และกําหนดรหัส โดยแบงขอมูลเปน ประเด็นหลัก (Theme) และประเด็นยอย 

(Sub-Theme) ซ่ึงผลวิจัยพบวาปจจัยพ้ืนฐานท่ีสงผลใหเยาวชนท่ัวไปกลายเปนเยาวชนชายขอบ 

ประกอบไปดวย ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและความเปนอยู ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานเพ่ือน 

ซ่ึงปจจัยพ้ืนฐานเหลานี้สงผลใหเยาวชนชายขอบแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมา โดยสาเหตุท่ีมี

อิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนชายคือ การเลียนแบบพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนจาก

บุคคลใกลชิดและสังคมแวดลอม สวนเยาวชนหญิง สาเหตุเกิดจากการถูกกระทํา และการถูกลอลวง 

จนทําใหเยาวชนหญิงมีทัศนคติตอเรื่องดังกลาวท่ีเปลี่ยนไป ทําใหเกิดเปนพฤติกรรมถาวร และนําไปสู

ปญหาสังคมดานอ่ืนๆตามมา ขอเสนอแนะ เพ่ือการวิเคราะหขอมูลท่ีแมนยํา จึงควรศึกษา

ปจจัยพ้ืนฐานท่ีสงผลใหเยาวชนตกเปนเยาวชนชายขอบในรูปแบบของการวิจัยเชิงปริมาณประกอบ 
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เพ่ือใหทราบถึงปจจัยพ้ืนฐาน สาเหตุการแสดงออกของพฤติกรรมเบียงเบน ในลักษณะของขอมูลท่ี

เปนความถ่ี เพ่ือใชขอมูลท่ีไดในการอางอิงประชากรอยางแมนยําตอไป 

คําสําคัญ: เยาวชนชายขอบ, เสนทางชีวิต, เด็กดอยโอกาส, คุณภาพชีวิต, สังคมเมือง  
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Abstract 

Youth is considered as an important part in driving the society in the future. 

Preparing for youth to grow as a good citizens needs to be cared for all relevant sectors. 

Because if ignored or lack of caring for youth valuable human resources may cause 

problems. Accumulated problems prevented by small issues can cause the big 

complication. This can leading youth to deviant behaviours and bring youth get into 

dark life in the end. Research on Life Path of Marginalized Youth in Urban Society: A 

case study of Rehabilitation and Life Quality Improvement Programs for Children and 

Marginalised Youth in Urban Society, Khon Kaen Municipality aims to study 

marginalized youth to gain a deeper understanding of factors that influence decision-

making attitudes and the lifestyle of marginalized youth which understands the 

problems that cause will be able to solve that problem directly and sustainably, 

leading to planning preventive measures and solving problems. In order to help restore 

the mind, as well as incubating the marginalized youth who are in a difficult age, not 

to go wrong again. By educating marginalized youth in Khon Kaen Municipality area as 

a case study. Using qualitative research methods collect data through in-depth 

interviews then organize the data into categories and assign codes. By dividing the data 

into main points and sub-issue the research found that the basic factors that result in 

the general youth become marginal youth, consisting of Economic and Living factors, 

Family factors, and Friend factors which these basic factors result in marginal youth 

showing deviant behavior. The reason for influencing the deviant behavior of male 
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youth is mimicking behavior that deviates from close individuals and surrounding 

societies. For young women the cause of the action are being victims and being 

tempted until the young women have an attitude towards such a changing subject 

causing a permanent behavior and lead to other social problems. Suggestions for 

accurate data analysis, therefore we should study the basic factors that result in youth 

becoming marginalized youth in the form of quantitative research. To know the cause 

of deviant behavior in form of frequency data and to use the information obtained in 

the population reference precisely. 

Keywords: marginalized youth, life path, underprivileged child, quality of life, 

     urban society
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สถานการณโลกในปจจุบัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดพัฒนาอยางกาวกระโดด ซ่ึงการ

พัฒนานั้นๆ สงผลใหสัมพันธภาพของทุกหนวยในสังคมลดนอยลง ผนวกกับปจจัยแวดลอมอ่ืนๆเปนสิ่ง

เราท่ีคอยกระตุนใหปจเจกบุคคลตองใสใจเรื่องราวของตนเองมากข้ึน ทําใหสังคมในปจจุบันมีความ

เปนปจเจกนิยมแตกตางจากสังคมสมัยกอนโดยสิ้นเชิง วัยเยาวชนเปนวัยท่ีพัฒนาจากวัยเด็กสูวัย

ผูใหญ เปนวัยท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ

เยาวชนอยูในสังคมท่ีมีความพลวัตรอยูตลอดเวลา การปรับตัวใหเปนไปตามคุณลักษณะท่ีสังคมพึง

ประสงคจึงเปนเรื่องท่ีทาทาย สถาบันครอบครัวจึงมีบทบาทหนาสําคัญท่ีในการอบรมบมนิสัยใหบุตร

หลาน เพ่ือใหเติบโตเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม แตในความเปนจริงแลวยังมีอีกหลายครอบครัวท่ีปลอย

ปละละเลยบุตรหลาน ทําใหเยาวชนสวนมากตองลองผิดลองถูกดวยตนเอง ซ่ึงการลองถูกลองผิดนี้

เปนจุดกําหนดของการสรางปญหาในรูปแบบตางๆ จนกลายเปนบุคคลชายขอบท่ีสังคมไมใหความ

สนใจในท่ีสุด 

จากขอมูลของ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) พบวา

ประชากรท่ีเปนวัยเด็กและเยาวชนมักตกเปนเหยื่อของกระบวนการคายาเสพติดอยูเสมอ โดยผูเสพ

สวนใหญมีอายุ 20 – 24 ป ยาเสพติดท่ีใชมากท่ีสุด คือ ยาบา รองลงมาคือกัญชา และไอซ (ศูนย

อํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ, 2561) ทําใหจํานวนผูเขารับการบําบัดรักษายา

เสพติดในสถาบันตางๆมีจํานวนมากข้ึน ประกอบกับปจจุบัน ผูเสพมักติดสารเสพติดมากกวา 1 ชนิด 

สงผลใหการบําบัดรักษามีความยุงยากซับซอนมากข้ึน สงผลเสียตอสุขภาพท้ังในระยะสั้นและระยะ

ยาว 

พ้ืนท่ีเทศบาลนครขอนแกนเปนอีกหนึ่งหัวเมืองหลักท่ีประสบปญหาสังคม จากกลุมเยาวชน

ชายขอบเปนอยางมาก จากขอมูลพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลนครขอนแกน ซ่ึงประกอบดวย 

โรงเรียนในสังกัด 11 แหง มีเด็กและเยาวชนประมาณ 15,680 คน  ศึกษาอยูในระบบประมาณ 

14,405 คน สวนเด็กและเยาวชนท่ีเหลือหลุดออกจากระบบโรงเรียน รวมกลุมเปนกลุมแกงมากกวา 

20 แกงในตัวเมือง ซ่ึงสวนใหญถลําตัวเขาสูวงจรอบายมุข และสุมเสี่ยงตอการกอปญหาสังคมอยาง

เปนท่ีนาตกใจ (เทศบาลนครขอนแกน, 2560, หนา 63) ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาเสนทางชีวิตของ

เยาวชนชายขอบท่ีอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเสี่ยงตอการเดินทางหลงผิดโดยมุงเนนขอบเขตของ

การศึกษาเฉพาะเยาวชนชายขอบ ในโครงการฟนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนชาย

ขอบในสังคมเมือง เทศบาลนครขอนแกน ประกอบกับการศึกษาทัศนะของเจาหนาท่ีโครงการฯ เพ่ือ

ทราบสิ่งเราท่ีทําใหเยาวชนตกเปนบุคคลชายขอบ และสิ่งท่ีมีอิทธิพลใหเยาวชนตัดสินใจท่ีจะกระทํา

ความผิดในสังคม นําไปสูการแกไขปญหาจากสาเหตุ ตลอดจนนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหสรางมาตรการ
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แกไขเชิงปองกัน และชวยเหลือ ฟนฟูเยาวชน ทําใหเยาวชนท่ีหลงเดินทางผิดไดมีโอกาสในการเริ่มตน

ชีวิตใหม เห็นคุณคาในตนเอง ผูอ่ืน และสังคม จนสามารถท่ีจะดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเสนทางชีวิตของเยาวชนชายขอบ ในโครงการฟนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เทศบาลนครขอนแกน 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการบําบัดฟนฟูกลุมเยาวชนชายขอบ ในโครงการฟนฟูเยียวยาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เทศบาลนครขอนแกน 

 

คํานิยามศัพท 

1. เสนทางชีวิต หมายถึง เหตุการณท่ีบุคคลประสบพบเจอ ตั้งแตวัยเด็กถึงปจจุบัน 

2. เยาวชนชายขอบ หมายถึง เด็กท่ีประสบปญหา ขาดความรัก และการดูแลเอาใจใสจาก

ครอบครัว ถูกละเลย จนกลายเปนเยาวชนท่ีดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ 

ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดขอนแกน 

เทศบาลนครขอนแกนแบงเปน 4 เขต 95 ชุมชน มีพ้ืนท่ี 46 ตารางกิโลเมตร ประชากร 

120,045 คน จํานวนครัวเรือน 64,022 ครัวเรือน เพศชาย 55,632 คน เพศหญิง 64,413 คน (ขอมูล 

ณ เดือน ธันวาคม 2559) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีประชากร

แฝงจํานวนมาก รวมท้ังมีการเคลื่อนยายประชากรสูง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินจากภาคเกษตรเปนอยูอาศัยและธุรกิจบริการ

มากข้ึน (สํานักทะเบียนทองถ่ิน เทศบาลนครขอนแกน, 2559) 

โครงการฟนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 

เทศบาลนครขอนแกน 

ในป พ.ศ. 2554 สถานการณเด็กเยาวชนหลุดจากระบบการศึกษาภาคปกติมาอยูนอกระบบ

มากข้ึน จนเปนปญหาระดับชาติ สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว 

และพยายามหาวิธีการแกไข คิดคน วางแผน และออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือเขาถึง เขาใจ 

และจัดการเรียนรูใหกับกลุมเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ซ่ึงในตอนนั้นไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากองคกรภายนอกจากสํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 

(สสค.) และไดดําเนินงานภายในโครงการพลิกฟนพลังหนุมสาวสูกาวยางใหมวัยสะออนนครขอนแกน 

ในระหวาง พ.ศ. 2554-2555 กอนจะพัฒนาตอยอดมาเปนโครงการฟนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพ
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ชีวิตเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง ตั้งแตป 2555 ถึงปจจุบัน ซ่ึงใชงบประมาณของเทศบาลนคร

ขอนแกน 

นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแกนยังไดตระหนักถึงปญหาท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ คือ

ปญหาเด็ก และเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและพฤติกรรมกระทําผิด เนื่องจากพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

เทศบาลนครขอนแกนมีลักษณะเปนสังคมเมือง โดยมีเด็กและเยาวชนกลุมหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา “เยาวชน

ชายขอบ” โดยเปนเด็กและเยาวชนท่ีประสบปญหาครอบครัว ขาดความรักความเอาใจใสจาก

ครอบครัว หรือขาดความพรอม แตกตางจากเด็กและเยาวชนท่ัวไปในสังคมท่ีไดรับการเลี้ยงดูดวย

ความรักเอาใจใสจากครอบครัว ซ่ึงเปนเด็กและเยาวชนท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษาในโรงเรียน

จํานวนมากกวา 3,600 คน ในเขตเทศบาลนครขอนแกน โดยเด็กและเยาวชนชายขอบดังกลาวได

รวมกลุมกันเปนกลุมแกงมากกวา 20 แกงในตัวเมือง และมีการวางระบบการปกครองกันเอง มีระบบ

อํานาจมืด (มาเฟย) มีลูกพ่ีคอยจัดการและวางอํานาจใหกับลูกนอง รวมท้ังคุมครองความปลอดภัย

ใหกับลูกนอง ท้ังนี้ปญหาจะไมเกิดข้ึนเลย หากเด็กในกลุมแกงตางๆ เลือกท่ีจะทํากิจกรรมเชิง

สรางสรรค แตในความเปนจริงกลับพบวาวิถีชีวิตของเด็กกลุมแกงเหลานี้ ถลําลึกสูวงจรอบายมุขและ

สิ่งมอมเมา กอปญหาสังคม กอกวนเมือง แตละกลุมแกงก็มีประเด็นขัดแยงซ่ึงกันและกัน นําไปสูการ

ยกพวกตีกัน ซ่ึงทําใหเกิดการสูญเสียท้ังทางรางกาย จิตใจ และทรัพยสิน 

โดยลักษณะการดําเนินงานเปนโครงการฟนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน

ชายขอบในสังคมเมือง ใชกิจกรรมท่ีหลากหลายสําหรับพัฒนาเด็กเยาวชนท่ีหลงผิดใหคิดได และหัน

กลับมาเริ่มตนชีวิตใหม ใหมีการศึกษา มีอาชีพ ไมกอปญหาสังคม เพ่ือความอยูดีมีสุขของประชาชนใน

พ้ืนท่ีชุมชนเมือง ใหเปนชุมชนท่ีนาอยู นาอาศัยอยางปลอดภัย มุงเนนการสรางความรวมมือใหเกิดข้ึน

ระหวางแกงคตางๆในเมืองขอนแกน ดวยการดึงหัวหนาแกงคหรือผูนํากลุมตางๆมาจับมือกันในการ

ทํางานเปนเครือขาย เพ่ือแกปญหาวัยรุนในกลุมพวกเขากันเอง โดยผานการจัดกิจกรรมอยาง

หลากหลายดานบวก จนสามารถเปลี่ยนแนวคิด และพลิกฟนพลังชีวิตในดานบวกท่ีหายไปใหกลับคืน

มา เปนพลังใหมท่ีสรางสรรค เปลี่ยนแปลงตนเอง ท้ังการสรางอาชีพการกลับคืนสูระบบการศึกษามี

สวนท้ังชวยดูแลตัวเอง เพ่ือน และสรางสรรคกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม จนสามารถพิสูจนให

เห็นไดวาพวกเขาเหลานั้น แมเคยหลงผิดก็สามารถกลับตัวเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมได ใน

ขณะเดียวกันเด็กเยาวชนในกลุมแกงคตางๆสามารถพัฒนาตนเองมาเปนแกนนําเยาวชนคอยทําหนาท่ี

กํากับดูแลชวยเหลือเพ่ือน พ่ีนอง ในกลุมแกงคดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาอยางหลากหลายจนเกิดเปน

กระแสท่ีเปนปรากฎการณท่ีนาท่ึง และนาสนใจท่ีเยาวชนจากกลุมแกงคตางๆท่ีเคยกาวพลาด ซ่ึงเปน

ผูสรางปญหาใหสังคมเมืองขอนแกนกลับตัว กลับใจ ลุกข้ึนมาจับมือกันท่ีจะพยายามแกไขปญหา และ

เปลี่ยนแปลงตนเอง หยุดกอปญหาสังคม และหันกลับมาทําประโยชนเพ่ือสังคมในท่ีสุด 
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วิธีการดําเนินงาน 5 C พิชิตใจเด็กชายขอบ 

โครงการฟนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 

เทศบาลนครขอนแกน มีแนวทางในการดําเนินงาน ตามหลัก 5 C ดังนี้ 

1. Core Person: คนหาทีมงานจากองคกรหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูท่ีตองการมีสวนรวม

ในการยกระดับ และพัฒนาเด็กชายขอบ เพ่ือประสานงานใหเกิดการทํางานเปนทีม นอกจากนี้การ

ชักชวนใหแกนนําเด็กและเยาวชนท่ีเปนกลุมเปาหมาย มาเขารวมโครงการฯ จะทําใหการดําเนินงาน

งายมากข้ึน เนื่องจากผูนํากลุมสามารถท่ีจะเชื่อมตอชักนําเพ่ือนคนอ่ืนใหเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ได 

2. Connect: ติดตอ เกาะเก่ียว เชื่อมสัมพันธเชิงลึก หมายถึง การเชื่อมโยงผูนําชุมชน แกน

นําชาวบาน แกนนําเยาวชน รวมถึงคนทํางานเยาวชนในพ้ืนท่ี ลงพ้ืนท่ีประชุมพูดคุย ปรึกษาหารือ

อยางไมเปนทางการ เพ่ือดึงดูดผูคนเขารวมวงพูดคุยชักชวนเขารวมโครงการรวมกิจกรรม เพ่ือเขาถึง

เด็กและเยาวชนโดยใหเจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีเยาวชนรวมตัวกัน เชน กิจกรรมแขงขันฟุตบอล 

ฟุลซอล ฯลฯ เพ่ือหลอหลอมความสัมพันธกลุมเด็ก เยาวชน เชื่อมประสานการทํางานแกนนําเยาวชน

ในพ้ืนท่ี 

3. Control: ควบคุม กําหนดทิศทาง เบื้องตน ผูบริหารเทศบาลมีบทบาทในการสรางความ

เขาใจ ประสานความรวมมือระหวางทีมงานและองคกร ชี้ใหเห็นประโยชนสวนรวม และผลักดันให

เกิดนโยบาย ในสวนเด็ก และเยาวชนท่ีเขารวมโครงการ มุงเนนท่ีจิตใจ ทัศนะ แนวคิด โครงการสราง

กลุมแบงบทบาทหนาท่ี กฎระเบียบ วิถีชีวิตความเปนอยู และการเขารวมกิจกรรม สวนภาคีเครือขาย

ท่ีเก่ียวของ มุงเนนความรวมมือ ความเชื่อมโยง และการสนับสนุนในพ้ืนท่ี 

4. Continue: ติดตาม ตอเนื่องยั่งยืน หมายถึง จัดกิจกรรมกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง

ทุกวัน ทุกอาทิตย ทุกเดือน สังเกตพัฒนาการของเด็กเปนรายบุคคล เสริมจุดแข็ง ลบจุดดอย ดูแลชีวติ 

ปากทอง ท่ีอยูท่ีกินใหสมบูรณ เพ่ิมคุณภาพชีวิตใหไดรับการศึกษาและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้

ยังใชกิจกรรมท่ีมีความสรางสรรคเพ่ือดึงเด็กและเยาวชนออกจากกิจกรรมเสี่ยง 

5. Complete: บรรลุความสําเร็จ หมายถึงเด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน ทางดานการศึกษา ดานอาชีพ และไดรับการยอมรับจากสังคม (เทศบาลนครขอนแกน, 2560) 

จากการดําเนินงานภายใตกระบวนการ “5C กลยุทธพิชิตใจเด็กชายขอบ ผานการเรียนรูนอก

กรอบ” ทําใหเกิดกระบวนการเขาถึงกลุมเด็กและเยาวชนท่ีงาย และสัมฤทธิ์ผลมากข้ึน เชน วงกินเนื้อ

ยางเกาหลี เปนตน ในขณะเดียวกันการทํางานรวมกันตอเนื่องของคณะทํางานทําใหเกิดความรวมมือ

จากหลายภาคสวน ท้ังภาครัฐ เอกชน กลุมเด็กเยาวชน และประชาชน โดยทํางานรวมกันเปน

เครือขายฯ ภายใตชื่อเครือขายคนทํางานดานเด็กเยาวชนชายขอบในสังคมเมือง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

            การศึกษาเสนทางชีวิตเยาวชนชายขอบในโครงการฟนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เทศบาลนครขอนแกนเปนการศึกษาแบบกรณีศึกษา (Case Study) 

ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยกลุมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวอยางลึกซ้ึง ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

Interview) การบันทึกเทป และการจดบันทึก เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากเยาวชนท่ีมีอายุ

ระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 10 คน แบงเปน เยาวชนชาย จํานวน 5 คน และเยาวชนหญิง จํานวน 5 

คน หลังจากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลตามแนวคิดของ Miles & Huberman (Miles, 1994) โดยการ

จัดระเบียบขอมูล แสดงขอมูล หาขอสรุปตีความ และตรวจสอบความถูกตองของผลการวิจัย จากนั้น

นําขอสรุปท่ีไดมาจัดทําขอเสนอแนะในลําดับตอไป 

 

สรุปผลการวิจัย 

       จากการศึกษาเสนทางชีวิตเยาวชนชายขอบ ภายในโครงการฟนฟูเยียวยาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก เยาวชนชายขอบในสังคมเมือง เทศบาลนครขอนแกน พบวาเยาวชนชายขอบสวนใหญเปน

เยาวชนท่ีอยูอาศัยในสังคมเมืองโดยท่ัวไป แตดวยปจจัยแวดลอมบางประการท่ีเปนจุดหักเหในชีวิต 

ทําใหเยาวชนเหลานั้นหลงเดินทางผิด และผันชีวิตตนเองเขาสูดานมืด จากการตัดสินใจกระทํา

บางอยางความอยูรอดหรือแมแตเพ่ือประชดประชันครอบครัว ประชดประชันสังคม เพียงครั้งสองครั้ง 

กลับกลายเปนจุดเริ่มตนท่ีผูกกันเปนปมยากท่ีจะแกไข ซ่ึงสามารถสรุปเปนประเด็นหลักได 3 ประเด็น

ดังนี้  

            1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ และความเปนอยู 

        จากการสัมภาษณเยาวชนชายขอบพบวา รอยละ 90 ของเยาวชนชายขอบมีรายไดไมเพียงพอ 

และมีความเปนอยูท่ียากลําบาก สวนใหญครอบครัวประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป และทําเกษตรกรรม 

บางครอบครัวอยูในสภาพวางงานเปนเวลานาน ผนวกกับในปจจุบันคาครองชีพเพ่ิมสูงข้ึน หลาย

ครอบครัวจึงตองไปกูหนี้ยืมสินมาเพ่ือประทังชีวิต เวลาผานไปเม่ือไมมีเงินมาใชหนี้ จึงตองขาย

ทรัพยสินท่ีมีอยูเพ่ือใชหนี้ ทําใหบางครอบครัวแตกแยก กลายเปนคนเรรอนไมมีท่ีอยูเปนหลักแหลง 

ซ่ึงสงผลตอตัวเยาวชนโดยตรง และ มีผลกระทบไปถึงปจจัยอ่ืนๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได 

            2. ปจจัยดานครอบครัว 

        สถาบันครอบครัวเปนอีกหนึ่งปจจัยพ้ืนฐานท่ีสงผลกระทบตอเด็กชายขอบมากท่ีสุด จากการ

สัมภาษณพบวา ครอบครัวของเด็กชายขอบสวนใหญไมสมบูรณ พอแมหยารางและแยกกันอยู 

เยาวชนชายขอบจึงตองอาศัยอยูกับพอเลี้ยงเดี่ยวหรือแมเลี้ยงเดี่ยว ทําใหการอบรมบมนิสัยเยาวชน

ชายขอบใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคเปนเรื่องยาก ซํ้ารายพอหรือแมบางครอบครัวมีครอบครัวใหม 

ทําใหเยาวชนชายขอบเกิดเปนปมในจิตใจ และมักจะมีปญหากับครอบครัวใหม สัมพันธภาพใน
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ครอบครัวไมดี เปนสาเหตุใหครอบครัวใหมมักท่ีจะไมใหเยาวชนชายขอบอยูอาศัยดวย เยาวชนชาย

ขอบบางคนจึงถูกปลอยปละละเลย ใหอยูอาศัยตามยถากรรม ซ่ึงยิ่งเปนการตอกย้ําการไมมีตัวตนของ

เยาวชน ทําใหเยาวชนมีความเครียดสูง และแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมา ซ่ึงผลจากการกระทํานั้น 

ยิ่งสงผลเสียตอตัวเยาวชนชายขอบ เพราะนอกจากครอบครัวจะไมใหความสนใจในตัวเยาวชนชาย

ขอบแลว ยังทําใหเกิดปญหาการใชความรุนแรง และการไลออกจากบานตามมา จากการวิเคราะห

สาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบน พบวา สาเหตุเกิดจากความเครียด อีกท้ังเกิดจากการเลียนแบบ

พฤติกรรมท่ีไมดีของคนในครอบครัว ไดแก สมาชิกในครอบครัวมีการตั้งวงด่ืมเหลา สูบบุหรี่ เลนการ

พนัน และลักขโมย ใหเยาวชนชายขอบพบเห็นอยูเปนประจํา เยาวชนชายขอบจึงมีทัศนคติตอเรื่อง

อบายมุขและสิ่งมอมเมาเปนเรื่องธรรมชาติท่ีใครๆก็ทํากัน ทําใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรม ติดจน

เปนนิสัยจนกระท่ังเติบโตข้ึน 

            3. ปจจัยดานเพ่ือน 

        เพ่ือน เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของเยาวชนชายขอบเปนอยางมาก จากการ

สัมภาษณเยาวชนชายขอบกลุมเปาหมาย พบวา เยาวชนชายขอบสวนใหญมักจะใชเวลาวางอยูกับ

เพ่ือน มากกวาอยูกับครอบครัว ทําใหเยาวชนชายขอบและกลุมเพ่ือนมีความสนิทสนมแนนแฟน กลา

พูดและรับฟงซ่ึงกันและกัน  ทําใหมีโอกาสท่ีจะแบงปนเรื่องราวท่ีดีและไมดีใหแกกัน จากการสอบถาม 

พบวารอยละ 80 ของเยาวชนชายขอบ กระทําพฤติกรรมเบี่ยงเบนเพราะเพ่ือนชักชวน โดยกลุมเพ่ือน

มักจะชักชวนใหลองทํา เม่ือผูคนท่ีอยูรอบขางตัวเยาวชนกระทํา จึงเกิดการขัดเกลาทางสังคม เปน

แนวปฏิบัติ และวัฒนธรรมกลุมในท่ีสุด โดยพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีกลุมเพ่ือนทํารวมกันมากท่ีสุด 

คือ การดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ การใชสารเสพติด การเขาแกงรถซ่ิง และการทะเลาะ

วิวาทกับคูอริ ตามลําดับ 

 

อภิปรายผล       

จากปจจัยดานเศรษฐกิจและความเปนอยู ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยดานเพ่ือน ท่ีเปน

จุดหักเหใหเยาวชนแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนจนถูกครอบครัว และสังคมละเลย นําไปสูการเปน

เยาวชนชายขอบ อยางไรก็ตามยังมีความแตกตาง ในเรื่องเหตุการณสําคัญท่ีเกิดข้ึนในชีวิต และ

พฤติกรรมเบี่ยงเบน ระหวางเยาวชนชาย และเยาวชนหญิง สามารถสรุปไดดังนี้ 

        เยาวชนชาย จากการสัมภาษณ พบวา เม่ือถูกละเลยจนกลายเปนเยาวชนชายขอบ พฤติกรรม

เบี่ยงเบนท่ีมักจะกระทํา 3 พฤติกรรมแรก คือ เสพสารเสพติด ทะเลาะวิวาท และการเขาแกงรถซ่ิง 

ตามลําดับ ซ่ึงจากการเรียบเรียงและวิเคราะหขอมูล พบวา สาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

แสดงออกพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากท่ีสุดของเยาวชนชาย คือ การเลียนแบบพฤติกรรมจากบุคคลท่ี

ใกลชิด และสังคมแวดลอม โดยเรื่องสารเสพติด ประกอบดวยสาเหตุสัมพันธภาพในครอบครัวท่ีไมดี 
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ครอบครัวขาดการดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกัน ขาดความรัก ทําใหเกิดความเครียด ประกอบกับการ

ชักชวนจากเพ่ือนรุนพ่ี และความอยากรูอยากลอง ความคึกคะนอง ความตองการใหเปนท่ียอมรับใน

กลุมเพ่ือน และทัศนคติท่ีมีตอสารเสพติดวาเปนเรื่องธรรมชาติ ใครๆก็เสพกัน จึงทําใหเยาวชนชาย

มักจะติดกับดัก ใชสารเสพติดเพ่ือผอนคลายความกดดันจากสิ่งเราตางๆ ท่ีตนเองไดรับ โดยเยาวชน

ชายขอบรอยละ 80 เคยเสพสารเสพติด และมากกวารอยละ 60 เคยถูกเจาหนาท่ีตํารวจจับ และ

ลงโทษใหเขาศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน แตสิ่งท่ีนาเปนหวง 

คือ มีเยาวชนชายขอบจํานวน รอยละ 40 ถูกเจาหนาท่ีตํารวจจับ และถูกลงโทษมากกวา 2 ครั้ง ข้ึน

ไป ซ่ึงนอกจากเรื่องสารเสพติดแลว การใชความรุนแรงก็เปนอีกหนึ่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีเยาวชนชาย

กระทําบอยๆ จากการวิเคราะหสาเหตุ พบวา สาเหตุของการแสดงพฤติกรรมเกิดจากการความ

ตองการเอาชนะ และความเก็บกดจากการถูกรังแก จากการสอบถาม พบวาในวัยเด็กของเยาวชนชาย

ขอบสวนใหญ มักถูกสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนหรือรุนพ่ีในโรงเรียน ขมขูรังแกอยูเสมอ เม่ือเติบโตข้ึน 

จึงไมชอบเม่ือมีผูมารังแกตนเอง หรือคนท่ีรัก มากไปกวานั้น เด็กชายขอบ เลาวา เม่ือทะเลาะวิวาท

แลว พอแมผูปกครองมักจะไมสนใจ ทําใหเยาวชนคิดวาเขาสามารถทําอะไรก็ได เพราะไมมีใครสนใจ

อยูแลว ซ่ึงเปนทัศนคติท่ีมีปญหาอยางมาก สวนพฤติกรรมเบี่ยงเบนสุดทาย คือ การเขาแกงรถซ่ิง หรือ

ท่ีเรียกวาการแวนซ เยาวชนชายจํานวนมาก เขาแกงรถซ่ิง โดยเหตุผลท่ีเขารวม เพราะ รูสึกสนุกสนาน 

ตื่นเตน ประกอบกับมีเวลาวางมาก เพ่ือนจึงชักชวนใหไปแขงรถ เม่ือสอบถามเก่ียวกับสิ่งเราท่ีอยูใน

สังคมรถซ่ิง พบวา เปนแหลงม่ัวสุมท่ีมีสิ่งเราหลากหลาย ไมวาจะเปน ยาเสพติด ความรุนแรง เพศ 

ตลอดจนอุบัติเหตุ ซ่ึงเปนสาเหตุของปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

        เยาวชนหญิง จากการสัมภาษณพบวา พฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีเกิดข้ึน เปนผลจากการถูกกระทํา 

โดยปญหาหลักท่ีเยาวชนหญิงถูกกระทําคือ การถูกลวงละเมิดทางเพศ และถูกลอลวงใหทําสิ่งท่ีผิด

กฎหมาย ซ่ึงจากการสัมภาษณเยาวชนหญิงกลุมเปาหมาย พบวา มากกวารอยละ 80 ถูกลวงละเมิด

ทางเพศ ท้ังจากบุคคลอ่ืน และสมาชิกในครอบครัว การลวงละเมิดสงผลตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต

โดยตรงของเยาวชนหญิง เกิดเปนตราบาปในชีวิต ทําใหเกิดความกลัว เม่ือเจอกับเหตุการณท่ีมีความ

ใกลเคียงกันจึงพยายามท่ีจะปองกันตนเองโดยการใชความรุนแรง ซ่ึงความรุนแรงสวนใหญท่ีเยาวชน

หญิงใชคือการใชของแข็งตีไปท่ีสวนตางๆของรางกายผูลวงละเมิด  จากการวิเคราะหสาเหตุของการ

ถูกลวงละเมิดทางเพศนั้น สาเหตุเกิดจากสถานท่ีอยูอาศัยของเยาวชนหญิงสวนใหญ เปนชุมชนท่ีมีจุด

อับ มืด และไมมีผูคนสัญจรไปมา ประกอบกับอาชีพของเยาวชนหญิงบางคนเก่ียวกับสิ่งของมึนเมาทํา

ใหมักจะเกิดการลวนลามอยูบอยครั้ง ซ่ึงนอกจากการลวงละเมิดทางเพศแลว การถูกลอลวงก็เปนอีก

หนึ่งปจจัยท่ีทําใหเยาวชนหญิงแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนออกมา จากการสัมภาษณ พบวา เยาวชน

หญิงสวนใหญถูกคนใกลชิด คนรัก เพ่ือน และสมาชิกในครอบครัว ลอลวงใหกระทําผิดในเรื่องยาเสพ

ติด และการคาประเวณี เม่ือถูกลอลวงในครั้งแรกเยาวชนหญิงสวนใหญคิดวา เม่ือเสียไปแลว ไม
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สามารถนํากลับมาไดอีก ประกอบกับการกระทํานั้น สามารถท่ีจะหารายไดไดมากกวาทํางานสุจริต จึง

ทําใหเยาวชนหญิงท่ีถูกลอลวง กลับมาประกอบอาชีพนั้นๆ อยางจริงจัง เกิดเปนปญหาทางสังคม

ตามมา เชน การตั้งครรภโดยไมพรอม การติดโรคติดตอจากเพศสัมพันธ และการถูกดําเนินคดียาเสพ

ติดจากเจาหนาท่ีตํารวจ 

        จากการศึกษาจะเห็นไดวาปจจัยท่ีทําใหเยาวชนตกเปนเยาวชนชายขอบเปนปจจัยพ้ืนฐาน ท่ี

เกิดจากการปลอยปละละเลย ไมใหความใสใจ ไมวาจะเปนดานความสัมพันธของครอบครัว การคบคา

สมาคมกับเพ่ือน หรือการเสริมภูมิคุมกันทางจิตใจใหตนเอง ซ่ึงถาหากปจจัยพ้ืนฐานเหลานี้ไดรับการ

ดูแลเอาใจใสอยางดีแลว ก็จะสามารถลดความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะตกเปนบุคคลชายขอบ สงผลให การ

แสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบนของบุคคลชายขอบในดานตางๆลดลงเชนกัน ดังนั้นการปรับปรุงแกไข

พฤติกรรมเบี่ยงเบน จึงตองอาศัยการเอาใจใสในปจจัยพ้ืนฐาน ประกอบกับการเฝาระวังในเรื่องท่ีมี

ความเสี่ยงจึงจะเปนการแกไขปญหาถูกตองท่ียั่งยืน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บขอมูล จึงทําใหได

ขอมูลในเชิงลึกแตไมสามารถท่ีจะใชขอสรุปท่ีไดอางอิงประชากรท้ังหมดได ดังนั้นจึงควรทําการศึกษา

ถึงปจจัยพ้ืนฐาน และพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนความถ่ีและ

อางอิงกับจํานวนประชากรได 

2. การเก็บขอมูลนอกจากการสัมภาษณเชิงลึก ควรมีการเก็บขอมูลในรูปแบบอ่ืนๆ

ประกอบดวย เชน การวาดภาพ การสังเกต การเขารวมกิจกรรม การทําแบบทดสอบทางจิตวิทยา 

เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีท่ีคลอบคลุมทุกมิติ นําไปสูการสรุปผลท่ีแมนยําตอไป 

3. ผลการศึกษานําไปสูการสรางมาตรการเชิงปองกัน และนโยบายเยียวยาและฟนฟู เพ่ือ

ปองกันปญหาท่ีเกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนได โดยการใชขอมูลวิเคราะหจากสาเหตุของปญหา (Root 

Cause) หาการปองกันแกไข (Gap Closing) และทําใหเกิดความยั่งยืน (Sustain) ในปจจัยดานตางๆ 

เพ่ือทําใหเกิดการแกปญหาท่ีตรงจุดมากยิ่งข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 

เพ่ือคืนคนดีสูสังคม0

* 

 

จตุพร  ธิราภรณ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาอาชญวิทยาและงานยุติธรรม 

คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาการดําเนินการของโครงการวิวัฒนพลเมือง

ราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ  และแนวทางการพัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวย

กระบวนการลูกเสือ  โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research)  และวิธีการวิจัยแบบ

สัมภาษณโดยเจาะลึก (In - depth interview)  จากกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยกําหนดขอบเขตและกลุม

ตัวอยางของการวิจัยท่ีเขารวมโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ  ไดแก  

บุคลากรของกรมราชทัณฑ  นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ดานอาชญาวิทยา ดานทัณฑ

วิทยา  ดานทัณฑปฏิบัติ ดานการวิจัยและการติดตามประเมินผล  และดานกระบวนการลูกเสือ  

จํานวน  20  คน  และผูผานการอบรมตามโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ  

จํานวน  10  คน  การสุมตัวอยางใชแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  (purposive sampling)  และ

การสุมตัวอยางแบบลูกโซ (snowball sampling)  โดยใชวิธีการพรรณนาขอมูลรวมกับการวิเคราะห

เนื้อหาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา  1)  ปญหาการดําเนินการของโครงการท่ี

สําคัญ คือ ปญหาดานนโยบายและภารกิจของกรมราชทัณฑ  ปญหาดานงบประมาณ  ปญหาดาน

ระบบราชการ  และปญหาขอจํากัดดานบุคลากรและตัวผูตองราชทัณฑ  และ  2)  แนวทางในการ

พัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือใหมีประสิทธิภาพ  คือ  การกําหนด

นโยบายของผูบริหารตองสามารถใชไดอยางตอเนื่องเพ่ือความยั่งยืนของโครงการ  การสรางเครือขาย

รวมกับภาคประชาสังคมท่ีมีความความรูความเขาใจ  หรือใชระบบวาจางใหธุรกิจภายนอกท่ีมีความรู

ความชํานาญมากกวารับไปดําเนินการแทน เพ่ือเปนการลดภาระดานงบประมาณ  อีกท้ังมีการ

                                                                 
* บทความนี้ไดประยุกตมาจากวิทยานิพนธเร่ือง แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ

เพ่ือคืนคนดีสูสังคม, หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป

การศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร. สุมนทิพย  จิตสวาง เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 
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วางแผนข้ันตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการใหชัดเจน  และมีการกําหนด

คุณสมบัติของผูตองราชทัณฑท่ีจะเขาอบรมตามโครงการใหมีความเหมาะสมเพ่ือเปนการเตรียมตัว

กอนออกสูสังคมตอไป 

คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนา, ราชทัณฑ, บริหารงานยุติธรรม, กระบวนการลูกเสือ 
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Abstract 

 The objectives of this research were to studies  problems of implementing 

Citizens Developing School Project using the  scouting processes and to explore  

guidelines to develop the Project using the Scouting Process. This study was a 

qualitative research. In - depth interview was used as the research design. Sample and 

its sampling scope were determined by the researcher. The sample consisted of 2 0 

Department of Corrections personnel,  academics, specialists, and experts in 

criminology, penology, and penological operations, research and evaluations, and the 

scouting processes as well as 1 0  graduated trainees at  the Wiwat Phonlamueang 

Ratchathan Project using scouting process. The sample was selected based on 

purposive sampling and snowball sampling. Data were analyzed through descriptive 

statistics and content analysis. The results of this study indicated that 1) the problems 

of implementing the project were the policy and mission of the Department of 

Corrections, the budget, the bureaucratic system, and limitations of personnel and 

inmates, 2 )  the guidelines for efficiently developing the Wiwat Phonlamueang 

Ratchathan Project using the  scouting processes were the policies formulated by the 

administrators should be consistently implemented for the sustainable project, the 

network establishment under the coordination with the civil society,  knowledge and 

understanding, the employment of higher skilled and knowledgeable outsourcing 

parties in order to alleviate the budget burden. Moreover,  the clear operating plans 
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should be made for more responsible personnel. The qualifications of participating 

inmates should be determined to prepare them before reentry into the society. 

Keywords: approach to development, corrections, justice administration,  

     scouting processes  
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ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 

จากสถิติท่ีกรมราชทัณฑมีผูตองราชทัณฑท่ัวประเทศสูงข้ึนกวาสามแสนคน  ทําให

ภารกิจดานการควบคุมผูตองขังของเจาหนาท่ีราชทัณฑเต็มไปดวยความยากลําบาก เพราะผูตองขังท่ีมี

จํานวนมากเกินกวาความจุตามมาตรฐานของความสามารถท่ีจะรองรับได สงผลใหจํานวนเจาหนาท่ี

ไมไดสัดสวนกับจํานวนผูตองขัง เนื่องจากในปจจุบันมีเจาหนาท่ีราชทัณฑ จํานวน 12,000 คน (อางอิง

ขอมูลจากศูนยขอมูล กองการเจาหนาท่ี กรมราชทัณฑ เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2561) ท้ังนี้ จากการท่ี

จํานวนเจาหนาท่ีราชทัณฑท่ัวประเทศนอยกวาหลายเทาตัว  คิดเปนอัตราสวนประมาณ 1 : 30 คน  

และปรากฏวาในจํานวนนี้เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานการแกไขฟนฟูผูตองขังมีจํานวนท่ีนอยมากเชนกัน  

ท้ังในตําแหนงนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา  อนุศาสนาจารย เปนตน ท่ีมีไมถึงรอยละ 5 ของ

จํานวนเจาหนาท่ีราชทัณฑท้ังหมด อีกท้ังสิ่งท่ีนาสนใจคือจํานวนผูตองขังเด็ดขาดท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด

คือผูตองขังเด็ดขาดในคดียาเสพติด  (กรมราชทัณฑ, 2561) 

ในทางอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยาท่ีศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูกระทําผิดโดยมี

การศึกษาถึงสาเหตุในการกระทําผิดและการเกิดพฤติกรรมอาชญากรซ่ึงตองมีกระบวนการในการ

แกไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูตองขังใหตรงกับสาเหตุในการกระทําผิด รวมถึงการมีสวนรวมจากมิติใน

ดานอ่ืน ๆ ของภาคประชาสังคมท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการพัฒนา แกไข ฟนฟูพฤตินิสัยของ

ผูตองขังได นักวิชาการสวนหนึ่งเห็นวาการเรียนรูเปนกระบวนการทางสังคมท่ีพัฒนาพฤติกรรมของ

มนุษย และพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมอาชญากรรมก็สามารถถูกสรางหรือพัฒนาข้ึนไดโดย

กระบวนการเรียนรู (social learning) เชนเดียวกัน รวมท้ังในมิติสังคมยังเชื่อกันวาคนทําผิดเพราะ

สิ่งแวดลอมท่ีลอแหลมและกดดัน คนท่ีไดรับการหลอหลอมขัดเกลาจากสิ่งแวดลอมท่ีไมดี ขาดโอกาส

ทางสังคมก็จะหันไปกระทําผิด ดังนั้น การปฏิบัติตอผูกระทําผิดตองมีการใหโอกาสผูตองขังไดรับการ

แกไขฟนฟู ขัดเกลาใหเกิดการปรับตัวเขากับกฎเกณฑและเง่ือนไขในสังคมไดท้ังในดานพฤติกรรมและ

อารมณ การปรับทัศนคติ การเขาใจปญหาและรูจักการแกไขปญหาดวยเทคนิคและวิธีการตาง ๆ ท่ี

กําหนดข้ึน ท้ังในดานการจัดรูปแบบการพัฒนาผูตองขังพ้ืนฐาน คือ การใหการศึกษา การฝกวิชาชีพ 

การอบรมพัฒนาจิตใจ ไปจนถึงรูปแบบเฉพาะ เชน โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองในผูตองขังคดียาเสพติด

โดยเฉพาะ เปนตน (กรมราชทัณฑ, 2561) 

สืบเนื่องจากจํานวนผูตองขังในคดียาเสพติดมีจํานวนมากและจํานวนผูปฏิบัติหนาท่ี

ในการแกไขฟนฟูพัฒนาพฤตินิสัยมีจํานวนนอยกรมราชทัณฑจึงไดจัดโครงการท่ีสงเสริมการสราง

ความรวมมือกับภาคประชาสังคมเพ่ือใหภาคประชาสังคมมีสวนรวมในการรับผิดชอบการแกไขฟนฟู

ผูตองขังโดยใชกระบวนการลูกเสือซ่ึงเปนกระบวนการเสริมสรางการเรียนรูอยางหนึ่ง อยางไรก็ดีกรม

ราชทัณฑ ไดมีการนํากระบวนการลูกเสือเขามาปรับใชในกิจการเรือนจําอยูแลวในอดีตแตยังไมเปน
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รูปธรรมและขาดการบูรณาการ จึงมีการนํากระบวนการลูกเสือบูรณาการกับโครงการวิวัฒนพลเมืองท่ี

เดิมนั้นเปนโครงการเพ่ือการแกไขปญหาผูตองขังในคดียาเสพติดอยูแลว พัฒนาข้ึนเปนโครงการวิวัฒน

พลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือวิวัฒน) ภายใตแนวคิดการ คืนคนดี มีคุณคากลับสู

สังคม ดวยอุดมการณลูกเสือ” โดยพัฒนารูปแบบจากโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองเดิมท่ีใช

กระบวนการของทหารในการปฏิบัติตอผูเขารวมโครงการ โดยเริ่มมาตั้งแต พ.ศ.2547 ในรูปแบบ

โครงการเกษตรโยธิน กลาวคือการบูรณาการศาสตรพระราชาวาดวยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการฝก

ระเบียบวินัยโดยใชรูปแบบทางทหาร ดังกลาวและมีการพัฒนารูปแบบเรื่อยมาจนกอใหเกิดการนํา

กระบวนการลูกเสือเขามาประยุกตกับโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑอยางเต็มรูปแบบใน พ.ศ.

2557 - 2558 ทวายังคงใชกับผูเขารับการอบรมท่ีเปนผูตองขังในคดียาเสพติดเชนเดิม เนื่องจาก

ผูตองขังสวนใหญนั้นเปนผูตองขังในคดียาเสพติด ดังตารางสถิติจํานวนผูตองขังท้ังหมดเทียบกับ

ผูตองขังคดียาเสพติดยอนหลัง 5 ป ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบสถิติจํานวนผูตองขังท้ังหมดกับผูตองขังคดียาเสพติดยอนหลัง 5 ป 

 (2556 - 2560) 

 

ป พ.ศ. 
จํานวนผูตองขังท้ังหมด จํานวนผูตองขังคดียาเสพติด 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม รอยละ 

2556 227,977 38,831 266,808 149,079 31,546 180,625 67.70 

2557 251,038 42,412 293,450 167,935 33,742 201,677 68.73 

2558 282,648 47,981 330,629 196,708 38,671 235,379 71.19 

2559 275,459 45,100 320,559 188,298 36,245 224,543 70.05 

2560 249,073 39,337 288,410 173,502 31,604 205,106 71.12 

 

ท่ีมา : กองแผนงาน กรมราชทัณฑ ขอมูล ณ เดือนเมษายน ของทุกป 

 

จากสถิติดังกลาวจึงทําใหกรมราชทัณฑตองหาทางแกไขฟนฟูผูตองขังเพ่ือสงกลับเขา

สูสังคมอยางมีคุณภาพท้ังนี้โดยใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนโดยใชกระบวนการลูกเสือเปนสื่อกลาง  

ดวยเหตุนี้กรมราชทัณฑ และ สํานักลูกเสือแหงชาติไดมีความตระหนักถึงการสงเสริม สนับสนุนและ

พัฒนากระบวนการลูกเสือในเรือนจําและทัณฑสถาน โดยไดรวมกันนํากระบวนการลูกเสือเขามา

จัดการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ  ใหแกบุคคลากรของกรมราชทัณฑ  และการจัดการฝกอบรมลูกเสือ 

ใหแกผูตองขัง เพ่ือการแกไข พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศท้ังนี้โดย
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การบูรณาการรวมกัน เสริมสรางเครือขายความรวมมือ ระหวางกรมราชทัณฑ และ สํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ ในการสนับสนุนนํากิจกรรมลูกเสือมาเปนหนึ่งในหลาย ๆ เครื่องมือสําหรับแกไขพัฒนาพฤติ

นิสัยผูตองขัง  ดังนั้นเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม  2557 กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม  ไดทําบันทึก

ขอตกลงความรวมมือเรื่องการนํากระบวนการลูกเสือเขามาใชพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง กับ สํานักงาน

ลูกเสือแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีบทบาทหนาท่ี  คือ  ใหกรมราชทัณฑกําหนดนโยบาย  

แผนงาน  และเปาหมายในการดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการ

ลูกเสือ เพ่ือใชเปนเครื่องมือแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานรวมถึงการ

อํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยใหกับคณะบุคลากรทางการลูกเสือ ท่ีเขาไปทําหนาท่ี

วิทยากรในการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือใหแกผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถานท่ัวประเทศอีกท้ังยัง

เปนการประสานงานการจัดการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ ระหวางกรมราชทัณฑและสํานักงานลูกเสือ

แหงชาติและสํานักงานลูกเสือแหงชาติจะกําหนดนโยบาย  แผนงาน และเปาหมายในการดําเนินงาน

ดานตาง ๆ เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการลูกเสือในเรือนจําและทัณฑสถาน ในการ

ดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองกับภารกิจของกรมราชทัณฑ  รวมท้ังใหการสนับสนุน พัฒนากระบวนการ

ดําเนินงานตาง ๆ ตามกิจกรรม  และสนับสนุนวิทยากรในการจัดฝกอบรมผูกํากับลูกเสือในเรือนจํา 

ใหผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน    ท่ัวประเทศตลอดจนสนับสนุนงานวิชาการและบุคลาทางการ

ลูกเสือ ในการฝกอบรมในแตละพ้ืนท่ี 

อีกท้ังหลักการการสรางความมีสวนรวมในมิติลูกเสือราชทัณฑไทยนั้นสามารถ

สอดแทรกอยูในหลักการการปฏิบัติตอผูกระทําความผิดได  ท้ังนี้โดยมีวัตถุประสงคและรูปแบบใน     

การลงโทษ ซ่ึง นัทธี จิตสวาง 1

1 ไดกลาวไววา การปฏิบัติหรือการลงโทษผูกระทําความผิดท่ีเกิดข้ึนใน

ยุคตาง ๆ ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน พอสรุปไดดังตอไปนี้  

1. การลงโทษเพ่ือแกแคนทดแทน (Retribution) 

  2. การลงโทษเพ่ือขมขวัญยับยั้ง (Deterrence) 

  3. การลงโทษเพ่ือตัดโอกาสการกระทําผิด (Incapacitation) 

  4. การลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟู (Rehabilitation) 

 เม่ือพิจารณาแนวคิดท้ังหมดท่ีกลาวมานั้น พบวาตามท่ีกรมราชทัณฑไดจัดโครงการ

ลูกเสือวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ ภายใตกรอบแนวคิดใหญ คือ โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง ของกรม

ราชทัณฑ จนประสบความสําเร็จมีผลเปนท่ีประจักษ ท้ังนี้เม่ือป พ.ศ.2558 ซ่ึงเปนปมหามงคลท่ี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรม

                                                                 

 1 นัทธ ี จติสว่าง  อดตีอธบิดกีรมราชทณัฑ์  ไดร้บัการคดัเลอืกจากมลูนิธพินัเอกจนิดา  ณ สงขลา  ประกาศใหเ้ป็น

นักบรหิารทรพัยากรบุคคลดเีด่น  ประจําปี 2560  ดว้ยผลงานดา้นการบรหิาร  และพฒันาทรพัยากรบุคคลทีโ่ดดเด่น  ภายใต้

แนวคดิในการบรหิารทีว่่าตอ้งทาํใหค้น “คดิเป็น และทาํเป็น” 
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ราชทัณฑไดประสานความรวมมือกับหลายภาคสวนในการจัดกิจกรรมของลูกเสือราชทัณฑ คือ พิธี

สวนสนามทบทวนคําปฏิญาณ และสาบานตนเปนพลังแผนดินของลูกเสือวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 

2558 ณ พระราชวังสนามจันทร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  โดยนําผูตองขังท่ีไดรับการ

แกไขฟนฟู และหนึ่งในกระบวนการแกไขฟนฟู   ดังกลาวคือขบวนการลูกเสือ ซ่ึงดําเนินมาจนครบ

กําหนดพนโทษแลว ผูตองขังท่ีไดรับการปลอยตัวมีจํานวน 2,743 คน ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการใหโอกาส

รวมถึงการคืนพลเมืองท่ีดีกลับคืนสูสังคม โดยจัดกิจกรรมสวนสนาม  ทบทวนคําปฏิญาณ และสาบาน

ตนเปนพลังแผนดิน ตามขบวนการลูกเสือ ในการนี้ไดประสานความรวมมือกับรัฐวิสาหกิจการรถไฟ

แหงประเทศไทย จัดรถไฟเท่ียวพิเศษนําผูพนโทษในแตละเรือนจําทัณฑสถานตาง ๆ มาสงยัง

พระราชวังสนามจันทร นอกจากนี้ยังเปดโอกาสผูสนใจเขารวมกิจกรรมเพ่ือใหกําลังใจผูตองขัง ซ่ึงพน

โทษแลวและกําลังจะไดรับการปลอยตัวอีกดวย เหตุการณดังกลาวนับเปนเหตุการณประวัติศาสตรท่ี

สําคัญอยางยิ่งท่ีผูตองขังหลังไดรับการแกไขฟนฟูตามกระบวนการผสมผสานระหวางขบวนการลูกเสือ

ซ่ึงเปนตัวแทนของภาคประชาสังคมรวมกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักตามแนวทางของกรม

ราชทัณฑ ไดรับการปลอยตัวโดยจัดข้ึนอยางเปนทางการซ่ึงใชขบวนการลูกเสือเขามาบูรณาการ ท้ังนี้

เปนไปตามตามนโยบาย คืนคนดีสูสังคม เปนภาพสะทอนความรวมมืออยางแทจริงของทุกภาคสวนใน

การปฏิบัติตอผูกระทําความผิดอยางสรางสรรคโดยใชแนวทางลูกเสือ  ผานกลุมขบวนการจิตอาสา

ลูกเสือราชทัณฑไทย  ดังท่ีไดกลาวมาแลวถึงการฝกอบรมท่ีสงเสริมในหลายดานท้ังดานรางกาย มีการ

ฝกในเรื่องของการควบคุมอารมณ เชน ผูตองขังบางคนเคยเปนคนอารมณรอนหลังจากไดรับการฝก

ทําใหเปนคนใจเย็นข้ึน มีการสอนเรื่องของการอยูในสวนรวมวาควรทําตัวอยางไร ตองปฏิบัติตัวเชนไร 

เปนตน นับเปนแนวทางการปฏิบัติตอผูตองขังในคดียาเสพติดดวยขบวนการลูกเสือ อยางเปนรูปธรรม 

(สโมสรลูกเสือราชทัณฑ, มปป.) 

อยางไรก็ดีโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนลูกเสือก็ถูกลดทอน

ความสําคัญลงหลังจากสิ้นสุดโครงการลงในป พ.ศ.2558 ทวายังคงมีการใชกระบวนการลูกเสือเปน

กิจกรรมการบําบัด แกไขฟนฟูผูตองขังอยูในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ตาง ๆ ในรูปแบบกองลูกเสืออาสา

ตาง ๆ ของแตละ เรือนจํา/ทัณฑสถาน ภายใตโครงการลูกเสือวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ ดวยเหตุนี้ทํา

ใหผูวิจัยพบปญหาบางประการ เชน การถายเทภารกิจงานจากผูรับผิดชอบไปยังผูรับผิดชอบโครงการ

ใหม ทวาผูรับผิดชอบโครงการใหมนั้น ไมมีศักยภาพในการดําเนินงานเทาท่ีควร หรือขอจํากัดตาง ๆ 

ท้ังสภาพแวดลอมและความสามารถของบุคลากรเจาหนาท่ีภายในกรมราชทัณฑเอง ไปจนถึงรูปแบบ

ของโครงการเองท่ีเปนอุปสรรคตอการไปสูผลสัมฤทธิ์ แตสิ่งท่ีนาสนใจพบวาโครงการวิวัฒนพลเมือง

ราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือยังดํารงอยูไดโดยไมถูกยกเลิกไป แมจะมิไดดําเนินการเต็มรูป

แบบอยางท่ีเคยดําเนินการเชนในอดีตก็ตาม จึงนําไปสูขอคําถามถึงการคนหาปจจัยท่ีเอ้ือตอโครงการ
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วิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ปญหาและอุปสรรค เพ่ือนําไปสูการคนพบแนวทาง

พัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาปญหาการดําเนินการของโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการ

ลูกเสือ  

 2.  เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 

 

คําถามการวิจัย 

 1.  ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการ

ลูกเสือ มีหรือไม อยางไร  

 2.  ควรมีแนวทางในการพัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ

อยางไร 

 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 

ผูผานการอบรมตามโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ หมายถึง ผูกระทําผิดหรือผูตองขังท่ี

เขารับการอบรมตามโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ดวยการจัดฝกอบรม

ตามกระบวนการลูกเสือใหกับผูตองขังในฐานะเปนนักเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ “ลูกเสือ

ราชทัณฑ” โดยใช หลักสูตรผูกํากับลูกเสือวิสามัญ ข้ันความรูเบื้องตน (B.T.C วิสามัญ) ดําเนินการ

ฝกอบรมยังศูนยฝกอบรมลูกเสือวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ และผานโครงการครบถวนตามท่ีกําหนด 

รวมถึงไดรับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ในวันท่ี 29 มีนาคม 2558 ตอมาไดรับการประกาศ

พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในปมหามงคลท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา จึงพนโทษ เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2558 

การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ หมายถึง การปลอยตัวผูตองขังกอนครบกําหนดโทษ

ตามท่ีศาลตัดสิน ท้ังนี้ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกรมราชทัณฑกําหนดหลักเกณฑ เชน การผานการอบรม

ในหลักสูตรท่ีมีการเปดใหอบรมในการสะสมชั่วโมง หรือขอยกเวนอ่ืน ๆ เปนตน แตตองไปใชกําหนด

โทษท่ีเหลือในชุมชนโดยไมไดหมายความวาจะเปนการปลอยตัวผูตองขังเหลานั้นออกไปใชชีวิตใน

สังคมภายนอกไดอยางอิสระ  
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โครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ  หมายถึง  โครงการท่ีเปดข้ึนโดยรัฐบาลภายใตการนํา

ของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ดวยความรวมมือของกระทรวงกลาโหม กองทัพ ท้ัง 3 เหลาทัพ 

และกรมราชทัณฑกระทรวงยุติธรรม เพ่ือเปนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตาม

พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ปพุทธศักราช 2545 ท้ังนี้โครงการการบําบัดฟนฟูและ

พัฒนา ดังกลาวมีกลุมเปาหมาย คือ ผูตองขัง ตามแผนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ ท่ีศาลตัดสินลงโทษ

ในคดียาเสพติด เม่ือดําเนินการพ้ืนฟู ผูตองขังใกลจะครบกําหนดปลอยตัวในคดียาเสพติดและคดีไม

รายแรง นําไปสูการระบายความแออัดในเรือนจํา เนื่องจากในขณะนั้นมีผูตองขังคดีเก่ียวกับยาเสพติด

เปนจํานวนมากระยะเวลาในการบําบัดและฟนฟูจะดําเนินการฟนฟูสภาพจิตใจ สภาพรางกาย สราง

จิตสํานึกท่ีดี ใหเกิดความเขาใจในโทษและพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนการเปลี่ยนพฤติกรรมให

สามารถเลิกเสพยาเสพติดไดพรอมท่ีจะกลับไปใชชีวิตรวมกับครอบครัว ชุมชน สังคมไดอยางปกติสุข 

นักเรียนท่ีจบการฝกอบรมตองปฏิญาณตน วาจะเปนพลเมืองดีของชาติ ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด และ

ไมหวนคืนกลับไปสูยาเสพติดทุกประเภท ไมวาจะเปนผูเสพ ผูจําหนาย ในทุกกรณี และไดรวมกันดื่ม

น้ําสาบานไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด 

ลูกเสือวิวัฒน หมายถึง  ผูกระทําผิดหรือผูตองขังท่ีอบรมโดยโครงการวิวัฒนพลเมือง

ราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ดวยกระบวนการในการฝกอบรมท่ีใชเฉพาะของกรมราชทัณฑ ท้ัง 

5 ดาน ไดแก รางกาย, จิตใจ/คุณธรรม/จริยธรรม, ทัศนคติ/เจตคติ/คานิยม ทักษะงานฝมือวิชาชีพ, 

ทักษะทางสังคม 

เรือนจําโครงสรางเบา  หมายถึง  เรือนจําท่ีมีความม่ันคงต่ํา จัดใหมีเรือนพักชั่วคราว  

จํานวน 1-2 หลัง โดยไมมีรั้วลอมสูงถึง 3 เมตร แตจะมีลวดหนาม 3 ชั้น แทน และมีโรงฝกอบรมและ

พ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการ

ลูกเสือ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีทางดานอาชญาวิทยา 

  1.1 ทฤษฎีคิดกอนกระทําผิด (Rational Theory) 

  ทฤษฎีนี้เชื่อวาบุคคลเปนผูมีอิสระในการเลือกท่ีจะกระทําผิดกฎหมาย และแนวทาง 

ในการเลือกพฤติกรรมผิดกฎหมายข้ึนอยูกับการท่ีบุคคลจะไดรับความพึงพอใจหรือผลประโยชนสูงสุด 

กลาวไดวามนุษยเลือกพฤติกรรมโดยคํานวณจากสิ่งท่ีสนองตอความพอใจของบุคคล ไมจํากัด

เฉพาะตัวปจจัย เชน ทรัพยสิน หรือรูปแบบการกระทําผิดเทานั้น แตยังรวมท้ังผลประโยชนและ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 186 | 

 

ความสุขทางจิตใจ (สุมนทิพย จิตสวาง และ ฐิติยา เพชรมุนี, 2550)  ทฤษฎีนี้มาจากกลุมทฤษฎีของ

สํานักคลาสสิก ซ่ึงสามารถนํามาใชในการอธิบายเพ่ือคนหาแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒน

พลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือเพ่ือคืนคนดีสูสังคม ซ่ึงผูกระทําผิดเปนผูท่ีกระทําผิดกรณี

เก่ียวกับการใชสารเสพติด ยอมมีอิสระในการเลือกตัดสินใจท่ีจะกระทําผิด โดยคํานึงถึงประโยชนท่ี

ไดรับ และหากผูกระทําผิดไดรับการพักการลงโทษ ซ่ึงผูกระทําผิดท่ีไดผานกระบวนการตามโครงการ

โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือแลว โครงการดังกลาวไดปลูกฝงใหผูผาน

โครงการไดตระหนักถึงโทษภัยและผลของการกระทําผิด เม่ือไดรับอิสระ ไมตองถูกควบคุมตัวท่ี

เรือนจํา ท้ังนี้โดยผานโครงการ จึงทําใหลูกเสือวิวัฒนมีภูมิคุมกัน ไมกระทําผิดกฎขอหาม ซ่ึงทําให

ผูกระทําผิดไดรับประโยชนและเปนการทําใหสังคมเกิดความสงบสุข 

  1.2 ทฤษฎีของสํานักปฏิฐานนิยม (Positive school) 

  ทฤษฎีนี้เชื่อวา มนุษยเกิดมาเปรียบเสมือนผาขาวท่ีบริสุทธ แตสิ่งท่ีทําใหผาขาวตอง

มีรอยมลทิน หรือคนตองประกอบอาชญากรรม เนื่องจากสภาพแวดลอมบีบบังคับ (Determinism) 

อาทิ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ครอบครัว ท่ีอยูอาศัย การคบเพ่ือน สื่อ เปนตน  ซ่ึงสามารถ

นํามาใชในการอธิบายการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดดวยโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวย

กระบวนการลูกเสือ กลาวคือ ผูกระทําผิดซ่ึงเปนบุคคลท่ีดอยโอกาสถูกสภาพแวดลอมบีบบังคับใหตอง

ประกอบอาชญากรรม บุคคลดังกลาวจึงควรไดรับการใหโอกาสจากสังคมในการกลับตนเปนคนดี จึง

เปนแนวทางท่ีสําคัญในการใหโอกาสแกผูกระทําผิด โดยเฉพาะผูกระทําผิดโดยพลั้งพลาด ไมไดมี

ลักษณะเปนอาชญากร ไดมีโอกาสในการกลับตนเปนคนดี เปนทรัพยากรท่ีดีของสังคม 

  1.3 ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social Control Theory) 

  ทฤษฎีนี้เชื่อวาหากมีการควบคุมทางสังคมเปนอยางดีจะเปนการลดการกระทําผิด

ของผูกระทําผิดและการปองกันอาชญากรรมไมใหเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงการควบคุมทางสังคมสามารถ

กระทําไดตั้งแตระดับครอบครัว สถาบันการศึกษาและสังคมในระดับใหญ  ซ่ึงสามารถนํามาใชอธิบาย

ผูกระทําผิดท่ีผานโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ วาเปนการทําให

ผูกระทําผิดสามารถคืนกลับสูสังคมไดอยางปกติ เปนการปฏิบัติตอผูกระทําผิดในชุมชน ซ่ึงเปนการให

ชุมชนโดยเฉพาะครอบครัวไดเขามามีสวนรวมในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ไมเหมือนกับการปฏิบัติ

ตอผูกระทําผิดในเรือนจําท่ีใชเรือนจําในการควบคุมและการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด แตเปนการทําให

สังคมเขามามีสวนในการรับผิดชอบตอการกระทําผิดของผูกระทําผิด และทําใหชุมชนเขามามีบทบาท

สําคัญในการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด ในฐานะท่ีผูกระทําผิดเปนสวนหนึ่งของสังคม และเปนการแกไข

ฟนฟูท่ีนําไปสูการคืนคนดีสูสังคมไดอยางแทจริง 
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  1.4 ทฤษฎีตีตรา (Labeling) 

  มีนักทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีตีตราจํานวนหลายคนดวยกัน อาทิ แฟรงค แทน

เนนบาลม (Frank Tannenbaum) เอ็ดวิน เลอเมิทร (Edwin Lemert) ฮาวเวิด เบคเกอร (Becker) 

จอหน คริสซิส (John Kitsues) และไค อีริคสัน (Kai Erikson) ซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญของทฤษฎี

ตีตราไดวา พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมอาชญากรถูกกําหนดโดยกลุมคนรอบ ๆ ขาง หรือโดย

สังคม พฤติกรรมอาชญากรมิใชคุณสมบัติของผูเปนเจาของแตเกิดจากการท่ีสังคมกําหนดบุคคลตาง ๆ 

กลาวคือ สังคมมองบุคคลนั้นเปนอยางไร บุคคลดังกลาวจะปฏิบัติดังนั้น หรือหากสังคมมีการตีตรา

สมาชิกในสังคมอยางไร บุคคลท่ีถูกตีตราจะปฏิบัติตามท่ีสังคมไดตีตรา (สุมนทิพย จิตสวาง และ ปยะ

พร ตันณีกุล, 2558) 

  สําหรับทฤษฎีตีตรามีความเก่ียวของกับงานวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจากโครงการโรงเรียน

วิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ผูกระทําผิดท่ีไดรับการพักการลงโทษไปจนถึงผูพน

โทษหากไดรับการปฏิบัติท่ีไมเหมาะสมคือการถูกตีตราจะสงผลตอการตีตราบุคคลเหลานั้น อันสงผล

ใหบุคคลท่ีกระทําผิดอาจเห็นวาตนเองมีความแปลกแยกจากสังคมและมีการกระทําผิดตอไป 

เนื่องจากการ ไมไดรับการยอมรับจากสังคม จนกระท่ังยากตอการบําบัดแกไขฟนฟู ดังนั้นการปฏิบัติ

ตอบุคคลดังกลาวผูผานโครงการ ในฐานผูเคยรับโทษอันเปนผลจากการกระทําผิดจึงตองมีความ

คํานึงถึงการตีตราตามทฤษฎีควบคูไปดวย และการสรางความรวมรับซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการนี้

จะเปนการลดการตีตราผูกระทําผิดอีกดวย 

  1.5 ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง 

  ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง ของ โคเฮน โดย อัลเบิรต เค. โคเฮน (Albert K.Cohen) เขา

ไดอธิบายวา วัฒนธรรมรองของผูกระทําผิดไดเกิดข้ึน เนื่องจากปญหาฐานะอันต่ําตอยท่ีไดประสบใน

ยานท่ีอยูอาศัยของคนจน บุคคลท่ีอาศัยในยานดังกลาว ไดรับการประเมินโดยมาตรฐานความเปนอยู

ของชนชั้นกลาง มาตรฐานดังกลาว มีลักษณะสําคัญ อาทิ ความทะเยอทะยาน ความชํานาญ การ

ประสบความสําเร็จ การผัดผอนไมชิงสุกกอนหาม เพ่ือจะไดบรรลุ เปาหมายในระยะยาว การมีเหตุผล

และความรักศักดิ์ศรี การรูจักควบคุมความกาวราว และความรุนแรง การรูจักประโยชนของการ

พักผอนหยอนใจ ความหวงแหนทรัพยสิน ชนชั้นลางจะตองเผชิญกับความคาดหวังดังกลาวนี้ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือคนเหลานั้นยังเปนเด็กโรงเรียนท่ีซ่ึงเด็กทุกชนชั้นมาอยูรวมกัน และแขงขันกัน

ในเรื่องฐานะความเปนอยู โดยอาศัยเกณฑในการดํารงชีวิตของชนชั้นกลางเปนหลัก และบุคคลชนชั้น

ลางก็อยูในฐานะท่ีเสียเปรียบ เพราะมีฐานะทางสังคมท่ีต่ํากวา ขาดความชํานิชํานาญ ทัศนคติท่ีจะ

แขงขันกับเพ่ือนท่ีเปนชนชั้นกลาง เพ่ือใหครูและบุคคลอ่ืน ๆ ใน โรงเรียนยอมรับ เม่ือเด็กชนชั้นลาง

ตกอยูในฐานะดังกลาวนี้ บางพวกก็พยายาม ทําอยางดีท่ีสุดแมจะยากจน บางพวกก็ยอมรับและยึด

วัฒนธรรมของชนชั้นกลาง บางพวกก็ปฏิเสธมาตรฐานความเปนอยูของชนชั้นกลางโดยสิ้นเชิง และ
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สรางคานิยม ใหม ๆ ข้ึนมา ซ่ึงตรงกันขามกับคานิยมของชนชั้นกลาง คานิยมท่ีสรางข้ึนมาใหมนี้ท่ี

สําคัญมีอยู 6 ประการคือ (Wolfgang, Savitz, and Johnston, 1970) 

  1) การไมเห็นประโยชนของสิ่งตาง ๆ (Non - Utilitarian) การท่ีเขาขโมย สิ่งของก็

ใชวาสิ่งนั้นจะเปนประโยชนตอชีวิตมากมายนัก แตตองทําไปเพ่ือสนองอารมณ หรือเพ่ือความสําเร็จ

ตามท่ีตองการ 

  2) การผูกพยาบาท (Malice) ผูท่ีทําผิดรูสึกดีใจท่ีทําใหผูอ่ืนเกิดความทุกข และยัง 

ทาทายคานิยมภายในชุมชนอีกดวย 

  3) การทําในสิ่งท่ีตรงกันขาม (Negativism) เปนการทาทายชนชั้นกลาง สิ่งใดเปนท่ี

ยอมรับในหมูชนชั้นกลางผูท่ีกระทําความผิดจะปฏิเสธ แตจะยอมรับในสิ่งท่ีตรงกันขาม 

  4) การทําไดสารพัด (Versatility) ผูท่ีทําความผิดนอกจากจะกระทําความผิดได

หลากหลายแลว ยังประพฤติไปในทางประสงครายตอผูอ่ืน แสดงความปาเถ่ือน และละเมิดสิทธิของ

ผูอ่ืน ทําตนเปนคนจรจัด เปนตน 

  5) การแสวงหาความสุขเพียงชั่วครูชั่วยาม (Short-run Hedonism) เปนพฤติกรรม

ท่ีไมใหความสนใจตอเปาหมายในระยะยาว ไมวาจะเปนเรื่องการวางแผน การใชเวลา หรือเรื่อง

เก่ียวกับการแสวงหาความรูความชํานาญ ใชชีวิตอยูไปวัน ๆ ชอบทําสิ่งท่ีตื่นเตน ขาดความอดทน 

ชอบความเรงดวน ขาดความรอบคอบในเรื่องผลไดและคุณคาในระยะยาว 

  6) ความเปนอิสระของกลุม (Groups Autonomy) เปนการกระทําท่ีไมใยดีตอขอ

หาม    ตาง ๆ ในสังคม ยกเวนความตองการของกลุม ความสัมพันธของสมาชิกในกลุมเปนไปอยาง

เหนียวแนน และหยิ่งผยอง จะไมแยแสตอกลุมอ่ืน ๆ รูสึกเปนปฏิปกษและขัดขืน ผูท่ีเขามารวมกลุมก็

ชอบท่ีจะทําอะไรตามใจตนเอง อยูกอนแลว ดังนั้น เม่ือมารวมตัวกันเปนแกง ก็กลายเปนกลุมท่ีทํา

อะไรเอาแตใจ หรือยึดความเปนอิสระของกลุมเปนหลัก (ประเทือง ธนิยผล, 2556) 

  ซ่ึงจากทฤษฎีสามารถนํามาอธิบายแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง

ราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือเพ่ือคืนคนดีสูสังคมไดโดยจากทฤษฎีมุงอธิบายวาผูกระทําผิดนั้น

กระทําผิดเพราะไดสรางแนวทางวัฒนธรรมท่ีเบี่ยงเบนจากสังคม  ทวาในทางกลับกันหากผูกระทําผิด

ไดผานการฝกอบรมพัฒนาขัดเกลา และสรางวัฒนธรรมข้ึนใหมในหมูเพ่ือนหรือกลุมท่ีมีแนวทางในการ

ฝกพัฒนาในทางเดียวกันเม่ือพนโทษพวกเขายอมรวมกันในทางสรางสรรคเปนการปองกันการกระทํา

ความผิดไดตามความเชื่อของทฤษฎีนี้  

  1.6 ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกตาง (Theory of Differential Association) 

  ทฤษฎีการคบหาสมาคมท่ีแตกตาง ถูกคนพบโดย เอ็ดวิน  ซัทเธอรแลนด (Edwin 

Sutherland) ซ่ึงเขาเชื่อวา พฤติกรรมอาชญากร เรียนรูไดโดยการติดตอกันอยางใกลชิดภายในกลุม 
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ความประพฤติท่ีแสดงมาในลักษณะอาชญากรข้ึนอยูกับความแตกตางในชวงระยะเวลา ความ

สมํ่าเสมอในการติดตอ ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน โดยทฤษฎีนี้มี หลักการท่ีสําคัญ 9 ประการ คือ 

   1) พฤติกรรมอาชญากรรม  เกิดจากการเรียนรู 

   2) พฤติกรรมอาชญากรรม เกิดจากการเรียนรูในการคบหาสมาคมกับบุคคล

อ่ืนตาม กระบวนการติดตอสื่อสาร 

   3) หลักการสําคัญในสวนของการเรียนรูพฤติกรรมอาชญากรรมนั้น เกิดข้ึน

ในกลุมบุคคลท่ีสนิทสนมใกลชิดกัน 

   4) เม่ือพฤติกรรมอาชญากรรมไดรับการเรียนรู กระบวนการเรียนรูนี้จะ

รวมถึงเทคนิคในการกระทําความผิด ซ่ึงบางครั้งก็งายบางครั้งก็ซับซอนและทิศทางเฉพาะของแรงดล

ใจ แรงผลักดัน การใชเหตุผล ตลอดทัศนคติเก่ียวกับการกระทําผิด 

   5) ทิศทางเฉพาะของแรงดลใจและแรงผลักดัน จะถูกเรียนรูจากการทําให

เห็นดวยหรือไม เห็นดวยกับกฎหมาย ในบางสังคมบุคคลอยูในกลุมบุคคลท่ีเห็นดวยกับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ในขณะท่ีบุคคลอ่ืนอยูในกลุมบุคคลท่ีเห็นดวยกับการละเมิดกฎหมาย 

   6) หลักการสําคัญของการคบหาสมาคมท่ีแตกตางกัน คือ บุคคลจะ

กลายเปนผูกระทําผิด เพราะวา ความเห็นดวยกับการละเมิดกฎหมายมีมากกวาความเห็นดวยกับการ

ไมละเมิดกฎหมาย 

   7) การคบหาสมาคมอาจจะแตกตางกันในดานความถ่ี ระยะเวลา การให

ความสําคัญ และความเขมขน 

   8) กระบวนการของการเรียนรูพฤติกรรมอาชญากรรมจะมีกลไกการทํางาน

ท่ีเหมือนกับการเรียนรูท่ัวไป 

   9) ในขณะท่ีพฤติกรรมอาชญากรรมเปนการแสดงออกถึงความตองการ 

และคานิยมท่ัวไป ของคนในสังคมท่ีไมใชอาชญากรรมก็เปนความตองการเหมือนกัน โดยไม

จําเปนตองอธิบายดวยความตองการหรือคานิยมนั้น เชน ขโมยลักทรัพยเพ่ือตองการความม่ันคงใน

การเงิน เชนเดียวกับกรรมกรท่ีหาเชากินคํ่าโดยสุจริตก็ทํางานหนักเพ่ือความม่ันคงในการเงิน

เชนเดียวกัน (ปยะพร ตันณีกุล, 2556) 

  กระนั้นสามารถนํามาอธิบาย แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง

ราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือเพ่ือคืนคนดีสูสังคม ไดโดยการอธิบายของทฤษฎีนั้นมุงอธิบายการ

ประกอบอาชญากรรมวาเกิดจากการคบหากันในหมูผูมีพฤติกรรมอาชญกรจึงมีแนวโนมมากหาก

ผูกระทําผิดท่ีพนโทษออกมานั้นกลับเขาสูวงจรเดิม ๆ ในสังคมอาชญากร ก็อาจทําใหผูพนโทษหวน

กลับไปกระทําผิดซํ้า ในทางกลับกันหากผูกระทําผิดท่ีพนโทษไดกลับออกมาสูสังคมท่ีดีข้ึนเปนสังคม

ตามคานิยมกระแสหลักของสังคมดัง เชน ผูตองขังท่ีผานโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวย
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กระบวนการลูกเสือ เม่ือผูตองขังกลุมนี้กลับเขาสูสังคมและมีกลุมลูกเสือ หรือลูกเสือชาวบานคอยให

การดูแลตอนรับเขารวมเปนสมาชิกของกลุมก็จะทําใหผูเคยกระทําผิดเหลานั้นไดคบหาสมาคมกับกลุม

สังคมท่ีใหการยอมรับและไมมีความคิดท่ีจะกระทําผิดซํ้า 

  1.7 ทฤษฎีพันธะทางสังคมหรือความผูกพันทางสังคม (Social Bonding Theory) 

  ทฤษฎีพันธะทางสังคม มองวาการท่ีบุคคลมีพันธะทางสังคมหรือมีความผูกพันทาง

สังคมนอยจะมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนําไมสูการกระทําความผิด  ผูกระทําความผิดเพราะ

ไมมีความผูกพัน  ขาดขอผูกมัด  ไมมีการเขารวมกิจกรรม  และมีความเชื่อท่ีไมถูกตอง  หลักสําคัญ

ของทฤษฎีนี้คือ  ความผูกพันกับสังคมหรือพันธะทางสังคม (Social Bond) แบงออกเปน 4 ประเภท 

มีองคประกอบ ไดแก (พรชัย ขันตีและคณะ, 2558) 

   1)  ความผูกพัน (Attachment) หมายความถึง การท่ีบุคคลมีความผูกพัน 

หรือความรักใครกับบุคคลอ่ืน หรือมีความสนใจกับความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน ซ่ึงความผูกพันนี้เปน

องคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลมีการพัฒนาการยอมรับคานิยมและบรรทัดฐานของ

สังคม สงผลใหบุคคลสรางความรูสึกหรือสามัญสํานึกท่ีจะควบคุมตนเองใหเปนบุคคลท่ีดีในสังคม 

ดังนั้นความผูกพันจึงเปนองคประกอบดานอารมณหรือดานความรักของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ี

บุคคลมีตอสังคม 

   2)  ขอผูกมัด (Commitment) หมายความถึง การท่ีบุคคลถูกผูกมัดกับการ

ดําเนินชีวิตตามทํานองคลองธรรมของสังคม กลาวคือไดศึกษาเลาเรียนเพ่ือท่ีจะประกอบอาชีพโดย

สุจริต มีครอบครัวท่ีอบอุน และเพ่ือท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต สงผลใหบุคคลไมอยากกระทําผิด

กฎหมาย เนื่องจากจะเปนการเสี่ยงตอการสูญเสียความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นขอผูกพันจึงเปน

องคประกอบดานความมีเหตุมีผลของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีตอสังคม 

   3)  การเขารวม (Involvement) หมายความถึง การท่ีบุคคลไดเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ ทางสังคม อาทิ กิจกรรมครอบครัว การทํางานรวมกัน การเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับ

ศาสนา ฯลฯ เนื่องจากเวลาสวนมากไดถูกใชใหหมดไปกับกิจกรรมของสังคม เปนเหตุใหบุคคลถูก

จํากัดเวลาท่ีจะไปประกอบอาชญากรรม ดังนั้น พันธะหรือสัญญาขอผูกมัดท่ีบุคคลมีตอสังคม คือ การ

เขารวมนั้นจึงถือวาเปนองคประกอบดานกิจกรรมของแนวคิดนี้ 

   4)  ความเชื่อ (Belief) หมายความถึง ระดับของความเชื่อถือท่ีบุคคลมีตอ

คานิยมและบรรทัดฐานของสังคม หากบุคคลมีระดับความเชื่อตอคานิยมและบรรทัดฐานในสังคมสูง ก็

จะมีแนวโนมท่ีจะไมกระทําผิดกฎระเบียบของสังคม ดังนั้นความเชื่อจึงเปนองคประกอบดานจริยธรรม

ของพันธะหรือสัญญาผูกมัดท่ีบุคคลมีตอสังคม (อุนิษา เลิศโตมรสกุล และอัณณพ ชูบํารุง, 2561) 

  หลักการสําคัญของทฤษฎีพันธะทางสังคมหรือความผูกพันทางสังคม ท้ัง 4 ประเภท 

คือความผูกพัน  (Attachment)  ขอผูกมัด  (Commitment)  ความเชื่อ  (Belief)  และการเขารวม 
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(Involvement)  นํามาอธิบายโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือเพ่ือนําไปสู

แนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือเพ่ือคืนคนดีสูสังคม

ได เพราะเหตุวาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือดังกลาวไดมีกระบวนสราง

ใหบุคคลท่ีมีพันธะทางสังคม หรือมีความผูกพันทางสังคมมากข้ึนผานกิจกรรมตาง ๆ บนพ้ืนฐาน

แนวคิดการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด และกระบวนการลูกเสือ 

  2.แนวคิดการแกไขฟนฟูพฤตินิสัย 

   แนวคิดการแกไขฟนฟูพฤตินิสัยการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทําผิด จึง

เนนท่ีตัวผูกระทําผิดมากกวาการกระทําผิด โดยการเนนการศึกษาผูกระทําผิดเปนรายบุคคลหรือการ

จําแนกลักษณะเพ่ือหาสาเหตุการกระทําผิดและแนวทางแกไข ท้ังนี้เพราะสังคมจัดใหมีการลงโทษนี้

ข้ึนก็เพ่ือเปดโอกาสใหสังคมไดแกไขผูกระทําผิด เชน ผูตองขังคดีฆา อาจไดรับการปลอยตัวกอน

ผูตองขังคดีลักทรัพยท่ีกระทําผิดซํ้าซาก ถาผูตองคดีฆาสามารถสํานึกผิดและมีพฤติกรรมตามท่ีสังคม

ตองการและมีแนวโนมวาจะไมกระทําผิดซํ้าอีก ดังนั้น ระยะเวลาของการลงโทษจําคุกข้ึนอยูกับ

ความสามารถของผูกระทําผิดท่ีจะแกไขตนเอง เชนนี้ แนวความคิดในการลงโทษเพ่ือแกไขฟนฟูจึงเปน

แนวคิดท่ีใหโอกาสคนไดกลับตัว ท้ังยังใหโอกาสในการแกไขปรับปรุงตัวโดยการทําใหคนท่ีทําผิดไมให

ถลําตัวลึกไปสูการกระทําผิดมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพยายามหลีกเลี่ยงไมใหผูกระทําผิดถูก

ลงโทษในลักษณะท่ีเปนการทําลาย คุณลักษณะหรือศักยภาพในการกลับเขาสูสังคมของเขา โดยการ

ใชมาตรการลงโทษท่ีไมทําใหเกิดรอยมลทินและไดรับการขัดเกลาจากผูกระทําผิดอ่ืน ๆ วิธีการ

ดังกลาว ไดแก การใชมาตรการเลี่ยงโทษจําคุก เชน การรอการลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ การใช

โทษปรับและการใชมาตรการในชุมชนอ่ืน ๆ ท้ังนี้เพ่ือมิใหผูกระทําผิดไดรับผลกระทบในทางลบใน

เรือนจํา จึงมีแนวคิดวาตองใหผูตองโทษหรือผูกระทําผิดนั้นอยูในเรือนจําใหนอยท่ีสุด ท้ังนี้ก็เพ่ือให

ไดรับผลกระทบนอยท่ีสุดเชนกัน นอกจากนี้ยังใชวิธีการเลี่ยงโทษจําคุกในกรณีท่ีไดเขาไปรับโทษใน

เรือนจํามาเปนเวลาตามสมควรแกเหตุระดับหนึ่งแลว ดวยการใชวิธีพักการลงโทษ การลดวันตองโทษ 

หรือการทํางานบริการสาธารณะและศูนยควบคุม ในขณะท่ีพวกท่ีใช วิธีการจําคุกในเรือนจําก็ให

การศึกษาจัดใหมีการอบรมแกไข เชน การฝกวิชาชีพ การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจัด

สวัสดิการ การใหการบําบัดแกไขรายบุคคลหรือเปนกลุม ท้ังนี้ เพ่ือมุงแกไขสาเหตุท่ีทําใหผูกระทําผิด

มีความบกพรองและเปนเหตุใหกระทําผิด แนวคิดการแกไขฟนฟูพฤตินิสัย (อัจฉรียา ชูตินันทน, 

2561)  สามารถนํามาอธิบายโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือเพ่ือ

นําไปสูแนวทางพัฒนาโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือเพ่ือคืนคนดีสู

สังคม คือ เปนแนวทางเพ่ือเนนการแกผูกระทําผิดบนพ้ืนฐานแนวคิดวาผูกระทําความผิดควรไดรับ

โอกาสในการปรับปรุงตัว เพ่ือกลับเขาสูสังคมไดอยางปกติสุข  
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  3.  วิวัฒนาการของโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 

   ประวัติความเปนมา 

   เนื่องจากกรมราชทัณฑไดดําเนินงานตามภารกิจการบําบัดฟนฟูและพัฒนา

ผูตองขังคดียาเสพติดท่ีมีประวัติการใชสารเสพติด เปนมาตรการดานการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใน

ระบบบังคับบําบัด สนองนโยบายรัฐบาลดานการแกปญหายาเสพติด และผนวกงานภารกิจดังกลาว

เขากับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส

ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยนอมนําแนวทางดานการนํากิจกรรมของกระบวนการลูกเสือเขา

มาใช ฟนฟูและพัฒนาผูตองขังของกรมราชทัณฑใหเปนพลเมืองดีพรอมกลับสูสังคม สอดคลองกับการ

คืนความสุขใหประชาชนดวยการคืนคนดีกลับสูสังคม ไปจนถึงการแกไขปญหาความแออัดภายใน

เรือนจํา โดยเปดโอกาสใหผูท่ีกระทําผิดกฎหมายในความผิดเชิงนโยบายเก่ียวกับยาเสพติดตองรับโทษ

จําคุก ใหไดมีโอกาสไดรับการปลอยตัว พนโทษเร็วข้ึน สามารถออกไปเริ่มตนชีวิตใหม โดยไมเปน

ภาระของสังคม ท้ังนี้จัดใหผูตองขังในคดียาเสพติดไดรับการบําบัดฟนฟูและพัฒนาดวยหลักสูตร

เขมขน ในรปูแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองกอนท่ีจะไดรับการปลอยตัว โดยปรับแนวคิดการดําเนินงาน

โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑแบบเดิมซ่ึงใชกระบวนทางทหาร มาใชกระบวนการลูกเสือเปน

แกนกลางในการขับเคลื่อนกิจกรรม การบําบัดฟนฟูและพัฒนา ดําเนินการภายใตแนวคิด “การคืนคน

ดี มีคุณคากลับสูสังคมดวยอุดมการณลูกเสือ”  การบําบัดฟนฟูและพัฒนาผูตองขัง ตามแผนงานการ

บําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวย

กระบวนการลูกเสือนั้น จัดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดําเนินการภายใตชื่อโครงการ “โรงเรียน

วิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ” ภายใตแนวคิด “การคืนคนดี มีคุณคากลับสูสังคม

ดวยอุดมการณลูกเสือ” ท้ังนี้ไดมุงบูรณาการกิจกรรมกระบวนการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใน

หลักสูตรของโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑรูปแบบเดิมกับหลักการแนวคิดการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยดวยกระบวนการลูกเสือและกระบวนกิจกรรมทางศาสนา มุงการพัฒนาตัวบุคคลและพัฒนา

ความสัมพันธของบุคคลกับสังคม ใชหลักการบูรณาการภารกิจกับหนวยงานเครือขายทุกภาคสวนของ

สังคม ใหเขามามีบทบาทขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน สรางความตระหนักรวมกันของภาคประชา

สังคมโดยเปดโอกาสใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมการพัฒนา ดังแนวพระราชดํารัส ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีพระราชทานไวในโอกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด 

“หองสมุดพรอมปญญา” ในวันท่ี 15 ตุลาคม 2546 ความวา “ถาสังคมไมใหโอกาส จะไมมีคนดีกลับสู

สังคม” (สโมสรลูกเสือราชทัณฑไทย, มปป.)  ท้ังนี้กิจกรรมตามโครงการนั้นมีเปาหมายก็เพ่ือเปนการ

ระบายความแออัดของเรือนจํา/ทัณฑสถาน  และเปนแนวทางหนึ่งในการแกไขปญหาผูตองขังลน

เรือนจําในสภาวการณปจจุบัน  จูงใจใหนักโทษเด็ดขาดประพฤติปฏิบัติตัวดี  อยูในระเบียบวินัย ทํา

ตนใหเปนตัวอยางท่ีดีแกนักโทษเด็ดขาดรายอ่ืน  ทําใหการบริหารงานของเรือนจํา/ทัณฑสถานเปนไป



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 193 | 

 

ดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ไมเกิดปญหายุงยาก รวมถึงเปนการประหยัดงบประมาณในการดูแล

ผูตองขังในดานตาง ๆ อีกท้ังสนับสนุนใหครอบครัว  ชุมชน  สังคมภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

แกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง

ปกติสุข ไปจนถึงเปนการปองกันสังคม  โดยลดโอกาสไมใหผูตองขังกระทําผิดกฎหมายซํ้าอีก  เพราะ

ผูตองขังไดรับการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัว และในระหวางการปลอยตัวพักการลงโทษจะอยู

ภายใตการติดตามสอดสองดูแลชวยเหลือของพนักงานคุมประพฤติ  โดยตองปฏิบัติตนตามเง่ือนไข

อยางเครงครัด  หากกระทําผิดเง่ือนไข จะถูกนําตัวกลับเขามาคุมขังในเรือนจําตามเดิม ซ่ึงเปนการ

สรางความม่ันใจแกสังคมวาผูตองขังวาจะไมเปนอันตรายแกสังคมอีก 

  เนื่องจากปญหาผูตองขังท่ีมีจํานวนมากเกินกวาการดูแลของกรมราชทัณฑนั้นเปน

ปญหาท่ีกรมราชทัณฑตองเผชิญมาอยางยาวนานต้ังแตอดีต เนื่องจากจํานวนผูตองขังมีมากเกินความ

จุของพ้ืนท่ีทําใหเกิดความแออัดยังมาซ่ึงปญหาการติดตอแพรเชื้อของโรคระบาด รวมไปจนถึงสภาพ

จิตใจของผูตองขังท่ีมีความเครียดตลอดเวลา อีกท้ังปญหาในดานการควบคุม แกไข ฟนฟูผูกระทําผิด

จึงเปนไปไดดวยความยากลําบาก ในสภาวการณเชนนี้รัฐบาลในขณะนั้นจึงมีนโยบายในการแกไขฟนฟู

ผูตองขังในสภาวะลนเรือนจําดังกลาวโดยแนวคิดเชิงยุทธศาสตร “เปลี่ยนภาระใหกลายเปนพลัง” โดย

ใหกรมราชทัณฑดําเนินการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษใหแกนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดใหโทษ

ฐานเสพ ครอบครอง และจําหนายท่ีมีของกลาง ขณะจับกุมจํานวนนอยสงไปเขารับการบําบัดฟนฟู

สมรรถภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการโรงเรียน วิวัฒนพลเมือง (เกษตรโยธิน) ดวยความ

รวมมือของกระทรวงกลาโหม โดยทดลองต้ังแตปงบประมาณ 2545 - 2546 ประสบผลสําเร็จ จํานวน 

5 รุน และกระทรวงยุติธรรมเห็นวาโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอผูตองขังทําให 

ผูตองขังมีโอกาสฝกระเบียบแบบทหาร สรางทัศนคติและคานิยมในเชิงบวก รวมท้ังไดรับการฝก

วิชาชีพ เพ่ือนําความรูท่ีไดรับไปใชประกอบอาชีพเม่ือกลับเขาสูสังคมอีกครั้งและยังเปนการชวย

บรรเทาปญหา ความแออัดและปญหาผูตองขังลนเรือนจําของกรมราชทัณฑ ในปงบประมาณ 2547 

จึงเห็นชอบใหกรมราชทัณฑดําเนินการโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองอีก ในการนี้กระทรวงกลาโหม

มีความพรอมท่ีจะดําเนินโครงการ โรงเรียนวิวัฒนพลเมือง คายฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในคาย

ทหาร 3 เหลาทัพท่ัวประเทศ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

เนื่องใน วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา 12 สิงหาคม 2547 กรมราชทัณฑและ

กระทรวงกลาโหมกําหนดจัดพิธีปด ในวันอาทิตยท่ี 8 สิงหาคม 2547 ณ สนามกีฬากองทัพบก โดยจัด

ใหมีการถวายราชสดุดี และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองแทนการเดินสวนสนาม และ

ไดดําเนินการเชนนี้เปนตนมา ท้ังนี้ไดบูรณาการประยุกตสถานการณแวดลอมตามยุคสมัยตาง ๆ ให

เขากับการจัดโครงการอยางเหมาะสม เชน การใชปรัชญาเศรษกิจพอเพียงในการผสมผสานการ

ฝกอบรมตามหลักสูตรของโครงการ เปนตน อีกท้ังยังคงรักษารูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใหมีพิธีปด
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การฝกอบรมดวยการปฏิญาณตนและสวนสนามทุกรุนตลอดมา  ตอมากรมราชทัณฑสามารถพัฒนา

พ้ืนท่ีในการเปนศูนยฝกตามโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองไดเอง โดยประกาศจัดตั้งเปนทัณฑสถาน

เปด โดยดําเนินการสงเสริมดานการเกษตรกรรมและการฝกวิชาชีพ เชน ทัณฑสถานเปดเขาพริก 

จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงภายหลังไดพัฒนาเปนศูนยฝกอบรมลูกเสือวิวัฒนทัณฑสถานเกษตร

อุตสาหกรรมเขาพริก เปนตน แตยังคงมีการฝกระเบียบวินัยตามแบบหลักสูตรทางการฝกวินัยของ

ทหาร เรื่อยมา จากนั้นในปงบประมาณ 2558 กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ ไดมีการ

ปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดนโยบายรวมกันในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการโรงเรียนวิวัฒนพลเมือง 

โดยใชระบบทหารมาเปนการ ใชกระบวนการลูกเสือ“วิวัฒนพลเมืองดวยกระบวนการลูกเสือ” ท้ังนี้

เพราะกรมราชทัณฑไดมีการนํากระบวนการลูกเสือเขามาใชในการแกไขฟนฟูผูตองขังอยูแลวในบาง

เรือนจําท่ีมีความพรอมและเหมาะสมกับบริบทของเรือนจํานั้น กิจการลูกเสือในเรือนจําของประเทศ

ไทยนั้นเริ่มข้ึนเปนครั้งแรกท่ีทัณฑสถานวัยหนุมมีนบุรี ตั้งแตป พ.ศ.2505 ในสมัยท่ีนายอาภา  ภมร

บุตร เปนผูปกครองทัณฑสถาน ท้ังนี้โดยการนําเอาแบบอยางมาจากการท่ีขาราชการกรมราชทัณฑได

ไปดูงานท่ีทัณฑสถานวัยหนุมอินซอนในประเทศเกาหลี ซ่ึงมีการนําระบบลูกเสือมาใชในเรือนจําและ

ประสบความสําเร็จดวยดี จึงไดนําเสนอใหกรมราชทัณฑนํามาใชในทัณฑสถานวัยหนุมมีนบุรีเปนแหง

แรก โดยการนําระบบลูกเสือมาใชในทัณฑสถานวัยหนุมมีนบุรีนี้ประสบความสําเร็จดวยดีในการ

ทดลองนําระบบลูกเสือมาใชในเรือนจําเพราะสามารถทําใหผูตองขังวัยหนุมอยูในระเบียบวินัย มีความ

ซ่ือสัตย และรูจักชวยเหลือผูอ่ืนและสังคม (กรมราชทัณฑ, 2505) ตอมาจึงไดมีการนําการฝกอบรม

ลูกเสือไปใชในสถานแรกรับผูตองขังวัยหนุมของเรือนจํากลางนครปฐมซ่ึงท่ีนี้ไดมีการฝกอบรมลูกเสือ

อยางจริงจัง โดยจัดตั้งเปนกองลูกเสือข้ึน จนทําใหเรือนจํากลางนครปฐมมีชื่อเสียงอยางมากในเรื่อง

การจัดตั้งกองลูกเสือในเรือนจํา ตอมาจากความสําเร็จของการนําระบบลูกเสือมาใชในเรือนจํากลาง

นครปฐมนี้เองทําใหมีการขยายการนําระบบลูกเสือไปใชในการอบรมผูตองขังในเรือนจํา   ตาง ๆ โดย

เฉพาะท่ีทัณฑสถานเปดหวยโปง  จังหวัดระยองท่ีเปนทัณฑสถานเตรียมความพรอมกอนปลอย โดย

การจัดผูตองขังวัยหนุมท่ีใกลพนโทษไปไวท่ีทัณฑสถานเปดหวยโปงและใชระบบลูกเสือมาดําเนินการ

ฝกอบรมผูตองขังอยางจริงจัง ซ่ึงทําไดอยางเหมาะสมกวาในเรือนจําปดเพราะท่ีทัณฑสถานเปดหวย

โปงมีพ้ืนท่ีกวางสามารถอบรมการละเลนรอบกองไฟ การฝกการเดินปา การฝกภาคสนาม การออกไป

ชวยเหลือสังคมภายนอก จึงทําใหการอบรมลูกเสือท่ีทัณฑสถานเปดหวยโปงประสบความสําเร็จเปน

อยางมาก ผูตองขังมีระเบียบวินัยและมีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนลูกเสือ ออกไปทําประโยชนตอสังคม

โดยเฉพาะในงานตาง ๆ ของจังหวัด นิยมท่ีจะทําใหผูตองขังท่ีเปนลูกเสือของทัณฑสถานเปดหวยโปง

ไปเปนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจํางาน (นัทธี จิตสวาง, มปป.) กิจการลูกเสือในเรือนจําได

เงียบหายไประยะหนึ่ง ตอมาในป พ.ศ.2521 จึงไดมีการจัดต้ังกองลูกเสือวิสามัญ ประเภทนอก

โรงเรียนข้ึนเปนแหงแรกใหชื่อวา “กองลูกเสือวิสามัญพุทธเกษตรานุรักษ” ทําการคัดเลือกนักโทษ
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เด็ดขาดวัยหนุมตั้งแตชั้นดีข้ึนไป จํานวน 72 คน เขารับการฝกอบรมโดยมีนายทวี ชูทรัพย อธิบดีกรม

ราชทัณฑในขณะนั้นเปนประธานประกอบพิธี การจัดการฝกอบรมลูกเสือในเรือนจําประสบ

ความสําเร็จเปนอยางสูง หลังจากท่ีประสบความสําเร็จในการนําการจัดตั้งกองลูกเสือข้ึนในเรือนจํา

กลางนครปฐม กรมราชทัณฑจึงไดขยายการฝกอบรมลูกเสือข้ึนในเรือนจําและทัณฑสถานตาง ๆ โดย

เฉพาะทัณฑสถานวัยหนุมซ่ึงใชไดผลดีมากในดานการอบรมระเบียบวินัยและความประพฤติ ทําให

ผูตองขังอยูในโอวาทของเจาหนาท่ีโดยอาศัยระเบียบวินัยของลกูเสือเปนกลยุทธ  ปจจุบันมีการอบรม

ลูกเสืออยูในเรือนจําและทัณฑสถานตาง ๆ ถึง 81 แหง เชน เรือนจําจังหวัดแมฮองสอน เรือนจํา

จังหวัดภูเก็ต เรือนจําเพชรบูรณ  เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม และทัณฑสถานวัยหนุมกลาง เปนตน 

(กรมราชทัณฑ, 2555) 

  ดังนั้น กรมราชทัณฑจึงกําหนดโดยใหมีศูนยฝกอบรมลูกเสือวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ

ข้ึนซ่ึงเคยเปนศูนยฝกโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองเดิมอยูแลวนั้น ไดแก ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ทัณฑสถานหญิง

นครราชสีมา ทัณฑสถานวัยหนุมกลาง ทัณฑสถานบําบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ทัณฑสถานบําบัด

พิเศษสงขลา และจัดพิธีปดโดยสวนสนาม ทบทวนคําปฏิญาณและสาบานตนเปนพลังแผนดิน ณ 

พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม ถวายเปนพระราชกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 หลังจากนั้นไดมี

การประกาศพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 

รอบ 2 เมษายน 2558 ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทําใหผูไดรับการพัก

การลงโทษ ไดรับสถานะพนโทษในเวลาตอมา  

  แมในปจจุบันกรมราชทัณฑไดดําเนินการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษใหแก

นักโทษเด็ดขาดโดยมีทางเลือกหลายหลักสูตร เชน โครงการชุมชนบําบัด การใชโปรแกรมแกไขฟนฟู

ผูกระทําผิดตามลักษณะแหงคดี ทวาศูนยฝกอบรมลูกเสือวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑท่ีมีความพรอมก็ยงั

มีการจัดกิจกรรมโครงการการอบรมลูกเสือวิวัฒนพลเมืองอยูจนถึงปจจุบัน 

 4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  4.1  ฆนิศา งานสถิร  (2553)  ศึกษาวิจัย  เรื่องกระบวนการนํานโยบายคืนคนดีสู

สังคมไปสูการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ : การเตรียมความพรอมผูตองขังกอนปลอยโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือศึกษากระบวนการนํานโยบายคืนคนดีสูสังคมในสวนการเตรียมความพรอมผูตองขังกอนปลอย

ไปสูการปฏิบัติการจัดการกับการลดการตีตรา การประทับมลทิน และการเสริมพลังอํานาจท่ีเกิดข้ึนใน

กระบวนการเตรียมความพรอมผูตองขังกอนปลอย ปจจัยสนับสนุนและปญหาอุปสรรค และเพ่ือ

คนหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการนํานโยบายคืนคนดีสูสังคมในสวนการเตรียมความพรอม

ผูตองขังกอนปลอยไปสูการปฏิบัติใหเกิดความเหมาะสม เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
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คุณภาพบนฐานทฤษฎีปฏิสัมพันธสัญลักษณ ในสวนของกระบวนการถอดเปลื้อง รวมกับการประทับ

มลทิน  ผูศึกษาไดใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนรวมในการวิจัย 

จํานวน  25 คน แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 กลุมผูกําหนดนโยบาย กลุมท่ี 2 กลุมผูปฏิบัติงานใน

การแปลงนโยบาย และกลุมท่ี 3 กลุมผูไดรับกระทบจากการปฏิบัติตามนโยบาย กรณีศึกษาในเรือนจํา

ชั่วคราวแคนอย จ.เพชรบูรณ และเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

  กระบวนการนํานโยบายคืนคนดีสูสังคมไปสูการปฏิบัติ เปนกระบวนการของการใช

กระบวนทัศน คานิยม และกระแสสังคมท่ีมีเปนความพลวัต โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมาใชในการกําหนดนโยบาย และแนวทางในการดําเนินงานตามนโยบาย 

โดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนในระดับกรมราชทัณฑ และข้ันตอนในระดับเรือนจํา/ทัณฑ

สถาน ท่ีแสดงใหเห็นถึงการปรับลดบทบาทในการดูแลผูตองขังของกรมราชทัณฑ  และเรือนจํา/ทัณฑ

สถานลง รวมกับการเพ่ิมเติมบทบาทใหกับครอบครัวผูตองขัง และภาคสวนตาง ๆ  ในสังคม โดย

เรือนจํา และทัณฑสถานจะตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหมีความสอดรับกับนโยบาย 

รวมกับอัตลักษณของตนเอง และชุมชนซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนา และสรางอัตลักษณใหกับการ

ดําเนินงาน และการปฏิบัติตอผูตองขังท่ีแตกตางกันออกไป   

  ท้ังนี้ผูวิจัยไดเสนอแนวทางและขอเสนอแนะตอการพัฒนาเพ่ือใหนโยบายคืนคนดีสู

สังคมเกิดความเหมาะสม และยั่งยืน ไดแก การสรางความชัดเจนใหกับนโยบายท้ังแนวคิด และ

แนวทางปฏิบัติการขยายศูนยเตรียมการปลดปลอย และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหครอบคลุมท่ัว

ประเทศ การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพใหกับ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน การสรางจุดรวมของนโยบาย แนวทางปฏิบัติใหสอดรับกับแนวคิด และวิถีการ

ดําเนินชีวิตของชุมชน การพัฒนารูปแบบกิจกรรม การพัฒนาการประสานความรวมมือการจัดทํา

ระบบการจัดการความรู การพัฒนาระบบติดตามชวยเหลือผูพนโทษ และการใชสื่อประชาสัมพันธ 

กระแสสังคมในการสรางจิตสาธารณะ และคานิยมเชิงบวกใหกับสังคมในการตระหนักในสิทธิ และ

ศักด์ิศรีของผูตองขัง เพ่ือลดความแปลกแยกและชองวางระหวางกันในสังคมใหแคบลง  (ฆนิศา งาน

สถิร,  2553)   

  4.2  กรวรรณ คํากรเกตุ  (2559)  ไดศึกษาเรื่อง  แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการ

เตรียมความพรอมกอนปลอยของผูตองขังในเรือนจําโครงสรางเบา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอย เพ่ือเปนแนว

ทางการพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขนของผูตองขังในเรือนจํา

โครงสรางเบาใหเหมาะสมตอผูตองขัง  โดยผูศึกษาเลือกเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งในการเก็บขอมูล 

เพราะเรือนจําดังกลาวมีรูปแบบท่ีดี ถือเปนตนแบบของเรือนจําโครงสรางเบา และไดมีการปฏิบัติงาน

โปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอยไปหนึ่งรุน  ผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ีนําไปสูแนวทางการ
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พัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขน แบงออกเปน  4 ดาน ไดแก 1. ดาน

เจาหนาท่ี 2. ดานการดําเนินงานของโปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขน 3. ดาน

สถานท่ี และ 4. ดานผูตองขัง ซ่ึงผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคของแตละปจจัยเพ่ือนําไปสูแนว

ทางการพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขนอยางมีประสิทธิภาพ ดังตอไปนี้ 

  1. กรมราชทัณฑขาดแคลนดานอัตรากําลัง โดยเฉพาะกลุมเจาหนาท่ีดานการแกไข         

นักวิชาชีพตางๆ เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโปรแกรมเตรียมความพรอมกอนปลอยจึงเปนเจาหนาท่ีดาน

การควบคุมแทนเจาหนาท่ีดานการแกไข จึงไดมีการจัดอบรมทักษะและทัศนคติของเจาหนาท่ี แตพบ

ปญหาในเรื่องของระยะเวลาฝกอบรมอาจสั้นเกินไปทําใหไมไดรับความรูท่ีเพียงพอ อีกท้ังพบวา 

โปรแกรมขาดความตอเนื่องสงผลตอสภาพจิตใจของเจาหนาท่ีและกระทบตอความตอเนื่องในการ

ทํางาน เม่ือมีชวงเวลาเวนระยะแตละรุนของโปรแกรมตองกลับไปปฏิบัติงานท่ีเรือนจําเดิม ดังนั้น จึง

นํามาสูแนวทางการพัฒนาเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานโปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอยนี้ควร

เปนเจาหนาท่ีดานการบําบัดแกไข และผูรวมสนทนากลุมเล็งเห็นใหควรเพ่ิมระยะเวลาการฝกอบรม

ข้ึนเพ่ือประสิทธิภาพในการอบรมเจาหนาท่ีและการดําเนินงานของโปรแกรมควรมีความสมํ่าเสมอ 

  2.  ควรมีการเตรียมเอกสารของผูตองขังใหพรอมและสมบูรณกอนนําตัวผูตองขังเขา

สูโปรแกรม และเพ่ิมงบประมาณในเรื่องอุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูตองขังดวย อีกท้ัง สาขา

วิชาชีพของโปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขน ควรนํารูปแบบของตางประเทศมา

ปรับใหสอดคลองกับประเทศไทย ท้ังประเทศอังกฤษมีรูปแบบการฝกอบรมและสาขาวิชาท่ีกวางขวาง

กวา และมีใบประกาศนียบัตรรับรอง  โดยประเทศไทยมีวิชาชีพเนนหลักทางการเกษตรท่ีดีอยูแลว 

หากกําหนดแนวทางการพัฒนาใหโปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอยดานวิชาชีพใหสมบูรณ

ยิ่งข้ึนจะประสบความสําเร็จข้ึนอีก 

  3.  เห็นสมควรใหกรมราชทัณฑมีการจัดเตรียมสถานท่ีเรือนนอนและอุปกรณตาง ๆ 

ใหพรอมกอนเริ่มดําเนินโครงการ และเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยใหมีอาณาเขตมากข้ึน 

  4.  ในดานสุขภาพผูตองขังควรมีการตรวจเช็คสภาพรางกายใหดีกอนเขาโปรแกรม

เพราะมีความเขมขนมาก ท้ังนี้ หากในอนาคตขยายหลักเกณฑของผูตองขังเปนทุกกลุมเขาโปรแกรม

ควรเพ่ิมระยะเวลาของโปรแกรมใหสอดคลองกับกิจกรรม และการประเมินความเสี่ยงและติดตามหลัง

ปลอยอาจตองมีการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ใหสามารถสงเคราะหผูตองขังหลังปลอยได โดยนําหลักการ

ของประเทศญี่ปุนมารวมพัฒนาโปรแกรมตอไป  (กรวรรณ คํากรเกตุ, 2559)   

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 198 | 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ในลักษณะการศึกษา

เฉพาะกรณี  (Case Study) โดยหนวยท่ีจะทําการศึกษา คือ โครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวย

กระบวนการลูกเสือ ของ กรมราชทัณฑ โดยใชวิธีการวิจัยแบบสัมภาษณ โดยเจาะลึก (In-depth 

interview) ใชหนวยการวิเคราะห (unit of analysis) คือ กลุมบุคลากร ของ กรมราชทัณฑ ท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินการโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ในระดับบริหาร

และระดับอํานวยการ จํานวน 5 ราย กลุมบุคลากร ของ กรมราชทัณฑ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ

โครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ในระดับปฏิบัติการ จํานวน 7 ราย และ

กลุมนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ดานอาชญาวิทยา ดานทัณฑวิทยา ดานทัณฑปฏิบัติ 

ดานการวิจัยและการติดตามประเมินผล ดานกระบวนการลูกเสือ จํานวน 8 ราย 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยใชวิธีการเก็บขอมูล ดังนี้  

   2.1 ศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร (documentary Research) ท้ังภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ  ตํารา  บทความ  รายงานการวิจัย  หนังสือ  วิทยานิพนธ  วารสารทาง

กฎหมาย  ขอมูลจากอินเตอรเน็ต  เพ่ือทราบแนวคิดในการประเมินผลโครงการและองคประกอบรวม

ไปถึงปจจัยท่ีใชในการพิจารณาศักยภาพ  ประสิทธิภาพ 

   2.2 ดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ โครงการวิวัฒนพลเมือง

ราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ของ กรมราชทัณฑ 

   2.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึก  โดย

ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง   

   2.4 สรุปและพรรณนาขอมูลรวมกับการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณ 

3. ประชากรกลุมเปาหมาย 

 กลุมประชากรเปาหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  

เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามหลักเกณฑการคัดเลือก โดยมีคุณลักษณะสําคัญของผูใหขอมูล  

(Key Informants) แบงออกเปน 4 กลุมยอย มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 บุคลากร ของ กรมราชทัณฑ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการโครงการ

วิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ในระดับบริหารและระดับอํานวยการ จํานวน 5 ราย 

ตามหลักเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 
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(1) ระดับบริหาร กําหนดใหตองเปนผูบริหารกรมราชทัณฑใน

ขณะท่ีมีการดําเนินการโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือและผูบริหารกรม

ราชทัณฑในปจจุบัน ตามท่ีโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือยังคงดําเนินการ

อยู 

(2) ระดับอํานวยการ กําหนดใหตองเปนผูอํานวยการท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบการดําเนินโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสืออยางตอเนื่อง ไมนอย

กวา 10 ป 

3.2 บุคลากร ของ กรมราชทัณฑ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการโครงการ

วิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ในระดับปฏิบัติการ จํานวน 8 ราย ตามหลักเกณฑ

การคัดเลือก ดังนี้ กําหนดใหตองเปนผูท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ

ดวยกระบวนการลูกเสือและปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับการใชกระบวนการลูกเสือในการแกไขฟนฟู

ผูตองขังอยางตอเนื่องไมนอยกวา 10 ป ท้ังนี้โดยคัดเลือกจากกรมราชทัณฑและคัดเลือกจากศูนย

ฝกอบรมลูกเสือวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ 

3.3 นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ดานอาชญาวิทยา ดานทัณฑ

วิทยาและทัณฑปฏิบัติ ดานการวิจัยและการติดตามประเมินผล ดานกระบวนการลูกเสือ จํานวน 7 

ราย ตามเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 

(1) ผูเชี่ยวชาญดานอาชญาวิทยา กําหนดใหตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาในสาขาสังคมวิทยา อาชญาวิทยา หรือสาขาท่ีเก่ียวของ มี

ประสบการณการทํางานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับอาชญาวิทยาไมนอยกวา 5 ป  

(2) ผูเชี่ยวชาญดานทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติ กําหนดใหตอง

เปนผูมีประสบการณการทํางานในหนวยงานท่ีเก่ียวของกับทัณฑวิทยาและทัณฑปฏิบัติ ไมนอยกวา 

20 ป และไมมีสวนรับผิดชอบเก่ียวกับโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 

(3) นักวิชาการดานการวิจัยและการติดตามประเมินผล กําหนดให

ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลหรือเทียบเทาและมี

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินผล รวมถึงมีประสบการณในดานการวิจัยไมนอยกวา 5 ป ท้ังนี้ตอง

ไมมีความรับผิดชอบเก่ียวของกับโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 

(4) นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดานลูกเสือ แบงออกเปน 

3 กลุม ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 นักวิชาการดานลูกเสือ กําหนดใหเปนนักวิชาการท่ีไมมี

ความรับผิดชอบเก่ียวของกับโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ทวามี

ผลงานวิจัยเก่ียวของกับกระบวนการลูกเสือ ท้ังนี้ผลงานดังกลาวตองไมเกิน 10 ป และผูมีคุณวุฒิ
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ทางการลูกเสือระดับข้ันผูชวยผูอํานวยการฝก (2 ทอน) ไดรับการแตงตั้งตําแหนงทางการลูกเสือไมต่ํา

กวาผูชวยผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาติ 

 กลุมท่ี 2 ผูเชี่ยวชาญดานลูกเสือ กําหนดใหเปนผูมีคุณวุฒิทางการ

ลูกเสือระดับข้ันผูอํานวยการฝก (4 ทอน) และไดรับการแตงตั้งตําแหนงทางการลูกเสือไมต่ํากวา

ผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือแหงชาติ มีประสบการณในการเปนผูอํานวยการฝกไมนอย

กวา 10 ป และมีความเก่ียวของในการดําเนินกระบวนการลูกเสือ ของ กรมราชทัณฑอยางตอเนื่องไม

นอยกวา 5 ป  

 กลุมท่ี 3 ผูทรงคุณวุฒิดานลูกเสือ กําหนดใหเปนผู เคยดํารง

ตําแหนงคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ มีคุณวุฒิทางการลูกเสือระดับข้ันผูอํานวยการฝก (4 

ทอน) ไดรับการแตงตั้งตําแหนงทางการลูกเสือไมต่ํากวาผูตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานลูกเสือ

แหงชาติ และไดรับการยอมรับจากองคกรลูกเสือระดับโลก ท้ังนี้ตองไมมีความรับผิดชอบเก่ียวของกับ

โครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 

3.4 ผูผานการอบรมตามโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการ

ลูกเสือ จํานวน 10 ราย และพนโทษแลว  มีรายละเอียดกลาวคือจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเปน ชาย 8 

ราย และกลุมตัวอยางท่ีเปนหญิง 2 ราย   ท้ังนี้เพ่ือเปนการปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยจึงไมขอ

เปดเผยขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางกลุมนี้ 

 4. การวิเคราะหขอมูล  

  การวิเคราะห/ตีความขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยใชวิธีการถอดถอยคําจากการให

สัมภาษณแบบคําตอคํา จดบันทึกการสังเกตการณ และคัดลอกขอความสําคัญจากเอกสาร และบันทึก

อยางละเอียด เพ่ือใหการตีความและการกําหนดประเด็นท่ีสําคัญไดอยางถูกตองเชื่อถือได แลวทําการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพ่ือกําหนดหัวขอ/

กลุมหัวขอแนวคิดสําคัญ (topic/category) และแบบแผนแนวคิดสําคัญอันเปนแกนสาระหลัก 

(pattern/themes) เพ่ือนําไปสู      การตอบคําถามการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 1.  ปญหาการดําเนินการของโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 

 ปญหาท่ีพบในการดําเนินงานโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 

จําแนกไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 ปญหาดานนโยบายและภารกิจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในระดับการกําหนด

นโยบายอยูเปนประจํา เพราะ นโยบายยอมเปนไปตามผูบริหารในแตละยุคสมัย จึงสงผลใหนโยบาย
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ไมมีความตอเกิดภาวะสะดุดหยุดลงอยางกะทันหัน กรณีในป พ.ศ.2557 - 2558 การใชกระบวนการ

ลูกเสือในการแกไขฟนฟูผูตองขังคดีใชสารเสพติดไดรับการสนับสนุนรวมถึงสงผลใหประสบ

ความสําเร็จและมีการกอตั้งศูนยประสานงานลูกเสือราชทัณฑข้ึนเพ่ือใชในการสรางเครือขายติดตาม

ผูตองขังท่ีพนโทษไปแลวกรณีผานโครงการท่ีใชกระบวนการลูกเสือ ตอมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิด

การถายเทภาระหนาท่ีของการบริหารงานจากผูรับผิดชอบเดิม คือ ศูนยประสานงานลูกเสือราชทัณฑ 

ซ่ึงมีภารกิจหนาท่ีในการจัดการแกไขฟนฟูผูตองขังดวยกระบวนการลูกเสือไปยังกองบริการทาง

การแพทย โดยอยูบนพ้ืนฐานการตีความวาผูตองขังคดีใชสารเสพติดเปนผูปวยตองแกไขฟนฟูดวยการ

บังคับบําบัดรักษา และใหมีการยุบศูนยประสานงานลูกเสือราชทัณฑลง สงผลใหงานดานการลูกเสือ

ไมตอเนื่อง การสรางเครือขายการประสานงานกับผูพนโทษซ่ึงผานกระบวนการลูกเสือตองสะดุดหยุด

ลง 

 กลุมท่ี 2 ปญหาดานงบประมาณ ในการบริหารจัดการกิจการของภาครัฐนั้น ในมิติการใชจาย

งบประมาณอยูบนพ้ืนฐานหลักคิดของมาตรการประหยัดและความคุมคาในสิ่งท่ีจะไดรับ ทวาโครงการ

วิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ แมจะขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐหลาย

ฝายในการรวมจัดกิจกรรมแตก็ยังพบวามีการใชจายงบประมาณจํานวนมาก เพราะตองจัดใหมีการ

ฝกอบรมบุคลากรของกรมราชทัณฑเพ่ือใหคุณวุฒิทางการลูกเสือกอนจึงนําไปสูการใชกระบวนการ

ลูกเสือกับผูตองขังตอไปได อีกท้ังการฝกอบรมลูกเสือของประเทศไทยจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมี

เครื่องแบบลูกเสือจึงทําใหตองมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือลงทุนในการจัดหาเครื่องแบบลูกเสือให

ผูตองขังท่ีเขารวมโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ รวมถึงการเชิญวิทยากร

จากภายนอกตองมีการเบิกจายคาตอบแทนจึงทําใหตองสูญเสียงบประมาณจํานวนไมนอย 

 กลุมท่ี 3 ปญหาระบบราชการ ระเบียบปฏิบัติของกรมราชทัณฑและสถานท่ีในการจัด

โครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ เนื่องจากภารกิจหลักของเรือนจํา/ทัณฑ

สถาน คือ การควบคุมผูตองขังเปนหลัก จึงทําใหระยะเวลาในการเขารวมการฝกอบรมโดยใช

กระบวนการลูกเสือไมสามารถเปนไปไดอยางเต็มท่ีในพ้ืนท่ีเรือนจํา/ทัณฑสถาน เพราะ มีภารกิจตาม

ตารางการปฏิบัติภารกิจประจําเรือนจํา จึงทําใหขาดความตอเนื่อง บางกิจกรรมไมสามารถดําเนินการ

ได 

 กลุมท่ี 4 ปญหาขอจํากัดดานบุคลากรและตัวผูตองขัง เนื่องจากการใชกระบวนการลูก

จําเปนตองมีบุคลากรท่ีมีความรูและทักษะทางการลูกเสือจึงทําใหตองพัฒนาบุคลากรของกรม

ราชทัณฑใหมีความรูทางการลูกเสือ ทวามีขอจํากัดท้ังในดานภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเปน

อุปสรรคตอการจัดการฝกอบรม รวมถึงทัศนคติของเจาหนาท่ีราชทัณฑท่ีมีตอการลูกเสือ สงผลใหมี

บุคลากรเจาหนาท่ีของกรมราชทัณฑไดรับการอบรมความรูทางการลูกเสือจํานวนไมมากนัก ในแง

ผูเขารวมอบรมในโครงการดังกลาวพบวามีอุปสรรคดานคุณสมบัติ ท้ังในเรื่องเอกสารตาง ๆ และ
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คุณสมบัติตามท่ีกําหนดของกรมราชทัณฑ โดยใหผูตองขังท่ีจะสมัครเขารับการอบรมโครงการวิวัฒน

พลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือนั้น ตองมีการผานการอบรมในโปรแกรมตาง ๆ ตามชั่วโมง

กําหนด ไปจนถึงระยะเวลาการตองโทษท่ีเหลือลวนแลวแตเปนอุปสรรคใหแกผูสนใจท่ีตองการสมัคร

เขารวมโครงการท้ังสิ้น 

 2.  แนวทางการพัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ 

 2.1  แนวทางการแกไขปญหาดานดานนโยบายของกรมราชทัณฑ เพ่ือพัฒนาโครงการวิวัฒน

พลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ พบวาท้ังฝายบริหารและฝายปฏิบัติการควรวางแผน

โครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือใหเปนรูปธรรมในระยะ นําไปสูการตัดสินใจ

ของผูมีอํานาจในการกําหนดนโยบายอันท่ีจะอนุมัติใหเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมถึง

ผูบริหารกรมราชทัณฑตองจัดใหมีการดําเนินโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการ

ลูกเสืออยางสอดรับกันในมิติการถายโอนการดําเนินการ กลาวคือ โครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ

ดวยกระบวนการลูกเสือซ่ึงเคยดําเนินการตามนโยบายของผูบริหารกอนหนานั้นตองไดรับการ

ดําเนินการตอเนื่องในยุคสมัยของผูบริหารปจจุบันดวย 

 2.2  แนวทางการแกไขปญหาดานงบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ

ดวยกระบวนการลูกเสือ พบวาควรใชบุคลากรของกรมราชทัณฑเปนหลักในการดําเนินโครงการวิวัฒน

พลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ และสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการบูรณา

การความรวมมือดานการบริหารจัดการบุคคลในฐานะวิทยากรทางดานลูกเสือ อาทิ บุคลากรทางการ

ลูกเสือภาครัฐ เชน ครู อาจารยในสถานศึกษาท่ีใกลเคียงเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ีจัดโครงการวิวัฒน

พลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ หรือหนวยงานอ่ืน เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ซ่ึงมีบุคลากรท่ีมีความรูดานลูกเสือ เพ่ือประสานความรวมมือใน

การจัดกิจกรรมตามโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ และการใชเรือนจํา

ชั่วคราว/ทัณฑสถานเปด ซ่ึงมีภูมิทัศนเหมาะสมในการเปนคายลูกเสือ เชน เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง 

เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา ทัณฑสถานเปดหวยโปง เปนคายลูกเสือดําเนินกิจกรรมตามโครงการวิวัฒน

พลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ หรือทายท่ีสุดอาจใชศูนยพัฒนาบุคลากรในลักษณะใช

กระบวนการลูกเสือของเอกชนเปนผูดําเนินการ 

 2.3  แนวทางการแกไขปญหาดานขอจํากัดเก่ียวกับระบบ ระเบียบราชการ เพ่ือพัฒนา

โครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ พบวาควรสงเสริม สนับสนุนกระบวนทัศน

ดานภารกิจของงานราชทัณฑโดยมุงเนนการใหความสําคัญกับงานในมิติการแกไขฟนฟูผูกระทําผิด 

พัฒนาพฤตินิสัย บําบัด รักษา ปรับปรุงผูกระทําผิดใหมากข้ึนควบคูไปกับการปกครองควบคุมท่ีเปน

หลักเพียงอยางเดียว อีกท้ังลดข้ันตอนการรับสมัครผูตองขังท่ีสนใจเขารวมโครงการวิวัฒนพลเมือง

ราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ รวมถึงในระหวางดําเนินการตามโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ
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ดวยกระบวนการลูกเสือความใชระบบและกฎของการฝกอบรมเปนหลักเพ่ือเนนกระบวนการลูกเสือท่ี

ใชเปนแกนในการอบรม เพ่ือไมใหถูกจํากัดโดยระบบควบคุมของเรือนจํามากจนเกินไป 

 2.4  แนวทางการแกไขปญหาดานขอจํากัดของบุคลากรเพ่ือพัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมือง

ราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ พบวา ควรมีการจัดใหขาราชการ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีของ

กรมราชทัณฑในระดับปฏิบัติการไดรับการอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือ เพ่ือสรางทัศนคติ องคความรู

ดานลูกเสือ นําไปใชในการดําเนินการตามโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือได 

อีกท้ังการฝกอบรมลูกเสือดังกลาวนั้นจะเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมราชทัณฑอีกดาน

หนึ่งดวย รวมถึงจัดตั้งศูนยประสานลูกเสือราชทัณฑและสโมสรลูกเสือราชทัณฑ รวมถึงสงเสริม 

สนับสนุนใหมีความเขมแข็งเพ่ือเปนสื่อกลางในการประสานงานทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเขาดวยกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาประกอบกับการทบทวนวรรณกรรม  สามารถอภิปรายผลการวิจัย  ไดดังนี้ 

 1. ปญหาการดําเนินการของโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือท่ี

คนพบจากการสัมภาษณเชิงลึกบุคลากร  คณะผูบริหารกรมราชทัณฑ  รวมไปถึงขาราชการผูมีสวน

เก่ียวของกับโครงการ  และผูเขารวมโครงการ  สามารถแบงออกเปน  4  กลุมปญหา  ไดแก  1) 

ปญหาดานนโยบายและภารกิจของกรมราชทัณฑ  2)  ปญหาดานงบประมาณ  3)  ปญหาดานระบบ

ราชการ  และ  4)  ปญหาขอจํากัดดานบุคลากรและตัวผูตองราชทัณฑ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับงาน

ศึกษาของกรวรรณ คํากรเกตุ  (2559)  ท่ีไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความ

พรอมกอนปลอยของผูตองขังในเรือนจําโครงสรางเบา  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงานของโปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอย เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา

โปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขนของผูตองขังในเรือนจําโครงสรางเบาให

เหมาะสมตอผูตองขัง  ซ่ึงผลการศึกษาของกรวรรณ  คํากรเกตุ  คนพบปญหาและอุปสรรคของแตละ

ปจจัยเพ่ือนําไปสูแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพรอมกอนปลอยแบบเขมขนอยางมี

ประสิทธิภาพ  มี  4  ดาน ไดแก 1) ดานเจาหนาท่ี 2) ดานการดําเนินงานของโปรแกรมการเตรียม

ความพรอมกอนปลอยแบบเขมขน 3) ดานสถานท่ี และ 4) ดานผูตองขัง 

 2.  สําหรับแนวทางการพัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ  

จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณเชิงลึกพบวาการกําหนดนโยบายของผูบริหารตองสามารถใชไดอยาง

ตอเนื่องเพ่ือความยั่งยืนของโครงการ  การสรางเครือขายรวมกับภาคประชาสังคมท่ีมีความความรู

ความเขาใจ  หรือใชระบบวาจางใหธุรกิจภายนอกท่ีมีความรูความชํานาญมากกวารับไปดําเนินการ

แทน เพ่ือเปนการลดภาระดานงบประมาณ  อีกท้ังมีการวางแผนข้ันตอนการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ี
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รับผิดชอบโครงการใหชัดเจน  และมีการกําหนดคุณสมบัติของผูตองราชทัณฑท่ีจะเขาอบรมตาม

โครงการใหมีความเหมาะสมเพ่ือเปนการเตรียมตัวกอนออกสูสังคมตอไป  สอดคลองกับงานศึกษา

ของฆนิศา งานสถิร  (2553)  ท่ีไดศึกษาวิจัย  เรื่องกระบวนการนํานโยบายคืนคนดีสูสังคมไปสูการ

ปฏิบัติของกรมราชทัณฑ : การเตรียมความพรอมผูตองขังกอนปลอย  โดยเปนการคนหาแนวทางใน

การพัฒนากระบวนการนํานโยบายคืนคนดีสูสังคมในสวนการเตรียมความพรอมผูตองขังกอนปลอย

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดความเหมาะสม ไดแก การสรางความชัดเจนใหกับนโยบายท้ังแนวคิด และ

แนวทางปฏิบัติการขยายศูนยเตรียมการปลดปลอย และศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหครอบคลุมท่ัว

ประเทศ การทบทวนกฎระเบียบในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง การสงเสริมการพัฒนาศักยภาพใหกับ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน การสรางจุดรวมของนโยบาย แนวทางปฏิบัติใหสอดรับกับแนวคิด และวิถีการ

ดําเนินชีวิตของชุมชน การพัฒนารูปแบบกิจกรรม การพัฒนาการประสานความรวมมือการจัดทํา

ระบบการจัดการความรู การพัฒนาระบบติดตามชวยเหลือผูพนโทษ และการใชสื่อประชาสัมพันธ 

กระแสสังคมในการสรางจิตสาธารณะ และคานิยมเชิงบวกใหกับสังคมในการตระหนักในสิทธิ และ

ศักด์ิศรีของผูตองขัง เพ่ือลดความแปลกแยกและชองวางระหวางกันในสังคมให  แคบลง ผสมผสาน

กับงานศึกษาของกรวรรณ คํากรเกตุ  (2559)  ท่ีคนพบแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการเตรียม

ความพรอมกอนปลอยของผูตองขังในเรือนจําโครงสรางเบา 

 

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษา เรื่อง แนวทางพัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือเพ่ือ

คืนคนดีสูสังคม ผูศึกษาไดนําเสนอขอเสนอแนะจากการศึกษา โดยไดสรุปผลการศึกษา นําไปสู

ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ  ดังนี้ 

 1) ควรทําการศึกษาทัศนะของผูท่ีเขารวมโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการ

ลูกเสือแบบเขมขน โดยเพ่ิมขอบเขตของกลุมตัวอยางใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน เชน การจัดแบง

การศึกษาโดยอิงจากชวงอายุ อาชีพ หรือสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ เชน ครอบครัว ศาสนา  ภูมิภาค ของ

กลุมตัวอยางดังกลาว เปนตน 

 2) ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมใหละเอียดในดานการติดตามประเมินผล หรือประเมิน

ประสิทธิภาพ ของ โครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวยกระบวนการลูกเสือ ภายหลังผูผานการ

ฝกอบรมพนโทษไปแลวแบบเขมขน  

 3) เจาะลึกในประเด็นการแกไข ฟนฟูผูกระทําผิดโดยใชโครงการวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑดวย

กระบวนการลูกเสือ 
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รูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ 

ชุมชนภูมิปญญาปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม 

 

วัชระ  สุตะโคตร 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนการศึกษาแนวทางในการสรางสรรคภาพถายดิจิทัล สําหรับสื่อ

ประชาสัมพันธ ชุมชนปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม และหารูปแบบในการจัดการสรางสรรคใน

สวนของการถายทอดเนื้อหาของภาพถายท่ีใชแทนบริบทของ ชุมชนปนครกบานกลาง ผูวิจัยไดเสนอ

แนวคิด วิธีและกระบวนการสรางสรรค โดยใชแรงบันดาลใจผสานกับการวิเคราะหแนวคิดและทฤษฎี

ท่ีศึกษามาประกอบสรางเปนผลงานข้ึนมา รวมถึงการใชประสบการณในการถายภาพและการสอนใน

รายวิชาดานนิเทศศาสตรมาเปนทุนเสริม อีกท้ังยังเปนคนในพ้ืนท่ีทําการวิจัยดวย จากองคประกอบ

ขางตนผูวิจัยจึงพรอมท่ีจะถายทอดและบอกเลาเรื่องราวของชุมชมท่ีเปยมลนดวยภูมิปญญา การเปน

ศิลปนปนครกของชาวบานหมูบ านกลาง จังหวัดนครพนม ท่ีสืบสานภู มิปญญาหัตกรรม

เครื่องปนดินเผาของชุมชนมากวา 150 ป ดวยทรัพยากรดินเหนียวท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพสูง 

เหมาะกับการทําเครื่องปนดินเผาและท่ีโดดเดนสรางรายไดดีท่ีสุดก็คือการปนครก และเพ่ือการ

เผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบของสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ จึงไดนําเสนอ

กระบวนการสรางสรรคภาพถายกับทางผูนําชุมชนปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม นํามาสูการให

รายละเอียด ขอมูลชุมชน และขอเสนอแนะ ความเห็นตางๆ ในดานเนื้อหาใหมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับการสรางสรรคภาพถายในระหวางบันทึกภาพโดยตลอด ท้ังนี้ไดมีการเดินทางในการเขา

ยังพ้ืนท่ีนั้นรวมท้ังหมด 5 ครั้ง ตั้งแตเดือนมกราคม 2561 จนถึง เดือนเมษายน 2561 จึงไดสรางสรรค

ผลงานภาพถายไดครบตามรายละเอียดดังท่ีตองการ และสอดคลองกับชวงเวลาและฤดูกาลทํางาน

ของศิลปนปนครก โดยมีจํานวนภาพท้ังหมด 129 ภาพ และไดจัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธใน

รูปแบบของสื่อออนไลน สื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธ เพ่ือใหชุมชนไดนําไปใชประโยชนเปนท่ีเรียบรอย 

 ผลสรุปแนวทางในการสรางสรรคผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดสัญญะวิทยา มาเปนวิเคราะห

ประกอบกับการใชแนวคิดกลยุทธการใชสื่อประชาสัมพันธและแนวคิดดานการผลิตสื่อดิจิทัล ในการ

วิเคราะหและสังเคราะหออกมาเปนผลงาน โดยกําหนดวัตถุประสงคไว คือ 1. เพ่ือศึกษาหาแนว

ทางการสรางรูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเนื้อหาสําหรับสื่อประชาสัมพันธ ชุมชนปน
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ครกบานกลาง จังหวัดนครพนม 2. เพ่ือสรางรูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเนื้อหาสําหรับ

สื่อประชาสัมพันธ ชุมชนปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม 

ซ่ึงไดขอสรุปท่ีสําคัญ 2 ประเด็น คือ เนื้อหาในการสื่อความหมาย ผูสรางสรรคตองใสสาร 

(Message) ในการสื่อความหมาย 2 รูปแบบ คือ การสื่อความหมายโดยอรรถ (Denotation) และการ

สื่อความหมายโดยนัย (Connotation) ดานเทคนิคการสรางสรรคถายภาพ มีการใชเทคนิคสําคัญใน

การถายภาพเพ่ือใชในสื่อสาร คือ 1. การถายภาพในเชิงสารคดี (Documentary Photography) 2. 

การถายภาพเชิงภาวนา (Contemplative photography) 3. การถายภาพโดยเนนการสรางความ

ดึงดูดและนาสนใจ โดยใชความสุข ความสดใส ความเปนธรรมชาติในวิถีชีวิตและกระบวนการทํางาน

ของชุมชน 3. ตองคํานึงถึงการนําภาพถายไปใชในสื่อ 

 นอกจากนั้นยังไดผลสรุปในดานของการจัดสรรเนื้อหา แบงเปนประเภทของลักษณะภาพถาย

ของชุมชนปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม ได 3 ประเภท โดยมีบริบททางการสื่อสาร แบงออกเปน 

10 หมวดหมูยอย ประเภทท่ี 1 ภาพถายสถานท่ีลักษณะเฉพาะของชุมชน มีอยูดวยกัน 4 หมวดหมู 

คือ บานเรือน สถานท่ีทํางานปนครก เตาเผาครก บอดินเหนียว ประเภทท่ี 2 ภาพถายบุคคล 

ประกอบดวย 3 หมวดหมู คือ ภาพบรรยากาศแหงความสุขในการทํางานของคนในชุมชน ภาพ

เยาวชน ภาพผูสูงอายุ ประเภทท่ี 3 ภาพถายกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับชุมชน ประกอบดวย 3 หมวดหมู 

คือ การพัฒนาสินคา การบริหารจัดการศูนยการเรียนรูชุมชนปนครกบานกลาง การสอนใหเยาวชนได

เรียนรูการปนครก 

 

คําสําคัญ: ภาพถายดิจิทัล, เนื้อหา, สื่อประชาสัมพันธ, ชุมชนปนครก, ศิลปนปนครก, 

   บริบททางการสื่อสาร 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 209 | 

 

The Model for Creating Digital Photography and Public Relations 

Content of The Crafting Communities, Mortar Bankang, 

Nakhon Phanom 

 

Watchara  Sutakot 

Faculty of Management Sciences and Information Technology 

Nakhon Phanom University 

 

Abstract 

This article is provided as a study of creating digital photography solutions for 

public relations in the Nakhon Phanom Mortar making community and finding patterns 

in creative management.  Using photos to tell the story of a community, The concept 

of the researcher is using inspiration to analyses concepts and theories that have been 

studied in creating a work. This includes the experience of photography and teaching 

in communication. It is also a person in the research area. The researchers have 

sufficient qualities to inherit the wisdom of the Nakhon Phanom Mortar making 

community with over 150 years. With high-quality standard clay resources, it is suitable 

for making pottery and the best income is the building of a mortar. The publication in 

the form of online media and PR publications.  Photo Creativity is offered with 

community leaders. Bring the details of the community information and suggestions, 

opinions on the content to be appropriate and consistent with the creative image 

during recording. The total area of the land has been reached in 5 times from January 

2561 until April 2561, so it has created a full portfolio of photographic works. And in 

accordance with the time and season of the artist of the mortar, with a total number 

of images 129  images and the publication of publicity media in the form of online 

media. Press releases so that the community can take advantage.  

A summary of the creative approaches to researchers. Using concept of a 

scientific analysis with the concept of digital media production. There are two ways to 

define the objective of analyzing. First, The objective is to learn how to create digital 
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photo creativity and media content. 2. To create digital photo creativity and media 

content of the Nakhon Phanom Mortar making community. 

Two major conclusions are the content of meaning and the creators must put 

a message in context. There are 2 ways of descriptive, direct communication and 

passive communication. Using the techniques of photography to communicate 1. 

Documentary Photography 2.Contemplative photography 3.Photography focuses on 

attracting the happiness and lifestyle of people in the community. 4 .  Photography 

should take into account the use of communication. 

In addition, the conclusion of the content allocation It is divided into the 

types of photo styles of the Nakhon Phanom Mortar making community in three 

categories, The communication context is divided into 10 sub-categories. 1 . Photo of 

the community-specific location There are four categories: houses. Work place, stucco, 

furnace, mortar, clay Pond. 2.  Portrait consists of three categories: A picture of 

happiness in the work of people in the community youth and elderly people. 3. Photos 

of activities related to the Community consist of three categories: product 

development, the management of Community Learning Center and teaching Mortar 

Molding to youth. 

 

Keywords:  digital photos, content, media relations, community of mortars,  

       a mortar artist, communication context 
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

 บานกลาง เปนหมูบานขนาดใหญ ซ่ึงประกอบดวย บานกลางหมู 1 กับบานกลางหมูท่ี 15 

ปจจุบันหมูท่ี 15 มีประชากร 699 คน จํานวนครัวเรือน 257 หลังคาเรือน สวนบานกลางหมูท่ี 1 มี

ประชากรท้ังหมด 441 คน เปนชาย 223 คน หญิง 231 คนและมีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 117 

หลังคาเรือน (ตําบลโนนตาลมีท้ังหมด 15 หมูบาน) มีภาษาพูดท่ีเปนเอกลักษณของตนเองเรียกวา 

“ภาษาไทญอ” และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของตนเองไวไดมาโดยตลอด 

 ชุมชนแหงนี้ผลิตเครื่องปนดินเผาเพ่ือขายเปนอาชีพเสริมเพราะบานกลางเปนพ้ืนท่ีท่ีมีบอดิน

เหนียวท่ีหนองกุดคาวแหงเดียวในจังหวัดนครพนม โดยตอนแรกผลิตเปนกิจการของครัวเรือน ซ่ึงการ

ทําเครื่องปนดินเผาเกิดจากภูมิปญญาของชาวบานอยางแทจริง สําหรับการทําเครื่องปนดินเผามีการ

สืบทอดกันมานานนับไดประมาณ 150 ป ซ่ึงมีคนท่ีเริ่มทําเปนคนแรกมีชื่อวา ปูไห เปนชาว

อุบลราชธานี ท่ีไดอพยพมาอยูท่ีบานกลางในสมัยนั้น และเม่ือป พ.ศ. 2544 ไดมีการรวมกลุมกันจัดตั้ง

กลุมข้ึนมาซ่ึงมีสมาชิกท้ังหมด 43 คน ในการรวมกลุมเพ่ือตอรองราคาสินคา เม่ือมีนโยบายของรัฐบาล

ท่ีตองการใหเกิดสินคา หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ คนในชุมชนก็เลยใหความสนใจในเรื่องนี้ และชุมชน

เองก็ใหความสําคัญกับภูมิปญญาท่ีตนเองหรือชุมชนมีอยู จึงนําสินคาดานเครื่องปนดินเผามาเปน 

สินคา (OTOP) และไดรับการยอมรับ 

 ทางองคการบริหารสวนตําบลโนนตาล ไดมีการประชุมปรึกษาหารือกับกลุมสมาชิก ผูนํา

ชุมชน กลุมผูประกอบการและศิลปนเครื่องปนดินเผา เพ่ือหาแนวทางและรวมกันวางแผนการ

ประชาสัมพันธ ตําบลโนนตาล โดยไดขอสรุปท่ีจะสงเสริมการประชาสัมพันธในสวนของกลุม

หัตถกรรมเครื่องปนดินเผา เพ่ือเปนการสรางความเปนท่ีรูจักใหแกบุคคลภายนอก เพ่ือสรางความ

นาสนใจใหผูพบเห็นสื่อประชาสัมพันธเขามาเยี่ยมชนและทองเท่ียวชุมชนหัตกรรมเครื่องปนดินเผา

บานกลาง และยังกอใหเกิดการพัฒนาในเรื่องของสถานท่ีทองเท่ียวในตําบลโนนตาล แหลงอ่ืนๆ อีก

ดวย ซ่ึงจะสรางประโยชนอยางมากใหกับชุมชน ท้ังในเรื่องของการท่ีมีผูคนเขามาซ้ือสินคา

เครื่องปนดินเผาเพ่ิมมากข้ึน โดยไมไดมุงท่ีจะจําหนายเพียงครกอยางเดียวอีกตอไป ทางชุมชนยังมี

สินคาท่ีระลึกตางๆ ท่ีนาสนใจ ซ่ึงตรงจุดนี้ เปนความหวังและความภูมิใจของคนในชุมชนเปนอยาง

มาก เพราะเอกลักษณของชุมชนจะถูกใสไปในงานออกแบบของท่ีระลึกนั้น ทําใหนักทองเท่ียวสามารถ

จดจําชุมชนบานกลาง รวมถึงตําบลโนนตาลไดเปนอยางดี 

 ผูวิจัย ในฐานะผูมีประสบการณดานการถายภาพ จึงไดนําเสนอแนวคิดการสรางรูปแบบการ

สรางสรรคภาพถายดิจิทัลท่ีกอเกิดมาจากแรงบันดาลใจ ท่ีตองการถายทอดเนื้อหาและถายทอด

เรื่องราวของกลุมหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา ชุมชนบานกลาง ตําบลโนนตาล อําเภอทาอุเทน จังหวัด

นครพนม แหงนี้ข้ึนมา  เนื่องจากชุมชนบานกลางนี้มีการผลิตเครื่องปนดินเผา ท่ีจัดวาเปนภูมิปญญา
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ทองถ่ินท่ีแสดงถึงเรื่องราววัฒนธรรมและความเปนอยูของชุมชนของตนเองโดยมี “ครกดินเผา” ท่ีบง

บอกวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินท่ีมีทักษะการปนครกอยางเปนเลิศ เพ่ือนํามาใชสอยในชีวิตประจําวัน

อยางเรียบงายและสืบทอดกันมาจวบจนปจจุบันเพราะนอกจากใชตําเครื่องแกงแลว อาหารพ้ืนบาน

อยาง “สมตํารสแซบ” ก็ยังขาดครกไมได ดังนั้น “ครกดินเผา” บานกลาง จังหวัดนครพนม จึงเปน

ผลิตภัณฑข้ึนชื่อ เปนสินคาท่ีกระจายสูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทยและอาจถูกสงขายไปยังในนานา

ประเทศท่ัวโลกอีกดวย ดวยความเปนมากวา 150 ป ของการทําครกท่ีชุมชนบานกลางแหงนี้ จึงทําให

ผูเขียนวิจัยยิ่งเห็นซ่ึงคุณคาและสรางเสริมเพ่ิมแรงบันดาลใจในการสรางสรรคภาพถายเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ โดยใชเรื่องราวของการจัดตั้งกลุมเครื่องปนดินเผา ท่ีจัดตั้งข้ึนเม่ือป 2547 เริ่มจาก

สมาชิกจํานวน 20 คน และเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จนมาถึงปจจุบันนี้ ภายในกลุมมีการลงหุนเพ่ือเปน

เงินทุนในการบริหารจัดการ สําหรับผลิตภัณฑท่ีผลิตนั้น ไดแก ครก และถวยยางพาราจากดินเผา ใน

ภายหลังไดพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากข้ึน เชน แจกัน ตุกตา และผลิตภัณฑ

จําพวกของท่ีระลึก 

 การเสนอแนวคิดในการสรางรูปแบบการสรางสรรคถายภาพดิจิทัลและเนื้อหาสื่อ

ประชาสัมพันธ ชุมชนภูมิปญญาปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้นั้น ไดรับอํานวยความ

สะดวกในดานการประสานงาน การใหขอมูล คําปรึกษา และคําแนะนําท่ีดีจากทางผูนําชุมชนและ

กลุมศิลปนหัตถกรรมปนครก ซ่ึงผลท่ีไดคือขอคิดเห็นดานเนื้อหาท่ีเหมาะสมตอการสรางสรรค

ภาพถายในขณะปฏิบัติงานมาโดยตลอด  

 การศึกษาในครั้ งนี้  มุ งคนหารูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิ ทัลและเนื้อหาสื่อ

ประชาสัมพันธ โดยใชพ้ืนท่ีบริบทภูมิปญญาวิถีชุมชนปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม เปนพ้ืนท่ีใน

การวิจัย โดยประโยชนตอเนื่องในการพัฒนางานวิจัยในครั้งนี้ คือการนําผลของกระบวนการ

สรางสรรคงานดังกลาวไปพัฒนาใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการ เปนขอมูลสําหรับชุมชนบานกลาง 

เพ่ือนําไปตอยอดในการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการ

ประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก และในประโยชนอีกทางหนึ่งท่ีสําคัญท่ีผูวิจัยเองก็คาดหวังวาจะนําไปปรับ

ใชในอนาคตคือการนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับการถายภาพดิจิทัล

และสื่อประชาสัมพันธตอไป 

 

ปญหาการวิจัย 

 - การสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเนื้อหาสําหรับสื่อประชาสัมพันธ ชุมชนปนครกบานกลาง 

จังหวัดนครพนม มีรูปแบบและวิธีการสรางสรรคอยางไร 
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 -รูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเนื้อหาสําหรับสื่อประชาสัมพันธ ชุมชนปนครก

บานกลาง จังหวัดนครพนม มีความเหมือนหรือแตกตางจากรูปแบบอ่ืนๆ 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาหาแนวทางการสรางรูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเนื้อหาสําหรับสื่อ

ประชาสัมพันธ ชุมชนปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม 

 2. เพ่ือสรางรูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเนื้อหาสําหรับสื่อประชาสัมพันธ 

ชุมชนปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 ผูวิจัยใชหลักแนวคิดสัญญะวิทยา (Semiology) เพ่ือหาแนวทางในการสื่อภาพแทน

ความหมาย และสังเคราะหการสรุปบริบททางการสื่อสาร (Communication Context) และใช

แนวคิดเทคนิควิธีการถายภาพเชิงสารคดี (Documentary Photography) ผสานกับแนวคิดการ

ถายภาพเชิงภาวนา (Contemplative photography) นอกจากนั้นแลวยังใชกลยุทธการใชสื่อ

ประชาสัมพันธ (Public Relations Media Strategy) ในการตกแตงและจัดวางองคประกอบของ

ภาพถายใหเหมาะสมกับการสื่อสาร และผสานดวยแนวคิดสมัยใหมคือแนวคิดดานการผลิตสื่อดิจิทัล 

ซ่ึงมีเนื้อหาและรายละเอียดของแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของและนํามาประกอบในงานวิจัยดังตอไปนี้ 

 

แนวคิดสัญวิทยา (semiology) 

 เปนศาสตรท่ีทําการศึกษาการทํางานของสัญญะ (sign) และทําการสํารวจกระบวนการท่ี

ไดมาซ่ึงความหมาย (signification) ภายในกระบวนการนี้ สัญญะมีสวนประกอบท่ีสําคัญสองสวน คือ 

รูปสัญญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ (signified)  

 ธีรยุทธ บุญมี ไดขยายความตรงจุดนี้วาการแบงรูปสัญญะและความหมายสัญญะเปนแนวคิด

ท่ีไดมาจากปรัชญาของเพลโตหรือแบบเพลโตคริสเตียนท่ีจําแนกระหวางรูปแบบและเนื้อหา (idea, 

form /substance) หรือการแบ งระหวาง  spirit / matter หรือ soul / body (ธี รยุทธ บุญมี , 

2551) การแบงแยกระหวาง สองสวนเชนนี้ โซซูร ชี้ใหเห็นวา การท่ีเราสนใจและมุง เนนแต 

“รูปแบบ” หรือรูปลักษณของมันมากกวาความหมายหรือประโยชนใชสอยทําให “รูปแบบ” หรือถา

จะอธิบายใหชัดตามแนวคิดของ โซซูร นั่นคือ “รูปของ เสียง” เขาครอบงําจิตใจมนุษยนั่นเองซ่ึงการ

ครอบงํานี้เองท่ีนําไปสูการเปดโปงการทํางานของภาษาในสกุลความคิดโครงสรางนิยม เม่ือพูดถึง

แนวคิดโครงสรางนิยมงานของนักคิดคนสําคัญท่ีวิเคราะหภาษาในเชิงโครงสราง (structural 
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linguistics) คือ แฟรดินอง เดอ โซซูร (Ferdinand de Saussure) ซ่ึงถือไดวาเปนตนกําเนิดของ

วิธีการหาความรูของสํานักโครงสรางนิยมและสัญะวิทยาเชนเดียวกับงานของ โคลด เลวี-สโทรส ได

สรางผลกับแวดวงการศึกษาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรโดยเฉพาะการ “ศึกษาความหมายของการ

กระทําของมนุษย” โดยดูท่ีบทบาท/หนาท่ีของการกระทํานั้นๆ ในบริบทของสังคม มากกวาศึกษา

เฉพาะตัวพฤติกรรมโดดๆ ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร กลาววา “โซซูรไดชี้ ใหเห็นเพ่ิมเติมวา ความหมาย

ของสรรพสิ่งมิไดดํารงอยู ในตัวของสิ่งนั้น แตอยูท่ีความสัมพันธของสิ่งนั้นกับสิ่ง อ่ืน ๆ ภายใตระบบ

เดียวกัน” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, 2545) 

 ดังนั้นการวิเคราะหเนื้อหาในเชิงสัญญะศาสตรหรือสัญญะวิทยานั้น ควรจะตองทําการศึกษา

ถึงการทํางานของสัญญะ (Sign) วามันมีการทํางานอยางไร เพ่ือใหไดมาซ่ึงกระบวนการท่ีไดมาซ่ึง

ความหมาย (Signification) ซ่ึงในกระบวนการใหไดมาซ่ึงความหมายนั้นประกอบไปดวยรูปสัญญะ 

(Signifier) และความหมายสัญญะ (signified) นั่นหมายความวาควรตองมีความเขาใจในการทํางาน

ของสัญญะ (Sign) และกระบวนการ (Signification) ท่ีมีองคประกอบคือการใหรูป (Signifier) และ

ความหมาย (signified) เพราะถาไมมีความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของสัญญะและกระบวนการของ

มันแลวก็ไมสามารถเขาถึงรูปท่ีแสดงออกท่ีตองการสื่อและนําไปสูการตีความหมายของสัญญะ

เหลานั้นได 

 กาญจนา แกวเทพ (2552) ไดแบงประเภทของความหมายท่ีอยูในสัญญะทุกอยางวา

มี 2 ความหมาย  ดังนี้ 

 1) ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) หรือความหมายโดยตรง หมายถึง 

ความหมายท่ีเขาใจกันตามตัวอักษรเปนความหมายท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธระดับแรกระหวางตัว

หมาย และตัวหมายถึง คนสวนใหญจะเขาใจตรงกัน เปนท่ียอมรับกันท่ัวไป หรือเปนความหมายท่ีระบุ

ในพจนานุกรม 

 2) ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) คือ ความหมายทางออมท่ีเกิดจากการตก

ลงของกลุม หรือเกิดจากประสบการณเฉพาะของบุคคล เปนความหมายท่ีถูกสรางใหเชื่อมโยงลงไปอีก

ชั้นหนึ่งการท่ีจะถอดความหมายโดยนัยออกมาไดนั้นจะตองมีความรูเก่ียวกับวัฒนธรรมของแตละแหง 

เพราะจะทําใหเขาใจความหมายไดอยางกวางขวางและลึกซ้ึง 

 สัญญะตามแนวคิดของ เดอ โซซูร (F. De Saussure) ใหความสนใจกับความสัมพันธระหวาง

ตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) โดยระบุวา สัญญะทุกอยางจะมี 2 มิติ มิติท่ีหนึ่งคือ

มิติ ท่ี เป นส วนร วม ซ่ึ ง เ รี ยกว า  “Language” หรื อหลั ก เกณฑ ท่ี ใช  และ มิติ ท่ี สอง เ รี ยกว า 

“Speech” หรือลีลาการใช โดยโซซูรยังเสนอวาสัญญะยอยตัวหนึ่งจะยังไมมีความหมายในตัวเอง

จนกวาจะไปเทียบเคียงกับสัญญะยอยตัวอ่ืนๆท่ีอาศัยการเปรียบเทียบแบบคูตรงขาม (Binary 

Opposition) เฟอร ดินันด เดอ โซซูร (F. de Saussure) ไดทําการแยกแยะประเภทและระดับของ
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ความหมายท่ีบรรจุอยู ในสัญญะออกเปน 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความหมายโดยอรรถ 

(Denotative Meaning) อันไดแก ความหมายท่ีเขาใจกันตามตัวอักษรซ่ึงเปนความหมายท่ีเขาใจ

ตรงกันโดยสวนใหญตัวอยางเชน ความหมายท่ีมีการระบุในพจนานุกรม เชน แม คือสตรีผูใหกําเนิดลูก 

หมีเปนสัตวสี่เทา เปนตน สวนประเภทท่ีสองคือ ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) ไดแก 

ความหมายทางออมท่ีเกิดจากขอตกลงหรือความเขาใจเฉพาะกลุม หรือเกิดจากประสบการณเฉพาะ

ของบุคคล เชน เวลาพูดถึง “แม” บางคนอาจนึกถึงความอบอุนบางคนอาจนึกถึงความเขมงวด หรือ

บางคนอาจนึกไปถึงประสบการณอันขมข่ืนเนื่องจากโดนแมท้ิงในวัยเด็ก 

 โรล็องด  บารตส (Roland Barthes) ไดสนใจศึกษาสัญญะประเภท ความหมายโดยนัย 

(Connotative Meaning) เนื่องจากมองวาเปนความหมายท่ีมีความสําคัญอยางแทจริงในแงของการ

รับรู  และความหมายโดยนัยนี้ยังสามารถอธิบายไปไดอีกหลายแนวคิด ซ่ึงในข้ันนี้จะเปนการ

ตีความหมายในระดับท่ีมีปจจัยทางวัฒนธรรมเขามาเก่ียวของดวยซ่ึง ไมไดเกิดจากตัวของสัญญะเอง 

เปนการอธิบายถึงปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนเม่ือสัญญะกระทบกับความรูสึกหรืออารมณของผูใชและคุณคา

ทางวัฒนธรรมของเขา ซ่ึงสัญญะในข้ันนี้จะทําหนาท่ี 2 ประการ คือ ถายทอดความหมายโดยนัยแฝง 

และถายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) ซ่ึง Barthes เรียกกระบวนการในการ

เปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปด บิดเบือนฐานะการเปนสัญญะของสรรพสิ่งในสังคมใหกลายเปนเรื่องของ

ธรรมชาติ เปนสิ่งปกติธรรมดา หรือเปนสิ่งท่ีมีบทบาท "ความคุนชิน" (กาญจนา แกวเทพ, 2552) 

 สัญญะตามแนวคิดของเพียรซ (C. Peirce) ไดใหความสนใจในความสัมพันธระหวาง

ตัวสัญญะกับวัตถุจริงท่ีจะมีองคประกอบ 2 สวนคือ สวนท่ีเปนตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง 

(Signified) โดยจัดแบงประเภทของสัญญะ (Sign) ออกเปน 3 แบบ คือ 

 1)  ไอคอน (Icon) เปนสัญญะท่ีมีรูปรางหนาตาคลายกับ วัตถุมากท่ีสุด เชนภาพถาย รูปปน 

รูปวาด โดยการถอดรหัสของ Icon เพียงแคเห็นก็สามารถถอดความหมายถึงตัววัตถุไดงาย 

 2)  อินเด็คส (Index) เปนสัญญะท่ีมีความเก่ียวพันแบบเปน เหตุเปนผลโดยตรงกับวัตถุท่ีมีอยู

จริงเชน ควันไฟเปน Index ของไฟหรือรอยเทาสัตวก็จะเชื่อมโยงถึงสัตว การถอดรหัสของ Index จึง

จําเปนจะตองอาศัยเหตุผลเชื่อมโยงเพ่ือหาความสัมพันธระหวาง Index กับวัตถุจริง 

 3) ซิมโบว (Symbol) เปนสัญญะท่ีไมมีความเก่ียวพัน เชื่อมโยงอันใดเลยระหวางตัวสัญญะ

กับวัตถุจริง หากแตความหมายเกิดจากการตกลงรวมกันในหมูผูใชสัญญะเชน ตัวอักษร หรือโลโก

ตางๆท่ีสรางข้ึน การถอดรหัสจึงจําเปนตองอาศัยการเรียนรูรวมกันของผูใชสัญญะ 

สรุป สัญญะวิทยา มีการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ 

 1.  ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) คือ การสื่อโดยตรงไมเนนการตีความท่ี

ซับซอน 
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 2. ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) คือ การสื่อโดยออมหรือตองการการ

ตีความหมายอีกชั้นหนึ่ง 

 

แนวคิดการถายภาพเชิงสารคดี (Documentary Photography) 

 ภาพถายสารคดีจําเปนจะตองดําเนินไปพรอมเนื้อเรื่อง เพ่ือทําหนาท่ีสนับสนุนใหเนื้อเรื่อง

สมบูรณยิ่งข้ึน และในบางกรณีภาพถายสารคดีก็อาจจําเปนตองอาศัยเนื้อเรื่องมาสนับสนุนใหภาพ

สมบูรณ ชางภาพสารคดีจึงมักจะตองลงพ้ืนท่ีพรอมกับนักเขียน หรือบางครั้งก็อาจตองลงพ้ืนท่ีดวย

ตนเองการถายภาพในเชิงสารคดีก็เชนเดียวกับงานเขียนสารคดี คือ การบันทึกปรากฏการณ 

ขอเท็จจริงเพ่ือบอกเลาความจริง ตามความเปนจริง โดยไมบิดเบือน และไมถายภาพนําความคิดหรือ

ความรูสึกของผูคน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องท่ีคอนขางละเอียดออน เชน เรื่องเก่ียวกับการเมือง 

ศาสนา และความเชื่อ แตท้ังนี้ท้ังนั้น วิธีการเลาเรื่องก็ข้ึนอยูกับเรื่องท่ีตองการจะเลาดวย หากเปน

ประเด็นละเอียดออน หรือเปนปรากฏการณท่ียังเปนท่ีถกเถียงกันอยูในสังคม ชางภาพจําเปนจะตอง

ถายทอดขอเท็จจริงอยางตรงไปตรงมา ถายภาพใหครอบคลุมทุกดาน โดยไมใชเทคนิคหรือจัดภาพท่ี

ผิดธรรมชาติ แตหากเปนประเด็นท่ีชัดเจนแลว อยางเชน ยาเสพติด เด็กเรรอน อุบัติภัย ฯลฯ ชางภาพ

อาจตองถายทอดใหเห็นอารมณความรูสึกในภาพเพ่ือใหคนดูรูสึกรวมกับภาพและเรื่องนั้นได 

 เทคนิคของการถายภาพในเชิงสารคดีไมไดแตกตางกับการถายภาพท่ัวไป แตการถายภาพ

สารคดีจําเปนจะตองอาศัยการ “ทําการบาน” คือการหาขอมูลและพูดคุยกับนักเขียนและ

บรรณาธิการใหชัดเจน ถึงขอบเขตแคไหน เม่ือถึงเวลาลงพ้ืนท่ีจะไดทํางานไดตรงตามเปาหมายและมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะงานสารคดีบางเรื่องจําเปนจะตองลงพ้ืนท่ีถายภาพหลายครั้ง ตามแตโอกาส

และฤดูกาล บางเรื่องอาจตองลงเปนทีม หรือใชอุปกรณพิเศษ เชน สารคดีสัตวปา ปรากฏการณ

ธรรมชาติ เปนตน 

เพ่ือใหแนใจวาการถายภาพไดครอบคลุมเหตุการณและใชงานไดดี ชางภาพควรถายภาพ

แบบพ้ืนฐานท้ัง 3 ระยะ คือ ระยะไกล (long shot) ระยะปานกลาง (medium shot) และ

ระยะใกล (close-up shot) ไวดวยทุกครั้ง 

ถายระยะไกล เพ่ือใหเห็นสถานท่ีหรือทําเลท้ังหมดอยางกวาง ๆ เพ่ือใหผูดูเห็นความสัมพันธ 

ขนาดและมาตราสวนของสิ่งท่ีอยูในเหตุการณนั้น ๆ  

ถายระยะปานกลาง ใหเห็นความสัมพันธระหวางวัตถุกับสวนประกอบสําคัญอ่ืน ๆ และ

สิ่งแวดลอมบางสวน 

ถายระยะใกล เพ่ือเนนใหเห็นรายละเอียดท่ีตองการเนน ซ่ึงบางทีก็อาจเห็นแคใบหนา หรือ

สวนหนึ่งสวนใดของวัตถุเทานั้น 
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 การจะถายระยะใกลหรือไกลแคไหนและถายอยางไรนั้นข้ึนอยูกับเรื่องท่ีกําหนดหรือข้ึนอยูกับ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน และไมควรถายแคระยะพ้ืนฐาน 3 ระยะนี้เทานั้น แตควรถายจากมุมตาง ๆ ให

หลากหลายดวย เชน มุมสูง มุมต่ํา แนวตั้ง แนวนอน ฯลฯ 

 นอกจากตองถายใหครอบคลุมเหตุการณแลวยังตองถายภาพท่ีสามารถบอกเลาเรื่องราวท่ี

เปนหัวใจของเหตุการณนั้นใหไดดวย (ถาเปนภาพขาวอาจเปนภาพเดียว แตถาเปนภาพสารคดีอาจใช

มากกวา 1 ภาพ) ชางภาพจึงตองหาจังหวะหรือรอวินาทีท่ีองคประกอบตาง ๆ มารวมอยูดวยกันให

มากท่ีสุด จังหวะหรือวินาทีสําคัญท่ีวานี้เรียกวา “พีค โมเมนต” (peak moment) ซ่ึงการถายภาพ

ในชวงวินาทีท่ีสําคัญนี้เปนเรื่องทาทายเพราะชางภาพตองใชความชํานาญในการคาดหมาย เนื่องจาก

ตองใชเวลาหลังจากตามองเห็นประมาณครึ่งวินาทีกอนสมองสั่งใหนิ้วกดปุมชัตเตอร และอีกประมาณ 

1/10 วินาทีชัตเตอรจึงจะเปด ดังนั้นหากรอจนเห็นภาพท่ีดีท่ีสุด (perfect moment) แลวจึงกดชัต

เตอรก็อาจสายไป (portfolios.net, การถายภาพเชิงสารคดี, 2552) 

แนวคิดการถายภาพเชิงภาวนา (Contemplative photography) 

 Contemplative photography เชน Miksang, Zen หรือ Tao แนวคิดนี้พัฒนามาโดยคิด

วาธรรมชาติใหมาดีอยูแลว เราตางหากท่ีจะมองเห็นรึเปลา ดังนั้นเวลาไปถาย จะไมมีการคิดหรือวาง 

Concept ลวงหนา เม่ือออกไปถายก็ตองหัดมองสิ่งตางๆ ใหเห็น สิ่งท่ีมากระทบความสนใจของเรา 

จากนั้นก็พยายามปรับเสริมใหดีท่ีสุดกอนถาย การถายแนวนี้ ภาพมักออกแนว มีเสนสายมีความเรียบ 

(Visual Graphic Design and Simplicity) ไมวาจะเปนเสนตรง เสนโคง เสนเอียง รูปราง Texture 

และ Pattern รวมถึงสีและแสงท่ีนํามาประกอบในภาพ อันจะมีผลตอการสรางใหภาพ รวมท้ังความ

สมดุลของ Abstract ในภาพ มากกวาแนวทางแรกซ่ึงมุงเนนเรื่องราวท่ีตองการและภาพเหลานี้จะ

มุงเนนใหความสําคัญไปท่ี Element of Design (Point, View, Curve, Shape, Form, Repeat, 

Texture, Space) แสง สี เปนหลัก และรวมไปถึงสวนลึก ๆ ในใจของผูถายภาพนั้น ๆ (กนก เดชา

วาศน, 2557: 3) 

 

แนวคิดกลยุทธการใชสื่อประชาสัมพันธ (Public Relations Media Strategy) 

 หลักการใชส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ 

 เครื่องมือท่ีใชในการกระจายขอมูลขาวสารท่ีกอใหเกิดความรูความเขาใจท่ีจะนําไปสู

ภาพลักษณท่ีดีขององคกรนั้นจําเปนตองใชสื่อประชาสัมพันธเปนชองทาง ซ่ึงนักประชาสัมพันธหรือ

หนวยงานนั้น ตองรูจักหลักการใชสื่อประชาสัมพันธ ซ่ึงมีหลักการใชเพ่ือเขาถึงเปาหมายและ

วัตถุประสงคของการประชาสัมพันธ ดังกลาว ซ่ึงไดแก (เสรี วงษมณฑา,2546) 

 1. เขาถึงกลุมเปาหมายตามท่ีตองการ (Reach) 
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 2. ความถ่ี (Frequency) 

 3. ความสัมฤทธิ์ (Impact) 

 4. ความตอเนื่อง (Continuty) 

  

หลักการเขียนขอความประชาสัมพันธ 

 การประชาสัมพันธเปนการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจอันดีตอกัน  ขอความจึงตองมุง

แจง  แถลง บอกเลา เพ่ือเชิญชวน โนมนาวใหกลุมเปาหมายเกิดความเชื่อถือ เชื่อม่ัน ศรัทธา ดังนั้น

การเขียนขอความ จึงตองปฏิบัติตามหลักตอไปนี้ (วิเศษ ชาญประโคน, 2550: 150) 

 1. เขียนจากขอมูลจริง เสนอขาวสารท่ีถูกตอง 

     2. ภาษาท่ีใชตองชัดเจน ถูกตอง เขาใจงาย สั้น กะทัดรัด 

     3. ใชภาพประกอบขอความ เพ่ือใหเกิดความศรัทธาในลักษณะท่ีเปนรูปธรรมมากท่ีสุด  

     4. สารและภาพตองเหมาะสม สอดคลองกับกลุมเปาหมาย  

     5. สารท่ีใชคูกับสื่อบุคคลตองมีขอมูลชัดเจน สามารถตอบคําถามแทนบุคคลได 

 

แนวคิดดานการผลิตส่ือดิจิทัล (Digital Media Production) 

 Digital Media (สื่อดิจิทัล) และ มัลติมีเดีย (Multimedia) ท้ังสองคํานี้ เปนเรื่องของสื่อ

ท้ังหมดหรืออาจจะเรียกรวมวา สื่อใหม(New media) ก็พอจะนับรวมไปได ท้ังสอง คําตางก็มีความ

เก่ียวโยงกัน ถาลองคิดถึงสื่อประเภทใดบางท่ีมีลักษณะเปนดิจิทัลหลายๆ คนคงพอนึกได เนื่องดวย 

สวนใหญลวนเปนสิ่งท่ีเราไดเคยใชอยูแลวในชีวิตประจําวัน เชน การพิมพขอความเพ่ือสงเมล การเปด

ฟงเพลงดวย คอมพิวเตอร การชมภาพถายท่ีเก็บในฮารดดิสก การชมภาพเคลื่อนไหวผาน

จอคอมพิวเตอร การดูวิดีโอ หรือการติดตอสื่อสาร ในยุคปจจุบัน ท้ังหมดนี้เรารับขอมูลผานสื่อท่ีเปน

ดิจิทัลท้ังสิ้น และถาหากเรานําสื่อดิจิทัลท้ังหมดนี้มารวมเขาดวยกัน เราจะไดเปนมัลติมีเดีย 

(Multimedia) ซ่ึงถือเปนสื่อใหม (New media) ท่ีกําลังมีอิทธิพลตอการสื่อสารในยุคปจจุบัน 

 

การออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital Media Design) 

 การออกแบบสื่อดิจิทัลเปนหนึ่งในการสื่อสารแบบ  Visual Communication Arts หรือ 

นิเทศศิลป ซ่ึงเปนศิลปะท่ี เก่ียวของกับการสื่อสารทางการมองเห็น  (Visual   Communication) 

เพราะเปนการสื่อสารไปยังผูรับสารดวยภาพเปนสําคัญ (Visual Image) แมจะมีบางองคประกอบจะมี

การสื่อสารทางเสียงมาประกอบก็ตาม แตสื่อหลักก็ยังเปนการสื่อสารดวยภาพ โดยเสียงเปนตัวเสริม
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ใหภาพนั้นสมบูรณข้ึน  ท้ังนี้เพราะการรับรูของมนุษยเรานั้น  รับรูจาก จักษุประสาทมากท่ีสุด (รับรู

ทางตา83% หู 11%) 

 Visual Communication คือ การสื่อสารดวยการมองเห็น เปนการสื่อสารท่ี มุงท่ีจะให

ความคิดความเขาใจของผูอ่ืน ใหเหมือนกับความคิดความเขาใจของเรา หรือทําอยางไรจึงจะเอา

ความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืนได โดยใหมีความรูสึกนึกคิด เชนเดียวกับเรา  เพราะธรรมชาติมนุษยไดรับ

ขาวสารอยางเดียวกันมา แตจะมีความเขาใจและความรูสึกนึกคิด แตกตางกัน ออกไป การสื่อสารท่ีดี

ก็ตองมีการวางแผน  โดยสิ่งท่ี Visual Communication เห็นนั้นไดสื่อสารผานภาพ (Image), 

เครื่องหมาย (signs), ตัวพิมพ (Typography), ภาพวาด (Drawing), ออกแบบกราฟฟค (Graphic 

Design), ภาพประกอบ (Illustration), สี  (Color) และทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส  (Electronic 

Resources) เปนตน 

 Visual  Communication  Arts หรือ นิเทศศิลป หมายถึง งานศิลปะเพ่ือการนาเสนอให

ปรากฎ ในรูปแบบตางๆ ผานการมองเห็นเปนสําคัญ  นอกจากจะเก่ียวของกับการสื่อสารแลว ยังตอง

เก่ียวของ กับวิชาการสาขาตาง ๆ อีกก็คือ จิตวิทยา ธุรกิจ เทคโนโลยีกระบวนการสรางสรรคและ

ศิลปะ 

 Digital Media Design หรือ การออกแบบสื่อดิจิทัล จึงหมายถึงการสรางสรรคผลงานในเชิง

นิเทศศิลปเพ่ือสื่อสารสิ่งตางๆ ใหกับผูรับสาร โดยใชสื่อระบบดิจิทัลในกระบวนการออกแบบและการ

สื่อสาร การออกแบบดวยสื่อดิจิทัลแบงเปน 2 ลักษณะ คือ  

 1. ผลงานการออกแบบสิ่งพิมพดวยสื่อดิจิทัล เชน  หนังสือ ( Book), นิตยสาร ( Magazine), 

วารสาร ( Periodical), ภาพโฆษณา ( Poster), เครื่องหมายและการคา (Trademark & Logo), ตรา

สัญลักษณ (Logo), บรรจุภัณฑ (Packaging) เปนตน 

 2. ผลงานการออกแบบเพ่ือนําไปใชสื่อดิจิทัลโดยตรง เชน   Web Page, Banner, 

Animation, E-Newsletter, Blog, E-Book, Wallpaper, VDO เปนตน 

  กลาวโดยสรุปรูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ 

ชุมชนภูมิปญญาปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม ไดนั้นหลักสําคัญคือการวิเคราะหแนวคิดทฤษฎี 

ท้ังหลักการสรางภาพ การสื่อความหมาย ผสานกับการคิดถึงการลงพ้ืนท่ีเพ่ือการปฏิบัติงาน ทุก

ข้ันตอนไดถูกวางแผนและวิเคราะหถึงเหตุและผล เพ่ือใหไดรูปแบบของการวิจัยท่ีสามารถถอด

บทเรียนออกมาใชประโยชนไดอยางแทจริง ดังจะแสดงใหเห็นรูปแบบแผนภูมิตารางแสดงกรอบ

แนวคิดงานวิจัยดังตอไปนี้ 
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แนวคิด หลักการ/เหตุผล/การนํามาใช 

1. แนวคิดสัญวิทยา (semiology) 1.สัญญะวิทยา มีการสื่อสาร 2 รูปแบบ คือ 

     1.  ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) คือ การสื่อโดยตรงไมเนนการตีความที่

ซับซอน 

     2. ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) คือ การสื่อโดยออมหรือตองการการ

ตีความหมายอีกชั้นหนึ่ง 

กระบวนการของผูวิจัย : ในการลงพ้ืนที่ถายภาพแมผูวิจัยมีประสบการณถายภาพมามาก แต

ในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการถายภาพในพ้ืนที่ไมคุนเคยนั้น ก็ยังตองยึดหลักการปฏิบัติของแนวคิดที่

ตอง 1.มีสติ 2.สังเกตุสิ่งแวดลอม 3.ตีความหมายใหครอบคลุมทุกมิติ โดยสวนใหญผูวิจัยจะ

ตีความหมายของการถายภาพใหออกมาโดยผสานทั้งการสื่อความหมายโดยอรรถโดยนัย ซึ่ง

ตองใชความคิดและมีสมาธิ แตก็ตองผสานกับการตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยูตลอด 

หามขาดสติและขาดความพยายาม 
2. ซิมโบว (Symbol) เปนสัญญะที่ไมมีความเก่ียวพัน เชื่อมโยงอันใดเลยระหวางตัวสัญญะกับ

วัตถุจริง หากแตความหมายเกิดจากการตกลงรวมกันในหมูผูใชสัญญะเชน ตัวอักษร หรือโลโก

ตางๆที่สรางข้ึน การถอดรหัสจึงจําเปนตองอาศัยการเรียนรูรวมกันของผูใชสัญญะ 

กระบวนการของผูวิจัย : ในการลงพ้ืนที่ถายภาพนั้น ผูวิจัยมีความพยายามอยางมากที่จะ

หาสัญญะที่ไมมีความเก่ียวพัน เพ่ือสรางความนาสนใจใหกับภาพถาย เชน แจกันที่มีการสราง

ลวดลายข้ึนใหม จากเด็กๆ ที่มาหัดปน มักจะมีเรื่องราวและรูปแบบที่ไมซ้ํากับของที่มีอยูซึ่งมี

ความนาสนใจเปนอยางมาก 

2. แนวคิดการถายภาพสารคดี 

(Documentary Photography) 

1.ภาพถายสารคดีจําเปนจะตองดําเนินไปพรอมเนื้อเรื่อง เพ่ือทําหนาที่สนับสนุนใหเนื้อเรื่อง

สมบูรณย่ิงข้ึน และในบางกรณีภาพถายสารคดีก็อาจจําเปนตองอาศัยเนื้อเรื่องมาสนับสนุนให

ภาพสมบูรณ ชางภาพสารคดีจึงมักจะตองลงพ้ืนที่พรอมกับนักเขียน หรือบางครั้งก็อาจตองลง

พ้ืนที่ดวยตนเอง 

กระบวนการของผูวิจัย : ลงพ้ืนที่ทั้งไปหาขอมูล ถายภาพ และนํามาประกอบเนื้อเองของผู

สรางสรรค เพ่ือสรางรูปแบบที่เหมาะสม 

แนวคิด หลักการ/เหตุผล/การนํามาใช 

 2. ชางภาพสารคดีที่ดีควรมีคุณลักษณะที่ ไวตอความรูสึก (sensitive) เชน รูสึกถึงความพอใจ

หรือไมพอใจของซับเจค มีความเมตตา (compassionate) ทรหดอดทนตอความยากลําบาก 

(patient) อดทนอดกลั้น (tolerant) ตอความกดดันตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได อยากรูอยากเห็น 

แตไมสอดรูสอดเห็น (nosey) เขากับผูคนทุกประเภทไดงาย เด็ดขาดในการตัดสินใจและหนัก

แนน (assertive) แตไมกาวราว 

กระบวนการของผูวิจัย : คุณลักษณะทุกขอของชางภาพสารคดีนั้น มีความจําเปนทุกขอซึ่งควร

ปฏิบัติจนชินในทุกๆ งาน โดยเฉพาะอยางย่ิง การเขากับผูคนในชุมชนไดงาย เปนคุณสมบัติตนๆ 

ที่ควรมี ควรเคารพสถานที่และความเชื่อของชุมชนอีกดวย 

3. จังหวะหรือวินาทีสําคัญที่วานี้เรียกวา “พีค โมเมนต” (peak moment) ซึ่งการถายภาพ

ในชวงวินาทีที่สําคัญนี้เปนเรื่องทาทายเพราะชางภาพตองใชความชํานาญในการคาดหมาย 

กระบวนการของผูวิจัย : ใชจินตนาการลวงหนาวาจะเกิดเหตุการณใดตอไปและรอคอยจังหวะ

ใหไดภาพที่คาดหมาย ใชสายตามองรอบๆ เพราะเหตุการณในชุมชนเกิดข้ึนเร็วมาก เชน การ

เปดเตาเผาครก การขุดดินขนข้ึนรถ การปนครกที่อาจทําพลาดได  

3. แนวคิดการถายภาพเชิงภาวนา 

(Contemplative photography) 

1. ธรรมชาติใหมาดีอยูแลว เราตางหากที่จะมองเห็นรึเปลา ดังนั้นเวลาไปถาย จะไมมีการคิด

หรือวาง Concept ลวงหนา เม่ือออกไปถายก็ตองหัดมองสิ่งตางๆ ใหเห็น สิ่งที่มากระทบความ

สนใจของเรา จากนั้นก็พยายามปรับเสริมใหดีที่สุดกอนถาย 

กระบวนการของผูวิจัย : แนวคิดการถายภาพนี้ เปนแนวทางที่ผูวิจัยยึดม่ันและสนใจเปน

ทุนเดิมอยูแลว ในการลงพ้ืนที่ ผูวิจัยจึงประสงคที่จะไมขอนัดหมายลวงหนา เพ่ือที่จะไดภาพที่มี

บรรยากาศวิถีชีวิต อันมีความเปนธรรมชาติ การทํางานเสมือนจริง ไมมีความเขอะเขินหรือตอง

เตรียมเสื้อผา แตงหนาทําผมใดๆ ใหผิดปกติชีวิต ตามความคาดหมายที่จะถายถอดภาพของ

ชุมชนที่เปยมไปดวยความจริง ถายทอดซึ่งความเปนอยูและภูมิปญญาทองถ่ินอันมีคุณคา 
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4 .  แนวคิ ด กล ยุทธ ก า ร ใ ช ส่ื อ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ  ( Public 

Relations Media Strategy) 

 

1.หลักการใชสื่อประชาสัมพันธนั้นตองสามารถเขาถึง กลุมเปาหมายไดอยางเหมาะสม มีความถ่ี

ในการประชาสัมพันธ สื่อประชาสัมพันธตองใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่วางไว และสื่อ

ประชาสัมพันธจําเปนตองมีความตอเนื่อง 

กระบวนการของผูวิจัย : หลักการใชสื่อประชาสัมพันธนั้น เปนเกณฑกําหนดที่ผูวิจัยคํานึงถึง

กอนผลิตสื่อประชาสัมพันธอยูแลว และพยายามคิดใหสอดคลองเพ่ือมาตรฐานที่ดี อีกทั้งในเรื่อง

ของการเผยแพรสื่อยังไดนําความรูนี้ถายทอดสูผูนําชุมชนและผูมีสวนมีสวนเก่ียวของกับการ

ประชาสัมพันธของชุมชนใหเห็นถึงความสําคัญอีกดวย 

หลักการเขียนขอความประชาสัมพันธ 

1. เขียนจากขอมูลจริง เสนอขาวสารที่ถูกตอง 

2. ภาษาที่ใชตองชัดเจน ถูกตอง เขาใจงาย สั้น กะทัดรัด 

3. ใชภาพประกอบขอความ เพ่ือใหเกิดความศรัทธาในลักษณะที่เปนรูปธรรมมากที่สุด  

4. สารและภาพตองเหมาะสม สอดคลองกับกลุมเปาหมาย  

5. สารที่ใชคูกับสื่อบุคคลตองมีขอมูลชัดเจน สามารถตอบคําถามแทนบุคคลได 

กระบวนการของผูวิจัย : หลักการทั้ง 5 ขอ ผูวิจัยนํามาใชประกอบในการเขียนขอความไดเปน

อยางดี โดยเฉพาะขอที่ 3 ยังใชมาประกอบในวิธีคิดในการถายภาพประกอบไดอีกดวย ทําใหมี

ความพิถีพิถันในการถายภาพมากย่ิงข้ึน 

5. แนวคิดดานการผลิตส่ือดิจิทัล 

(Digital Media Production) 

 

1. การออกแบบสื่อดิจิทัลเปนหนึ่งในการสื่อสารแบบ  Visual Communication Arts หรือ 

นิ เ ท ศ ศิ ล ป  ซึ่ ง เ ป น ศิ ล ป ะ ที่  เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ ก า ร สื่ อ ส า ร ท า ง ก า ร

มองเห็น  (Visual   Communication) เพราะเปนการสื่อสารไปยังผูรับสารดวยภาพเปนสําคัญ 

(Visual Image) แมจะมีบางองคประกอบจะมีการสื่อสารทางเสียงมาประกอบก็ตาม แตสื่อหลัก

ก็ยังเปนการสื่อสารดวยภาพ 

กระบวนการของผูวิจัย : จะเห็นไดวา แนวคิดทางดนสื่อดิจิทัลก็ยังใหความสําคัญในเรื่องของ

ภาพ ซึ่งหาคิดเชื่อมโยงกันทุกแนวคิดแลว การสรางสรรคภาพจะเปนตัวขับเคลื่อนหลักที่ผูวิจัยก็

จะไดเอาเปนตัวต้ังในการสรางสรรคผลงานและประกอบกับการสรางเนื้อใหนาสนใจในการผลิต

สื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย เพ่ือประกอบกับหลักการและเหตุผลเพ่ือการนํามาใชในการปฏิบัตกิาร

สรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเน้ือหาสื่อประชาสัมพันธ ชุมชนภูมิปญญาปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม 

 

ขอบเขตการทํางาน 

 รูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ ชุมชนภูมิปญญาปนครก

บานกลาง จังหวัดนครพนม ไดแก สื่อประชาสัมพันธทางสื่อสังคม (Social Media) โดยใชโปรแกรม 

FACEBOOK และสื่อสิ่งพิมพ และเพ่ือใชในการจัดนิทรรศการในศูนยการเรียนรูหัตถกรรมปนครก 

ชุมชนบานกลาง 
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ภาพท่ี 1 ภาพถายของ อ.วัชระ สุตะโคตร ท่ีใชประกอบในสื่อสังคม (Social Media) ในโปรแกรม Facebook โดย

สรางข้ึนมาในช่ือ “แนวทางการพัฒนาผลติภณัฑและการสืบสานอาชีพการผลติเครื่องปนดินเผาบานกลาง” 

 

 
ภาพท่ี 2 ภาพถายของ อ.วัชระ สุตะโคตร ท่ีใชประกอบในสื่อประชาสัมพันธประเภทแผนพับ ซึ่งไดจัดทําข้ึนและ

มอบใหกับกลุมหัตถกรรมปนครกบานกลาง ไวใชเปนสื่อประชาสัมพันธเผยแพรใหกับนักทองเท่ียวและผูมาเยี่ยม

เยือน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทการวิจัยแบบมีสวนรวม 

(Participatory Action Research) ในรูปแบบการวิจัยแบบสรางสรรค (Creative Research) โดยมี

การสัมภาษณแบบเจาะลึกผูทรงคุณวุฒิท่ีทํางานและมีอิทธิพลในการคัดเลือกภาพสําหรับใชในสื่อ

ประชาสัมพันธ ชุมชนปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม โดยเนนการวิเคราะหและสังเคราะหเนื้อหา

จากงานสรางสรรคใหไดองคความรู 
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กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

 1. ศึกษารายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกับบริบทของชุมชนปนครกบานกลาง อําเภอทาอุเทน 

จังหวัดนครพนม 

 2. กําหนดกรอบแนวคิด เนื้อหา และข้ันตอนวิธีการดําเนินงานสรางสรรคภาพถายดิจิทัลท่ี

สามารถสื่อความหมายได 

 3. สรางสรรคภาพ และบันทึกภาพดวยกลอง DSLR 

 4. สํารวจภาพและขอมูล คัดเลือกภาพ จัดหมวดหมูของภาพ ใหเหมาะสมกับการสื่อ

ความหมาย 

 5. ออกแบบตกแตงภาพ 

 6. คัดเลือกภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ ใหเหมาะสมสําหรับใชประกอบสื่อประชาสัมพันธ ท้ังใน

รูปแบบสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล 

 

ลักษณะภาพชุมชน บริบททางการส่ือสาร 

ภาพถายสถานท่ีและลักษณะเฉพาะของชุมชน 1. บานเรือนในชุมชน 

ตัวอยางภาพท่ีใชแทนความหมาย 

 
ภาพถายสถานท่ีและลักษณะเฉพาะของชุมชน 2. บริ เวณท่ีทํางานปนครกท่ีอยูภายใน

ครัวเรือน 

ตัวอยางภาพท่ีใชแทนความหมาย 
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ลักษณะภาพชุมชน บริบททางการส่ือสาร 

ภาพถายสถานท่ีและลักษณะเฉพาะของชุมชน 3. เตาเผาครก 

ตัวอยางภาพท่ีใชแทนความหมาย 

 
ภาพถายสถานท่ีและลักษณะเฉพาะของชุมชน 4. บอดินเหนียว 

ตัวอยางภาพท่ีใชแทนความหมาย 

 
ภาพถายคณะบุคคลท่ีเก่ียวของกับชุมชน 5. ศิลปนปนครก 

ตัวอยางภาพท่ีใชแทนความหมาย 

 
ภาพถายคณะบุคคลท่ีเก่ียวของกับชุมชน 6. คนรุนใหม (เยาวชน ) 

ตัวอยางภาพท่ีใชแทนความหมาย 
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ลักษณะภาพชุมชน บริบททางการส่ือสาร 

ภาพถายสถานท่ีและลักษณะเฉพาะของชุมชน 7. คนรุนเกา (ผูสูงอายุ) 

 

ตัวอยางภาพท่ีใชแทนความหมาย 

 
 

ลักษณะภาพชุมชน บริบททางการส่ือสาร 

ภาพถายสถานท่ีและลักษณะเฉพาะของชุมชน 8. การพัฒนาสินคาหัตถกรรมปนครกดินเผา 
 

 

ตัวอยางภาพท่ีใชแทนความหมาย 

 
 

ลักษณะภาพชุมชน บริบททางการส่ือสาร 

ภาพถายสถานท่ีและลักษณะเฉพาะของชุมชน 9. การจัดการศูนยการเรียนรู 
 

 

ตัวอยางภาพท่ีใชแทนความหมาย 
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ลักษณะภาพชุมชน บริบททางการส่ือสาร 

ภาพถายสถานท่ีและลักษณะเฉพาะของชุมชน 10. การฝกเยาวชนเพ่ือสืบทอดหัตถกรรม

ปนครกดินเผา 
 

 

ตัวอยางภาพท่ีใชแทนความหมาย 

 
 

ตารางท่ี 2 ตารางแสดงตัวอยางภาพถายท่ีไดจากการสรางสรรคภาพถายดิจิทัลและเน้ือหาสื่อประชาสัมพันธ ชุมชน

ภูมิปญญาปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. แนวทางในการสรางสรรค ในการเสาะหาประเด็นในการใชภาพถายเลาเรื่องราวของ

ชุมชนปนครกบานกลาง อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ผูวิจัยไดขอสรุปใน 2 ประเด็น ดังตอไปนี้ 

  ดานเนื้อหาในการส่ือความหมาย ผูสรางสรรคตองใสสาร (Message) โดยมี

ลักษณะการสื่อความหมาย 2 แบบ ท่ีชวยสงเสริมอัตลักษณขององคกรไดชัดเจน คือ 

  1) การส่ือความหมายตรง (Denotation) สรางสรรคภาพการมีวิถีชีวิตพอเพียง

อยางยั่งยืนอยางแทจริงของชุมชน (Self Sufficiency) โดยใชภาพท่ีสื่อความหมายของการมีสภาพ

อากาศและพ้ืนท่ีซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ มีบอดินเหนียวท่ีเปนเหมือนขุมทรัพยในดิน ท่ีไมสามารถหาได

จากท่ีอ่ืน ภาพบานเรือนท่ีอยูอยางเรียบงาย เปนเหมือนหองทํางานในการปนครก ท่ีมีอยูทุกหลังคา

เรือน เปนพ้ืนท่ีแหงความสุขอยูกับการทํางาน ภาพสินคาหัตกรรมเครื่องปนดินเผาท่ีเปนท่ีตองการของ

ตลาด สามารถสรางรายไดเลี้ยงชีพตัวเอง หลอเลี้ยงชุมชน สังคมไดตลอดท้ังปและตลอดไป 

  2) การส่ือความหมายแฝง (Connotation) สรางสรรคภาพท่ีใหความหมาย ใน

ประเด็นความสุขของชุมชน (Localization) ชุมชนรูสึกเปนสุขกับวิถีชีวิตพอเพียง  ความสัมพันธท่ี

เหนียวแนนของชุมชน การชวยเหลือกันทํางานเปนภาพท่ีสื่อถึงความสัมพันธระหวางกันของคนใน

ครอบครัว ระหวางครอบครัว รวมถึงทุกคนในชุมชนบานกลาง เปนเหมือนกับการอนุรักษวิถีชีวิต

ดั้งเดิมไดอยางแทจริง (Traditional) ภาพความสามัคคีของชุมชน 
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  ดานเทคนิคการถายภาพเพ่ือการส่ือสาร ผูวิจัยพบวา การสรางสรรคผลงานชุดนี้

เปนการถายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ ยึดหลักแนวทางการถายภาพเชิงภาวนา (Contemplative 

photography) ท่ีใหความจริงเสมือนในการสื่อสารความเปนธรรมชาติของชุมชน เปนความจริงท่ีจะ

สรางภาพลักษณ (Image) ดานบวกตอชุมชน จึงใชเปนแนวคิดสําคัญในการถายภาพเพ่ือใชในสือ่สาร 

เทคนิคการสรางสรรคภาพถายท่ีตองคํานึงถึงในระหวางการสรางสรรคงานท่ีสําคัญ คือ 

  1) การบันทึกภาพในเชิงสารคดี (Documentary Photography) ตองบันทึกภาพท่ี

แสดงถึงความจริง จึงตองบันทึกจากเหตุการณจริงในแตละชวงเวลาสําคัญ เชน การรวมกลุมทํา

หัตถกรรม การชวยกันทํางานในบอดินเหนียวของชุมชน การใหความรูแกนักเรียนนักศึกษาผูสนใจท่ี

จะเรียนรูเรื่องหัตถกรรมเครื่องปนดินเผา 

  2) ใชหลักการคิดและมองภาพบริบทพ้ืนท่ีภายใตแนวทางการถายภาพเชิงภาวนา 

(Contemplative photography) ในการลงพ้ืนท่ีถายภาพตองสังเกตสิ่งแวดลอม ใชตามองอยาง

ละเอียด หาความงาม บนความเปนธรรมชาติของพ้ืนท่ี  

  3) เนนการสรางความดึงดูดนาสนใจ (Hook) โดยใชความสดใสบริสุทธิ์ของคนใน

ชุมชน บันทึกภาพในขณะท่ียิ้มหรือหัวเราะ เพ่ือแสดงความจริงใจ 

  4) ตองมีการวางแผนออกแบบและกําหนดแนวคิดในการจัดทําสื่อสิ่งพิมพในงาน

ประชาสัมพันธ (Pre-prepress) ตองคํานึงถึงการนําไปใชในสื่อ ผูบันทึกภาพ จะตองเลาประเด็นใน

ภาพใหชัดเจนสรางสรรคภาพลักษณท่ีดีใหแกองคกร และจะตองจัดวางองคประกอบใหเหมาะสมกับ

สื่อ เชน จัดวางพ้ืนท่ีวาง สําหรับตัวอักษร เปนตน 

2. การสรางสรรคเนื้อหา ผูวิจัยพบวา การสรางสรรคภาพชุดนี้ เปนการดึงเอาจุดเด็นใน

ประเด็นตางๆ สนับสนุนแนวคิดหลัก คือ การเนนท่ีจะสงเสริมคุณคาในการเปนชุมชนท่ีมีทรัพยในดิน

นั่นคือดินเหนียวท่ีมีคุณภาพและคนในชุมชนก็มีใจรักท่ีจะสรางสรรคผลงานการปนครก เพราะเปน

อาชีพสรางรายไดอยางดีของชุมชนบานกลาง ท่ีสืบทอดกันมากวา 150 ป จึงไดแบงหมวดหมูภาพท่ีใช

สื่อความหมายแทนในบริบทตางๆ ของชุมชนบานกลาง แบงเปนประเภทของลักษณะภาพถายได 3 

ประเภท และมีบริบททางการสื่อสาร แบงออกเปน 10 หมวดหมูยอย คือ 

  1. ภาพถายสถานท่ีและลักษณะเฉพาะของชุมชน มีเนื้อหาท่ีเปนบริบททางการ

สื่อสาร รวม 4 หมวดหมูยอย คือ บานเรือน บริเวณท่ีทํางานปนครกท่ีอยูภายในครัวเรือน เตาเผาครก 

บอดินเหนียว 

  2. ภาพถายคณะบุคคลท่ีเก่ียวของกับชุมชน มีเนื้อหาท่ีเปนบริบททางการสื่อสาร 

รวม 3 หมวดหมูยอย คือ ศิลปนปนครก คนรุนใหม (เยาวชน ) คนรุนเกา (ผูสูงอายุ) 
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  3. ภาพถายกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับชุมชน มีเนื้อหาท่ีเปนบริบททางการสื่อสาร รวม 

3 หมวดหมูยอย คือ การพัฒนาสินคาหัตกรรมเครื่องปนดินเผา การจัดการศูนยการเรียนรู การฝก

เยาวชนเพ่ือการสืบทอดหัตถกรรมปนครกดินเผา 

 

สรุปประเมินผลวิจัยและขอเสนอแนะ 

 จากการท่ีไดศึกษาและพัฒนารูปแบบการสรางสรรคภาพถายดิจิ ทัลและเนื้อหาสื่อ

ประชาสัมพันธ ชุมชนภูมิปญญาปนครกบานกลาง จังหวัดนครพนม แลวนั้น พบวาการสรางสรรค

ภาพถายสําหรับประชาสัมพันธองคกร หรือชุมชนนั้น จะตองมีกระบวนการศึกษาขอมูลในเชิงลึกและ

กวางมากยิ่งข้ึน เพ่ือสืบคนถึงประเพณี กิจกรรมชุมชน ลักษณะของวิถีชีวิตความเปนอยู ความเชื่อ 

และความสัมพันธของคนในชุมชน ซ่ึงจะทําใหทราบถึงความแข็งแกรงและจุดแข็งของชุมชนอยาง

แทจริง ทําใหผูสรางสรรคภาพถาย สามารถจับประเด็นบริบทตางๆ ท่ีกระจัดกระจายใหเปนระเบียบ

มากข้ึน และจัดเรียง ลําดับการเลาเรื่องได ซ่ึงจะทําใหสื่อสารภาพลักษณขององคกรหรือชุมชนได

อยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน และจะทําใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยงไปถึงการจัดทําแผนท่ีการทองเท่ียวใน

ชุมชน หรือการนําเสนอสิ่งท่ีนาสนใจอยางอ่ืนในชุมชนตอไปไดอีก ซ่ึงท้ังนี้ท้ังนั้นเพ่ือใหเกิดผลดีท่ีสุด

ตองมีการสรางความเขาใจและรวมมือกันจากทุกภาคสวนและจัดทําสื่อประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 

ในขณะเดียวกัน ก็ตองคํานึงถึงวัตถุประสงคหลักในการสื่อสาร ซ่ึงมีนโยบายท่ีเปนตัวกําหนด

ภาพลักษณขององคกรหรือชุมชน ทําใหมีเปาหมายท่ีชวยใหวางแผนในการสรางสรรคสื่อ และนําสาร 

(Message) ท่ีไดไปใชในสื่อประชาสัมพันธตางๆ ตอไปไดในอนาคต และหากพูดถึงอนาคตแลว ตองมิ

อาจลืมไปเสียวาสื่อในทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ลําพังชุมชนอาจไมอาจเห็นความ

เคลื่อนไหวมากนัก แตหากอยากใหสังคมภายนอกไดรับรูและรูจักชุมชนอันทรงคุณคาและเปนท่ีรัก

ของเราแลวนั้น ควรปรับตัวในเรื่องการทําสื่อในรูปแบบใหมๆ เพ่ือเปนการเชื่อมตอกับสังคมในยุค

ดิจิทัลใหมากข้ึน 
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วัฒนธรรมความรุนแรง การสื่อสารในเกมออนไลน 

 

ดิฐพงศ ประเสริฐไพฑูรย1, พรทิพย นิพพานนท2, วีระยุทธ ทรัพยประเสริฐ3 
1,2,3 คณะนิเทศศาสตร 

1,2,3 มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

 

บทคัดยอ 

 บทความเรื่อง “วัฒนธรรมความรุนแรง การสื่อสารในเกมออนไลน” กลาวถึง การสื่อสารใน

เกมออนไลน โดยเฉพาะเกม ROV หรือ Realm Of Valor ในฐานะกลไกหนึ่งท่ี “สราง” และ 

“สงผาน” วัฒนธรรมความรุนแรงไปสูสังคม แมดานหนึ่งรูปแบบการเลนเกมท่ีเปนการตอสูระหวาง 

ผูเลนท่ีเปนคนเหมือนกัน อีกท้ังรูปแบบของเกมท่ีมีการทาทายความสามารถผูเลนดวยการจัดอันดับ 

(rank) กลุมผูเลน จะทําใหผูเลนไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและวางแผน ท้ังยังทําใหเกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน แตการเลนเกมท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสงครามและมุงหวังเพ่ือ “ชัยชนะ”  

ก็สงผลกระทบตอผูเลนในทางลบคือทําใหเกิด “ความรุนแรง” ตามมาอีกมากมาย ท้ังความรุนแรง

ทางตรง (direct violence) คือความรุนแรงในเชิงทํารายรางกายและจิตใจ โดยท่ีความรุนแรงทางตรง

ดังกลาวไมไดเกิดข้ึนมาอยางเลื่อนลอย แตไดถูกหลอหลอมข้ึนจากความรุนแรงเชิงโครงสราง 

(structural violence) ท่ีสะทอนผานโครงสรางของเกมและสังคม และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม 

(cultural violence) ท่ีสรางระบบความเชื่ออันชอบธรรมใหแกความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิง

โครงสราง 

 อยางไรก็ตาม แมการสื่อสารในเกมออนไลนท่ีเกิดข้ึนจะสรางและผลิตซํ้าวัฒนธรรมความ

รุนแรงในสังคม แตในขณะเดียวกันการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมของผูเลนดังกลาวก็สะทอนถึงการ 

“ตอรอง” กับวัฒนธรรมความรุนแรงภายนอก ซ่ึงเกมออนไลนอยูในฐานะพ้ืนท่ี “ชุมชนเสมือน” ท่ี

กลุมผูเลนใชในการตอรองกับความรุนแรงประเภทตาง ๆ ท้ังความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิง

โครงสราง และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ท่ีตนเองตองเผชิญในชีวิตประจําวัน การแสดงออกซ่ึงความ

รุนแรงดวยการดาทอและการสั่งการควบคุม จึงเปนเหมือนการปลดปลอยอํานาจ ซ่ึงทําให 

พวกเขาไดพลิกบทบาทจากผูถูกใชอํานาจท่ีตองยอมจํานน กลายเปนผูใชอํานาจความรุนแรงแทน 

 

คําสําคัญ: วัฒนธรรมความรุนแรง, การสื่อสาร, เกมออนไลน 
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The Violence of Cultural Communication in Online Gaming 

 

Ditthapong Prasertpitoon1, Pornthip Nippanon2, Verayut Sapprasert3 
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1,2,3 Vongchavalitkul University 

 

Abstract 

 “ The Violence in Cultural Communication in Online Gaming”  talks about 

communication in online games especially ROV or Realm of Valor as a device that 

“creates” and “passes on” a culture of violence to the society. Although the game’s 

scheme - to battle against other human players - and its best player rankings motivate 

players to exercise their critical thinking and planning skills while bringing them joy at 

the same time, the game’s content concerning wars and aims to “win” negatively 

affects players in many forms of “violence.” To illustrate, direct violence – causing 

physical and mental pain - is shaped by structural violence reflected through the game 

and the society’s structure and by cultural violence which builds a belief system 

justifying both direct and structural violence.  

Nonetheless, although communication in online gaming creates and 

reproduces cultural violence in the society, it also reflects how players “negotiate” 

with violence in the world outside. As a virtual community, online games are used by 

players to negotiate with all kinds of violence: direct, structural, and cultural violence 

encountered on a daily basis. Therefore, violence expressed through scolding or having 

control over something is how they release their power and take on the role of 

authoritarians instead of those who must conform to authority. 

 

Keywords: culture of violence, communication, online gaming 
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บทนํา 

 “เกม” ถือเปนกิจกรรมนันทนาการอยางหนึ่งท่ีสรางประโยชนใหแกผูเลนไดมากมาย ท้ังการ

ฝกทักษะดานปฏิภาณไหวพริบ การสรางความบันเทิงสนุกสนาน และการสรางการเรียนรู ในอดีตเกม

ถูกจํากัดอยูในรูปแบบของกิจกรรมท่ีเปนการสื่อสารระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลเทานั้น เชน 

เกมกีฬา เกมการละเลน เกมกระดาน เกมพนัน เกมไพ และเกมการด ตอมาเม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารพัฒนามากข้ึน สงผลใหคอมพิวเตอรกลายเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีถูกนํามาใช

ประโยชนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะดานความบันเทิงซ่ึงสะทอนไดจากการเกิดข้ึนของ “เกม

คอมพิวเตอร” ท่ีแรกเริ่มมีกราฟกเรียบงาย ขาดความสมจริง จนกระท่ังถูกพัฒนาอยางตอเนื่องไปสู

การสรางเกมใหอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีเรียกวา “เกมออนไลน” ซ่ึงในปจจุบันไมไดจํากัดการเลนผาน

ทางคอมพิวเตอรเทานั้น หากแตยังสามารถเลนผานแอปพลิเคชันในโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดอีกดวย 

 เกมออนไลนหนึ่งท่ีไดรับความนิยมอยางมาก โดยติดอันดับ 1 ใน 5 ของเกมออนไลนท่ีไดรับ

ความนิยมอยางมากในประเทศไทย สํารวจเม่ือป 2561 (Top 5 อันดับ เกมมือถือท่ีไดรับความนิยม

แบบสุดๆ, 2562) ก็คือ “เกม ROV” หรือ Realm Of Valor ซ่ึงมีการเลนแบบ Multiplayer online 

battle arena (MOBA) โดยมีรูปแบบการเลนดังนี้ 

 1. ผูเลนแตละคนจะควบคุมเพียงแค 1 Unit (ตัวละคร) เทานั้น โดยท่ีตัวละครนั้น ๆ จะมี 

สกิล (skill) ใหใชหลากหลาย รวมท้ังมีการแบงฝงในการเลนอยางชัดเจน โดยจะตองอยูฝงใดฝงหนึ่ง

เทานั้น 

 2. แตละทีมจะตองมีฐานท่ีจะตองคอยปองกัน แตในขณะเดียวกันก็จะตองบุกไปทําลายฐาน

ฝายตรงขามดวย 

 3. ภายในทีมจะมีสมาชิก 5 คน และแตละคนจะควบคุมเพียงแคตัวละครของตัวเองเทานั้น  

ไมสามารถควบคุมตัวละครของสมาชิกอ่ืน ๆ ภายในทีมเดียวกันได 

 โดยท่ัวไปนั้นฐานของผูเลนมักจะอยูสุดขอบของแผนท่ีแตละฝง (ซาย-ขวา) และมี 3 เลนท่ี

เชื่อมตอ 2 ฐานไวดวยกัน โดยท่ี Creep หรือ Minion (ทหารอัตโนมัติภายในเกม) จะวิ่งออกไปในแต

ละเลนและมุงหนาไปยังฐานของฝายตรงขาม และเปาหมายในการเลนเกมแนว MOBA คือการท่ี 

แตละฝายสามารถดันเลนของฝายตรงกันขามและมุงหนาไปทําลายฐานของฝายตรงขามใหได กอนท่ี

จะถูกทําลายฐานของตัวเอง (เปดตํานาน MOBA เกมแนวใหมท่ีกําลังมาแรงในวงการเกมออนไลนโลก, 

2555) 

 ดวยรูปแบบการเลนท่ีเปนการตอสูระหวางผูเลนท่ีเปนคนเหมือนกัน อีกท้ังรูปแบบของเกมท่ี

มีการทาทายความสามารถผูเลนดวยการจัดอันดับ (rank) กลุมผูเลน ซ่ึงการเพ่ิมหรือลดอันดับมีผลตอ
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รางวัลท่ีได จึงทําให “ชัยชนะ” กลายเปนเปาหมายสูงสุดท่ีผูเลนทุกคนตองพิชิตใหได ดังนั้นผูเลนเกม 

ROV จึงตองวางแผนกลยุทธและอาศัยการทํางานเปนทีม (team work) ท่ีดีเพ่ือใหตนเองอยูในอันดับ

ท่ีสูงข้ึน 

 อยางไรก็ตาม แมดานหนึ่งรูปแบบการเลนเกมในแบบดังกลาวจะทําใหผูเลนไดฝกทักษะ 

กระบวนการคิดวิเคราะหและวางแผน ท้ังยังทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน แตในขณะเดียวกัน

การเลนเกมท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับสงครามและมุงหวังเพ่ือ “ชัยชนะ” ก็สงผลกระทบตอผูเลนในทางลบ

ดวยเชนกัน กลาวคือ การไดคะแนนหรือชัยชนะในเกมบอย ๆ ซํ้า ๆ ตอเนื่องเปนเวลานาน จะนําไปสู

วงจรสมองติดเกม ซ่ึงสงผลกระทบดาน “ความรุนแรง” ตามมาอีกมากมาย ท้ังความรุนแรงทางตรง 

(direct violence) คือความรุนแรงในเชิงทํารายรางกาย จากการวิเคราะหสถานการณการติดเกมของ

เด็กและวัยรุน สํารวจโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน พบวา เด็กท่ีติดเกม MOBA อยางเชน ROV 

มีสวนทําใหเกิดพฤติกรรมกาวราว ทํารายพอแม ทํารายตัวเอง ทําลายขาวของ และบางรายพยายามท่ี

จะฆาตัวตาย (เผยป 60 พบเด็ก-วัยรุน ปวยเปนโรคติดเกมเพ่ิมข้ึน 6 เทาตัว, 2561) นอกจากนี้ ยังมี

ค ว ามรุ นแร ง ใน เชิ ง ทํ าร ายจิตใจ ซ่ึ งแสดงออกผ านการสื่ อสารทางคําพูดและตั วอักษรท่ี 

ผูเลนไดระบายโดยการดาทอหรือสั่งการควบคุมคนอ่ืนผานท้ังในเกมและชองทางออนไลนตาง ๆ เชน  

เฟซบุกแฟนเพจของกลุมผูเลนเกม ROV ดวย 

 ความรุนแรงทางตรงดังกลาวไมไดเกิดข้ึนมาอยางเลื่อนลอย แตไดถูกหลอหลอมข้ึนจากความ

รุนแรงเชิงโครงสราง (structural violence) ท่ีสะทอนผานโครงสรางของเกมและสังคม และความ

รุนแรงเชิงวัฒนธรรม (cultural violence) ท่ีสรางระบบความเชื่ออันชอบธรรมใหแกความรุนแรงทางตรง

และความรุนแรงเชิงโครงสราง จะเห็นไดวาความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสราง และความ

รุนแรงเชิงวัฒนธรรม ตางมีการเชื่อมรอยความสัมพันธกันอยางใกลชิด จนทําให “ความรุนแรง” กลายเปน 

“วัฒนธรรม” ท่ีถูก “สราง” และครอบงําสังคมของผูเลนเกม ROV ท้ังยังถูกใชในการ “ตอรอง” กับ

วัฒนธรรมความรุนแรงภายนอกดวยเชนกัน 

 

การประกอบสราง “วัฒนธรรมความรุนแรง” ผานเกมออนไลน 

 Johan Galtung (1990: 290-300) นักทฤษฎีการวิจัยสันติภาพเชิงวิพากษ (critical peace 

research) ไดเสนอแนวคิดความรุนแรง (layers of violence) ในแตละระดับชั้น ซ่ึงเปรียบความ

รุนแรงท้ัง 3 ชนิดเหมือนชั้นดิน หรือแนวคิด “สามเหลี่ยมแหงความรุนแรง” โดยแบงความรุนแรง

ออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้
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 1. ความรุนแรงทางตรง (direct violence) เปนความรุนแรงในเชิงการทํารายรางกาย  

มีผูกระทําและเหยื่อหรือผูถูกกระทําอยางชัดเจน รวมถึงการทํารายจิตใจ เชน การกระทําท่ีทําใหอีก

ฝายรูสึกหวาดกลัว เกิดความไมปลอดภัยในชีวิต การใชความรุนแรงทางคําพูดและตัวอักษรท่ีทําใหอีก

ฝายรูสึกหวาดระแวง หรือสะเทือนใจ เชน การใชคําพูดหยาบคาย การขมขู หรือการทําใหอีกฝายรูสึก

อับอาย 

 2. ความรุนแรงเชิงโครงสราง (structural violence) หมายถึง ความรุนแรงในเชิงบริบททาง

การเมืองและเศรษฐกิจ คือ การกดข่ี (repression) และการขูดรีด (exploitation) ทําใหเกิดความไม

เทาเทียมในเชิงโครงสราง โดยผูท่ีมีอํานาจมากกวาผลักกลุมผูท่ีมีอํานาจนอยกวาไปอยูชายขอบของ

สังคม 

 3. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (cultural violence) เปนความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในระบบของ

วัฒนธรรมท่ีรองรับและสรางความชอบธรรมใหแกการใชความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสราง 

ซ่ึงความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมนี้จะปรากฏอยูในรูปของสัญลักษณ ศาสนา อุดมการณ ภาษา และ

วิทยาศาสตรศิลปะ เปนตน และเปนระบบความเชื่อท่ีทําใหปรากฏการณท่ีเปนความรุนแรงทางตรงและ

ความรุนแรงเชิงโครงสรางกลายเปนเรื่องท่ียอมรับไดหรือเปนเรื่องท่ีถูกตอง  

 Galtung (ชัยวัฒน สถาอานันท, 2539: 51-52) ใหความเห็นวา ความรุนแรงทางตรงเปน

ความรุนแรงท่ีอยูในระดับตื้นท่ีสุด เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงไดงายหรือบอยท่ีสุด ลําดับชั้นตอมา

คือ ความรุนแรงเชิงโครงสราง ท่ีอยูในรูปแบบของการกดข่ีเอาเปรียบกันทางสังคม การท่ีคนกลุมหนึ่ง

มีอํานาจเหนือกวาผูคนสวนใหญ โดยมีโครงสรางทางสังคมหรือสถาบันท่ีพยุงไวซ่ึงความเหนือกวา  

ถือเปนชั้นท่ีมีตัวแปรเปลี่ยนแปลงไดนอยกวาในระดับแรก สวนชั้นท่ีลึกท่ีสุดคือ ความรุนแรงเชิง

วัฒนธรรม ซ่ึงเปนความรุนแรงท่ีอยูในวัฒนธรรมความคิด ความเชื่อ จะเปลี่ยนแปลงไดยากมาก  

แมความรุนแรงท่ีอยูในระดับท่ีตื้นกวาจะเปลี่ยนแปลงไปแลวก็ตาม 

 แมความรุนแรงท้ังสามสวนจะอยูในระดับชั้นท่ีตางกัน แตก็มีการทํางานท่ีโยงใยกันอยู ซ่ึงถูก

อธิบายผานโครงสรางท่ีเรียกวา “สามเหลี่ยมแหงความรุนแรง” โดยท่ีความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมจะอยู

ตําแหนงบนสุด สวนความรุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสรางเปนฐานท้ังสอง แตหาก

สับเปลี่ยนตําแหนงของสามเหลี่ยมนี้ โดยใหความรุนแรงทางตรงเปนยอดของสามเหลี่ยม ก็สามารถ

อธิบายไดอีกลักษณะหนึ่งคือ ความรุนแรงเชิงโครงสรางและความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมเปนฐานหรือ

เปนท่ีมาของความรุนแรงในทางตรงไดเชนกัน (ตวงรัก จิรวัฒนรังสี, 2558: 12-13) 
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 จากแนวคิดเรื่องความรุนแรงดังกลาว เม่ือนํามาใชวิเคราะหการกอรูปของวัฒนธรรมความ

รุนแรงในเกมออนไลนทําใหเห็นวา ความรุนแรงทางตรง (direct violence) อันเปนปรากฏการณท่ี

สามารถสังเกตไดงายและชัดเจนท่ีสุด ผานการแสดงออกท้ังการมีพฤติกรรมกาวราว ทํารายตนเอง

และคนใกลชิด ตลอดจนการทํารายจิตใจผูอ่ืนดวยการดาทอหรือสั่งการควบคุม สิ่งเหลานี้ไมไดเกิดข้ึน

อยางเลื่อนลอย หากแตเปนยอดสามเหลี่ยมท่ีมีความรุนแรงเชิงโครงสรางและความรุนแรงเชิง

วัฒนธรรมเปนฐานหรือเปนท่ีมาของแบบแผนพฤติกรรมดังกลาว ซ่ึงจะอธิบายไปตามลําดับดังนี ้

 เม่ือพิจารณาความรุนแรงเชิงโครงสราง (structural violence) ท่ีเกิดข้ึนในเกม ROV พบวา 

โครงสรางของเกมท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับการทําสงคราม กอปรกับการเพ่ิมโหมดท่ีทาทายความสามารถ

ของผูเลนดวยการจัดอันดับ (rank) ซ่ึงกระตุนใหผูเลนพยายามผลักดันตนเองไปสูอันดับสูงสุดเพ่ือ

รางวัลตอบแทนท้ังในรูปแบบของเงินรางวัลและของกํานัลพิเศษ เปนปจจัยเอ้ือใหเกิดการสรางความ

รุนแรงเชิงโครงสรางท่ีทําให “ชัยชนะ” กลายเปนเปาหมายสูงสุดท่ีผูเลนตองฝาฟนไปใหถึง ผูเลนท่ีทํา

ใหเกิด “ความพายแพ” จึงถูกผูเลนท่ีมีอันดับสูงกวากดข่ีและเบียดขับไปสูพ้ืนท่ีชายขอบของเกม ท้ังยัง

ถูกประณามดาทอดวยถอยคํารุนแรงท่ีสื่อสารผานทางคําพูดและตัวอักษรท้ังในเกมและชองทาง

ออนไลนตาง ๆ เชน เฟซบุกแฟนเพจของกลุมผูเลนเกม ROV  

 

ภาพท่ี 1 การจัดอันดับ (rank) ของผูเลนพรอมรางวัลตอบแทน 
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ภาพท่ี 2 ความรุนแรงทางตรงท่ีสะทอนผานการใชภาษาในเฟซบุกแฟนเพจของกลุมผูเลนเกม ROV 

 

 นอกจากนี้ สังคมก็เปนปจจัยเอ้ือใหเกิดการสรางความรุนแรงเชิงโครงสรางดวยเชนกัน 

โครงสรางทางสังคมท่ีมีความไมเทาเทียมในดานตาง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม และ

วัฒนธรรม ยอมสงผลกระทบตอสมาชิกในสังคม โดยทําใหเกิดความเครียดจนนําไปสูการแสดงความรุนแรง

ดวยวิธีการตาง ๆ การแสดงความรุนแรงในสังคมเกมออนไลนก็อาจมีสาเหตุมาจากปจจัยเหลานี้ 

 สําหรับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (cultural violence) คือ การสรางความชอบธรรมใหแกความ

รุนแรงทางตรงและความรุนแรงเชิงโครงสรางดังท่ีกลาวไปขางตน สะทอนผานการท่ีคนในสังคมรวมท้ัง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ “เพิกเฉย” ตอความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนโดยไมมีการสรางมาตรการปองกันใด ๆ  ทําให

ความรุนแรงเชนนี้เปนสิ่ง “ปกต”ิ ท่ีสังคมยอมรับได สงผลใหวัฒนธรรมความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในเกมออนไลน

อยางเชน เกม ROV หรือเกมท่ีมีเนื้อหารุนแรงอ่ืน ๆ  สามารถดําเนินตอไปได การเสพสื่อท่ีมีความรุนแรงซํ้า 

ๆ อยางตอเนื่องยอมสงผลตอพฤติกรรมของผูรับสาร ดังท่ีเลียวนารด เบอรโควิทซ และโจเซฟ แคลปเปอร 

ไดกลาวไวในทฤษฎีการกระตุน (aggressive cues or stimulating effect theory) และทฤษฎีแรงเสริม 

(reinforcement theory) วา การเปดรับสื่อท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความกาวราวรุนแรง จะเปนแรงเสริมและ

กระตุนระดับการปลุกเราทางจิตใจและรางกายจนอาจถึงข้ันการแสดงพฤติกรรมในทางกาวราวรุนแรงได   

(พีระ จิรโสภณ, 2557: 94-95) ดังนั้น วัฒนธรรมความรุนแรงดังกลาวจึงถูกสงตอจากโลกเสมือนไปสูโลก

แหงความเปนจริง ซ่ึงถือเปนการปอนผูใชความรุนแรงหนาใหมเขาสูวงโคจรของความรุนแรงในสังคมอยาง

ไมมีท่ีสิ้นสุด โดยท่ีระดับความรุนแรงของการแสดงพฤติกรรมอาจแตกตางไปตามปจจัยตาง ๆ  เชน เพศ อายุ 

และระดับการศึกษา ซ่ึงผูท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป อาจมีความเสี่ยงในการแสดงพฤติกรรมความรุนแรงมากกวา 
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ดังผลการสํารวจโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนท่ีพบวา เด็กท่ีติดเกม MOBA อยางเชน ROV ซ่ึงมี

อายุระหวาง 7-17 ป จะมีพฤติกรรมกาวราว ทํารายพอแม ทํารายตัวเอง ทําลายขาวของ และบางราย

พยายามท่ีจะฆาตัวตาย (เผยป 60 พบเด็ก-วัยรุน ปวยเปนโรคติดเกมเพ่ิมข้ึน 6 เทาตัว, 2561)  

 

“เกมออนไลน” : พ้ืนที่การตอรองกับวัฒนธรรมความรุนแรงภายนอก 

 การสื่อสารในเกมออนไลนนอกจากจะ “สราง” วัฒนธรรมความรุนแรงใหเกิดข้ึนในสังคมแลว 

ในขณะเดียวกันกระบวนการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนดังกลาวไดสะทอนถึงการ “ตอรอง” กับวัฒนธรรมความ

รุนแรงภายนอกดวยเชนกัน หากพิจารณาเกมออนไลนในฐานะพ้ืนท่ี “ชุมชนเสมือน” (virtual 

community) ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวนอกจากจะสรางและเชื่อมโยงเครือขายของผู เลนเกมบนโลก

อินเทอรเน็ตแลว ยังเปนพ้ืนท่ีท่ีสรางพลังและความเทาเทียมใหแกผูท่ีอยูในเครือขายการสื่อสารนี้อีก

ดวย ดังท่ี เดลันเต (2003: 182 อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ, 2557: 84) กลาววา ชุมชนใหมท่ีเกิดข้ึน

บนเครือขายอินเทอรเน็ตจะสรางพลังใหกับผูคน และทําใหเกิดความเทาเทียมกันของการสื่อสารและ

พลังทางสังคม 

 ในโลกแหงความเปนจริงท่ีผูเลนเกมแตละคนตองเผชิญกับความรุนแรงประเภทตาง ๆ ท้ัง

ความรุนแรงทางตรง ไดแก การถูกทํารายรางกายใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมท้ังการถูกทํารายจิตใจ

โดยการถูกขมขูคุกคามตาง ๆ ความรุนแรงเชิงโครงสรางท่ีมาจากสังคม ท้ังการถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากผูท่ีมีอํานาจมากกวา รวมท้ังความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสถาบันครอบครัว และความรุนแรงเชิง

วัฒนธรรม ซ่ึงเปนระบบความเชื่อในสังคมท่ีสรางความชอบธรรมใหแกความรุนแรงทางตรงและความ

รุนแรงเชิงโครงสราง วัฒนธรรมความรุนแรงท่ีหลอหลอมจากความรุนแรงท้ังสามประเภทดังกลาว ไดกดข่ี 

บีบค้ัน และกดดันใหพวกเขาเหลานั้นตองตกอยูในฐานะผูท่ียอมจํานนตอความรุนแรง  

 ดวยภาวการณเชนนี้ “เกมออนไลน” จึงกลายเปนพ้ืนท่ีหนึ่งบนโลกเสมือนท่ีพวกเขาสามารถ

พลิกบทบาทจากผู ถูกใช อํานาจท่ีตองยอมจํานน กลายเปนผู ใช อํานาจความรุนแรงแทน  

การแสดงออกซ่ึงความรุนแรงดวยการดาทอและการสั่งการควบคุม จึงเปนเหมือนการปลดปลอย

อํานาจโดยไรซ่ึงการควบคุมใด ๆ แมดานหนึ่งเกมออนไลนจะเปนกลไกในการ “สราง” และ “สงผาน” 

วัฒนธรรมความรุนแรงใหคงอยูในสังคม แตในขณะเดียวกันพ้ืนท่ีบนโลกเสมือนแหงนี้ก็ชวยปลดปลอย

ความกาวราวอันเกิดจากภาวะกดดันท่ีตองเผชิญกับความขัดแยง ความขัดของใจในชีวิตประจําวันได

เชนกัน 
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บทสรุป 

 การสื่อสารในเกมออนไลน ในทางหนึ่งถือเปนการ “สราง” วัฒนธรรมความรุนแรงบนพ้ืนฐาน

ของการตอสูเพ่ือ “ชัยชนะ” และ “สงผาน” ความรุนแรงเหลานั้นจากโลกเสมือนไปสูโลกแหงความ

เปนจริงของกลุมผูเลนเกมออนไลน แตในขณะเดียวกันการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมของผูเลน

ดังกลาวก็สะทอนถึงการ “ตอรอง” กับวัฒนธรรมความรุนแรงภายนอก ซ่ึงเกมออนไลนอยูในฐานะ

พ้ืนท่ี “ชุมชนเสมือน” ท่ีกลุมผูเลนใชในการตอรองกับความรุนแรงประเภทตาง ๆ ท้ังความรุนแรง

ทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสราง และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ท่ีตนเองตองเผชิญใน

ชีวิตประจําวัน การแสดงออกซ่ึงความรุนแรงดวยการดาทอและการสั่งการควบคุม จึงเปนเหมือนการ

ปลดปลอยอํานาจ ซ่ึงทําใหพวกเขาไดพลิกบทบาทจากผูถูกใชอํานาจท่ีตองยอมจํานน กลายเปนผูใช

อํานาจความรุนแรงแทน 

 อยางไรก็ตาม แมวัฒนธรรมความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจะสงผลตอผูเลนและสังคมท้ังในแงบวกและ

ลบ หากแตความรุนแรงท่ีไรการควบคุมอยางมีขอบเขต ยอมสงผลกระทบในทางลบอยางมากดวย

เชนกัน ดังนั้นคณะผูเขียนจึงขอเสนอแนะใหมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ัง

ภาครัฐและเอกชนควรจัดการประชุมเพ่ือสรรหาแนวทางในการปองกันการปอนผูเลนหนาใหมเขาสู

วงจรของความรุนแรงในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุมผูเลนท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ควรไดรับการดูแลอยาง

ใกลชิด กระทรวงศึกษาธิการควรเพ่ิมเนื้อหารายวิชาท่ีสรางความตระหนักรูเก่ียวกับความรุนแรงท่ีเกิด

จากเกมออนไลน ซ่ึงอาจเชิญนักจิตวิทยามาใหความรูตามสถานศึกษาดวยก็ได นอกจากนี้ หนวยงานท่ี

เปนผูดูแลเกมออนไลนตาง ๆ โดยเฉพาะเกมท่ีมีเนื้อหารุนแรง ควรมีการตรวจสอบและเซ็นเซอร 

(censor) ผูเลนท่ีใชคําพูดและภาษาท่ีรุนแรง และควรมีมาตรการการจํากัดอายุของผูเลน เพ่ือปองกัน

การผลิตซํ้าความรุนแรงตอไปในอนาคต 
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เวลาคุณภาพ ....เปดโลกกวางสรางผูเรียนสูการเปน Active Citizen 

 

รัตนาภรณ ประวัติวัชรา 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

 ในปจจุบัน สังคมไทยและสังคมโลกกําลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายๆ ดาน ท้ังดาน

สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ซ่ึงยอมเกิดผลกระทบกับเด็กไทยและสังคมไทย  การ

จัดการศึกษาจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพัฒนาผูเรียนใหสามารถต้ังรับตอการเปลี่ยนแปลงท่ีกําลัง

เกิดข้ึนอยางรวดเร็วนี้ได  ทักษะสําคัญท่ีจําเปนอยางยิ่ง คือ ทักษะในการแสวงหาความรูและสราง

ความรูดวยตนเอง  การสรางสํานึกความเปนพลเมืองและจิตอาสา รวมถึงการสรางทักษะใหเปนคนดีมี

สํานึกดีไดดวยการปลูกฝงการเปน “Active Citizen” ใหเกิดข้ึน   ดังนั้น การพัฒนาเยาวชนยุคใหม

เพ่ือใหกาวทันสูโลกแหงอนาคตจึงตองอาศัยการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับสังคมโลก 

ท่ีไมมุงเนนใหผูเรียนเรียนรูแคเนื้อหาสาระวิชาในหองเรียนเทานั้น แตผูเรียนจะตองไดเรียนรู สราง

องคความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายนอกหองเรียน มุงเนนการจัดเตรียม “เวลาคุณภาพ” ในการ

เรียนการสอน โดยเนนประสบการณนอกหองเรียน เสริมสรางทักษะการเรียนรูนอกหองเรียนเพ่ือ

ขยายประสบการณเรียนรูในหองเรียน  สงเสริมประสบการณการเรียนรู และการคิดในระดับสูงอัน

เปนแนวคิดหลักของการเรียนรูและการดํารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  โดยการประยุกตกับทฤษฎีการ

เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ท่ีเนนใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนตั้งแต

วิธีคิด ความเชื่อ หรือมุมมองภายในของบุคคล จนถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติ และบูรณาการสู

ชีวิตจริง ซ่ึงใหเกิดผลลัพธเชิงบวกท้ังตอตนเองและความสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งตางๆ ในอนาคต 

พรอมกาวสูการเปน Active Citizen ในสังคมโลกตอไป 

 

คําสําคัญ: เวลาคุณภาพ, การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง, พลเมืองตื่นรู 
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Quality Time… Open the World of Learning to Become Active Citizens 

 

Rattanaporn Prawatvatchara 

School of Humanities and Applied Arts 

University of the Thai Chamber of Commerce 

 

Abstract 

 At present, the Thai society and even the global society have encountered 

changes in terms of the society, environment, technology and economy, which have 

an impact on Thai children and social development. Hence, the educational 

management needs to focus on the improvement in the learner ability to cope with 

these rapid changes. Essential skills for present-day learners need to include skills that 

they can acquire and build knowledge on their own, establish citizen sensing and 

volunteering, and develop themselves to be good and conscious people; in this 

manner, “Active Citizen” is necessary to be instilled in learners. Moreover, the quality 

of education that is harmonized with the global society by going beyond the learning 

content in the classroom is crucial for the development of a new generation of 

learners. Knowledge creation from various learning sources through the “quality time” 

needs to be promoted in teaching and learning by focusing on learning outside the 

classroom, enhancing experiential learning, and increasing higher-order thinking skills 

for living in the 21st century. These ideas of learning can be embedded in the 

Transformative Learning Theory to support the change in learners by developing their 

ways of thinking. 

 

Keywords:  quality time, transformative learning, active citizen   
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บทนํา 

  ดวยสังคมโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ไดมีการนําเทคโนโลยีเขามา

ชวยในการทํางานและการดําเนินชีวิตมากข้ึน   ผูเรียนท่ีสามารถใชทักษะดานตางๆ ไดเปนอยางดี อัน

ไดแก การสื่อสาร การแกไขปญหา ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงวิพากษ ประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือ

สรางงานอยางมีประสิทธิภาพ   ยอมจะเปนท่ีตองการของสถาบันหนวยงานและองคกรตางๆ   ดังนั้น 

เปาหมายการจัดการเรียนรูระดับอุดมศึกษาจึงตองใหผูเรียนเกิดการพัฒนาท้ังความรูดานวิชาการ และ

ทักษะตางๆ  รวมถึงพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนความคิด มุมมอง ความเชื่อ วิธีคิดของตนเองตอสิ่งตางๆ 

ดวย   ผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาผูเรียนในระดับอุดมศึกษาดวยเชนกัน  จึงตอง

ปรับเปลี่ยนบทบาทสําคัญหลายประการ ไดแก การเปนผูกระตุนและสรางใหผูเรียนเห็นความสําคัญ

และคุณคาของการนําความรูไปใชในปฏิบัติการจริง  การเปนผูสรางแรงบันดาลใจในการคนหาความรู   

การเปนแบบอยางของความกระตือรือรนและการคิดวิพากษ   รวมถึงการเปนผูตั้งคําถามเชิงวิพากษ

เพ่ือใหผูเรียนไดสะทอนการคิดเชิงลึกมากข้ึน (เทียมจันทร พานิชยผลินไชย, 2559; Weimer, 2002)  

 จากนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีผานมา  มุงเนนใหบัณฑิตมีคุณภาพเพ่ือสังคมเปนสุข 

สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาท่ีต้ังอยูบนฐานของชีวิตจริง  โดยการกําหนดพ้ืนท่ีสําหรับ

นักวิชาการสายรับใชสังคมในสถาบันอุดมศึกษา    กําหนดนิยามใหมของ "การศึกษา" ครอบคลุมถึง 

"การเรียนรูตลอดชีวิตและอยูบนฐานวัฒนธรรม"  กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีสวนในการรับผิดชอบ

ตอสังคม อีกท้ังยังมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชนและสังคมมากข้ึน   โดยเนน "การพัฒนา

วิชาการสายรับใชสังคม ทิศทางการผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21"  เพ่ือใหสังคมไทยมีความรูเทาทัน

โลกและกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรูเปนสังคมแหงปญญา รูจักและม่ันใจในตัวเอง ชวยเหลือตัวเอง 

ตลอดท้ังสามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกันได สงเสริมใหคนไทยโดยภาพรวมมีจิตสํานึกความเปน

พลเมืองท่ีดีของประเทศ เตรียมความพรอมใหบัณฑิตกาวเขาสูความเปลี่ยนแปลง  การเรียนการสอน

รูปแบบใหมจึงจัดใหนักศึกษาไดเรียนรูจากโจทยปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชนสังคม ยายหองเรียนจาก

หองสี่เหลี่ยมมาใชชุมชนเปนพ้ืนท่ีการเรียนพ้ืนท่ีปฏิบัติการจริง   กําหนดกิจกรรม “เวลาคุณภาพ” ข้ึน

ในกระบวนการเรียนการสอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงภายนอกหองเรียน 

ไดฝกทํางานแนบแนนกับภาคสวนตางๆ ท่ีเปนชีวิตจริงของสังคม สามารถนําเอาความรูทางวิชาการ 

การเรียนรู การสรางความรู การใชความรูไปสูชีวิตจริงของสังคม ดวยแนวคิดและแนวทางปฏิบัตินํา

สายวิชาการรับใชสังคมเชนนี้ ยอมสงผลสนับสนุนใหผูเรียนกาวสูการเปน Active Citizen ไดอยาง

แทจริง  

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 243 | 

 

เวลาคุณภาพ...กาวสําคัญสูการเปน Active Citizen 

เวลาคุณภาพ (Quality Time) หมายถึง การใชเวลาใชชีวิตอยูรวมกันอยางมีความสุข

และมีคุณภาพ  จะเปนชวงเวลาใดก็ได ท่ีอยูรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันอยางสรางสรรค ก็ถือเปนเวลา

คุณภาพได ไมเพียงสรางความสุขและความอบอุน แตยังเสริมสรางสายสัมพันธแหงความรักและความ

เขาใจ  “เวลาคุณภาพ” จึงเปนสิ่งจําเปนท่ีจะชวยใหครอบครัวม่ันคง ชวยเสริมสรางความรักและ

ความสัมพันธท่ีดีระหวางคนในครอบครัว  เปนเกราะคุมภัยเม่ือเกิดปญหาข้ึน เปนพลังเม่ือเกิดความ

ออนลา และเปนความเชื่อม่ันเม่ือเกิดความออนแอ ดังนั้น การใชเวลารวมกันอยางมีคุณภาพจึงเปน

เรื่องสําคัญท่ีไมเพียงแตพอ แม ลูกเทานั้น แตยังรวมถึงสมาชิกทุกคนของครอบครัวท่ีรวมกันสราง

ชวงเวลาอันนาประทับใจใหเกิดข้ึนผานกิจกรรมตางๆ ได นอกจากจะชวยเพ่ิมสายสัมพันธในครอบครัว

แลว ยังชวยเสริมพัฒนาการใหดีตามไปดวย จะไดเรียนรูเก่ียวกับครอบครัว ความสัมพันธ การแบงปน 

และการรักผูอ่ืน นับเปนพ้ืนฐานสําคัญของพัฒนาการการเรียนรูชีวิต สรางภูมิคุมกันใหเติบโตอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข  โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงของวัยรุนซ่ึงเริ่มมีพ้ืนท่ีท่ีเปนสวนตัว ยิ่งตองการ

เวลาจากพอแมเม่ือมีปญหา  

Quality Time คือ ชวงเวลา “คุณภาพ” ท่ีทุกคนในครอบครัวสามารถถายทอดความรัก 

และความใสใจใหกันและกันผานสัมผัสท่ีอบอุน และทํากิจกรรมรวมกัน   ทุกนาทีท่ีพอแมไดใชเวลา

รวมกับลูก คือ ชวงเวลาแหงการเรียนรูท่ีสามารถเก็บเก่ียวประสบการณอันมากมายและในทุก

ชวงเวลาของชีวิตสามารถ “สราง” เวลาคุณภาพ   เพื่อเสริมสรางพัฒนาการเรียนรูใหเกิดข้ึนได    

ดังนั้น การสราง “ชวงเวลาคุณภาพ” จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุดในการสรางประสบการณและ

พ้ืนฐานท่ีดีใหเกิดพัฒนาการเรียนรูไดตรงตาม Window of Opportunities ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีทักษะ

การเรียนรูดานใดดานหนึ่งพัฒนาไดสูงสุดดวย 

 จากสภาพสังคมไทยในปจจุบันท่ีเต็มไปดวยความเรงรีบโดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมเมือง 

ครอบครัวซ่ึงเปนหนวยพ้ืนฐานท่ีสุดในการสรางทรัพยากรบุคคลใหแกสังคม เปลี่ยนแปลงไปจากใน

อดีตท้ังในดานโครงสรางระบบความสัมพันธและการปฏิบัติหนาท่ี   โดยมีครัวเรือนท่ีเล็กลง เปน

ลักษณะครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน ดวยลักษณะสังคมท่ีแขงขัน  ทําใหบิดามารดาเนนการทํางานมากกวา

การอุทิศเวลาใหครอบครัว  ซ่ึงสงผลตอการใชเวลารวมกันลดลงท้ังปริมาณและคุณภาพจนเปนปญหา

ปฏิสัมพันธในท่ีสุด   เม่ือครอบครัวซ่ึงเปนหนวยพ้ืนฐานเกิดปญหา สังคมยอมเกิดปญหาเชนกัน  

ปญหาการมีเพศสัมพันธและการตั้งครรภกอนวัยอันควร  การใชความรุนแรง การมีพฤติกรรมตอตาน

สังคม การยกพวกตีกัน  การติดอินเทอรเน็ตติดเกมส   การติดสื่อสังคมออนไลนเปนปญหาการติดทาง

พฤติกรรมท่ีพบไดในวัยรุนไทย การใชเวลาคุณภาพจึงเปนปจจัยท่ีสามารถชวยปองกันพฤติกรรมเสพ

ติดได ดังนั้น การสรางพลังใหครอบครัวเพ่ือใหกลับมาทําหนาท่ีของครอบครัวอยางเหมาะสมจึงเปนสิ่ง



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 244 | 

 

ท่ีจําเปนในการปองกันปญหาท่ีจะเกิดกับเยาวชนไทยอันเปนบุคคลท่ีจะขับเคลื่อนสังคมในอนาคต

ตอไป   การใชเวลาคุณภาพรวมกันนับเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยเสริมใหเกิดพลังในครอบครัว   ผูปกครอง

มีบทบาทในการสรางสรรคชวงเวลาเหลานี้ใหเกิดข้ึนโดยยึดความตองการของลูกเปนศูนยกลาง เปน

เวลาท่ีครอบครัวเชื่อมตอความสัมพันธกันดวยความรัก  ไดมีโอกาสสื่อสารกันอยางเหมาะสม เพ่ือ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ผานทางการทํากิจกรรมตางๆ   ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของเอษ

รา วสุพันธรจิต, รัศมน กัลยาศิริ.(2560: 619 –630) สรุปไววา ควรสงเสริมใหผูปกครองตระหนักถึง

ความสําคัญจัดสรรเวลาคุณภาพในครอบครัว ดูแลพฤติกรรมการใชสมารทโฟนและระยะเวลาในการ

เขาถึงสื่อสังคมออนไลนของวัยรุน รวมถึงสงเสริมกิจกรรมทางเลือกอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากการใชสื่อ

สังคมออนไลนเพ่ือปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนอีกตอไป 

 ดวยสถาบันอุดมศึกษา เปนหนวยหนึ่งของสังคมท่ีมีบทบาทหนาท่ีสั่งสอน อบรมความรู 

คุณธรรม จริยธรรมใหกับเยาวชนท่ีจะเปนกําลังสําคัญของสังคมตอไป  เวลาสวนใหญของผูเรียนจึงอยู

กับรูปแบบการเรียนการสอนท่ี กําหนดข้ึนของมหาวิทยาลัยแตละแหง     หากผูบริหาร

สถาบันอุดมศึกษาและผูสอตระหนักถึงความสําคัญของ “เวลาคุณภาพ”  สามารถจัด ใหเกิดข้ึนใน

กระบวนการเรียนการสอนของแตละคณะวิชาได ยอมเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาผูเรียนใน

ทุกๆ ดานไดอยางแทจริง 

 

เวลาคุณภาพ...การถายทอดความรูสําหรับผูเรียนยุคใหม  

  คําวา “เวลาคุณภาพ” สําหรับกระบวนการเรียนการสอนในท่ีนี้ หมายถึง การกําหนด

รูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีความหมาย กระตุนความสนใจใหกับผูเรียน เพ่ือเปดโอกาสในการสราง

พัฒนาและประยุกตใชความรู ความสามารถ รวมถึงการสงเสริมทักษะตางๆ เพ่ิมเติม  ผูเรียนตองตั้งใจ

ตอการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูนั้นๆ ใหสําเร็จลุลวงได ฝกใหเปนนักวางแผน ผูมีอํานาจตัดสินใจ 

เลือกใชประโยชนจากความรูในสถานการณใหมๆ ท่ีชวยสนับสนุนในการหาคําตอบสําหรับคําถามของ

ตัวเองโดยใชการวิเคราะห   ดวยเหตุนี้เอง สถาบันการศึกษาจึงจําเปนตองปรับตัวเพ่ือใหเด็กไทยมี

ความรูท่ีสามารถไปสืบคนความรูตอได  สามารถท่ีจะพัฒนาทักษะการเรียนรูของตัวเอง และไปหาวิธี

คนหาความรูท่ีจําเปนมาใชได   ทักษะสําคัญของผูเรียนยุคใหม คือ  “ทักษะในการแสวงหาความรู

และสรางความรูดวยตัวเอง” ไดแก 

  1. Character Building ท่ีดี หมายถึง การมีลักษณะท่ีดีตอการพัฒนาตัวเองเพ่ือการเติบโต

ในวันขางหนา หมายถึง “ความเพียร ความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา คิดบวก” และดีตอสังคม

โดยรอบ คือ เปนคนดี มีจิตอาสา มีความเปนพลเมือง จิตใจโอบออมอารี หรือท่ีเรียกกันวา Attitude 
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  2. ความรู  ตองเปนความรู ท่ีสําคัญเพ่ือนําไปศึกษาคนหาใหเ กิดความรู ใหมได  ใน

ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการใชความรูคือ“ทักษะ” โดยเฉพาะทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ี

จําเปนตอการใชชีวิตในอนาคต คือ ทักษะในการจัดการการเงิน ทักษะในการดูแลสุขภาพตัวเอง 

ทักษะในการสื่อสาร ทักษะในการคิดวิเคราะหและสรางสรรคผลงาน ทักษะในการจัดการ  สิ่งเหลานี้

ลวนเปนทักษะสําคัญในการ “ใชความรู” ท่ีมีอยูมากมายใหเกิดประโยชน ผลลัพธของการจัดการเรียน

การสอนของเด็กไทยในอนาคต คือ  ตอง “ใชความรูเปน” และ “เปนคนดี”    

  แนวคิดพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือการเรียนรูแหงศตวรรษท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช (2556) สรุปได 4 ประการ คือ  

 1. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Different)   ตองจัดการศึกษาตามความถนัด

ความสนใจ และความสามารถของผูเรียนแตละคนเปนเกณฑ  

 2. ความพรอม (Readiness) จากความเชื่อเดิมท่ีวา ผูเรียนจะสามารถเริ่มเรียนไดก็ตองมี

ความพรอมซ่ึงเปนพัฒนาการตามธรรมชาติ  ปจจุบันผลวิจัยทางดานจิตวิทยาการเรียนรู พบวาความ

พรอมในการเรียนนั้นเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนได   ถาหากสามารถจัดบทเรียนใหพอเหมาะกับระดับ

ความสามารถของเด็กแตละคน    

 3. การใชเวลาเพ่ือการศึกษา  จากท่ีผานมาพบวา การจัดเวลาเพ่ือการสอนหรือตาราง 

สอนมักจัดข้ึนโดยอาศัยความสะดวกเปนเกณฑ   การแบงหนวยเวลาเปนชั่วโมงเทากันทุกวิชาทุกวัน  

อีกท้ังยังจัดเวลาการเรียนไวอยางแนนอน เปนภาคเรียน หรือเปนปนั้น  ในปจจุบันไดจัดเปนหนวย

เวลาสอนใหสัมพันธกับลักษณะของแตละวิชา  ซ่ึงใชเวลาในการเรียนรูไมเทากัน  บางวิชาอาจใชชวง

สั้นๆ แตจัดสอนบอยครั้ง   การเรียนรูจึงไมจํากัดอยูแตเฉพาะในหองเรียนหรือในโรงเรียนเทานั้น  

ดังนั้น การจัด “เวลาคุณภาพ” ในการเรียนการสอนจึงเปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญและนํามา

พิจารณา 

 4. ประสิทธิภาพในการเรียน  ดวยการขยายตัวทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี

เกิดข้ึนอยางรวดเร็วทําใหมีสิ่งตางๆ ท่ีจําเปนตองเรียนรูเพ่ิมข้ึนมาก  แตการจัดระบบการศึกษาเทาท่ี

เปนอยูยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ   จึงจําเปนตองแสวงหาวิธีการใหมท่ีชวยใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงข้ึน ท้ังในดานปจจัยท่ีเก่ียวของกับตัวผูเรียน และปจจัยภายนอก    

 

เวลาคุณภาพ...การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) 

เหตุผลสําคัญท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน   เพราะผูเรียนใน

ยุคปจจุบันมีความแตกตางไปจากผูเรียนในอดีต   โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของขอมูลความรู ท่ีมี

มากมายและเพ่ิมข้ึนอยางเทาทวีคูณในแตละวันบนเครือขายสังคมออนไลน (Social Network) และ
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อินเทอรเน็ต (Internet)  ปญหาของผูเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงไมใชการขาดแหลงความรูอีกตอไป 

แตปญหาก็คือ จะทําอยางไรจึงทําใหผูเรียนสามารถนําตนเองไปสูขอมูลความรู คนหา และเลือกรับ

ความรูดวยการใชสติปญญาอยางรูเทาทัน เรียนรูเนื้อหานั้นควบคูไปกับการคิดวิพากษ  จนนําไปสูการ

สังเคราะหความรู เพ่ือนําไปใชในการปฏิบัติ หรือปฏิบัติการ และเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคของรายวิชา

หรือสาขาวิชานั้นๆ  

 ปญหาหนึ่งท่ีพบกันโดยท่ัวไปในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  คือ ผูเรียนจํานวนมาก

มักมีความคุนชินและมีความเชื่อวาครูหรืออาจารยผูสอนเปนเจาของความรูท้ังหมด  วิธีการไดมาซ่ึง

ความรู คือ ผูสอนเปนผูถายโอนความรูใหแกนิสิตนักศึกษาเปนหลัก  และเชื่อวาผูสอนเปนผูตัดสินใจ

ตอวิธีการเรียนรู เนื้อหาความรู ไปจนถึงการประเมินผลของการเรียนรูของผูเรียนดวย   ปญหาท่ี

เกิดข้ึนดังกลาวนี้ยังคงเปนความเชื่อของผูเรียนท่ียังยึดติด ยังคงดําเนินอยู และพบเห็นไดในปจจุบัน  

ดวยสถานการณของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสงผลกระทบกับผูเรียน  จึงตองมุงเนนพัฒนาสนับสนุน 

และสงเสริมใหผูสอนปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญให

มากข้ึนกวาเดิม (Learner Centered Approach)  

  แนวทางในการเปลี่ยนแปลงท่ีทําใหใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริง  ตองอาศัย

กระบวนการเรียนรู ท่ีเนนการสราง การเปลี่ยนแปลงท้ังในดานความเชื่อ มุมมอง จนถึงการ

เปลี่ยนแปลงสูการปฏิบัติท่ีสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของผูเรียน ท้ังในเชิงความรู วิธีการ

เรียนรู  การไดมาซ่ึงความรู ความรับผิดชอบตอการเรียนรูของตน   การเปลี่ยนแปลงของผูเรียนใน

ลักษณะนี้จะเกิดข้ึนไดนั้น     การจัดการเรียนการสอนตองใหสอดคลองกับลักษณะของผูเรียนตาม

แนวคิดการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ชนัดดา ภูหงษทอง (2561) ไดเสนอแนวคิดทฤษฎี

เก่ียวกับกระบวนการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแตภายใน และนําไปสูการปฏิบัติได

ในชีวิตจริง  คือ ทฤษฎีการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)  

 ทฤษฎีการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง หมายถึง กระบวนการท่ีทําใหกรอบอางอิง (Frames of 

References) ของบุคคลท่ีมักสันนิษฐาน (Assumptions) ตอสิ่งตางๆ วาเปนความจริงโดยปราศจาก

การตรวจสอบหรือตั้งคําถามตอขอสันนิษฐานนั้นๆ  ใหเปลี่ยนแปลงไปสูการมีกรอบอางอิงท่ีสามารถ

พิจารณาอยางรอบดานมากข้ึน (Inclusive)   สามารถแยกแยะวินิจฉัยไดมากข้ึน (Discriminating)    

สามารถเปดรับสิ่งตางๆไดมากข้ึน (Open)  สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงอารมณมากข้ึน 

(Emotionally Capable of Change)  สามารถสะทอนคิดมากข้ึน (Reflective)   กรอบอางอิงท่ีมี

ลักษณะเหลานี้จะชวยสรางความเชื่อ (Belief) และความคิดเห็น (Opinion) ท่ีผานการตรวจสอบและ

มีความเปนจริงมากข้ึน (True) หรือมีเหตุผลอันสมควรมากข้ึน (Justified)  ซ่ึงจะนําไปสูแนวทางการ

ปฏิบัติ (Action) ในชีวิตของบุคคลตอไป     
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 “กรอบอางอิง” เปนโครงสรางของสันนิษฐานและการคาดการณ (Expectations) ท่ีถูก

กลั่นกรองดวยความพึงพอใจของบุคคลและเก่ียวของกับท้ังมิติทางปญญา (Cognitive) ทางอารมณ 

(Affective) และทางภาวะจิต (Conative) ยังเปนสิ่งท่ีสรางและจํากัดการรับรู การคิด ความรูสึก และ

อุปนิสัยของบุคคล รวมถึงเปนสิ่งท่ีชวยสํารวจหาบริบท  เพ่ือสรางความหมายตอสิ่งตางๆ ซ่ึงสามารถ

เลือกประสบการณเชิงประสาทสัมผัสรับรูไดดวยตนเอง (Sensory Experience)  กรอบอางอิงนี้

ประกอบดวย 2 มิติ ไดแก จิตนิสัย (Habits of Mind) และมุมมอง (Points of View)  (Mezirow, 

Jack., Taylor, Edward W., and Associates., 2012)  

 แนวทางการประยุกตกระบวนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเรียนการสอน

นั้น  สามารถพิจารณาถึงสิ่งท่ีตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผูเรียนได  Dirkx (2017) ไดจําแนก

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียนเปน 2 ลักษณะ ไดแก  

 1. ผลลัพธท่ีเก่ียวของกับตน (Self)   เปนการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง ไดเปลี่ยนแปลงสิ่ง

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับตนของผูเรียน ไดแก อัตลักษณหรือมุมมองตอตนเอง (Identity or View of 

Self) การรับรูความสามารถตน (Self-Efficacy) การสรางพลัง (Empowerment) การรูจักตน (Self-

Knowledge)  ความสามารถในการรับผิดชอบ (Responsibility) การเปลี่ยนแปลงการใหความหมาย

หรือเปาหมายของชีวิต (Meaning or Purpose in One’s Life)  การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ 

(Personality)  ความสัมพันธกับผูอ่ืน (Relatedness to Others)  

 2. ผลลัพธ ท่ีเ ก่ียวของกับมุมมองตอโลก (World View)  เปนการเปลี่ยนแปลงในเชิง

สันนิษฐานหรือความคิดของบุคคลในเรื่องมุมมองตอโลก เชน การเปลี่ยนแปลงในสันนิษฐาน 

(Assumption) ความเชื่อ (Belief) หรือการคาดการณ (Expectation) การปรับหรือจัดความเขาใจท่ี

มีตอสิ่งตางๆ ในโลกใหม (Reorganization)  ความเขาใจอยางลึกซ้ึงหรือเห็นความซับซอนตอสิ่งตางๆ 

ในโลก  ความตระหนักในสิ่งตางๆ ของโลก  

   จากแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน  สามารถนํามากําหนด 

“เวลาคุณภาพ” ในกระบวนการเรียนการสอนได ดวยการเชื่อมโยงท้ังดานเนื้อหา ความรู  หรือ

ประเด็นสําคัญตางๆ ไดอยางกลมกลืน มีความสอดคลองและเปนไปไดมากท่ีสุด   อีกท้ังผูเรียน

สามารถพัฒนาไดท้ังความรู ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิตามคุณลักษณะ  ทักษะตางๆ ท่ีสําคัญ รวมถึง

การเห็นคุณคาและความหมายของเนื้อหาความรูท่ีเรียนอยางแทจริง สามารถเชื่อมโยงความรูไปสูโลก

แหงชีวิตจริงของตนเองจนไปถึงระดับสังคมได   การเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงจึงนับเปนหนึ่งในทฤษฎี

ท่ีสนับสนุนใหผูเรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได  และยังชวยใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคอ่ืนๆ อีกหลายประการ  อันมีความสําคัญตอชีวิตการเรียน การทํางาน การดํารงชีวิตในสังคม

อยางมีคุณคา มีความหมาย และมีความสุข ฉะนั้น จึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนใน

ระดับอุดมศึกษานําแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงไปใชในการจัดการเรียนการสอน    
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จัดเปนรูปแบบของ “เวลาคุณภาพ” ข้ึนโดยผานกิจกรรม บรรยากาศ หรือวิธีการตางๆ ท่ีมีความ

หลากหลาย ซ่ึงผูสอนจะตองคนควาศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการนํามาปรับใชกับกระบวนการเรียนการ

สอนจากกรณีตัวอยางหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสาขาของตนเอง และประยุกตใชอยางเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของเนื้อหารายวิชาและธรรมชาติของผูเรียน คุณประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงการ

จัดการเรียนการสอนของผูสอนจักกอใหเกิดผลลัพธท่ีดีตอท้ังตัวผูเรียน ผูสอน และชุมชนการเรียนรู

เชิงวิชาชีพ ซ่ึงจะขับเคลื่อนใหการศึกษาของไทยมีความหมายมากข้ึนและเปนไปตามเปาประสงคของ

การศึกษา 

 

เวลาคุณภาพ...ดึงศักยภาพออกมาจากการเรียนรูนอกหองเรียน 

การจัดการศึกษานอกหองเรียน  นับเปน “เวลาคุณภาพ” อีกรูปแบบหนึ่งของกระบวนการ

เรียนการสอน  ซ่ึงเปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณคาอยางยิ่งในการขยายขอบขายความคิด ความรู และ

เพ่ิมพูนทักษะ ปลูกฝงเจตคติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมท่ีผสมผสาน  ชวยทําใหการเรียนในหองเรียนไดผล

สมบูรณข้ึนอยางแทจริง ดังท่ีนักการศึกษาตางประเทศและนักการศึกษาไทยไดเสนอไว   สรุปคุณคา

และความสําคัญของการศึกษานอกหองเรียน ไดดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร  ภาษา ศิลปะ สังคมศึกษา การ 

ศึกษานอกสถานท่ีนั้นสามารถสงเสริมกระตุนความอยากรูอยากเห็น และเพ่ิมความสนใจจากการ

สังเกต สํารวจ ทดลอง จดบันทึก เก็บขอมูล และสรุปผล  อีกท้ังดวยความงดงามจากธรรมชาติจะชวย

ใหเด็กฝกการบรรยาย เขียนโคลงกลอน และวาดภาพจากจินตนาการ  การไดทํางานรวมกันตลอดจน

พบเห็นบุคคลท่ีมีอาชีพแตกตางกัน ชวยทําใหผูเรียนเขาใจถึงบทบาททางสังคมและการดํารงชีวิต  

และความสัมพันธของบุคคลในสังคมไดเปนอยางดี  และชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนดวย ( 

Behrendt & Franklin, 2014)  

2. เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สามารถเปด 

โอกาสขยายประสบการณการเรียนรูในหองเรียน ชวยใหผูเรียนเกิดความชื่นชมในความงดงามของ

ธรรมชาติ รูจักสิ่งแวดลอม เขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของและไมอาจ

แยกจากชีวิตมนุษยได (Hammerman, Hammerman, Hammerman, 2001) 

3. เพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน การศึกษาจากแหลง 

เรียนรูท่ีหลากหลายนอกหองเรียนเปนการเรียนรูจากสภาพจริงในลักษณะองครวม ท่ีไมไดจัดข้ึนเพ่ือ

ทดแทนตําราเรียน แตอยูบนพ้ืนฐานการเรียนรูท่ีตองเรียนโดยผานประสบการณตรง  ทิศนา แขมมณี 

(2558) กลาววา การไปทัศนศึกษาชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค   เปนวิธีสอนท่ีชวย

ใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง  โดยเรียนรูจากสภาพความเปนจริง  สามารถเชื่อมโยงระหวางการ
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เรียนรูในหองเรียนและสภาพท่ีแทจริง   อีกท้ังชวยสงเสริมการใชทรัพยากรทองถ่ินและชุมชนใหเปน

ประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน และสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ศศิพัชร จําปา

(2559) พบวา การเรียนรูประวัติศาสตร จะชวยใหผูเรียนเรียนรูจากการตั้งคําถาม เปนการเรียนรูใน

ลักษณะ “Doing of History” แสวงหาจากการศึกษาขอมูล หลักฐานจากแหลงเรียนรูทาง

ประวัติศาสตรในทองถ่ินและชุมชน เปนการกระตุนความสนใจของผูเรียนใหเกิดความรักและภูมิใจใน

ทองถ่ินของตน และอลงกรณ จุฑาเกตุ (2557) เสนอวา พิพิธภัณฑเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียน

ตลอดชีวิตท่ีสําคัญท่ีมีเอกลักษณของตนเอง ทําใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาเรื่องราวในทองถ่ินตน วิถี

ชีวิต และวัฒนธรรมทองถ่ินได  

ทัฟฟ (Tuffy, 2011) เสนอวาการเรียนรูนอกหองเรียนโดยจัดไปทัศนศึกษาท่ีพิพิธภัณฑ

นับเปนการเรียนท่ีผูเรียนมีสวนรวม ครอบคลุมจุดประสงคทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย   

สงเสริมกระบวนการคิด การแกปญหา และการตัดสินใจ  เปนการสรางแรงจูงใจตอการเรียนให

สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีเรียนในชั้นเรียน ทําใหบทเรียนมีความหมายมากข้ึน   การจัดการเรียนการ

สอนจึงไมควรจํากัดเฉพาะในหองเรียนเทานั้น   ผูสอนจึงควรใชชุมชนเปนแหลงเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนมี

สวนรวมและเปนการปลูกฝงคุณลักษณะของการเปนผูใฝเรียนรูตลอดชีวิตอีกดวย จากผลงานวิจัย บี

เรนทและแฟรงคคิด (Behrendt & Franklin, 2014) พบวา การจัดทัศนศึกษาเปนกระบวนสําคัญใน

การฝกทักษะ การสังเกต การรับรู  โดยใชประสาทสัมผัสทุกสวน การเสริมสรางเจตคติเชิงบวก สราง

ความตระหนักเห็นความสําคัญของเนื้อหาบทเรียน   ไดเรียนรูคําศัพทมากข้ึน เรียนรูท่ีจะสังเกต ตั้ง

คําถาม เกิดความสงสัย ไปสูการแสวงหาคําตอบ ผูเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด เชื่อมโยง

เนื้อหา ทฤษฎีท่ีเรียนในชั้นเรียนกับประสบการณตรงท่ีไดรับจากการไปทัศนศึกษานอกหองเรียน 

(Outdoor Fieldtrip) และเรียนรูเก่ียวกับชุมชนไดอีกดวย  

 การศึกษานอกหองเรียนท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม เปนการ

จัดประสบการณท่ีขยายขอบขายความรู ความคิด เพ่ิมพูนทักษะปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ดังนั้น การศึกษานอกหองเรียนจึงมีคุณคาและความสําคัญอยางยิ่ง เพราะชวยใหผูเรียนมี

พ้ืนฐานความรูดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงถูกกําหนดใหเปนแนวคิดท่ีสําคัญหนึ่งในศตวรรษท่ี 21 แลว ยังชวย

ใหผูเรียนไดเรียนโดยผานประสบการณตรง เรียนรูจากการสังเกต ตั้งคําถาม แสวงหาคําตอบดวย

ตนเองจนเปนการเรียนรูท่ีมีความหมายสงผลใหประสบความสําเร็จในการเรียน  

  “เวลาคุณภาพ”  นับเปนเสนทางการเรียนรู (Learning Journey) ท่ีทําใหผูเรียนไดดึง

ศักยภาพของตัวเองออกมาใช   ความรับผิดชอบตอโครงการตางๆ ท่ีผูเรียนไดลงมือ จึงเปนเสมือนการ

สรางพ้ืนท่ีใหตัวเองไดลงสนามไปเรียนรู  ซ่ึงเปนไดท้ังทักษะความรู ความชํานาญเชี่ยวชาญเฉพาะตัว 

หรือแมแตความอดทนและความพยายาม เปนภาวะของการกาวขามปญหาและอุปสรรคท่ีตองอาศัย

ความเชื่อม่ันและศรัทธาในตัวเองวาสามารถประคับประคองตัวเองใหขามพนไปได   ประสบการณท่ี
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หลอหลอมตัวตนของแตละคนผานเสนทางการเรียนรู ประกอบดวยปจจัย สําคัญท่ีเชื่อมโยงกัน 3 สวน 

คือ 

1. แรงขับ (Drive) ใหลงมือทํา 

2. เม่ือทําแลวจึงเกิดทักษะ (Skills) 

3. จุดยืนหรือทาทีของตัวเองท่ีมีตอชุมชนและสังคม (Position) 

  ปจจัยสําคัญท้ัง 3 สวนจะถูกหลอมรวมกันเปนตัวตนของผูเรียนแตละคนได    หากการ

เรียนรูนั้นๆ เขามาในจังหวะท่ีเหมาะสม    สามารถชวยสงเสริมใหผูเรียนมองเห็นศักยภาพในตัวเองได

ชัดเจนยิ่งข้ึน  ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือพ้ืนท่ีแหงโอกาสหรือสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหเขาไดหลอหลอมความ

เปนตัวตนในชวงวัยนี้ไดหายไป  นับเปนเรื่องท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีตองจัดใหเกิด “เวลาคุณภาพ” ข้ึนใน

กระบวนการเรียนการสอน เขามาชวยออกแบบกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนข้ึน   เพ่ือใหเกิด

พ้ืนท่ีแหงโอกาสในการพัฒนาผูเรียนดังกลาวขางตน “การเรียนรูนอกหองเรียนสามารถสรางโอกาสใน

ชีวิต”  ผูเรียนจะเขาใจและเขาถึงการเรียนรูไดนั้น จึงไมไดอยูท่ีการสรางกระบวนการเรียนรูเฉพาะใน

หองเรียนหรือสถานศึกษาเพียงอยางเดียว  แตจะตองสรางใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง

ผานกิจกรรมนอกหองเรียนควบคูไปดวย    เพ่ือใหเด็กไดมีโอกาสและมีอิสระไดเรียนรูตามความสนใจ

ของตนเอง    การเรียนรูนอกหองเรียนไมเพียงทําใหเด็กสามารถเลือกเรียนรูไดตามความถนัด ความ

สนใจ และพรสวรรคของตนเองเทานั้น ยังชวยเสริมสรางกระบวนการเรยีนรู ผานประสบการณการคิด 

แกปญหาในสถานการณจริงท่ีจะติดตัวไปตลอดชีวิตอีกดวย 

 สถานการณแหงการเรียนรูท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 

 1.ไดมุมมองทางความคิดใหม สามารถเปลี่ยนทัศนคติจากความรูเดิมท่ีไมกวางไมลึกมาก

นัก สามารถเชื่อมโยงไดทุกมิติทุกมุมมอง กลายเปนความรูท่ีลุมลึกข้ึน ขยายกวางมากข้ึน 

   2. เปลี่ยนพฤติกรรมการแสดงออก การพูด หรือการกระทําเปลี่ยนแบบแผนท่ีเคยเปน

ความคุนชินเดิมๆได 

   3. มีทักษะ ความสามารถ หรือศักยภาพมากข้ึนจนเปนความเชี่ยวชาญท้ังทักษะการคิดท่ี

เปนระบบ ทักษะการฟง ใหกลายเปนทักษะท่ีนําไปประกอบอาชีพและทักษะชีวิตได 

   4. เปลี่ยนสํานึก มโนธรรมทางสังคม ความเขาใจและมุมมองทางสังคมไปสูการขับเคลื่อน

ทางสังคม ความเหลื่อมล้ําทางสังคม สํานึกความเปนพลเมืองดี  เปนสํานึกท่ีไมนิ่งดูดายตั้งแตใน

ครอบครัวไปจนถึงสังคม  

   5. รูจักตัวเอง รูจักตัวตนภายใน การตั้งคําถามกับชีวิต การไตรตรองชีวิต  

   6. เรื่องจิตใจ อารมณ และความคิด เปนปจจัยท่ีมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีรอบตัว ไมได

มองแตตัวเอง ยอมรับ และกลาท่ีจะตานกับกระแสท่ีผันผวน เปนการเติบโตภายในตนเอง 
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   7. การเปลี่ยนแปลงทางดานปญญาท่ีลุมลึก การรูเทาทันความเปนจริง ไมยึดติดจนเกินไป 

มีปญญาคลายการยึดติดได สามารถมองเห็นสภาวะธรรมแบบไมมีตัวไมมีตน เปนการเขาถึงความจริง

จนรูสึกวาเราปลอยวางตัวเองได  

   การจัดการเรียนรูนอกหองเรียนโดยผานประสบการณ (Outdoor Experiental  

Education) จึงตองมีการวางแผนบริหารจัดการอยางรอบคอบโดย และตองม่ันใจวาไดจัด

ประสบการณชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  หลักการเรียนรูนอกหองเรียนท่ีเนนประสบการณ สามารถ

สรุปไดดังนี้ (AEE, 2003: 9 -10)  

  1. เกิดข้ึนไดจากการท่ีผูสอนวางแผนอยางรอบคอบ    ในการเลือกประสบการณหรือ

กิจกรรมใหผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาทักษะการแกปญหาการคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ คิดสรางสรรค  

  2. สงเสริมพัฒนาการในทุกๆ ดาน รวมถึงพัฒนาการทางสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ 

สังคม และจิตวิญญาณ  ตลอดจนชวยใหผูเรียนมีการสื่อสารและปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนมากข้ึน รูจักเขาใจ

ตนเอง มีการตรวจสอบคานิยมเจตคติของตนมากข้ึน  

   3. ชวยใหผูเรียน ไดเรียนรูแบบกระตือรือรน มีสวนรวมในการลงมือกระทํา ไดฝกทักษะการ

สังเกต ตั้งคําถาม คิดวิเคราะห และแสวงหาคนควาดวยตนเอง  

  การเรียนรูโดยอาศัยประสบการณตรง (Direct Experience)  เปนลักษณะสําคัญของ

การศึกษานอกหองเรียน (Outdoor Education)  ชวยใหผูเรียนเขาใจและมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอม ไดฝกทักษะการสังเกต ฝกกระบวนการคิดวิเคราะห การตั้งคําถาม คิดสรางสรรค พัฒนา

ทักษะทางการสื่อสาร ทักษะทางสังคม และการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนซ่ึงลวนเปนทักษะแหงอนาคตใหม

ท้ังสิ้น 

 

เวลาคุณภาพ... การเรียนรูสําหรับคนรุนใหมยุคดิจิทัล 

แนวโนมกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของโลกท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลกระทบโดยตรง

กับวิถีชีวิตของผูคน ไมวาจะเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงหลายมิติ ทําให

เกิดการกระจายขอมูลขาวสาร ความรู และนวัตกรรม โดยเฉพาะยุคสังคมดิจิทัลทําใหเราสามารถ

เขาถึงแหลงขอมูลไดจากปลายนิ้วเปดโลกแหงการเรียนรูทุกท่ีทุกเวลา  ดังนั้นคนรุนใหมท่ีกําลังกาวสู

ตลาดแรงงานปจจุบันจึงมีพฤติกรรมและความคิดท่ีแตกตางจากคนรุนกอน  ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน

เชนนี้ยอมสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรู การทํางาน และการใชชีวิตของคนในสังคมอยางมาก 

ทามกลางกระแสแหงความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการพัฒนาทางดานดิจิ ทัล  

สถาบันการศึกษาหลายแหงไดพยายามปรับเปลี่ยนท้ังหลักสูตร รูปแบบและวิธีการสอนท่ีเนนการ
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เรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพและสามารถประยุกตใชไดจริง ความนิยมการเรียนรูนอกระบบเริ่มมีมากข้ึน 

เกิดเปนรูปแบบการเรียนรูท่ียืดหยุนสามารถตอบโจทยความตองการของผูเรียนไดรวดเร็ว  เลือกเรียน

สิ่งท่ีตนเองสนใจไดทันที   ระบบการเรียนรูทางออนไลนเขามามีบทบาทมากข้ึนท่ีทําใหสามารถเลือก

เรียนรูไดตามความสนใจ ภายใตเวลาสถานท่ีตามความสะดวก นอกจากนี้ นวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ 

สามารถตอบโจทยและรองรับการใชงานอยางเหมาะสม คนยุคนี้จําเปนตองปรับตัวและพัฒนา

ศักยภาพของตนเองอยูเสมอท้ังในแงการทํางาน และการใชชีวิต  อันสงผลทําใหพฤติกรรมการเรียนรู

ของคนเปลี่ยนไป  เกิดความรูใหมๆ มากมายนอกหองเรียน ทําใหผูคนในยุคนี้สามารถแสวงหาความรู

ไดอยางตอเนื่อง   ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและดิจิทัลมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วทําใหผูคน

เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา  โลกดิจิทัลจึงเปนสวนหนึ่งของการเรียนรูในยุคปจจุบัน  การ

เกิดนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ เปนยุคแหงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ   ขอมูลมากมาย

เหลานี้จึงจําเปนตองมีระบบจัดการขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  อีกท้ังผูเรียนจะตองมีทักษะในการคัด

กรอง แยกแยะและเลือกใชใหเหมาะสม   ระบบการศึกษาตองปรับตัวความรูในทุกวันนี้มีมากมายและ

แสวงหาไดงายข้ึน  การเรียนรูในยุคนี้จึงไมใชการเรียนเพ่ือทองจําแตเปนการเรียนเพ่ือรูและรูเพ่ือ

นําไปใชตอได  รูปแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับยุคนี้ คือ รูปแบบท่ีสามารถนําเทคโนโลยีมาใช

ประโยชน  ซ่ึงมวลชนสามารถเรียนรูได  ตองเรียนรูอยางเหมาะสมกับความสนใจความสามารถของ

แตละบุคคล จึงนับเปนโอกาสดีของคนรุนใหมในการเลือกรูปแบบการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับตนเองได    

สวนเครื่องมือสรางการมีสวนรวมในสังคมยุคดิจิตอล คือ การใชเทคโนโลยีมาชวยแกปญหาสังคมจาก

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ประกอบกับแรงผลักดันทางดานเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในชองทางการเรียนรูทุกรูปแบบ  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีเปนตัวขับ

เคลื่อนท่ีสําคัญ  

การจัดแหลงเรียนรูยุคใหมกับการขับเคลื่อนเมืองแหงความรู  การพัฒนาแหลงเรียนรูท่ี

สามารถเชื่อมโยงความรูท่ีหลากหลายจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาสูการเปนเมืองแหงความรู ไมวา

จะเปนแหลงเรียนรูทางกายภาพและแหลงเรียนรูออนไลน   ปจจัยสําคัญในการสรางสรรคแหลง

เรียนรูยุคใหมไมวาจะเปนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการเขาถึงองคความรู 

เทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีชวยใหการนําเสนอมีความนาสนใจ เขาใจงาย ชวยใหเกิดการมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาทักษะท้ังระหวางผูเรียนรูกับแหลงเรียนรู  และระหวางผูเรียนรูดวยกัน

เอง รวมถึงการสรางความรูสึกเปนเจาของแหลงเรียนรูของคนในชุมชนท่ีมีผลตอความยั่งยืนของแหลง

เรียนรูดวย การเรียนรูและการพัฒนาเมืองเปนพลวัตท่ีไมอยูนิ่งและเปนสิ่งทาทายโดยเฉพาะในยุคท่ี

การแขงขันข้ึนอยูกับความรูและภูมิปญญาของคนท่ีสามารถตอบสนองความตองการเรียนรู และการ

พัฒนาทักษะของคน ท้ังท่ีอยูในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี ใหมีสวนรวมสรางสรรคคุณคาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเพ่ือใหเปนเมืองแหงความรู  แหลงเรียนรูจึงมีบทบาทในการบริหารจัดการความรู  เพ่ือใหบริการ
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ความรูท่ีจําเปนตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนและนําไปสูการปรับใชความรูใหเกิดประโยชน  

เพ่ือใหคนและเมืองสามารถพัฒนาไปพรอมๆ กันอยางยั่งยืนในท่ีสุด   

 

เวลาคุณภาพ... ความพรอมสูการเปน Active Citizen 

   ในการสรางสํานึกความเปนพลเมืองและจิตอาสา และสรางทักษะใหผูเรียนเปนคนดี มี

สํานึกดีไดนั้น ตองปลูกฝงความเปน “Active Citizen” ใหเกิดข้ึนในทุกชวงชั้นของการเรียนรู 

 คําวา “Active Citizen” หมายถึง 

 - มีความรับผิดชอบ  

 - รูหนาท่ี มีเปาหมาย ทําตามคําม่ันสัญญา ไมหวังสิ่งตอบแทน เคารพความแตกตางของผูอ่ืน  

 - ไมเอาเปรียบ ไมตัดสินจากภายนอก ไมหลงตัวเอง คิดนอกกรอบ คิดเปน ทําเปน  

 - รูจักตั้งคําถาม คิดวิเคราะห ลงมือทําอยางมีเปาหมาย และอีกมากมาย 

วรากรณ สามโกเศศ (2558) ไดกลาวถึง สถานะการเปน Active Citizen จะโยงใยกับ

ปรัชญาท่ีระบุไววา สมาชิกขององคกร (ไมวาธุรกิจหรือรัฐ) หรือของประเทศ ลวนตองมีความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ถึงแมวาบุคคลนั้นจะไมมีสวนเก่ียวของกับบทบาทในดานการ

ปกครองเลย  ดวยเหตุผลท่ีวา ทุกคนเม่ือเกิดมาจะไดรับสิทธิจากรัฐในฐานะมนุษยก็ไดรับประโยชน

โดยธรรมชาติ  แตในฐานะพลเมืองนั้นจําเปนตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีตนเองไดรับในฐานะ

สมาชิกของรัฐเปนการตอบแทนใหแกรัฐดวยเชนกัน  Active Citizen เปนคนท่ีมีความรับผิดชอบตอ

สังคม มีบทบาทในชุมชน มีจิตอาสา (กระทําสิ่งตางๆ โดยไมหวังผลตอบแทนแกตนเอง) และจิต

สาธารณะ (มีจิตท่ีเห็นแกประโยชนของสังคมเปนหลัก) ศรัทธาในการรีไซเคิลทรัพยากรเพ่ือถนอม

สิ่งแวดลอม รักสันติภาพ รวมบริจาคทรัพยากรเพราะตระหนักดีวาเปนความรับผิดชอบของตน 

  ปจจุบัน  แนวคิด Active Citizen เกิดข้ึนในทุกระดับการศึกษา  ตั้งแตข้ันพ้ืนฐานจนถึง

ระดับมหาวิทยาลัย ไดถูกแพรกระจายไปท่ัวโลกท้ังในอังกฤษ สกอตแลนด เดนมารก แคนาดา 

สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกาไดกําหนดให Active Citizenship เปนวิชาบังคับใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ความเปนพลเมืองนั้นถือวาตองทําใหเกิด มิใชเปนเพียงหนาท่ี

เทานั้น แตเปนสิ่งท่ีตองทําใหเกิดข้ึนในตัวบุคคลเพ่ือใหเปนทรัพยากรท่ีมีคาของสังคม (สุพรรณี ชาญ

ประเสริฐ, 2557)  

  การเปน Active Citizen ไดนั้นไมสามารถเกิดข้ึนเพียงเพราะจากการเรียนในวิชาหรือการ

ทองคําจํากัดความได   หากตองเกิดจากการบมเพาะโดยพอแม ครู และสังคม ใหความรับผิดชอบเปน

สิ่งซ่ึงฝงอยูในตัวทุกคนทุกคนท่ีเกิดในแผนดินไทยลวนมีฐานะเปนพลเมืองไทย (Thai Citizen) ท่ีตอง

เปน Active Citizen ดวยเสนทางสราง Active Citizen ดวยภาพปลายทางท่ีอยากเห็นเยาวชนคนรุน
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ใหมในสังคมไทย มีความเปนพลเมืองท่ีใสใจตอสังคม (Good Citizen) สามารถพัฒนาตนเองใหมี

ทักษะการเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติจริง ใชศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือสังคมในเรื่องท่ี

มีความสนใจ 

 

บทสรุป   

“เวลาคุณภาพ” นับเปนกิจกรรมการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่ง  ท่ีสอดคลองกับแนว

ทางการจัดการเรียนรูสูการเปลี่ยนแปลงเปนหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรูทางการศึกษาท่ีมุงเนนการ

เปลี่ยนแปลงตั้งแตความเชื่อหรือมุมมองภายในของบุคคลไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติและ

การบูรณาการสูชีวิต กระบวนการเรียนรู สูการเปลี่ยนแปลงไดสรางผลกระทบเชิงบวกท้ังในระดับ

บุคคลเองและในระดับความสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งตางๆในโลก  อันเปนแนวคิดหลักของการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีทําใหผูเรียนสามารถเรียนรู และศึกษาเก่ียวกับตนเองและ

สิ่งแวดลอมได โดยการศึกษานอกหองเรียนสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาและทฤษฎีท่ีเรียนในหองใหเปน

รูปธรรม มีความหมาย อีกท้ังผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายนอก

หองเรียน กลาวไดวาเวลาคุณภาพท่ีเกิดข้ึนในการออกไปศึกษานอกหองเรียนสามารถเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถเรียนรูจากการฝกทักษะการสังเกต 

การสํารวจ มีวิจารณญาณคิดสรางสรรค ตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบ ตลอดจนเรียนรูในการสื่อสาร

และรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  กิจกรรมท่ียึดผูเรียนและปญหาเปนสําคัญถูกกําหนดข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคของกิจกรรมการเรียนรู เนื้อหา เวลา และจํานวนของผูเรียน การศึกษาไทยในยุคไทย

แลนด 4.0 มีเปาหมายเพ่ือใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเองและนําความรูไปประยุกต

ใหเกิดนวัตกรรมสูสังคม จึงตองจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สามารถนํา

ความรูหลายๆ แขนงมาบูรณาการแบบสรางสรรคเพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบสนองความตองการของ

สังคม ประเด็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจึงควรเนนภาคปฏิบัติ มีลักษณะยืดหยุนและ

หลากหลาย ผูเรียนมีอิสระในการเลือกท่ีจะเรียนรูมีสวนรวมคิดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู  เปด

โอกาสใหผูเรียนแสดงผลงานการเรียนรู ตลอดจนสามารถแสดงถึงการประยุกตความรูไปใชประโยชน

ในการรังสรรคชิ้นงานข้ึนมาใหม สามารถสะทอนใหเห็นถึงองคความรู ทักษะกระบวนการคิด ทักษะ

กระบวนการแกปญหา สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียน แสดงวากระบวนการจัดการเรียนรูใหกับ

ผูเรียนนั้นสามารถใหผลตอบสนองกับความตองการของสังคม สามารถสงผลใหเกิดหรือมีทักษะท่ี

จําเปนในศตวรรษท่ี 21 และเปนไปตามเปาหมายของการจัดการเรียนรูท่ีมีความพรอมกาวสูการเปน 

Active Citizen ไดอยางแทจริง 

เอกสารอางอิง 
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ปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

เหล็กกลาแหงหนึง่ในจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ชูเกียรติ จากใจชน1, จิราภรณ โภชกปริภัณฑ2,  

สุวัลลี แยมศาสตร3, คิม บุญทา4 
1,2,3,4 คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนตหลุยส 

4 นักศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

 

บทคัดยอ 

              “ปจจัยสวนบุคคลกับความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

เหล็กกลาแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  โดยมีวัตถุประสงค  คือ 

              1. เพ่ือศึกษาผลของปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ อายุ  รุนของคน  ระดับการศึกษา  

ระยะเวลาปฏิบัติงาน  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  ท่ีมีตอและความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงาน

อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 

              2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอายุ  ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจในงานแตละ

ดานกับความพังพอใจในงานดานอ่ืนๆ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาแหงหนึ่งใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

              กลุมตัวอยางในการศึกษาเปนพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาแหงหนึ่งใน

จังหวัดสมุทรปราการ  โดยการสุมตัวอยางจํานวน 70 คน  ใชแบบสอบถามท่ีประกอบดวยจํานวนขอ

คําถาม 26 ขอ  มีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .907 เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคามัชฉิมเลขคณิต  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  การทดสอบคาที  และสหสัมพันธเพียรสัน  ผลการศึกษาสรุปไดวา 

              1. พนักงานชายและพนักงานหญิง มีความพึงพอใจในงานในรายดานและภาพรวมไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสเปนโสดและพนักงานท่ีมีสถานภาพ

สมรสแลว มีความพึงพอใจในงานในรายดานและภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

              2. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในงานในดานสวัสดิการ

ของบริ ษัท และอ่ืนๆ สู งกว าพนักงาน ท่ี มีระดับการ ศึกษาปริญญาตรี  อย าง มีนัยสํ า คัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

               3. พนักงานท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน < 15,000 บาท มีความพึงพอใจในงานในรายดาน

ยอยดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัท และดานสวัสดิการของบริษัท และอ่ืนๆ และใน
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ภาพรวมสูงกวาพนักงานท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05   

              4. พนักงานเจนเนอเรชั่นเอ็กซมีความพึงพอใจในงานในรายดานยอยดานนโยบายและวิธี

ปฏิบัติตางๆภายในบริษัท และดานสวัสดิการของบริษัทและอ่ืนๆ สูงกวาพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

              5. พบความสัมพันธระหวางอายุ และระยะเวลาปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงานแต

ละดานมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานในดานอ่ืนๆ เพียงบางสวน   

 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจในงาน, โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลา, รุนของคน 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 259 | 

 

Personal Factors and Job Satisfaction among Blue-Collar Workers in a 

Steel Manufacturing Plant in Samut Prakan Province 

 

Chukiat Chakchaichon1, Jiraporn Pochakaparipan2, 

Suvallee Yamsart3, Kim Boontha4 
1,2,3,4 Faculty of Psychology, Saint Louis College 

4 Student in Industrial and Organizational Psychology 

 

Abstract 

              “Personal Factors and Job Satisfaction among Blue-Collar Workers in a Steel 

Manufacturing Plant in Samut Prakan Province” was a survey research. The objectives 

of this study were as follows: 

              1. To study the effects of personal facfors (gender, generation, educational 

level, work experience, and monthly income) on Job Satisfaction among blue-collar 

workers in a steel manufacturing plant in Samut Prakan Province. 

              2. To study the relationship between age, work experience, and the 

subscales of job satisfaction among blue-collar workers in a steel manufacturing plant 

in Samut Prakan Province. 

              The samples comprised of 70 blue-collar workers in a steel manufacturing 

plant in Samut Prakan Province. The sample were selected by the method of sample 

random sampling. The questionnaire was a 26-item questionnaire which had a 

reliability of .907. The statistics used to analyze the data were arithmetic mean, 

standard deviation, t-test and Pearson’s correlation.Five important parts of the 

research results were reported here.  

              1. There was not a statistically significant difference in job satisfaction 

between male workers and female workers. There was not a statistically significant 

difference in job satisfaction between single workers and married workers.  

              2. Workers with a High School/College Diploma had got higher job 

satisfaction, especially in company benefits when compared to workers with 

Bachelor’s degree statistically significant difference at the 0.05 level (2tailed).               
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              3. Workers with less than 15,000-baht-monthly income had got higher job 

satisfaction, especially in both the company policy and internal procedures, other 

company benefits, and overall job satisfaction when compared to workers with 

between 1 5 , 0 0 1 –3 0 , 0 0 0  baht-monthly income statistically significant difference  

at the 0.05 level (2tailed). 

              4. Generation X workers had got higher job satisfaction, especially in both 

the company policy and internal procedures and other company benefits when 

compared to Generation Y workers statistically significant different at the 0.05 level  

(2 tailed).             

              5. The results showed that age and work experience were significantly 

positive correlated with some of the subscales of job satisfaction. 

 

Keywords: job satisfaction, steel manufacturing plant, generation 
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

              ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) เปนตัวแปรท่ีสําคัญมากตัวแปรหนึ่งในทาง

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ ความพึงพอใจในงาน สามารถแบงออกเปนมิติยอยดานงาน ไดแก 

ลักษณะงาน สภาพการทํางาน และโครงสรางของงาน และมิติยอยดานการจัดการ ไดแก ความม่ันคง

ในงาน รายรับ ผลประโยชน โอกาสกาวหนา อํานาจตามตําแหนงหนาท่ี สภาพการทํางาน เพ่ือน

รวมงาน ความรับผิดชอบงาน การนิเทศ งาน การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบริหาร 

และความเขาใจกันระหวางผูบริหารกับพนักงาน เปนตน 

              องคการสวนใหญไดใหความสําคัญและมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหบุคลากรเกิดความพึง

พอใจในงาน  ซ่ึงความพึงพอใจในงานของบุคลากรจะสงผลโดยตรงตอประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานความพึงพอใจในงานท่ีเกิดข้ึนจะสรางความรูสึกรักภักดีตอองคการ และเม่ือบุคลากร

เกิดความรักในองคกรแลวก็จะรักในงานท่ีทํา และพรอมท่ีจะตั้งใจ ทุมเททํางานอยางเต็มความรู 

ความสามารถ ซ่ึงแนนอนวาจะเปนผลดีตอองคการเปนอยางยิ่ง 

              นักวิชาการหลายทาน ตลอดจนผลการวิจัยและขอคนพบทางวิชาการไดกลาวถึงปจจัยท่ี

สงผลตอความพึงพอใจในงานไวประการหนึ่ง  คือ ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรดวยบุคลากรท่ีเขามา

บรรจุทํางานอยูในองคการจะมาพรอมกับคุณสมบัติ  คุณลักษณะประจําตัว  โดยเราสามารถแบง

ปจจยัสวนบุคคลแออกเปน 2 มิติหลัก ไดแก มิติระดับปฐมภูมิ (Primary Dimensions) ประกอบดวย

อายุ เพศ รุนของคน  เชื้อชาติ ชาติพันธุ เพศวิถี ความสามารถทางกายภาพ และมิติระดับทุติยภูมิ 

(Secondary Dimensions) ประกอบดวยภาษา วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม การศึกษา อาชีพ 

ประสบการณ วิธีการเรียนรู (Rosado, 2006) ปจจัยสวนบุคคลเหลานี้ จะสงผลกระทบตอผลการ

ปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทํางาน การมุงตอผลสําเร็จ และปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ และ

จะสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพขององคการ เปนตนวา หากปจจัยสวนบุคคลมีความหลากหลายก็จะ

สงประโยชนตอการสรางและพัฒนานวัตกรรม ในทางตรงกันขามก็อาจเปนประเด็นปญหาในเรื่องการ

มีอคติระหวางกัน การเลือกปฏิบัติ ขาดความเปนทีม  อันอาจนําไปสูความทาทายสําหรับผูบริหารหรือ

เจาของสถานประกอบการในการสรางความยืดหยุนเชิงการบริหาร และการตอบสนองความตองการ

ของกําลังคนรุนตางๆ ในองคการ  เปนตน   

              ในการวิจัยครั้งนี้คณะผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของการวิจัยโดยเลือกศึกษาปจจัยสวนบุคคล 

ไดแก อายุ เพศ รุนของคน ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความพึง

พอใจในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ และผล

การศึกษานี้ สามารถนํามาเปนขอมูลประกอบการการตัดสินใจเพ่ือสรางความยืดหยุนในการบริหาร 

และใชเปนแนวทางในออกแบบโครงการ/กิจกรรม/นโยบายองคการในอนาคตเพ่ือการตอบสนอง
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ความตองการของกําลังคนรุนตางๆ และเพ่ือปองกันปญหาการลาออก การเปลี่ยนงานของบุคลากรท่ี

มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในดานงาน ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแลวอาจสงผลกระทบกับการ

ขับเคลื่อนงานขององคการในระยะยาว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนเพ่ิม

ผลิตภาพใหกับองคกรตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

              1. เพ่ือศึกษาผลของปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ รุนของคน ระดับการศึกษา ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน ท่ีมีตอความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

เหล็กกลาแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 

              2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางอายุ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงานแตละ

ดานกับความพังพอใจในงานดานอ่ืนๆ ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาแหงหนึ่งใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ 

              ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตองานดาน

ตางๆ โดยรวม เจตคติทางบวกตอการทํางาน อันเนื่องมาจากการท่ีบุคคลทํางานแลวไดรับการ

ตอบสนองความตองการในระดับท่ีบุคคลคาดหวังไว และคณะผูวิจัยไดทําการศึกษาความพึงพอใจใน

งาน 6 ดาน  ดังนี้ คือ ดานสภาพการทํางาน  ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัท  ดานการ

สื่อสารตางๆภายในบริษัท ดานหัวหนางาน  ดานเพ่ือนรวมงาน  และดานสวัสดิการของบริษัท และ

อ่ืนๆ 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

              เครื่องมือ 

              แนวทางในการสรางและพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในงาน ปรับใชจากแบบวัด 

Employee Satisfaction Inventory (ESI) ของ Koustelios AD, Bagiatis K. (1997) และแบบวัด 

Generic Job Satisfaction Scale (GJSS) ของ McDonald and McIntyre (1997) มีจํานวนขอ

คําถาม 26 ขอ ท่ีระบุมาตรวัด 4 ระดับ ไดแก พอใจอยางมาก คอนขางพอใจ คอนขางไมพอใจ   

ไมพอใจอยางมาก 

              การพิจารณาระดับคะแนนของความพึงพอใจในงาน  แบงออกเปน 4 ระดับ  ดังนี้   

คะแนนตั้งแต 3.26-4.00  กําหนดใหเปนระดับพอใจอยางมาก 
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คะแนนตั้งแต 2.51-3.25  กําหนดใหเปนระดับคอนขางพอใจ 

คะแนนตั้งแต 1.76-2.50  กําหนดใหเปนระดับคอนขางไมพอใจ 

คะแนนตั้งแต 1.00-1.75  กําหนดใหเปนระดับไมพอใจอยางมาก 

              การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จากการประเมินความสอดคลองของขอคําถามของ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน แบบวัดความพึงพอใจในงานฉบับนี้ มีความตรงตามโครงสราง = 0.8-1.0   

ตารางท่ี 1  แสดงคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบวัดความพึงพอใจในงาน 

แบบวัดความพึงพอใจในงาน จํานวนขอคําถาม ประสิทธิ์แอลฟา 

1. สภาพการทํางาน 7 .803 

2. นโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัท 4 .851 

3. การสื่อสารตางๆภายในบริษัท 2 .762 

4. หัวหนางาน  5 .840 

5. เพ่ือนรวมงาน 3 .777 

6. สวัสดิการของบริษัท และอ่ืนๆ 5 .814 

รวมท้ังฉบับ 26 .907 

              ประชากร 

              ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาแหง

หนึ่งในในอําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  มีจํานวน 85 คน 

              กลุมตัวอยาง 

              กลุมตัวอยางท่ีใช ในการศึกษาครั้ งนี้   ไดจากการสุมอยางงาย (simple random 

sampling) คณะผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางขนาดประชากรของ เครจซ่ีและมอร

แกน (Krejcie & Morgan) ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได5% และระดับความเชื่อม่ัน 95%  

โดยกลุมตัวอยางของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาแหงหนึ่งในในอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการ  คือ 70 คน 

              วิธีการเก็บขอมูล 

             ในการเก็บรวบรวมขอมูล  คณะผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากพนักงาน

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาแหงหนึ่งในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  ท่ีเปนกลุม

ตัวอยาง  จํานวน 70 คน  ใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 1 กุมภาพันธ ถึง 30 มีนาคม 

2562 รวมเวลาท้ังสิ้น 60 วัน 
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              การวิเคราะหขอมูล 

              1. หาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ในการนําเสนอขอมูล

เบื้องตนของปจจัยลักษณะสวนบุคคล และหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ในการอธิบายตัวแปรท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ ความพึงพอใจในงานในรายดาน

และภาพรวม 

              2. การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช ไดแก t-test และ Pearson Correlation 

 

สรุปผลการวิจัย 

              จากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 70 ชุด  ศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนบุคคล

กับความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาแหงหนึ่งในจังหวัด

สมุทรปราการ” คณะผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัย  ออกเปน 2 สวน  ดังนี้ 

              สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาแหง

หนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ  ไดแก  เพศ รุนของคน ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน  รายได

เฉลี่ยตอเดือนและความพึงพอใจในงาน 

             สวนท่ี 2  การทดสอบสมมติฐาน 

 

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

              ขอมูลท่ัวไปของพนักงาน  ปรากฏตามตารางท่ี 2  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2  ขอมูลท่ัวไปแสดงลักษณะสวนบุคคล 

 

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ 

               ชาย 

               หญิง 

                        รวม 

 

41 

29 

70 

 

58.6 

41.4 

100.00 

รุนของคน (Dries, Pepermans, & De 

Kerpel, 2008) เจนเนอเรชั่น เอ็กซ 

               เจนเนอเรชั่น วาย 

                        รวม 

 

36 

34 

70 

 

51.4 

48.6 

100.00 
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สถานภาพสมรส 

               โสด 

               สมรส 

               หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 

                        รวม 

 

29 

38 

3 

70 

 

41.4 

54.3 

4.3 

100.00 

ระดับการศึกษา 

              ต่ํากวาระดับปริญญาตรี         

              ระดับปริญญาตรี 

              สูงกวาระดับปริญญาตรี                  

                        รวม 

 

47 

22 

1 

70 

 

67.1 

31.4 

1.4 

100.00 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

              < 15,000 บาท       

              15,001 – 30,000 บาท        

              30,001 – 45,000 บาท                

                        รวม 

 

30 

36 

4 

70 

 

42.9 

51.4 

5.7 

100.00 

               

จากตารางท่ี 2  แสดงขอมูลท่ัวไปแสดงลักษณะสวนบุคคล  สามารถสรุปไดดังนี้ 

               1. เพศ ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา เปนพนักงานชายรอยละ 58.6 และพนักงานหญิงรอยละ 

41.4   

               2. รุนของคน (Generation) ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา เปนเจนเนอเรชั่นเอ็กซ รอยละ 

51.4 และเจนเนอเรชั่นวาย รอยละ 48.6   

               3. สถานภาพสมรส ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา เปนโสด รอยละ 41.4 และสมรส รอยละ 

54.3 

               4. ระดับการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี  รอย

ละ 67.1 รองลงมา คือ ระดับปริญญาตรี  รอยละ 31.4 

              5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ในการวิจัยครั้งนี้ พบวา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 

บาท รอยละ 51.4 รองลงมา คือ มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท รอยละ 42.9   

ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
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ความพึงพอใจในงาน n คาเฉลี่ย   SD ระดับ 

1. สภาพการทํางาน 70 2.80 .524 คอนขางพอใจ 

2. นโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายใน

บริษัท 

70 2.48 .676 

 

คอนขางไมพอใจ 

3. การสื่อสารตางๆภายในบริษัท 70 2.92 .579 คอนขางพอใจ 

4. หัวหนางาน  70 2.72 .598 คอนขางพอใจ 

5. เพ่ือนรวมงาน 70 3.11 .526 คอนขางพอใจ 

6. สวัสดิการของบริษัท และอ่ืนๆ 70 2.84 .537 คอนขางพอใจ 

ภาพรวม 70 2.79 .407 คอนขางพอใจ 

 

              จากตารางท่ี 3  พบวา  พนักงานมีระดับความพึงพอใจในงานในดานเพ่ือนรวมงาน   

การสื่อสารตางๆภายในบริษัท สวัสดิการของบริษัท และอ่ืนๆ สภาพการทํางาน และหัวหนางานอยูใน

ระดับคอนขางพอใจ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้  คือ  3.11,  2.92,  2.84,  2.80  และ  2.72 สวน

ดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัท อยูในระดับคอนขางไมพอใจ   

มีคาเฉลี่ย  คือ  2.48 

 

สวนท่ี 2  การทดสอบสมมติฐาน 

              ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ดังตอไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 พนักงานท่ีมีเพศตางกันจะมีความพึงพอใจในงานตางกัน โดยใชการ

ทดสอบคาที (t-test) 

 

ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานในรายดานและภาพรวมของพนักงานชายและ

หญิง 

ความพึงพอใจในงาน (n = 41) 

ชาย 

 (n = 29) 

หญิง 

 t 

 คาเฉลี่ย   SD คาเฉลี่ย SD  

1. สภาพการทํางาน 2.74 .500 2.89 .554 .243 

2. นโยบายและวธิี

ปฏิบัติตางๆภายใน

บริษัท 

2.45 .670 2.53 .693 

.642 
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3. การสื่อสารตางๆ

ภายในบริษัท 
2.91 .511 2.94 .672 

.813 

4. หัวหนางาน  2.74 .571 2.71 .644 .832 

5. เพ่ือนรวมงาน 3.03 .498 3.24 .548 .102 

6. สวัสดิการของ

บริษัท และอ่ืนๆ 
2.82 .490 2.86 .605 

.735 

ภาพรวม 2.76 .392 2.84 .430 .415 

 

              ผลการวิเคราะหขอมูล  จากตารางท่ี 4  พบวา  พนักงานชายและพนักงานหญิงมีความพึง

พอใจในงานในรายดานและภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้นผลการวิจัยในครั้ง

นี้จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1                         

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน  จะมีความพึงพอใจในงานตางกันโดยใช

การทดสอบคาที (t-test) 

 

ตารางท่ี 5  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานในรายดานและภาพรวมของพนักงานโสดและ

พนักงานท่ีสมรสแลว 

ความพึงพอใจในงาน (n = 29) 

โสด 

 (n = 38) 

สมรสแลว 

 t 

 คาเฉลี่ย   SD คาเฉลี่ย SD  

1. สภาพการทํางาน 2.81 .491 2.78 .571 .832 

2. นโยบายและวธิี

ปฏิบัติตางๆภายใน

บริษัท 

2.46 .653 2.48 .698 

.930 

3. การสื่อสารตางๆ

ภายในบริษัท 
2.94 .540 2.90 .635 

.784 

4. หัวหนางาน  2.73 .630 2.71 .598 .892 

5. เพ่ือนรวมงาน 3.19 .594 3.04 .466 .246 

6. สวัสดิการของ

บริษัท และอ่ืนๆ 
2.71 .584 2.92 .490 

.105 

ภาพรวม 2.77 .429 2.79 .408 .910 
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              ผลการวิเคราะหขอมูล จากตารางท่ี 5  พบวา พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสเปนโสดและ

พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแลว มีความพึงพอใจในงานในรายดานและภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้  จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน จะมีความพึงพอใจในงานในรายดานและ

ภาพรวมตางกัน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 

 

ตารางท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานในรายดานและภาพรวมของพนักงานท่ีมีระดับ

การศึกษาตางกัน   

ความพึงพอใจในงาน (n = 47) 

ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

 (n = 22) 

ปริญญาตรี 

 t 

 คาเฉลี่ย   SD คาเฉลี่ย SD  

1. สภาพการทํางาน 2.80 .583 2.78 .396 .869 

2. นโยบายและวธิี

ปฏิบัติตางๆภายใน

บริษัท 

2.48 .763 2.47 .462 

 

.964 

3. การสื่อสารตางๆ

ภายในบริษัท 
2.95 .615 2.86 .515 

.538 

4. หัวหนางาน  2.68 .656 2.80 .467 .374 

5. เพ่ือนรวมงาน 3.12 .498 3.12 .604 .996 

6. สวัสดิการของ

บริษัท และอ่ืนๆ 
2.92 .560 2.65 .454 

.050* 

ภาพรวม 2.80 .459 2.76 .284 .636 

 

              ผลการวิเคราะหขอมูล  จากตารางท่ี 6  พบวา พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา

ตรี มีความพึงพอใจในงานในดานสวัสดิการของบริษัท และอ่ืนๆ สูงกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 

ท่ีตั้งไวเพียงบางดานของความพึงพอใจในงาน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4  พนักงานท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน  จะมีความพึงพอใจในงานในรายดาน

และภาพรวมตางกัน  โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
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ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานในรายดานและภาพรวมของพนักงานท่ีมีรายได

เฉลี่ยตอเดือนตางกัน  

ความพึงพอใจในงาน (n = 30) 

< 15,000 

บาท  

 (n = 36) 

15,001 – 

30,000 

บาท 

 t 

 คาเฉลี่ย   SD คาเฉลี่ย SD  

1. สภาพการทํางาน 2.92 .576 2.68 .487 .069 

2. นโยบายและวธิี

ปฏิบัติตางๆภายใน

บริษัท 

2.66 .667 2.30 .67377 

 

.033* 

3. การสื่อสารตางๆ

ภายในบริษัท 
2.93 .568 2.91 .626 

.911 

4. หัวหนางาน  2.82 .655 2.62 .570 .192 

5. เพ่ือนรวมงาน 3.07 .468 3.13 .582 .645 

6. สวัสดิการของ

บริษัท และอ่ืนๆ 
3.13 .437 2.60 .519 

.000* 

ภาพรวม 2.92 .424 2.66 .380 .012* 

 

              ผลการวิเคราะหขอมูล จากตารางท่ี 6  พบวา พนักงานท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

< 15,000 บาท มีความพึงพอใจในงานในรายดานยอยดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัท  

และดานสวัสดิการของบริษัท และอ่ืนๆ และในภาพรวมสูงกวาพนักงานท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

15,001 – 30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงยอมรับ

สมมติฐานท่ี 4 ท่ีตั้งไวเพียงบางดานของความพึงพอใจในงาน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5  พนักงานท่ีมีรุนของคน (Generation) ตางกันจะมีความพึงพอใจในงานในราย

ดานและภาพรวมตางกัน โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานในรายดานและภาพรวมของพนักงานท่ีมีรุน

ของคน (Generation) ตางกัน  
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ความพึงพอใจในงาน (n = 36) 

เจนเนอเรชั่น 

เอ็กซ 

 (n = 34) 

เจนเนอเรชั่น  

วาย 

 t 

 คาเฉลี่ย   SD คาเฉลี่ย SD  

1. สภาพการทํางาน 2.86 .544 2.73 .502 .320 

2. นโยบายและวธิี

ปฏิบัติตางๆภายใน

บริษัท 

2.64 .627 2.32 .695 

 

.045* 

3. การสื่อสารตางๆ

ภายในบริษัท 
2.84 .607 3.01 .543 

.229 

 

4. หัวหนางาน  2.67 .607 2.78 .593 .469 

5. เพ่ือนรวมงาน 3.01 .421 3.22 .607 .105 

6. สวัสดิการของ

บริษัท และอ่ืนๆ 
2.99 .444 2.68 .584 

.015* 

ภาพรวม 2.83 .406 2.75 .409 .379 

 

              ผลการวิเคราะหขอมูล จากตารางท่ี 6  พบวา พนักงานเจนเนอเรชั่น เอ็กซมีความพึงพอใจ

ในงานในรายดานยอยดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัท  และดานสวัสดิการของบริษัท 

และอ่ืนๆ  สูงกวาพนักงานเจนเนอเรชั่น วาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนั้น  ผลการวิจัย

ในครั้งนี้  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ท่ีตั้งไวเพียงบางดานของความพึงพอใจในงาน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 6  อายุ และระยะเวลาปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงานแตละดานมี

ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานในดานอ่ืนๆ  

ตารางท่ี 8  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ  ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ความพึงพอใจในงาน

แตละดานมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานในดานอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญแบบ 2 ทาง 

(2 –tailed significant) * p<.05, **p<.01 
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ตัวแปร อาย ุ ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 

สภาพ

การ

ทํางาน 

นโยบาย

และวิธี

ปฏิบัติ

ตางๆ

ภายใน

บริษัท 

การ

สื่อสาร

ตางๆ

ภายใน

บริษัท 

หัวหนา

งาน 

เพ่ือน

รวมงาน 

สวัสดิการ

ของบริษัท 

และอ่ืนๆ 

อาย ุ 1.000 .707** .078 .191 -.139 -.107 -.114 .320** 

ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน 

 1.000 
.049 .124 -.154 -.137 .049 .152 

1. สภาพ

การทํางาน 

  1.000 
.671** .267* .488** .261* .373** 

2. นโยบาย

และวิธี

ปฏิบัติตางๆ

ภายใน

บริษัท 

   1.000 

.252* .573** .007 .506** 

3. การ

สื่อสารตางๆ

ภายใน

บริษัท 

    1.000 

.667** .250* .317** 

4. หัวหนา

งาน 

     1.000 
.141 .432** 

5. เพ่ือน

รวมงาน 

      1.000 .091 

6. สวัสด-ิ 

การของ 

บริษัท และ

อ่ืนๆ 

       1.000 

  

              ผลการวิเคราะหขอมูลจากตารางท่ี 8  พบวา ปฏิเสธ H0 เปนสวนใหญ แสดงวา 

              1. ระยะเวลาปฏิบัติงาน มีความสัมพันธทางบวกกับสวัสดิการของบริษัทและอ่ืนๆ  

หัวหนางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r = .320)  

              2. สภาพการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับหัวหนางานและสวัสดิการของบริษัท และ

อ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=671, r=.488 และ r = .373 ตามลําดับ) และ สภาพ
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การทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับการสื่อสารตางๆภายในบริษัท และเพ่ือนรวมงานอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r=.267 และ r= .261 ตามลําดับ)   

               3. นโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัทมีความสัมพันธทางบวกกับหัวหนางาน  และ

สวัสดิการของบริษัทและอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.573 และ r = .506  

ตามลําดับ) และนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัทมีความสัมพันธทางบวกกับการสื่อสารตางๆ

ภายในบริษัท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r=.252)   

               4. การสื่อสารตางๆภายในบริษัทมีความสัมพันธทางบวกกับหัวหนางานและสวัสดิการ

ของบริษัท และอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.667 และ r = .317 ตามลําดับ) และ 

การสื่อสารตางๆภายในบริษัทมีความสัมพันธทางบวกกับเพ่ือนรวมงาน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 (r=.250)   

                5. หัวหนางานมีความสัมพันธทางบวกสวัสดิการของบริษัท และอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.432)  

              ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ท่ีตั้งไวเพียงบางสวน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

              ผลการวิจัยนี้ พบวา พนักงานชายและพนักงานหญิง  มีความพึงพอใจในงานในรายดาน

และภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงปฏิเสธสมมติฐาน

ท่ี 1 ซ่ึงสอดคลองกับ Griffeth, Hom, & Gaertner (2000) พบวา ไมมีความแตกตางกันหรือมีความ

แตกตางกันนอยมากระหวางเพศหญิงกับเพศชาย ในเรื่องความพึงพอใจในงานสําหรับผลการวิจัยท่ี

พบวา  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสเปนโสดและพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสแลว มีความพึงพอใจใน

งานในรายดานและภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น  ผลการวิจัยในครั้งนี้  จึง

ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ซ่ึงสอดคลองกับ Griffeth, Hom, & Gaertner (2000) พบวา สถานภาพสมรส

กับการปฏิบัติงาน (Marital Status and Job Performance) จากการศึกษายังไมสามารถสรุปได

อยางแนชัดวา สถานภาพการสมรสมีผลตอการปฏิบัติงานอยางไร แตมีบางผลการวิจัย พบวา

พนักงานท่ีสมรสแลวจะขาดงานและออกจากงานนอยกวาผูท่ียังไมสมรส และยังมีความพึงพอใจใน

งานท่ีสูงกวาผูท่ียังไมสมรส นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบ เห็นคุณคาของงาน และมีความสมํ่าเสมอ

ในการปฏิบัติงานดวย 

              ในสวนของผลการวิจัย ท่ีพบวา พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี    

มีความพึงพอใจในงานในดานสวัสดิการของบริษัท และอ่ืนๆ สูงกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้  จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 
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3 ท่ีตั้งไวเพียงบางดานของความพึงพอใจในงาน ซ่ึงผลการวิจัยไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ นิสรา 

รอดนุช (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงานของพนักงานตรวจสอบบัญชี ในสํานักงาน

สอบบัญชี ขนาดใหญ 4 แหงในประเทศไทยท่ีพบวา พนักงานตรวจสอบบัญชีท่ีมีระดับการศึกษา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาจะมีระดับความพึงพอใจในงานโดยเฉลี่ยสูงกวาระดับ การศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเทา  ท้ังนี้อาจมีความแตกตางกันท้ังในดานบริบทและเนื้อหา ตลอดจนความเปนวิชาชีพท่ี

แตกตางกันระหวางพนักงาน Blue Collar กับพนักงาน White Collar 

              สําหรับผลการวิจัย ท่ีพบวา พนักงานท่ีมีรายได เฉลี่ยตอเ ดือน < 15,000 บาท  

มีความพึงพอใจในงานในรายดานยอยดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัท  และดาน

สวัสดิการของบริษัท และอ่ืนๆ และในภาพรวมสูงกวาพนักงานท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 

30,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนั้น ผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 

4 ท่ีตั้งไวเพียงบางดานของความพึงพอใจในงาน ท้ังนี้อาจเปนผลมาจากการใหความสําคัญกับ

พนักงานในระดับลางมากกวาพนักงานระดับหัวหนางานซ่ึงมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีกวาเนื่องจากใน

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกลาท่ีใชพนักงานระดับลางเปนหัวใจหลักของสายการผลิตแบบเนน

แรงงานเขมขน (Labour Intensive) นั่นเองซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ รัตนรรห ณ นคร (2554) 

ศึกษาปจจัยในการสรางแรงจูงใจของพนักงาน ตรวจสอบบัญชี กรณีศึกษา สํานักงานสอบบัญชีขนาด

ใหญ 4 แหงในประเทศไทย ซ่ึงพบวา ดานผลตอบแทน เงินเดือนและสวัสดิการ เปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผล

เชิงบวกตอแรงจูงใจในการทํางานในองคกร และสอดคลองกับงานการวิจัยของชูศักดิ์ ประยูร (2547) 

ท่ีศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานฝายผลิต กรณีศึกษาบริษัทซิมเทค อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด พบวา คาจางท่ีไดรับ เปนปจจัยหนึ่งสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ นางสาวนิสรา รอดนุช (2559) ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานตรวจสอบบัญชี ในสํานักงานสอบบัญชี ขนาดใหญ 4 แหงใน

ประเทศไทย  พบวาระดับพนักงานตรวจสอบบัญชีท่ีมีระดับเงินเดือนตํ่าจะมีระดับความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานโดยเฉลี่ยสูงกวาระดับเงินเดือนท่ีสูงกวา 

             ผลการวิจัยเก่ียวกับเรื่องรุนของคน ในงานวิจัยนี้พบวา  พนักงานเจนเนอเรชั่น เอ็กซมีความ

พึงพอใจในงานในรายดานยอยดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัทและดานสวัสดิการของ

บริษัท และอ่ืนๆ สูงกวาพนักงานเจนเนอเรชั่น วาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนั้น  

ผลการวิจัยในครั้งนี้  จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 5 ท่ีต้ังไวเพียงบางดานของความพึงพอใจในงาน  

และพบ ความสัมพันธระหวางอายุ  และระยะเวลาปฏิบัติงาน  และความพึงพอใจในงานแตละดานมี

ความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานในดานอ่ืนๆ เพียงบางสวน  ดังนั้น  จึงยอมรับ

สมมติฐานการวิจัยท่ี 6 ท่ีตั้งไวเพียงบางสวน  สอดคลองบางสวนกับผลการศึกษาของ Griffeth, Hom, 

& Gaertner (2000) ศึกษาอายุกับการปฏิบัติงาน (Age and Job Performance) เปนท่ียอมรับ กัน
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วา ผลงานของบุคคลจะลดนอยเม่ืออายุเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตาม พนักงานท่ีมีอายุมากข้ึนจะไมอยาก 

ลาออกหรือยายงาน ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีมีอายุงานนานจะทําใหไดรับคาตอบแทนมากข้ึน และมีสิทธิ 

ในการลาพักผอนและสวัสดิการตางๆ ไดมากข้ึน  นอกจากนี้ในเรื่องตัวแปรรุนของคน (Generation) 

ยังมีความสัมพันธโดยตรงกับเรื่องความมีอาวุโสในงานกับการปฏิบัติงาน (Tenure and Job 

Performance) จากผลการศึกษาของ Griffeth, Hom, & Gaertner (2000) พบวาผูท่ีมีระยะเวลา

การทํางานในองคกรมานาน (พนักงานเจนเนอเรชั่น เอกซ) จะมีผลงานท่ีมีคุณภาพมากกวา พนักงาน

ใหม (พนักงานเจนเนอเรชั่น วาย) และมีความพึงพอใจในงานท่ีสูงกวาดวย นอกจากนี้จะมีอัตราการ

ขาดงานท่ีนอยกวา และอัตราการลาออกจากงานนอยกวา ดังนั้น การเขาใจธรรมชาติของพนักงาน

เจนเนอเรชั่น เอกซ วาเปนกลุมมีความเปนไปไดท่ีจะรักอิสระและมีความเปนตัวของตัวเองสูง ให

คุณคาความสําคัญกับอาชีพของตนเองมากกวาการมอบความจงรักภักดีตอองคการ (Beutell & 

Wittig-Berman, 2008) แทนท่ีพนักงานกลุมนี้ใหจะความสําคัญกับการเสาะแสวงหาความม่ันคงใน

งาน พนักงานเจนเนอเรชั่น เอกซ กลับใหความสําคัญและเสาะแสวงหางานท่ีทาทายและโอกาสท่ี

ดีกวาเพ่ือพัฒนาอาชีพของตนเอง (Kupperschmidt, 2000) พนักงานเจนเนอเรชั่น เอกซ  ยังให

คุณคาความสําคัญกับการไดรับความอิสระและมีอิสระจากการกํากับดูแลในท่ีทํางาน  (Jurkiewicz, 

2000) พนักงานเจนเนอเรชั่น เอกซ ยังใหคุณคาความสําคัญในเรื่องความสมดุลระหวางงานกับชีวิต

สวนตัว (Smola & Sutton, 2002; Twenge, 2010) 

               ในขณะท่ีพนักงานเจนเนอเรชั่น วาย  มีความคาดหวังสูงเก่ียวกับเรื่องการเลื่อนข้ันเลื่อน

ตําแหนงและการไดรับคาตอบแทนท่ีสูงกวาในท่ีทํางาน (Ng et al., 2010) ยิ่งไปกวานั้น พนักงานเจน

เนอเรชั่น วาย ยังใหคุณคาความสําคัญกับงานท่ีมีความหมายและเติมเต็มศํกยภาพของตนเอง  และ

พนักงานเจนเนอเรชั่น วาย  จะไมทนอยู กับงานท่ีจําเจนาเบื่อขาดความทาทาย (Corporate 

Leadership Council, 2005; Lancaster & Stillman, 2002) 

 

ขอเสนอแนะ 

              การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

              การบริหารจัดการความหลากหลายในท่ีทํางาน (Diversity Management) โดยเฉพาะ

การใหความสําคัญในเรื่องความแตกตางหลากหลายในปจจัยสวนบุคคล  อันไดแก  ระดับการศึกษา  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และรุนของคน (Generation) ซ่ึงเปนขอคนพบในการวิจัยนี้  ถือเปนสิ่งทาทาย

ใหมสําหรับผูบริหารและหรือเจาของโรงงานสถานประกอบการแหงนี้  ท่ีตองใหความสําคัญพรอม

ปรับปรุงและสรางเสริมสภาพแวดลอมในงาน นโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆภายในบริษัท ตลอดจนการ

จัดสรรทรัพยากรในองคการดานสวัสดิการของบริษัท เพ่ือธํารงรักษาพนักงานท่ีประจําการอยูใน
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ปจจุบัน ซ่ึงถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคามากท่ีสุดขององคการใหคงอยูอยางมีความสุข มีความพึงพอใจ

ในงานและพรอมท่ีจะปฏิบัติงานใหกับองคการอยางเต็มความสามารถและตามศักยภาพของแตละ

บุคคล เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพใหกับองคการ ในอีกนัยหนึ่งก็อาจถือเปนนิมิตหมายท่ีดีสูความสําเร็จในการ

สรางความผูกพันใหกับพนักงานรุนใหมๆ ขององคการ ซ่ึงความพยายามเหลานี้จะเปนสิ่งสนับสนุนให

พนักงานรุนใหมมีความผูกพันในงานมีขวัญกําลังใจท่ีดี และในทางกลับกันก็จะสงผลใหองคการมี

ความสามารถในการดึงดูดพนักงานรุนใหมๆ เขามารวมงานกับองคการในอนาคตดวย 

              ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

              ควรทําการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยเทคนิควิธีการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview)  กับตัวแทนของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และพนักงานท่ี

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ในประเด็นของความพึงพอใจในงานในดานสวัสดิการของบริษัท และ

อ่ืนๆ และกับตัวแทนของพนักงานท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน < 15,000 บาท  และพนักงานท่ีมีรายได

เฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท  ตลอดจนตัวแทนของพนักงานเจนเนอเรชั่น เอ็กซ  และ

พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย ในประเด็นของความพึงพอใจในงานในดานนโยบายและวิธีปฏิบัติตางๆ

ภายในบริษัท ดานสวัสดิการของบริษัท และอ่ืนๆ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก  มีความเฉพาะเจาะจงมาก

ยิ่งข้ึนและเปนการตรวจสอบและตอยอดจากผลงานวิจัยเชิงสํารวจในครั้งนี้  
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แนวคิดการผลิตแบบยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมสมัย 

 

เสาวลักษณ ชายทวีป1, เรือนแกว ภัทรานุประวัติ2 
1 คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2 คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

 การขยายตัวของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตนมา ได

มาถึงจุดอ่ิมตัวอยางเต็มท่ีจนถึงชวงตนทศวรรษท่ี 1970 ไดเริ่มปรากฏใหเห็นแนวโนมของการเกิด

วิกฤต ท่ีเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศตางๆท้ังในยุโรปและเอเชีย กลาวไดวาเปนการสง

สัญญาณใหเห็นการเกิดวิกฤตของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเคยรุงเรืองมาอยางตอเนื่อง

ในยุคหลังสงคราม ภายใตระบบการผลิตแบบสายพาน และเปนสัญญาณท่ีสงใหเห็นถึงการปรับตัวเชิง

โครงสรางของเศรษฐกิจทุนนิยมโลก ท้ังนี้ไดมีการนําเสนอแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคใหม

ในการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหลายแนวทางดวยกัน ซ่ึงกลาวไดวาเปนยุคการเปลี่ยน

ผานของการผลิตแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ไปสูการผลิตในรูปแบบใหมท่ีสงผลกระทบถึงองคประกอบ

และโครงสรางของระบบเศรษฐกิจหลายดาน อาทิ การจัดองคกรการผลิต การจางแรงงานและองคกร

ของแรงงาน เปนตน บทความนี้เปนสวนหนึ่งเปนสวนหนึ่งในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจางงาน

และการทบทวนแนวคิดการผลิตแบบยืดหยุนในการเปลี่ยนแปลงของสังคมในมิติของการผลิตท่ี

เชื่อมโยงใหเห็นถึงปญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตแบบยึดหยุนท่ีสงผลกระทบตอรูปแบบของการ

จางงานและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธของการทํางานในสังคมรวมสมัย 

 

คําสําคัญ : การผลิตแบบยืดหยุน การจางงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม 
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Abstract 

 The economic expansion since the World War II  became  a problem in the  

1970s and has signs  of this crisis in several countries in Europe and Asia. This sign refers 

to industrial capitalism under the Fordism regime since the Second World War. This is 

also a sign of readjustment in the world of industrial capitalism. The changes in 

economic transitions has created a lot of debate. Many approaches have been risen 

to seek a resolution.  The transition of industrial capitalism affects the economic 

structure as well as labour organizations. This paper is part of an investigation in 

changes of the working class labour employment and a revisit to flexible production 

in dealing with the economic crisis and its impact on the working class labour 

employment and the changes in our current contemporary society. 

 

Keywords: flexible production, working class labour employment,  

     industrial development 
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ความสําคัญของปญหา  

 การเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจในชวงปลายทศวรรษท่ี 1970 ถึงตนทศวรรษท่ี 1980 

กอปญหาวิกฤตเศรษฐกิจชลอตัวในหลายประเทศท้ังในยุโรปและเอเชีย ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

สงผลกระทบตอการจางงาน ภาวะการวางงานสูงข้ึนอยางตอเนื่องในประเทศท่ีพัฒนาแลวหลาย

ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน แคนาดา ในชวงตนทศวรรษท่ี 1980 เผชิญกับภาวะเงินเฟอสูง 

และปญหาการวางงาน ผลกระทบระยะยาวสงผลตอเนื่องหลายประเทศในแถบละตินอเมริกา  วิกฤต

เศรษฐกิจดังกลาวสงผลกระทบท้ังทางสังคม การเมือง ภาวะปญหาดังกลาวนําไปสูการหาคําอธิบาย

ของสาเหตุท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงและปญหาที่เกิดขึ้น แนวคิดการผลิตแบบยืดหยุนไดรับการ

กลาวถึงและมีการนํามาใชในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระหวางประเทศในชวงสอง

ทศวรรษท่ีผานมาชวงป 1980 เปนตนมา  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจแยกไดเปน 2 ดานคือ  การ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดานการผลิตและการเปลี่ยนแปลงของระบบตลาดและ

องคกรการผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ ทามกลางความเปลี่ยนแปลงเหลานี้มีความสับสนถึง

แนวทางของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พลวัตของระบบการทํางาน ตลอดจนการปรับประยุกต

นโยบายทางเศรษฐกิจในการทํางานกับกลุมปฏิบัติการท่ีมีความแตกตางกันทางเศรษฐกิจ การเมือง 

แนวทางหนึ่งท่ีใชเพ่ือกาวขามพนภาวะความเปลี่ยนแปลงนี้ ไดแก การหยิบยกเอาประเด็นเก่ียวกับ

การจัดระบบองคกรการผลิตจากระบบสายพานการผลิตซ่ึงรุงเรืองมากในชวงทศวรรษท่ี 1940 เปลี่ยน

มาสูการผลิตยุคหลังการผลิตในระบบสายพานท่ีเกิดข้ึนในชวงปลายทศวรรษท่ี 1970  และ1980 ซ่ึงมี

การปรับตัวขององคกรในเศรษฐกิจภาคตางๆเพ่ือแกปญหาตอภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนไปสูการ

ผลิตรูปแบบใหม อาทิ การปรับองคกรการผลิต การจางงานและองคกรของแรงงาน เปนตน ตลอด

จนถึงการใชการผลิตแบบยึดหยุนท่ีสงผลกระทบตอรูปแบบของการจางงานและการเปลี่ยนแปลง

ความสัมพันธของการทํางานในสังคมปจจุบัน  

     

แนวคิดการผลิตแบบยืดหยุนและการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมสมัย  

 การเติบโตของเศรษฐกิจทุนนิยมจากการสะสมทุนของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดูเสมือน

วามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางม่ันคงและมีเสถียรภาพ หากแตในความเปนจริงเปนการสะสม

ปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนภายในระหวางทุนและแรงงาน ซ่ึงเริ่มสงสัญญาณของการเกิดปญหามา

ตั้งแตชวงตนทศวรรษท่ี 1970 ภายใตภาวะของการแขงขันในระดับโลกท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ และสงผล

ใหแตละประเทศตองแสวงหาวิธีการในการคงกําไรและการลดตนทุนการผลิตรวม ท้ังการควบคุม

คาจางของแรงงานและอํานาจการตอรองของแรงงาน 
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 ปญหาของการสะสมทุนภายใตการผลิตท่ีเนนการบริโภคและการแขงขัน ในดานหนึ่งเกิด

จากการขับเคลื่อนของพลังท่ีหลากหลายในชวงของการเปลี่ยนผานของการสะสมทุนในระบบทุนนิยม 

ซึ่งไดมีการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในชวงนี้วาเปนการเขาสูยุคใหมของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 

ภายใตคําอธิบายในแนวคิดท่ีตางกัน อาทิ ยุคหลังอุตสาหกรรม (post-industrial) ยุคสมัยใหม ยุค

แหงระบบสายพานการผลิต (Post-Fordist) เปนตน การเปลี่ยนแปลงเขาสูระยะใหมของทุนนิยม มี

องคประกอบท่ีถูกขับเคลื่อนไปดวยกันท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  ซ่ึงมีลักษณะการเขาสู

ยุคใหมในหลายมิติ ไดแก 

- ยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ยุคสังคมสมัยใหม ซ่ึงจะมีการขยายตัวเองของการบริโภคนิยมเขาไปทุกอณูของชีวิต ท้ัง

ชีวิตทางสังคมและชีวิตสวนตัว 

- ยุคของการผลิตแบบใหมท่ีมีความยืดหยุน มีการกระจายการผลิตและการจัดองคกรผลิต

ในรูปแบบใหม 

 ยุคใหมของการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหมท่ีขับเคลื่อนไปสูความเปนมนุษยของทุนนิยม 

และนําไปสูรูปแบบสังคมเศรษฐกิจท่ีผนวกเอาประเด็นสิทธิสตรี สิทธิมนุษยชนของคนชายขอบ สภาวะ

แวดลอม และความตองการพ้ืนฐานของมนุษยไวดวย อยางไรก็ตามการเคลื่อนไหวแบบใหมจะมีความ

ขัดแยงกันกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหมท่ีเรียกรองในเรื่องสิทธิความเทาเทียมกันทางชน

ชั้น หรือการเคลื่อนไหวเพ่ือตอตานระบบทุนนิยม (Amin,1997:1-3) 

 แนวคิดการผลิตแบบยืดหยุนมีการนํามาใชอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของการผลิตทุนนิยม

อุตสาหกรรมและการจางงานท่ีผานมา   หากพิจารณาสถานการณปจจุบันอาจกลาวไดวา ในระยะ

กวา 30 ปท่ีผานมาเปนชวงผานระยะความรุงเรืองของการผลิตแบบสายพานมาแลวและไดเขาสูการ

ผลิตระยะใหมของการผลิตของทุนนิยมอุตสาหกรรม  ซ่ึงโครงสรางของการจัดระเบียบทางสังคมในยุค

หลังสายพานการผลิต สําหรับวิถีใหมของการจัดระบบทางสังคม  รูปแบบทางการเมือง  ประชาธิปไตย 

ความยุติธรรมทางสังคม และผลกระทบทางการเมืองท่ีมีตอสังคมและบุคคล   

 มีการอธิบายการเปลี่ยนผานของทุนนิยมเขาสูระยะใหมดวยกรอบแนวคิดหลายแนว

ดวยกัน แนวคิดท่ีมีอิทธิพลมากแนวหนึ่ง คือกลุมนักเศรษฐศาสตรการเมืองในแนว regulation 

approach ท่ีมองถึงพลวัต การสรางกฎระเบียบ ระบบบรรทัดฐาน และการสรางเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจระยะยาว เปนแนวคิดท่ีมีความสําคัญในการอธิบายการเชื่อมโยงกันของระบบทุนนิยมโลก 

แนวการอธิบายท่ีสําคัญอีกแนวคิดหนึ่ง คือแนว flexible specialization approach ซ่ึงมีนักสังคม

วิทยาอเมริกันและนักเศรษฐศาสตรการเมือง ท่ีมีบทบาทสําคัญในการนําเสนอแนวคิดวิเคราะหนี้ไดแก 

Charles Sabel, Michael Piore (1984) และ Jonathan Zeitlin โดยมีจุดเนนท่ีแสดงใหเห็นถึงการ

แยกระบบการผลิตอุตสาหกรรมออกเปนสองสวนท่ีตรงกันขาม คือ ระบบการผลิตแบบ mass 
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production ท่ีใชการผลิตแบบสายพาน และการกระจายการผลิตท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

(flexible specialization) แนวคิดดังกลาวนําไปสูการเกิดขอโตเถียงอยางกวางขวางรวมทั้งใน

ประเด็นเก่ียวกับความยืดหยุนในการผลิต หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทุนนิยมใน

สภาวะดังกลาว การผลิตแบบยืดหยุนสะทอนใหเห็นภาวะวิกฤตท่ีเชื่อมโยงใหเห็นถึงแนวโนมของการ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมและการจางงานท่ีเกิดข้ึนในระดับโลกได  รวมท้ังการเปลี่ยนผานของระบบทุน

นิยมและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในชวงเปลี่ยนผานยุคหลังสายพานการผลิต   

 การผลิตแบบยืดหยุน (flexible production) เปนรูปแบบการผลิตท่ีไดรับการนํามาอธิบาย

การผลิตท้ังในประเทศอุตสาหกรรมกาวหนาและประเทศอุตสาหกรรมท่ีกําลังพัฒนาหลายประเทศ

โดย Piore และ Sabel ไดอธิบายใหเห็นวาเพราะเหตุใดการผลิตแบบสายพานแบบ Fordism ซ่ึง

เปนวิธีการผลิตหลักท่ีนําไปใชอยางกวางขวางในประเทศอุตสาหกรรมกาวหนาหลายประเทศ อาทิ 

สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสจึงเกิดปญหาข้ึน  ในขณะท่ีบางประเทศ เชน ญี่ปุน อิตาลีและเยอรมันตะวันตก

ยังคงรุงเรืองอยู ซ่ึงเปนการทาทายกระบวนทัศนเดิมภายใตกระบวนการผลิตแบบสายพาน ซ่ึงเขาเห็น

วาจะเปนรูปแบบการผลิตหลักของภาคอุตสาหกรรมหลังจากผานพนยุคของการผลิตแบบสายพานไป

แลว (Das & Panayiotopoulos, 1995)  แนวคิดการผลิตแบบยืดหยุนจึงเปนการรูปแบบการผลิตท่ี

นํามาสูการจางงานรูปแบบใหม ท่ีประกอบดวยดวยการผลิตท่ีเชื่อมโยงกันหลายข้ันตอน อาจกลาวได

วาลักษณะสําคัญของการผลิตประกอบไปดวยลักษณะสําคัญไดแก  

 กลยุทธการแขงขัน ซ่ึงประกอบดวยผลผลิตท่ีหลากหลาย ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และการสราง

นวัตกรรมของผลผลิต การผลิตแบบยืดหยุนตองสนองตอบตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของตลาด  

ผลผลิตขนาดเล็ก  การลดทอนขนาดการผลิต ผลผลิตไมไดมีลักษณะท่ีเปนมาตรฐาน ผลลัพธท่ีเกิด

จากการผลิตแบบยืดหยุนท่ีสําคัญจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการทํางาน และตองการ

แรงงานก่ึงทักษะ 

 จุดเนนท่ีนวัตกรรมและ local politics ทําใหการผลิตแบบยืดหยุนมีจุดเดนท่ีนาสนใจ สิ่งท่ี

ปรากฏคือไมมีการกําหนดท่ีชัดเจนและการนิยามท่ีลงตัวของการผลิตแบบยืดหยุน แตความหมายของ

การผลิตแบบยืดหยุนเปนท่ีตระหนักในกลุมนักวางแผนชั้นนําในบริบทท่ีเฉพาะของเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรม  

  Piore & Sabel อธิบายถึงรูปแบบของการผลิตแบบยืดหยุน ไดแก 1. การรวมกลุมใน

ภูมิภาคซ่ึงประกอบดวยกิจการขนาดเล็ก เปนกลุมอุตสาหกรรมในเครือ 2. การรวมกันของกลุมกิจการ

ขนาดใหญแบบหลวมๆท่ีเปนสนับสนุนกัน 3. การกระจายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมออกไป

จากโรงงานใหญ   

 ในชวงของการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผานมา การเชื่อมโลกเปนหนึ่งเดียวกันโดยผานเทคโนโลยี

การสื่อสารและการสรางสังคมขอมูลขาวสารหรือในยุคโลกาภิวัตนนั้น วางอยูบนพ้ืนฐานของการผลิต
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ในระบบเศรษฐกิจโลกซึ่งเปนผลสืบเนื่องอยางสําคัญจากกระบวนการการแบงงานกันทําระหวาง

ประเทศ (international division of labour) ภายใตกระบวนการดังกลาว ประเทศท่ีพัฒนาเปน

อุตสาหกรรมท่ีกาวหนาแลวท้ังหลาย มีการโยกยายการลงทุนการผลิตทางดานอุตสาหกรรมไป

ประเทศท่ีดอยพัฒนากวา ซ่ึงในประเทศเหลานี้ไดใชการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนพ้ืนฐานการพัฒนา

เศรษฐกิจ บางประเทศประสบความสําเร็จโดยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมสงออกท่ีมีสัดสวนใน

ตลาดโลกสูง และกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหม (Newly industrializing countries) อาทิ 

เกาหลี ฮองกง ไตหวัน 

 ในขณะเดียวกัน การพัฒนาการผลิตในระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากท่ีมีการจัด

โครงสรางใหมในระบบอาณานิคมโลก โดยประเทศในแถบอุตสาหกรรมกาวหนาท้ังหลายไดแสวงหา

วิธีการท่ีมีตนทุนการผลิตตํ่าในชวงทศวรรษท่ี 1970 งานการผลิตท่ีใชแรงงานทักษะต่ําถูกถายโอนไป

ยังภูมิภาคท่ีมีคาจางต่ํา เชน ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ระบบการผลิตดังกลาวไดรับการ

นิยามวาเปนการแบงงานกันทําระหวางประเทศแบบใหม (the new international division of 

labour) รูปแบบการผลิตดังกลาวนําไปสูการจางงานหลายรูปแบบเพ่ือลดตนทุนการผลิต ไดแก การ

จางเหมาชวง การจางงานนอกโรงงาน การจางงานชั่วคราวระยะสั้น เปนตน 

 การผลิตแบบยืดหยุน ในดานหนึ่งเปนการปรับกลยุทธทางการผลิตของระบบทุนนิยม

อุตสาหกรรมซ่ึงลดความตึงเครียดในกระบวนการผลิต เม่ือกลาวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม มีความ

เขาใจพ้ืนฐานอยูวามีลักษณะการผลิตแบบระบบโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงมีการใชเครื่องจักร หรือ

เครื่องยนตในการผลิต ซ่ึงจะทําใหไดผลผลิตจํานวนมากเพ่ือการคา การผลิตในรูปแบบของ factory 

system ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและสงผลการเติบโตอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรม เกิดข้ึนเม่ือมีการ

นําเอาระบบการผลิตแบบสายพาน หรือ Fordism มาใช  

 การคนพบระบบการผลิตแบบสายพาน (assembly line) ในชวงทศวรรษท่ี 1920 เปนการ

เริ ่มตนของการปฏิวัติระบบการผลิตของโลกซึ่งนําไปสูการขยายตัวของการผลิตสินคาเพื่อการ

บริโภคของมวลชนเปนจํานวนมาก ระบบ Fordism วางอยูบนพ้ืนฐานการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีท่ี

กาวหนา ความเขมงวดของระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม และการควบคุมในกระบวนการผลิต 

Fordism จึงเปนภาพท่ีสะทอนถึงความทันสมัยของระบบการผลิตแบบโรงงานในระดับใหญเพ่ือ

ตอบสนองการบริโภคของมวลชน Fordism จึงเปนระบบการผลิตท่ีสรางความเขมแข็งใหกับทุนนิยม

อุตสาหกรรม ความสําเร็จของการผลิตแบบโรงงานภายใตระบบ Fordism ปรากฏในประเทศ

อุตสาหกรรมกาวหนาสําคัญไดแก สหรัฐอเมริกาในยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 และในอุตสาหกรรม

ยานยนตของประเทศอุตสาหกรรมท่ีสําคัญไดแก ญ่ีปุน และเกาหลี  ในระบบของการทํางาน  การ

เติบโตขยายตัวของเศรษฐกิจในยุคแหงความรุงเรืองของการผลิตแบบสายพานซ่ึงเปนมีความจําเปนท่ี

ตองมีองคกรการผลิตขนาดขนาดใหญ มีการจางงานท่ีใชแรงงานจํานวนมาก เปนการจางงานท่ีมี
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มาตรฐาน มีความม่ันคง แรงงานไดรับสวัสดิการท่ีดี การเติบโตของเศรษฐกิจภายใตการผลิตของระบบ 

Fordism  สรางความรุงเรืองและความม่ังค่ังใหกับทุนนิยมอยางมาก  องคกรแรงงานมีความเขมแข็ง

และมีอํานาจการตอรองในเรื่องคาจางและสวัสดิการในการทํางาน    

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากการผลิตบนระบบสายพานเริ่มประสบปญหาในชวงทศวรรษท่ี 

1970 ดวยโครงสรางทางการผลิตท่ีเปนข้ันตอนและเขมงวด ทําใหมีการแสวงหาระบบการผลิตท่ีมี

ความยืดหยุนมากกวา บริษัทอุตสาหกรรมหลายบริษัทในยุโรปและอเมริกันเหนือไดหาวิธีการผลิต

แบบใหมท่ีเฉพาะดาน และมีการกระจายการผลิตออกไปยังหนวยผลิตนอกโรงงานเนื่องจากมีความ

ยืดหยุนมากกวา    

 การกระจายการผลิตออกจากโรงงาน จึงเปนรูปแบบหนึ่งของการผลิตแบบยืดหยุน เปน

รูปแบบของการจัดการในการผลิตอุตสาหกรรมท่ีนําไปสูความซับซอนของแรงงานมากข้ึน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเม่ือมีการกระจายการผลิตลงไปในชุมชนหรือหมูบาน เกิดความซับซอนในอัตลักษณของ

แรงงาน และปญหาการนิยามขอบเขตของแรงงาน เนื่องจากการผลิตแบบยืดหยุนมีการแยกงาน

เฉพาะดานท่ีเปนการแบงข้ันตอนการผลิตท่ีชัดเจน เม่ือมีการกระจายการผลิตไปยังหนวยการผลิตตาง 

ๆ ท่ีอยูนอกระบบโรงงาน การแยกซอยข้ันตอนการผลิตยอยหลายข้ันตอนแบบยืดหยุน (flexible 

specialization) ทําใหเกิดความคลุมเครือในขอบเขตของงานที่ทําการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

เนื่องจากบริบทของการผลิตไดเขาไปอยูในพ้ืนท่ีอ่ืน อาทิ ครัวเรือน หรือหนวยการผลิตท่ีตั้งข้ึนมาใน

หมูบาน เปนตน การจางงานในภาคอุตสาหกรรมจึงมีการขยายขอบเขตกวางมากข้ึน รวมท้ังเกิด

แรงงานภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลายมากกวาแรงงานในระบบการผลิตแบบ factory 

system 

 ความยืดหยุน (flexibility) ในการผลิตสัมพันธกับหลายมิติของการผลิตแบบทุนนิยม

อุตสาหกรรม สามารถแยกเปนหลายประเภท ไดแก ความยืดหยุนในดานการจัดการในกระบวนการ

ผลิต ความยืดหยุนในการจัดการทางดานแรงงาน เปนตน ซ่ึงความยืดหยุนดังกลาวมีขอดีในการลด

ความตึงเครียดในข้ันตอนการผลิตและปญหาในการควบคุมแรงงานในกระบวนการผลิต โดยในสวน

ของแรงงานเองนั้น สามารถทําการผลิตอยูนอกพ้ืนท่ีระบบโรงงาน หรือทําการผลิตอยูท่ีบาน เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรม ในระบบการผลิตแบบยืดหยุนใน

ประเทศอุตสาหกรรมกาวหนา ปรากฏอยูบนพ้ืนฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมในระบบ Fordism ท่ี

มีการใชเทคโนโลยี และการจัดสวัสดิการท่ีเพียงพอสําหรับแรงงาน การนําระบบการผลิตแบบยืดหยุน

มาปรับใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมในบางประเทศท่ียังขาดฐานในการพัฒนาดังกลาว อาจมีผลท่ี

แตกตางจากประเทศท่ีประสบความสําเร็จในการแบงงานกันทําในการผลิตระดับโลก การผลิตแบบ

ยืดหยุนเปนรูปแบบหนึ่งท่ีเริ่มมีการนํามาใชอยางแพรหลายเพ่ือการแขงขันในตลาดโลก การผลิต ใน
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ภาคอุตสาหกรรมจึงมีความซับซอนมากข้ึน ท้ังในกระบวนการผลิตและในอัตลักษณของแรงงานท่ีทํา

การผลิต ซ่ึงจะสงผลตอการจัดองคกรของแรงงานอยางหลีกเลี่ยงไมได   

 รูปแบบการจางงานในระบบการผลิตแบบยึดหยุนท่ีมีการปรับใชอยางแพรหลาย ไดแกการ

จางงานแบบเหมาชวง ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางกันในแตละประเทศ ในการศึกษาของ Tjandraningsih 

& Chotim (1999) เก่ียวกับการจางงานแบบเหมาชวงในประเทศอินโดนีเซีย ไดแบงรูปแบบการจาง

เหมาออกเปน 3 ประเภท ไดแก การจางเหมาระดับระหวางชาติ การจางเหมาระดับชาติ และการจาง

เหมาระดับทองถ่ิน ประเทศอินโดนีเซีย เปนประเทศท่ีกลายมาเปนผูผลิตเพ่ือปอนสินคาอุตสาหกรรม

สูตลาดโลกโดยผานระบบการจางงานท้ัง 3 รูปแบบ เนื่องจากยังไมมีศักยภาพทางการผลิต เงินทุน

และเทคโนโลยีท่ีจะแขงขันในตลาดโลกได การจางงานแบบเหมาชวงในระดับทองถ่ินในประเทศ

อินโดนีเซียโดยสวนใหญแลว เกิดข้ึนในกิจการขนาดเล็ก ซ่ึงยังไมมีกฎระเบียบมาควบคุม ในระดับนี้ 

การเหมาชวงประกอบไปดวยกระบวนการผลิตหลายระดับ ซ่ึงผูผลิตรายยอยจํานวนมากถูกดึงเขามา

สัมพันธกันในระบบของการผลิต ซ่ึงพบวาผูหญิงเปนแรงงานสําคัญในระบบการผลิตแบบยืดหยุน ท้ังนี้

ผูหญิงมักจะถูกผลักเขาสูการจางท่ีเปนงานไรฝมือ และมักจะอยูในชวงชั้นท่ีมีระดับตํ่าอยูเสมอ การ

จางงานแบบเหมาชวงในระดับของการผลิตในอินโดนีเซียมีความคลายคลึงกับลักษณะการจางท่ี

ปรากฏในประเทศไทยกลาวคือกระจุกตัวอยูในกิจการขนาดเล็กและมีการจางแรงงานหญิงจํานวนมาก

โดยเฉพาะอยางยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 การจางงานแบบยืดหยุน มีขอดีสําหรับผูลงทุนในดานการลดตนทุนการผลิต แตทําให

แรงงานไมไดรับการจัดสรรสวัสดิการแรงงานเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี เนื่องจากไมไดอยูภายใตขอบเขต

การบังคับของกฎหมายการทํางานอาจไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  ในการอธิบายทางทฤษฎีแลวการ

จางงานนอกโรงงาน และการจางงานแบบเหมาชวงสามารถอธิบายไดวาเปนการเปลี่ยนแปลง

โครงการผลิตในการแบงงานกันทําในระดับโลกกลาวคือ โครงสรางดังกลาวเกิดขึ้นโดยมีความ

เก่ียวเนื่องกับการลดการรวมศูนยของกระบวนการผลิต ซ่ึงมีการวางเปาหมายการผลิตเพ่ือใหกําไร

สูงสุด โดยใชแรงานที่มีคาจางต่ําในประเทศที่ดอยพัฒนาหรือประเทศที่กําลังพัฒนาไปสูการเปน

สังคมอุตสาหกรรม   

การขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมในชวงท่ีผานมาไดนําไปสูการจางงานท่ีหลากหลาย อาจมี

ความยืดหยุนตามความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของแรงงาน แตการจาง

แรงงานในลักษณะดังกลาวอาจไมสามารถนําไปสู การสรางระบบเศรษฐกิจท่ีดีและการพัฒนา

คุณภาพของแรงงานได หากไมเกิดควบคูไปกับการพัฒนาสวัสดิการและการพัฒนาองคกรของแรงงาน   
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การผลิตแบบยืดหยุนและปญหาการจางงาน 

 การลดขนาดลงขององคกรการผลิตในภาคเศรษฐกิจตางๆท้ังอุตสาหกรรมการผลิต การคา

และการบริการ สงผลกระทบตอการจางแรงงานและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจางงานอยาง

สําคัญ การจางงานแบบยืดหยุนขยายตัวควบคูไปกับการจางงานในระบบ ซ่ึงอาจกลาวไดวาการจาง

งานแบบไมเปนทางการนั้นเปนปรากฏการณความเปนจริงของการจางงานในโลกทุนนิยมปจจุบัน 

หากพิจารณาประกอบกับปญหาการวางงานแลวพบวาอัตราการวางงานระดับโลกมีแนวโนมวาจะ

ลดลง ดานหนึ่งอาจเปนผลจากการลดลงของประชากรในวัยทํางาน  แตในดานหนึ่งเปนไปไดวา

แรงงานถูกดูดซับเขาสูการจางงานแบบไมเปนทางการ ภาวการณวางงานจึงข้ึนกับปจจัยภายในของแต

ละประเทศดวย อาทิ การใชเทคโนโลยีท่ีใชแทนแรงงานคน การเขามาของหุนยนตปญญาประดิษฐ เปน

ตน จากการรายงานสถานการณการจางงานขององคการแรงงานระหวาประเทศ ป 2018 

(ILO,2019:2)  มีประชากรในวัยทํางาน อายุ 15 ปข้ึนไปท้ังหญิงและชายมีประมาณ 5.8 พันลานคน 

ในจํานวนนี้ประมาณ 3.3 พันลานคนหรือประมาณ 58.4 % มีงานทํา  ในป 2018 มีจํานวนคนวางงาน

ประมาณ 172 ลานคน ซ่ึงเปนอัตราการวางงานรอยละ 5.0 เปนท่ีนาสังเกตวา ในป 2008 อัตราการ

วางงานระดับโลกอยูท่ีรอยละ 5.0 และเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 5.6 ในป 2009 ในเวลาเพียง 1 ป อยางไรก็

ตาม ในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ อัตราการวางงานในหลายประเทศอาจจะลดลง อัตราการ

วางงานระดับโลกก็นาจะอยูในระดับเดียวกันในป 2019 และ2020  จํานวนคนวางงานคาดวาจะเพ่ิม

สูงข้ึน 1 ลานคนตอปและจะถึง 174 ลานคนในป 2020 (ตาราง 1) 

 ปญหาการวางงานยังเปนปญหาสําคัญในระยะ 2-3 ปขางหนา เปนภาวะทาทายท่ีแตกตาง

กันไปในแตละประเทศ  อัตราการวางงานต่ําสุดในกลุมประเทศรายไดต่ํา โดยเฉลี่ย 3.3 %ในป 2018 

ตามมาดวยกลุมประเทศรายไดปานกลางคอนขางต่ํา อัตราการวางงานโดยเฉลี่ย 4.0% กลุมประเทศ

รายไดปานกลางคอนขางสูง อัตราการวางงานเพ่ิมข้ึน 0.4 % ชวงป 2014-2018 เพราะเหตุใดอัตรา

การวางงานจึงต่ําในกลุมประเทศรายไดต่ําและรายไดปานกลาง? อาทิ พมา อัตราการวางงาน 1.6% ป 

2017 และมาดากัสกา 1.8% ป 2014 ซ่ึงนับวาต่ําเม่ือเทียบกับอัตราการวางงานระดับโลก  5.0%   

เหตุท่ีการวางงานในกลุมประเทศรายไดและรายไดปานกลางมีระดับต่ํานั้น มีสาเหตุสําคัญซ่ึงอาจเปน 

ไปไดวา โอกาสการเขาสูการจางงานท่ีเปนทางการไมไดขยายตัวอยางรวดเร็วในกลุมประเทศเหลานี้ 

แรงงานจึงอาจทํางานท่ีไมไดรับคาตอบแทนสูงและเปนงานท่ีต่ํากวาระดับฝมือแรงงาน นอกจากนั้น

แรงงานจํานวนมากอยูในภาคเกษตรและภาคเศรษฐกิจท่ีไมเปนทางการในภาคเมือง  
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ตาราง 1  อัตราการวางงานระดับโลกจําแนกตามกลุมประเทศรายไดและเพศ 2017-2020 

Country 

groupin

g  

Demographi

c group  

      Unemployment rate  

     2017-20 

(percentages) 

    Unemployment rate  

     2017-20 (millions) 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

2017 2018 2019 2020 

World  Total  

Female  

Male  

Youth 

5.1 

5.5 

4.8 

12.0 

5.0 

5.4 

4.7 

11.8 

4.9 

5.4 

4.6 

11.8 

4.9 

5.4 

4.6 

11.8 

174.

1 

74.4 

99.7 

11.1 

172.

5 

73.7 

98.8 

59.3 

173.

6 

74.4 

99.2 

59.1 

174.

3 

74.8 

99.5 

58.7 

Low 

Income  

Total  

Female  

Male  

Youth 

3.7 

3.8 

3.6 

6.2 

3.7 

3.8 

3.6 

6.2 

3.7 

3.8 

3.6 

6.2 

3.7 

3.8 

3.6 

6.2 

11.1 

5.2 

5.9 

5.2 

11.4 

5.4 

6.1 

5.3 

11.8 

5.5 

6.3 

5.4 

12.2 

5.7 

6.5 

5.6 

Lower-

middle  

Income  

Total  

Female  

Male  

Youth 

4.0 

5.1 

3.5 

11.9 

4.0 

5.1 

3.5 

12.0 

4.0 

5.2 

3.5 

12.1 

4.0 

5.2 

3.5 

12.2 

46.5 

18.6 

27.9 

23.3 

47.3 

19.0 

28.3 

23.4 

48.2 

19.4 

28.8 

23.5 

49.2 

19.8 

29.3 

23.7 

Upper- 

middle  

Income  

Total 

Female  

Male 

Youth 

6.0 

6.0 

6.0 

14.9 

6.0 

6.0 

6.0 

14.9 

6.0 

6.0 

6.0 

14.9 

6.0 

6.0 

6.0 

14.8 

80.9 

34.0 

46.9 

23.5 

80.7 

33.9 

46.8 

22.9 

81.2 

34.2 

47.0 

22.5 

80.8 

34.0 

46.8 

21.8 

High 

income  

Total  

Female  

Male  

Youth 

5.7 

6.0 

5.4 

12.5 

5.3 

5.6 

5.0 

11.7 

5.1 

5.5 

4.8 

11.6 

5.1 

5.5 

4.8 

11.7 

35.6 

16.6 

19.0 

8.5 

33.1 

15.5 

17.6 

7.8 

32.2 

15.3 

17.1 

7.7 

32.2 

15.3 

16.9 

7.6 

Sources: International Labour Organization (2019)  
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 จากปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจในชวงท่ีผานมา การปรับโครงสรางการผลิต  การลดขนาด

ขององคกรการผลิตและ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจโลกยังสงผลตอแนวโนมการจางงานระดับโลกท่ีมี

อัตราการวางงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนในแตละภูมิภาคของโลก จากสถิติขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

การจางงานระดับโลกมีอัตราการวางงานสูงมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหภาพยุโรป ซ่ึงมี

อัตราการวางงานไมต่ํากวารอยละ 10 มาตลอดจากป 2012-2015   

 จากตารางท่ี1 จะเห็นไดวาอัตราการวางงานระดับโลกในกลุมของวัยรุน ซ่ึงอยูในชวงวัย 15-

24 ป เปนกลุมท่ีมีอัตราการวางงานสูงอยางมีนัยสําคัญในอัตรา 11.8% ชวงป 2018-2020   หาก

พิจารณาในกลุมระเทศแลวจะพบวา กลุมประเทศรายไดปานกลางและรายไดสูงมีการวางงานของกลุม

วัยรุนสูงมาก แสดงใหเห็นวากลุมวัยรุนเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงจะเผชิญกับภาวะการวางงานมากกวา

ผูใหญ นอกจากปญหาการวางงานท่ีเปนผลสืบเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจแลว เม่ือพิจารณาการ

เปลี่ยนแปลงของภาวะการจางงานซ่ึงสัมพันธกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจพบวา จากสถิติของ 

องคการแรงงานระหวางประเทศ เปนท่ีนาสังเกตวาในป 2016  แรงงาน 2 พันลานคนหรือประมาณ 

61.2% ของกําลังแรงงานเปนแรงงานท่ีไมเปนทางการ  โดยมีอัตราการจางแรงงานชายในระดับโลก

มากกวาแรงงานหญิง กลาวคือเปนแรงงานหญิงประมาณ 58.1% และเปนแรงงานชาย 63.0% 

(ตาราง 2) จากสถิติการจางงานอาจกลาวไดวา แรงงานนอกระบบเปนแกนขับเคลื่อนสําคัญทาง

เศรษฐกิจ แตเปนกลุมแรงงานท่ีไมไดรับการคุมครอง หรือการคุมครองท่ีไมครอบคลุมตามกฎหมาย

แรงงานดังเชนแรงงานท่ีเปนทางการ ซ่ึงในป 2018 มีแรงงานท่ีทํางานไดรับคาจางหรือในระบบของ

การจางงานท่ีเปนทางการประมาณ 52% แรงงานในภาคท่ีไมเปนทางการจึงเปนกลุมท่ีมีชีวิตอยู

ภายใตภาวะความยากจนมากวาแรงงานในระบบ ซ่ึงไมไดมีหลักประกันวาการเขาสูภาวะการจางงาน

ท่ีเปนทางการนั้นจะแกปญหาความยากจนได ในขณะเดียวกัน การเขาสูการจางงานนอกระบบก็ไม

อาจจะเปนเหตุวาไดวาจะตองตกอยูในภาวะยากจนเสมอไป  ในกลุมประเทศรายปานกลางระดับสูง 

พบวาป 2016 มีการจางงานท่ีไมเปนทางการ 52.6% และมีการจางแรงงานชายมากกวาแรงงานหญิง

คือ 54.0% สวนแรงงานหญิงแรงงานหญิง 50.4% ซ่ึงเปนแนวโนมในทิศทางเดียวกับประเทศรายได

สูงท่ีมีแนวโนมการจางแรงงานชายมากกวาในภาคทีไมเปนทางการ  โดยเปนมีการจางแรงงานชาย 

18.9% และแรงงานหญิง 17.6%  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาการจางแรงงานท่ีไมเปนทางการใน

ประเทศรายไดปานกลางคอนขางต่ํา และกลุมประเทศท่ีมีรายไดต่ําแลวจะเห็นวา มีการจางงานท่ีไม

เปนทางการสูงมาก ในป 2016 มีการจางงานในภาคท่ีไมเปนทางการในกลุมประเทศรายไดต่ําสูงถึง 

89.8%  โดยเปนแรงงงานหญิง 92.1%  และเปนแรงงานชาย 87.5% ในกลุมประเทศรายไดปานกลาง

คอนขางต่ํา มีการจางงานท่ีไมเปนทางการ 83.7% เปนแรงงานหญิง 84.5%  แรงงานชาย 83.4% 

(ตาราง2)   
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 กลาวไดวาแรงงานในภาคท่ีไมเปนทางการเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญในระบบเศรษฐกิจกลุม

ประเทศรายไดต่ําและรายไดปานกลางคอนขางต่ําซ่ึงเปนแนวโนมของการจางงานท่ีเกิดข้ึนและจะยัง

ดําเนินตอไปในชวงระยะหลายปขางหนา  การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูบนฐานของการจางงานท่ีมี

ความซับซอน โดยการจางแรงงานในภาคท่ีไมเปนทางการเหลานี้     การเขาสูตลาดแรงงานของ

แรงงานในภาคท่ีไมเปนทางการเปนการจางงานท่ีไมไดเปนไปตามมาตรฐานการจางงานและเปน

แรงงานท่ีไมไดรับการครอบคลุมตามกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบันการนํา

เทคโนโลยีเขามาใชในการผลิต ตลอดจนถึงการใชหุนยนตปญญาประดิษฐเขามาทํางานแทนการใช

แรงงานมนุษย เปนอีกปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหความตองการแรงงานลดลง 

 

 ตาราง 2  การจางงานไมเปนทางการระดับโลก และสภาพการจางงาน จําแนกตามประเทศกลุม

รายได  ป 2016, 2018 และการเปล่ียนแปลงในชวง 2018-23   
Country 

grouping 

By Sex Informality Wages and salaried 

workers 

Employers Own account workers 

Level(%) Level(%) Changes 

(percentage 

points) 

Level(%) Changes 

(percentage 

points) 

Level (%) Changes(p

ercentage 

points) 

    2016 2018 2018-23 2018 2018-23 2018 2018-23 

World Total 

 

Female 

Male 

61.2 

 

58.1 

63.0 

52.0 

 

52.5 

51.7 

0.6 

 

0.5 

0.6 

2.9 

 

1.7 

3.8 

0.1 

 

0. 

0.0 

34.1 

 

27.8 

38.2 

0.4 

 

0.8 

0.1 

Low  

income 

Total 

Female 

Male 

89.8 

92.1 

87.5 

18.8 

11.9 

24.5 

0.9 

0.6 

1.1 

1.6 

0.8 

2.3 

0.0 

0.0 

0.0 

50.9 

44.5 

56.4 

0.1 

0.6 

0.4 

Lower-

middle 

income 

Total  

Female 

Male  

83.7 

84.5 

83.4 

34.5 

31.6 

35.8 

1.9 

2.1 

1.8 

2.7 

1.4 

3.3 

0.1 

0.1 

0.1 

49.5 

42.0 

52.8 

0.1 

1.1 

-0.4 

Upper-

middle 

income 

Total 

Female 

Male 

52.6 

50.4 

54.0 

59.2 

58.4 

59.8 

1.8 

2.2 

1.5 

3.3 

1.9 

4.4 

0.1 

0.1 

0.1 

28.3 

24.4 

31.1 

-0.6 

-0.3 

-0.9 

High 

income 

Total  

Female 

Male 

18.3 

17.6 

18.9 

87.2 

89.7 

85.2 

0.2 

0.2 

0.2 

3.3 

2.0 

4.3 

0.0 

0.0 

-0.1 

8.6 

6.7 

10.0 

-0.1 

0.0 

-0.1 

Source: International Labour Organization  (2019) 
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สภาวะการจางงานในประเทศไทย  

 กลาวไดวาในชวงที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงอยางสําคัญของการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ทั่วโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทุนนิยมโลกจากการลดขนาดขององคกรการผลิต  

ปญหาของการผลิตแบบสายพาน (Fordism) จากความเขมงวดของการผลิต และการแยกสวนของ

การผลิตทําใหเกิดรูปแบบของการจัดองคกรที่แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงของตรรกะการผลิตใน

ระบบทุนนิยมท่ีรุนแรงมากข้ึน  กลาวคือในดานหนึ่ง การผลิตแบบสายพานการผลิตหรือ Fordism 

ยังคงเปนภาคการผลิตท่ียังคงรูปแบบของกระบวนการผลิตท่ีสรางผลผลิตออกมาอยางตอเนื่องท้ังใน

ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  โดยเนนความเปนมาตรฐานแบบเดียวกันของผลิตภัณฑ  แตในอีก

ดานหนึ่ง  เปนการเติบโตของสถานประกอบการซ่ึงดําเนินไปภายใตรูปแบบการผลิตท่ีเปนผลจาก

ระบบ Tylorism ท่ีใชศักยภาพของแรงงานกับระบบการทํางาน แตมีการเพ่ิมองคประกอบอยางอ่ืน

เพ่ิมเติม เชน การลดลงของกําลังแรงงาน  และความยืดหยุน การจางงานแบบเหมาชวง ซ่ึงเก่ียวของ

กับคุณภาพการผลิต การทํางานเปนทีม วัฒนธรรมการบริหารทางธุรกิจ ประสิทธิผลของการให

คนงานเขาไปมีสวนรวมในการบริหารงาน    

 การเปลี่ยนแปลงในโลกของแรงงานดานการผลิตและการจางงาน เปนปรากฏการณซ่ึงไมได

เปนเพียงการแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแตเปนปรากฏการณท่ีมีผลโดยตรงกับการจัด

องคประกอบใหมของความเหลื่อมล้ําทางสังคม และความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนกับแรงงาน  ซ่ึงเปน

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระดับโครงสรางของการผลิตภายใตกระแสของเศรษฐกิจโลกในยุคเสรีนิยมใหม 

นํามาสูการปรับลดขนาดขององคกรการผลิต และการแยกสวนของระบบงาน ท่ีสงผลใหเกิดการจาง

งานนอกเหนือไปจากการทํางานในระบบการผลิตแบบดั้งเดิมภายใตระบบโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเปน

การจางงานในระบบขนาดใหญและมีหลักประกันความม่ันคงใหกับแรงงานท้ังทางดานรายไดและ

สวัสดิการการทํางาน กลาวคือเปนการจางงานท่ีไดมาตรฐานท่ีอยูภายใตการคุมครองของกฎหมาย

แรงงาน   

 การพัฒนาแรงงานในระบบการผลิตแบบสายพานของระบบโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการใช

แรงงานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ พัฒนาสมรรถนะการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพของแรงงานในระบบ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไดนั้นตองเกิดควบคูกับ

การสรางอํานาจการตอรองท่ีเขมแข็งของสหภาพแรงงาน ภายใตระบบแรงงานสัมพันธท่ีอยูบนฐาน

ของการเจราตอรองท่ีเปนธรรม การพัฒนาท่ีมุงเนนการเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนดานหลัก 

ละเลยการสงเสริมคุณภาพของแรงงานในระยะยาวแลวไมเปนผลดีตอการผลิตและนําไปสูปญหาความ

ไมเปนธรรมของการจางงานเพ่ิมข้ึน  
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ปญหาการจางงานในประเทศไทย  

 จากการศึกษาปญหาการจางแรงงาน ซ่ึงเปนการสังเคราะหขอมูลของแรงงานท่ีทํางานใน

ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงสวนใหญเปนแรงงานท่ีทํางานในนิคมอุตสาหกรรม  และมีการจัดเวทีถอดบทเรียน

และการจัดกลุมสนทนาในประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางานของแรงงานในเขตภาคเหนือและภาค

ตะวันออก พบวามีการเปลี่ยนแปลงหลายประการของการจางงานในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ท้ังการ

ปรับลดขนาดองคกรการผลิต มีการลดจํานวนคนงานโดยการเลิกจาง การจางงานแบบชั่วคราวระยะ

สั้น การจางงานแบบเหมาชวง เม่ือพิจารณาสัดสวนของการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจากสถิติผู

มีงานทําของสํานักงานสถิติแหงชาติ  พบวามีการจางงานไมมากเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอ่ืน ในป 

2558 มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 6,184,926 คน  เปนแรงงานวิชาชีพ 1,102,464 คน และ

แรงงานฝายผลิต 5,082,462 คน แรงงานสวนใหญจะอยูในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากท่ีสุด 

957,998 คน รองลงมาเปนอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 571,607 คน และอุตสาหกรรมยานยนต 

519,220 คน มีการคาดการณวา ในอีก 5 ปขางหนา อุตสาหกรรมไทยจะขาดแรงงานฝายผลิต

ประมาณ 3 แสนคน  

 ในชวงท่ีผานมามีการเลิกจางพนักงานในบริษัทขนาดใหญหลายแหงท่ีเปนบริษัทขามชาติท่ี

ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม ในชวงเดือนมกราคม- พฤษภาคม  2558  มีการ

เลิกจางคนงานในภาคอุตสาหกรรมสูงถึงจํานวน 31,000 คน ท้ังนี้ในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน  มีการ

เลิกจางพนักงาน 4 บริษัท (http://www.banmuan.co.th/news/region/22456)  โดยหนึ่งในสี่

บริษัทนั้นเปนบริษัทขนาดใหญกลุมทุนจากประเทศญี่ปุนมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 4,000 คน  

ทางบริษัทใหพนักงานฝายผลิตหยุดงาน 400 คน โดยทางบริษัทไดใชเหตุผลท่ีมีออรเดอรลดลง โดยให

คนงานลาออกโดยสมัครใจและใชกฎหมายคุมครองแรงงานมาตรา 75 ท่ีใหพนักงานหยุดงานแตยัง

จายคาจาง 75% ของเงินเดือน และมีกําหนดระยะเวลาการหยุดงานจนกวาจะมีคําสั่งซ้ือกลับเขามา

จึงใหพนักงานกลับมาทํางานตามปกติ    

 ถึงแมการเลิกจางพนักงานจะเปนสัดสวนท่ีไมมากถาเทียบกับจํานวนพนักงานใน

ภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด และในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน การเลิกจางเกิดข้ึนบางบริษัทจากจํานวน

พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนท่ีมีการจางงานท้ังหมดจากตัวเลขลาสุดในเดือนสิงหาคม 2558 

จํานวน 44,662 คน  อยางไรก็ตาม สภาพการณดังกลาวก็สะทอนใหเห็นถึงปญหาการจางงานในการ

ผลิตอุตสาหกรรมอันเปนผลกระทบจากปญหาของเศรษฐกิจโลก ซ่ึงมีการปลดพนักงานหลายบริษัท  

 การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังมีปญหาความไมเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนกับแรงงาน

หลายดานท้ังแรงงานท่ีเปนทางการและแรงงานในท่ีไมเปนทางการ  โดยจะเห็นไดจากปรากฏการณ

ปญหาของแรงงานในระบบท่ีเกิดข้ึน  แรงงานในระบบเปนแรงงานท่ีอยูภายใตการจางงานท่ีตองไดรับ
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การคุมครองตามกฎหมายแรงงานท้ังในเรื่องสวัสดิการและการคุมครองความสัมพันธในการทํางาน

ไมใหมีการใชประโยชนจากการใชแรงงานมากเกินขอบเขต ในกระบวนการทํางานของแรงงานใน

ระบบนัน้อยูภายใตกฎระเบียบการทํางานท่ีมีการควบคุมอยางเขมงวด    คนงานในระบบจึงไดรับการ

คุมครองตามกฎหมายท่ีจะจัดตั้งสหภาพแรงงานเพ่ือคุมครองสิทธิของตัวเองในการทํางาน สามารถ

ตอรองกับนายจางไดในกรณีท่ีมีปญหาความไมเปนธรรมท่ีเกิดจากการทํางาน   

 การผลิตในระบบโรงงานอุตสาหกรรม เปนการทํางานในระบบโรงงานโดยแรงงานตองใช

สมรรถนะท่ีมีอยูโดยเฉพาะอยางยิ่งทางรางกายของคนงานท่ีตองอยูในกระบวนการผลิตตลอดเวลาใน

ชวงเวลาทํางาน  ซ่ึงควรจะไดรับการดูแลและไดรับสวัสดิการท่ีดี ตลอดจนถึงไดรับการพัฒนาทักษะ

ฝมือแรงงานใหมีการพัฒนากาวหนายิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม จากกรณีศึกษาของแรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมลําพูนและแรงงานในโรงงานหลายแหงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก พบวามีปญหาหลาย

ประการ ดังนี้  

          1.1 การจางงานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน  เปนนิคมอุตสาหกรรมแหงแรกท่ีตั้งข้ึนใน

ภาคเหนือ  หลังจากท่ีรัฐบาลไดปรับกลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออกเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจ  รัฐบาลสงเสริมใหมีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมข้ึนในหลาย

จังหวัดท่ัวประเทศนับตั้งแตทศวรรษท่ี 2520 เปนตนมา มีการวางแผนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 4 (2520-2524) และในแผนระยะตอมามีการจัดตั้ง

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือข้ึนเปนแหงแรกท่ีจังหวัดลําพูนในป 2526 โดยในชวงแรกมีเปาหมายเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแตมีนักลงทุนเขามานอย ในระยะตอมาไดชักจูงใหมี

การเขามาลงทุนโดยใหสิทธิประโยชนตางๆ อาทิ การลดหยอนภาษีการนําเขาวัตถุดิบ เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมและเปนเขตอุตสาหกรรมสงออกตั้งแตชวงป 2528 เปนตนมา  

 กรณีของการใชแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน เปนเขตอุตสาหกรรมสงออกท่ีมี

ความทันสมัย การจัดพ้ืนท่ีบริเวณในนิคมอุตสาหกรรมซ่ึงอยูบนพ้ืนท่ี 1,788  ไร เปนเขตอุตสาหกรรม

ท่ีมีสถานประกอบการทันสมัย ประกอบกิจการท่ีเปนอุตสาหกรรมสงออกสําคัญ จึงเปนแหลงเปน

แหลงของการจางงานท่ีคนงานนาจะมีหลักประกันการทํางาน มีสวัสดิการและมีรายไดท่ี ม่ันคง  

อยางไรก็ตาม จากขอมูลจากสภาพการณของปญหาท่ีเกิดข้ึน คนงานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนยังมี

ปญหาในการใชแรงงานหลายดาน  การจางงาน สวัสดิการและการรวมกลุมจัดตั้งองคกรแรงงานท่ีจะ

คุมครองสิทธิประโยชนของแรงงาน  

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนมีการใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนาเปน

อุตสาหกรรมเพ่ือสงออก  ขอมูลเดือน สิงหาคม 2558 มีโรงงานท่ีตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน

จํานวน 78 โรงงาน มีเงินลงทุน 72,427 ลานบาท  จํานวนคนงานรวม 44,662 คน  (สํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน,สิงหาคม 2558) อยางไรก็ตาม ระบบการทํางานยังมีการใชแรงงานโดยเปน
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ลักษณะงานท่ีไมไดมาตรฐาน มีการจางงานชั่วคราวระยะสั้น 1-3  เดือน และในบางกรณีทํางานมา

เปนระยะเวลา 1 ปแตยังอยูภายใตสัญญาจางระยะสั้นท่ีมีการตอสัญญาแบบไมมีกําหนด ซ่ึงจําแนก

ประเภทของการจางงานไดดังนี้ 

 การจางงานประจาํ 

 การจางงานชั่วคราวสัญญาจางระยะสั้น 

 การจางงานแบบเหมาชวง  

 จากการศึกษาพบวาสถานประกอบการหลายแหงมีการดําเนินงานท่ีไมเปนไปตาม

กฎหมายคุมครองแรงงานในหลายลักษณะ เชน คนงานทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดและ

วันหยุดนักขัตฤกษโดยไมสมัครใจ  เปลี่ยนแปลงเวลาทํางานใหยาวนานข้ึนแตไมจายคาตอบแทนตาม

จริง นอกจากนี้ สถานประกอบการบางแหงยังใชมาตรการบังคับใหคนงานลาพักรอนตามวันท่ีสถาน

ประกอบการเปนผูกําหนดให ในกรณีเชนนี้ เม่ือคนงานมีความจําเปนตองลางานแตไมมีวันลาพักรอน

ตามสิทธิแลว คนงานตองใชสิทธิการลาปวยหรือลากิจโดยไมไดรับคาจาง หรือขาดงานแทน ทําให

คนงานตองสูญเสียรายไดสวนนั้น  

 นอกจากนั้นยังมีการใชแรงงานโดยเปนการจางงานไมเต็มรูปแบบ กลาวคือมีการจาง

นักศึกษาฝกงานมาโดยนายจางไมตองจายคาจางเต็มและคนงานเหลานั้นไมมีสถานภาพเปนพนักงาน

และไมอยูภายใตการคุมครองของกฎหมายแรงงานและไมไดรับสวัสดิการในฐานะเปนพนักงานได

รวมท้ังไมสามารถเรียกรองสิทธิ หรือเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานได  

 1.2 การจางงานในอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  ประกอบไปดวยโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช

เทคโนโลยีระดับสูงในกิจการหลายประเภทในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มาบตาพุด นิคม

อุตสาหกรรมเวลโกรวและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน ซีบอรด  อาทิ ผลิตชิ้นสวนยานยนตทอสงน้ํามัน

เชื้อเพลิง ผลิตชิ้นสวนรถยนตและตัวถังรถยนต ปญหาการใชแรงงานในการผลิตท่ีไมแตกตางไปจาก

นิคมอุตสาหกรรมลําพูน ปญหาความไมเปนธรรมในการทํางานจากปญหาการจางเหมาคาแรงในการ

ผลิต ซ่ึงมีปญหาตางๆไดแก 

 - มีการจางแรงงานแบบจางเหมาเขามาทํางานในสวนการผลิตซ่ึงเปนการทํางาน

ประจํา ซ่ึงเกิดข้ึนหลายบริษัท นอกจากนั้นเม่ือมีประเด็นขัดแยงดานแรงงานทางบริษัทไดจางพนักงาน

เหมาเขามาทํางานแทน ดังในกรณีของพนักงานบริษัทเอ็นทีเอ็นประเทศไทยท่ีจังหวัดระยองประกอบ

กิจการผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับยานยนตและสําหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส    ซ่ึงมีการจางลูกจาง

แบบเหมาชวงเขามาทํางานแทนในชวงท่ีมีปญหาการเรียกรองของสหภาพแรงงาน  

 - การจางเหมาคาแรงมีสภาพเปนพนักงานชั่วคราวท่ีไมไดเขาเปนสมาชิกของสหภาพ

แรงงาน  เม่ือมีการเรียกรองของลูกจางเหมาคาแรง ทางบริษัทไดใหลาออก โดยมีหลายรูปแบบ อาทิ 

เปดโครงการสมัครใจใหลาออก บังคับใหลาออก หรือปดแผนกการผลิตท่ีมีการจางเหมาคาแรง 
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 - มีการจางงานแรงงานขามชาติ และการจางงานในรูปแบบของนักศึกษาฝกงานเขาไป

ทํางาน ซ่ึงลูกจางไมสามารถเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานได เม่ือมีปญหาแรงงานเกิดข้ึนทางบริษัท

แกปญหาโดยการยุบแผนก ลูกจางไมสามารถใชสิทธิในการเรียกรองความคุมครองตามกฎหมาย

แรงงานได  

 -  ดานแรงงานสัมพันธ  

    มิติดานแรงงานสัมพันธมีความสําคัญอยางมากในการสงเสริมใหแรงงานมีศักยภาพ

ในการคุมครองสิทธิการทํางานและสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีได แรงงานในภาค 

อุตสาหกรรมการผลิตเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนและสรางมูลคาในการพัฒนาเศรษฐกิจ ใน

สังคมท่ีพัฒนาไปภายใตความสัมพันธการจางงานแบบนายจาง-ลูกจางซ่ึงเปนความสัมพันธหลักใน

สังคมทุนนิยมปจจุบันนั้น จึงตองใหความสําคัญกับมิติทางดานแรงงานสัมพันธโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ระบบการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางนายจาง ลูกจางในการ

บริหารจัดการองคกร มีลักษณะเปนแนวดิ่ง อํานาจของลูกจางในระบบโรงงานอุตสาหกรรมภายใต

การคุมครองของกฎหมายแรงงานสัมพันธจึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีลูกจางจะใชในการพูดคุย เรียกรอง 

คุมครองสิทธิประโยชนของกลุมแรงงานได  การจัดตั้งองคกรของแรงงานคือสหภาพแรงงาน จึงเปน

กลไกสําคัญท่ีจะประกันการใชสิทธิของลูกจางในสถานประกอบการ และเปนเครื่องมือในการสราง

ความเปนธรรมใหกับลูกจางในการทํางานได  

 อยางไรก็ตาม ในชวงท่ีผานการจัดตั้งองคกรของลูกจางก็ยังไมสามารถคุมครองการทํางาน

ของลูกจางไดอยางเต็มท่ี สมาชิกสหภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยังมีจํานวนนอยเม่ือเทียบกับ

จํานวนของลูกจางภาคอุตสาหกรรมท้ังหมด  นอกจากนั้น สหภาพแรงงานแรงงานสวนใหญอยูในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑล ในสวนภูมิภาคยังยากท่ีจะจัดตั้งสหภาพแรงงานได หรือเม่ือจัดตั้งข้ึนมาแลวก็

มีสภาพออนแอ ไมสามารถดําเนินกิจกรรมได ปญหาความไมเปนธรรมในดานแรงงานสัมพันธท่ีเกิดข้ึน

เปนปญหาสําคัญท่ีทําใหเกิดการละเมิดสิทธิของแรงงานและนําไปสูความไมเปนธรรมดานอ่ืน ๆ    

 ปญหาจากการท่ีคนงานไมไดรับความเปนธรรมในการใชสิทธิท่ีจะคุมครองการทํางานของ

ตัวเองท้ังในระดับปจเจกและการรวมกลุม เม่ือเกิดการละเมิดสิทธิแรงงานและปญหาในท่ีทํางาน จึง

ขาดกลไกที่จะนําไปสู การแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนปญหาที่เกิดจากการทํางานในสถาน

ประกอบการท่ีอาจเกิดข้ึนไดในแตละแหง แตเม่ือขาดกลไกท่ีจะนําไปสูการหาแนวทางรวมกันเพ่ือ

แกไขปญหา จึงอาจกอใหเกิดความขัดแยงดานแรงงานข้ึน  ดังตัวอยางของปญหาท่ีเกิดข้ึนในสถาน

ประกอบการหลายแหงในนิคมอุตสาหกรรม ท่ีเกิดมิติของปญหาความไมเปนธรรมตางๆ  อาทิ สภาพ

การจางท่ีไมเปนธรรม   การใชสิทธิในการลา เชนลากิจ ลาปวย ลาพักผอน ซ่ึงมีความลักลั่นกันของ

ลูกจางแตละประเภท 
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 ดังนั้นในกระบวนการแรงงานสัมพันธท่ีเปนธรรมและความเขมแข็งของสหภาพแรงงานจึง

เปนกลไกสําคัญท่ีจะนําไปสูการสรางความเปนธรรมของแรงงาน ซ่ึงตองเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของการ

ยอมรับรวมกันในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและสงเสริมใหมีการแรงงานสัมพันธท่ีดีในสถาน

ประกอบการ อันจะเปนแนวทางแกไขปญหาความไมเปนธรรมของแรงงานในระบบและนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของแรงงาน ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญในการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

อยางไรก็ตาม สภาพการทํางานในสังคมปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการจางงานหลาย

ประการ แรงงานในประเทศไทยจํานวนมากอยูภายใตระบบการจางงานท่ีมีลักษณะของงานท่ีไมไดมี

สัญญาการจางงานระยะยาว  
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เหา กับ เธอ: ชีวิตทางสงัคมของผูตองขังหญิงกบัเหาในทัณฑสถาน 

 

รวิวรรณ  รักถ่ินกําเนิด 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

บทความชิ้นนี้เรียบเรียงจากวิทยานิพนธเรื่อง เหา กับ เธอ: ชีวิตทางสังคมของผูตองขังหญิง 

กับเหาในทัณฑสถาน ซ่ึงศึกษาความสัมพันธขามสายพันธุระหวางมนุษยกับปรสิต นําโรคในสถาบัน

เบ็ดเสร็จ พบวานอกจากความสัมพันธในลักษณะของคูตรงขามกับมนุษย ซ่ึงจําเปนจะตองถูกกําจัด 

ในฐานะของพาหะนําโรคทางการแพทย เหายังไดกลายเปนเพ่ือน ตางสายพันธุท่ีมี ความใกลชิดสนิท

สนมกับผูตองขัง ขณะเดียวกัน เหายังมีบทบาทในการจัด ความสัมพันธทางสังคมระหวางผูตองขัง

หญิงดวยกัน ตั้งแตการเหาเหาใหกัน การมีกลุมหาเหา และใชเหาเปนเกณฑในการรับสมาชิกใหมเขาสู

กลุมในทัณฑสถาน นอกจากนี้ เหา ยังเปนอาณาบริเวณท่ีผูตองขังหญิงใชในการทาทายหรือตอตานขัด

ขืนอํานาจในการควบคุมตรวจตราท่ีเขามาในรูปของการดูแลสุขภาพและสุขอนามัย เชน การ พยายาม

ใหติดเหาหรือการไมยอม หายจากเหา ซ่ึงมีผลอยางสําคัญตอความสัมพันธระหวาง ผูตองขังหญิงและ

พยาบาลในทัณฑสถาน รวมไปถึงนโยบายในดานการดูแลรักษาสุขภาพและสุขอนามัยในทัณฑสถาน

หญิง 

 

คําสําคัญ: เหา, ทัณฑสถาน, ปรสิต, มานุษยวิทยาขามสายพันธุ, ผูตองขังหญิง 
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Lice and Her: Social Life of Female Prisoners and Lice in the Thai Prison 
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Abstract 

This article is adapted from Lice and Her: Social Life of Female Prisoners and 

Lice in the Thai Prison, a dissertation which studies multi-species relationship between 

human and parasites in total institutions. The researcher discovered that in opposition 

from commonly medically-conceived relationship between lice and human as binary 

opposition in which the former must be eradicated, lice can also be understood as a 

companion from different species who have intimate relationship with the prisoners. 

Not only this, lice take on a role to manage social relationship among female prisoners 

as they have activities of lice picking and setting up of lice-searching group as well as 

using lice as an instrument to welcome new members to the group of prison. On top 

of this, lice have become a field of resistance for which female prisoners use for 

challenging and defying authorities. 

 

Keywords: lice, prison, parasite, multi-species anthropology, Thai woman prisoner 
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ราว 17.00 น. ของทุกวัน รถนําสงผูตองขังของกรมราชทัณฑจะนําตัวผูตองขังมาสงยังหนา

เรือนจําหลังจากตระเวนไปรับยังโรงพักและศาลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ผูโดยสารบนรถมีท้ังผูตองขังเกาท่ี

เสร็จจากการเขาฟงการพิจารณาคดีในศาล และผูท่ีกําลังจะเขาสูการเปนผูตองขังท่ีมาจากโรงพักตางๆ 

เพ่ือมาฝากขังยังทัณฑสถานแหงนี้ ในแตละวันจะมีหญิงสาวหนาใหมถูกนําตัวมาฝากขังวันละ 10-20 

คน เพ่ือรอสงฟองศาลและรอประกันตัว รถคันเดิมกลับไปในทันทีหลังสงพวกเธอท่ีประตูทางเขา หญิง

สาวแตละคนถูกสั่งใหยืนเรียงแถวหนาประตูทางเขา โดยมีเจาหนาท่ีเวรประจําวันคอยเดินนําพวกเธอ 

พนจากประตูกรงเหล็กเปนเครื่องสแกนอาวุธ กอนจะพบกับประตูบานสุดทาย ท่ีก้ันระหวางโลก

ภายในและนอก พนจากประตูแดนผูตองขังเกาจะถูกนําตัวแยกไปยังแดนแรกรับท่ีพวกเธอถูกคุมขัง

สวนผูตองขังใหมถูกนําตัวมายัง แดนพยาบาล เพ่ือเขารับการตรวจรางกาย 

แดนพยาบาล หรือ พบ. คือ สถานท่ีแรกท่ีพวกเธอถูกพาไปจัดการเนื้อตัวรางกายกอนท่ีจะสง

เขาสูแดนแรกรับซ่ึงเปนสวนท่ีใชคุมตัวผูตองขังท่ีอยูระหวางการพิจารณาคดีตามระเบียบของกรม

ราชทัณฑวาดวยการรับตัวผูตองขังระบุเอาไววา ผูตองขังใหมทุกคนนอกจากจะตองทําทะเบียน 

ประวัติสวนตัวท่ีประกอบไปดวย ชื่อ สกุล ฐานความผิด และตําหนิตามรางกายแลว แตละคนจะตอง

ทําประวัติทางการแพทย คลายกับบัตรประจําตัวผูปวยของโรงพยาบาล อายุ น้ําหนัก สวนสูง โรค

ประจําตัว ความดันโลหิต ประวัติการแพยา และระยะประจําเดือนครั้งสุดทาย หลังการเก็บประวัติ

ทางรางกายดวยเอกสาร เจาหนาท่ีหรือนักโทษผูชวยงาน จะเริ่มทําการสํารวจเรือนรางของผูตองขัง

ใหมดวยการ “ตรวจภายใน” ชองคลอดเพ่ือปองกันการซุกซอนของผิดกฎหมายเขาไปในรางกาย พวก

เธอจะถูกใหเปลื้องผาออกและเปลี่ยนเปนผานุง และลุกนั่งเพ่ือดูวามีสิ่งของตกลงมาจากชองคลอด

ระหวางลุกนั่งหรือไม การตรวจภายในอีกประเภท คือ การตรวจความผิดปกติภายในรางกาย  

การตรวจความผิดปกติภายในรางกายประเภทท่ีวานี้ คือ การตรวจโรคติดตอท่ีเปน “ภัย

คุกคาม” ของเรือนจํา ณ ชวงเวลานั้น (พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2562) ท่ีผูวิจัยเขาไปเก็บขอมูล ภัยคุกคามใน

นามของโรคท่ีตองเฝาระวังเปนพิเศษ คือ วัณโรค และโรคติดตอทางผิวหนังเชน หิด และโรคติดตอ

ตามฤดูกาลอยาง ตาแดง ไขหวัดใหญชนิดพิเศษ หากพบวาผูตองขังไมเขาขายวาจะเปน “พาหะ” นํา

โรคติดตอ ก็จะถูกพาตัวเขาไปยังแดนแรกรับ แตหากถูกสงสัยวาอาจจะ หรือ “มีความเสี่ยง” ท่ีจะเปน

พาหะนําโรคอันตราย (vector) จะถูกกักตัวไวรักษายังแดนพยาบาลกอนจนแนใจวารางกายของ

ผูตองขังจะไมสามารถเขาไปแพรเชื่อโรคใหกับผูตองขังคนอ่ืนได ซ่ึงกรณีเดียวกันนี้เกิดข้ึนกับผูตองขังท่ี

ถูกตรวจพบวาตั้งครรภในระยะใกลคลอด จะถูกกักไวท่ีแดนพยาบาลจนคลอดบุตรจึงจะถูกสงกลับไป

ยังอาคารท่ีถูกคุมขัง  
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หลังการตรวจรางกาย ผูตองขังเขาใหมจะไดรับแจกเครื่องแบบของเรือนจําพรอมกับ     

อุปกรณรักษาความสะอาดพ้ืนฐาน ขันน้ํา สบู ยาสระผม แปรงสีฟน และ “หนากากอนามัย” ท่ี    

ผูตองขังทุกคนตองใชคาดปดจมูกและปากเสมอเม่ือเขาออกระหวางแดน หรือเม่ือตองออกนอก

เรือนจําไปข้ึนศาล เพ่ือปองกันโรคติดตอไมใหขามไปมาระหวางพ้ืนท่ี หลังรับเครื่องแบบและอุปกรณ 

ทําความสะอาด “พ่ีเลี้ยง” จะเขามารับผูตองเขาใหมเพ่ือไปทําความสะอาดเนื้อตัวโดยการอาบน้ํา 

สระผม และเปลี่ยนเสื้อผากอนจะถูกสงเขาเรือนนอนไปรวมกับผูตองขังคนอ่ืนๆ ผูตองขังเขาใหมหรือ

ผูตองขังท่ีออกไปนอกเรือนจําเพ่ือข้ึนศาลจะไมไดรับอนุญาตใหข้ึนเรือนนอนหากไมทําความสะอาด

รางกายหรือกําจัดเชื้อโรคท่ีอาจติดมาระหวางออกไปนอกเรือนจํา  

การควบคุมตรวจตราสุขอนามัยของผูตองขังนับเปนปฏิบัติการทางอํานาจในลักษณะหนึ่งท่ี

นอกเหนือจากอํานาจซ่ึงมาจากการลงทัณฑหรือปรับปรุงแกไขพฤติกรรม อํานาจท้ังสองลักษณะ

ทํางานสอดประสานกันตั้งแตการเริ่มรับตัวผูตองขังเขาใหม ท่ีเริ่มตั้งแตการจํากัดอิสรภาพของปจเจก

ใหเหลือเพียงภายในเรือนจําจนกวาโทษจะสิ้นสุด ในขณะเดียวกันยังเขามาจัดการกับรางกายของ     

ผูตองขังโดยการตรวจตราท้ังภายในและภายนอกผานการใชความรูทางการแพทยและสาธารณสุข

ปองกันโรค ซ่ึงไปไกลกวาการลงโทษในแบบท่ีผานมาท่ีมุงเพียงการลงทัณฑผานเรือนรางดวยระเบียบ

วินัยแบบตาง ๆ การเขามาควบคุมสุขอนามัยของผูตองขังจึงถูกผนวกเขามาเปนสวนหนึ่งของความ

พยายามในการสรางสถาบันเบ็ดเสร็จ (total institution) ท่ีมีการตรวจตราอยางรอบดาน ท่ีแมแตเชื้อ

โรคก็ไมอาจจะเล็ดลอดเขาไปได  

แมการเขากําราบโรคดวยมาตรการความสะอาดและการปองกันโรคจะถูกติดตั้งบนรางกาย

ของผูตองขังตั้งแตการรับตัว แตกระนั้นโรคบางโรคหรือสัตวพาหะบางชนิดกลับสามารถเล็ดลอด 

สายตาทางการแพทยและสุขอนามัยเขาไปโลดแลนอยูในแดนขังไดอยางอภิรมย สถิติอยางไมเปน 

ทางการจากสถานพยาบาลประจําทัณฑสถานหญิงกลางระบุวา ในแตละสัปดาหจะมีผูตองขังท่ีติดเหา

เขามารับการรักษาไมต่ํากวา 10 ราย โดยเฉพาะผูตองขังเขาใหมจากแดนแรกรับท่ีมักนําเหาติดตัวเขา

มายังเรือนจําดวยและมาแพรระบาดใหกับผูตองขังคนอ่ืนๆ เชนเดียวกับคําบอกเลาจากผูตองขังบาง

คนท่ีเลาวา ความเขมงวดเรื่องความสะอาดของเรือนจําทําใหพวกเธอตองสนใจเรื่องความสะอาด

สวนตัวอยูเสมอ เพราะจะถูกตรวจตราจากแมหองและเจาหนาท่ีตลอดเวลาต้ังแตแรกเขาจนถึงปลอย

ตัว แตอุปสรรคท่ีสําคัญคือความสกปรกท่ีมากับผูตองขังเขาใหม โดยเฉพาะ เหา ท่ีมากับพวกเธอ 

แมวาสถานพยาบาลจะตรวจรางกายอยางละเอียดแลวก็ตาม หรือผูตองขังบางคนท่ีไมรักษาความ

สะอาด คําถามท่ีตามมาคือ ทามกลางความเขมงวดกวดขันเรื่องความสะอาดในเรือนจําตั้งแตแรกเขา 

อะไร ? คือชองทางท่ีทําใหเหาสามารถเล็ดลอดเขามาได ? และการมีอยูของเหาไดสรางการ

เปลี่ยนแปลงอยางไรตอสถาบันเบ็ดเสร็จ โดยเฉพาะการตอรองทางอํานาจท่ีเขามาควบคุมเรือนราง

ของผูตองขังในนามการตรวจตราทางการแพทย 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของเหากับผูตองขังหญิง และอํานาจควบคุม

ความสะอาดในทัณฑสถาน โดยมุงศึกษาในรายละเอียดวา ทามกลางความพยายามในการสราง

สถาบันเบ็ดเสร็จอยางรอบดานดวยการตรวจตราทางการแพทยและการทําเรือนจําใหสะอาดปลอด

โรคนั้น การดํารงอยูของเหาไดสรางความเปลี่ยนแปลงอยางไรตอการควบคุมเรือนรางของผูตองขัง 

และผูตองขังกับเหาใชกันและกันเพ่ือตอรองกับอํานาจควบคุมเหลานั้นอยางไร และสงผลอยางไรตอ

ความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายการควบคุมโรคของเรือนจํา  

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

บทความชิ้นนี้ใชวิธีการวิจัยสองสวนหลัก คือ  

 1) การวิจัยเอกสาร ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมโรคและสุขอนามัยในเรือนจําไทย ตั้งแต 

ทศวรรษท่ี 2450 - ปจจุบัน โดยใชเอกสารประเภทบันทึกการรักษาพยาบาลของแพทยในเรือนจํา 

สยาม รายงานทางระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อในเรือนจําไทย โดยเปาหมายเพ่ือทําความเขาใจ

ลักษณะของการใชอํานาจทางการแพทยและองคความรูทางวิทยาศาสตรท่ีเขามาจัดการกับรางกาย

ของนักโทษ 

 2) การวิจัยภาคสนาม เปนการก็บขอมูลดวยการเขาไปสัมภาษณผูตองขังหญิงในทัณฑสถาน

หญิงกลาง เปนเวลา 3 เดือน พรอมท้ังสัมภาษณเจาหนาท่ีผูคุมเจาหนาท่ีสถานพยาบาล  

 และสํารวจสถานท่ีท่ีเก่ียวของกับการรักษาความสะอาด 

 

อภิปรายผล 

1) Biopower และวิทยาศาสตรการแพทยบนเรือนราง 

การใชอํานาจเขามากํากับควบคุมเรือนรางของประชากรนั้นกลายมาเปนสิ่งท่ีรัฐสมัยใหม

ตั้งแตตนศตวรรษท่ี 19 ใหความสําคัญ มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault, 1991) เรียกอํานาจท่ีเกิดข้ึน

ในขางตนนี้วา Biopower หรือ ชีวอํานาจ คือ การท่ีรางกายไดกลายมาเปนเปาหมายของการควบคุม 

ถูกทําใหเชื่องและมีประสิทธิภาพตามท่ีผูใชอํานาจพึงประสงคสราง เพ่ือสาวหาตนตอ ฟูโกตพายอนไป

ยังศตวรรษท่ี 18 ท่ีประชากรไดเริ่มกลายมาเปนเปาหมายสําคัญในการปกครอง โดยมีหมุดหมายอยูท่ี

ความอยูดีกินดี ปลอดโรค เราจึงเห็นการทยอยเกิดข้ึนของโครงการสุขภาพและการวางแผนประชากร

ในดานตางๆ ท่ีมาพรอมกับองคความรูการคํานวณอายุขัยและสถิติชวงวัย ซ่ึงภายใตความประสงคดี

เหลานี้รัฐอาจไมไดหวงใยประชากรจากใจจริง ท่ีทําไปท้ังหมดรัฐไดคิด  คํานวณมาแลววา จะผลิตและ

ลงทุนกับพลเมืองอยางไรเพ่ือใหไดกําลังแรงงานและปจจัยการผลิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความ
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ตองการทางเศรษฐกิจของประเทศ เรื่องพ้ืนฐานท่ีสุดคือการเขาไปจัดการใหรางกายมีประสิทธิภาพ

ดวยการทําใหประชากรมีสุขภาพดี ซ่ึงเครื่องมือหนึ่งท่ีถูกนํามาใชคือ การผลิตองคความรูทาง

การแพทยและสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานท่ีเนนไปท่ีเรื่องการปองกันโรค ซ่ึงหนาท่ีพึงกระทําของประชาชน

คือการดูแลตนเองใหปลอดภัยจากโรคตางๆ   

สําหรับนโยบายหรือโครงการเหนือเรือนราง ฟูโกตเรียกมันวา Biopolitics หรือ ชีวการเมือง 

แสดงถึงการท่ีรางกายเปนสนามทางการเมืองระหวางกลุมตางๆ ท่ีเขามาพัวพันในหลายระดับ     

ตัวอยางท่ีชัดเจนคือ โครงการเฝาระวังทางสาธารณสุขระดับโลก ท่ีจับมือกันขามประเทศเพ่ือ      เฝา

ระวังโรคระบาดตางๆไมใหกระจายตัวขามเขตแดนโดยเฉพาะรัฐสมัยใหมหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 

(Petryna, 2005: 163) กลุมประชากรท่ีเปนเปาหมายหลักของชีวการเมือง คือ ประชากรท่ีมีปญหา

ทางชีววิทยาอยางเชน ผูปวยโรคติดเชื้อหรือโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะในรายท่ีแสดงออกอยางชัดเจนในเชิง

ประจักษ เชน ผูทุพพลภาพทางรางกาย (Petryna, 2005: 169) 

การทํางานของชีวอํานาจนั้นไมไดเขาไปจัดกับการกับรางกายของประชากรอยางเสมอภาค 

แตผูท่ีใชอํานาจนั้นไดประเมินแลววาจะเขาไปใชอํานาจกับรางกายของปจเจกประเภทใด และผลท่ีได

นั้นคุมคาตอการเขาไปจัดการหรือไม โจเอา บีโอ (João Biehl, 2005) ยกตัวอยางโครงการจัดการโรค

เอดสในประเทศบราซิล ตนทศวรรษท่ี 1990 รัฐและองคกรเอกชนจับมือกันสรางศูนยวิจัยและดูแล

ผูปวยติดเชื้อ บีโอพบวา เครื่องมือของรัฐ (administrative apparatus) ในนามความรูและการ

ปองกันโรคนั้นไมไดเขาไปจัดการกับรางกายของพลเมืองท่ีติดเชื้อทุกคน เพราะเม่ือวัดจากสถิติของ ผู

ท่ีเขามารับบริการและกลุมประชากรท่ีรัฐเขาไปบริการถึงชุมชน แมจะเปนประชากรในกลุมผูมี รายได

นอยก็จริง แตพวกเขายังอยูในสภาพแวดลอมท่ีจะสามารถกลับมาเปนพลเมืองของรัฐท่ีมี  คุณภาพได

หากไดรับการดูแลดานสาธารณสุข ในขณะท่ีกลุมคนท่ีจนท่ีสุดกลับเปนประชากรท่ี   ‘ถูกละท้ิง’ 

(abandon) ผูปวยจํานวนมากถูกปลอยใหตายโดยไมไดรับการรักษา เพราะพวกเขาไดถูกประเมินแลว

วาการจัดการใหหายจากโรคไมคุมคาท่ีจะลงทุน เนื่องจากทุกการใชอํานาจเหนือ    เรือนรางพลเมือง

ของรัฐนั้นผานการคิดคํานวณมาแลววา ใครควรจะอยูหรือตาย และตองใชตนทุนเทาไรในการจัดการ

ชีวิตของพวกเขา (Inda, 2003: 10) 

อยางไรก็ตามภายใตการควบคุมเรือนรางอยางแยบยลในระดับชีวภาพ การสรางชุดความรู

ทางวิทยาศาสตรกายภาพข้ึนมารองรับการสรางประชากร ในบางบริทกลับถูกฉวยใชเพ่ือสรางขอ

ตอรองกับรัฐเสียเอง แอเดรียนา แพทเทรียนา (Adriana Petryna, 2005) ยกกรณีท่ีเกิดข้ึนกับชาว

ยูเครนท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุระเบิดนิวเคลียรท่ีเชอรโนบีลในป 1986 (chernobyl disaster)    ณ 

ขณะนั้นยูเครนยังเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต หลังเหตุระเบิดสิ่งท่ีรัฐพยายามทําคือการรัดเข็มขัด

งบประมาณสาธารณสุขเพราะไมสามารถชดเชยใหกับผูเสียหายหลายแสนคนได ดังนั้นผูท่ีจะไดรับเงิน

ชดเชยหรือบริการทางการแพทยฟรี จึงตองเปนผูท่ีวิทยาศาสตรพิสูจนแลววาเจ็บปวยจากเหตุระเบิด 
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ผลท่ีตามมาคือผูเสียหายจํานวนมากพยายามท่ีจะแสดงสภาวะความเจ็บปวดของรางกายท่ีตนเอง

ไดรับใหรัฐมองเห็น ยิ่งทุพพลภาพมากเทาไรหมายถึงการไดรับสิทธิพิเศษมากเทานั้น      แพทเทรียนา

ชี้วา แมอํานาจรัฐจะมุงเปาไปการจัดการเรือนรางของพลเมือง แตในอีกดานหนึ่งสิ่งท่ีมากับอํานาจ

เหลานั้นกลับถูกประชากรของพวกเขาฉวยใชเพ่ือสรางการตอรอง (Petryna, 2003: 551-578) 

 ยอนกลับมาท่ีทัณฑสถานแหงเดิม ความพยายามสรางสถาบันเบ็ดเสร็จใหสะอาดอยาง รอบ

ดานไดกลายมาเปนหนึ่งในหมุดหมายของงานราชทัณฑ การเขาไปจัดการกับเรือนรางของผูตองขังให

ปลอดโรคในดานหนึ่งอาจเปนไปเพ่ือสรางพลเมืองท่ีมีสุขภาพดีปอนกลับเขาไปใหรัฐเม่ือถึง กําหนดพน

โทษ ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามเง่ือนไข เรือนจํานาจะเปนสถานท่ีท่ีสามารถใชอํานาจในการ จัดการกับเรือน

รางไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด เพราะดวยนิเวศเฉพาะของพ้ืนท่ีท้ังในทางกายภาพและสังคมไดถูก

ออกแบบใหสามารถควบคุมผูตองขังไดแทบจะในทุกอาณาบริเวณ กระนั้นก็ตามอํานาจควบคุมนั้น

กลับไมไดทํางานอยางไรอุปสรรค ซ่ึงเห็นไดจากการแพรกระจายของโรคบางประเภทในกลุมผูตองขังท่ี

อาศัยชองวางของอํานาจท่ีเลือกจัดการกับรางกายของผูตองขังเฉพาะราย  

กอนท่ีจะไปถึงการขับเค่ียวกันระหวางพาหะนําโรคและอํานาจทางการแพทยบนรางกายของ

ผูตองขัง เพ่ือใหเห็นท่ีมาท่ีไปและพัฒนาการทางอํานาจท่ีเขามาจัดการกับสุขอนามัยท่ีมีผลตอวิธีคิด

การจัดการโรคในเรือนจําในปจจุบัน ในสวนตอไปจึงเปนการกลาวถึงบริบททางประวัติศาสตร 

การแพทยในเรือนจําสยาม และวิธีคิดตอการจัดการความสะอาดในสถาบันเบ็ดเสร็จดวยการพยายาม

ชี้ใหเห็นวา ชีวอํานาจไดเคลื่อนเขามายังเรือนรางของผูตองขังไดอยางไร และมุงเปาเขาไปจัดการกับ

รางกายแบบใดเปนหลัก  

2) สุขอานามัยและการควบคุมเรือนรางทางการแพทยเรือนจําไทย 

การเขาควบคุมรางกายของผูตองขังหรือนักโทษในเรือนจําไทยดวยการแพทยและความ 

สะอาดปรากฏข้ึนครั้งแรกราวปลายทศวรรษ 2450 ซ่ึงเปนชวงท่ีการแพทยสมัยใหม (modern 

medical)  และความรูเรื่องเชื้อโรค (germ theory) เดินทางมาถึงสยามพรอมกับกระแสความคิด

เรื่องการเพ่ิมจํานวนพลเมืองท่ีทยอยตายจากโรคระบาดท่ีไลรุกเขามาจากประเทศใกลเคียง เชน การ

ระบาดของกาฬโรคในเกาะฮองกง รัฐจึงเพียรหามาตรการเพ่ือสกัดเชื้อกอนระบาดเขาประเทศ เชน 

การต้ังดานกักเรือเพ่ือกักโรค พรอมกับการเริ่มทยอยจัดตั้งสุขาภิบาลตามหัวเมืองตาง ๆ เพ่ือเขาไป

จัดการกับความสะอาดและสุขภาพของประชากร ซ่ึงหมายรวมถึงนักโทษท่ีถูกคุมขังอยูในขณะนั้น ซ่ึง

ในชวงเวลาดังกลาวความรูทางการแพทยในเรือนจําสยามวางอยูบนแนวคิดหลักคือ ทฤษฎีอาย- พิศม 

(miasmatic theory) ท่ีเชื่อวาสาเหตุของโรคท้ังหลายท่ีเกิดกับนักโทษนั้นเกิดจากความสกปรกของ

สิ่งแวดลอมจากของเนาเสียท่ีปะปนมากับน้ําและอากาศ เชน ในบันทึกของแพทยชาวตะวันตกท่ีเขา

ไปตรวจเยี่ยมคุกในเวลานั้นกลาวถึงสภาพคุกสยามเอาไววา หองขังคอนขางมืดและอับชื้น  อากาศ

ถายเทไมสะดวก ไมมีชองหนาตางใหลมผาน ทอระบายน้ําอุดตันสงกลิ่นเหม็นเนาอยูหลายแหง ซ่ึง
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อาจจะเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดอหิวาตกโรค (หจช. ร.5 น.6.1/28 คอเรศปอนเดนซเรื่อง หมอเฮ

มีหนังสือมาวา ไดไปตรวจนักโทษท่ีคุกตรางเหนพ้ืนท่ีๆ ตะรางเหมนโสโครก แลบอน้ํานักโทษจะกินจะ

อาบก็ไมสะอาด นากลัวนักโทษจะเปนอันตรายดวยความไข ท่ีคุกนั้นเรียบรอยดีแตเศราหมองไปบาง

เล็กนอย 1-11 สิงหาคม ร.ศ. 111)  

ในชวงเวลาไลเลี่ยกันราว พ.ศ. 2457 การแพทยในเรือนจําสยามเริ่มมีการผสานแนวคิดวา

ดวยเชื้อโรคและการติดตอกันของโรคจากคนสูคน พรอมกับยายเปาหมายของการควบคุมทาง

การแพทยจากการควบคุมสภาพแวดลอมกอโรค สูการควบคุมเรือนรางของนักโทษไมใหแพรเชื้อไปยัง

คนอ่ืนๆ โดยการกําจัดสิ่งกอโรคท่ีอยูภายในรางกาย เชนการใชหมอกรองน้ํา เพ่ือกรองสิ่งมีชีวิตท่ีเชื่อ

วาจะเปนตนเหตุแหงโรคไมใหปะปนเขามาในรางกายและการปลูกฝไขทรพิษ รวมถึงการแยกนักโทษท่ี

ปวยไวในท่ีเฉพาะและอากาศถายเทสะดวก โดยไมใหปะปนกับนักโทษปกติจนถึงขนาดนี้วา ‘ถา

โรคติดตอเกิดข้ึนแกผูใดขาพเจาก็จัดแยกออกจากกัน ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลประตูหลัง โดยเกรงวาโรค

จะติดตอกันมากข้ึน เพราะเปน ‘ท่ีประชุมชน’ (หจช. ร.6 น.5.3/81 รายงานการรักษาพยาบาล

นักโทษ -16 เมษายน 2457)  แสดงใหเห็นถึงการคอยๆ เขามาแทนท่ีของทฤษฎีเชื้อโรค และการ

ควบคุมเรือนรางของนักโทษดวยการแพทยสมัยใหมท่ีเขมขนข้ึน  

อยางไรก็ตามลําพังเพียงความรูเรื่องเชื้อโรคและการแพทยสมัยใหมอาจจะไมเพียงพอตอการกําราบ

รางกายใหเชื่อฟง เนื่องจากชวงเวลานั้นความรูเรื่องเชื้อโรค และสิ่งมีชีวิตท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลายัง

เปนสิ่งท่ีการแพทยสยามใหความกังขา ดั้งนั้น “เครื่องมือ” ทางวิทยาศาสตรจึงถูกนําเขามาชวยพิสูจน

ถึงการดํารงอยูของเหลาเชื้อโรคในรางกายนักโทษ เชน “กลองไมโกรซโคป สําหรับตวรจดูพืชพรรตัวทู

บอกึลเยิมซไมโครปใน “กาพยโรค” ในอหิวาตกโรค ในโรคฝในปอด ในโรคไข เมเลเรีย แลโรคอ่ืน ๆ ท่ี

มีตัวโรคย” (หจช. ร.6 น.5.7/25 โรงเรียนแพทยฝกหัดนักโทษใหเปนแพทยในกองมหันตโทษ -6 ต.ค. 

2456-26 มิ.ย. 2457) ซ่ึงอาจกลาวไดวา การปรากฏกายข้ึนของ      “ตัวโรคย” เปนตัวเรงปฏิกิริยา

ใหความรูทางการแพทยเขาไปควบคุมรางกายของนักโทษไดอยาง ชอบธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ

ความรูดังกลาวถูกตราข้ึนเปนกฎขอบังคับของเรือนจําท่ีมีขอปฏิบัติและบทลงโทษชัดเจร เชน การ

เสนอโทษโบยแกนักโทษปวยอหิวาตกโรคท่ี ‘ลงทองหลายครั้งแลวไมรีบรายงานตนเองแกแพทย’  

ความเขมขนของการเขาไปจัดระเบียบทางชีววิทยาบนรางกายนักโทษเพ่ิมนั้นเพ่ิมระดับข้ึน

ตามความกาวหนาและวิทยาการทางการแพทย โดยเฉพาะการเพ่ิมและหายไปของโรคบางโรค  อัตรา

การปวย (morbidity rates) และตาย (mortality rate) ของนักโทษเคลื่อนจากโรคท่ีเกิดจาก

สุขอนามัยข้ันพ้ืนฐานสูโรคท่ีเก่ียวของกับความผิดปกติของอวัยวะภายในมากข้ึน เชน การปรากฏตัว

ของโรคมันสมองพิการ หรือ โรคสมองอักเสบ (neuropathy) ในขณะท่ีโรคติดเชื้อบางประเภทท่ี

มองเห็นไดจากลักษณะภายนอก เชน ทองรวงธาตุวิปริต  (dysentery), โรคคุดทะราด (yaws) ท่ีเคย

เปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในหหมูนักโทษทยอยลดจํานวนลง เนื่องจากสามารถเขาไปจัดการกับ 
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สาเหตุของโรคและการระบาดไดดวยความรูทางการแพทยสมัยใหมท่ีถูกนําเขามาในเรือนจํา แต

กระนั้น “ตัวโรคย” บางประเภทท่ีแมวาจะถูกคนพบแลวก็ตามกลับไมสามารถเขาไปจัดการได อยาง 

วัณโรค และโรคเรื้อน จนกลายมาเปนภัยคุกคามท่ีเรือนจําตองเฝาระวังรวมถึงหามาตรการในการ

ควบคุมเปนพิเศษ เชน การนํานักโทษท่ีปวยดวยโรคเรื้อนไปไวท่ีโรงพยาบาลโรคเรื้อน (หจช. มท. 

4.4/1 ใหสง นักโทษโรคเรื้อนเขายังโรงพยาบาลโรคเรื้อนท่ีสรางข้ึน ณ จังหวัดพระประแดง -พ.ศ. 

2472-2473) จึงอาจกลาวไดวารางกายของนักโทษท่ีถูกหมายตาจากอํานาจทางการแพทยเปนพิเศษ

คือ รางกายท่ีทุพพลภาพและแสดงอาการของโรคท่ีเปนภัยคุกคาม ณ ชวงเวลานั้นอยางชัดเจน  

 วิวัฒนาการของการควบคุมเรือนรางดวยเทคโนโลยีทางการแพทยนั้นเริ่มเปนรูปธรรมมากข้ึน

เม่ือมีการตั้งโรงทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑข้ึนในเขตเรือนจําคลองเปรม ป พ.ศ 2518  โดยมี

เปาหมายเพ่ือคุมขังและรักษาผูตองขังท่ีปวยดวย 3 โรคหลักคือ โรคเรื้อน (leprosy) วัณโรค 

(tuberculosis) โรคจิตเภท (schizophrenia) เพราะเปนโรคท่ีประเมินแลววา ตองไดรับการรักษา

อยางตอเนื่องเปนการเฉพาะ อีกท้ังผูปวยเปนอาชญากรดังนั้นการควบคุมและรักษาจึงตองกระทําใน

ลักษณะท่ีตางไปจากผูปวยปกติ (บุษบา, 2527:19)  

หากอธิบายตามกรอบการมองแบบชีวอํานาจของฟูโกต ปจจัยท่ีอํานวยใหอํานาจทํางานบน

รางกายของนักโทษไดอยางเต็มท่ี คือ ความรูทางการแพทยสมัยใหม ท่ีถูกนําเขามาในสยาม ณ 

ขณะนั้น การเคลื่อนการควบคุมจากพ้ืนท่ีสูเรือนรางวางอยูบนวิธีคิดเรื่อง การควบคุมการติดตอของ

โรคท่ีมีเชื้อโรคเปนตัวนํา ในแงนี้การควบคุมรางกายจึงไมไดควบคุมเพียงแครางกายในทางกายภาพ

หากแตเริ่มเขาไปควบคุมสิ่งมีชีวิตภายในรางกายท่ีไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา หรือในระดับท่ี

เรียกวา จุลชีวการเมือง (microbiopolitics) (Paxson, 2008 ) โดยมุงเปาไปท่ีรางกายของนักโทษท่ี

ปวยจาก โรคท่ีมีเชื้อ (infection disease) มากไปกวานั้นจะเห็นไดวาระดับของการใชอํานาจทาง

การแพทยกับนักโทษแตละกลุมยังไดผานการคิดคํานวณมาแลววา รางกายแบบใดควรท่ีจะเขาไป

รักษาหรือในกรณีท่ีการรักษานั้นเกินกําลังและไมคุมคาตอการเขาไปแกไขเรือนรางใหกลับมามี 

สขุภาพดีก็จะถูกสงใหยังสถานท่ีอ่ืนเพ่ือจัดการตอ  

การใหความสําคัญกับโรคในกลุมผูตองขังวางอยูบนหลักของการประเมินความเสี่ยงโดยดูจาก

อันตรายและความสามารถในการรับมือกับโรค เริ่มตนจากโรคท่ีเก่ียวกับสุขอนามัยข้ันพ้ืนฐานจนมาสู

โรคติดตอเรื้อรังท่ีตองอาศัยความซับซอนในการจัดการ ดังจะเห็นไดจากการตรวจรางกาย  ผูตองขัง

เขาใหม ท่ีตองผานการคัดกรองโรคท่ีเรือนจําเฝาระวังและยากจะรับมือ ทําใหในดานหนึ่งโรคและ

พาหะบางอยางกลับถูกลดความสําคัญในการตรวจตราลง และสามารถแทรกตัวเขาไปยัง     ปริมณฑล

แหงการควบคุมไดอยางแยบยล โดยเฉพาะอยางยิ่งบวกกับลักษะพิเศษทางชีววิทยาของพวกมัน  
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3) การปรากฏตัวของเหาและการเขาควบคุมความสะอาด 

เหา (lice) จัดอยูในกลุมแมลงปรสิตท่ีอาศัยอยูนอกรางกายมนุษย  (ectoparasite) ไฟลัม 

อารโทโพดา (arthropoda) ชนิด (species) P.humanus เหาดํารงชีพดวยการดูดเลือดจาก  รางกาย

ของสิ่งท่ีเหาอาศัยอยู เรียกวา โฮสต (host) เหามีสองชนิด คือ เหาหัว (head lice) และ เหาตัว 

(body lice) แตกตางกันท่ีขนาด อุปนิสัย และการเกิดโรค เหาตัวมักอาศัยอยูตามตะเข็บเสื้อผา หาก

หิวจะเดินออกมาดูดเลือด สวนเหาหัวตองอาศัยอยูบนศีรษะของโฮสตตลอดเวลา ในทางการแพทย

หากมีเหาอยูตามรางกายไมวาบริเวณใดก็ตามถือเปนโรคชนิดหนึ่งเรียกวาโรคเหา (pediculosis) ผูท่ี

ติดเหามักมีอาการคันตลอดเวลาซ่ึงเปนผลมาจากการระคายเคืองตอโปรตีนในน้ําลายเหา ในประเทศ

ไทย เหาท่ีพบและถูกศึกษาสวนใหญ คือ เหาหัว โดยตัวเหาจะมีสีเทาขนาดเฉลี่ย 2-3 มิลลิเมตร ตัว

เมียมีขนาดใหญกวาตัวผูเล็กนอย เม่ือดูดเลือดตัวเหาจะเปลี่ยนเปนสีแดง ซ่ึงท้ังเหาเพศเมียและผูนั้นมี

นิสัยเหมือนกันคืออยูรวมกันเปนกลุมตามท่ีมืด โดยเฉพาะซอกหูและโคนผม เพราะไมถูกแสงแดด 

เนื่องจากแสงและอุณภูมิท่ีสูงมีผลตอระยะเวลาการฟกไข (อุษาวดี ถาวระ, 2556)   

อุปนิสัยทางชีววิทยาเฉพาะตัวของเหาหัว โดยเฉพาะความสามารถในการซอนซุกตัวในท่ีมืด

นั้นไดกลายมาเปนขอไดเปรียบท่ีทําใหมันสามารถซอนตัวจากการตรวจโรคในเรือนจําไดอยางงายดาย 

ลักษณะท่ีเล็กยากตอการมองเห็นและสีผิวท่ีกลืนไปกับเสนผมของโฮสต กลายเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําให

มันสามารถซอนตัวยามถูกตรวจคน ประกอบกับการตรวจรางกายของผูตองขังเขาใหมมักจะเกิดข้ึนใน

เวลาเย็น ซ่ึงตองรีบสงผูตองขังใหมเขาไปยังเรือนนอนใหเร็วท่ีสุดเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

ดังนั้นสิ่งท่ีจําเปนจะตองถูกตรวจคนเปนอยางแรกคือ วัตถุอันตราย สารเสพติดท่ีผิดระเบียบ และ 

“โรคติดตออันตราย” ท่ีเรือนจําใหความสําคัญหรือเปนภัยคุกคามหลัก ท่ีหากเม่ือหลุดเขาไปแลวนั้น

ยากตอการกําราบและควบคุม  

 

มาถึงก็ 5. โมงเย็นเขาไปแลว ก็ตองรับข้ึนเรือนนอน ตรวจรางกาย ตรวจภายในเสร็จก็ตองรีบ

เขาแดน เขาไมมาดูเหาหรอก จะมาดูอีกทีก็เขามาขางในแลว ใครเปนก็ใหไปหมักน้ํายาติดๆ 

กันสามสี่วันเดี๋ยวก็หาย สวนใหญเขาไปติดเหากันขางในนั้นละ ติดจากพวกท่ีมันพาเหาเขาไป 

ไมมีใครเปนจากขางนอกไปหรอก จะมีก็แตพวกตางดาว พวกสติไมดีท่ีพาเหาเขาไป เอาเขา

ไปติดคนอ่ืน ... มีบางเหมือนกันท่ีเปดดูผม แตก็ดูวาเราตอผมรึเปลา ถาตอผมก็จะใหถอดออก 

หรือดูวามีของซุกซอนมาไหม ผมยาวมากไหม ถาเลยขอบเสื้อในบนลงมาจะตองเตรียมไปตัด

ไมใหเกิน สวนเรื่องเหาไมคอยดูเทาไร สําหรับตัวพ่ีนะ เพราะไมไดเปนเหามาจากขางนอก แต

มาติดจากขางในตอนอยูแรกรับไปไดอาทิตยสองอาทิตย 
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เจาหนาท่ีเรือนจําเชื่อวาเหาเปน “สิ่งนําเขาจากภายนอก” ท่ีแฝงมากับรางกายของผูตองท่ีไม

สะอาด โดยเฉพาะผูตองขังตางดาว และผูตองขังในคดียาเสพติดท่ีไดแตเสพยาจนไมสนใจดูแลความ

สะอาดของรางกายตนเองจนเปนท่ีอยูของเหาและปรสิตตางๆ รวมถึงผูตองขังท่ีมีอาการทางจิต เม่ือ

ถูกสงตัวมายังเรือนจําก็มักจะนําเหาเขามาแพรพันธุดวย อยางไรก็ตามแมการติดเหาจะไมใช โรคราย

ท่ีมีอาการรุนแรง แตการระบาดของเหากลับไปรบกวนเปาหมายสําคัญของสถาบันเบ็ดเสร็จ ท่ีตองการ

ควบคุมความสะอาดและการปลอดจากโรค การมีอยูของเหาจึงเปนเสมือนขอบงชี้ความออน

ประสิทธิภาพของอํานาจควบคุมในฐานะ สัญลักษณของความไมสะอาดท่ีจําเปนตองถูกกําจัด 

วิธีการกําจัดเหาของเรือนจํานั้นแบงออกเปน 2 วิธีการหลักดวยกัน คือ (1) การกําจัดเหาดวยยาฆาเหา

ชนิดน้ํา และ (2) การกวดขันเรื่องความสะอาดของรางกาย ซ่ึงอยางหลังจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือการรักษา

ดวยเคมีทางการแพทยไมสามารถยับยั้งการแพรกระจายของเหาไดอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด   

3.1) หมักน้ํายารักษาเหา  

การหมักน้ํายารักษาเหาเปนวิธีการแรกท่ีเรือนจําเลือกใชจัดการกับความสะอาดบนหนังศีรษะ

ของผูตองขัง ในแตละสัปดาหหลังเคารพธงชาติ ผูตองขังชวยงานจะประกาศแจงใหผูตองขังท่ีมีความ

ประสงคจะรักษาเหามาลงชื่อ โดยมีแมหองเปนคนทําหนาท่ีรวบรวมรายชื่อของลูกหองแตละคน 

จากนั้นจึงรอเวลาเรียกเขารับการหมักน้ํายา โดยจะกําหนดใหหมักติดตอกัน 3 ครั้ง เพ่ือความม่ันใจวา

จะไมกลับมาเปนซํ้าเดิม หรือ 7 ครั้งสําหรับคนท่ีมีเหามากเปนพิเศษ น้ํายาท่ีสถานพยาบาลใชรักษา

เปนยาตามกําหนดขององคกรเภสัชกรรม ใช เบนซิลเบนโซเอต (benzyl benzoate) กับน้ําสะอาดใน

อัตราสวน 1 ตอ 1 เพ่ือลดความเขมขนและเพ่ิมปริมาณใหใชไดกับผูตองขังหลายคน  

 

น้ํายามาเปนถังๆ ไมรูหรอกวาชื่อยาอะไร ถึงเวลาก็ไปตอแถวหมัก พ่ียืนกมหัวลงในถังแลวเขา

ก็เอาน้ํายามาราดๆ บางคนก็เอาหัวจุมลงไป เหม็นจนเวียนหัว ฉุนเหมือนไมไหม คนยังแทบ

จะทนไมไหวเหามันก็ไมนาจะทนอยูไดหรอกเหม็นขนาดนี้ บางคนท่ีแพแสบแดงจนหนังหัว

ลอก เพราะพ่ียังแสบเลย หมักเสร็จกลิ่นก็ติดไปเปนอาทิตยๆ ใครก็รูวาไอคนนี้ไปเปนเหา

เพราะกลิ่นน้ํายาของมันนี่ละ  

 

นอกจากกลิ่นท่ีไมพึงประสงค การเขารับการรักษาเหากับเรือนจํายังเปนการแสดงตัวให คน

อ่ืนรับรูวาเปน “คนสกปรก” ไมดูแลตัวเองจนปลอยใหเหาข้ึนหัว บางก็อาจถูกสงสัยวาเปน   “เด็ก

เสพ” มากอน มากไปกวานั้นหลังเขารับหมักน้ํายาฯ ผูตองขังหลายคนยังกลับมาเปนเหาซํ้าเพราะ

กลับไปติดจากเพ่ือนรวมหอง ท้ังจากท่ีเขามาใหมพรอมกับนําเหาเขามาดวย จนกลายเปนเรื่องท่ีสงตอ

กันในกลุมผูตองขังวา ไมจําเปนตองไปหมักน้ํายาฯ เพราะอยางไรเสียก็กลับมาเปนซํ้าถายังอยูในคุกท่ี

แออัด ทําใหหลายครั้งจํานวนผูตองขังท่ีติดเหาท่ีแสดงตัวตอเรือนจําจึงอาจจะต่ํากวาความเปนจริง 
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3.2) กําราบผานการกวดขันสุขอนามัย และจุดเริ่มตนของการตอตาน 

 เม่ือการกําราบดวยเคมีทางการแพทย ไมสามารถยับยั้งการระบาดของเหาไดอยางราบคาบ 

เรือนจําจึงหันมาใชวิธีกวดขันเรื่องความสะอาดบนรางกายผูตองขังแทน ท้ังในรูปแบบของการให

คําแนะนําและการใชระเบียบผานผูตองขังชวยงาน โดยการใหคําแนะนําจะเกิดข้ึนตั้งแตเริ่มรับตัว

ผูตองขังเขาใหมท่ีแดนแรกรับ ผูคุมฯจะอบรมเรื่องความสะอาดของรางกายและย้ําวาเม่ือเขามายัง

เรือนจํา ผูตองขังตองเปลี่ยนเปนคนใหมรวมถึงรางกายท่ีตองถูกเปลี่ยนใหสะอาด  

 

พ่ีจะย้ํากับพวกเขาตลอดเวลาวา กอนหนาท่ีคุณจะเขามาอยูท่ีนี่พวกเราไมรูวา คุณเปนอะไร

มา คุณอยูท่ีไหนมากอน แตเม่ือมาอยูท่ีนี่แลวตองทําตัวใหสะอาด ไมใชแคกายใจ แต เสื้อ ผา 

หนา ผม ตองสะอาดอยูเสมอ บางทีก็แนะนําใหเขาไปเขารานเสริมสวยไป   สระไดร ใหผม

สะอาดไมเปนเหา ท่ีสําคัญคือตองย้ําใหเขารูวาการมีเหามันไมใชสิ่งท่ีถูกตอง และคนเปนเหา

ไมใชสิ่งท่ีคนในนี้อยากเขาใกล 

 

ในมุมของเรือนจํา การกลอมเกลาผูตองขังหญิงเรื่องความสะอาดดูจะไดผลมากกวาการรักษา

ทางการแพทยโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเรือนจําอนุญาตใหผูตองขังเสริมความงามบน รางกาย

ตัวเองได เชน การแตงหนาทําผมและพรมน้ําหอม การมีอยูของเหาจึงเปนอุปสรรคตอ  ความงาม

ดังกลาวโดยเฉพาะผูตองขังหญิงท่ี “หนาตาสวย” หากรูวาตนเองติดเหาก็จะรีบรักษาทันที เพียงแต

เปนการรักษาดวยตัวเองโดยวิธีท่ีคิดคนกันในกลุมผูตองขังท่ีไมตองการเขารับบริการจากเรือนจํา ซ่ึง

จะกลาวตอไปในรายละเอียด 

นอกจากนี้การใชระเบียบผานผูตองขังชวยงาน เชน พ่ีเลี้ยง แมหอง เขามาตรวจตรา    ความ

สะอาดของรางกายลูกหอง เปนอีกวิธีหนึ่งของการกําราบเหาผานอนามัย แมหองจะมีหนาท่ีคอยดูแล

ความเปนอยูและความประพฤติของลูกหองตนเองใหอยูในสายตา ในแตละสัปดาหแมหองจะคอยเช็ค

ศีรษะของลูกหองแตละคนวามีเหาหรือไม กอนจะรวบรวมรายชื่อสงไปยังสวนกลางเพ่ือรักษาและ

ตรวจเช็คอีกครั้งเพ่ือใหแนใจวาจะไมกลับมาเปนซํ้า แมหองมีสิทธิท่ีจะยาย “บาน” หรือท่ีนอนของ

ผูตองขังแตละคนในหองเพ่ือความสะดวกในการดูแล แมหองคนหนึ่งเลาวา วิธีการดูแล ลูกหองใน

เรื่องเหาของเธอคือ การกําจัดเหายกแถว เชน หากพบวาลูกหองคนใดคนหนึ่งมีเหา อีกสองคนท่ีนอน

บานติดกันก็จะถูกสงชื่อไปรักษาเหาดวยแมจะยังไมติดเหาก็ตาม ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการ ปองกันการ

ระบาด รวมถึงสามารถยายผูตองขังท่ีไมสะอาดไปไวยังมุมตางๆของหองไดเพ่ือจัดการเปนการเฉพาะ 

เชน การยายผูตองขังท่ีสติไมดีและมีรางกายสกปรกไปนอนหนาหองน้ํา 
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 สิทธิในการจัดการเนื้อตัวของแมหองนั้นทําใหลูกหองหลายคนระแวงวาตนเองอาจจะถูกยาย

บานหรือถูกจัดการกับรางกายไดทุกเม่ือ ทําใหหลายครั้งเม่ือติดเหา ลูกหองบางคนจะไมพยายามแสดง

อาการของโรคจนสังเกตได เชน ไมเกาใหเห็นบอยๆ แตกระนั้นลูกหองคนอ่ืนท่ีสังเกตเห็นก็จะรีบ

รายงานแมหองทันทีเพราะเกรงวาตนเองจะติดเหาไปดวย ไปจนถึงการใชรหัสลับเพ่ือสรางชื่อเรียกเหา

ท่ีรูกันเฉพาะกลุม เชน กอตจิ สัตวประหลาด เพ่ือไมใหแมหองและผูตองขังคนอ่ืน ๆ รู 

จะเห็นไดวาการใชอํานาจทางการแพทยเขามาจัดการกับเรือนรางในสถาบันเบ็ดเสร็จนั้นไมได

เปนไปอยางราบเรียบ ผูตองขังท่ีมีเหายังคงพยายามหลบเลี่ยงการถูกตรวจตราท้ังจากการตรวจตรา

ของเรือนจําโดยตรงและจากเพ่ือนผูตองขังดวยกัน แตในขณะเดียวกันเรือนจําเองก็เทาทันตอการหลบ

เลี่ยงการตรวจจับของผูตองขังดวยการพัฒนาวิธีการควบคุมความสะอาดรูปแบบตางๆข้ึนมาเชนกัน 

อยางไรก็ตามการใชอํานาจดังกลาวไดพุงเปาหมายไปท่ีเรือนรางของมนุษยเปนหลัก ดวยการ

ควบคุมพฤติกรรมท่ีเสี่ยงตอโรค ทําใหในทางกลับกันมันไดกลายมาเปนชองทางใหผูตองขังท่ีติดโรคนั้น

ฉวยใชเพ่ือสรางการตอรองตออํานาจท่ีควบคุมรางกายของพวกเธอ โดยใช “เหา” เปนเครื่องมือใน

การตอรองกับระเบียบของเรือนจํา ไปจนถึงการสรางความสําราญจากโรคในกลุมผูตองขัง  

4) เหา กับ เธอ และการตอรองกับอํานาจบนเรือนกาย 

หมักสบูขิง สระแฟบ (ผงซักฟอก) และการจับกลุมหาเหา คือกิจกรรมและผลิตภัณฑท่ี

ผูตองขังสรางข้ึนเพ่ือใชเปนทางหลักมากกวาทางเลือกในการรักษาเหา โดยเฉพาะในกลุมผูตองขังท่ีไม  

ตองการแสดงตัววาติดเหาและถูกนําไปรักษา ท้ังจากสาเหตุท่ีไมตองการใหเปนท่ีรับรูและถูก    มอง

ดวยทาทีรังเกียจรวมไปถึงความไมม่ันใจตอการรักษาของเรือนจําตามท่ีเพ่ือนผูตองขังบอกตอกันมา 

จึงกลายเปนท่ีมาของการคิดคนวิธีการรักษาเหาแบบตางๆ   

การหมักสบูขิงคือ การใช “สบูขิงตราเจดีย” ท่ีมีจําหนายในรานสงเคราะหผูตองขัง นํามาหั่น

เปนชิ้นเล็กๆ ใสขวดพลาสติกเติมน้ําและต้ังท้ิงไวจนสบูละลายเปนสบูเหลวท่ีใชอาบน้ําและ   สระผม

เพ่ือปองกันเหาได หรือหากไมมีเวลาจะนําสบูขิงกอนมาฟอกศีรษะในเวลาเท่ียงและลางออกพรอมกับ

ตอนอาบน้ํารอบเย็นในเวลา 14.00 น. และทําซํ้า 2-3 ครั้ง  

สระแฟบ คือ การใชผงซักฟอกสระผมระหวางอาบน้ําเพราะเชื่อวา ความแรงของผงซักฟอก

จะทําใหเหาตาย แตไมทําอันตรายกับผิวหนัง ไมแสบรอน และไมมีกลิ่นติดผมเหมือนการหมักน้ํายา

กําจัดเหาปกติ ซ่ึงท้ังสองกิจกรรมขางตนนั้นเจาหนาท่ีเรือนจําไมไดเห็นดีเห็นงามดวยแตอยางใด 

เพราะถือวาเปนพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมเปนการ “เลนพิเรนทร” ไมใชการรักษาเหาทางการแพทย 

และเสี่ยงตอการแพสารเคมี แตก็ไมไดมีบทลงโทษตามมาแตอยางใด เพราะในทางหนึ่งเรือนจํากลับดู

คลายจะพึงใจท่ีผูตองขังกระตือรือรนท่ีจะรักษาโรคดวยตัวเองโดยไมตองขอรับบริการทาง      

การแพทยจากเรือนจํา เวนเสียแตการรักษาเหาดวยวิธีการเหลานั้นจะกลับมาสรางผลกระทบใหกับ

เรือนจํา เชน เม่ือผูตองขังเกิดอาการแพและตองสงตัวไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลกลางดวยงบ-ประมาณ
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และกําลังเจาหนาท่ีของแดนพยาบาล  “ดูสิดูพวกนั้นทํา พิเรนทรไมเขาเรื่อง ถาแพข้ึนมาจะทํายังไง 

ตองไปรักษากันอีก แทนท่ีจะไปหมักน้ํายาไปรักษากันปกติ”  

ความนาสนใจของกิจกรรมท้ังสองประเภทคือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเปนผลมาจากความใกลชิด

สนิทสนมระหวางผูตองขังกับเหา ผูตองขังคนหนึ่งอธิบายวาเธอรูวาเหาไมชอบสารเคมีท่ีมีฤทธิ์เปน 

กรด เธอสังเกตจากการไตของเหาเรียงแถวกันออกมาตามฟองสบูขณะท่ีเธอใชสบูขิงฟอกศีรษะ และ

มักสังเกตวาผูตองขังท่ีไมเช็ดผมใหแหงหลังสระและหรือปลอยใหผมเปยกขณะเขานอนมักจะมี

ปริมาณเหามากกวาผมท่ีแหง และมักจะซอนตัวตามโคนผมมากกวาสวนกลาง หรือปลายผม สังเกตได

จากผูตองขังท่ีเปนเหาและเขามารับบริการท่ีรานเสริมสวย มักจะย้ําใหชางทําผมไดรผมบริเวณโคนผม 

เนนใชความรอนสูงหรือใชวิธีการหนีบผมย้ําโคน เพราะเชื่อวาความรอนจากเหล็กหนีบผมจะ สามารถ

ฆาไขเหาและตัวเหาท่ีไมแข็งแรงใหตายสนิท เวนเสียแตเหาวัยรุนท่ีมีความสามารถหลบ  หลีกการ

รักษาโดยซุกตัวในโคนผมจุดท่ีลึกท่ีสุดท่ีความรอนไมสามารถแผไปถึง  

กิจกรรมสุดทายคือ การจับกลุมหาเหา ซ่ึงผูตองขังบางคนถือวาเปนวิธีการท่ีสามารถกําจัด

เหาท่ีไดผลท่ีสุดและเปนความบันเทิงอยางหนึ่งในแดนแรกรับ ผูตองขังหลายคนใชเวลาวางขณะตอ

แถวรอข้ึนเรือนนอนในชวงเย็นจับกลุมหาเหาใหกัน หลายคนไดเพ่ือนสนิทท่ีเริ่มจากการหาเหาใหอีก

ฝาย  

นองเขาเรียกเรา แมๆมานั่งนี่เดี๋ยวหนูหาเหาให แลวเจานั่นก็นั่งหาใหพ่ีจนหมด หาทุกวันตอน

ท่ีวางก็นั่งหา แรกๆเราไมคอยไดคุยกัน แตพอนั่งเหาเหาก็คุยกันนานข้ึน เราก็สบายเพราะมี

คนมาเลนผมให นองเขาก็คงสนุกเหมือนมีอะไรทํา ...ตอนนั่งหาเหาก็คุยกันเรื่องชีวิต เรื่องคดี 

เรื่องครอบครัว เลยไดรูวานองเขาเปนคนมีฐานะ ติดคดีฉอโกง เรียนมาสูงเลยละ แตมามีเรื่อง

กับคนใหญคนโต ท้ัง ๆ ท่ีเขาไมไดเปนคนทํา มาอยูท่ีนี่คงเปนคนละโลก เวลาใครถามพ่ีวา

รักษาเหายังไงหาย พ่ีก็จะบอกเลยนะวานองนั่นนั่งหาใหพ่ีเปนเดือนๆ...พ่ีเปนคนอีสาน มาติด

คุกท่ีกรุงเทพฯ คดีรับของโจร เราเปนเหา เราไมอายนะเพราะเราเคยเปน ติดมาจากลูก แตพ่ี

กลัวคนอ่ืนเขาจะติดเหาจากเรา หรือรังเกียจเรา เราก็ไมบอกใคร จนมาเจอเพ่ือนคนนึงเขารู

วาเราเปนเหาเพราะเห็นพ่ีนั่งเกานั่งหา เขาก็มาหาใหพ่ี ตอนนั้นรูสึกดีใจมากเพราะเขาไม

รังเกียจเราท่ีเราสกปรก หรือมองวาเราเปนคนตางจังหวัดเปนคนสกปรก ตอนหลังเลยไดรูวา

เขาเปนคนอีสานเหมือนกับเรา ยิ่งอุนใจ ตอนนั่งหาเหาดวยกันก็คุยกันเรื่องลูก เรื่องพอแม ก็

กลายมาเปนเพ่ือนสนิทกันไปไหนมาไหนดวยกันตลอด คอยเฝาของใหกันเวลาอาบน้ํา 

 

หนึ่งปจจัยทีเอ้ือใหเกิดความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางกิจกรรมหาเหาคือ ความใกลชิดกัน

ระหวางมนุษยท้ังสองคน โดยปกติแลวการทําความรูจักกันของผูตองขังหญิงในเรือนจํามักจะทํา  ผาน

การพูดคุย ถามรายละเอียดคดี หรือปรึกษาและปลอบโยนใหกําลังใจกันดวยคําพูด การถึงเนื้อถึงตัว
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กันจะทําก็ตอเม่ือไวใจหรือสนิทกันระดับหนึ่ง ซ่ึงในกรณีนี้ “เหา” ไดเขามาเปนตัวเชื่อมประสาน

ความสัมพันธระหวางผูตองขังท่ีอาจจะสนิทและไวใจกันในระดับหนึ่งจนสามารถใหสัมผัสศีรษะของกัน

และกัน และแนบชิดกันมากยิ่งข้ึนเม่ือมีเหาเขามาเก่ียวพัน  

 การหาเหายังไดกลายมาเปน ความบันเทิงรูปแบบหนึ่งของผูตองขังบางกลุม พวกเธอพัฒนา

เทคนิควิธีการหาเหารูปแบบตางๆ ข้ึนมาเพ่ือหาเหาใหไดมากท่ีสุดและกําจัดในคราวเดียว เชน การ

แบงผมเปนแนวตารางเพ่ือใหเจอเหาตัว หรือ การสังเกตประเภทของเหาวัยตางๆ ชนิดของไขท่ีฝอ

หรือไมฝอ และรวบรวมเพ่ือนํามาบีบในคราวเดียว กลายเปนความบันเทิงเฉพาะของกลุมคนรักการหา

เหา ซ่ึงสําหรับพวกเธอแลวแมเหาจะไมใชสิ่งท่ีพึงปรารถนาแตก็ไมไดนารังเกียจจนถึงกับตองกําจัดให

หมดไป เพราะการมีอยูของพวกมันชวยทําใหพวกเธอ “ไมรูสึกโดดเดี่ยว” หรือ “เบื่อ” เพราะมี

กิจกรรมใหทํา “นิชอบหาเหานะ เวลาเห็นใครท่ีกําลังจะเริ่มหาเหา จะเขาไปขอเขานั่งหาดวยเลย มัน

สนุกมากยิ่งเวลาเรารูดไขเหาออกมาพรอม  กันแลวเอามารีดทีเดียวดังแปะนะ มันสนุกแบบบอกไม

ถูก” 

กลุมของสมมี 3 คน ท่ีชวยกันหาเหา แตจะมีพ่ีคนนึงเขาชอบเหามาก คือ เขาก็ไมไดรักแบบ

สัตวเลี้ยงหรอกนะ แตพ่ีเขาชอบใหมีเหาอยูบนหัวแลวก็นั่งหาใหตัวเอง เขาวาเขาชอบ

ความรูสึกท่ีมีอะไรมาไตๆ ใหเกา มันเพลินดี ไมเครียด 

 

กิจกรรมขางตนอาจะไมสามารถพบไดในสถาบันเบ็ดเสร็จประเภทอ่ืน เชน เราอาจไมพบ การ

จับกลุมหาเหาใหกันอยางเปนล่ําเปนสันระหวางนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากอิสระ    ของการ

เคลื่อนท่ีของเด็กนักเรียนนั้นทําไดมากกวาในเรือนจํา ดอนนา ฮารายเวย (Donna Haraway, 2010) 

เรียกอาณาบริเวณท่ีเกิดกิจกรรมเฉพาะในลักษณะนี้วา contact zone หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสิ่งมีชีวิตตาง

สายพันธุกันมาพบและรวมกันกระทําการอะไรบางอยาง จนเกิดเปนสัมพันธภาพเฉพาะรวมกัน 

(Haraway 2010) และมักจะเกิดข้ึนในเง่ือนไขท่ีเอ้ือใหสิ่งมีชีวิตตางชนิดไดใกลชนิดกันเปน  ระยะเวลา

หนึ่งจนพวกเขาสามารถสรางวัฒนธรรมรวมกันข้ึนมา เชน ชนพ้ืนเมืองในเอธิโอเปยกับ  ไฮยีนาลายจุด

ท่ีวางกติกาทางสังคมรวมกัน ไฮยีนาจะไมอาละวาดในเขตเมืองและชาวเมืองจะไมทํารายไฮยีนา 

(Baynes-Rock M., 2013) แตความสัมพันธของท้ังคูเกิดข้ึนไดก็เพราะสิ่งมีชีวิตท้ังสองตางอยูใน

สภาพแวดลอมก่ึงบีบแกมบังคับใหตองอยูดวยกัน  

 หนึ่งในปริมณฑลท่ีเราจะสามารถเห็นการเกิดข้ึนของ contact zone และความสัมพันธ

พิเศษนี้คือ พ้ืนท่ีการระบาดของโรคจากสัตวพาหะ ซ่ึงการระบาดของเหาในเรือนจําหญิงอาจจะ

นับเปนหนึ่งในนั้น อเล็กซ เอ็ม เนทดิงค (ALEX M. NADING, 2012) ชี้ใหเห็นถึงความใกลชิดกัน

ระหวางคนกับพาหะนําโรคท่ีเกิดเปน “ขายใยท่ีสลับซับซอน (entanglement)” ระหวางมนุษยและ

อมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือมันไดเขาไปตอกรกับอํานาจของรัฐท่ีเขามาจัดการกับชีวิตผูคนในนาม
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การจัดการและปองกันโรค เขายกตัวอยางการระบาดของไขเด็งกี หรือ ไขเลือดออกวา แตเดิมมยุง

และมนุษยไมเคยโอภาปราศรัยกันอยางแนบชิด แตทันทีท่ีมนุษยบุกถางปาเขาไปรบกวนธรรมชาติ

และถ่ินท่ีอยูของยุง นั่นคือจุดเริ่มตนของการระบาดแหงโรค (Nading, 2013: 60-78) เชน การระบาด

ของไขเด็งกีในแคริเบียนในหมูคนงานไรออย ท่ีพบความสัมพันธระหวางการขยายตัวและการะบาด

ของโรค (Jhon McNeil, 1999) หรือในอีกแงหนึ่ง การระบาดของโรคนั้นถูกควบคุมโดยกิจกรรมของ

มนุษย (McNeil, 1999 :178) 

  ในแงชีววิทยา การท่ีพาหะเปลี่ยนโฮสตไดทําใหท้ังคูแนบชิดกันอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะยุง

ตองอาศัยเลือดของมนุษยในการเลี้ยงชีพไปพรอมกับการพัฒนารางกายใหเขากับสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนไป เชน การพัฒนาพันธุรรมของไวรัส การระบาดจากเดิมท่ีระบาดเพียงระหวางสัตวดวยกัน

ไปสูโรคระบาดจากคนสูคน และมีสวนท่ีทําใหเกิดองคความรูทางวิทยาศาสตรแขนงตางๆ โดยเฉพาะ 

การศึกษาการเคลื่อนยายของโรคจากสัตวสูคน (zoonoses) เปาหมายก็เพ่ือยับยั้งการระบาดไมให

ลุกลามดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา Contact zone การระบาดของโรค มีตัวแสดงหลัก คือ มนุษย พาหะ 

และอํานาจรัฐท่ีมาในนามการควบคุมโรค ท่ีบินไปพรอมกับยุงโดยมีกิจกรรมของมนุษยเปนตัวเดิน 

หรือในกรณีของเหาอํานาจการควบคุมเหนือเรือนรางของนักโทษนั้นเดินทางไปพรอมกับการ เคลื่อนท่ี

ของเหาในรูปของการติดตอจากศีรษะหนึ่งไปยังศีรษะหนึ่ง  

การขับเค่ียวกันของผูเลนสามฝายนั้นไมไดมีใครกําชัยหรือพายแพตลอดเรื่อง หลายกรณี 

มนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืนตางดูเหมือนจะรวมมือกันตอกรกับอํานาจท่ีพยายามจะเขามาจัดการกับ

รางกายของพวกเขา เชน กิจกรรมกลุมรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลายในนิคารากัว ผูหญิงจํานวน

มากสมัครใจเขารวมเปนอาสาสมัคร แมจะเปนงานท่ีไมไดงอกงามทางรายไดแตสาเหตุท่ีพวกพวกเธอ

ยินดีเขารวมก็เพราะกิจกรรมดังกลาวทําใหพวกเธอได ‘ออกจากบาน’ ซ่ึงขัดกับขนบเดิมในสังคมชาย

เปนใหญท่ีไมเห็นดีเห็นงามใหสตรีทํางานอ่ืนนอกจากเปนแมบาน  

มากไปกวานั้นการกําจัดลูกน้ํายุงลายยังทําใหสตรีและยุงลายไดเขามาแนบชิดกันเพ่ิมมากข้ึน

ความสัมพันธระหวางคนกับยุงท่ีเกิดข้ึนในหวงโซของการกําจัดโรค ในทางหนึ่งสมาชิกรับเอาความรู

เก่ียวกับสุขภาพและการปองกันโรคเขามาไวกับตัว พวกเธอตองระวังและสงสัยสิ่งกอโรคจากพาหะ 

แตในขณะเดียวกันกลับมีปรารถนาอันแรงกลาท่ีจะออกไป “ลายุง” และมันไดกลายเปนสิ่งท่ีสราง 

ความสุขระหวางกลุม เชนเดียวกับการ “ลาเหา” ผานกิจกรรมการหาเหา ท่ีไดสรางความสัมพันธ

ระหวางผูตองขังหญิงดวยกันข้ึนมา  

คําอธิบายขางตนนั้นจะเกิดข้ึนได ก็ตอเ ม่ือการศึกษาทางมานุษยวิทยามีมุมมองตอ         

“สิ่งมีชีวิตอ่ืน” เทียบเทากับมนุษย โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตท่ีเก่ียวพันกับมิติสุขภาพของมนุษย ซ่ึงหนึ่งใน

กรอบคิดท่ีจะชวยทําความเขาใจเรื่องดังกลาวนั้นไดชัดเจนข้ึนคือ “มานุษยวิทยาหลากสายพันธุ” 

(multispecies anthropology) ท่ีใหความสําคัญกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนเทียบเทากับมนุษย โดยดึงเอา
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สิ่งมีชีวิตเหลานั้นเขามาเปนสวนหนึ่งของของงานศึกษาท่ีไมใชเพียงการตั้งคําถามทางมานุษยวิทยา

แบบเดิมท่ีมุงไปท่ีการศึกษาเพ่ือคนหาความหมายท่ีซอนอยูในสัตวและสิ่งของ แตยอนกลับไปตั้ง

คําถามวา จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือสิ่งมีชีวิตตางสายพันธุมาพบกัน และใครเปนฝายท่ีไดหรือเสียประโยชน 

(Kirksey, 2010: 545-546) ซ่ึงในกรณีนี้จะเห็นไดวาเม่ือเหาและมนุษยมาพบกันในสถาบันเบ็ดเสร็จท่ี

มีเง่ือนไขเฉพาะตัว เหาจึงไมใชแคเพียงปรสิตนําโรคในทางการแพทยท่ีตองถูกกําจัดท้ิง หากแตเหายัง

กลายมาเปนสิ่งมีชีวิตท่ีสรางชีวิตทางสังคมของมนุษยข้ึนโดยมีพวกมันเปนสื่อกลาง และถูกฉวยใชสราง

ความความสําราญใหกับชวงเวลาท่ีอิสรภาพถูกพราก ในขณะเดียวกันกิจกรรมเหลานั้นก็ไดยัง

ประโยชนใหกับเหา ดวยการท่ีทําใหพวกมันมีชีวิตท่ียืนยาวมากข้ึน และสงผล  กระทบตอนโยบายการ

ควบคุมความสะอาดของเรือนจําท่ีตองปรับเปลี่ยนกลยุทธการใชอํานาจทางการแพทยใหเทาทันตอ

การหลบหลีกของท้ังเหาและผูตองขัง  

 

สรุปผลการวิจัย 

ปฏิบัติการทางอํานาจในสถาบันเบ็ดเสร็จท่ีไมไดมีเพียงเปาหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนเรือนราง

ใหวานอนสอนงาย แตรวมไปถึงการจัดการความสะอาดของเรือนราง ไดกลายมาเปนสวนหนึ่งของการ

ควบคุมผูตองขังในเรือนจําไทยเม่ือเริ่มรับเอาความรูทางการแพทยตะวันตกเขามาเปนสวนหนึ่งของ

ความรูในการปกครองประชากรภายในประเทศ ทวาสิ่งท่ีตางออกไปคือเปาหมายของการปกครองท่ี

ความอยูดีมีสุขเปนไปเพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอกําลังแรงงานในเรือนจํา ในขณะท่ีปจจุบันเปนไปเพ่ือ

ความรอบดานของสถาบันเบ็ดเสร็จ ทวาการแทรกตัวเขาไประบาดของเหาในเรือนจํากลับเปนสิ่งบงชี้

วาอํานาจควบคุมทางการแพทยนั้นไมไดสามารถทํางานไดอยางราบเรียบ ผูตองขังหญิงกลับผลกระทบ

ท่ีมากับโรคจากเหาข้ึนมาเปลี่ยนเปนความบันเทิงและกิจกรรมทาทายอํานาจของทัณฑสถานและสราง

กลุมทางสังคมระหวางผูตองขังหญิงท่ีติดเหาข้ึนมา โดยมีเหาเปนสื่อกลาง พรอมกับยังประโยชนใหกับ

การขยายพันธุและยืดอายุใหกับเหา ซ่ึงสงผลตอแนวทางการควบคุมการระบาดของเหาและจัดการ

ความสะอาดในเรือนจํา ท่ีตองคอยปรับเปลี่ยนใหเทาทันตอกลยุทธของผูตองขังแตละคนท่ีไมตองการ

หายจากเหาหรือเขารับการรักษาดวยเคมีทางการแพทย  
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คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

ละครแบบมีสวนรวมเปนรูปแบบละครท่ีมีผูชมเปนสวนหนึ่งของการแสดง ผูชมอาจถูกเชิญให

ข้ึนไปรวมแสดงบนเวทีผานการฟงและโตตอบกับนักแสดง ซ่ึงบทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค

เพ่ือนําเสนอศักยภาพของละครแบบมีสวนรวมท่ีแตกตางจากละครเวทีรูปแบบอ่ืนๆ รวมท้ังปญหาและ

ความทาทายในการจัดการแสดง โดยผูเขียนไดศึกษาจากการรวบรวมเอกสาร ตํารา และการ

สัมภาษณเชิงลึกกับศิลปน นักวิชาการผูเชี่ยวชาญ นักแสดง และสํารวจทัศนคติของผูชม ผลการศึกษา

พบวา ละครเวทีรูปแบบอ่ืนๆผูชมมีปฏิสัมพันธกับโรงละครในฐานะผูชมเพียงเทานั้น ซ่ึงแตกตางกับ

ละครแบบมีสวนรวมท่ีผูชมถูกเชิญข้ึนไปรวมแลกเปลี่ยนอารมณและบทสนทนาบนเวทีโดยท่ีไมไดมี

การนัดแนะกันมากอน สงผลใหการแสดงแตละรอบไมมีอะไรซํ้ากัน ทําใหเห็นถึงความทาทายในการ

จัดแสดงของละครรูปแบบนี้ ท้ังยังสะทอนใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของผูชมแตละคนจากการโตตอบ

กลับตามประสบการณของตน  ในแงนี้ ละครแบบมีสวนรวมสามารถเปนเครื่องมือในการรับฟงและ

การเรียนรูปญหาผานการแสดงของมนุษย ซ่ึงจะกอใหเกิดการคนพบรวมกันและเปนประสบการณ

แปลกใหม ตลอดจนใหคุณคาทางสติปญญาอันจะนําไปสูการกลับไปสํารวจและพัฒนาตนเอง โดยมี

ความสอดคลองกับจุดมุงหมายของศิลปะการละครท้ังทางดานอารมณ สมอง และจิตใจ  

 

คําสําคัญ: ละครแบบมีสวนรวม, สลายเสนแบง, นักแสดง, ผูชม 
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Participatory Theater : Persuing the Disappearance of Boundary 

Between Actor and Audience 

 

Putipong Matjan 

Faculty of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

Participatory Theater is a form of theatre that involves an audience as a part of 

the performance that the audiences may be invited to perform on stage and interact 

with actors. This academic article aims to present the potential of participatory theater 

that is different from other forms of drama.  The study includes problems and 

challenges in managing performances.  Data collection methods include document 

analysis and in-depth interviews with the expert artists and actors. It also includes 

surveying the attitudes of the audience.  The result showed that the interaction of 

other forms of dramas and the participatory theater were different.  That is, the other 

forms of drama let the audiences only interact with the theater as the viewers.  In 

contrast, the audiences of the participatory theater are invited to share their comments 

on stage. Their responses were also impromptu and authentic.  Therefore, each show 

is unique and challenging.  Moreover, the participatory theater can be a great tool to 

learn more about problems through viewers’ reactions on stage. The findings can 

provide intellectual values for self-improvement which corresponds with the purpose 

of the drama arts in terms of emotional, mental, and intellectual development. 

 

Keywords: participatory theater, disappearance of boundary, actor, audience 
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บทนํา 

โดยท่ัวไปผูชมจะมีสวนรวมกับงานศิลปะการแสดงอยูแลวท้ังโดยตั้งใจและไมตั้งใจ ท้ังนี้ข้ึนอยู

กับจุดประสงคหรือรูปแบบในการนําเสนอของงานศิลปะหรือการแสดงชิ้นนั้นๆ Fletcher-Watson 

(2013) กลาววา “ละครแบบมีสวนรวม”  เปนรูปแบบละครท่ีผูชมสามารถโตตอบกับนักแสดงหรือผู

นําเสนอ ละครแบบมีสวนรวมมักใชกับผูชมท่ีมีอายุนอยซ่ึงเปนการเปดโอกาสและใชรูปแบบละคร

แบบมีสวนรวมเปนเครื่องมือพัฒนาเด็กเล็กผานการมีสวนรวมในการแสดง ขณะท่ี พรรัตน ดํารุง ให

ความหมายละครท่ีเนนการมีสวนรวม (Participatory Theatre) ไววา ละครท่ีเปดใหผูชมมีสวนรวม

ในการแสดง โดยการมีสวนรวมนี้มีหลายระดับ ตั้งแตการเปนผูชม ผูสังเกตการณ จนถึงรวมแสดงดวย 

ละครประเภทนี้ผูแสดงและผูชมจะมีความใกลชิดกันมากกวาละครเวทีท่ัวไป (พรรัตน ดํารุง, 2547-14 

อางใน ธีรเนตร วิโรจนสกุล, 2557: 48)  

เม่ือพิจารณาแลวรูปแบบละครท่ีเนนการมีสวนรวมมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Bolton, 

1972 (อางใน พรรัตน ดํารุง , 2557: 15) ท่ีสนับสนุนทฤษฎีละคร-ใน-การศึกษา (Drama-in-

education) ของเขาท่ีใหความสําคัญตอประสบการณตรงของผูมีสวนรวมในกระบวนการ (process) 

หรือการชมละครในแบบท่ีเนนการมีสวนรวม (participation) และวิเคราะหเรื่องราวไปกับเหตุการณ

ในเรื่องนั้นเปนแนวคิดสําคัญท่ีเชื่อวาการได “ ลองทํา " ใน " พ้ืนท่ีของการเลนละคร ” และการได

ลอง " เปลี่ยน " ใหตนเองเปนตัวละครลองเขาไปอยูในสถานการณอ่ืนไดเปนผูวางเง่ือนไขลวนเปน

ประสบการณการเรียนรูของผูมีสวนรวมท่ี " สามารถทําไดและไดทําจริง " ในพ้ืนท่ีปลอดภัยของการ " 

เลนละคร ” จะนําไปสูการเรียนรูและเกิดความเขาใจในปญหาหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนรอบตัวนักเรียน  

จากท่ีกลาวมาขางตน รูปแบบของการมีสวนรวมท่ีเกิดข้ึนในละคร แบงออกเปน 2 

กระบวนการ ดังนี้ 1.การมีสวนรวมในกระบวนการท่ีเริ่มตั้งแตระดมสมองคนหาประเด็น การสรางบท

ละคร การฝกซอม และการแสดงรวมกัน 2.การมีสวนรวมในการแสดงซ่ึงผูชมท่ีเขามาชมละครอาจถูก

เชิญใหข้ึนไปรวมแสดงบนเวทีโดยท่ีไมไดผานการฝกซอมมากอน สังเกตไดวา กระบวนของละคร

ลักษณะนี้ถูกใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะชีวิตมนุษยใหผูรวมกระบวนการไดทดลองสิ่งใหมๆ 

เริ่มจากการไดแสดงความคิดเห็นสูการคิดวิเคราะหและสวมบทบาทเพ่ือแกไขปญหาตางๆผานตัว

ละคร การท่ีผูชมหรือผูรวมกระบวนการไดเขาไปทําความรูจักกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในละครกอนเจอ

สถานการณจริงนั้นเปนเหมือนการไดเรียนรูและเปนประสบการณท่ีจะนําไปสูการรูจักจัดการกับ

ตัวเองเม่ือตองเจอกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวัน 

ละครแบบมีสวนรวมอาจจะเปนการนําเสนอท่ีไมใชรูปแบบละครกระแสหลักท่ีแสดงใหผูชม

เกิดความรูสึกรวมไปกับละครท่ีผูกเรื่องราวไวอยางดีแบบละครดั้งเดิม แตอยางไรก็ดีรูปแบบละครแบบ

มีสวนรวมถือวาเปนอีกหนึ่งแนวทางในการนําเสนอการแสดงท่ีเนนใหผูรวมกระบวนมีพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย
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ในการแสดงออกทางความคิดเหมือนเปนการมอบเสรีภาพใหกับผูชมท่ีมีอิสระในการแสดงออกถึง

ความเปนตัวตนของแตละคน นับวาเปนความเทาเทียมและเปนการลดกําแพงในการสื่อสารซ่ึงทุกคน

สามารถเขาถึงงานศิลปะผานการใชประสบการณสวนตัวและสามารถแบงปนพ้ืนท่ีตรงนี้รวมกันให

ศิลปะขับเคลื่อนไปเติมเต็มความหมายตอชีวิตมนุษย 

บทความนี้จึงมุงศึกษารูปแบบของละครแบบมีสวนรวมท่ีสามารถสลายเสนแบงระหวาง

นักแสดงและผูชม ซ่ึงเปนการนําเสนอทางเลือกใหมในการสรางสรรคผลงานละครและแสดงใหเห็นถึง

ศักยภาพของการมีสวนรวมในละครท่ีสามารถเปนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะตางๆของชีวิต  

 

ความแตกตางของละครแบบมีสวนรวมกับละครเวทีโดยทั่วไป  

 ในดานของรูปแบบละครเวทีโดยท่ัวไป  Sidney Homan (2014) กลาววา “ โรงละครแบบ

ดั้งเดิมการแสดงจะจํากัดอยูท่ีบริเวณเวทีท่ีกําหนดและผูชมซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูสังเกตการณ ” ผูสราง

งานมีหนาท่ีเปนผูกําหนดทิศทางของการแสดง โดยมีเง่ือนไขเปนบทละคร และการออกแบบการแสดง

ท่ีผานการวิเคราะหตีความและกระบวนการฝกซอมอยางเขมขน โดยมีผูกํากับเปนผูควบคุมการแสดง

เพ่ือนําเสนอการแสดงสูผูชม และ กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน (2559: 81) กลาววา เม่ือเริ่มตนเรียนดาน

การละคร เรื่องแรกท่ีตองรูก็คือองคประกอบของละคร ไดแก บทละคร การแสดง และคนดู จากนั้นก็

ลงรายละเอียดวาแตละอยางนั้นมีองคประกอบ ลักษณะ หนาท่ี อยางไรบาง ซ่ึงละครลักษณะนี้เปน

การโตตอบกันระหวางตัวละครกับตัวละครเพ่ือนําเสนอความหมายของเรื่องผานนักแสดงไปยังผูชม  

กลาวโดยสรุปคือ รูปแบบละครเวทีโดยท่ัวไปผูสรางงานเปนผูวางเง่ือนไขของการแสดง  และ

การออกแบบองคประกอบตางๆ โดยนําเสนอละครผานการเลือกความหมายบางอยาง ผูแสดงทํา

หนาท่ีเปนผูถายทอดความหมายไปสูผูชม และเวนชองวางใหผูชมมีปฏิสัมพันธกับละครในฐานะผู

สังเกตการณเพียงเทานั้น กลาวคือ เปนลักษณะการสื่อสารทางเดียวจากผูสรางงานไปสูผูชม อยางไรก็

ตาม อาจจะมีละครบางประเภทท่ีตัวละครสามารถใหผูชมมีสวนรวมได เชน การแสดงเดี่ยว

(Monologue) การแสดงลักษณะนี้ตัวละครสวนมากสามารถพูดกับผูชมไดโดยตรง แตนั้นก็ไมได

แปลวาจะมีการโตตอบกลับมา การจัดแสดงของคณะละครบางกลุมมีการออกแบบกิจกรรมใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนสถานะของผูชมใหกลับกลายเปนผูแสดงหรือรวมแสดงทําใหผูชมมีสถานะใหมท่ี ออกัสโต 

โบอัล (อางใน พรรันต ดํารุง, 2557: 4) เรียกวา ผูชม-นักแสดง (Spect-actor) โดย โบอัลเรียกละคร

รูปแบบนี้วา ละครประยุกต (Applied Theatre) 

นอกจากนี้ Sidney Homan (2014) กลาววา “โรงละครเชิงโตตอบ (Interactive Theater) 

ผูชมจะมีสวนรวมกับการแสดงโดยตรง จึงทําใหผูชมทุกคนสามารถโตตอบกับนักแสดงไดในการ

แสดง”  ในละครลักษณะนี้ผูสรางงานตั้งใจเวนชองวางหรือเปดพ้ืนท่ีใหผูชมมีสวนรวมในละครเรื่อง
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นั้นๆ กลาวคือ ผูชมอาจถูกเชิญข้ึนไปรวมแลกเปลี่ยนอารมณและบทสนทนาบนเวที โดยท่ีนักแสดงกับ

ผูชมไมไดมีการนัดแนะกันมากอน ผูสรางงานและนักแสดงไมสามารถคาดการณในสิ่งท่ีผูชมโตตอบ

กลับมาได เนื่องจากเปนการแสดงสด นักแสดงจะตองอาศัยทักษะและมีสติพอสมควรในการแสดง 

ท้ังนี้นักแสดงจะตองสามารถยอมรับเง่ือนไขใหมๆท่ีจะเกิดข้ึนในระหวางทําการแสดง ขอความในการ

โตตอบกลับมาจากผูชมนั้นเกิดจากประสบการณสวนตัวของผูชมแตละคนท่ีมีความรูสึกกับเหตุการณ

ในเรื่องแตกตางกันออกไป นักแสดงจะตองนําเอาทิศทางท่ีผูชมโตตอบกลับมาเพ่ือคิดตอยอดแตยัง

สามารถรักษาโครงเรื่องเอาไวได จนกระท่ังสามารถเลือกการโตตอบกลับไปยังผูชม สงผลใหการแสดง

แตละรอบมีความใหมไมซํ้าเดิม ผูเขียนเห็นวาละครลักษณะนี้ไมเพียงแตเปดโอกาสใหผูชมมีสวนรวม

ในละครเพียงเทานั้น แตอาจจะกอใหเกิดการสรางความหมายใหมๆรวมกันระหวางผูสรางงาน 

นักแสดง และผูชม  

 ในแงของรูปแบบละครท้ัง2ประเภทมีความแตกตางกันอยางแนนอน แตสิ่งหนึ่งท่ีละครมี

เหมือนกัน คือ ละครเปนศิลปะอีกแขนงหนึ่งท่ีทําหนาท่ีสื่อสารความหมายบางอยางของชีวิตมนุษย

ผานการแสดง ซ่ึงละครตามแบบฉบับเดิมนั้นมีการสื่อสารความหมายบางอยางใหกับผูชมเชนกัน แต

รูปแบบละครแบบมีสวนรวมนับวาเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหมในการสรางงานละคร โดยผูสรางงาน

สามารถกําหนดทิศทางของการแสดงและเวนชองวางเปดใหผูชมเขามารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ 

ซ่ึงผูเขียนเห็นวาในการท่ีจะเกิดประสบการณใหมๆสักอยางหนึ่งไดในการสรางงานรวมถึงการเสพงาน

ศิลปะนั้นอาจจะตองใชประสบการณท่ีแตละคนมีเขาไปมีสวนรวมในผลงานนั้น โดยผูชมการแสดงแต

ละรอบก็มีสวนสําคัญท่ีทําใหงานละครชิ้นนั้นๆมีความหมายท่ีแตกตางกันออกไป 

 

ละครแบบมีสวนรวมสูการสลายเสนแบงระหวางนักแสดงและผูชม 

 การนําเสนอละครในรูปแบบท่ีแตกตางออกไปเกิดข้ึนมากมายในปจจุบันซ่ึงสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีท้ังเทคนิคและวิธีการตางๆท่ีใชในการสื่อสารกับกลุมผูชมท่ีชอบเสพ

งานศิลปะ ซ่ึงรูปแบบละครแบบมีสวนรวมถือวาเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหมในการสรางสรรคงานละคร 

โดยเริ่มตนจากการทํางานกับบทละคร เนื่องจากบทละครเปรียบเสมือนเสาหลักของงานประเภท

ละคร หากเสาหลักไมแข็งแรงผลงานละครท่ีตองการอยากจะนําเสนออาจจะไมสื่อสารอะไรกับผูชม 

หากบทละครมีความแข็งแรงมากพอแลวแตนํามาใชไมเหมาะสมก็อาจจะสงผลใหละครเรื่องนั้นๆขาด

ประเด็นสําคัญไป  

 ดังท่ี นักแสดงทานหนึ่ง กลาววา ละครลักษณะนี้สามารถสลายเสนแบงระหวางนักแสดงและ

ผูชมได หากบทละครมีความเหมาะสมและเอ้ือตอรูปแบบการนําเสนอ กลาวคือ บทละครท่ีใชควรเปน

บทละครท่ีเปดโอกาสใหผูชมไดมีสวนเสนอความคิดเห็นไดอยางอิสระ ถาหากผูกํากับเขาใจในละคร
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และมีความชัดเจนในการออกแบบงานมากเทาไหรยิ่งเปดโอกาสใหนักแสดงเลนไดรอบดานทําให

นักแสดงสามารถขับเคลื่อนเรื่องราวไปไดโดยท่ีไมตองกําหนดใหนักแสดงไปจุดไหนจุดหนึ่ง  การแสดง

อาจจะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจากความเขาใจบทละครท้ังนักแสดงและผูกํากับการแสดง แตถาบท

ละครไมเอ้ือใหแสดงแลว จึงเปนเรื่องท่ียากท่ีจะทําใหเกิดการโตตอบในละครลักษณะนี้ได (กนตธร 

เตโชฬาร, สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ 2562) จะเห็นไดวา บทละครจึงตองมีความเหมาะสมกับรูปแบบ

การนําเสนอของละครแตละเรื่อง เพราะหากบทละครเอ้ือตอรูปแบบของละครแลวผูสรางงานจะ

สามารถออกแบบการแสดงไดอยางอิสระมากข้ึน โดยขอดีเดนของละครลักษณะนี้ทําใหผูชมใน

ปจจุบันไดเสนอความคิดตัวเองออกมาท่ีไมใชแคนักแสดงและศิลปนเปนตัวของตัวเองเทานั้น แตจะ

เห็นตัวตนของผูชมแตละคนดวยท่ีไดเปนสวนหนึ่งในการสรางงาน 

 ในขณะท่ี นักวิชาการดานศิลปะการละครทานหนึ่ง กลาวถึง การนําเสนอละครในลักษณะนี้

วา เปนการสลายในสวนของรูปแบบใหมีความใกลกันมากข้ึนลดความเปนทางการนอยลง สวนท่ี

ชัดเจนอีกประการคือโดยปกติผูสรางงานจะเปนเจาของชิ้นงานนั้นๆ ในทางกลับกันการแสดงบนเวที

ไมใชการสื่อสารถายทอดทางเดียว แตกลับเปนผลงานศิลปะท่ีสื่อสารจากผูชม นับวาเปนการสื่อสาร2

ทางท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน (เมษา อุทัยรัตน, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2562) เพราะฉะนั้น สวนท่ี

สลายเสนแบงคือจุดท่ีงานชิ้นนั้นๆไปสื่อสารกันตรงในระหวางทําการแสดง โดยสิ่งท่ีผูสรางงานเชื่อใน

สารของเรื่องหรือสิ่งท่ีสงถึงผูชมสวนนี้ก็จะคอยๆเจือจางลงตั้งแตข้ันตอนเตรียมเรื่อง แตการเจือจางใน

ท่ีนี่ผูสรางตองเวนท่ีใหเกิดความหมายใหมดวย ซ่ึงความหมายใหมนี้จะตองไมถูกตัดสินดวยตัวผูสราง

งานหรือนักแสดงเอง  

 นอกจากรูปแบบของละครจะสามารถสรางใหเกิดการสื่อสาร2ทางแลว ผูสรางอาจจะตองคํา

นึกถึงข้ันตอนเตรียมทิศทางของเรื่องเปนสําคัญ โดยความเจือจางจะเขมขนไดนั้นผูสรางงานตองเขาใจ

ผลงานท่ีตนตองการนําเสนออยางลึกซ้ึง โดยไมโยนภาระใหกับนักแสดงและผูชมมากเกินไป แตความ

เขมขนของประเด็นในเรื่องตองสามารถสื่อสารดวยตัวของงานเองดวย  

 “ เชื่อวาสามารถสลายไดจริงๆ ” ศิลปนจึงสรางงานนั้นข้ึนมาโดยสรางความใกลชิดข้ึน จาก

การใชนําละครท่ีอยูอีกฝงหนึ่งและผูชมอยูอีกฝงหนึ่ง แตละครลักษณะนี้จับท้ังสองฝงมารวมกันทําให

ลดความหางไกลระหวางผูชมและนักแสดง เสนบางๆท่ีสลายไประหวางนักแสดงและผูชมในการ

นําเสนอละครลักษณะนี้ทําใหเกิดความเชื่อวาละครเปนสิ่งท่ีทุกคนสามารถเขาถึงได(ณัฐกานต บุญศิริ , 

สัมภาษณ, 5 มีนาคม 2562)  นอกจากนี้ ศิลปะการละครไมใชแคสรางสรรคใหใครบางคนบางกลุม

เสพ  ณ ปจจุบันการนําเสนอละครลักษณะนี้ยังไมเปนท่ีนิยมกวางขวางมากนักโดยยังอยูในกลุมท่ีรูจัก

และกลุมคนท่ีสนใจ ละครลักษณะนี้ในปจจุบันไมใชรูปแบบละครกระแสหลัก เพราะวาท่ีผานมากลุม

ผูชมเติบโตมากับงานศิลปะท่ีมีผูสรางงานสรางใหชมแลวผูชมเขาไปชื่นชมเทานั้น รูปแบบละครแบบมี

สวนรวมจึงกอใหเกิดการสรางงานศิลปะรวมกันข้ึนนับวาเปนการตอยอดทางความคิดและทดลองสราง
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งานศิลปะ โดยผูชมเองนอกจากจะไดรับความบันเทิงแลวยังสามารถเขาถึงความหมายท่ีเกิดข้ึนใหม

บางประการระหวางการมีสวนรวมในการแสดง  

 จะเห็นไดวา การลดระยะหางของนักแสดงและผูชมคือหัวใจหลักของละครลักษณะนี้ 

เนื่องจากผูสรางงานตั้งใจเปดใหผูชมไดแสดงความคิดเห็นผานพ้ืนท่ีตรงนี้ ซ่ึงเปนการเติบเต็มของกัน

และกันในฐานะผูสรางและผูเสพ อยางไรก็ดี การนําเสนอละครลักษณะนี้ในปจจุบันเปนทางเลือกใหม

สําหรับผูชมท่ีเบื่อรสชาติเดิม และอยากไดวิธีการเรียนรูท่ีกอใหเกิดประสบการณของการเสพงาน

ศิลปะในรูปแบบใหมๆ  ผูเขียนเห็นวาเปนโอกาสท่ีดีเสมอท่ีเกิดการมีสวนรวมข้ึนในงานศิลปะหรือการ

มีสวนรวมกับอะไรสักอยาง ท้ังระดับบุคคล ระดับกลุมคน ระดับชุมชน ในขณะท่ีทุกคนอาจจะมีความ

คิดเห็นท่ีแตกตางกันไปจากประสบการณสวนตัวก็ตาม แตการมีสวนรวมนั้นสามารถทําใหเสนแบงของ

ผูท่ีอยูในกระบวนการมีสวนรวมเจือจางลงไป  

 จากการศึกษาของชูศักด์ิ เอ้ืองโชคชัย (2552: 22) เรื่อง การสรางสรรคละครแบบมีสวนรวม

เพ่ือสุขภาวะของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือสรางสรรคละคร

แบบมีสวนรวมเพ่ือสุขภาวะของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา และวิเคราะหกิจกรรมใน

กระบวนการละครสรางสรรคแบบมีสวนรวมท่ีมีความเหมาะสมกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา 

พบวา ผลของการสื่อสารแบบมีสวนรวมแบงเปน 3 ระดับ 1. ผลในระดับบุคคลนําไปสูการ

เปลี่ยนแปลงในเชิงความคิดความรูสึกและทักษะตาง ๆ ของสมาชิกท่ีไดเขามามีสวนรวมและนําไปสู

การเกิดความม่ันใจในการใชชีวิตและกิจกรรมตาง ๆ รวมกับผูอ่ืนมากข้ึน 2. ผลในระดับกลุมกอใหเกิด

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารหรือเรื่องราวตาง ๆ อันสามารถนําไปสูการพัฒนาเครือขายความรวมมือ

ระหวางบุคคลท่ีเก่ียวของ 3. ผลในระดับชุมชนเปนการเปดพ้ืนท่ีในการนําเสนอเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับ

กลุมหรือชุมชนตลอดจนเปนการพัฒนาสัมพันธภาพระหวางสมาชิกในกลุมตอชุมชนสรางความ

ภาคภูมิใจรวมกันและมีความรูสึกเปนเจาของรวมกัน  

 ในปจจุบันละครแบบมีสวนรวมอาจจะยังสื่อสารกับกลุมคนบางกลุมท่ีมีความสนใจในวิธีการ

นําเสนอละครรูปแบบใหม แตก็ยังมีอีกหลายกลุมละครท่ีพยามคนหาและทดลองวิธีการใหมๆในการ

แบงปนขอมูลในฐานะงานศิลปะและใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารสงเสริมทักษะตางๆในชีวิตมนุษย 

เชน การรับฟง การกลาแสดงความคิดเห็น การพัฒนาความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน รูปแบบละครแบบมี

สวนรวมอาจจะเปนอีกชองทางในการสื่อสารท่ีทุกคนสามารถเขาถึงและเปนผูสรางงานศิลปะรวมกัน 

จนกระท่ังสามารถขยายใหเปนพ้ืนท่ีในการทดลองและเพ่ิมโอกาสในการแสวงหาชองทางการพัฒนา

และสรางสรรครูปแบบละครแบบมีสวนรวมใหเขาถึงกลุมผูชมเพ่ิมมากข้ึน  

การสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบละครแบบมีสวนรวมนั้นตองผานกระบวนการออกแบบการ

แสดงมาแลวอยางดี ผูสรางงานตองมีความยืดหยุนเชิงพ้ืนท่ีของการแสดงและพ้ืนท่ีทางความคิดเห็น

มากพอท่ีจะใหพ้ืนท่ีตรงนี้เปนพ้ืนท่ีแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสรางงานและผูชม โดยเนื้อแท
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ของการมีสวนรวมนั้นตองเกิดจากความสมัครใจของผูรวมกระบวนการดวย หากตัวผูสรางงานยังยึดวา

ตนมีอํานาจในการควบคุมทิศทางของการแสดงเหนือกวาผูชมแลวก็อาจจะขัดกับรูปแบบละคร

ลักษณะนี้ อยางไรก็ดี หากมีความยืดหยุนมากเกินไปจนการแสดงออกนอกเรื่องไปไกลจากท่ีผูสราง

งานตองการจะสื่อสารแลวนั้น การแสดงรอบนั้นๆอาจไมเกิดผลอะไรเลยนอกจากจะเปนแคการโชว

การโตตอบกลับไปกลับมาของนักแสดงและผูชม อีกท้ังผูรวมกระบวนการอาจจะไดรับประสบการณท่ี

ไมดีกลับไป ดวยเหตุนี้ การท่ีจะเกิดผลในระดับตางๆอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงดังท่ีกลาวมาแลว

นั้นผูสรางงานและผูชมตองเปนผู ท่ี เปดใจกวางมากพอสมควร เพราะจะนําไปสูการแบงปน

ประสบการณท่ีแตกตางกันของแตละคนทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูผานการแสดงไดโดยอัตโนมัติ ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงเสนแบงระหวางงานศิลปะกับผูชมท่ีคอยๆเจือจางลง 

 

ความทาทายในการจัดแสดงละครแบบมีสวนรวม 

 การสรางงานละครนั้นมีความทาทายและปญญาเกิดข้ึนตลอดเวลาท้ังในกระบวนการทํางาน

หรือแมกระท่ังวันจัดแสดงอาจเกิดขอผิดพลาดบางประการข้ึน อยางไรก็ตาม ความทาทายและปญหา

ท่ีเกิดข้ึนเปนประสบการณท่ีผูสรางงานไดเรียนรูผานกระบวนการละคร ขอผิดพลาดนั้นจะสงผลให

การสรางงานเกิดการพัฒนาตอยอดไปไดอยางไมสิ้นสุด ซ่ึงผูเขียนตองการนําเสนออีกมุมองของความ

ทาทายในการสรางานละครแบบมีสวนรวมซ่ึงเปนความทาทายท่ีมีความนาสนใจและอาจจะกอใหเกิด

สิ่งใหมข้ึนในการสรางงานละคร  

นักวิชาการดานศิลปะการแสดงทานหนึ่งกลาวถึง ความทาทายในการจัดแสดงละครแบบมี

สวนรวมวา โดยท่ัวไปบุคคลสวนใหญอาจจะรูจักศิลปะการละครในฐานะเปนผูเสพ แตในทางกลับกัน

วิธีการนําเสนอละครลักษณะนี้ผูชมกลายมาเปนผูรวมสรางงานกับศิลปน ถือเปนการสราง

ประสบการณใหมใหกับผูชมท่ีมีประสบการณในแบบเดิมๆของเขามา (ณัฐกานต บุญศิริ, สัมภาษณ, 5 

มีนาคม 2562)  

อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมในละครลักษณะนี้จะตองอาศัยความรวมมือกันของผูสรางงาน

และผูชมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรับเง่ือนไขใหมท่ีเกิดข้ึนในระหวางการแสดง 

กลาวคือ ผูชมแตละคนมีประสบการณของการชมละครท่ีแตกตางกันไป โดยผูชมบางกลุมอาจยังไมคุน

ชินในการรับและเสนอเง่ือนไขใหมในละคร เนื่องจากประสบการณของผูชมสวนใหญอาจเกิดจาก

ประสบการณในการชมละครตามแบบฉบับเดิมคือผูชมมีปฏิสัมพันธกับละครในฐานะผูสังเกตการณ

เทานั้น ดังนั้น หากผูชมและผูสรางงานสามารถยอมรับเง่ือนไขใหมท่ีเกิดข้ึนในละครได อาจสงผลให

เกิดประสบการณใหมท่ีรวมกันสรางข้ึนในระหวางการแสดง โดยความทาทายนี้เกิดข้ึนตรงท่ีการรับ-สง

เง่ือนไขของเรื่องราวในละครจากนักแสดงและผูชม ซ่ึงในกระบวนการละครลักษณะนี้แตท้ังสองฝาย
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จะตองดึงประสบการณของตนออกมาใชอีกท้ังยังไดเสริมสรางประสบการณใหมอันจะสงผลใหมีการ

พัฒนาเชิงความรูสึกและความคิดของผูรวมกระบวนการ 

ในขณะท่ี นักวิชาการดานศิลปะการละครทานหนึ่งกลาวถึงการนําไปสูสิ่งใหมของละคร

ลักษณะนี้วา ละครแบบมีสวนรวมศิลปนตั้งใจเปดใหผูชมเขามามีสวนรวมในละคร โดยการมีสวนรวม

ในเรื่องอะไรนั้นเกิดจากความตั้งใจของศิลปนท่ีเวนชองวางใหแกผูชม การนําเสนอละครลักษณะนี้แบง

ความทาทายออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 1.ลักษณะของการมีสวนรวมในละครท่ีศิลปนเตรียมหรือ

ควบคุมเนื้อหาได 2.ลักษณะของการมีสวนรวมในละครท่ีศิลปนควบคุมเนื้อหาไมได เนื่องจากปฏิกิริยา

โตตอบกลับท่ีแตกตางกันออกไปของผูชมแตละคน (เมษา อุทัยรัตน, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2562)   

จะเห็นไดวาท้ัง 2 ลักษณะ ดังท่ีกลาวมาขางตน เปนความทาทายในการจัดแสดงละครแบบมี

สวนรวมท่ีมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง กลาวคือ การมีสวนรวมในละครสวนท่ีศิลปนสามารถคุม

ควบเนื้อหาไดอาจจะนําผูชมไปสูสิ่งใหมได แตสิ่งใหมท่ีเกิดข้ึนอาจเปนเพียงการตอบสนองความ

คาดหวังของศิลปนท่ีต้ังใจเวนชวงวางใหผูชมมีสวนรวมในละครเทานั้น เปนความทาทายท่ีศิลปน

สามารถควบคุมได ในขณะเดียวกัน ความทาทายของการมีสวนรวมในละครสวนท่ีผูสรางงานควบคุม

เนื้อหาไมไดนั้น ถือวาเปนความทาทายในทางท่ีดีเพราะการท่ีผูชมเสนอสิ่งใหมจากการโตตอบกลับมา 

จากประสบการณสวนตัวของผูชมแตละคน โดยท่ีผูสรางงานไมไดคาดหวังมากอนอาจจะนําไปสูสิ่ง

ใหมท่ีมากไปกวาสวนท่ีเตรียมเนื้อหาเอาไว  

การโตตอบกลับบนเวทีผานการแสดงสดของนักแสดงเปนอีกหนึ่งความทาทายในการจัดแสดง

ละครแบบมีสวนรวม โดยตองอาศัยนักแสดงท่ีมีทักษะและประสบการณในการแสดงละครเปนอยาง

มาก เนื่องจากเปนการโตตอบกลับระหวางนักแสดงและผูชมบนเวทีขณะทําการแสดง นักแสดงตอง

สติคอนขางสูง และตองเปดใจใหกวางเพ่ือรับฟงความคิดเห็นท่ีผูชมเสนอมา จนกระท่ังสามารถเลือก

ขอความในการโตตอบกลับใหอยูในทิศทางท่ีผูกํากับออกแบบการแสดงเอาไว  

 ดังท่ี นักแสดงละครลักษณะนี้ทานหนึ่ง กลาววา ความทาทายของการแสดง คือ ในสวนของ

ผูแสดงนั้นไมสามารถคาดการณไดวาจะเกิดอะไรข้ึนบางระหวางทําการแสดง เชน  ไมรูวาผูชมเปนใคร 

ไมรูวาผูชมคิดอะไรอยู เปนตน การแสดงแตละรอบจึงไมมีอะไรซํ้าเดิม ถึงแมวาความคิดหลักของเรื่อง

ยังเหมือนเดิม ซ่ึงความแตกตางของการแสดงแตละรอบทําใหเหมือนเปนละครคนละเรื่อง ในฐานะผู

แสดงตองเตรียมตัวใหพรอมในการรับมือกับสิ่งท่ีไมคาดคิดอยูตลอดเวลา สิ่งท่ีผูแสดงไมอยากให

เกิดข้ึนบนเวที คือ การท่ีผูชมไมมีการโตตอบกลับมาในขณะทําการแสดง เนื่องจากผูแสดงไมมี

ขอความจากผูชมทําใหการแสดงขาดความตอเนื่อง และผูแสดงตองแกไขสถานการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให

ละครดําเนินตอไปได (กนตธร เตโชฬาร, สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ 2562)  

จะเห็นไดวา การแสดงละครลักษณะนี้สถานการณบนเวทีดําเนินตอไปไดดวยฝมือนักแสดงท่ี

ตองมีทักษะในการรับฟงเปนอยางดี อีกท้ังตองมีทักษะการคิดอยางสรางสรรคและมีขอมูลเพียง
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พอท่ีจะโตตอบกับผูชมท่ีมีลักษณะตางกัน โดยนักแสดงตองสามารถยอมรับเง่ือนไขใหมท่ีไมใชเง่ือนไข

ของตัวละครในเรื่อง หากแตเปนเง่ือนไขท่ีเกิดจากผูชมในการโตตอบกลับมา อยางไรก็ตาม นักแสดง

อาจจะตองลดความคาดหวังในสวนปฏิกิริยาโตตอบกลับของผูชม เนื่องจากลักษณะของผูชมแตละคน

มีความลักษณะเฉพาะตน อีกท้ังการแสดงแตละรอบท่ีไมมีความซํ้าเดิม ซ่ึงเปนความทาทายท่ีดีท่ีแสดง

ใหเห็นถึงความหลากหลายของเง่ือนไขท่ีมีความหมายบางอยางซอนอยูจากการโตตอบกลับตางเวลา

และตางสถานการณของผูชมแตละคน  

อาจกลาวไดวา ประการแรก วิธีนําเสนอละครแบบมีสวนรวมนั้น สิ่งท่ีผูสรางงานเตรียมไวตอง

มีความยืดหยุนพอสมควรท่ีจะทําใหงานอยูไดดวยตัวของมันเองเหมือนกัน หากเราจะไปคาดหวังวา

ผูชมจะตองมีสวนรวมหรือตองสรางสิ่งใหมบางทีการไปตีกรอบเอาไวแบบนั้นมันก็เปนเหมือนกับการท่ี

ผูสรางไปโยนภาระใหผูชมมากเกินไป ในบางครั้งผูชมอาจจะไมไดพรอมท่ีจะโตตอบกลับหรืองานชิ้น

นั้นตองนําไปสูสิ่งใหม 

ประการสอง ทักษะของนักแสดงถือวามีสวนสําคัญมากท่ีจะทําใหละครดําเนินไปได นักแสดง

ตองมีการปรับตัวคอนขางมากและตองสามารถยอมรับเง่ือนไขใหมๆ เนื่องจากวาปฏิกิริยาในการตอบ

โตกลับมาของผูชมนั้นเปนสิ่งท่ีไมเคยเกิดข้ึนในระหวางซอม เปนการโตตอบความคิดและความรูสึกใน

ตอนนั้นซ่ึงในข้ันตอนการเตรียมงานตองมีการวางแผนไวอยางดีเพราะอาจมีขอผิดพลาดเกิดข้ึนได เชน 

บางรอบการแสดงท่ีผูชมโตตอบกลับมาเพ่ือจะนําไปสูสิ่งใหมแตหลุดจากประเด็นท่ีผูสรางงานตองการ

สื่อสาร นักแสดงจะตองสามารถแกไขไปตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนในตอนนั้น และในขณะเดียวกันตอง

สามารถรักษาโครงสรางของเรื่องเอาไวใหไดอันจะสงผลใหละครเคลื่อนไปตามท่ีผูสรางงานออกแบบ

การแสดงเอาไว 

 

ละครแบบมีสวนรวมในฐานะเปนเคร่ืองมือสงเสริมทักษะของชีวิต 

 ศิลปะการละครเปนอีกหนึ่งศาสตรท่ีมีสวนชวยพัฒนาคน สังคม และประเทศชาติท้ังทางตรง

และทางออม ในประเทศไทยมีการเปดการเรียนการสอนในสาขาศิลปะการละครท้ังในกรุงเทพและ

ภูมิภาคตางๆของประเทศ และยังเกิดกลุมละครตางๆข้ึนอีกมากมายท่ีสรางงานละครเพ่ือสื่อสาร

ความหมายบางอยางกับสังคม อันเปนสิ่งท่ีสะทอนใหเห็นวานอกเหนือจากจะมีการพัฒนาดาน

อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและวิทยาการท้ังหลายแลว คนในสังคมยังตองการงานศิลปะในฐานะท่ีเปน

เครื่องมือในการชวยขัดเกลาจิตใจและสงเสริมทักษะตางๆของชีวิตมนุษย  

นักวิชาการดานศิลปะการละครทานหนึ่ง กลาววา ละครแบบมีสวนรวมสามารถเสริมสราง

ทักษะการถายทอดของผูสรางงานละคร โดยศิลปนตองเปดกวางมากพอสมควร การเปดกวางในท่ีนี้

ตองเปดกวางในเชิงความหมายของงานและเปดกวางในเชิงทักษะ เชน การฟง การพูด เปนตน 
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เนื่องจากศิลปนตองรวมสรางงานกับผูชม เพราะฉะนั้นผูชมก็มีเสรีภาพท่ีจะตอบโตกลับมาอยางท่ี

ศิลปนเวนชองวางเอาไว ผูชมจึงมีสวนทําใหละครเรื่องนั้นๆเคลื่อนท่ีไปและมีอิสระท่ีจะสื่อสารประเด็น

อ่ืนๆอยางรอบดานมากข้ึน (เมษา อุทัยรัตน, สัมภาษณ, 14 กุมภาพันธ 2562)  

 เสรีภาพของการมีสวนรวมในละครเปนเหมือนการขยายชองทางการสื่อสาร และทําใหการ

สื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Habermas (อางใน ชูศักดิ์ 

เอ้ืองโชคชัย 2552: 19)  เคยกลาววา “ ความเขาใจ " จะเกิดไดจากปฏิสัมพันธท่ีทุกฝายท่ีสื่อสารมี

โอกาสอยางเทาเทียมกันท้ังในการอธิบายตีความโดยปราศจากการการสรางความรูสึกกลัวหรือความ

รุนแรง ทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสดงความคิดเห็นอยางเสรีไรการปดก้ันโดยภายใตสภาพการณบริบทการ

สื่อสารแบบนี้เทานั้นท่ีการเห็นพองตองกันจะเกิดข้ึนอยางแทจริง 

ในขณะท่ี นักวิชาการดานศิลปะการแสดงทานหนึ่ง กลาววา รูปแบบของละครลักษณะนี้

สามารถไปสงเสริมทักษะชีวิตมนุษยไดอยางหลากหลาย กลาวคือ ผูชมท่ีเขามาชมละครไมมีบทละคร 

ไมไดมีการซอมมากอน และไมมีกรอบเก่ียวกับการแสดงมา เปนการแสดงสดท่ีผูชมทุกคนจะตองนํา

ประสบการณตัวเองโตตอบกับนักแสดง เปนการเกิดภาวะของการเรียนรูตัวเองอีกรูปแบบหนึ่ง(ณัฐ

กานต บุญศิริ , สัมภาษณ, 5 มีนาคม 2562)  โดยท่ีผูชมบางคนเกิดการเรียนรูผานการฟงและการ

โตตอบกลับในขณะท่ีรวมแสดง และผูชมบางคนไดเรียนรูหลังจากท่ีแสดงไปแลว ผูเขียนขอยกตัวอยาง

ละครเวทีท่ีนําเสนอในรูปแบบการแสดงเดี่ยว และเปดโอกาสใหผูชมไดมีสวนรวมในการแสดง ละคร

เวทีเรื่อง ชีวิตดี๊ดี  

 

 
 

ภาพท่ี 1 ละครเวทีเรื่อง ชีวิตดีด๊ี ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ท่ีมา : Voice TV 
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เปนเรื่องราวของชายหนุมผูลิสตสิ่งท่ีทําใหชีวิตดีเพ่ือผานพนชวงเวลาท่ีเลวราย ถูกถายทอด

ผานละครเวทีเรื่อง ‘ชีวิตดี๊ดี’ ละครประจําป 2559 ของภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แปลมาจากบทละครเรื่อง ‘Every Brilliant Thing’ โดยนักเขียนชาว

อังกฤษ ‘Duncan Macmillan’  ซ่ึงการแสดงเปนภาษาอ่ืนเปนครั้งแรกของละครเรื่องนี้ จะนําเสนอ

ผานนักแสดงเพียงคนเดียว โดยมีนักแสดง 3 เพศ 3 รุน 3 บุคลิก ผลัดเปลี่ยนมาสวมบทบาท 

นอกจากนั้นผูชมยังไดมีสวนรวมกับการแสดงและชวยดําเนินเรื่องไปพรอมกัน จะเห็นไดวา รูปแบบ

ของละครลักษณะนี้เปนการสื่อสาร2ทางท่ีเกิดข้ึนจากการมีสวนรวมในละคร ทําใหผูชมเหมือนไดไป

ทําความรูจักกับใครสักคนท่ีกําลังเผชิญกับปญหาตางๆในละคร เปนประสบการณท่ีผูชมไดเขาไป

ทดลองแกไขปญหาผานการแสดงรวมกันกับผูสรางงาน โดยท่ีผูชมเหมือนไดกลับไปสํารวจตัวเองทําให

เขาใจตนเองและผูอ่ืนมากข้ึน   

ดังท่ี B. Mody, 1991 (อางใน ชูศักดิ์ เอ้ืองโชคชัย, 2552: 18) ใหเหตุผลสําคัญตอการสื่อสาร

ไววา ความลมเหลวของการสื่อสารมีสาเหตุมาจากรูปแบบและโครงสรางของการสื่อสาร กลาวคือ ผู

สงสารมีบทบาทและสถานภาพท่ีเหนือกวาผูรับสาร โดยผูสงสารนั้นมักคิดวาเปนผูมีความรูและความ

เขาใจท่ีถูกตองกวา จึงสรรหากลยุทธเพ่ือใชในการโนมนาวใจผูสงสาร โดยมองขามกลยุทธหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญนั่นก็คือการดึงผูรับสารเขามามีสวนรวมในการสื่อสาร (audience-participation-base 

approach) หรืออาจกลาววาการสรางผลงานในกระบวนการใด ๆ ใหมีประสิทธิผลและประสบ

ความสําเร็จควรยึดถือหลักการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน  

ฉะนั้น การสื่อสาร2ทางจะเกิดข้ึนไมไดหากผูสรางงานโยนภาระใหกับผูชมมากเกินไป 

กลาวคือ สวนเนื้อหาท่ีเวนวางใหผูชมเขามามีสวนรวมควรเปดอิสระอยางแทจริง โดยไมใชแคเวน

ชองวางไวใหผูชมโตตอบกลับมาเพียงเพราะวาผูสรางงานอยากใหโตตอบเทานั้น แตผูสรางงานและ

นักแสดงจะตองนําความคิดเห็นของผูชมท่ีเสนอมาตอยอดเพ่ือใหเกิดความหมายใหมบางอยางข้ึนใน

ละครเรื่องนั้นๆ ซ่ึงสิ่งนี้เปนสิ่งท่ีสําคัญในการออกแบบละครลักษณะนี้ แตอยางไรก็ตาม การสรางงาน

ลักษณะนี้จําเปนจะตองอาศัยประสบการณท้ังผูสรางงานและผูเสพในการสรางพ้ืนท่ีในการเรียนรูผาน

การแสดงบทบาทสมมุติและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือคนหาประเด็นอ่ืนๆท่ีซอนอยูในงานละครชิ้น

นั้นๆ นอกจากนี้ วิธีการนําเสนอท่ีแตกตางออกไปของละครลักษณะนี้ท่ีทําใหผูชมไดรับฟงความ

คิดเห็นและโตตอบกลับ ท้ังนี้ยังชวยสงเสริมความเทาเทียมและการเคารพสิทธิของตัวเองและผูอ่ืนอีก

ดวย  
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บทสรุป 

ละครแบบมีสวนรวมเปนแนวคิดท่ีพยายามลดกําแพงก้ันกลางระหวางนักแสดงและผูชม 

รูปแบบละครลักษณะนี้ผูชมไมไดมีปฏิสัมพันธกับโรงละครในฐานะผูชมเพียงเทานั้น แตผูชมไดลองเขา

ไปอยูในสถานการณอ่ืนๆท่ีตางไปจากเดิมไดลองเปนผูสรางเง่ือนไขใหมๆในฐานะตัวละคร ซ่ึงเปนการ

คืนอํานาจแกผูชมโดยผูสรางงานเปดชองวางใหผูชมมารวมแลกเปลี่ยนประสบการณสวนตัวผาน

ชองวางนั้น อีกท้ังยังเปนการนําเสนอผลงานศิลปะรูปแบบใหมๆสําหรับกลุมผูชมท่ีสนใจและเบื่อ

รสชาติเดิมๆ อยางไรก็ตาม การมีสวนรวมในละครท่ีมีผูสรางงานเปนผูควบคุมทิศทางในกระบวนการ

แตตองไมเปนการควบคุมผูรวมกระบวนการ เม่ือนักแสดงกับผูชมตางยอมรับเง่ือนไขใหมในชองวางนี้

รวมกันได สิ่งเหลานี้ลวนเปนการเสริมสรางประสบการณของการเรียนรูของนักแสดงและผูชมผานการ

แสดงบทบาทสมมุติท่ีเกิดข้ึนขณะทําการแสดงหรืออาจเกิดข้ึนหลังการแสดงจบไปแลว นอกจากนี้ 

ผูเขียนสามารถสรุปออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. รูปแบบละครแบบมีสวนรวมในฐานะงานศิลปะการแสดงท่ีสลายเสนแบงระหวางนักแสดงกับ

ผูชม  

คําวา “ มีสวนรวม ” แสดงใหเห็นถึงการมีมากกวาหนึ่งสิ่งหรือหลายสิ่งมารวมกัน รูปแบบ

ละครแบบมีสวนรวมเปนการสรางานศิลปะอีกหนึ่งทางเลือกท่ีลดระยะหางระหวางนักแสดงและผูชม 

เปนการคืนเสรีภาพใหกับผูชม โดยความเจือจางของเสนแบงระหวางนักแสดงและผูชมอาจคอยๆ

ลดลงตั้งแตเริ่มกระบวนการ ซ่ึงกอใหเกิดการสรางงานท่ีนําไปสูสิ่งใหมอยางไมจํากัด แตรูปแบบละคร

ลักษณะนี้อาจจะไมนําพาไปเจอสิ่งใหมไดหากนักแสดงและผูชมไมมีการสื่อสารหรือตอบโตกัน 

เรื่องราวในละครอาจดําเนินไปไดตามท่ีผูสรางงานออกแบบไวเทานั้น เสนแบงท่ีวานี้ก็อาจไมเจือจาง

ลงไปได ดังนั้น การเปดใจใหกวางตอรูปแบบละครแบบมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญอยางมาก หากผูรวม

กระบวนการทุกคนเปดใจแลวนั้นการโตตอบระหวางนักแสดงและผูชมในขณะการแสดงจะนําไปสูการ

พัฒนาทางดานความคิดและความรูสึกจนกระท่ังสามารถโตตอบกลับ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณของตนผานการแสดง ซ่ึงเปนพลังงานท่ีดีและมีคุณคาเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงเติมไฟให

กันและกัน และอาจกอใหเกิดผลงานศิลปะในมุมมองใหมๆข้ึนอยางมหาศาล 

2. ละครแบบมีสวนรวมในฐานะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการสื่อสาร 

ศักยภาพของละครแบบมีสวนรวมสามารถเปนเครื่องมือท่ีชวยสงเสริมทักษะชีวิตผูรวมใน

กระบวนการ เชน การฟง การพูด การสัมผัส การใชสายตา ผานการโตตอบกลับ ซ่ึงจะนําไปสูการ

เรียนรูและทําใหเกิดความเขาใจในปญหา ละครแบบมีสวนรวมเปนเหมือนหองทดลองวิทยาศาสตรท่ีผู

รวมกระบวนการจะไดทดลองคนหาและแกไขปญหาผานการแสดง เม่ือตองเผชิญปญหาใน

สถานการณจริงผูรวมกระบวนอาจจะดึงประสบการณตางๆท่ีเกิดข้ึนในหองทดลองการแสดงมาปรับ
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หรือเลือกใชได และเสริมสรางมุมมองตอสิ่งตางๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตอยางรอบดานมากข้ึน อีกท้ังยังแสดง

ใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะตนของผูชมแตละคนสรางความม่ันใจและกลาท่ีจะแสดงออก เปนการสื่อสาร

2ทางท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันอันจะกอใหเกิดการคนพบรวมกันและเปนประสบการณแปลกใหม

ตลอดจนใหคุณคาตอชีวิตอันจะนําไปสูการกลับไปสํารวจและพัฒนาตนเองตอไป 
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ละครสรางสรรค: กระบวนการเรียนรูทางเลือกใหม 

ที่สอดคลองกับทิศทางการศึกษาของชาติ 

 

ลิขิต ใจดี 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาศิลปะการแสดง 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 บทความวิชาการนี้ ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอถึงละครสรางสรรคท่ีสอดคลองกับ                 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ พบวา ละครสรางสรรคเปนกระบวนการเรียนรูทางเลือกท่ี

สามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไดในหลากหลายมิติเพ่ือเสริมสรางให

เปนมนุษยท่ีสมบูรณ อันเนื่องมาจากละครสรางสรรคเปนกระบวนการเรียนรูท่ีเปดโอกาสทางความคิด 

จินตนาการ ผานการแสดงออกทางภาษาและการเคลื่อนไหวรางกายอยางมีปฏิสัมพันธกลุมตาม

บทบาทสมมุติอยางมีอิสระ โดยมีผูนํากิจกรรมหรือครูผูสอนเปนผูกระตุนใหเกิดการแสดงออกเชิง

สรางสรรค โดยเนนใหเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู  ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงทักษะ

การอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมอันจะนําไปสูความเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดอยางถองแท และจากการ

สํารวจมุมมองของผูคนในสังคมไทยโดยใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental 

Sampling) พบวา กลุมตัวอยางท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถามจํานวน 379  คน โดยสวนใหญยัง

ขาดความเขาใจเก่ียวกับจุดมุงหมาย กลุมเปาหมาย ความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ คุณคาเชิงพัฒนา และรวมไปถึงลักษณะของละครสรางสรรคซ่ึงสะทอนใหเห็นวาละคร

สรางสรรคยังเปนเรื่องใหมสําหรับบริบทของสังคมไทย ดังนั้น จะสังเกตเห็นไดวาละครสรางสรรคเปน

การเรียนรูแนวทางเลือกใหมท่ีสอดคลองกับทิศทางการศึกษาของชาติไทยในบริบทตาง ๆ ควรไดรับ

การสนับสนุนและสงเสริมเพ่ือเปนการขยายฐานความเขาใจเก่ียวกับคุณคาและความสําคัญของละคร

สรางสรรคตอสาธารณชนตอไป 

 

คําสําคัญ: ละครสรางสรรค, กระบวนการเรียนรู, ทางเลือกใหม, การศึกษาของชาติ 
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Abstract 

This academic article aims to present a creative drama that is consistent with 

the direction of national education development. The study found that a creative 

drama is an alternative learning process that can be used as a tool to develop the 

potential of children and youth in a variety of dimensions in order to create a human 

being. Due to a creative drama is a learning process that opens up opportunities for 

imagination and thinking through language expressions and body movements with 

activity leaders or teachers encouraging creative expression. By emphasizing that 

children and youth are the center of learning as well as reflecting the skills of living 

with others in society that will lead to a better understanding of oneself and others. 

By using the survey of the views of people in Thai society by using the haphazard or 

accidental sampling target group found that 379 of samplings were lack of the 

understanding about purpose, target and concordantly with the National Education 

Act in Development value. Moreover, the character of the creative drama is still a new 

matter for the context of Thai society. Therefore, it can be seen that creative drama is 

a new way of learning that is consistent with the direction of Thai national education 

in various contexts and should be supported and promoted in order to expand the 

base of understanding about the value and importance of the drama in the future. 

 

Keywords: creative drama, learning process, new alternative, direction of Thai  

      national education 
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บทนํา 

การพัฒนามนุษยใหสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม  มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เปนความมุงหมายท่ีสําคัญ

ของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 

2 พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) เด็กและเยาวชนจึงเปน

ความหวังท่ีสําคัญของสังคมท่ีจะชวยขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู เสนทางท่ีควร  ดังนั้นแลว

กระบวนการท่ีจะชวยสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ควรเปน

กระบวนการท่ีเนนใหเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู โดยเปดโอกาสทางความคิด

จินตนาการ  และพัฒนาอยางสรางสรรค ซ่ึงกระบวนการดังกลาวสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของ

ละครสรางสรรค (Creative  Drama) ท่ีสามารถทําใหเด็กและเยาวชนไดลองสวมบทบาทของตัวละคร 

และประสบการณของตัวละครในบริบทท่ีตางกัน เปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยใหเด็กและเยาวชนมีความ

เขาใจเก่ียวกับชีวิตเพ่ิมข้ึน (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ, 2547: 10-31) โดยเนนการเปลี่ยนแปลง 

(transformation) จากภายในตัวของเด็กและเยาวชน และเสริมพลัง (Empowerment) คุณคาเชิง

บวกตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of change) (กิตติรัตน ปลื้มจิตร และพฤหัส พหลกุลบุตร, 

ม.ป.ป.: 11)  ประกอบกับประสบการณในชีวิตท้ังขัดแยง สําเร็จ ชัยชนะ สมหวัง พายแพ ซ่ึงสิ่งเหลานี้

มีอิทธิพลตอตนเหตุของความคิดในการแสดงออกทางพฤติกรรม ละครสรางสรรคจึงเปนการ

แสดงออกดวยการใชภาษา และกริยาทาทางตามเนื้อเรื่อง อาจมีความซับซอนของเรื่องราว แตสิ่ง

เหลานี้เปรียบเสมือนเปนแบบฝกหัดท่ีจะทําใหเด็กและเยาวชนไดเขาใจและเห็นถึงลักษณะจิตใจของ

มนุษย อันจะนําไปสูความเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดอยางถองแท (ภรณี คุรุวัฒนะ, 2526: 2) 

ในปจจุบันมีสถาบันการศึกษาท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษาของไทย

บางสวนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรมละครสรางสรรคและมีการบรรจุไวในหลักสูตรการเรียน

การสอนอยางจริงจังเชนเดียวกับตางประเทศ (ธนสิน ชุตินธรานนท, 2560: 204-205) แตอยางไร              

ก็ตามประเทศไทยยังมีหนวยงานหรือสถาบันท่ีนํากระบวนการดังกลาวไปพัฒนาไมมากนัก ซ่ึงอาจมี

ปจจัยหลากหลายอยางท่ีไมเอ้ืออํานวยตอกระบวนการดังกลาว ดังนั้น ผูเขียนจึงไดนําเสนอถึงประเด็น

ของละครสรางสรรคซ่ึงเปนกระบวนเรียนรูทางเลือกใหมท่ีสามารถพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาท่ีสอดคลองกับทิศทางการศึกษาของชาติ  

 

ทิศทางพระราชบัญญัติการศึกษาไทย 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545                  

และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 มีความมุงหมายและหลักการ พรอมกับแนวทางการจัดการศึกษา                              

(วิรัตน  ผดุงชีพ, 2560: 29) ดังนี้ 
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ความมุงหมายและหลักการ เพ่ือเปนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  โดยมีกระบวนการ

เรียนรูท่ีมุงปลูกฝงจิตสํานึกในดานปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิ กฎหมาย รักษา

ประโยชนอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ประกอบอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝรูใฝ

เรียน  ตามหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน โดยเปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง   

 แนวทางการจัดการศึกษา ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาของสาระและกิจกรรม

ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีการ

ฝกทักษะ กระบวนการคิด เรียนรูจากประสบการณตรง  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม จัดสภาพ

สิ่งแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรู และการจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี 

 

ละครกับการศึกษาแนวทางเลือก 

 การเรียนรูสามารถเกิดข้ึนไดทุกสถานท่ีและทุกเวลา ซ่ึงไมจําเปนตองเปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน

ในสถานศึกษาเทานั้น โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและนําไปเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณในทุกดานอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้น จึงไมควรท่ีจะจํากัดขอบเขต 

รูปแบบ วิธีการ และแนวทางของการเรียนรู   

การศึกษาแนวทางเลือก (Alternative Education) เปนการจัดการศึกษาท่ีแตกตางไปจาก

การศึกษากระแสหลัก โดยจัดข้ึนบนพ้ืนฐานธรรมชาติของมนุษยท่ีมีความแตกตางและหลากหลาย                    

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ การศึกษาแนวทางเลือกจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ  โดยสามารถเรียนรูผานสื่อ ภูมิปญญา ศาสนา สถาบัน และ

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธท้ังตนเอง ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค (รุงอรุณ ไสยโสภณ, 

2551:32-35) การเรียนรูผานกิจกรรมเปนการเรียนรู ท่ีกวางขวางหลากหลายท่ีสุด มีผลในการ

เสริมสรางและจัดการปญหาชุมชน เด็ก เยาวชน และสตรีใหดีข้ึนตามกลวิธีและกระบวนการตาง ๆ 

(สุชาดา จักรพิสุทธิ์, 2548:54) หากจะกลาวถึงการศึกษาแนวทางเลือกโดยการเรียนรูผานกิจกรรม

การละครในบริบทของสังคมไทยก็เปนอีกแนวทางเลือกท่ีสามารถพัฒนาการเรียนรูของเด็กและ

เยาวชนไดเปนอยางดี อีกท้ังยังเปนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ

ในหมวดท่ี 4 มาตรา 22 ท่ีวาดวยเรื่องของแนวจัดการศึกษาอีกดวย ในสังคมไทยมีนักการละครไดนํา

กระบวนการดังกลาวไปรับใชสังคมไดเปนผลสําเร็จ แตยังไมกวางขวางมากนัก ดังท่ีฐานชน  จันทร

เรือง (2556: 175-176) กลาววา บานเรียนมรดกใหมเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ใชรูปแบบของบาน
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ประยุกตใหสอดคลองกับวิถีชีวิตนักการละคร และไดรับการสนับสนุนจากการศึกษาในระบบใหใช

ละครเพ่ือสรางการศึกษาแบบองครวมท้ังในมิติการใชชีวิตและการทํางาน โดยไดดําเนินการสราง

หลักสูตรเฉพาะคน และไดรับการรับรองจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 จังหวัดปทุมธานี

ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีใชแนวคิดกิจกรรมการละครเปน

จุดเริ่มตน โดยผูเรียนจะไดเรียนรูครบท้ัง 8 กลุมสาระฯ ผานการแสดงละครในเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับ

เนื้อหารายวิชา แตอยางไรก็ตามสังคมไทยยังขาดความเขาใจถึงจุดมุงหมายท่ีสําคัญของกระบวนการ

ละคร ดังท่ี รัศมี เผาเหลืองทอง และพนิดา ฐปนางกูร (2548: 87) ไดกลาวไวในขอสรุปของผูบริหาร

ในงานวิจัยเรื่อง นโยบายการสงเสริมศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนาเยาวชนวา “สังคมไทยมักมองวา

ละคร คือ การแสดงหรือการเตนกินรํากิน และมีจุดมุงหมายเพ่ือความบันเทิงเปนสําคัญ”  

สังคมไทยในปจจุบันยังมีหนวยงานหรือสถาบันท่ีนํากระบวนการละครไปพัฒนาสังคมไมมาก

นัก ซ่ึงอาจมีปจจัยท่ีไมเอ้ืออํานวยตอกระบวนการดังกลาว ผูเขียนจึงไดนําเสนอถึงปจจัยท่ีสงผล

กระทบตอการจัดกระบวนการละครท่ีอาจทําใหกระบวนการไมประสบความสําเร็จตามท่ีควรไว ดังนี ้

1. จํานวนของนักการละครท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการละครเพ่ือการ

พัฒนาการเรียนรูยังไมเพียงพอตอสภาพปญหาของสังคมไทย 

2. การไดรับการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณ และทรัพยากรท่ีอํานวยความสะดวกตอการ

จัดกิจกรรมจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชนยังไมเพียงพอ และตอเนื่อง   

3. บุคคลโดยท่ัวไปในสังคมไทยยังขาดความเขาใจเก่ียวกับสารัตถะหรือแกนแทของการใช

กิจกรรมการละครเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู 

ปจจัยดังกลาวในขางตนเปนเพียงมุมมองและประสบการณของผูเขียน หากจะใหผูเขียนเสนอ

แนวทางเพ่ือมิใหปจจัยดังกลาวเปนอุปสรรคตอการจัดกระบวนการละครในการพัฒนาสังคมนั้น ควร

เริ่มจากการเปดโอกาสใหนักการละครรุนใหมไดเรียนรู และพัฒนากระบวนการรวมกับนักการละครท่ี

มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรดานการละครใหมากยิ่งข้ึนเพ่ือเปนการผลิตนักการละครท่ีมีคุณภาพ

และเพียงพอตอสภาพปญหาของสังคม และนอกจากนี้นักการละครควรนําเสนอถึงคุณประโยชนของ

การละครกับการพัฒนาสังคมใหกับบุคคลโดยท่ัวไปในสังคมเกิดความเขาใจซ่ึงจะสงผลตอการไดรับ

การสนับสนุนเรื่องของงบประมาณ และทรัพยากรท่ีอํานวยความสะดวกจากหนวยงานของรัฐและ

เอกชนเปนลําดับ การใชกระบวนการดานการละครเพ่ือการพัฒนาของสังคมไทยมีหลากหลายรูปแบบ

ข้ึนอยูกับความเชี่ยวชาญ กลุมเปาหมาย สภาพปญหา และจุดประสงคของการเรียนรู  ยกตัวอยาง 

เชน ละครในการศึกษา (DIE หรือท่ีเปนศัพทเฉพาะ Drama-in-Education ) เปนการใชละครเปนสื่อ

การเรียนรูโดยใชหัวขอหรือประเด็นทางสังคม ละครประเภทนี้มักจะพบในประเทศอังกฤษ ละคร

ประเด็นศึกษา (TIE หรือท่ีเปนศัพทเฉพาะ Theatre-in-Education) เปนการใชละครเพ่ือเรียนรู
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ประเด็นตาง ๆ ท่ีนาสนใจ และละครสรางสรรค (Creative Drama) เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีเปด

โอกาสใหผูรวมกิจกรรมไดเรียนรูรวมกันอยางอิสระผานกระบวนการละคร ซ่ึงการละครในแตละ

รูปแบบก็มีวิธีการ และจุดมุงหมายท่ีแตกตางกันออกไป 

 

ลักษณะของละครสรางสรรค 

ละครสรางสรรค (Creative Drama) เปนกระบวนการเรียนรูทางเลือกท่ีสามารถใชเปน

เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไดในหลากหลายมิติท้ังทางดานรางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญาเพ่ือเสริมสรางใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  อันเนื่องมาจากละครสรางสรรคเปน

กระบวนการเรียนรูท่ีเปดโอกาสทางความคิด จินตนาการ ผานการแสดงออกทางภาษาและการ

เคลื่อนไหวรางกายอยางมีปฏิสัมพันธกลุมตามบทบาทสมมุติอยางมีอิสระท่ีปราศจากผูชมอยางเปน

ทางการ  โดยมีผูนํากิจกรรมหรือครูผูสอนเปนผูกระตุนใหเกิดการแสดงออกเชิงสรางสรรคตาม

วัตถุประสงคของแผนการจัดการเรียนรูโดยเนนใหเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูอยาง

แทจริง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพความเปนจริง  ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงทักษะการอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคมอันจะนําไปสูความเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดอยางถองแท ดังนั้น ละครสรางสรรค

จึงเปนกิจกรรมท่ีไมไดมุงเนนความงามหรือสุนทรียะทางการแสดง แตมีจุดมุงหมายเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเปนสําคัญ ซ่ึงลักษณะดังกลาวมีความแตกตางไปจากละครเวทีสําหรับ

เด็ก ดังท่ี อุทัยวรรณ  ปนประชาสรร (2540: 42) ไดกลาวเปรียบเทียบเอาไว ดังนี้ 

 

องคประกอบ ละครเวทีสําหรับเด็ก ละครสรางสรรค 

ความมุงหมาย มุงเนนผลงานการแสดงเพ่ือความ

บันเทิงหรือสุนทรียะสําหรับผูชมเปน

สําคัญ 

มุงเนนกระบวนเรียนรูและแสดงออก

ตามจินตนาการของผูเขารวมกิจกรรม

อยางมีอิสระ 

บทละคร มีบทละครท่ีใชสําหรับแสดงแบบ

สมบูรณโดยผานการตรวจสอบจาก

ผูใหญหรือผูท่ีเก่ียวของตามข้ันตอน 

บทละครไดมาจากผู เขารวมกิจกรรม

ชวยกันคิดข้ึนเองโดยไดรับคําแนะนําจาก

ครูหรือผูนํากิจกรรมในการหาขอเท็จจริง 

กํากับการแสดง มีผูกํากับการแสดงอยางเปนทางการ ไมมีผูกํากับการแสดงอยางเปนทางการ 

ฉาก มีฉากประกอบการแสดงอยางเต็ม

รูปแบบเพ่ือสรางจินตนาการแกผูชม 

ใชฉากบางเล็กนอยเพ่ือสรางจินตนาการ

สําหรับผูแสดงเองแตมิใชจุดเนนท่ีสําคัญ

ของกิจกรรม 
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องคประกอบ ละครเวทีสําหรับเด็ก ละครสรางสรรค 

เครื่องแตงกาย มีเครื่องแตงกายประกอบการแสดง

อ ย า ง เ ต็ ม รู ป แ บ บ เ พ่ื อ ส ร า ง

จินตนาการแกผูชม 

มีเครื่องแตงกายประกอบการแสดงบาง

เล็กนอยโดยสามารถใชตามสภาพของ

ทอง ถ่ินแต มิ ใชจุด เนน ท่ีสํ า คัญของ

กิจกรรม  

ผูแสดง แสดงไดตามบทบาทท่ีกําหนดไวใน

บทละคร ตามความตองการของผู

กํากับการแสดง 

ผูแสดงดําเนินเรื่องตามความคิดและ

จินตนาการของตนเองอยางอิสระ พยายาม

กํากับการแสดงดวยตนเองผานบทละครท่ี

รวมกันคิด 

 

แผนการจัดกระบวนการเรียนรูละครสรางสรรค 

 การจัดกระบวนการเรียนรูเปนหัวใจสําคัญของละครสรางสรรคท่ีจะสงเสริมใหกิจกรรม

ประสบความสําเร็จตามเปาหมายของผูนํากิจกรรมหรือผูออกแบบกิจกรรมไดกําหนดไว ซ่ึงผูนํา

กิจกรรมควรคํานึงถึงองคประกอบของการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูไว ดังนี้ 

1. กําหนดกลุมเปาหมาย คือ ผูนํากิจกรรมควรกําหนดลักษณะสําคัญของ

กลุมเปาหมายใหชัดเจน และทําความเขาใจถึงพัฒนาการทางดานรางกาย  อารมณ พ้ืนฐานความรู 

และประสบการณของกลุมเปาหมาย เพ่ือออกแบบกิจกรรมใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 

2. กําหนดเปาหมายของกิจกรรม คือ ผูนํากิจกรรมควรกําหนดผลสัมฤทธิ์หลัก

จากการทํากิจกรรมละครสรางสรรคอาจเปนดานทักษะ ความรู หรือความเขาใจหลักท่ีผูนํากิจกรรม

คาดหวังใหเกิดกับกลุมเปาหมายหลังจากผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูครบเสร็จสิ้นทุกกิจกรรม 

3. กําหนดวัตถุประสงค คือ ผูนํากิจกรรมควรกําหนดผลการเรียนรูในลักษณะ

เฉพาะเจาะจงท่ีคาดหวังวาจะเกิดกับกลุมเปาหมายภายในแผนการจัดการเรียนรูนั้น ๆ  โดยการเขียน

วัตถุประสงคควรเขียนเปนลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีแสดงออกท้ังทางดานทักษะและความรู ท่ีมี

รายละเอียดชัดเจนของแตละกิจกรรมหรือของแตละแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหไปถึงเปาหมายหลัก 

4. การออกแบบกิจกรรม  ผูนํากิจกรรมควรออกแบบกิจกรรมใหครบตาม 3 ข้ัน 

คือ กิจกรรมจูงใจ (ข้ันนําเขาสูกิจกรรม) ข้ันเตรียมความพรอมกอนแสดงละคร (ข้ันเตรียม) และข้ัน

การแสดงละคร (ข้ันเรียนรู) และควรกําหนดเวลาในการดําเนินกิจกรรมทุกข้ันตอน 

5. กําหนดการวัดและประเมินผลกิจกรรม ผูนํากิจกรรมควรกําหนดรูปแบบและ

วิธีการการวัดและประเมินผลไวในแผนการจัดการเรียนรูใหชัดเจน  ซ่ึงถือวาองคประกอบสุดทายของ

แผนการสอนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะเปนข้ันตอนท่ีกลุมเปาหมายและผูนํากิจกรรมตองใช

ความเปนกลางในการประเมินคุณคาของการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากการแสดงรวมกัน 
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ละครสรางสรรคในมุมมองของสังคมไทย  

จากการสํารวจมุมมองของผูคนผานแบบสอบถามออนไลน โดยใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ 

(Haphazard or Accidental Sampling) ซ่ึงเปนการเลือกกลุมตัวอยางเทาท่ีมีอยูหรือท่ีไดรับความ

รวมมือ (หทัยชนก พรรคเจริญ, 2555: 29-30) ซ่ึงพบวา มีผูใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

จํานวน 379 คน โดยสามารถจําแนกเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 28 คน  ครูใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 41 คน  นักวิชาการ จํานวน 41 คน นักศึกษาท่ีกําลัง

ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ดานศิลปะการแสดง) จํานวน 48 คน นักศึกษาท่ีกําลังศึกษา (ดาน

ศึกษาศาสตร ครุศาสตร หรือวิชาชีพครู) จํานวน  52 คน และบุคคลในสถานะอ่ืน ๆ อีกจํานวน 169 

คน มีมุมมองตอละครสรางสรรค ดังตอไปนี้                     

มุมมองดานจุดมุงหมายของละครสรางสรรค พบวา มีผูคนเขาใจถึงจุดมุงหมายของละคร

สรางสรรควาเปนการแสดงเพ่ือความบันเทิง จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 31.70 มีผูคนเขาใจถึง

จุดมุงหมายของละครสรางสรรคท่ีมุงพัฒนากระบวนการเรียนรูเปนสําคัญจํานวน 72 คน คิดเปนรอย

ละ 19.00 และยังมีผูคนไมแนใจในจุดมุงหมายอีกจํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 49.30 จากสถิติ

ดังกลาวสะทอนใหเห็นวามีผูคนจํานวนมากท่ีสุดยังไมแนใจถึงจุดมุงหมายของละครสรางสรรค และมี

ผูคนอีกจํานวนมากท่ียังเขาใจผิดถึงจุดมุงหมายของละครสรางสรรควาเปนการแสดงเพ่ือความบันเทิง 

ซ่ึงแทท่ีจริงแลวละครสรางสรรคเปนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมุงเนนใหเกิดการพัฒนาแกผูเขารวม

กิจกรรมเปนสําคัญมากกวาจะเปนศิลปะการแสดงท่ีมุงความบันเทิง 

มุมมองดานกลุมเปาหมายของละครสรางสรรค พบวา มีผูคนเขาใจถึงกลุมเปาหมายท่ี

เหมาะสมกับการใชละครสรางสรรคมีวัยเด็กและเยาวชนจํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 52.80 วัย

ผูใหญ 48 คน คิดเปนรอยละ 12.70  ทุกเพศทุกวัยจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.60  และยังไม

แนใจในกลุมเปาหมายอีกจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 24.00 จากสถิติดังกลาวสะทอนใหเห็นวามี

ผูคนจํานวนมากยังขาดความเขาใจถึงกลุมเปาหมายของการนํากระบวนการเรียนรูละครสรางสรรคไป

พัฒนา ซ่ึงแทท่ีจริงแลวการนํากระบวนการของละครสรางสรรคไปพัฒนาสามารถใชไดกับทุกเพศทุก

วัยไมจําเปนตองเปนเพียงกลุมเปาหมายในวัยเด็กและเยาวชนเทานั้น  

มุมมองของละครสรางสรรคกับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา พบวา            

มีผูคนเขาใจถึงประสิทธิภาพของละครสรางสรรคสามารถพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม                       

และสติปญญาได จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 31.40 ไมสามารถพัฒนาดานรางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญาไดจํานวน  67 คน คิดเปนรอยละ 17.70 และยังไมแนใจถึงประสิทธิภาพของ

ละครสรางสรรคอีกจํานวน 193 คน คิดเปนรอยละ 50.90 จากสถิติดังกลาวสะทอนใหเห็นวามีผูคน

จํานวนมากท่ีสุดยังไมแนใจวากระบวนการเรียนรูละครสรางสรรคจะสามารถพัฒนาทางดานรางกาย 
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อารมณ สังคม และสติปญญาได ซ่ึงแทท่ีจริงแลวกระบวนการของละครสรางสรรคสามารถพัฒนา

มนุษยใหมีความสมบูรณท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาไดเปนอยางดี 

มุมมองดานลักษณะของละครสรางสรรค พบวา มีผูคนเขาใจวาเปนการแสดงละครจากบท

ละครท่ีแตงข้ึนท่ีสมบูรณ มีผูกํากับการแสดง มีองคประกอบการแสดงท่ีสอดคลองกับเรื่อง และมีผูชม

อยางเปนทางการจํานวน 130 คน  คิดเปนรอย 34.30 เปนการแสดงละครในลักษณะบทบาทสมมุติ

อยางไมเปนทางการ  จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 18.70 และยังไมแนใจถึงลักษณะของละคร

สรางสรรคอีกจํานวน 178 คน คิดเปนรอย 47.00 จากสถิติดังกลาวทําใหทราบวายังมีผูคนท่ียังไม

แนใจวาละครสรางสรรคมีลักษณะเปนอยางไร และมีผูคนอีกจํานวนมากท่ีเขาใจวาละครสรางสรรค

เปนการแสดงละครท่ีตองมีบทละครท่ีสมบูรณ มีผูกํากับการแสดง มีองคประกอบการแสดงท่ี

สอดคลองกับเรื่อง และมีผูชมอยางเปนทางการ ซ่ึงแทท่ีจริงแลวละครสรางสรรคเปนการแสดงละคร

ในลักษณะบทบาทสมมุติ ไมจําเปนตองมีผูกํากับการแสดง ไมจําเปนตองมีองคประกอบการแสดงท่ี

สอดคลองกับเรื่องก็ได และไมจําเปนตองมีผูชมการแสดงอยางเปนทางการ  โดยสวนมากมักจะแสดง

ใหกับเพ่ือนหรือผูรวมกิจกรรมในครั้งนั้นชมเพ่ือเปนการเรียนรูรวมกันมิไดมุงเนนความสุนทรียะดาน

การแสดงเปนสําคัญ 

 มุมมองของผูคนในสังคมไทยท่ีมีตอละครสรางสรรค จะเห็นไดวาผูคนโดยสวนใหญยังขาด

ความเขาใจเก่ียวกับจุดมุงหมาย กลุมเปาหมาย คุณคาดานการพัฒนา และรวมไปถึงลักษณะของละคร

สรางสรรคซ่ึงสะทอนใหเห็นวากระบวนการละครสรางสรรคยังเปนเรื่องใหมสําหรับบริบทของ

สังคมไทย ดังนั้น ควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหนํากระบวนการดังกลาวมารับใชสังคมในบริบท

ตาง ๆ 

 

นักการละครสรางสรรคกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในบริบทสังคมไทย 

ตลอดระยะเวลากวา  40 ปท่ีผานมา  ละครสรางสรรค ไดเขามีบทบาทสําคัญในฐานะเปน

เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแกเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

จนถึงระดับอุดมศึกษา โดยจุดเริ่มตนนั้นเกิดจากสายศิลปะการแสดงละคร คือ เริ่มตนโดย                          

รองศาสตราจารยอรชุมา  ยุทธวงศ  คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ราว พ.ศ. 2517 ได

ไปศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดานการละครจากมหาวทิยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตอมาจึงได

มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาวในระดับอุดมศึกษาอีกหลากหลายสถาบัน โดยมี

จุดมุงหมายใหศิลปนหรือนักการละครสามารถนําเทคนิคและกระบวนการละครสรางสรรคไปใชพัฒนา

เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (ธนสิน ชุตินธรานนท, 2560: 204-205)  

นักการละครสรางสรรคของไทยไดนํากระบวนการละครสรางสรรคไปพัฒนาเด็กและเยาวชน

ไดเปนผลสําเร็จครอบคลุมจุดมุงหมายเชิงพัฒนาทางการศึกษาท้ัง 3 จุดมุงหมาย ไดแก ดานพุทธิพิสัย  
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หมายถึง การใชละครสรางสรรคเปนเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถทางสติปญญา ดานจิตพิสัย 

หมายถึง การใชละครสรางสรรคเปนเครื่องมือในการพัฒนาดานอารมณความรูสึก ทัศนคติ การ

ตระหนักรูในคุณคาและความสําคัญกับชีวิตและสังคม และดานทักษะพิสัย หมายถึง การใชละคร

สรางสรรคเปนเครื่องมือในการพัฒนากลามเนื้อ ประสาทสัมผัสของกลามเนื้อ และการเคลื่อนไหว  

นอกจากนี้ ผูเขียนยังไดดําเนินการศึกษางานวิจัยท่ีไดใชกระบวนการละครสรางสรรคมา

พัฒนาเด็กและเยาวชนพรอมกับยกตัวอยางสภาพปญหาและผลของการวิจัยท่ีเกิดข้ึนในบริบท

สังคมไทยออกเปน 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยเพ่ือใหสังคมเห็นถึงคุณคาและ

ความสําคัญของละครสรางสรรคกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

1. ละครสรางสรรคกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนดานพุทธิพิสัย 

จรรยา ชูสุวรรณ (2559) กลาวถึงสภาพปญหาของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 

โรงเรียนวัดอมรินทรารามท่ีขาดทักษะภาษาไทย ท้ังทางดานการอาน การเขียน การฟง การพูด การ

ใชภาษา และดานวรรณคดี สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชาภาษาไทยตํ่า                      

หลังจากดําเนินการวิจัย พบวา การใชกระบวนการละครสรางสรรคมีประสิทธิผลตอการพัฒนาทักษะ

ภาษาไทยดานการอาน ดานการเขียน ดานการฟง ดานการพูด ดานการใชภาษา และดานวรรณคดี

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี 5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   

2. ละครสรางสรรคกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนดานจิตพิสัย 

สุดาพร  นิ่มขํา (2560) กลาวถึงสภาพปญหาของเด็กกําพราท่ีไดรับผลกระทบจาก

เอดส ท่ีมีจํานวนมากข้ึนทุก ๆ ป ซ่ึงเด็กท่ีไดรับผลกระทบจากเอดสตองเผชิญกับปญหาท้ังดานรางกาย                   

คือ สุขภาพของเด็กท่ีติดเชื้อจะไมแข็งแรง และมีพัฒนาการทางรางกายท่ีชา ประกอบกับดานจิตใจ                

คือ เด็กมักจะรูสึกกลัวความสูญเสียภาวะจิตใจท่ีบอบช้ําเหลานี้สงผลใหเด็กรูสึกไมม่ันคงในชีวิต รูสึก

เปนปมดอย ไมรูสึกวาชีวิตมีคุณคา ไมมีความหวังกับอนาคต จึงสงผลใหเด็กขาดทักษะทางสังคม

เนื่องจากคิดวาตนเองนั้นเปนท่ีรังเกียจของสังคม หลังจากดําเนินการวิจัย พบวา เด็กกําพราท่ีไดรับ

ผลกระทบจากเอดส มีคะแนนทักษะทางสังคม รอยละ 66.88 และการเปรียบเทียบทักษะทางสังคม

กอนและหลังการใชละครสรางสรรค พบวาเด็กกําพราท่ีไดรับผลกระทบจากเอดส  ไดคะแนนเฉลี่ย

กอนการจัดกิจกรรมเทากับ 3.41 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .83 คะแนนเฉลี่ยหลังการจัดกิจกรรม

เทากับ 4.85 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .38 ผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 1.44  ท้ังนี้มีทักษะทาง

สังคมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมละครสรางสรรค แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

3. ละครสรางสรรคกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนดานทักษะพิสัย 

           โกมล ศรีทองสุข (2560) กลาวถึงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ทําใหหลาย

ครอบครัวตองชวยกันทํางานเพ่ือความอยูรอดในสังคมปจจุบัน ดังนั้น พอและแมจึงไมมีเวลาเลี้ยงลูก 

ปลอยใหอยูกับญาติ พ่ีเลี้ยงหรือนําไปฝากตามสถานรับเลี้ยงเด็กตาง ๆ บางกลุมเลี้ยงลูกแบบเอาใจใส



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 338 | 

 

มากจนเกินไป  คอยชวยเหลืออยูตลอดเวลา ดวยสาเหตุดังกลาวอาจทําใหเด็กไมรูจักการชวยเหลือ

ตนเองและจะสงผลกระทบแกตัวเด็กในอนาคต หลังจากดําเนินการวิจัย พบวา กิจกรรมละคร

สรางสรรคเพ่ือพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กกอนวัยเรียน ประกอบไป

ดวยชุดกิจกรรม 3 ชุด แยกเปน 12 แผน และพบวาเด็กกอนวัยเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมละคร

สรางสรรคมีการพัฒนาสูงกวากอนทํากิจกรรม รอยละ 100 และเม่ือมาพิจารณาเปนรายดานแลว

พบวาเด็กสามารถเขาใจและเรียนรูในเรื่องของดานความสะอาดไดดีท่ีสุด รองลงมาคือดานการแตงตัว 

และสุดทายดานการรับประทานอาหารและดานการขับถาย 

 

แนวทางบูรณการละครสรางสรรคกับการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน 

การสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดกลายเปนผูเลนหรือผูแสดงท่ีสําคัญ เปนการสงเสริม

ความสามารถในการทํางานดวยวิธีการทางศิลปะ สะทอนใหเห็นบทบาทของความเปนพลเมืองท่ีใช

ปญญาในการแกไขปญหา การบูรณการละครสรางสรรคกับการจัดเรียนการสอนในชั้นเรียนในระดับ

การศึกษาชั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง   

พ.ศ. 2560) ไดแบงออกเปน 8 กลุมสาระการเรียนรู  ซ่ึงผูเขียนจึงไดนําเสนอแนวทางไวสําหรับผูท่ี

สนใจ ดังนี้ 

 

 

 

แนวทางการพัฒนา บทบาทของละครสรางสรรค กลุมสาระการเรียนรู 

สงเสริมพัฒนาการดาน

รางกาย 

เปนเครื่องมือในพัฒนากลไกของ

รางกาย  

กลุมสาระฯสุขศึกษาและพล

ศึกษา 

เสริมสรางทางอารมณเชิง

สุนทรียะ 

เปนเครื่องมือสงเสริมคุณคาของ

ความงามดวยกระบวนการทาง

ศิลปะ 

กลุมสารฯศิลปะ 

(ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป) 

ทักษะการเรียนรูทางสังคม เปนเครื่องมือสงเสริมเรียนรู

ทักษะชีวิต สังคม ประวัติศาสตร

และสิ่งแวดลอม 

กลุมสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรมและการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

เพ่ิมพูนทางดานสติปญญา เปนเครื่องมือสงเสริมความรูทาง

สติปญญา   

กลุมสาระฯ คณิตศาสตร

ภาษาไทย วิทยาศาสตรและ

ภาษาตางประเทศ 
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อยางไรก็ตามหลักสูตรดังกลาวไดเปดโอกาสใหสถานศึกษาหรือครูผูสอนสามารถจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการบูรณาการกับชุมชน ทองถ่ิน และออกแบบแผนการจัดการเรียนรูใน

ระดับชั้นตาง ๆ ไดอยางยืดหยุนโดยคํานึงถึงลักษณะความเหมือนและความแตกตางของผูเรียน ความ

เหมาะสมของกิจกรรมตอวัยของผูเรียน การปรับกิจกรรมใหสอดคลองกับอัตลักษณความเปนปจเจก

ชน และภูมิปญญาวัฒนธรรม ตลอดจนบริบทของชุมชนหรือสังคม โดยเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง

แหงการเรียนรู สามารถพัฒนาตามความถนัด ความสนใจของผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ 

 

ละครสรางสรรคในบริบทของการอุดมศึกษาของไทย 

ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไดเปดสอนละครสรางสรรคอยางจริงจังเชนเดียวกับ

ตางประเทศในคณะดานศิลปะการแสดง และดานศึกษาสตรหรือครุศาสตร ท้ังระดับปริญญาบัณฑิต   

และระดับบัณฑิตศึกษา เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัย                        

ศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ธนสิน ชุตินธรานนท, 2560:205) นอกจากนี้ยังมี

หลักสูตรแขนงผูประกอบการสังคมดานการละคร ของสถาบันอาศรมศิลปกับวิทยาลัยกุมุทาลัย                 

คณะละครมรดกใหมท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหนํากระบวนการของละครไปพัฒนาสังคมไทย    

อยางไรก็ตามผูเขียนตองการนําเสนอถึงความสําคัญของการบรรจุรายวิชาหรือกิจกรรมละคร

สรางสรรคไวในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหเปนกระบวนกร ศิลปน หรือนักการละคร

ใหมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และสามารถประยุกตใชองคความรูเก่ียวกับกระบวนการละครไปพัฒนาสังคม

และประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการบรรจุรายวิชาดังกลาวไวในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

เปนการสงเสริมใหบัณฑิตรูจักการนําองคความรูไปชวยเหลือสังคม เพ่ือเปนการพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม สามารถอยูรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  อีกท้ังยังเปนการขยายฐานองคความรูใหกับบุคคลโดยท่ัวไปไดเขาใจเก่ียวกับ

ลักษณะ และคุณคาของละครสรางสรรคท่ีเปนมากกวาศิลปะการแสดงเพ่ือความบันเทิงอยางท่ีเขาใจ

กันในปจจุบัน 

 

ละครสรางสรรคในมุมมองที่สอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

ละครสรางสรรคเปนละครท่ีมิไดมุงเนนความบันเทิงแกผูชม แตเปนละครท่ีมุงเนนในเรื่องของ

กระบวนการท่ีจะนําไปสูการเรียนรูเปนสําคัญซ่ึงมีความแตกตางจากละครเวทีท้ังจุดมุงหมายและ

ลักษณะ โดยครูผูสอนจะเปนผูกระตุนใหเกิดการแสดงออกเชิงสรางสรรคตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดการเรียนรูท่ีไดกําหนดเอาไว  ตลอดจนสะทอนใหผูรวมกิจกรรมเห็นถึงทักษะการอยู

รวมกับผูอ่ืนในสังคม ละครสรางสรรคมีลักษณะจัดการเรียนรูและวัดประเมินผลตามทฤษฎีการเรียนรู
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ของเบนจามิน บลูม  โดยผูนํากิจกรรมหรือครูผูสอนจะสังเกตพัฒนาการท้ัง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย 

(Cognitive Domain) ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และดานจิตพิสัย (Affective 

Domain) ของผูรวมกิจกรรมเปนสําคัญเพ่ือใหผูรวมกิจกรรมเปนศูนยกลางในการเรียนรูอยางแทจริง 

และยังสอดคลองกับกรวยประสบการณการเรียนรูของเอ็กการ เดล ซ่ึงเปนประสบการณท่ีเกิดจากการ

เรียนรูในรูปแบบของนาฏการ (ละคร) ถือวาเปนการเรยีนรูในเชิงรุก (Active)  

ดังนั้น จะสังเกตเห็นไดวาท้ังกระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดและประเมินผลในละคร

สรางสรรคสอดคลองกับหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

2542 ท่ีกําหนดไวในมาตรา 6 ท่ีวาดวยเรื่องของการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางดาน

รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา รวมไปถึงกระบวนจัดการเรียนรูท่ีพึงประสงคในมาตรา 24 

ท่ีวาดวยเรื่องของการจัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองตามความสนใจของผูเรียน ฝกทักษะการคิด การ

จัดการปญหา กลาเผชิญกับสถานการณ เรียนรูจากประสบการณจริง สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม 

คานิยมท่ีดีงาม จัดบรรยากาศการเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพอยาง

สมํ่าเสมอ สวนการวัดและประเมินผลยังสอดคลองกับมาตรา 26 ท่ีวาดวยเรื่องของการประเมินผูเรียน

นั้นควรพิจารณาถึงพัฒนาการ ความประพฤติ พฤติกรรมการเรียน  การรวมกิจกรรม และทดลองการ

จัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน   แตอยางไรก็ตามปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ (2546:2) ยังไดกลาว

วา ระบบการศึกษาของไทยท่ีผานมามักมองขามความสําคัญของการใชกระบวนการของละคร

สรางสรรคในการสรางประสบการณการเรียนรู ละครสรางสรรคถูกใชเปนเพียงแคสื่อในการเสริม

กิจกรรมมากกวาจะเปนวิธีการเรียนรู 

 

บทสรุป 

 กระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดและประเมินผลในละครสรางสรรคสอดคลองกับ

หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2542 แกไข

เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545  และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 ท้ังบริบทของการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย ซ่ึงสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณไดหลากหลายมิติท้ังทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา โดยกระบวนการดังกลาว

เนนใหผูเขารวมกิจกรรมเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูท่ีสะทอนใหเห็นถึงทักษะการอยูรวมกับผูอ่ืนใน

สังคมอันจะนําไปสูความเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดอยางถองแทผานเรื่องราวท่ีรวมกันแตงข้ึนและ

แสดงออกในลักษณะบทบาทสมมุติอยางสรางสรรค  
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ละครกับการพัฒนาสุขภาพอนามัย 

 

สุภาวดี หลวงกลาง 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้ ผูศึกษาไดศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวกับละครเพ่ือการพัฒนาสุขภาพอนามัย โดยมีเนื้อหา

ประกอบไปดวยความหลากหลายคุณูปการของละคร ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาสุขภาพอนามัย

ของมนุษยในทุกชวงวัย ผลของการศึกษาพบวา ละครถูกนําไปใชในการพัฒนาสุขภาพอนามัยใหแก

มนุษย โดยแบงเปน 3 ชวงวัย ไดแก ละครสรางสรรคเพ่ือพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็ก

กอนวัยเรียน การสรางสรรคละครเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ชวงชั้นปท่ี 2 และการสรางสรรคละครแบบมีสวนรวมเพ่ือสุขภาวะของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห

คนชรา จากการศึกษา ละครเปนแนวทางหนึ่งในการจัดประสบการณการเรียนรู  ท่ีเ อ้ือตอ

ความสามารถของมนุษยครบท้ัง 8 ดาน ซ่ึงมีความสอดคลองกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 ไดกลาวถึง แผนพัฒนาสุขภาพ ยุทธศาสตรท่ี 1 เปาหมาย

ตัวชี้วัดท่ี 4 เรื่อง คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน ประกาศใชลาสุดเม่ือ วันท่ี 1 ตุลาคม   พ.ศ. 2559 โดยมี

สาระสําคัญในการมุงเนนเรื่อง การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เริ่มต้ังแตกลุมเด็กปฐมวัย    ท่ีตอง

พัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต เพ่ือพัฒนาคนไทยในทุกชวงวัยให

เติบโตอยางมีคุณภาพ  

ดังนั้น จะเห็นไดวา ละครเปนกระบวนการท่ีสื่อใหเขาใจถึงชีวิตและจิตใจของมนุษย อัน

นําไปสูการเขาใจในตนเองและผูอ่ืน หรือกลาวไดอีกประการหนึ่งวา ละคร คือ การศึกษาแนวทางใน

การพัฒนาชีวิตของมนุษยในทุกยุคทุกสมัย ละครจึงสามารถเปนแนวทางในการสงเสริมสุขภาพ

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาใหแกมนุษย อีกท้ังยังสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพ

ชีวิตท่ีดี มองโลกในแงดี และสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

 

คําสําคัญ:  ละคร, สุขภาพอนามัย, ประสบการณ 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 344 | 

 

Drama within Healthy Development 

 

Supawadee luangklang 

Faculty of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

In this paper, the researcher studied drama about the development of health 

with content that consists of a variety of plays that are intended for the development 

of human health in every age range. The results of the study show that the drama will 

be used to improve the health of the elderly by dividing into 3 ages with creativity to 

improve the life-saving skills of preschoolers. 2nd grade elementary school and the 

creation of a drama model together for the relief of the elderly in the elderly home. 

From drama education is one way to organize learning experiences. Which is conducive 

to the ability of all eight human beings, which are in line with the direction of the 12th 

National Economic and Social Development Plan, 2017-2021. Strategy 1: Target 

indicators 4: Thai people have better health Last announced on 1 October 2016. With 

the essence of focusing on the development of people to be complete, starting from 

young children who need to develop good physical and mental health, have skills to 

learn life skills to develop Thai people of all ages and quality. 

 Therefore, it can be seen that drama is a process. That communicates to 

understand human life and mind Which leads to understanding of oneself and others 

Or can say that the drama is the study of the ways of life in all ages From the above, 

it can be seen that the drama can be a guideline for promoting health in the physical, 

mental, emotional, social and human intelligence. It also encourages Thai people to 

live a good life, look optimistic and be able to live happily in society. 

 

Keywords: drama, health, experience 
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บทนํา  

มนุษยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาประเทศจะเจริญกาวหนาได

นั้น ทรัพยากรมนุษยจะตองเปนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ, 2556: 53) ซ่ึงการเปนผูมีคุณภาพของมนุษยไดนั้น ยอมข้ึนอยูกับภาวะสุขภาพ

ทางกายและทางจิตใจ หรืออาจกลาวไดวา การเปนผูมีคุณภาพชีวิตท่ีดี คือ การมีความสมบูรณท้ัง

ทางดานรางกาย และจิตใจ (ชัยวัฒน ปญจพงษ, 2521: 138) การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้นจะตอง

ครอบคลุมประชากรทุกวัย หากกลุมอายุใดมีปญหา ก็ยอมสงผลกระทบตอกลุมอายุอ่ืนดวย (ปาริชาด 

คําคม, 2542: 1) ละครจึงเปนกระบวนการท่ีสรางเสริมประสบการณใหมนุษย โดยละครเปนกระจก

สะทอนชีวิตใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีท้ังตอตนเองและสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงเปน

สิ่งสําคัญท่ีมนุษยควรตระหนักถึง กลาวคือ การมีสุขภาพอนามัยท่ีดีอยางรอบดาน อันไดแก สุขภาพ

ทางกาย สุขภาพทางใจ และสุขภาพจิต จะสามารถทําใหเติบโตเปนมนุษยโดยสมบูรณ 

ในปจจุบันประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการทางการแพทย และระบบการ

ดําเนินงานทางดานสาธารณสุข ทําใหอายุขัยเฉลี่ยของประชากรสูงข้ึน แตในทางกลับกันก็ทําให

ประชากรเกิดใหมมีอัตราท่ีลดลง และสงผลใหสัดสวนของผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ในโครงสรางทางอายุท่ี

แสดงถึงสัดสวนของประชากรตาม  กลุมอายุเม่ือเปรียบเทียบกับป 2561 พบวา สัดสวนของประชากร

วัยเด็กอายุ 0-14 ป ลดลงจาก รอยละ 19.2 เปนรอยละ 17.8 สัดสวนประชากรวัยแรงงาน อายุ 15- 

59 ป ลดลงจากรอยละ 67.9 เปนรอยละ 66.7 ขณะท่ี สัดสวนประชากรสูงอายุ อายุ 60 ปข้ึนไป 

เพ่ิมข้ึนจาก รอยละ 12.9 เปนรอยละ 15.5 เม่ือเปรียบเทียบระหวาง เพศของประชากรในป 2562 

พบวา ประชากรวัยเด็กมีสัดสวนของเพศชาย มากกวาเพศหญิง รอยละ 18.6 และ 17.0 ตามลําดับ 

ขณะท่ีประชากรวัยสูงอายุมีสัดสวนของเพศหญิงมากกวา เพศชายรอยละ 16.7 และ 14.3 ตามลําดับ 

สวนประชากร วัยแรงงานมีสัดสวนของเพศชายและเพศหญิงใกลเคียงกัน รอยละ 67.1 และ 66.3 

ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2562:  6)  

จากความเจริญกาวหนาทางวิทยาการทางการแพทย และระบบการดําเนินงานทางดาน

สาธารณสุขของประเทศไทย ทําใหเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อัน

นํามาสูปญหาในดานตางๆ ทางสังคมไดแก ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ปญหาท่ีอยูอาศัย และปญหาท่ี

พบมากท่ีสุดคือ ปญหาทางดานสุขภาพอนามัยของผูคนในสังคม ท้ังนี้อาจเกิดจากการจัดการกําลังคน

ดานสุขภาพ ยังไมสามารถตอบสนองตอการสรางประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพ ปญหาในการ

จัดการขอมูลขาวสาร และการวิจัยดานสุขภาพยังใชประโยชนไดไมเพียงพอตอการดูแลสุขภาพ จึงทํา

ใหประชาชนขาดความรอบรูในการปองกันปจจัยเสี่ยงตางๆทางดานสุขภาพ ผูศึกษาจึงมีความคิดเห็น

วา หากมีการสงเสริมสุขภาพอนามัยในดานตางๆ อยางเพียงพอ ก็จะสามารถเอ้ืออํานวยใหผูคนใน
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สังคมไดใชศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ใหเกิดประโยชนตอสังคมและทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจไดเปนอยางดี 

สุขภาพจึงมีบทบาทสําคัญตอสังคมโดยมีดุลยภาพท้ัง 3 ดาน คือ 1) เปนระบบสุขภาพท่ีมี

คุณภาพมีภูมิปญญา และการเรียนรู 2) เปนระบบสุขภาพท่ีเอ้ืออาทรพ่ึงพาเก้ือกูลกันได 3) สามารถให

การดูแลกลุมผูดอยโอกาสรวมไปถึงคนจนได ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงคของสังคมไทยเปนระบบ

สุขภาพเชิงรุก ท่ีมุงการสรางเสริมสุขภาพของประชาชน ควบคูกับการมีหลักประกันท่ีอุนใจในการ

เขาถึงบริการสุขภาพท่ีเอ้ืออาทร และมีคุณภาพ โดยสังคมทุกสวนทุกระดับมีศักยภาพ ในการมีสวน

รวมสําหรับการสรางและจัดการระบบสุขภาพตามแนวทางการจัดการเรียนรู เพ่ือใหสังคมไทยดํารงอยู

อยางพ่ึงตนเองได (สุกัญญา บุญวรสถิต, 2560: 10) 

จากท่ีกลาวมาการสรางเสริมสุขภาพใหแกประชาชนถือเปนเปาหมายสําคัญของการพัฒนา

ประเทศ  ซ่ึงมีความสอดคลองกับนโยบายทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 

12 พ.ศ. 2560-2564) ไดกลาวถึง แผนพัฒนาสุขภาพ ยุทธศาสตรท่ี 1 เปาหมายตัวชี้วัดท่ี 4 เรื่อง คน

ไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึน ประกาศใชลาสุดเม่ือ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ 

2564 โดยมีสาระสําคัญในการมุงเนนเรื่อง การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ โดยมีวิสัยทัศนวา" การ

พัฒนาสุขภาพประชาชนคนในสังคมไทยทุกคนมีหลักประกันท่ีจะดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะ และเขาถึง

บริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพอยางเสมอภาครวมท้ังอยูในครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีมีความพอเพียง

ทางสุขภาพ มีศักยภาพ มีการเรียนรู และมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ โดยสามารถใชประโยชนท้ัง

จากภูมิปญญาสากล และภูมิปญญาไทยไดอยางรูเทาทัน” การพัฒนาสุขภาพ จึงถือเปนสิ่งสําคัญตอ

มนุษยในสังคมไทยในทุกเพศทุกวัยอาทิเชน เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ซ่ึงถือเปนสวนสําคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมใหขับเคลื่อนไปไดเปนอยางดี (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

พ.ศ. 2560-2564: 25,12) 

ดังนั้น แนวทางในการสงเสริมสุขภาพท้ังทางดาน รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

เพ่ือใหผูท่ีถูกพัฒนาเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงคตอการสรางเสริมสุขภาพ จึงควรมีการสรางเสริมทักษะ

กระบวนการในดานตางๆเชน การเนนกระบวนการมีสวนรวม การพัฒนาจินตนาการความคิด

สรางสรรค การพัฒนาทักษะความคิด การพัฒนาทักษะการสื่อสาร การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว 

จากกระบวนการดังกลาวมานั้น มีความสอดคลองกับประโยชนของละคร ซ่ึงละครมีองคประกอบใน

การพัฒนาทักษะของมนุษยอยางครบถวน และหากมีการนําไปใชประโยชนในการจัดประสบการณ

การเรียนรู ก็จะกอใหเกิดประโยชนตอกระบวนการเรียนรูอยางถองแทและยั่งยืน (ปาริชาติ  จึงวิ

วัฒนาภรณ, 2547: 28)  

 ดวยความสําคัญท่ีกลาวมาขางตน ละครจึงเปนกลวิธหีนึ่งท่ีสามารถนํามาเปนแนวทางในการ

เสริมสรางสุขภาพอนามัยท่ีดี ใหแกมนุษยในสังคมไดเปนอยางดี หรือ อาจกลาวไดวา กระบวนการ
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ของละครนั้น เปนกระบวนการเรียนรูท่ีทําใหมนุษยในทุกเพศทุกวัย ไดเกิดการพัฒนาศักยภาพท้ัง 3 

ดาน อันไดแก 1) ดานปญญา เรียนรูไดดีข้ึน  2) ดานจิตพิสัย มีความเก้ือกูล เห็นอกเห็นใจมีความ

ตระหนักรูถึงผูอ่ืน 3) ดานทักษะ คือ การมีทักษะความเปนมนุษย รูจักรับฟงผูอ่ืน สื่อสารเปน ซ่ึง

ทักษะท้ัง 3 ดานนี้ ลวนเปนสิ่งสําคัญ  ตอการดํารงชีวิตของมนุษย  

 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชละครกับพัฒนาสุขภาพอนามัย ซ่ึงผูศึกษา

เลือกใชขอมูลในงานวิจัยเรื่อง ละครเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ โดยแบงเปน 3 ชวงวัย ไดแก ละคร

สรางสรรคเพ่ือพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเองของเด็กกอนวัยเรียน การสรางสรรคละครเพ่ือ

สงเสริมความรอบรูดานสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชวงชั้นปท่ี 2 และการสรางสรรคละคร

แบบมีสวนรวมเพ่ือสุขภาวะของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ท้ังนี้ผูศึกษาเล็งเห็นประโยชนของ

ละครท่ีสามารถพัฒนามนุษยในทุกดาน ท้ังยังถูกนําไปพัฒนาควบคูกับการสงเสริมสุขภาพของมนุษย

ในสังคมไดเปนอยางดี ผูศึกษาจึงมีความคิดเห็นวา การพัฒนามนุษยดวยกระบวนการละครสามารถ

เปนกระบวนการหนึ่งท่ีจะชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณได  

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 1.  ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของจาก 

สํานักงาน    วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 2.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก การจดบันทึกในเอกสารไวเปนลายลักษณอักษร 

 3. การวิเคราะหขอมูล  เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยการศึกษาวิเคราะหขอมูลจาก

เอกสารหนังสือตําราเก่ียวกับละคร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับละครเพ่ือการพัฒนาสุขภาพอนามัย และ

ทบทวนวรรณกรรม เพ่ือนํามาวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือสรุปผลการศึกษาเปนเลมเอกสาร   

 

ผลการศึกษา 

 จากศึกษาพบวา ละครถูกใชเปนกระบวนการในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของมนุษยในทุก

ชวงวัย   โดยผูศึกษาแบงออกเปน 3 ชวงวัย ไดแก 1) ละครสรางสรรคเพ่ือพัฒนาทักษะการชวยเหลือ

ตนเองของเด็กกอนวัยเรียน อายุระหวาง 3-4 ป 2) การสรางสรรคละครเพ่ือสงเสริมความรอบรูดาน

สุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชวงชั้นปท่ี 2เรียน อายุระหวาง 10-12 ป 3) การสรางสรรคละคร

แบบมีสวนรวมเพ่ือสุขภาวะของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา อายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป เปนตน  
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1.  ละครสรางสรรค 

1.1 ประวัติของละครสรางสรรค 

 (Rosenberg  1982, หนา 18-37 อางถึงใน ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ, 2546, หนา 

13) การใชละครการศึกษา (Drama-in-Education) หรือละครสรางสรรค (Creative Drarma) เพ่ือ

การพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น มีประวัติความเปนมาท่ีตอเนื่องอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุนแตประเทศท่ีมีการบุกเบิก และนําเอาละครใชในการศึกษาใน

ระบบอยางเอาจริงเอาจังนั้น คือสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และแคนาดา 

 ทศวรรษท่ี 1920 (ชวงป พ.ศ. 2463 – 2473) นับเปนยุคแรกท่ีนักการศึกษาใน

สหรัฐอเมริกา เชน จอหน ดิวอ้ี (John Dewey) ฟรานซิสปารกเกอร (Francis Parker) วิลเลี่ยม เคิรก

แพททริก (WiIIiamkirkpatck) และ ฮิวจ เมิรนส (Hugh Merns) ไดริเริ่มแนวคิดเก่ียวกับการศึกษา

ท่ีวา การศึกษาท่ีสมบูรณนั้นตองพัฒนาผูเรียนรูในทุกดานไมวาจะเปนดานสติปญญา อารมณ สังคม 

หรือจิตใจ  นักการศึกษาเหลานี้เล็งเห็นคุณคาของศิลปะ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณคาของละคร (drama) 

ในการสรางการเรียนรูประสมการณ (experientiaI learning) ท่ีไมเหมือนการเรียนรูในลักษณะอ่ืน ๆ 

ในยุคท่ีมีนักการศึกษาท่ีสําคัญ คือ วินนีเฟร็ด วอรด (Winifred Ward) ซ่ึงไดเริ่มใหความสนในกับ 

กระบวนการ ของละครท่ีใชภายในหองเรียน เพ่ือจุดประสงคในการเรียนรูของนักเรียน เธอเปนคน

แรกท่ีใชคําวา Creative Dramatics ซ่ึงคํา ๆ นี้ไดเปลี่ยนเปน Creative Drama ในยุคหลัง 

 ทศวรรษท่ี 1930 ( พ.ศ. 2473 – 2483) เปนยุคมืดทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 

แตก็เปนยุคท่ีชาวอเมริกากันเริ่มต้ังคําถามเก่ียวกับเรื่องของวัฒนธรรม และการศึกษา เปนยุคท่ี

พัฒนาการของละครสรางสรรคเปนไปดวยความรวดเร็วและราบรื่น วินนีเฟร็ด วอรด ทําการทดลอง

กิจกรรมดานละครในหองเรียนหลากหลายรูปแบบ มีการบันทึกการทดลองเหลานี้ไวอยางเปนระบบ 

ในยุคสุด ตํารา Creative Dramatics  ก็ถือกําเนิดข้ึน ในป ค.ศ. 1930 และตามมาดวยหนังสือ 

Playmaking with Children ในป ค.ศ. 1947 หนังสือท้ังสองเลมนี้ยังคงใหความรูพ้ืนฐานในเชิง

ทฤษฎีอันเปนประโยชนตอการใชละครสรางสรรคในหองเรียนจวบจนทุกวันนี้ แนวทางของวอรดมี

ลักษณะเฉพาะตัวดังนี้ คือ มีการฝกทักษะใหกับผูเรียนอยางเปนลําดับข้ันตอนใชวรรณกรรมเปน

วัตถุดิบสําหรับการทํากิจกรรมละครสรางสรรค มีการวิเคราะหตัวละครเพ่ือทําใหผูเรียนเขาใจใน

สภาวะท่ีตัวละครตองเผชิญ และ ครูหรือผูนํากิจกรรมทําหนาท่ีเปนผูชี้แนะ 

 ทศวรรษท่ี 1950 (พ.ศ. 2493 - 2503) เปนชวงเวลาท่ี “ละครสรางสรรค” ไดถือ

กําเนิดอยางเปนรูปธรรมและเริ่มไดรับการยอมรับในฐานะท่ีเปนศาสตรท่ีสําคัญในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในป ค.ศ. 1950 คณะกรรมการทําเนียบขาวแหงสหรัฐอเมริกาไดมีการจัด

ประชุมสัมมนาในหัวขอ “ความสําคัญของประสบการณทางสุนทรียศาสตร และการแสดงออกดวย

ศิลปะตอการพัฒนาบุคลิกภาพ” (Significance of AestheticExperience and Artistic Expression 
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for การประชุมสัมมนาระดับชาติในครั้งนั้น ทําใหศิลปะการละครไดรับการยอมรับในคุณคา ไมวาจะ

เปนคุณคาในดานศิลปะหรือดานการศึกษา ยุคสมัยนี้จึงเปนยุคสมัยท่ีใหกําเนิดนักการแสดงละครท่ี

สนใจทํางานเพ่ือการศึกษาโดยเปนยุคท่ีทุกคนลวนทํางานในข้ันบุกเบิกและทดลองบุคคลท่ีโดดเดนชวง

นี้คือ เจอรัลดีน เบรน ซิกส (Geraldine Brain Siks) เปนอาจารยดานการละคร  ณ University of  

Washington ไดเขียนหนังสือ และบทความตาง ๆ ท่ีวาดวยละครท่ีใชในการศึกษาเปนจํานวนมาก ผล

ท่ีโดดเดนคือ หนังสือชื่อ “Creative Drama : An Art for Children” (1958) และ“Children’s 

Theatre and Creative Drama” (1961)  และ  “Crama with Children” (1977) ซิกส     ได

นําเสนอแนวคิดวาดวยการใช “กระบวนการ”(process – concept)ท่ีสอนใหผูเรียนไดเขาใจใน 

“องคประกอบของการสรางละคร” (เชน ตัวละคร สถานท่ี สถานการณความขัดแยง) ท่ีเปนลําดับ

ข้ันตอน    โดยมีจุดประสงคจะใชผูเรียนได ทํางานท่ีเปน “ศิลปะ” (ซ่ึงในท่ีนี้คือ ศิลปะการละคร) โดย

มีผลพลอยไดเปนเรื่องของทักษะดานการใชภาษาเปนหลัก ซิกสใชวิธีการแบบ “ปฏิบัติการ” ท่ีเปน

ระบบ ซ่ึงครู หรือนักการละครสามารถศึกษาและนําไปปฏิบัติตามได 

 สรุปแลว สําหรับทศวรรษ 1950 นี้ การเคลื่อนไหวท่ีสําคัญคือการเริ่มใหมีการเรียน

การสอนวิชาละครสรางสรรค และวิชาดานศิลปะการละครเพ่ือเด็กและเยาวชนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

ในสหรัฐอเมริกาการเคลื่อนไหวในทํานองเดียวกันก็ไดเกิดข้ึนในประเทศอังกฤษ ปเตอร สเลด (Peter 

Slade) ไดเขียนหนังสือ “Child Drama” ในป ค.ศ. 1954 ซ่ึงเปนหนังสือท่ีสงอิทธิพลในดานความคิด

เก่ียวกับละครท่ีใชในการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ยังเขียน 

“ Experience of Spontaneity” (1968)  และ “Natural Dance” (1977) ซ่ึงลวนเปนหนังสือ

สําคัญมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ เขายังเปนผูบุกเบิกและเปนประธานของสมาคมการศึกษาแหง

ประเทศอังกฤษ (Educational Drama Association) อีกดวย 

 ทศวรรษ 1960 (พ.ศ. 2503 – 2513) เปนยุคแหงความสวางไสวของการศึกษา

ศิลปะในโรงโรงเรียน สาเหตุหลังนั้นเปนเพราะประธานาธิบดี จอหน เอฟ เคนเนดี้  (John 

F.Kennedy) ไดใหการสนับสนุกอยางเปนทางการในการใชศิลปะในโรงเรียนท่ัวท้ังสหรัฐอเมริกา จึง

ทําใหเกิดโครงการศิลปนในโรงเรียน (Artist-in-the Schools) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากหนอยงาน

ของรัฐบาลท่ีเปนท่ีรูจักกันดีคือ “สํานักงานกองทุนสงเสริมศิลปะแหงชาติ (National Endowment 

for the Arts)” ซ่ึงมีหนาท่ีในการสนับสนุนท้ังในดานการเงิน การประชาสัมพันธ ตลอดจนการยกเวน

ภาษีใหกับโครงการศิลปะท่ีไมมุงแสวงหากําไร นอกจากนี้ทศวรรษนี้ยังเปนครั้งแรกท่ีมีการจัด

ประชุมสัมมนาละครการศึกษาในระดับนานาชาติ ในป ค.ศ. 1967 ณ เมืองวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาอีก

ดวย 

        นับไดวายุคนี้ เปนยุคท่ีไดวางรากฐานดานละครท่ีใชในโรงเรียนและเปนยุคท่ี

วางรากฐานใหกับการสงเสริมสนับสนุนงานศิลปะโดยท่ัวไปในสหรัฐอเมริกาดวยในเวลาเดียวกันซ่ึงท้ัง
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สองสิ่งนี้สงผลตอพัฒนาการของศิลปะการละครในยุคตอมา สวนในประเทศอังกฤษนั้น ไบรอัน เวย 

(Brian Way) ไดเขียนหนังสือเลมสําคัญคือ “Development throughDrama” (1967) ซ่ึงไดสง

อิทธิพลอยางกวางขวางตอแนวคิดเชิงทฤษฏีวาดวยการใชละครในการพัฒนามนุษยนับต้ังแตระดับ

ปจเจกบุคคลระดับครอบครัว สังคม ทองถ่ิน ประเทศ ไปจนกระท่ังระดับโลก หนังสือของ เวย ไดรับ

นิยมมากท่ีสุดจนไดรับเลือกใหเปน “ตํารา” ใชในระดับมหาลัยในสหรัฐอเมริกา 

         เวย เชื่อวา กระบวนการฝกฝนดานละครนั้นมีลําดับข้ันตอนดังนี้ คือ เริ่มจากการฝก

สมาธิ ฝกการใชประสาทสัมผัส การใชจินตนาการ การใชรางกาย การใชภาษาพูด การใชอารมณ

ความรูสึก และการใชสติปญญา ในคําวา “ข้ันตอน” ของ เวย นั้น ไมใชข้ันตอนแบบ “ข้ันบันได” แต

เขาไดแสนอรูปแบบของวงกลมท่ีซอนกันหลาย ๆ วงโดยท่ีวงกลมท่ีอยูในสุดนั้น เปนการฝกประสม

การณในระดับปจเจกบุคคล และในวงกลมท่ีอยูซอนข้ึนมานั้นเปนประสมการณกับสิ่งท่ีอยูรอบตัว เขา

เนนวา คําวา “กระบวนการ” ของเขานั้น จะเริ่มท่ีวงกลมวงไหนกอนก็ได เพียงแตครู หรือ ผูนํา

กิจกรรมจะตองสรางกระบวนการทางทักษะใหเหมาะสมกับประสมการณและความตองการของ

ผูเรียน โดยท้ังหมดนี้ตองเปนไปเพ่ือการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง    

1.2 ความหมายของละครสรางสรรค 

  (ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ, 2547: 14) ละครสรางสรรค (Creative Drama) หมายถึง

ละครท่ีไมเปนทางการ เกิดข้ึนจากการสมมุติบทบาทของผูรวมกิจกรรมภายใตสถานการณสมมุติท่ี

กําหนดไว เพ่ือนําไปสูการพัฒนาผูรวมกิจกรรมเปนสําคัญ แมวาจุดสําคัญในละครสรางสรรคคือ การ

แสดงละครภายในสถานท่ีปด เชน หองเรียน หรือสถานท่ีปราศจากผูชมท่ีเปนทางการ แตจุดเนนของ

ละครสรางสรรคกลับอยูท่ีกระบวนการท่ีนําไปสูละคร  

  ละครสรางสรรค (Creative Drama) หมายถึง รูปแบบของละครชนิดหนึ่งท่ีเกิดจาก

การดนสด (Improvisation) การไมพยายามอวดผูชม (Non-Exhibitional) และการใชกระบวนการ

เรียนรู (Process-Centered) โดยมีผูนํา (หรือครู)เปนผูชวยชี้นําใหผูรวมกิจกรรม (เชน เด็ก) ไดใช

จินตนาการเพ่ือเลนบทบาทสมมติเพ่ือสะทอนถึงประสบการณของมนุษย ผูนําทีมท่ีชวยเหลือและผู

ชี้นําใหผูรวมกิจกรรมนั้นสํารวจขอมูล พัฒนาวิธีการแสดงออก เพ่ือสื่อสารความคิด และความรูสึก  

โดยการใชละครซ่ึงเกิดจากการดนสดดวยทาทางและคําพูดเพ่ือท่ีจะคนหาความหมาย หรือ สัจธรรม

อันเก่ียวกับประสบการณชีวิต” 

1.3  ลักษณะละครสรางสรรค 

         กิจกรรมในละครสรางสรรคนั้นเปนกระบวนการ (Process) ท่ีมีข้ันตอนการทํา

กิจกรรมโดยใหผูรวมกิจกรรมเปนศูนยกลางนั้น  มักจะเริ่มตนจากสิ่งท่ีผูเรียนมีความรูหรือคุนเคยอยู

แลว จากนั้นผูนําจึงจะจัดประสบการณเชื่อมโยงจากสิ่งท่ีผูรวมกิจกรรมรูจัก อยูแลวไปสูการเรียนรูใหม 

ๆ ท่ีกวางข้ึนและลึกซ้ึงข้ึน และมุงหวังท่ีจะพัฒนาการทํางานของสมองท้ังสองซีก 
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         ดังนั้น โดยภาพรวมนั้นละครสรางสรรคมักจะเริ่มดวยการใชประสบการณจาก 

ประสาทสัมผัส ท้ัง 5 (Sensory Recall)  ใชความทรงจํา (Memory Recall) นําไปสูจินตนาการ 

(Imagination) และความคิดสรางสรรค (Creativity) ซ่ึงนําไปสูการสวมบทบาทสมมติ (Role  Play) 

ภายใตสถานการณและกติกาท่ีตกลงรวมกัน กอใหเกิดการแสดงในแบบดนสด (Improvisation) ซ่ึง

ตองใชจิตนาการผนวกกับการใชปฏิภาณ จนกระท่ังนําไปสูความเขาใจในสถานการณนั้น ๆ มากข้ึนใน

ท่ีสุด กระบวนการประเมินผลในตอนทายนั้นก็จะชวยใหผูรวมกิจกรรมไดใชทักษะการ คิดวิเคราะห

อยางมีวิจารณญาณ และไมวาเปาหมายในการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคในแตละครั้งเปนอยางไรก็

ตาม สิ่งหนึ่งท่ีผูนํากิจกรรมควรจะตองทํากอนเริ่มกิจกรรมในแตละแผนการสอนเสมอ ในข้ันตอนแรก

ก็คือ การเตรียมความพรอม เชน การเดิน การวิ่งเบา ๆ การยืดเสนยืดสายแบบงาย ๆ หรือเปนการ

เลนเกมตาง ๆ เม่ือเตรียมความพรอม อบอุนรางกายเสร็จแลวจึงจะตามดวยกระบวนการตอไปนี้ คือ 

กิจกรรมจูงใจ (Motivation) กิจกรรมเตรียมทักษะละคร (Pre-Drama) กิจกรรมละคร (Drama  

Playing) ตามดวยการประเมินผล (Evaluation)  

        สรุปจากขางตน ละครสรางสรรค หมายถึง ละครประเภทหนึ่งซ่ึงเนนกระบวนการ

มากกวาการเปนนักแสดงมืออาชีพ ซ่ึงสามารถนําไปใชพัฒนาทักษะผูเรียน ในการอยูรวมกับผูอ่ืนเพ่ือ

เรียนรูสิ่งใหม ๆ จากประสบการณและประสาทสัมผัส ท้ัง 5 ภายใตสถานการณและกติกาท่ีตกลง

รวมกัน กอใหเกิดการแสดงละครสรางสรรคข้ึนเพ่ือประโยชนหรือจุดประสงคในการพัฒนาตอไป ดวย

คุณลักษณะนี้ทําใหละครเปนสื่อตัวอยางท่ีดีและไมดีใหกับเราท้ังยังทําใหเรารูสึกวาไดหลีกหนีไปจาก

ชีวิตท่ีเปนจริง แมในขณะท่ีเรากําลังเผชิญหนาชีวิตเชนนั้นอยูในละคร และไดรับความหวังหรือแรง

บันดาลใจจากตัวละครไดโดยไมรูสึกวาถูกทําลายคุณคาในตนเอง จากการศึกษาถึงความหมาย และ

รูปแบบของวิธีการแสดงออก และการเรียนรูแบบละครพบวาละครเปนการแสดงออกตามธรรมชาติ

ของมนุษย พ้ืนฐานเหลานี้ จะนําเราไปสูพัฒนาการตอไปท่ีเรียกวา  “ละคร” 

        อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวามีการนําละครสรางสรรคมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนมาตั้งแตทศวรรษท่ี 20 ในหลายประเทศ แตประเทศท่ีมีการนําเอาละครสรางสรรคมาใช

อยางจริงจัง คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษและแคนนาดา  ซ่ึงก็สามารถนํามาใชจนเกิดผลดีใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกเด็กไดไมนอย สําหรับในประเทศไทยไดมีการนําละครสรางสรรคมาใช

ในระดับอุดมศึกษา ตั้งแตป พ.ศ. 2517 ท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็

ไดนําละครสรางสรรคมาเปดทําการสอนในป พ.ศ. 2529 เชนเดียวกัน สวนท่ีมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทร-วิโรฒประสานมิตรก็เปดสอนวิชาละครสรางสรรคตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมา  

   ดังนั้นการนํากิจกรรมละครสรางสรรคมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ

เด็กและเยาวชน  ครูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็ไดมีการใชละครในหองเรียนเพ่ือชวยใหเกิดการ

เรียนรูท่ีสนุกสนานเปนหลัก แตยังไมเปนท่ีแนชัดวาจะนํากระบวนการละครสรางสรรคไปใชในการ
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แกปญหาในดานใดใหแกผูเรียนบาง ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความคิดเห็นวา ควรมีศึกษาผลของการใช

กระบวนการละครสรางสรรคในการพัฒนาสุขภาพอนามัยใหแกมนุษยในสังคมไทย เพ่ือสรางความ

ตระหนักแกความสําคัญของสุขภาพท่ีมีความสําคัญแกมนุษยในทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยดํารงชีวิตอยู

ในสังคมไดอยางยืนยาว ดังจะเห็นรายเอียดไดจากขอความตอไปนี้  

2. ผลของการใชละครกับการพัฒนาสุขภาพอนามัย 

  2.1 วิจัยเรื่องท่ี 1 กิจกรรมละครสรางสรรคเพ่ือพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเอง

ในกิจวัตรประจําวันของเด็กกอนวัยเรียน ชื่อผูวิจัย โกมล  ศรีทองสุข ประชากรและกลุมตัวอยาง

ผูวิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง อันไดแก เด็กกอนวัยเรียน อายุระหวาง 3-4 ป ท่ีศึกษาในชั้นอนุบาล

ศึกษาปท่ี 1 จํานวน 15 คน สถานรับเลี้ยงเด็กพุทธรักษา กรุงเทพมหานคร โดยทําการทดลอง

ระยะเวลา 6 สัปดาห เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคเพ่ือพัฒนา

ทักษะการชวยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กกอนวัยเรียน และแบบประเมินทักษะกอนและ

หลังเรื่องการชวยเหลือตนเองท้ัง 3 ดาน ใชสถิติการทดลองแบบOne Group Pretest – Posttest 

Design ในการวิเคราะหขอมูล  

2.1.1 สภาพปญหาของงานวิจัย    

    ทักษะการชวยเหลือตนเองเปนความสามารถในการปรับพฤติกรรมใน

ชีวิตประจําวัน หากอนาคตหากเด็กไมสามารถชวยเหลือตนเองได จะสงผลใหเด็กขาดทักษะในการ

ดําเนินชีวิต อาทิเชนไมสามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง ติดนิสัยพ่ึงพาแตผูอ่ืน ขาดทักษะความรูดาน

สุขภาพอนามัย เปนตน ครูจึงควรสงเสริมความรูดานสุขนิสัยข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ 

เพ่ือใหเด็กเกิดทักษะชีวิตท่ีถูกตอง และมีพฤติกรรมดานสุขภาพอนามัยท่ีถูกตองสมบูรณ เพ่ือเปน

รากฐานการดูแลสุขภาพตนเอง ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (โกมล  ศรีทองสุข, 2560: 3) ละคร

สรางสรรคมีคุณูปการมากมายเปนแนวทางหนึ่งของการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาคนให

สมบูรณ อีกท้ังยังเปนวิธีการเรียนรูทีเอ้ือตอความสามารถหรือปญญาของมนุษยครบท้ัง 8 ดาน อัน

เนื่องมาจากท่ีผูรวมกิจกรรมไดมีโอกาสพัฒนาท้ังจิตใจ รางกาย สังคม และปญญา เรียนรูท่ีจะคิดและ

แกไขปญหาทําใหเกิดทักษะการพ่ึงตนเอง และสามารถรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางสรางสรรค   

   นอกจากยังมีผูเห็นตาง เอ็ดการ เดล ยังกลาววา วิธีการเรียนรูท่ีดีท่ีสุดคือ 

การไดเรียนรูจากประสบการณตรงและวิธีการเรียนรูท่ีรองลงมาคือ การใชละครหรือนาฏการเปน

สื่อกลางในการเรียนรู เอ็ดการ เดล พบวา การเรียนรูโดยการใหผูเรียนรวมแสดงละครหรือเรียนรู ผาน

ละครท่ีเปนผลงานจากมนุษย ไมใชจากสื่ออิเล็กโทรนิกสนั้น ใหผลดีกวาการใชสื่อการเรียนรูประเภท

อ่ืนๆท้ังหมด 

     จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดวา ละครสรางสรรคเปนกระบวนการเรียนรู

จากประสบการณตรง ท่ีเหมาะสมแกนํามาใชในการทักษะการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน
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ของเด็กกอนวัยเรียนได ท้ังนี้เพ่ือใหผูรวมกิจกรรมไดรับประโยชนสูงสุด ผูศึกษาจึงมีความคิดเห็นวา 

ควรคํานึงถึงพัฒนาการของผูรวมกิจกรรมเปนหลัก เพ่ือใหผูรวมกิจกรรมไดรับความรูท่ีจะสอดแทรก

ผานกิจกรรมท่ีเนนการพัฒนาทักษะการชวยเหลือตนเอง อันสงผลใหมีสุขภาพท่ีสมบูรณแข็งแรงได 

2.1.2 แนวคิดกระบวนการละครสรางสรรคกับการพัฒนาสุขภาพ 

      ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมละครสรางสรรค

จากทฤษฎีละครสรางสรรคของ ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ และศึกษาพัฒนาการของเด็ก จากทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปญญาของ เปยเจต ท่ีวาดวยพัฒนาการตองเปนไปตามลําดับข้ันโดยเนน

กระบวนการปฏิบัติดวยตนเอง ศึกษาทักษะการชวยเหลือตนเอง และศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการ

เรียนรูของเด็ก จากทฤษฎีการเรียนรูของ ธอรนไดค ท่ีวาดวยกฎของการฝกหัดและการทําซํ้า (โกมล  

ศรีทองสุข, 2560: 123) 

2.1.3 ผลท่ีไดรับจากการวิจัย 

       ผลของการเปรียบเทียบในการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคเพ่ือพัฒนา

ทักษะการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันของเด็กกอนวัยเรียน กอนและหลังการจัดกิจกรรม

พบวา เด็กกอนวัยเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน ชวงกอนการ

ทํากิจกรรมผลการประเมินพบวานักเรียนมีทักษะการชวยเหลือตนเองอยูในระดับนอยมากคือ รอยละ 

0 และชวงหลังจากการทํากิจกรรม     ผลการประเมินพบวา นักเรียนมีทักษะการชวยเหลือตนเองอยู

ในระดับเพ่ิมข้ึนมาก คือ รอยละ100 โดยเรียงตามลําดับพัฒนาการได ดังนี้ 1) ดานความสะอาดดีท่ีสุด 

2) ดานการแตงตัว 3) ดานการรับประทานและดานการขับถาย เม่ือเปรียบเทียบคาสถิติพ้ืนฐานของคา

คะแนนการจัดกิจกรรมละครสรางสรรค พบวาเด็กกอนวัยเรียนมีทักษะการชวยเหลือตนเองในกิจวัตร

ประจําวัน มีความพัฒนาสูงกวากอนปฏิบัติกิจกรรมอยางมาก (โกมล  ศรีทองสุข, 2560: 165) 

  จากท่ีกลาวมา เ ม่ือสรุปผลจากการศึกษาเปนรายด านแลวพบว า

กระบวนการละครสามารถทําใหเด็กเกิดความรูความเขาใจ และมีทักษะการชวยเหลือตนเองอยูใน

ระดับเพ่ิมข้ึนมาก ซ่ึงสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2544: 3 ได

กลาววา การท่ีเด็กไดรับการปลูกฝงใหไดมีโอกาสชวยเหลือตนเองนั้น เปนการฝกใหเด็กรูจักคิด รูจัก

ทํา มีความรับผิดชอบ รูจักพ่ึงพาตนเอง และภูมิใจในความสามารถของตนเอง 

  อยางไรก็ตาม เม่ือเด็กมีทักษะชีวิตท่ีดีก็จะสามารถพ่ึงพาตนเองได ผูศึกษา

จึงมีความคิดเห็นวา ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเริมความรูความเขาใจดานทักษะการชวยเหลือตนเอง

ใหแกเด็กทุกชวงวัย เพ่ือเปนรากฐานการดูแลสุขภาพอนามัยท่ีถูกตอง อันนําไปสูการมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีดี 
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          2.2 วิจัยเรื่องท่ี 2 การวิจัยเรื่อง ละครสรางสรรคเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือ

ปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร ชื่อผูวิจัย กฤษณา เพชรซอน ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงก่ึงทดลอง 

แบบกลุมเดียว      มีการเปรียบเทียบผลการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพกอน-หลัง การจัด

กระบวนการเรียนรู เลือกกลุมประชากรและกลุมตัวยาง โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม อันไดแก 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน     13 หอง รวมจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 396 คน ของโรงเรียน

เศรษฐบุตรบําเพ็ญ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร        ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 เครื่องมือท่ีใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แผนการจัดการเรียนรูเก่ียวกับละครสรางสรรคเพ่ือสงเสริมความรอบรู

ดานสุขภาพ และแบบวัดความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันการต้ังครรภกอนวัยอันควร จากกองสุข

ศึกษา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

วิเคราะหขอมูลการหาคา  t-test   

2.2.1 สภาพปญหาของงานวิจัย 

         สภาพปญหาของวัยรุนในสังคมไทยปจจุบันมีความรุนแรงและซับซอนมาก

ข้ึน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วท้ังดานกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเมือง ประกอบกับ

วัยรุนซ่ึงเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจและอารมณ 

ทําใหวัยรุนมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร จึงเกิดการตั้งครรภกอนวัยอันควร อันเนื่องมาจากปญหาท่ี

การขาดความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงสภาพรางกาย ปญหาทางครอบครัว สภาพแวดลอมใกลตัวท่ี

ชักจูงไปในทางไมดี และการใชความรุนแรงในสังคม  

   จากสภาพดังกลาวจะเห็นไดวา เม่ือสภาพแวดลอมดานกายภาพทาง

เศรษฐกิจ    และสังคมเมือง มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหวัยรุนตองเผชิญกับปญหาท้ัง

ทางดานรางกาย จิตใจ และอารมณ ซ่ึงปญหาดานสุภาพในปจจุบันท่ีพบมากท่ีสุดคือ การตั้งครรภกอน

วัยอันควร ดังปรากฏในขอความท่ีวา พฤติกรรมทางเพศท่ีไมเหมะสมของวัยรุน กําลังจะกลายเปน

ปญหาสังคมท่ีรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกวัน จากขาวตามหนาหนังสือพิมพท่ีเกิดข้ึนแทบไมเวนในแตละวัน ท้ัง

เรื่องเด็กผูชายรุมโทรมและขมขืนเด็กผูหญิง หรือการมีเพศสัมพันธ กอนวัยอันควรจนตั้งครรภ การทํา

แทงรวมถึงการติดโรคทางเพศสัมพันธ อาทิ โรคเอดส ท่ีขณะนี้ตัวเลขวัยรุนไทยติด “โรคราย” นี้เพ่ิม

สูงข้ึนอยางนาใจหาย (กฤษณา  เพชรซอน, 2560: 20) 

    ขอความขางตนกลาวถึง การสะทอนสภาพปญหาของวัยรุนไทยในปจจุบัน 

อันมีทรรศนะ ท่ีเปดกวางเก่ียวกับเรื่องเพศมากข้ึน ถือเปนเรื่องเสี่ยงท่ีจะสงผลใหเด็กเหลานี้มี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ซ่ึงสาเหตุหลักเกิดจากปจจัยหลายประการ โดยผูศึกษาแบงออกได 5 ดาน 

คือ 1) การเปลี่ยนแปลงฮอรโมนในรางกาย 2) เด็กขาดความอบอุนจากครอบครัว 3) การไดรับสื่อยั่วยุ

ทางเพศ 4) การเลียนแบบพฤติกรรมตามกระแสตะวันตก 5) วัยรุนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

เรื่องเพศ เปนตน  
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      ดังนั้น เม่ือพิจารณาสาเหตุดังกลาวจะพบวา ผลกระทบท่ีตามมาของวัยรุน

คือ การตั้งครรภท่ีไมพึงประสงค หรือ การทองกอนวัยอันควร ซ่ึงเปนการตั้งครรภในขณะท่ีท้ังสองฝาย

ยังขาดความพรอม ทําใหตองออกจากการศึกษากลางคัน และไมกลาบอกผูปกครอง ในบางกรณีอาจ

ตัดสินใจทําแทงเพ่ือยุติการตั้งครรภ อันสงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิเชน การตกเลือด การติดเชื้อ

อยางรุนแรงทางชองคลอด อันนําไปสูการเสียชีวิตท้ังแมและเด็ก ผูศึกษาจึงมีความคิดเห็นวา ควรมี

แนวทางในการปองกันปญหาเรื่องการทองกอนไวอันควร โดยจัดกระบวนเพ่ือสรางความตระหนักถึง

คุณคาของตอเอง หากเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคมากเทาไร ก็จะลดปญหาสังคมไดมากเทานั้น  

2.2.2 แนวคิดกระบวนการละครสรางสรรคกับการพัฒนาสุขภาพ 

        ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมละครสรางสรรคซ่ึงประกอบดวย การใชประสาท

สัมผัส  ท้ัง 5 ดาน ของผูเรียน อันไดแก การใชจินตนาการ การใชความคิดสรางสรรค การเคลื่อนไหว

สรางสรรค การใชทาใบ การพูดดนสด และการแสดงละครแบบพูดดนสด เปนตน ซ่ึงในแตละกิจกรรม

จะอยูในแผนการจักการเรียนรู ในแตละแผน ซ่ึงในหนึ่งแผนจะประกอบดวยกิจกรรมละลายพฤติกรรม 

กิจกรรมจูงใจ กิจกรรมนําเขาสูเนื้อหา กิจกรรมประเมินผลจากการแสดงบทบาทสมมุติ โดยมีการตั้ง

ประเด็นคําถามกับผูเรียนเวลาในการจัดกิจกรรมและประโยชนท่ีไดรับในแผนนั้นๆ ซ่ึงในแตละเรื่อง

ผูวิจัยตองการใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเรื่องใด ก็จะใสเนื้อหาลงไปในแตละแผนได (กฤษณา  เพชร

ซอน, 2560: 149) 

  จะเห็นไดวา เม่ือผูเรียนทํากิจกรรมละครสรางสรรคผานกระบวนการแสดงบทบาท

สมมุติจะพบวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วข้ึน มีความเขาใจเนื้อหาไดดีข้ึนเม่ือไดเรียนรูผานกิจกรรม

ละครสรางสรรคซ่ึงดีกวาการเรียนรูผานตําราเรียนเพียงอยางเดียว ท้ังนี้ กระบวนการจะชวนใหผูเรียน

คิดยอนกลับผานการเขาไปเปนตัวละครแลวเจอวิกฤติท่ีผูเรียนตองเลือกกระทํา และสามารถทําให

ผูเรียนเกิดความตระหนักและรูจัดคิดไตรตรองกอนท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคไดดียิ่งข้ึน  

  จากท่ีกลาวมาผูเขียนมีความคิดเห็นวา ละครสรางสรรคเปนทางเลือกหนึ่งท่ีชวย

พัฒนาและสงเสริมทักษะกระบวนการคิดไดในทุกดาน หากมีการนํากระบวนการละครสรางสรรคมา

จัดกิจกรรมในดานการพัฒนาสุขภาพ จะสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเร็วข้ึน มีความเขาใจ

เนื้อหาไดดี และรูจักคิดไตรตรองกอนท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคไดดียิ่งข้ึน  

2.2.3 ผลท่ีไดรับจากการวิจัย 

   ในการศึกษาเรื่อง ละครสรางสรรคเพ่ือสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือ

ปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร ผลการวิจัย แบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
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    ตอนท่ี 1 ผลการวิจัยจากการสังเกตสามารถสรุปผลการสงเสริมความรอบรูดาน

สุขภาพ       

                  เพ่ือปองกันการตั้งครรภกอนวัยอันควร แบงออกเปน 8 ตอนโดยสามารถ

สรุปขอมูลในแตละดาน ไดดังนี้ ดานท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป ดานท่ี 2 ความรูความเขาใจทางสุขภาพ ดานท่ี 

3 การเขาถึงขอมูลและบริการสุขภาพ ดานท่ี 4 การสื่อสารเพ่ือเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปองกัน ดาน

ท่ี 5 การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพ ดานท่ี 6 การรูเทาทันสื่อและสารสนเทศ ดานท่ี 7 การตัดสินใจ

เลือกปฏิบัติท่ีถูกตอง ดานท่ี 8 พฤติกรรมการปองกัน ผูเรียนมีความรูความเขาใจปดโอกาสตอ

พฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุนความรูสึกทางเพศ และรูจักการคุมกําเนิดท่ีถูกตอง (กฤษณา  

เพชรซอน, 2560: 141,143) 

   จากท่ีกลาวมา สามารถสรุปผลจากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ดานสุขภาพ      ไดวา การจัดกิจกรรมละครสรางสรรคท่ีสามารถกระตุนทําใหผูเรียนเกิดความรอบรู

ไดมากท่ีสุดคือ ตอนท่ี 5 ตอนท่ี 7 เปนการตัดสินใจเลือกปฏิบัติในทางท่ีถูกตองตอนท่ี 8 พฤติกรรม

การปองกัน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีผูเรียนไดแสดงบทบาทสมมุติข้ึนในแตละกลุม พบวา แตละ

กลุมมีความคิดคลาย ๆ กัน คือ จบลงดวยการตั้งครรภ   แตเม่ือผูวิจัยใหมองเหตุการณจากในละคร 

แลวสะทอนอนาคตของตนเองผานบทบาทละคร พบวา ผูเรียนเลือกท่ีจะปองกันเพ่ือไมใหเกิดปญหา

ดังกลาว และในสวนของวิธีหลีกเลี่ยงจากบทสนทนากับตัวละคร พบวา เม่ือมีการตัดสินใจและผลท่ี

ไดรับไมเปนไปอยางท่ีวางไวผูเรียนรูจักท่ีจะใชคําพูดเพ่ือหลีกเลี่ยงแทนการปฏิเสธแบบตรงไปตรงมา 

เพราะอาจจะเกิดอันตรายข้ึนได (กฤษณา  เพชรซอน, 2560: 146) 

  ท้ังนี้เม่ือผูเรียนรูจักตัดสินใจปฏิเสธเม่ือถูกออนวอนหรือรองขอ สามารถ

วิเคราะหและตัดสินใจเลือกกระทําในสิ่งท่ีถูกตองเหมาะสมได ซ่ึงการตัดสินใจเปนสิ่งจําเปนท่ีผูเรียน

จะตองเรียนรู ฝกฝน เพ่ือใหรูจักการตัดสินใจไดอยางเปนข้ันตอน และอยูบนฐานขอมูลท่ีเปนจริง จึง

จะชวยทําใหการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับ (รังสรรค 

ประเสริฐศรี, 2548: 276) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจเปนข้ันตอนการตัดสินใจเลือกจาก

ทางเลือกหลายๆ ทางเลือก โดยมีความคาดหวังวาจะนําไปสูผลลัพธท่ีพึงพอใจ หรือ เปนกระบวนการ

ในการเลือกรูปแบบของการปฏิบัติเพ่ือจัดการกับปญหาและโอกาสท่ีเกิดข้ึน 

 อยางไรก็ตาม ผูศึกษามีความคิดเห็นวา การทําบทบาทสมมุติสามารถทําใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว หากมีการถอดบทบาทออกจากตัวละคร เพ่ือใหใหผูเรียนไดมองสะทอน

ถึงอนาคตท่ีจะเกิดข้ึนในทุกตอนผานกระบวนการละครสรางสรรคท้ัง 8 กิจกรรม ก็จะทําใหผูเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรูท่ีชัดเจน และสามารถตระหนักถึงความสําคัญของการรูจักเตรียมพรอมสําหรับการ

ดําเนินชีวิตในอนาคตอยางดียิ่งข้ึน 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิจัยจากการเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติกอนและหลังทดลอง 

  จากการวิจัยพบวา เม่ือนําผลกอนและหลังการจัดละครสรางสรรค มาเปรียบเทียบ

พบวา หลังการจัดกิจกรรมละครสรางสรรคผูเรียนเกิดความรอบรูในดานสุขภาพท่ีสูงข้ึน แตกตางอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปนไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 5 ท่ี

ไดรับการจัดกระบวนการเรียนรูละครสรางสรรคเกิดความรอบรูดานสุขภาพท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ประจิม ศรีสุวรรณ, 2553 ไดศึกษาเรื่อง มาตรการปองกัน การตั้งครรภกอนวัยอันควร

ของเยาวชนจังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา สาเหตุการตั้งครรภเกิดจากพัฒนาการดานรางกาย

และจิตใจ มีอารมณรุนแรง ไมชอบบังคับ ติดเพ่ือน ขาดความรูเรื่องเพศและการคุมกําเนิด ครอบครัว

มีปญหา หยาราง กลุมเพ่ือนมีสวนชวยสนับสนุนการเขาถึงสื่อการมีเพศสัมพันธ  

   ท้ังนี้ยังมีผูเห็นตาง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน, 2555 กลาวไววา 

ในการปองกันการตั้งครรภวิธีตางๆ ก็ไมไดปองกันได 100% ดังนั้น การมีเพศสัมพันธในวัยรุนเปนสิ่งท่ี

ไมสมควร เพราะไมพรอมท้ังวุฒิภาวะและฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม จึงไมควรมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันสมควร และเปนสิ่งท่ีควรยกเวนหรือไมควรทดลองปฏิบัติคํากลาวท่ีวา อดขาวจนถึงคาดชีวาวายแต

ไมตายเพราะอดเสนหา เพราะเพศสัมพันธไมไดเปนสิ่งสําคัญท่ีสุด ในวัยดังกลาวแตการเลาเรียนเขียน

อานซ่ึงเปนสิ่งจําเปนและทําใหเปนรากฐานทางอาชีพท่ีดีในอนาคต    

                     จากขอความท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การปองกันปญหาเรื่องการทองควรให

ความสําคัญกับตัวบุคคลทุกคน และมองถึงผลท่ีไดรับมากกวา หากเยาวชนในทุกเพศทุกวัยไดรับความ

รอบรูในดานสุขภาพท่ีสูงข้ึน ก็จะลดปญหาของวัยรุนในสังคมไดมากยิ่งข้ึน ผูเขียนจึงมีความคิดเห็นวา 

งานวิจัยนี้ควรมีนําไปใชประโยชนในการเพ่ิมพูนความรู และประสบการณในกับกลุมเปาหมายท่ีเปน

กลุมเยาวชนท่ีมีอายุตั้งแต 16 ปข้ึนไป จะเปนผลดีและสามารถลดปญหาการทองกอนวัยอันควร

ไดมาก เนื่องจากการเรียนรูในรูปแบบของละครสรางสรรค เปนแนวทางในการสงเสริมผูเรียนใหมี

ความรูความเขาใจจากประสบการณตรง    

  2.3 งานวิจัยเรื่องท่ี 3 ละครแบบมีสวนรวมเพ่ือสุขภาวะของผูสูงอายุในสถานสงเคราะห

คนชรา ชื่อผูวิจัย  ชูศักด์ิเอ้ือง โชคชัย ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสหวิธีการคือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ในการเก็บรวบรวมขอมูล และใชระเบียบวิธีการวิจัย เชิ งปริมาณ 

(Quanitative Research) ในการประเมินผลดานสุขภาวะ เลือกกลุมประชากรและกลุมตัวยาง โดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง อันไดแก กลุมผูสูงอายุชาย-หญิง อายุตั้งแต 60 ปข้ึนไปท่ีพํานัก

อยูในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค จํานวน 45 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 

1) โปรแกรมกระบวนการสรางสรรคละครแบบมีสวนรวม 2) แบบประเมินสุขภาวะซ่ึงแบงเปน 2 สวน 

ไดแก แบบบันทึกขอมูลท่ัวไปและสมรรถภาพทางกาย และแบบประเมินความผาสุกทางใจ 3) แบบ

ประเมินความพึงพอใจในแตละกิจกรรมท่ีเขารวม 4) แบบประเมินความเหมาะสมในการดําเนิน
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กิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ 5) แบบสัมภาษณเจาะลึกสําหรับผูเขารวมกิจกรรม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (Mean), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, รอยละ (Percentage), และ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลของการประเมินคะแนนพัฒนาการคิดวิจารณญาณ กอนและหลัง

การทดลองใชละครสรางสรรค โดยใชการทดสอบคา (T-Test)   

2.3.1 สภาพปญหา 

                  จากการสํารวจประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยพบวาผูสูงอายมีจํานวน

มากข้ึนโดยคาดวาในป 2563 จํานวนประชากรผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึน รอยละ 16.8 หรือคิดเปนจํานวน 

11.88 ลานคน ซ่ึงผลจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาว สงผลใหการดูแลผูสูงอายุลด

นอยลงจนทําใหผูสูงอายุถูกทอดท้ิงเปนจํานวนมาก สถานสงเคราะหคนชราจึงเปนสถานท่ีสําคัญใน

การพํานักดูแลผูสูงอายุ แตการท่ีผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราตองตกอยูในสภาวะคนพ่ึงพา

อาศัยนั้น ยอมเกิดผลเสียกับผูสูงอายุท้ังทางดานภาวะทางจิตใจและภาวะทางรางกาย เชน การนอย

เนื้อตํ่าใจ การคับแคนใจ การเครียด การหงุดหงิด ภาวะเหลานี้ จึงทําใหคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใน

สถานสงเคราะหลดนอยลง 

   จากสภาพดังกลาวจะเห็นไดวา เม่ือจํานวนผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนสถานสงเคราะห

คนชรา จึงอยูในสภาวะเปนท่ีพักพิงของผูสูงอายุเปนจํานวนมาก ทําใหผูสูงอายุเกิดผลเสียทางภาวะ

สภาพรางกาย และจิตใจ ผูเขียนเห็นวา จึงควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการ และกระบวนการละคร

สรางสรรค เขามาพัฒนาสุขภาวะของผูสูงอายุมองเห็นคุณคาและศักยภาพในตนเอง และพรอมท่ีจะ

ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข            

                    ดังปรากฏในขอความท่ีวา การแกไขปญหาของผูสูงอายุในขางตนคือ 

สงเสริมใหผูสูงอายุเหลานั้นไดมีโอกาสรวมกิจกรรมตางๆ เพ่ิมมากข้ึน เพราะ กิจกรรมจะทําให

ผูสูงอายุสามารถปรับตัวทามกลางความเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมการคบหาสมาคมกับสมาชิกไวใกลเคียง

กันดวย ซ่ึงจากขอมูลการจัดกิจกรรมในสถานสงเคราะหคนชรา สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษยพบวา ในปจจุบันสถานสงเคราะหคนชราของรัฐท่ัวประเทศจํานวน 20 แหงมีการ

บริการ และสนับสนุนใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรมตามความสมัครใจของตนเองเพ่ือเปนการพัฒนา

คุณภาพชีวิต อันเปนการเพ่ิมพูนสุขภาวะทางกายและใจใหกับผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา จึง

ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะชีวิตใหแกผูสูงอายุ (ชูศักดิ์เอ้ือง โชคชัย, 2552: 4) 

   อยางไรก็ตามผูเขียนมีความคิดเห็นวา ควรมีการนํากระบวนการละคร

สรางสรรค เขามาพัฒนาสุขภาวะของผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุไดพัฒนาศักยภาพในตนเอง และแสดง

ความมีคุณคาในตนเองผานกระบวนการละครทุกข้ันตอนอาทิเชน ข้ันการจุดประกายความคิดเห็น ข้ัน

การมีสวนรวมในการแสดง และข้ันดูผลตอบกลับ เปนตน ท้ังนี้ถือเปนการยกระดับสุขภาวะทางกาย

และทางใจของผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุพรอมท่ีจะดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
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2.3.2 แนวคิดหรือหลักการท่ีนํามาใชในการพัฒนาสุขภาพ 

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายในการสงเสริมพัฒนาการทางดานสุขภาวะของ

ผูสูงอายุโดยเนนความผาสุกทางใจท้ัง 6 ดานตามหลักแนวคิดของดูพาย (Dupuy,1977 อางใน 

McDowell & Newell,1996) ซ่ึงประกอบดวย ความวิตกกังวล การควบคุมตนเอง ความซึมเศรา 

ความมีชีวิตชีวา ความผาสุก และสุขภาวะท่ัวไป และนํากิจกรรมนันทนาการหลายๆประเภท เขามา

ประยุกตใชในกระบวนการสรางสรรคละครแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา เพ่ือ

ทําใหผูสูงอายุมองเห็นคุณคาและศักยภาพของตนเองผานกระบวนการสรางสรรคละครในทุกข้ันตอน

โดยใชหลักกระบวนการสรางสรรคละคร 4 ข้ัน ไดแก 1) ข้ันเตรียม 2) ข้ันการจุดประกายความคิด 3) 

ข้ันการจัดทําเรื่องราว 4) ข้ันการจัดทําการแสดง เปนตน 

      จะเห็นไดวา แนวคิดหรือหลักการท่ีนํามาใชในการพัฒนาสุขภาพของ

ผูสูงอายุ จะเปนกายสงเสริมความผาสุกทางใจท้ัง 6 ดานตามหลักแนวคิดของดูพาย เพ่ือทําใหผูสูงอายุ

มองเห็นคุณคาและศักยภาพของตนเองผานกระบวนการสรางสรรคละครในทุกข้ันตอน 

      ผูเขียนมีความคิดเห็นวา หากนํากระบวนการละครสรางสรรคแบบมีสวน

รวม เขาไปสงเสริมสุขภาวะใหแกผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชรา ควรคํานึงถึงการเลือกรูปแบบ

กิจกรรม ท่ีผูสูงอายุสามารถ ปฏิบัติไดตามความเหมาะสมตามชวงวัยของตนเองไดจริง จึงจะสามารถ

ทําใหกิจกรรมประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3.3 ผลท่ีไดรับจากการวิจัย 

            จากผลการวิจัยพบวา สุขภาวะทางกายท้ังกอนและหลังการสรางสรรค

ละครแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุในสถานสงเคราะหคนชราไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญท่ี

ระดับ.05 ทางสถิติท้ังนี้อาจเปนเพราะ รูปแบบกิจกรรมการสรางสรรคละครแบบมีสวนรวมนั้น ไมใช

กิจกรรมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยตรง ซ่ึงจําเปนตองประกอบดวยองคประกอบ 3 

ประการไดแก การเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย ความหนักเบาความถ่ี เปนตน สําหรับสุขภาวะทางใจ 

พบวาระดับสุขภาวะท้ังใจท้ังกอนและหลังการสรางสรรคละครแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุในสถาน

สงเคราะหคนชรามีความแตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญ.05 ทางสถิติ  

      จะเห็นไดวา กระบวนการสรางสรรคละครแบบมีสวนรวมของผูสูงอายุใน

สถานสงเคราะหคนชราสามารถเสริมสรางสุขภาวะ และความพึงพอใจในชีวิตใหแกผูสูงอายุได อาทิ

เชน การใชทักษะทางดานการแสดงออกในกระบวนการละคร ทําใหผูสูงอายุมีความรูสึกกลา

แสดงออก กลาเปดเผยตัวตน กิจกรรมท่ีฝกใหผูสูงอายุรูจักการสรางเสริมจินตนาการ ทําใหผูสูงอายุมี

สมาธิและการทํากิจกรรมกลุมรวมกันของผูสูงอายุ เชน การระดมความคิดเพ่ือสรางสรรคบทละคร 

การรวมกิจกรรมเพ่ือฝกซอมการแสดง ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประสบการณชีวิต ผาน
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กระบวนการสรางสรรคงานรวมกัน ซ่ึงทําใหผูสูงอายุเห็นคุณคาในตนเองเพ่ิมข้ึน ซ่ึงนับเปนการสราง

เสริมความผาสุกทางใจ ในดานอารมณไดเปนอยางดี 

      จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ละครสามารถสงเสริมพัฒนาการทางดานสุขภาวะ 

เพราะ ในกิจกรรมตางๆ  ในกระบวนการนั้นสามารถปรับเปลี่ยนองคประกอบดานตางๆท่ีมีผลตอ

ความผาสุกทางใจไดท้ัง 6 ดานตามหลักแนวคิดของดูพาย ซ่ึงประกอบดวย ความวิตกกังวล การ

ควบคุมตนเอง ความซึมเศรา ความมีชีวิตชีวา ความผาสุก และสุขภาวะท่ัวไป ซ่ึงทําใหผูสูงอายุเห็น

คุณคาในตนเองเพ่ิมข้ึน และเปนการสรางเสริมความผาสุกทางใจในดานอารมณไดเปนอยางดี ท้ังนี้

ผูเขียนจึงมีความคิดเห็นวา ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะการเปรียบเทียบผลของการสรางสรรค

ละครแบบมีสวนรวมเพ่ือสุขภาวะของผูสูงอายุระหวางกลุมท่ีพักอยูในสถานสงเคราะหกับกลุมท่ีอาศัย

อยูกับครอบครัว 

 

สรุป   

 การนําละครสรางสรรคมาใชเพ่ือพัฒนามนุษยใหเปนมนุษยไดโดยสมบูรณ และละคร

สรางสรรคถูกนํามาใชพัฒนามนุษยเพ่ือปองกันปญหาทางดานสุขภาพ ซ่ึงจากงานวิจัยท่ีไดศึกษาพบวา 

ในงานวิจัยทุกเรื่องกลุมตัวอยางท่ีไดรับการทดลองมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทุกเรื่อง 

จึงถือวาละครสรางสรรคสามารถนํามาใชเพ่ือพัฒนาทรัพยากรคนใหเปนมนุษย โดยสมบูรณนั้น 

สามารถทําไดจริงและสามารถพัฒนามนุษยไดครบทุกดานไมวาจะเปนดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัยและ

จิตพิสัย จึงเหมาะกับการเปนเครื่องมือสําหรับการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมสุขภาพใหแก

มนุษยทุกเพศวัย 
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“The Sixth Love Language” about Tham Luang Cave Rescue on 

English Social Media 

 

Preeyanuch Chanprasert 

School of Humanities and Applied Arts 

University of the Thai Chamber of Commerce 

 

Abstract 

 The Wild Boars cave rescue at Tham Luang Cave in Chiang Rai evokes love of 

people all over the globe. During the search for the missing Thai soccer team, English 

communication was seen in different platforms of media such as Thai and foreign 

media reports, encouraging cartoons about the cave rescue, and the delightful English 

conversation between the trapped boys and the rescuers as the Sixth Love Language. 

Those words and phrases can express how much love we have for the cave boys while 

waiting for a miracle to happen. The author has gathered some of those online 

affirmative and encouraging words, and categorized them into six groups based on 

catchy headline writing tips for the benefit of teaching writing persuasive English titles. 

 

Keywords: the Wild Boars cave rescue, Tham Luang cave, social media, 

     the sixth love language 
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ปรียานุช จันทรประเสริฐ 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

 เหตุการณการชวยเหลือนักฟุตบอลทีม “หมูปา” ติดถํ้าหลวงในจังหวัดเชียงราย ปลุกกระแส

ความรักของผูคนจากท่ัวทุกมุมโลก ในชวงของการคนหาทีมฟุตบอลท่ีสูญหายท้ัง 13 คน เราไดเห็น

การสงความรัก ความหวงใยผานขอความภาษาอังกฤษในสื่อสังคมออนไลนตางๆ ในฐานะ “ภาษารัก

ประเภทท่ีหก” จากสํานักขาวท้ังในประเทศและตางประเทศหลากหลายสํานัก ภาพการตูนเรียกขวัญ

และกําลังใจ รวมท้ังบทสนทนาท่ีสรางความปติระหวางทีมหมูปากับทีมชวยเหลือ คําและขอความ

เหลานั้นสะทอนใหเห็นถึงความรักของผูคนท่ีมีตอผูประสบภัย ขณะรอคอยใหเกิดปาฏิหาริย ผูเขียนได

รวบรวม “ภาษารักประเภทท่ีหก” ท่ีปรากฏในสื่อออนไลน และนํามาวิเคราะหเพ่ือจัดหมวดหมูตาม

หลักการเขียนหัวขอขาวเพ่ือประโยชนในการสอนการเขียนหัวขอภาษาอังกฤษใหสื่ออารมณและดึงดูด

ใจผูอาน 

 

คําสําคัญ: การชวยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูปา, ถํ้าหลวง, สื่อสังคมออนไลน, ภาษารักประเภทท่ีหก 
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Introduction 

Apparently, we can all agree that one of the breath-taking incidents that can 

unite Thai and global hearts together during June and July 2018  is the Tham Luang 

cave rescue. The incident of 13  unknown boys trapped in a cave started in a small 

district in one province in Northern part of Thailand, but love and support were 

amazingly spread all over Thailand and even worldwide. During that time, people in 

different part of the world woke up with hope to read pieces of good news concerning 

the rescue. Words of love and hope were sending through different platforms of social 

media as if we were a part of the family waiting for our own kids to be rescued safely 

from the cave. 

The incredible cave rescue started at around 16:00 on Saturday 23 June 2018 

in Chiang Rai’s Mae Sai district when a group of 12  teenage boys and their football 

coach from the Wild Boars football team visited Tham Luang on a pre-planned trip 

following football practice. Shortly afterwards, heavy rains partially flooded the cave, 

trapping the group inside. Efforts to locate the group were hampered by rising water 

levels and strong currents, and no contact was made for more than a week. The rescue 

effort expanded into a massive operation amid intense worldwide public interest. 

Between 8  and 10  July, all of the boys and their coach were rescued from the cave 

by an international team. The rescue effort involved more than 1 0 , 0 0 0  people, 

including over 1 0 0  divers, many rescue workers, representatives from about 1 0 0 

governmental agencies, 900 police officers and 2,000 soldiers (“Thailand Cave Rescue,” 

n.d.).  

During the Tham Luang ordeal, Thai and English news, posts, and sketches on 

social media spoke the same tones of love and hope. Words of affirmation and 

encouragement were seen in online news headlines, Facebook comments, Twitter 

posts, cartoon captions, etc. Throughout those tough times, all the words can warm 

readers’ hearts and empower them to continue waiting for a miracle to come. It seems 

to the author that the affirmative and encouraging words themselves are astonishing 

in terms of how it can be a means of expressing powerful love among all readers, and 

would really like to find out more about this online love language.    
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The sixth love language 

There are studies and articles about communication on social media which is 

known as one more channel to express writers’ encouraging and caring words to 

readers. This channel of communication is called “the Sixth Love Language”.  Bacon 

(2017) stated that when we say social media is the sixth love language we mean social 

media is a medium through which you can woo your target audience, creating and 

sharing beautiful content so they fall in love with your brand and offering.  

The word “Sixth Love Language” is an additional to the “Five Love Languages” 

mentioned in the famous relationship advice book written by Dr. Gary Chapman1. Dr. 

Gary Chapman’s The 5 Love Languages presents a simple truth that relationships grow 

better when we understand each other and love can be communicated well if you 

understand the differences of love giving and receiving. This is true for all forms of 

relationship. ("How Do You Give & Receive Love?," 2001). In his advice book, the secret 

to last relationships is revealed via five love languages which are words of affirmation, 

acts of service, receiving gifts, quality time and physical touch. The book also explores 

the idea that you have to understand your partner and know how they receive love 

in order to be able to show it to them in the way they naturally receive it (Bacon, 

2017).   

According to Nelson (2016), the easiest language of the five love languages to 

communicate via social media is words of affirmation. They can be tweeted, posted, 

and shared easily via Facebook, Skype, Tango and Google video chat. She also added 

“Clicks of Affirmation” as one more additional love language. Clicking the “like” button 

on readers’ status or pictures can help them feel valued and appreciated because this 

can be so affirming to them. 

 

The sixth love language on different platforms of social media 

If we can bring back our time to during June 23 and July 10, 2018, it’s no doubt 

to say that we woke up in the morning with stress because of the cave rescue news 

                                                                 
1The bestselling author of The 5 Love Languages series and the director of Marriage and Family Life Consultants, 

Inc.  
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we followed. Facebook users, news writers, cartoonists in Thailand and many parts of 

the world realized this social anxiety. They continued creating loving and uplifting 

words of encouragement to help motivate and comfort their readers and trapped 

boys’ families. The words touched readers’ hearts, and they kept sharing these 

affirmative and encouraging words worldwide. The author has gathered some of most-

shared words of love and encouragement seen in different platforms of social media 

such as Facebook and Twitter hashtags, news headlines, cartoons, etc. and categorized 

them into six groups based on title writing techniques. The below are the examples of 

the categorized words. 

One of the most popular hashtags about the cave rescue spread fast on social 

media such as Facebook, Twitter and Line are the hashtags that says as “Strangers 

whom we want to meet most”, “Kids trapped in cave”, “Bring home the Mu Pa 

players”, and “13 lives must survive” 

Reuters reported messages of support on Twitter and Instagram using hashtags 

such as #Thaicaverescue #boarteam #Thainavyseals #PrayForThaiBoys and 

#Bringtheboarteambackhome to cheer the rescue of 12 boys and their soccer coach 

from a cave in Thailand. It is said that the reaction to the term about the news, “All 

12” dominated social media in the United States, even when compared to the reaction 

to the news of U.S. President Donald Trump’s latest Supreme Court nominee at that 

time. Moreover, the domination of the “Sixth Love Language” on social media can 

also be seen when the Thai Navy SEAL confirmed the successful rescue of 13 missing 

boys in the post on their Facebook. This brought more than 200,000 likes and around 

56,000 shares worldwide within an hour. The delightful comments such as: “You are 

ALL HEROES! Thank you on behalf of a grateful world!” and “On behalf of all mothers 

I thank you” were posted as a thank-you reaction to the rescue ("Messages, Sketches 

and Hashtags: Thai Cave Rescue Dominates Social Media," 2018).  

Sydney Morning Herald (SMH)2  stated in the news entitled “Thai cave rescue: 

Cartoons of hope” that different prayers and well-wishes for the missing group were 

shown in the form of miracle cute cartoons such as  a cartoon of super heroes, a 

                                                                 
2 A daily newspaper published in Sydney and is one of the most influential papers in Australia 
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cartoon showing the moment when the missing kids were found, and a cartoon of 

foreign countries involved in the rescue represented by various animals, a cartoon of 

an elephant wearing the flag of Thailand, and a cartoon of hope at Tham Luang Cave 

("Thai cave rescue: Cartoons of hope," 2018). 

Lyons (2018) stated in 'Takes the Edge off': the Cute Cartoons that Portrayed 

Perils of Thai Cave Rescue” that while people around the world waited for a miracle 

to happen, Thai cartoonists started  posting sketches of the boys on social media, and 

these highly symbolic sentimental cartoons became the primary art form of the rescue. 

One of the most widely shared sketches was created by Aruni Aunhawarakorn and 

Jantima Manasviyoungkul, under the pen name SISIDEA. The cartoon shows different 

kinds of cute animals representing the collaborations from many people around the 

world, wild boar for the missing boys and their coach, kangaroo for the Australian team, 

seals for the Thai navy Seals, an Iron Man mask for Elon Musk, a white elephant for 

Governor Narongsak Osatanakorn, a beaver, a rooster and a swan for Canadian, French, 

and Danish divers respectively. 

 

 
 

Large and small media outlets put the story of a young Thai football team first 

at the end of 18-day ordeal. This cave operation was a story that captured the world’s 

attention – 12 boys and their young football coach trapped for more than two weeks 

in a dark, flooded cave, kilometres from help or food. When the news came on 

Tuesday night that the last group of trapped boys had been rescued, worldwide media 

outlets, from Denmark to the United Arab Emirates, celebrated. 
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Lyons (2018) summarized the English newspapers’ headlines about an 18-day 

ordeal posted on the day the 12 boys and their young football coach were rescued in 

“The Great Escape': Newspapers around the World Share Joy of Thai Cave Rescue” as 

the story that captured the world’s attention since online newspapers all over the 

world joined to celebrate the successful cave rescue. 

The example news headlines are “Hooyah! Mission accomplished” of The 

Nation, “All Wild Boars saved” of Bangkok Post, “The Great Escape” of The Canberra 

Times, “They’re all out” of Sydney Morning Herald, “Liberation from the deep” of 

Spiegel Online in Germany, “Thailand: after more than two weeks underground, the 

13 cave survivors have been evacuated” of Le Monde, “Ambassador praises Danish 

divers for role in Thailand cave rescue” of The Local, a Danish news site, “Celebration 

as Thailand rescues all 12 cave boys” of The Guardian, “Jubilation as all 12 boys freed 

from Thai cave” of The Times, “Lucky 13” of Metro, “All 13 trapped in Thai cave 

rescued” of The Gulf Today- the United Arab Emirates English-language newspaper, 

and “Hurrah! Soccer kids are finally back from cave.” of The Khaleej Times, the other 

United Arab Emirates English-language newspaper. 

 

The sixth love language categorized based on title writing techniques 

According to Goins (2018), the tricks in writing catchy headlines are using 

numbers to give concrete takeaways, using emotional objectives to describe your 

reader’s problem, using unique rationale to demonstrate what the reader will get out 

of the article, using what, why, how, or when, and make an audacious promise. These 

tricks can also be applied to blog posts, book chapters and article titles.  

Garst (2017) stated in “The Ultimate Guide to Writing Social Media Headlines 

That Get More Clicks” that two of the secrets for writing blog title headlines are using 

negative words instead of positive ones and words which evoke feelings of happiness, 

anger, or even fear. These can attract more readers, but please make sure that your 

information will not mislead the readers. She also recommended the use of words 

with negative meanings instead of the positive ones to draw readers’ attraction.  
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According to Royse (2017), CoSchedule3 was employed to analyze more than 

5.5 million headlines and the result is people anticipated happy experiences and 

emotional headlines with positive and happy thoughts the most. Genete (n.d.) stated 

that one of the rules in writing catchy headlines is speaking with the same words and 

tone that your audience use. This technique can build a stronger connection between 

you and your audience. Also, speaking the way they do can spark their curiosity. In 

order to know more about what language do the audience use, a personal and deeper 

level relationship are needed.  

From the writing tricks previously stated, the author are interested in the six 

techniques which include using audience words, using words with numbers, using 

words that evoke readers’ emotion, using words with positive and happy thoughts, 

using words with negative meanings, and using audacious promising words. Therefore, 

the “Sixth Love Language” about Tham Luang cave rescue on social media such as 

English hashtags, English cartoon captions, and English news headlines mentioned in 

this paper were collected and analyzed into six categories as shown below. 

 

1. Category 1: Audience words 

1.1. “Hooyah, Hooyah, Hooyah!” 

1.2. “Bring home the Moo Pa players" 

2. Category 2: Words with numbers 

2.1. "I'm waiting for 13 people to come back home," 

2.2. "13 lives must survive" 

2.3. “100 percent safe.” 

2.4. “Celebration as Thailand rescues all 12 cave boys” 

2.5. “Jubilation as all 12 boys freed from Thai cave” 

2.6. “Lucky 13” 

2.7. “HoooooooYahhhhhhhh welcome home 12 boys and coach!” 

                                                                 
3 CoSchedule is an all-in-one marketing calendar that brings your content and social media in the same place. It is 

a drag-and-drop digital editorial calendar built specifically for content marketing. It allows you to plan and 

schedule blog posts, social media posts, and virtually any type of content you can think of. 
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3. Category 3: Words that evoke readers’ emotion 

3.1. “Stay strong!” 

3.2. “We Thailand thank you guys so much for your great efforts. You 

are our great heroes. Treasure from England!” 

3.3. “The Great Escape” 

3.4. “Today is our best day: Thailand rejoices at news of missing boys” 

3.5. “Thai cave rescue: A country in prayer” 

3.6. “Thai cave rescuers in race against the rain” 

3.7. “D-Day arrives for boys in Thai cave” 

3.8. “Today is D-Day,” 

4. Category 4: Words with positive and happy thoughts 

4.1. “Celebration as Thailand rescues all 12 cave boys” 

4.2. HoooooooYahhhhhhhh Welcome home 12 boys and coach!!!! 

4.3. “Jubilation as all 12 boys freed from Thai cave” 

4.4. “Lucky 13” 

4.5. “Cave rescue hope became reality” 

4.6. “The heroes who saved the Wild Boar” 

4.7. “Thai cave boys rescue ends in success” 

4.8. “Hope grows at the mouth of a Thai cave” 

4.9. “Families celebrate as Thai boys found” 

4.10. “Thailand rejoices as cave boys found alive” 

4.11. “Thais show their love for lost cave boys” 

4.12. “Our brothers are safe': boys found after nine days missing in 

Thailand cave” 

4.13. “Thailand cave rescue sparks celebration of mission impossible” 

4.14. “Hooyah!: how the Thai rescuers' catchcry became a global 

phenomenon” 

4.15. “Have a good dream tonight. Night. Hooyah.” 

4.16. “A miracle moment: Thai football team describe being found” 

4.17. “Hooyah! Mission accomplished,” 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 373 | 

 

 

5. Category 5: Words with negative meanings 

5.1. “Mission impossible” 

5.2. "The strangers we want to meet the most!" 

5.3. “Thai caves: 'It feels extremely claustrophobic” 

5.4. “Thai cave rescue dive was gnarly”   

5.5. “Mining disaster survivors say 'hard yards' lie ahead for trapped Thai 

group” 

5.6. “Immense pressure of Thai cave rescue described by doctor” 

5.7. “Toughness and Bravery World Cup” 

6. Category 6: Audacious promising words 

6.1. "Don't give up!" 

6.2. "Come out. Everyone is waiting for you." 

6.3. "Let's meet soon" 

6.4. “We are Coming” 

6.5. “Just close your eyes 

The sun is going down 

You’ll be alright 

No one can hurt you now 

Come morning light 

You and I’ll be safe and sound.” 

6.6. “We, the Thai team and the international team, will bring the Wild 

Boars home!” 

6.7. “No risks to be taken to free Thai boys” 

 

Conclusion 

From the above English hashtags, cartoon captions, and news headlines about 

the camp rescue in each category, it is apparent that those affirmative and encouraging 

words about Tham Luang cave rescue communicated on social media were used as 

the “Sixth Love Language” to encourage, to comfort and to show how much the world 

love the soccer team and the coach and waited for them to be rescued safely from 
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the cave. Those online words of love were expressed in six different styles; that is, 

using audience words, using words with numbers, using words that evoke readers’ 

emotion, using words with positive and happy thoughts, and using audacious promising 

words.      

For example, based on the audience word usage, the word “Hooyah” - a battle 

cheer that the elite SEAL unit adopted from the US Navy, which become an 

international hashtag was used by people to show their support and gratitude to those 

involved in the rescue mission. While the word “Moo Pa” which refers to “Wild Boars”, 

a soccer team in the Mae Sai district of Chiang Rai, was used when talking about the 

football team people all around the world wanted to meet the most. 

The words with numbers such as 13 people, 13 lives, 12 cave boys, lucky 13 

and 12 boys were used to refer to the missing footballers whom the world waited and 

pray for, and wanted to see the whole team being safely rescued.  

The adjectives and nouns like strong, so much, great, and best as well as other 

emotional words such as in prayer, race against the rain, and D-Day were used in order 

to evoke readers’ emotion. These words give us a sense of unity because we felt the 

same at that time and we were bonded as one to help save the thirteen lives with 

love and kind thoughts towards them. 

The words used to show positive and happy thoughts seen in the English 

hashtags, cartoon captions, and news headlines are celebration, Hooyah, welcome 

home, jubilation, lucky, hope became reality, heroes, success, celebrate, rejoices, love, 

our brothers, catchcry, have a good dream, miracle, and accomplished. These words 

are encouraging and can create a happy and delightful feeling to cave news followers 

who also needed to be comforted and cheered up as well.  

On the contrary, the words with negative meanings were also be used to show 

affirmation and encouragement. For example, the18-day cave operation was called 

‘mission impossible’, and it was the assistance from the international community that 

made the mission possible after all. The word ‘stranger’ which is normally used with 

one we has had no personal acquaintance with was used to refer to one we all want 

to meet the most. The following three words which are ‘claustrophobic’, ‘gnarly’, and 

‘hard yards’ were used to describe Tham Luang Cave, the place where all cave rescue 
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team and divers wanted to dive into even though it is uncomfortably closed, difficult 

and dangerous. Additionally, an 18-day ordeal was compared with a toughness World 

Cup since there were a lot of natural obstacles throughout the rescue operation. 

In terms of audacious promising words, the English hashtags, cartoon captions, 

and news headlines were written as a strong promise to bring all the cave boys out 

safely and as soon as possible such as “We are Coming”, "Come out. Everyone is 

waiting for you.", "Let's meet soon", “We, the Thai team and the international team, 

will bring the Wild Boars home!”, 'No risks' to be taken to free Thai boys.” Some were 

written to comfort and cheer up the trapped boys like "Don't give up!" and there is 

one which is written in a form of a very sweet and encouraging poem: 

 

“Just close your eyes 

The sun is going down 

You’ll be alright 

No one can hurt you now 

Come morning light 

You and I’ll be safe and sound.” 

 

To conclude, the six writing styles can be applied in teaching writing in different 

situations where affirmative and encouraging titles and headlines are needed. Students 

should learn how to communicate their feelings through appropriate words and styles, 

Moreover, other types of communication appeared in important pieces of news on 

different social media platforms should be analyzed to see the way they communicate 

the “Sixth Love Language”. The result will be beneficial for teaching and learning how 

to write persuasive English titles and headlines that attract more readers. 
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Abstract 

With the burgeoning of English-taught programs in higher education institutions 

around the world, the recruitment of students nowadays has become more competitive. 

Consequently, universities are encouraged to promote their identities to reflect their 

institutional values and to show they are responsive to both students and the wider 

social context. Empirical studies have found that information on university websites plays 

an important role in students’ decision-making processes. In this regard, the contents on 

websites are essential elements in the representation of university identities. The means 

to communicate these contents is the use of the English language, and the particular 

feature that communicates corporate identity is the use of personal pronouns. As such, 

this study aims to investigate the use of the personal pronouns – we, you, our and your 

– in the brand personality of selected UK based university websites. Brand personality 

(BP) refers to the concept that a brand is characterized by human personality traits. Aaker 

(1997) developed five main dimensions of these personality traits, namely, competence, 

excitement, ruggedness, sincerity and sophistication. This study revealed that our was 

used most frequently followed by you, we and your in the five BP dimensions. The 

second most frequently used pronoun was you in all of the BP dimensions, except 

ruggedness and sophistication in which we occurred more frequently, whereas your was 

relatively infrequent in all of the five dimensions. We and our, in particular, were used to 

represent the universities and project their corporate identities when communicating with 

their audience (you).  

 

Keywords: personal pronouns, corporate identity, brand personality, university websites 
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บทคัดยอ 

การขยายตัวของหลักสูตรท่ีใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวโลก

ทําใหการรับสมัครนักศึกษามีการแขงขันมากข้ึน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองสงเสริมอัตลักษณของตน

เพ่ือสะทอนคานิยมสถาบันและแสดงวาพวกเขาตอบสนองตอนักศึกษาและบริบททางสังคมท่ีกวางข้ึน 

การศึกษาเชิงประจักษพบวาขอมูลในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญตอการตัดสินใจของ

นักศึกษาเพราะมันเปนองคประกอบสําคัญในการแสดงตัวตนของมหาวิทยาลัย ในแงของภาษานั้น คํา

สรรพนามไดถูกนํามาใชเพ่ือสื่อสารเอกลักษณองคกร ดังนั้นงานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือวิเคราะหการ

ใชสรรพนาม –เรา ของเรา คุณ และของคุณ – ท่ีปรากฏอยูในบุคลิกของแบรนดในเว็บไซต

มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักร บุคลิกของแบรนดหมายถึงการเชื่อมโยงคุณลักษณะตางๆของ

มนุษยเขากับ    แบรนดโดยเอเคอร (1997) ไดพัฒนาหามิติหลัก ซ่ึงประกอบไปดวย ความสามารถ 

ความตื่นเตน ความทนทาน ความจริงใจ และความหรูหรา การศึกษาครั้งนี้พบวา สรรพนาม   ของเรา 

ถูกใชบอยท่ีสุด ตามมาดวยสรรพนาม คุณ เรา และ ของคุณ ในหามิติของบุคลิกแบรนด คําสรรพนาม

ท่ีใชบอยท่ีสุดอันดับท่ีสองคือ คุณ ซ่ึงปรากฏในทุกมิติยกเวนความทนทานและความหรูหราท่ีคําสรรพ-

นาม เรา เกิดข้ึนบอยกวา ในขณะท่ีคําสรรพนาม ของคุณ ปรากฎไมบอยนักในท้ังหามิติ นอกจากนี้คํา

สรรพนาม เรา และของเรา ถูกนํามาใชแทนมหาวิทยาลัยและแสดงอัตลักษณองคกรของพวกเขาเม่ือ

สื่อสารกับผูอาน 

 

คําสําคัญ: คําสรรพนาม, เอกลักษณองคกร, บุคลิกของแบรนด, เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
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1. Introduction 

In the digital age, higher education institutions around the world are highly 

competitive in recruiting students. These universities are encouraged to promote their 

identities to reflect their institutional values, in which they are responsive to students 

and the social context. Empirical studies found that information on university websites 

plays an important role in students’ decision-making processes. In this regard, the 

contents of websites are essential elements in the representation of university 

identities that are projected to students. One particular feature of the language that 

communicates corporate identity is the use of personal pronouns in promoting 

information about corporate identities and their enterprising activities in advertising 

and promotional contexts.  

Despite the advantages of pronoun use, previous research has not been 

conducted to examine the use of pronouns in relation to brand personality of 

university websites. This present research thus examines the personal pronouns - you, 

your, we and our - that are used in the context of words reflecting brand personality 

(BP). The aim is to examine the contexts of BP on UK based university websites where 

these pronouns frequently appear.  

 

2. Literature Review 

 2.1 Brand Personality and Corporate Identity 

Brand personality (BP) refers to the concept that a brand is characterized by human 

personality traits. Aaker (1997) developed five main dimensions of these personality 

traits: competence, excitement, ruggedness, sincerity and sophistication from the 

perspective of the customers and their perceptions. There are a total of 42 BP traits 

listed under all of these five dimensions. Opoku, Abratt and Pitt (2006) further 

developed the lexicons, expanding Aaker’s original 42 BP traits. The final result of 

Opoku et al.’s (2006) study yielded 833 words that are associated with BP (‘BP words’), 

as compiled in their dictionary. Examples of the BP words are shown in Table 1. 

Analyzing BP in the context of this study required a large number of search words that 
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are associated with BP, and Opoku et al.’s (2006) dictionary is the only available BP 

model offering a large number of words, making it deem suitable for this study. 

  
COMPETENCE EXCITEMENT RUGGEDNESS SINCERITY SOPHISTICATION 

enterprising, guaranteed, 

intellectual, partnership, 

successful, […] 

creative, exciting, fresh, 

innovative, latest, 

modern, specific, 

vibrant, unique, […] 

alfresco, 

challenging, 

endeavor, outdoor, 

outdoorsy, […] 

accommodating, 

authentic, generous, 

good, heartfelt, 

humble, reliable, […] 

appealing, beautiful, 

distinguished, elegant, 

excellent, renowned, 

graceful, high-class, […] 

Table 1 Examples of BP words (Opoku et al., 2006) 

 

Fill (2013) defined corporate identity as “the way an organization presents itself 

to all of its stakeholders” (p. 360). A company can communicate its corporate identity 

by using language to convey messages about its values which the audience can 

interpret in the same way. In doing so, a company can establish and project its 

corporate identity by delivering its messages in the same direction across its media 

channels (Rutter, 2013). Thus, it is important that a strong corporate identity can be 

achieved by way of reinforcing messages about the company coherently and 

effectively, and language is one feature that a company can use for communication. 

Personal pronouns will be discussed for their use in relation to the communication of 

corporate identity.  

 2.2 Personal Pronouns 

Pronouns are powerful words that refer to the antecedents or nouns that precede 

them. This study investigates you, your, we and our – the pronouns that are commonly 

used to communicate on university websites. These pronouns are used differently in 

various contexts. For example, we and you are used in contexts that communicate 

corporate identity (i.e. ‘about the university’), engage the audience and establish 

relationships between the university and its audience. 

Studies found that you and your are used in contexts that are related to 

approachability. For example, Bano & Shakir (2015) examined contexts in the ‘About 

Us’ section of online prospectuses, and you was found in contexts conveying the 

message that the university is accessible for students. Additionally, the use of you is 

found in contexts that establish interpersonal relationships between the corporate 
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identity and its audience (Zhu, 2006). In communicating a closer relationship with 

audience, various tones can be used, for example, ‘friend-friend’, ‘information 

presenters-readers’ and ‘service providers-clients’ (Rungruangsuparat, 2016, p. 114). In 

terms of your, despite its function as a possessive pronoun, both you and your can be 

used to directly communicate with audience ‘personalization’ of the addressees 

(Fairclough, 1993; Teo, 2007), creating a sense of approachability of a university (Bano 

& Shakir, 2015). You and your are also used the contexts that highlight the quality of 

addressees (i.e. successful students), which appear in promotional discourse 

(Fairclough, 1993). 

Fairclough (1993) discussed the use of we in the sense that it communicates 

the university (as an institution), emphasizing that stakeholders are part of the 

university and that they are involved in the university’s activities. In addition, we was 

often used with you as an addressee, for an effect of personalization with the audience 

through a conversational genre. We can be used in a way to directly communicate 

with the audience in projecting the corporate identity (Breeze, 2013). Zhu (2006) found 

that we is used to create a sense of friendliness, and thus creates a closer relationship 

with the audience in texts. Bano and Shakir (2015) examined the use of we in 

prospectuses from 463 universities in Australia, India, Pakistan, the United Kingdom and 

the United States of America. They also found that we is used to represent the 

universities and convey a welcoming message to students. Thus, not only is we used 

in contexts that communicate corporate identity, it is also used in contexts that revolve 

around the idea of persuading the audience to become a part of the university. 

Likewise, our is also used in the sense of convincing an audience of a corporate identity 

and reinforcing its identity in connection with a factual and professional tone about 

the university (Benwell & Stokoe, 2006). In using our in a factual and impersonal tone 

(i.e. “Our goal is to …”), it communicates or reinforces the corporate identity, 

emphasizing its values, and thus sending a friendly message to its audience and inviting 

them to become a part of the university (ibid.).  
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3. Purpose of the Study 

Using corpus methods consisting of both quantitative and qualitative analyses, 

the present study aimed to analyse the use of personal pronouns – we, you, our and 

your – in the five dimensions of brand personality, namely, competence, excitement, 

ruggedness, sincerity and sophistication of the selected UK based university websites.  

 

4. Methods 

4.1 Sample Selection and Collections of Texts 

UK university websites were chosen for this study due to the following reasons: 

(1) their international reputation; and (2) their popular destinations for international 

students (Stern, 2017). Using a random sampling technique, samples from the 

population of 126 universities from The Complete University Guide’s league table for 

2016 was selected. The number of samples was determined by a random sampling 

technique that allows every university to have an equal opportunity to be selected 

(Butler, 1985). Subsequently, twenty-one relevant universities (see Appendix A) were 

randomly selected across the range of the league table, as the representatives of the 

population. Texts were collected from the websites of these universities for a 

compilation of the corpus, which was carried out during the period of December 2015 

to July 2016. The corpus yielded a total of 539,307 words.  

4.2 Data Analysis 

The data analysis consisted of 2 stages. Stage one involved a quantitative 

analysis of the frequencies of pronouns – you, your, we and our. Stage two was a 

qualitative analysis of these pronouns used in contexts. Beginning with the quantitative 

analysis (stage one), the 833 words of BP words were used as the search words which 

were the input to the KWIC function of #LancsBox 3.0.2 textual analysis software 

(Brezina, et al., 2015). The BP words found in the corpus then appeared as ‘nodes’ in 

nearby contexts. A span of 25 (12 words to the left and 12 to the right of the node) 

was set for the calculation of the number of pronouns. During the trial stage, 

differences in the numbers used for the spans were set. For example, a span of 15 (7 

words to the left and 7 words to the right of the node words) was set for calculating 
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the number of pronouns within the span. We found that both raw frequencies and 

normalised frequencies were proportionally similar to those from the setting of 25 

words. When we examined the discourse of how these pronouns are used in each of 

the BP dimensions, a larger span (in this case 25) was chosen as the setting. The 

contexts within the span were then retrieved.  

Finally, the number of pronouns occurring within the span of the node (in this 

case the BP words), was counted in the text editing software Notepad++. The 

frequencies of pronouns appearing in each of the five BP dimensions were then 

reported for a fundamental basis of comparison based on the raw frequency (RF) and 

the normalized frequency (NF). The base of normalization was 100,000 words. The NF 

was calculated by the following equation:  

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝑁𝑁𝐹𝐹) =
𝑅𝑅𝑁𝑁𝑅𝑅 𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹𝑁𝑁𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 (𝑅𝑅𝐹𝐹)
𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (539,307) × 100,000 

 

The pronouns that had a tendency to occur in the specific BP dimension(s) 

were then judged to be salient in those dimensions. For example, our occurred 

frequently in the sophistication dimension. Its use was then further investigated in this 

dimension. 

The second stage was the qualitative analysis of the pronouns. The pronouns 

appearing in the BP dimension(s) in which their frequencies were high compared to 

other pronouns, were selected for the investigation of their contexts of use. This 

process was carried out by scanning through the contexts of the BP words. The patterns 

of use in the contexts of these pronouns were identified and discussed in terms of the 

central ideas that emerged from the contexts.   

  

5. Results 

5.1 Stage 1: Quantitative Analysis: Frequency of Pronouns 

Comparison of the frequencies of pronouns in each of the BP dimensions  

This part compared the frequencies of the pronouns occurring in each of the BP 

dimensions, beginning with competence. 
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Figure 1 Raw Frequencies (RF) and Normalized Frequencies (NF) BP COMPETENCE 

 

Figure 1 illustrates the frequencies of the pronouns that occur in the 

competence dimension. The two most frequent occurrences are our (RF = 745; NF = 

138.14) and you (RF = 719; NF = 133.32). The frequencies of we (RF = 533; NF = 102.54) 

and your (RF = 446; NF = 82.7) are more subtle, with the RF of 533 and 446, and NF of 

102.54 and 82.7, respectively. Our and you are thus selected for the qualitative analysis 

of the contexts in which these two pronouns are used in the competence dimension.  

 

 
Figure 2 Raw Frequencies (RF) and Normalized Frequencies (NF) BP EXCITEMENT 

 

Likewise, the two most frequent occurrences are our (RF = 1167; NF = 216.39) 

and you (RF = 1105; NF = 204.89), as illustrated in Figure 2. The frequencies of we (RF 

= 713; NF = 132.21) and your (RF = 611; NF = 113.29) are lower than those of our and 

you. As our and you occur frequently in the excitement dimension, they were thus 

selected for the analysis of the contexts in which these two pronouns are used. 
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Figure 3 Raw Frequencies (RF) and Normalized Frequencies (NF) BP RUGGEDNESS 

 

Turning to the frequencies in BP ruggedness, as depicted in Figure 3, the 

frequency of our and we are highest (RF = 190; NF = 32.23; RF = 189; NF = 35.04), 

followed by you (RF = 166; NF = 30.59). The table illustrates that your is not frequently 

used in the ruggedness dimension (RF = 93; NF = 17.24), when compared to the 

frequencies of all the other pronouns. For this dimension then, we examine the use 

of our, we and you in contexts, as part of the qualitative corpus analysis.   
 

 
Figure 4 Raw Frequencies (RF) and Normalized Frequencies (NF) BP SINCERITY 

 

With regard to the BP sincerity dimension, Figure 4 shows that the frequencies 

of our (RF = 770; NF = 142.78) are the highest followed by you (RF = 685; NF = 127.01), 

we (RF = 465; NF = 86.22), and your (RF = 397; NF = 179.12), respectively. The use in 

contexts of our and you from the sincerity dimension was examined for the qualitative 

analysis of contexts. 
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Figure 5 Raw Frequencies (RF) and Normalized Frequencies (NF) BP SOPHISTICATION 

 

Figure 5 shows that our occurs most frequently in the sophistication dimension 

with RF of 286 and NF of 53.03. The frequencies of other pronouns are we (RF = 179; 

NF = 33.19), you (RF = 158; NF = 29.3), and your (RF = 54; NF = 11.01) which occurs 

least frequently. The contexts of our in the sophistication dimension were then 

examined for the patterns of usage. 

It is noticeable that the frequencies of our occurred most frequently in all of 

the BP dimensions; however, the occurrences of your are not strikingly frequent in any 

of the BP dimensions. In particular, low frequencies of your were clearly found in the 

sophistication dimension. You occurs more frequently than we in all of the dimensions 

except in ruggedness.  In order to understand more thoroughly about the behaviours 

of these pronoun occurrences, the frequencies of each of the pronouns across the five 

BP dimensions are additionally reported as follows. 
 

Comparison of the frequencies of pronouns across the five BP dimensions 

 
Figure 6 Comparison of the frequencies of you across the five BP dimensions 
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When comparing the use of you across the five BP dimensions: competence, 

excitement, ruggedness, sincerity and sophistication, the results show that that you 

occurs most frequently in the excitement dimension with the RF of 1105 and the NF 

of 204.89 followed by competence (RF = 719; NF = 133.32) and sincerity (RF = 685; NF 

= 127.01). It is clear from Figure 6 that you in ruggedness (RF = 166; NF = 30.59) and 

sophistication (RF = 158; NF = 29.3) occur least frequently.  
 

 
Figure 7 Comparison of the frequencies of your across the five BP dimensions 

 

Similarly, the pronoun your also occurs most frequently in the BP excitement 

dimension (RF = 611; NF = 113.29) followed by, competence (RF = 446; NF = 82.7), 

and sincerity (RF = 397; NF = 73.61), respectively. In contrast, the occurrences of your 

in the ruggedness (RF = 93; NF = 17.24) and sophistication (RF = 54; NF = 11.01) 

dimensions are the least frequent, as presented in Figure 7. 
 

 
Figure 8 Comparison of the frequencies of we across the five BP dimensions 
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Similarly to the pronouns you and your, we also occurs most frequently in the 

BP excitement dimension (RF = 713; NF = 132.21). The other remaining frequencies 

ranging from most to least include competence (RF = 553; NF = 102.54), sincerity (RF 

= 465; NF = 86.17), ruggedness (RF = 189; NF = 35.04), and sophistication (RF = 179; NF 

= 33.19), respectively. The comparison of the frequencies of we across the five BP 

dimensions is shown in Figure 8.  

 

 
Figure 9 Comparison of the frequencies of our across the five BP dimensions 

 

Figure 9 presents the comparison of the frequencies of our across the five BP 

dimensions. Our, it is the most frequently used pronoun that occurs in the BP 

excitement dimension (RF = 1167; NF = 216.39). The other remaining frequencies 

ranging from most to least include competence (RF = 190; NF = 35.23), sincerity (RF = 

770; NF = 142.78), sophistication (RF = 286; NF = 53.03) and ruggedness (RF = 190; NF 

= 35.23), respectively.  

To conclude, all four pronouns (you, your, we, and our) are used most 

frequently in the excitement dimension, as illustrated in Figures 6-9. However, when 

investigating the frequencies of these four pronouns in each of the BP dimensions 

(Figures 1-5), our is the pronoun that occurs most frequently in all BP dimensions, and 

additionally, the frequencies of our is more salient in the sophistication dimension. 

The second most frequently used pronoun is you, which was often found in all of the 

BP dimensions except for the ruggedness and sophistication dimensions, where we is 
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more salient than you. Finally, the pronoun your, in contrast, is used relatively 

infrequently in all of the five dimensions.  

The next section presents the qualitative analysis of the four pronouns, focusing on 

the contexts in which these pronouns occur frequently. 

5.2 Stage 2: Qualitative Analysis of Use of Pronouns 

 5.2.1 Use of you in Contexts  

The contexts of the BP words used show that universities use the second 

pronoun ‘you’ to address the reader directly within all of the five BP dimensions. You 

is used as a subject pronoun more frequently than you as an object pronoun. The 

contexts are related to the idea of facilities and useful activities in which students are 

encouraged to participate as exemplified in (1), (2) and (3). Other contexts are related 

to funding opportunities that the universities offer to students (4). These examples 

suggest the advantages of academic and extra-curricular activities which will help 

students in their future career opportunities, and additionally, there are funding 

opportunities available for students. Thus, you is used to refer to the positive 

experiences of students, implying that the audience, as prospective students, can 

benefit from.  

1. You will enjoy three storeys of exciting social and leisure space including 

sports facilities and a music venue. [Nottingham_Trent]4 

2. In Coventry you will find everything you would expect from a vibrant ultra-

modern city and, because of the university’s city centre location, everything 

is within walking distance. [Coventry] 

3. For optimal career prospects, you need the very best subject specific skills as 

well as training that prepares you for a variety of career possibilities. [Sussex] 

4. You are guaranteed  to receive up to the following level of bursary for each 

year of your degree programme if you are successful in taking up your offer of 

admission. [Edinburgh] 

The pronoun you is used to address the readers, who potentially are the 

‘prospective students’. It is used to create a more personal relationship between the 

                                                                 
4 The square bracket [---] contains the name of the university from where the texts were collected. 
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universities and the readers. The contexts communicate the idea that the universities 

are friendly, and that their well-equipped services and facilities are accessible. This 

finding is in line with that of Bano and Shakir (2015) who reported that you was used 

to convey the message that projects a sense of approachability for the students, and 

establish relationships with its audience through friendly tone.   

 5.2.2 Use of your  in Contexts  

The pronoun ‘your’ is often used to communicate university experiences to 

prospective students. The contexts show a similar sense to that of you, as discussed 

in the previous section. Your is also used in the contexts of activities that relate to 

resources at universities that help students excel in academic work and/or self-growth. 

These contexts are shown in (5) – (8). It is noticeable that the contexts of both your 

and you share commonalities in the sense that universities are an inviting place where 

students can gain experience and develop skills for their lives and future careers, which 

are approachable for students. 

5. To give you the best learning experiences and opportunities we can, and to 

encourage your experimentation, creativity and enterprise, we invest in state-

of-the-art facilities, unique resources and high-tech digital technologies. [UCA] 

6. We also provide great workshops and the latest equipment to enhance your 

learning experience. [Kingston] 

7. Volunteering will have a positive impact on your life, providing a new 

challenge. It can improve your skills, and demonstrate your energy and 

enthusiasm. [CCCU] 

The examples above show that your is used in relation to the idea that revolves 

around quality services and good experience that students can have. These ideas are 

in the personalized contexts by use of your, to directly communicate with the readers 

(presumably the prospective students), suggesting that the services offering are in their 

reach. Using your in the personalized contexts is thus part of the self-promotional 

discourse, discussed in Fairclough (1993).  

 5.2.3 Use of we in Contexts  

Textual information in the corpus showed that universities constructed their identity 

through the first-person plural ‘we’ to communicate with their audience about the 
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universities themselves. As shown in the examples (8) – (11) below, we can see that 

the identity of universities that is projected to their audience is related to the good 

practice that universities perform in society (8) and (9). The activities contributing to 

good causes would involve various parties, including the universities, external bodies 

and the students (10) and (11).  

8. We will strive to be a sustainable and responsible organisation which 

contributes to positive environmental, social and economic futures across the 

communities we serve. [Gloucestershire] 

9. We continue to foster that founding spirit of intellectual social and pedagogic 

adventure. [Sussex] 

10. We  aspire to be a dynamic, global, enterprising university. We will work in 

partnership with external organisations through our research and engage our 

students as partners in a community of learning. [Coventry] 

11. We will engage all our students in high quality innovative courses and extra-

curricular activities that prepare them for employment, further study and learning, 

and a creative life. [UCA] 

This corporate identity construction is consistent with Breeze (2003) in that the 

university websites use ‘we’ to represent themselves and project their corporate 

identity when communicating with their audience ‘you’. The use of the pronoun we 

in our corpus is clearly exclusive of the audience (and some of whom are not yet part 

of the university, so the message invites them to become part of it). This suggests that 

we is used, in particular, for communicating the university identity (‘about the 

university’, ‘who we are’ and ‘what we do’). Furthermore, in some contexts, we is also 

used to establish a friendly tone, and create a closer relationship between the 

university and its audience (10 and 11), which correspond to Bano and Shakir (2015). 

 5.2.4 Use of our  in Contexts  

The pronoun our appears in all of the five BP dimensions and is frequently used 

particularly in the sophistication dimension (see Figure 5 in the previous section). The 

use of our is indirectly attributable to the campus, resources, research, location, home, 

community and achievements, which might be persuasive to prospective students, as 

shown in (12) – (15). All of these examples depict the idea of belonging to the 
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university community in a good academic atmosphere and with good quality of life in 

an inviting community which could be called ‘home’, suggesting that the university is 

an inviting place for students. Thus, the pronoun our helps to reinforce the corporate 

identity, corresponding to the idea suggested in Benwell & Stokoe (2006). 

12.  Our campuses offer cutting-edge creative environments, packed with the 

latest equipment and resources. [UCA] 

13. Our  home for over 60 years, St John’s campus is situated near 

beautiful parkland in a friendly, residential area in Worcester, close to 

the city centre. [Worcester] 

14. We want our academic community to be distinguished by the quality of 

relationships between students and staff, valuing the face to face, 

operating on a human, personalised scale, and welcoming diversity of 

views and experience. [Gloucestershire] 

15. Our world renowned medical research benefits from unique links with 

major hospitals, research institutes and charitable bodies. [Edinburgh] 

 

6. Conclusion  

The present study aimed at analyzing the use of pronouns – you, your, we and 

our – in the five BP dimensions in the UK based websites. Results showed that all of 

the pronouns were used most frequently in the excitement dimension. Our was found 

to occur most frequently followed by you in all of the BP dimensions except 

ruggedness and sophistication in which we occurred more frequently than you. Your, 

however, appeared least frequently in all of the five dimensions. In terms of functions, 

the universities used we to represent themselves and project their corporate identity 

and you to address the reader. Both pronouns were used to create a friendly tone and 

approachability towards the audience in the context related to facilities, useful student 

activities, and funding opportunities that universities offer to students. To reinforce 

their corporate identity, the universities frequently used our to communicate their 

purpose. Future research could consider whether the audience perceives brand 

personality in accordance with the corporate identity that universities project 
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themselves online. We hope that our findings will be useful and inform our readers of 

the pronoun usage in the university websites and how they can be used most 

effectively in order to generate better promotional texts in the current competitive 

world of higher education.  
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Appendix A: Name of Universities and URLs 

University Website URL 

Canterbury Christ Church University https://www.canterbury.ac.uk 

Cardiff Metropolitan University https://www.cardiffmet.ac.uk 

City University of London https://www.city.ac.uk 

Coventry University  http://www.coventry.ac.uk 

Kingston University http://www.kingston.ac.uk 

London School of Economics http://www.lse.ac.uk 

Nottingham Trent University http://www.ntu.ac.uk 

Queen Margaret University http://www.qmu.ac.uk 

Staffordshire University http://www.staffs.ac.uk 

University for the Creative Arts [UCA] http://www.uca.ac.uk 

University of Aberdeen https://www.abdn.ac.uk 

University of Cambridge http://www.cam.ac.uk 

University of Chichester http://www.chi.ac.uk 

University of Edinburgh http://www.ed.ac.uk 

University of Gloucestershire http://www.glos.ac.uk 

University of Kent https://www.kent.ac.uk 

University of Lincoln https://www.lincoln.ac.uk 
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University Website URL 

University of Liverpool https://www.liverpool.ac.uk 

University of Oxford http://www.ox.ac.uk 

University of Sussex http://www.sussex.ac.uk 

University of Worcester https://www.worcester.ac.uk 
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Abstract 

Grammar is one of the important elements in business writing because writing 

with grammatical correction can improve the images of the business practitioners as 

well as their corporates. This study aimed at analyzing the most often made English 

grammatical errors in the English business sales letters written by Thai Undergraduate 

students.  It also contrasted these errors with Thai sentence structures to investigate 

the intervening influence of the mother-tongue on these errors.  The data were 

collected from the English sales letters in the class of Business Writing of the fourth-

year non-English major students in one of the private universities.  As for the most 

often made grammatical errors, it was found that there were seven English grammatical 

errors.  Those were the errors of a punctuation which was the comma, sentence 

structures, passive voice pattern, plural form, spelling, subject-verb agreement and 

wrong tense usage.  As for the interference of the mother-tongue, it was found that 

there was an influence of Thai language structure on the participants’ writings when 

contrasting the grammar rules and sentence structures between Thai and English 

languages.  The discussions and implications from the findings of this study will be 

further discussed. 

 

Keywords: mother-tongue, English grammatical errors, English business sales letters 
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อํานาจการแทรกแซงของภาษาแม: กรณีศึกษาของการศึกษาเปรียบเทียบขอผิดพลาด

ทางไวยากรณในการเขียนจดหมายการขายทางธุรกิจภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ไมได

เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

 

ฐนิษญา จิริยะสิน1, กาญจนชริน สุทธิมณีทิพย2 
1,2 คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

1,2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 

บทคัดยอ 

 ไวยากรณเปนหนึ่งในองคประกอบท่ีสําคัญในการเขียนทางธุรกิจเพราะการเขียนท่ีถูก

ไวยากรณสามารถปรับปรุงภาพพจนของผูประกอบการทางธุรกิจและองคกร  งานวิจัยนี้มุงท่ีจะ

วิเคราะหขอผิดพลาดทางไวยากรณท่ีปรากฏบอยในจดหมายการขายทางธุรกิจภาษาอังกฤษท่ีเขียน

โดยนักศึกษาไทยท่ีศึกษาในระดับอุดมศึกษา  อีกท้ังยังเปรียบเทียบขอผิดพลาดเหลานี้กับโครงสราง

ประโยคในภาษาไทยเพ่ือศึกษาการแทรกแซงของภาษาแมตอขอผิดพลาดทางไวยากรณเหลานี้   ไดมี

การเก็บขอมูลจากจดหมายการขายทางธุรกิจภาษาอังกฤษในวิชาการเขียนทางธุรกิจของนักศึกษาชั้น

ปท่ี 4 ท่ีไมไดเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเอกชนแหงหนึ่ง   ในสวนของขอผิดพลาดทาง

ไวยากรณภาษาอังกฤษ  พบวามีขอผิดพลาด 7 ประเภทคือ เครื่องหมายวรรคตอนโดยเฉพาะ

เครื่องหมายจุลภาค โครงสรางประโยค ประโยคท่ีประธานเปนผูถูกกระทํา คําท่ีแสดงคําท่ีเปนพหูพจน 

การสะกดคํา การใชกริยาใหสอดคลองกับประธาน และการใชกาล (tense) ผิด  ในสวนของการ

แทรกแซงของภาษาแม  พบวาโครงสรางภาษาไทยมีอิทธิพลตอการเขียนของผูเรียนเม่ือเปรียบเทียบ

ไวยากรณและโครงสรางประโยคของภาษาไทยและอังกฤษ  การอภิปรายผลและการประยุกตใชผล

ของงานวิจัยนี้จะพูดถึงในลําดับตอไป 

 

คําสําคัญ: ภาษาแม, ขอผิดพลาดทางไวยากรณภาษาอังกฤษ, การเขียนจดหมายการขายทางธุรกิจ 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 399 | 

 

 

Introduction 

 Clarity and accuracy in business writing such as emails and letters are 

considered very important.  The reasons are that the messages that business 

professionals sent should be clear in terms of the conveyed message because time is 

so essential that once the message is sent, it should be clearly understood by both its 

senders and receivers.  Additionally, any form of business correspondence that 

business people write is their corporate’s image.  Hence, correct grammar which 

includes accurate use of tenses, sentence structures, punctuations, just to name a few, 

should be emphasized in business writings.   

 Business writings include a wide range of correspondence which are emails, 

letters, memos, proposals, and others. It is a type of writing that does not only seek 

to elicit a business response, but it is also a type of professional communication.  There 

are 4 main categories of business writings (Dupuis, 2017) which are: instructional 

business writing such as user’s manuals or memos, informational business writing such 

as minutes or reports, persuasive business writing such as sales letters or proposals, 

and transactional business writing such as emails or dismissal notes.  A business writing 

is sometimes called business communication and professional writing (Nordguist, 

2018).  

 As previously mentioned that clarity and accuracy were considered important, 

these two aspects have been emphasized as the writing goals for Thai students 

enrolling in all business writing courses. They were also the learning objectives of the 

course that this study was conducted.  The course was called “Writing for Business”, 

and it was offered in 2017 for Thai fourth-year students whose major was non-English.  

In this course, there were reviews of English sentence structures, tenses, and the uses 

of punctuations before the writing practices began. Then they were required to practice 

writing different types of business correspondence including sales letters.  They could 

work on doing the writing assignments in small groups to enable them to help each 

other to revise and edit their writings.  However, the students still make some 

grammatical errors with their business writings despite the recognition of the writing 

goals’ achievement. Therefore, it is crucial to investigate what kinds of writing errors 

these Thai students usually make in their sales letters and to find out whether the 
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errors have been interfered by their Thai language which was the learners’ mother-

tongue. 

 Understanding the reasons why the participants made some certain writing 

errors was critical and useful.  It helps the instructors not only to understand why the 

learners keep on making the same writing errors, but also to plan which parts of 

learning should be more emphasized.  In other words, the findings of this study could 

specifically detect the writing’s weaknesses of the learners which in turn help the 

writing instructors to plan which writing areas they should emphasize on their students.  

Additionally, the learners will become a good business communicator which is one of 

the criteria of work-life balance for the 21-century generation. 

 The remainder of this article proceeds in seven sections.  In the next two 

sections, there were objectives of the study and research questions. Next, there are 

brief descriptions of the literature reviews.  Then the research methodology including 

the methods and the study’s findings were followed.  Finally, its discussions and 

implications for future research were provided. 

 

Objectives of the study 

 The objectives of the study were twofold.  The first one was to investigate 

grammatical errors of English sales letters written by Thai fourth-year students with 

non-Business English major, and the second one was to contrast these errors with Thai 

sentence structures. 

 

Research questions 

 The research questions were: 

 1. What are the most often found grammatical errors of English sales letters  

              written by Thai fourth-year students with non-Business English major? 

 2. What are the interfering factors of Thai sentence structure on these English  

              grammatical errors? 
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Literature reviews and related studies 

 The word of grammar has several meanings and many people have attempted 

to explain it. According to Greenbaum & Nelson (2002:1 cited in Kamlasi, 2017), the 

word grammar refers to the set of rules that allow us to combine words in our language 

into larger units. Grammar deals with the rules for combining words into larger units 

and that is described in grammar is normally the sentence. Furthermore, (Hsu, 2013) 

says that grammatical errors mean inaccurate forms, semantic meanings, and use. In 

learning language, mastery of grammar is needed because it gives knowledge for 

learners how to convey the information explicitly and how to use correct sentence 

patterns.   

 After reviewing the definitions of grammar, it can be seen that grammar is 

defined from 2 different perspectives: descriptive and prescriptive.  According to 

Norquist (2018), grammar is defined slightly differently from each other depending on 

the views on language as descriptive or prescriptive.  From the descriptive aspect, 

grammar is referred to the systematic study and description of a language. On the 

other hand, grammar is referred to a set of grammar rules of how a language should 

or should not be used according to the prescriptive grammar. 

 The term “grammar” does not bring pleasant memories to the minds of many 

people (Kamlasi, 2017).  It actually brings to mind tedious lessons with endless drills, 

repetition, and other generally mindless practice. It is focused on mostly obscure rules 

of how people are supposed to write and speak.  This is the main reason why English 

learners have unpleasant experience of learning grammar.  As a result, they always 

have problems with the usage of grammar when they have to write something in 

English. 

 Besides the unpleasant nature of grammar, a lot of educators, linguists, and 

researchers in the field of teaching have also raised a question that the problem that 

ESL/EFL learners have with English grammar may be caused by their first language (L1).  

Those people have tried to find out the causes to the problem by proposing three 

methods which are contrastive analysis (CA), error analysis (EA), and interlanguage 

theory (Rustipa, 2011).  The basic assumption of contrastive analysis was that 

similarities between L1 and L2 facilitated learning while their differences became 
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opposite. However, some grammatical errors may not be predicted by contrastive 

analysis, so an error analysis came to play a role. The error analysis assumed that 

learners made errors because of their faulty inferences about the TL rules.  Lastly, 

interlanguage was the continuum between CA and EA. However, this study will focus 

on the contrastive analysis since one of the study’s objective is to contrast Thai and 

English languages to investigate the interfering influence of the learners’ mother-

tongue. 

 What is interesting when contrasting Thai and English languages was that both 

languages have unique characteristics.  First of all, both languages originated from 

different sources.  According to Britannica Encyclopedia, Thai belonged to Tai family 

of Southeast Asia (2013) while English was from Indo-European family of languages 

(2018). Therefore, the two languages really have nothing in common starting from 

alphabets, punctuations to sentence structures.  

 One of the interesting studies on contrastive analysis between English and Thai 

language was the study of Defense Language Institute in Monterey (1974) which is 

called ‘A Contrastive Study of English and Thai.’  Its purpose was to come up with 

teaching and learning materials to help teachers in defining the problems that Thai 

learners may encounter when learning English.  It was one of the early comprehensive 

contrastive analysis studies because it focused on phonology, morphology, sentence 

structure, verb phrases, non-phrases, and vocabulary problems respectively.  Another 

study on contrastive analysis was from Chakorn (2006) on analyzing 80 business letters 

of request written in English by Thai speakers (TH) and native English speakers (NT) 

from the perspectives of contrastive text linguistics and pragmatic.  It was found that 

TH request letters contained unique hedging strategy while NT requests used more 

direct strategy.  According to Chakorn’s (2006) conclusion, TH letters generally used a 

combination of logos, ethos and pathos whereas the NT letters tended to 

predominantly use strong logos. The most recent study which contrasted English with 

L1 was from Maqbool et al. (2018). They investigated the essay writing errors of 

graduate level students on the use of English articles. They found that learners whose 

L1 was Urdu made more article errors than other learners whose L1 was not Urdu 

because Urdu did not have article system.  As a result, they suggested that teachers 
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should focus more on the mother-tongue interference and encourage their students 

to consult grammar books when in doubt. 

 

Methodology 

 A mixed design method was implemented in this study.  First of all, a content 

analysis had initially been used to classify and categorize the writing errors into 

different groups. It was also used to contrast the grammars of both English and Thai 

to find out the interfering factors of the mother-tongue. Furthermore, a descriptive 

statistics together with a tally sheet were employed to find the most often made errors 

 The data were collected from 14 pieces of sales letters written by Thai fourth-

year students with non-English majors who enrolled in the course called Writing for 

Business in the University of the Thai Chamber of Commerce.  The data were analyzed 

quantitatively using descriptive statistics and qualitatively using Theorizing technique 

(LeCompte and Preissle, 1993).  Theorizing technique consisted of 4 main components: 

perception, which was perceiving and recording everything as it happened; comparing, 

contrasting, aggregating, and ordering which were the organization of the collected 

data; establishing linkages and relationships which referred to identifying associations; 

and finally speculation which was making inferences. Every component was done 

through the use of tally sheets. 

 The procedures were initially to read through all the 14 English sales letters 

and took notes of all the detected grammatical errors. The errors were grouped under 

each categories by consulting the grammar textbooks. Then they were revalidated with 

an expert who was an experienced writing instructor.  After that, the tally sheet was 

used to mark how often each type of errors was made.   

 The procedures of analyzing the data were conducted again after one month 

by the researcher in order to find the intra-rater reliability.  The results of the second 

data analysis corresponded with the first time which showed a high inter-rater reliability 

of .80. 
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Findings 

1. Grammatical errors 

 It was found that there were seven categories of most often made errors in the 

sales letters.  They were listed from the most to the least often occurred as follows: 

punctuation (comma), sentence structures, passive voice structure, plural forms, 

spelling, subject-verb agreement, and wrong tense usage respectively.  Another finding 

was that there were interferences of the mother-tongue which resulted in the learners’ 

writing errors. 

 The grammatical errors with their frequencies of occurrence and percentages 

were shown in Table 1 below. 

Types/Categories of Errors Frequency of Errors (items) Percentage of Errors (%) 

(1) Punctuation (comma) 11 30.56% 

(2) Sentence Structure 10 27.78% 

(3) Passive Voice 5 13.89% 

(4) Plural 4 11.11% 

(5) Spelling 3 8.33% 

(6) Subject Verb Agreement 2 5.55% 

(7) Wrong Tense Usage 1 2.78% 

  

 

In total, there are 11 items of punctuation (comma) errors, 10 items of sentence 

structure errors, 5 items of passive voice errors, 4 items of plural errors, 3 items of 

spelling errors, 2 items of subject verb agreement errors and 1 item of wrong tense 

usage errors respectively. From the aforementioned results, the feature of each error 

was as follows: 

 1.1. Punctuation (comma) errors 

 Punctuation error was defined as the lack of a comma where it was needed in 

that specific place or the wrong usage of a comma to replace other correct 

         Table 1: Frequencies and Percentages of Errors 
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punctuations such as a period or a semicolon.  Altogether, there were comma errors 

in 11 places or 30.56%. Some of the examples of this type of error were: 

 1.1.1. A comma is missing in a greeting though there is one in a complimentary 

close. 

For example: 

“Dear Mr. Jones” (greetings), “Yours sincerely,” (complimentary close) 

“Dear Cereal Lover” (greetings), “Sincerely,” (complimentary close) 

“Dear Mr. Thongplew” (greetings), “Sincerely,” (complimentary close) 

1.1.2. A comma is missing in adverb clauses. 

For example: 

“When you buying 300 bath up you can get coupon…” 

1.1.3. A comma is missing in a conditional or if-clause sentence. 

For example:  

“If you are not happy with the menu we promise to…” 

1.1.4. There is no comma used in a direct quotation. 

For example: 

“The taste, texture, and appearance really go well together said Pierre…” 

1.2. Sentence structure errors 

Sentence structure error or fragment was defined as the wrong structure of a 

sentence. In other words, no verb was shown in a sentence; or a dependent clause, 

or the wrong pattern of a particular tense, or sentence structure was used. It was found 

that there were 10 items (27.78%) of sentence structure errors. The examples of this 

type of error were provided as follows: 

 “…in Thailand really hot.” 

“This menu has helps to control weight…” 

1.3. Passive voice errors 

 As we all know, the structure of a passive voice is composed of VERB TO BE + 

PAST PARTICIPLE.  Therefore, the passive voice error in this study is defined as the 

missing VERB TO BE or the wrong choice of VERB TO BE. 

There were 5 items (13.89%) of passive voice errors. Some of the examples were 

shown below: 
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“Ingredients made of Thai’s jasmine milk and rice…” 

“The new menu made with dry raisin, papaya…” 

1.4. Plural form errors 

A plural form error is defined as the error of the countable noun which was not 

changed into a plural form or the change of uncountable noun into a plural form.  It 

was found that there were 4 items of errors (11.11%). The examples of this type of 

errors were demonstrated below: 

“You can add other topping.” 

“These cereal has a Thai traditional beverage are founded many year ago.” 

“For more detail” 

 1.5. Spelling errors 

 A spelling error is defined as an error that did not conform to the 

conventionally accepted form of spelling of that particular word (Collins English 

Dictionary).  Three items of spelling errors (8.33%) were found, and one of those errors 

was provided below: 

 “When you buying 300 Bath up you can get coupon…” 

 1.6. Subject-verb agreement errors 

 A subject-verb agreement error is defined as an error when the verb does not 

agree with the subject in person or number.  There were 2 items of this type of error 

(5.55%) which were shown below: 

 “It’s a must try for people who wants healthy.” 

 “It is healthy for people and customers who is looking to try the new thing.” 

 1.7. Wrong tense usage error 

 A wrong tense usage error is defined as an error that is made by the use of 

incorrect tense.  One item of error (2.78%) for the wrong tense usage was found as 

follows: 

 “When you buying 300 Bath up you can get…” 

(Present Simple Tense should be used in a dependent clause instead of Present 

Continuous Tense). 
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2. Interfering factors of Thai language 

 Another interesting issue which resulted from the above findings was whether 

Thai language which was the mother tongue or L1 of the learners interfered with these 

grammatical errors; and if it did, what the interfering factors of Thai sentence structures 

on these grammatical errors were.   

 2.1. Punctuation errors 

 Referring to the wrong uses or the lack of commas in students’ sales letters, 

these can be explained when analyzing the uses of punctuations in Thai language.  

When writing in Thai, punctuations are not used.  Thai people would probably use 

spacing to separate clauses and/or sentences instead of punctuations.  Therefore, it 

may be difficult for some Thai students to master English punctuations when 

contrasting their mother-tongue against English language. 

For example: the translated sentence of the following English sentence would be: 

 “When you buy 300 baht up, you can get coupon…” 

 เม่ือทานซ้ือมากกวา 300 บาท ทานจะไดรับคูปอง (which may be literally retranslated 

back into English as, “When you buy more than 300 baht you will get coupon”) 

 “The taste, texture, and appearance really go well together, said Pierre.” 

 ปแอรพูดวารสชาติ เนื้อสัมผัส และรูปลักษณเขากันไดเปนอยางดี (which may be literally 

retranslated back into English as, “Pierre say taste texture and appearance really go 

well together”) 

 2.2. Sentence structure errors 

 When contrasting simple sentence structures between Thai and English, two 

main differences were found.  The first one is that the subject of a sentence is 

obligatory in English while it can be optional in Thai.  Another difference is the use of 

linking verbs with adjectives. The linking verbs (such as be or other verbs like feel, 

appear, etc.) are used in English, but they are not used in Thai. (A clear example of 

this explanation can be seen from these 2 sentence: He is very tall. Or เขาสูงมาก).  This 

has explained why the following sentence was written as:  

“…in Thailand really hot.” which should be written as “…in Thailand, it is really hot.” 

 Apart from the sentence structures, to be able to use English tenses correctly 

is also the most difficult thing for Thai learners.  Writing to show tenses in Thai is simple 
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because the verb is unmarked whether it indicates present, past, or continuous. 

However, the error in the following sentence is not the case.  

 “This menu has helps to control weight…” which should be written as “This menu 

has helped to control weight…” 

 It may be resulted from the overgeneralizations of grammatical rules in English 

between present perfect tense (has/have + past participle) and present simple tense 

(showing subject-verb agreement when the subject is singular and third person). 

 2.3. Passive voice errors  

 The passive pattern in Thai language is similar to English and a bit less 

confusing.  Generally, its pattern is as follows: the inversion of subject and object + 

Thai word to show passive form (ถู ก ) + verb + Thai word to show the means or the 

object (ดวย) 

For instance:  He was killed by a knife.  In Thai, we would say,”เขาถูกฆาดวยมีด” 

 When comparing the two passive sentences, it is clear that English uses the 

auxiliary verb BE while Thai does not use any auxiliary.  This can interfere Thai learners 

when they have to write English passive sentences. 

 2.4. Plural form, subject-verb agreement, and wrong tense usage errors 

 These types of errors are related to the study of word form or morphology.  

Unlike English, noun plurals in Thai are marked by additional modifiers to the noun 

rather than by inflectional affixes.  Additionally, there are no marks indicating present 

tense for third person singular as well as past tense and past participle.    

 Therefore, it can be seen that the grammatical errors in plural forms and 

subject-verb agreement that Thai learners made can be caused by the interference of 

their L1.  However, as in the case of wrong tense usage, it may be a bit too early to 

say that this error was caused by L1 interference since there was just one piece of 

information obtained from the source.  

 2.5. Spelling errors 

 As in the spelling error found in “When you buying 300 Bath up you can get 

coupon…”, it is clear that this error is an interference from Thai language because the 

last consonant “ท” in Thai is similar to “th” in English.  Hence, Thai learners are likely 

to misspell the currency of Thai baht to be “bath.”   
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Conclusions 

 The results of the error analyses showed that the students made 36 

grammatical errors in seven different categories of errors in their sales letters. As shown 

in Table 1, the frequencies of those seven errors were counted in percentages as 

follows: punctuation (comma) errors = 30.56%, sentence structure errors = 27.78%, 

passive voice form errors = 13.89%, plural errors = 11.11%, subject-verb agreement 

errors = 8.33%, and wrong tense usage errors = 2.78% respectively.  It was also found 

that almost all of the errors which were the punctuation, sentence structure, passive 

voice form, plural, and subject-verb agreement errors were caused by the interference 

of the learners’ mother tongue when contrasting the grammar rules and sentence 

structures between Thai and English languages.  However, this conclusion will be 

further discussed in the following section. 

 

Discussion and Implications 

 When contrasting the findings with the grammatical structures of Thai and 

English languages, it is undeniable that there is a possibility that the errors are caused 

by the interference of the learners’ mother-tongue.  However, there may be other 

causes such as the overgeneralization of grammar rules, the carelessness of the 

learners themselves not to pay more attention in applying the grammar rules being 

used, the misunderstanding of grammar rules that they have learned, the insufficient 

knowledge of those rules, or even the learners’ motivation, and so much more 

because language learning is a dynamic process, and it occurs in continuum.  Apart 

from that, language learners are also unique.  They have different background 

knowledge, learning styles, and learning expectations as their majors are different.  

Therefore, more in-depth studies in terms of both quantitative and qualitative data 

should be conducted with these non-English majors to obtain more evidence. 

 However, the results of the study provide some implications to the language 

learning and teaching.  First of all, they imply that CA is useful for the teachers to plan 

what they should focus in their lessons after pinpointing the learners’ mistakes as it is 

assumed that the similarities between L1 and L2 facilitate learning while differences 

can cause the learning problems. Secondly, it saves time for the teachers when giving 
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feedback to their students because they can focus on the specific patterns between 

L1 and L2 that their students have problems with.  The last and most important 

implication from the study is that the role of non-native English teachers, whose L1 is 

the same as their students, will become more important if they use CA as one of their 

instructional methods. Using CA as magnifying lens to see the differences between L1 

and L2, the teachers will help their students understand why they make these mistakes 

and become more aware not to make those mistakes again when writing in L2.  
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Abstract 

A brand name of a product is similar to an appearance of a person. A person 

with an attractive appearance can cause a good first impression. Likewise, a product 

with a catchy brand name can also draw customers’ attention. Since 1978 (Moody, 

2018) when China first launched their open-up policy, they have become one of the 

fastest growing countries with high purchasing power. A lot of international companies 

all over the globe have strived to gain their market share in this country where there 

is a long history of rich culture and civilizations.  What those international companies 

did was to translate their brand names into Chinese in order to acculturate themselves 

or blend into this huge market. Therefore, the main aim of this study was to investigate 

the translation method(s) that the international companies had most often used in 

order to translate their products’ brand names into Chinese Mandarin by focusing on 

those of fast food and snacks which were popular among Chinese consumers.  The 

findings were that the first most often used translation method was transliteration of 

Nabokov (1964). The second and third translation methods were word-for-word 

translation and free translation methods of Newmark (1988).  

 

Keywords: translation method, brand name, China 
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อํานาจแหงแดนมังกร: วธิีแปลที่ใชสําหรับการแปลตราสินคาอาหารจานดวนและขนม

ขบเค้ียวนานาชาติในตลาดประเทศจีน 

 

ฐนิษญา จิริยะสิน1, เหยาตง โหยว2 
1 คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

2 คณะบริหารธุรกิจ 
1,2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

2 นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

 

บทคัดยอ 

ตราสินคาของผลิตภัณฑเปนเสมือนรูปลักษณของบุคคล   คนท่ีมีรูปลักษณท่ีดึงดูดใจสามารถ

ทําใหเกิดความประทับใจแรกพบ  เชนเดียวกับตราสินคาท่ีนาสนใจท่ีสามารถดึงความสนใจของลูกคา  

เม่ือประเทศจีนเริ่มนโยบายเปดประเทศสูโลกเม่ือป พ.ศ. 2521 (Moody, 2018) จีนเปนหนึ่งใน

ประเทศท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดดวยอํานาจการซ้ือสูง  ประเทศขามชาติมากมายท่ัวโลกพยายามท่ีจะไดสวน

แบงตลาดในประเทศท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานท่ีร่ํารวยดวยวัฒนธรรมและอารยะธรรม  สิ่งท่ี

บริษัทขามชาติเหลานี้ทําก็คือการแปลตราสินคาของตนเปนภาษาจีนกลางเพ่ือท่ีจะผสานตัวเองใหเขา

กับวัฒนธรรมในตลาดขนาดใหญนี้  ดวยเหตุนี้วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยนี้คือการวิเคราะหวิธีแปล

ท่ีบริษัทขามชาติใชมากท่ีสุดในการแปลตราสินคาของตนเปนภาษาจีนกลางโดยมุงเนนท่ีผลิตภัณฑ

อาหารจานดวนและขนมขบเค้ียวท่ีเปนท่ีนิยมในผูบริโภคชาวจีน  พบวาวิธีการแปลท่ีใชบอยท่ีสุดอยาง

แรกคือ transliteration ของ Nabokov (1964) วิธีการแปลอันดับท่ีสองและสามคือ  word-for-

word translation and free translation methods ของ Newmark (1988) 

 

คําสําคัญ: วิธีการแปล, ตราสินคา, ประเทศจีน 
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Introduction 

 After China, the Land of the Dragon, has launched the country’s “reform and 

open-up policy” in 1978 (Moody, 2018), they have become one of the most rapidly 

growing countries in terms of the country’s GDP, which is “the total dollar value of all 

goods and services produced over a specific time period, often referred to as the size 

of the economy” (Kramer, 2019), and GDP (PPP), which is referred to as “a metric used 

to compare economic productivity and standards of living between countries” (Hall, 

2019).  According to Bajpai (2019), China was in the second rank of the world’s top 20 

economies with GDP of $12.01 trillion and GDP (PPP) $23.15 trillion. The strong 

economy of the country is then resulted in high purchasing power of their citizens. 

From the report of Goldman Sachs (n.d.) on China’s consumption pattern, it was found 

that the first top two categories of Chinese consumers’ expenditures were on clothes 

and food. 

 With the rising purchasing power of the Chinese people and as one of the top 

preferable spending categories, China has become a very attractive and competitive 

market for the international fast food and snack products.  In order to gain market 

share over other competitors of the same product, these companies’ marketing 

strategy in the international markets would be standardization and adaptation (Doole, 

& Lowe, 2008 cited in Cui & Ting, 2009).  Standardization refers to providing a standard 

product or service anywhere the company is located whereas adaptation means that 

the company needs to consider the cultural uniqueness of the region.   

 This was a case that happened when the international brand names of fast 

food and snack products entered China where there has been a deep-rooted culture 

and civilizations for centuries. They seemed to focus on adaptation because they 

realized that their business would be successful if they could acculturate themselves 

with Chinese consumers.  Their first marketing strategy on adaptation was to translate 

their English brand names into Chinese to make themselves become more acquainted 

with the Chinese people of all walks of life.   

 The remainder of this article proceeds in five sections.  The next section 

contained research objectives and research questions.  Next, there were brief 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 416 | 

 

 

descriptions of the literature reviews.  Then the research methodology including the 

methods and the study’s findings were followed.  Finally, the discussions and 

implications were provided. 

 

Objective and research question of the study 

 Because of the influx of international brand names for fast food and snack 

products into China, all of them have tried to acculturate themselves to fit in the new 

marketplace’s culture by translating their own brand names into Chinese Mandarin.  

Taken this into consideration, the objective of this study was to investigate the 

translation method(s) that the international companies had most often used in order 

to translate their products’ brand names from English to Chinese Mandarin by focusing 

on the fast food and snack products that were popular among Chinese consumers.  

With this in mind, this study’s research question was what the most often used 

translation method(s) that the international companies used to translate their English 

brand names into Chinese Mandarin. 

 

Literature review and related studies 

 According to English Oxford Living dictionary (n.d.), translation is a process of 

conversing written words or texts from one language to another. Translation is a 

complicated task (Owji, 2013) because this kind of work requires attention not only to 

its original meaning of the source language but also the impact of its translated version 

on readers of the target language. 

 Among other translation’s framework, one of the practical translation 

taxonomies was from Baker (1992) of which different strategies were recommended 

such as using a more general word or more neutral or less expressive word, cultural 

substitution, loan word, paraphrasing using related or unrelated words, using omission, 

and finally translating by using illustrations.  According to Baker (1992: 42), this is “a 

useful option if the word which lacks an equivalent in the target language refers to a 

physical entity which can be illustrated, particularly if there are restrictions on space 

and if the text has to remain short, concise, and to the point.”  
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 In the light of the translation process, there were different translation methods 

that were mentioned in various literatures. However, only some of these methods 

which were cited often would be covered. The first one was transliteration method 

which was originated from Nabokov (1964).  Under this method, Regmi et al. (2010: 18) 

have simplified its term to be “a process of replacing or complementing the words or 

meanings of one language with meanings of another as sometimes the exact 

equivalence or exact meaning might not exist.” In other words, transliteration is a 

process of writing words of the source language by using the writing system of the 

target language (Kirschenbaum, 2010). Newmark (1988) divided translation methods 

into the source language (SL) and target language (TL).  Under the SL, there were 4 

translation methods which were word-for-word translation, literal translation, faithful 

translation, and semantic translation methods.  On the other hand, there were also 4 

translation methods under the TL which were adaptation, free, idiomatic, and 

communicative translation methods.  Out of these 8 methods, Newmark (1988) had 

indicated that the semantic and communicative translation methods were capable of 

accomplishing the main purpose of translation in general. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Figure 1: Newmark’s Translation Methods 

  

In the study of Huang (2005) which tried to find out the way to achieve accuracy 

of using transliteration method. He proposed the Existing Named Entity (NE) 

Transliteration method as a solution. His experiment showed that NE Transliteration 

method could significantly reduce the transliteration character error rate. 
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 As for the studies in the context of translations from English to Chinese 

Mandarin, Cui and Ting (2009) conducted a research on the different marketing 

strategies (4P’s) that KFC and McDonald’s used in China on the cultural perspective.  

They concluded that “language, consumer values and buying behaviors are the most 

significant considerations for the transnational companies when entering a new foreign 

market and gaining the market shares” (Cui & Ting, 2009: 50).  In the contrastive study 

of brand names in English and Chinese of Qiang (2013), he found that three main 

translation methods had been extensively used which were transliteration, paraphrase 

and complementary translation.  His last conclusion was translators should pay more 

attention when translating because “what may seem to be a good name for a product 

in English may be a totally unacceptable name in another language. It is the same case 

in Chinese” (Qiang, 2013: 115).  Another interesting study on translation was from 

Bogushevskaya (2017) when she analyzed the translations of international sports 

products brand names into Mandarin and vice versa by focusing on the linguistic and 

cultural perspectives.  She found out that though there were several different 

translation methods used to translate foreign brands into Mandarin, phonemic loan 

was the most often used translation method. Her recommendation to avoid any 

negative impact from translation was that one must be acquainted with cultural 

traditions, superstitions, symbolism and ambiguity of Chinese characters. 

 

Methodology 

 This study was conducted, using a qualitative design method, as a part of an 

Independent Study Course in the Bachelor’s Degree of the International College (IC) in 

the University of the Thai Chamber of Commerce.  In order to find out which fast food 

and snack brands were popular among Chinese consumers and which would later 

become the data or samples under this study, the interviews were conducted with 15 

randomly selected out of 214 Chinese students studying in the IC under the majors of 

Accounting, Business Administration, Business English, and Tourism Management. 

 They were asked to name their most favorite international brand names of fast 

food and snacks. Their answers were then noted.  After that, all the mentioned brand 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 419 | 

 

 

names of fast food and snacks were ranked from the most popular to the least one, 

and the top five brand names of each category were used. Under the category of fast 

food products, the top five mostly selected brand names being ranked from the most 

favorite to the least favorite were Subway, Burger King, McDonald’s, KFC, and Pizza 

Hut.  For the snack food, the popular brand names were Lays, Nestle, Hershey, Oreo, 

and Pringles. 

 After obtaining the top five brand names under each category of fast food and 

snack products, the analyses of these brands were conducted on the ground of Baker’s 

taxonomy (1992, cited in Owji, 2013) which has been used by many professional 

translators (Owji, 2013). In Baker’s taxonomy (1992, 26-42), she listed 8 translation 

strategies for the translators for solving any translation problems that may occur. One 

of those strategies that was referred to in this study was translation by cultural 

substitution which was to substitute cultural-related expression with that of a target 

language after contemplating the target readers. To be exact in this study’s context, it 

was to translate the original international brand names by substituting them with 

Chinese language.  However, this translation process also involved other considerations 

which related to the Chinese customers’ culture, ways of life, and beliefs. 

 The selected brand names or data were then listed on the Analytical Sheets 

which were pieces of blank paper with 6 columns: English Brand Names, Meaning in 

English and/or Origin, Chinese Name, Mandarin Pronunciation or Pin Yin, Meaning in 

Chinese, and Translation Method.  As for the last column, many translation methods 

or approaches have been consulted with to analyze what kind of translation method(s) 

that these business enterprises used to come up with their brand names in Mandarin 

Chinese. During the data analysis, the translation method that was used to translate 

each international brand name was then written next to it in the Analytical Sheet. The 

results of translation methods were rechecked by the research team’s members for 

inter- and intra-reliabilities.  Any idea contradictions on the results of translation 

methods were discussed and corrected.  Therefore, the final results of both inter- and 

intra-reliabilities were high at .90.  Then the translation methods that were used in 

translation these brand names were tallied for frequencies. 
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Findings 

 As there were 2 categories of brand names that were focused in this study, the 

findings from analyzing the translation method(s) used would be reported under each 

category.  The first category was the fast food brand names which were Subway, Burger 

King, Pizza Hut, McDonald’s, and KFC whereas the brand names in the second category 

which was the snack products were Lay’s, Nestle, Oreo, Snickers, and Pringles. 

 From the Table 1, it was found that the transliteration method was the most 

often used translation method in the brand names of Subway, Pizza Hut, McDonald’s, 

and KFC.  They were the substitution of the similar sounds in Chinese despite 

maintaining the same or parallel meanings of English. The translation method of word-

for-word translation was used as the translation method for Burger King because ‘hàn 

bǎo wáng’ can be broken down into ‘hàn bǎo’ which meant ‘humburger’ and ‘wáng’ 

whose definition was a ‘king.’        

 In addition to that, Table 2 also showed that the transliteration method was 

used in almost all of the selected brand names.  In other words, four of them were 

translated by the transliteration method.  Free translation method was used to 

translate the ‘Nestle’ brand.  In fact, the Chinese name actually represented the logo 

which was a ‘nest.’  

 To sum up, the findings were that there were 3 translation methods that were 

used in translating the selected international brand names in this study. The most 

often used method was the transliteration method of Nabokov (1964).  A 

comprehensive definition of transliteration was provided in the study of Regmi et al. 

(2010: 18) which was “a process of replacing or complementing the words or meanings 

of one language with meanings of another as sometimes the exact equivalence or 

exact meaning might not exist.”  The second and third translation methods found in 

the findings were the semantic and communicative translation methods of Newmark 

(1981).  According to the OpenLearn (n.d.) on Translation as a career, Newmark’s 

semantic translation referred to “attempts to render, as closely as the semantic and 

syntactic structures of the second language allow, the exact meaning of the original.”  

As for the third translation method, it was communicative translation.  This method 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 421 | 

 

 

was opposite from semantic translation because “it attempted to produce on its 

readers an effect as close as possible to that obtained on the readers of the original” 

(Newmark, 1981: 39, cited in OpenLearn (n.d.). Hence, this method tended to use more 

generic and direct terms. 
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Conclusions of the Findings 

 Although the collection of data in this study was handful, which was a limitation 

of the study, since it was a requirement of the Independent Study in the Bachelor’s 

Degree level, the main finding of the data investigation revealed that the most often 

used translation method of the International brand names of fast food and snack 

products penetrating into the Chinese market was the transliteration method.  

Transliteration, proposed by Nabokov (1964), was a process of writing words of the SL 

by using the writing system (Kirschenbaum, 2010) and replacing the sounds of the TL. 

This method was often used in translation when the SL and TL share nothing or slightly 

a few characteristics in common in terms of their writing and pronunciation systems. 

According to Animucha (2017), Mandarin, is a tonal, analytic language with topic-

prominent organization. It is written using logograms known as hànzì. On the other 

hand, the English language is a Germanic language that uses a Latin script, modal verbs 

and the palatalization of consonants. Therefore, when transliterating, a translator 

would pay more attention in trying to replace either the spelling or sound of the 

original brand name in the SL into the script of the TL in order to make the 

pronunciation similar as much as possible. 

 Another finding of the study was that there were other 2 translation methods 

that were used in the selected international brand names under this study.  They were 

word-for-word translation and free translation methods (Newmark, 1988). The word-

for-word translation method was categorized under the semantic level of translation 

of which each word or text in the SL was translated in the TL with or without conveying 

the same meaning in the original text. On the contrary, the free translation method 

was classified under the communicative level of translation.   

 As the name implied, the free translation method meant that the translator 

was free to try to reproduce the text in SL without using a certain method.  This was 

the case of the brand name “Nestle” which was translated into Chinese as 雀巢(què 

cháo) which meant a nest. The translator did not translate the brand name itself, but 

rather used its logo which was the nest to translate into Chinese. 
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Discussions and Implications 

 From the findings, the translation method that was most often used was the 

transliteration method.  This finding was supported with the study of Bogushevskaya 

(2017) on the sportswear brand names. Although she did not use the term 

‘transliteration’ as instead ‘phoneme substitution pattern,’ she found that most 

translated brand names of sport wears were translated by mapping each foreign 

phoneme to the closest phonological or phonetic Chinese Mandarin which was 

actually a similar process of transliteration method.  Another supporting evidence that 

transliteration was popular among other translation methods was the findings of the 

contrastive study of brand names in English and Chinese by Qiang (2013).  He reported 

that though several skills were used in translating brand names, transliteration, 

paraphrase and complementary translation were found.  However, the results of this 

study imply that more studies are required particularly on extensive types of products 

and a number of data. 

 One interesting issue from the above literature reviews including this study is 

why transliteration is the most often used translation method in the Chinese context.  

Is it because of the country’s deep-rooted culture, the people’s values and beliefs, or 

a combination of everything mentioned earlier?  On the other hand, is it just because 

the writing system of Chinese language is totally different from English?  The unique 

characteristics of Chinese writing system are that it is pictographic, which means that 

Chinese characters are originally pictures of the objects they refer to, and ideographic, 

which shows that some Chinese characters can represent the concept of something. 

These questions are still awaiting for more studies to find out. Therefore, the findings 

of this study imply more studies on the translations of international brand names into 

Chinese Mandarin which relate to other academic and business fields such as 

Marketing, Intercultural Communication, just to name a few, to find out whether there 

are any other appropriate translation methods being used if the settings or contexts 

have been changed. 
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Abstract 

This study investigated linguistic realizations of moves and politeness strategies 

in Asian and international organizations’ official open request letters. The instruments 

were ‘Communicative Purposes’ checklists and ‘Politeness Strategies’ checklists. Two 

native English speakers having similar knowledge and teaching experience were trained 

to complete the checklists. Data collected were analyzed by using SPSS Frequency 

and Content Analysis based on Kong’s (1998) seven moves and Brown and Levinson’s 

(1987) politeness. The findings show that both Asian and international organizations’ 

letters were written with six moves. And the two types of letters revealed both the 

similarities and differences in terms of politeness strategies. 

Keywords: intercultural communication, request letters, structural moves,  

     politeness strategies 
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อัตถภาคโครงสรางและกลวิธีแสดงความสุภาพ 

ในหนังสือขอความอนุเคราะหเปดผนึก 

 

ตั๊กวา โบวสุวรรณ 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเขาใจกระจางเชิง   ภาษาศาสตร (linguistic 

realizations) ของ อัตถภาคโครงสร า ง  ( structural moves) และกลวิ ธี แสดงความสุ ภ าพ  

(politeness strategies) ในหนังสือขอความอนุเคราะหเปดผนึก โดยใชแบบตรวจสอบรายการ 2 

ช นิ ด  ไ ด แ ก  Communicative Purposes checklists แ ล ะ  Politeness Strategies checklists 

เจาของภาษาผูมีความรูและประสบการณการสอนท่ีคลายกันไดรับการคัดเลือกและฝกวิธีการตอบ

แบบตรวจสอบรายการดังกลาว ภายหลังการวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี (SPSS 

Frequency) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) โดยเปรียบเทียบกับการเรียงอัตถภาค 7 

ชนิดของ Kong (1998) และกลวิธีแสดงความสุภาพของ Brown และ Levinson (1987) ผลการศึกษา

พบวา หนังสือขอความอนุเคราะหเปดผนึกท่ีเปนทางการจากองคกรในเอเชียและนานาชาติ

ประกอบดวยการเรียงตัวของอัตถภาค 6 ชนิด โดยอัตถภาคท่ีขาดไปไมเหมือนกัน และการเรียง

ของอัตถภาค 6 ชนิดก็ไมเหมือนกันดวย ในสวนของการวิเคราะหกลวิธีแสดงความสุภาพพบวาหนังสือ

ท้ัง 2 ประเภทมีท้ังกลวิธีแสดงความสุภาพท่ีคลายกันและแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: การสื่อสารขามวัฒนธรรม, หนังสือขอความอนุเคราะห, อัตถภาคโครงสราง,  

  กลวิธีแสดงความสุภาพ 
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Introduction  

Intercultural communication skills have played a crucial role when there has 

been a force for cultural de-globalization or cultural pluralism in an increasing multi-

polar world economy (Hooker, 2008). Today, businesses are conducted across borders. 

Therefore, economic success of each business sectors, organization, or country 

increasingly depends on the ability of employees or officials to display competent 

intercultural communication behaviors with individuals from other cultures (Varner & 

Beamer, 2010; Franko, 2012).  Different cultures may use different rhetorical strategies 

for writing correspondence. Writing patterns that are effective in one culture, therefore, 

may not transfer successfully in intercultural communication (Park et al., 1998). This 

study analysed rhetorical preferences of Asian and international organizations’ open 

request letters aiming to see if there are any statistically significant differences in terms 

of structural moves and politeness strategies. An open request letter is a letter 

intended to be read by a wide audience. It is carefully written. Therefore, this type of 

letter is not only a reliable source for language study but also easily accessed at all 

times. 

 

Literature Review    

This section concerns the review of all related literature including (1) 

contrastive rhetoric, (2) structural moves in business request letters, (3) politeness 

theory, and (4) Brown and Levinson’s politeness strategies. 

Contrastive rhetoric (CR) 

 Within the framework of applied linguistics and second language acquisition, 

contrastive rhetoric is the term for a cross-cultural analysis first used in Kaplan’s (1996) 

study of ESL students’ essay writing. It examines differences and similarities in writing 

patterns across cultures (Colombo, 2012). Contrastive rhetoric has recently expanded 

beyond essay writing to examine academic and professional writing for specific tasks 

(Connor, 1997). Previous contrastive rhetorical genre studies investigated various genres 

such as business letters (Jenkins & Hinds, 1987), scientific articles (Ventola & Mauranen, 

1991), letters of application (Connor et al., 1995), letter of recommendation (Precht, 
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1998), grant proposals (Connor & Mauranen, 1999; Feng, 2004), and editorials 

(Tirkkonen-Condit, 1996). This contrastive rhetoric research has found not only that 

rhetorical patterns are an essential component of language but also that rhetorical 

structures differ between languages and cultures (Ostler, 2001).  

This study applied contrastive rhetoric to examine structural moves in request 

letters. A ‘MOVE’ is a communicative event the writer aims to accomplish (Swales, 

1990). Since “a genre comprises a class of communicative events, the members of 

which share some set of communicative purposes” (Swales, 1990: 58), analysis of the 

moves is an inevitable tool to realize the writers’ communicative purposes which are 

considered a focal point for genre study and essential in genre comparison (Zhu, 2005). 

In other words, move analysis enables researchers to effectively realize communicative 

purposes which are a starting point for defining genre.   

Genre analysis was recommended by Swales (1990) and explained by Bhatia 

(1993) with the notion that a genre text can be analyzed as a recognizable 

communicative event which is characterized by a set of communicative purposes. 

These communicative purposes can be realized in moves and steps (Swales, 1990). A 

step is a lower unit than a move. Each move can have more than one step. Swales’ 

(1990) move structure analysis has been applied to many genre studies of written 

business correspondence (Swangboonsatic, 2006). 

Structural moves in business request letters 

Applying Swales’ (1990) rhetorical movement analysis approach, Kong’s (1998) 

seven move structure of trade enquiries provided a framework for Nguyen and Miller’s 

(2012) investigation of both move structure and linguistic realization of moves in 

business request letters of Vietnamese students taking an English for Specific Purposes 

course in Vietnam and business professionals.  Since moves of open request letters 

have not previously been explored, like Nguyen and Miller (2012), this study applied 

Kong’s (1998) seven move structure as a framework to analyze moves. Kong’s (1998) 

seven moves include: 

Move 1: Source of reference 

 1a. State where and when you heard the information 

 1b. Refer to previous correspondence 
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Move 2: Make the request 

Move 3: Background of the company or to the matter 

Move 4: Justification for the request 

Move5: State the condition 

Move 6: Enquiry about other related items or matters 

Move 7: cordial conclusion 

Politeness theory 

 Brown and Levinson (1987) define politeness "as a complex system for 

softening face threats" (Watts, 2003). Expanding from the concept of face or public 

image offered by Goffman’s (1967), Brown and Levinson proposed an original face-

saving model of politeness in 1978, and a revised model in 1987 known as Politeness 

Theory.  Brown and Levinson’s theory of politeness was a large scale work aiming to 

explain and to predict polite language behavior in all languages and cultures. Even 

though there has been a controversial issue of how universal the theory can be, no 

international scholars have disagreed that it is a theory with great importance for 

pragmatics and other areas of language study such as cross-cultural understanding (e.g. 

Pizziconi, 2003; Fukada and Asato, 2004). Brown and Levinson’s (1987) politeness 

theory was, therefore, the selected theoretical framework to investigate politeness 

strategies in open request letters of the study. 

Public self-image or face-desires of individuals are usually expected to be 

respected, so that any communicative behaviors that endanger the face desires of the 

addressee or the speaker are considered face threatening acts. The seriousness of 

these face threatening acts depends on sociological variables including social distance 

of the speaker and the hearer, relative power of the speaker and the hearer, and 

absolute ranking of the impositions in a certain culture (Brown & Levinson, 1987).  

Brown and Levinson’s Politeness strategies  

Four linguistic politeness strategies proposed by Brown and Levinson to save 

the hearer’s “face” when face-threatening acts are inevitable or desired include bald-

on record, positive politeness, negative politeness, and off-record, ordered from the 

most to the least threatening. 
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1. Bald-on Record Strategy (on the record without redress) is the most 

direct and threatening strategy. It is used when the speaker does not attempt to 

minimize the threat to the hearer’s face. They say directly what they want or exactly 

what they mean without trying to save face of the interlocutor.  They are direct speech 

acts that tend to contain the imperative without any mitigating devices. Thus, they are 

brief, relevant, and unambiguous. This strategy is mostly used in situations in which 

individuals have a close relationship with each other, when the speaker is significantly 

more powerful than the hearer, or when the threat involved is very small such as 

when urgency or efficiency is necessary (Brown & Levinson, 1987). “Call the 

ambulance!”, “Lend me your pen.” are examples of orders with no concern for face 

wants. (Brown & Levinson, 1987).  

2. Positive politeness strategy (on the record with positive redress) is 

used when the speaker/writer attempts to minimize the threat to the addressee’s 

positive face by showing that they belong to the same set of persons who share 

specific wants including goals and values (See the first eight strategies), or they are co-

operators who share the same goals (See the rest of strategies). “Goodness, you cut 

your hair! By the way, I came here to borrow some flour.” is an example of the first 

strategy (Notice) in Brown and Levinson’s (1987: 102) list of 15 positive politeness 

strategies that include the following: 

 1. Notice, attend to H 

 2. Exaggerate (interest, approval, sympathy with hearer) 

  3. Intensify interest to H 

 4. Use in-group identity markers 

 5. Seek agreement 

  6. Avoid disagreement 

  7. Presuppose/raise/assert common ground 

  8. Joke 

  9. Assert or presuppose S´s knowledge of and concern for H´s wants 

 10. Offer, promise 

 11. Be optimistic 

 12. Include both S and H in the activity 
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 13. Give (or ask for) reasons 

 14. Assume or assert reciprocity 

 15. Give gifts to H (goods, sympathy, understanding, cooperation)  

3. Negative politeness strategy (on the record with negative redress) 

is used when the speaker/writer shows respect for the addressee’s negative face by 

performing indirect acts in order not to limit the addressee’s independence of 

movement and freedom of action (Arvani, 2006). Simply put, these indirect acts help 

minimize the imposition of the request on the hearer/reader. Since negative politeness 

is the heart of politeness behavior, negative politeness strategies are considered the 

most elaborate and the most conventionalized set of linguistic strategies for FTA 

redress (Brown & Levinson, 1987). This strategy is similar to Positive Politeness in that 

it is mostly used in situations where the speaker recognizes the friendliness and the 

desire to be respected by the hearer. However, the speaker assumes that he/she is in 

some way imposing on the other, for instance, “I’ll close the window if you don’t 

mind”, “If we’re all ready, I declare the meeting open (Brown & Levinson, 1987).  

4. Off-record-indirect strategy, the most ambiguous tactic, is used to 

save face for both the speaker and the addressee. This is because the addressee is 

implicitly given the opportunity to ignore the request without a public refusal. Linguistic 

realizations of off-record-indirect strategies are such as hints, understatements, idle 

generalizations, and rhetorical questions (Pinker, 2007). The speaker/writer uses this 

indirect language to transfer the decision making to the hearer. This indirect strategy 

removes the speaker from being imposing. For instance, “I must have forgotten my 

pen.” (Brown & Levinson, 1987).  

Methods 

Sample 

The sample comprised 60 official open request letters written in English from 

Asian and international human rights organizations as well as other relevant 

organizations. Asian organizations were Asian Forum for Human Rights and 

Development (FORUM-ASIA), Asian NGO Network on NHRIs (ANNI), and Civil Society 

organizations in Asia. International organizations were Amnesty International, Human 

Rights Watch, Electronic Frontier Foundation, and Privacy International. All these sixty 
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letters written in 2014 were selected based on similar content concerning human rights 

and length. The Asian letters ranged from 319 to 1768 words. The average length was 

662 words. The international letters ranged from 257 to 1404 words. The average 

length was 793 words. 

 Instruments 

 Two types of checklists were constructed: ‘Communicative Purposes’ 

checklists and ‘Politeness Strategies’ checklists. The first type was designed based on 

Kong’s (1998) seven move structure of trade enquiries. It was used as a framework to 

investigate move structure and linguistic realization of moves in the 60 selected open 

request letters of the study. And the second type was designed based on Brown and 

Levinson’s (1987) politeness strategies. It was used as a framework to investigate 

linguistic politeness strategies in the 60 selected open request letters of the study. 

 Data Collection 

Two native speakers of English, both English lecturers of EFL university students 

in Thailand were trained how to complete the checklists and then analyzed moves 

and politeness strategies using the two checklists. After that, data from the completed 

checklists were collected and classified by the researcher.  Each letter was divided into 

three sections: introduction, body and conclusion. Politeness strategies were collected 

and classified based on mostly found moves of the letters.   

Results 

Structural Moves 

The findings show that both the number and the order of presentation of 

moves of official open request letters were not the same as Kong’s (1998) seven moves 

structure of trade enquiries.  

Unlike Kong’s (1998) seven moves of trade inquiries, the total move number 

of the official open request letters was only six. Move 6 (Enquiry about other related 

matter) was not found in the international letters.  And Move 1 (source of reference) 

was not found in the Asian letters.  That is the six moves found in the international 

letters were Moves 1-5 and 7. The six moves of the Asian letters were Moves 2-7. It 

was noted that Move 1 was found with 1.7% in the international letters only and Move 

6 was found with 0.8% in the Asian letters only. Move 7 was found in both types of 
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letters, but with only 4.8% in the international letters and 3.7% in the Asian letters. 

Therefore, main moves of both international and Asian open request letters included 

moves: 2-5. 

When being analyzed based on sections (introduction, body, conclusion), the 

above four moves of both types of letters were organized very similarly—Moves 3, 4, 

5, and 2 respectively. That is the introduction revealed Move 3 (Background to the 

matter) to the highest percentage, the body Move 4 (Justification to the request), and 

Move 5 (State the condition), and the conclusion Move 2 (make a request).  

 

Table 1: Move structure of Kong’s (1998) and the move structure of the open request 

letters 

Kong’s (1998) seven moves of 

trade enquiries 

The six moves found in international and 

Asian open request letters 

Move 1: Source of reference (introduction) 

Move 1: Source of reference  

(International letters only—1.7%) 

Move 2: Make the request (introduction) 

Move 3: Background to the matter (68.6%, 

56%) 

Move 3: Background of the 

company or to the matter 

(body 1) 

Move 4: Justification for the request 

(28.6%*, 44%) 

Move 5: State the condition (28.6%*--

international letters only) 

Move 4: Justification for the request (body 2 and 3) 

Move 5: State the condition   (37.1% and 

37.1%, 48% and 52%)                   

Move5: State the condition (conclusion) 

Move 2: Make a request (42.9%, 60%) 
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Move 6: Enquiry about other related 

items or matters 

(conclusion) 

Move 6: Enquiry about other related items 

or matters  (Asian letters only—0.8%) 

Move 7: cordial conclusion (conclusion) 

Move 2+ Move 7: Make a request and 

Cordial conclusion  

(37.1%, 24%) 

* These moves are interchangeable. 

 

Table 2: Percentages of occurrence of No1 move and No2 move of each section 

Sections of a Letter International Letters Asian Letters 

Introduction No1 move (M3) = 68.6% 

No2 move (M2) = 22.9% 

                              91.5% 

No1 move (M3) = 56% 

No2 move (M5) = 20% 

                              76% 

Body 1 

 

 

Body 2 

 

 

Body 3 

No1 move (M5) = 28.6% 

No1 move (M4) = 28.6% 

                               57.2% 

No1 move (M5) = 37.1% 

No2 move (M4) = 34.3% 

                              71.4% 

No1 move (M5) = 37.1% 

No2 move (M4) = 28.6% 

                              65.7% 

No1 move (M4) = 44% 

No2 move (M3) = 28% 

                              72% 

No1 move (M5) = 48% 

No2 move (M4) = 28% 

                              76% 

No1 move (M5) = 52% 

No2 move (M4) = 24% 

                              76% 

Conclusion No1 move (M2) = 42.9% 

No2 move (M2+7) = 37.1% 

                                  

80% 

No1 move (M2)     = 60% 

No2 move (M2+7) = 24% 

                                  

84% 
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Table 3: Move occurrence percentages in Asian official open request letters 

Move introduction body1 body2 body3 conclusion  Total %  

1a             
1b             
2 2 1 3 2 18 26 20.8 

3 14 7 3 4   28 22.4 

4 4 11 7 6   28 22.4 

5 5 6 12 13   36 28.8 

6         1 1 0.8 

7         6 6 4.8 

N  25 25 25 25 25 125 100 

 

Table 4: Move occurrence percentages in international official open request letters 

Move introduction body1 body2 body3 conclusion Total  %  

1 1 (a) 1 (a)   1 (b)   3 1.7 

2 8 5 4 5 21.5 43.5 24.9 

3 24 9 6 6 2 47 26.9 

4 1 10 12 10 3 36 20.6 

5 1 10 13 13 2 39 22.3 

6             
7         6.5 6.5 3.7 

N 35 35 35 35 35 175 100.0 

  

Politeness Strategies 

The findings showed that negative and positive politeness strategies were used 

in both Asian and international open request letters as follows: 

 1. Negative politeness strategies 

It was found that both letters adopted indirect speech acts to the most 

degree and the international open request letters revealed much higher percentage 

of use than did the Asian letters. They showed the use of indirect speech acts to the 
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highest degree as No1 politeness strategy in all moves except Move 3 (Background to 

the matter) while Asian letters showed the use of indirect speech acts as No1 

politeness strategy in all moves except Move 2 (Make a request) instead. 

Other negative politeness strategies of both letters included modals 

and apology. Modals were used in Move 2 (Make a request) and apology was used in 

Move 3 (Background to the matter). Moreover, it was noticeable that modals and 

apology were not used alone without indirect speech acts in international letters, 

whereas, modals were used without indirect speech acts and apology was used with 

or without indirect speech acts in Asian letters.  

2. Positive politeness strategies 

Compared to negative politeness strategies, positive politeness 

strategies with more than 10% were only Notice & Being optimistic. They were found 

with similar percentages in both letters, but only in Move 7 (Cordial conclusion). 

3. No politeness strategies 

  Unlike international letters, Asian letters showed more use of no 

politeness strategies and in more moves. The move that showed highest percentage 

of use of no politeness strategies in both types of letters was Move 7 (Cordial 

conclusion):  Asian letters = 56% and international letters =48.6%. These percentages 

were large compared to Notice and Being optimistic. 

Table 5: Politeness strategies in Asian and international official open request letters  

Asian Letters International Letters 

M 5 (State the condition) 

Indirect speech (56%)   N 

   No politeness strategies   (36%) 

Other politeness strategies (8%) 

M 3 (Background to the matter) 

Indirect speech + apology (80%) N 

Indirect speech (14.3%)  N 

Other politeness strategies (5.7%) 

M 3 (Background to the matter) 

Indirect speech (36%)  N 

Indirect speech + apology (28%) N            

Apology (16%)             N 

Other politeness strategies (20%) 

M 2 (Make a request) 

Indirect speech (40%)   N 

Indirect speech + modals N (20%) 

   No politeness strategies (17.1%) 

Other politeness strategies (22.9%) 
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M 4 (Justification for the request) 

indirect speech (32%)  

apology (12%) 

Other politeness strategies (48%) 

  No politeness strategies (8%) 

M 5 (State the condition) 

Indirect speech (100%)  N 

 

M 2 (Make a request) 

   No politeness strategies (32%) 

Modals (16%)              N 

Indirect speech (12%)  N 

Other politeness strategies (40%) 

M 4 (Justification to the request) 

   Indirect speech (82.9%) N 

Other politeness strategies (17.1%) 

 

M 7 (Cordial conclusion) 

   No politeness strategies (56%) 

Notice (16%)              P 

Be optimistic (12%)   P 

Other politeness strategies (16%) 

M 7 (Cordial conclusion) 

   No politeness strategies (48.6%) 

Notice (20%)                  P 

Be optimistic (17.1%)    P 

Other politeness strategies (14.3%) 

M 6 (Enquiry about other related 

matter) 

   No politeness strategies (100%) 

M 1 (Source of reference) 

   No politeness strategies (100%) 

 

Discussion 

  Structural moves 

 The fact that Move 1: Source of Reference was not found in Asian open request 

letters is probably because the letters dealt with the issues of the public concerns at 

the moment, especially about social justice and human rights, not an individual 

business.  Moreover, the consequences of these issues were much influenced by the 

addressee’s future decision making. It was, therefore, assumed by the authors that the 

addressees knew very well about the background information and that it was not 

necessary to refer to any source of reference.  

Differently, Move 1 was found in international open request letters of the same 

types. This might be because the authors preferred to avoid any doubt if the issues 
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stated in the letters were common knowledge among the readers or not (not just the 

addressees). And this might be a method to ascertain that all or most of the readers 

would have quite the same source of information as an enough and accurate 

background to the critical issues.   

The difference in applying Move 1 in international open request letters, but 

not in Asian letters implies the possibility of cultural influences onto their rhetorical 

preferences. According to Hall and Hall (1990), cultures differ on a continuum that 

ranges from high to low context. “High-context cultures prefer to use messages in 

which most of the meaning is either implied by the physical setting or presumed to 

be part of the individual’s internalized beliefs, values and norms; very little is provided 

in the coded, explicit, transmitted part of the message” (Lustig & Koester, 1999). In 

high-context communication such as in eastern countries, a great deal of background 

information or shared understandings is required to understand the message. In 

contrast, in low-context communication such as in western countries, information is 

more explicitly expressed in the message. Simply put, while the Asians can understand 

each other quite well with the communication that is rather indirect and implicit, 

western communication, on the other hand, tends to be direct and explicit—

everything needs to be stated.  

The fact that Move 6 or Enquiry about other related items or matters was found 

in the Asian open request letters, not in the international letters can also be explained 

on the basis of cultural influences onto their rhetorical preferences. It has been known 

that while most western countries are typically more individualistic, most Asian 

countries place greater values on collectivism.  The authors of the Asian open request 

letters might place more value on the group rather than on the self, which caused the 

need to enquire also about other related items or matters. This is because when the 

whole group is in concern, there would simply be more issues to discuss or to share. 

Hofstede’s individualism and collectivism is a cultural dimension or the degree 

to which a culture relies on and has allegiance to the self or the group (Lustig & Koester, 

1999). Individualism is “the attitude of valuing ourselves as separate individuals with 

responsibility for our own destinies and our own actions” whereas collectivism 

“emphasizes common interests, conformity, cooperation, and interdependence” 
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(Chaney & Martin, 2011). Individualism and collectivism have become one of the most 

important constructs identifying cross-cultural variation in values, attitudes, and 

behaviors (Okoro et al., 2008). They have obviously influenced western and eastern 

communication styles as clearly shown in other findings of this study. For example, it 

was found that the international open request letters preferred the use of  Move 4 

(Justification for the request) and Move 5 (State the condition) somewhat equally in 

the body and Move 2 and Move 2+7 somewhat equally in Conclusion. The use of 

these moves in the same part of the letter might be the writer’s strategy to make the 

message the most explicit for the readers. Differently, Asian letters preferred to make 

only one move outstanding in each section. This was probably influenced by the 

collectivism-oriented culture that supports indirectness and implicitness of the 

message (Qingxue, 2003). In short, the findings in terms of Moves of the study can 

partly support the claim that while most western countries are typically more 

individualistic, most Asian countries place greater values on collectivism.  

 Politeness strategies    

 1. Negative Politeness Strategies 

   The fact that both Asian and international open request letters 

adopted indirect speech acts to the highest degree compared to other politeness 

strategies in the same move and in most moves implied that Asian and international 

writers of the letters accepted the importance of being impersonal in order to minimize 

the imposition on the reader. These findings supported Brown and Levinson’s (1987) 

claim that negative politeness is the heart of politeness behavior and negative 

politeness strategies are considered the most elaborate and the most 

conventionalized set of linguistic strategies for FTA redress.  

The fact that Asian letters used much less indirect speech acts in almost 

all moves than did the international letters and vice-versa can be explained based on 

(1) high/low context communication and (2) individualism and collectivism, two of the 

most important constructs that obviously influenced western and eastern 

communication styles.  

With high-context communication or in the collectivist society, the Asian 

can understand each other quite well even when the message is rather indirect and 
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implicit.  The indirectness and implicitness of the message itself probably causes less 

use of politeness strategies in writing since it might indirectly show politeness already. 

Song (1994) reported that while the use of imperatives was the least preferred means 

of making a request in English, it was the most preferred and efficient way of making 

requests in Chinese, and this direct request did not imply impoliteness.  

 With low-context communication or in the individualist society, in 

contrast, writers tend to be direct and explicit. This might cause more needs in the use 

of indirect speech acts to help minimize the imposition of the request on the reader. 

And this can be the reason why the international open request letters showed much 

more use of indirect speech acts in almost all moves than did the Asian letters.  

  2. Positive Politeness Strategies 

  The reason why the writers of both types of letters used positive 

politeness strategies including Notice and Being optimistic only in Move 7 (Cordial 

conclusion) is probably because the use of formulaic expressions such as ‘Thank you 

for…, We appreciate…’ (Notice) and such as ‘We look forward to …’ (Being optimistic) 

have generally become standard in formal letters. It is then unnecessary to use any 

negative politeness strategies to make it more polite. 

 Moreover, that the writers of both letters preferred no use of any 

politeness strategies (Asian letters = 56%, international letters = 48.6%) in Move 7 is 

probably because of a special characteristic of an official open request letter.  It is 

possible that both letters were likely to end with a slightly rigid tone to imply their 

insistence/demand on what they have requested because the matter was of public 

interest and concern.  

  However, since the world becomes more connected by communication 

technologies, Asians like other collectivistic cultures have a greater tendency to use 

more negative politeness strategies in official letters especially when making a request 

to foreigners. However, not using any politeness strategies in Move 2 (Make a request), 

and Move 5 (State the condition) of Asian letters does not mean that the writers were 

impolite. Rather, they intentionally preferred using direct requests because direct 

requests do not always imply impoliteness in some cultures. In collectivistic cultures 

direct requests can be expressions of intimacy, warmth, friendliness (Suh, 1999; Watts, 
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2003), solidarity, or closeness (Fukushima, 2000). This strongly supports the view that 

politeness is perceived differently cross- culturally (Yu, 2011). Therefore, no use of any 

politeness strategies or less use of politeness strategies in some moves of the official 

open request letters of this study does not imply the writer’s intention of being 

impolite but relates to their rhetorical preferences for being direct. According to Upton 

and Conner (2001), directness of the speaker can be considered a strategy of positive 

politeness. In other words, in all cultures, there is an art of how to be that direct 

without imposing on the reader or causing any misunderstandings based on their own 

socio-cultural factors.  

 

Conclusion  

 The findings of the study provided the conclusion that first the number and 

the order of presentation of moves of the international and Asian official open request 

letters were different from the seven move structure of Kong’s (1998) trade inquiries. 

They presented six moves: Moves 1-5, 7 in the international letters and Moves 2-7 in 

the Asian letters. However, the four main moves found in both letters were organized 

similarly: the introduction Moves 3 (Background to the matter), the body Move 4 

(Justification to the request) and Move 5 (State the condition), and the conclusion 

Move 2 (make a request).  

  Second, politeness strategies used in the Asian and international open request 

letters of the study were to some or more degree influenced by culture-specific 

rhetorical patterns. Both types of letters showed the use of similar politeness strategies. 

However, international letters revealed much more use of negative politeness 

strategies especially indirect speech acts in order to make their direct and explicit 

messages polite enough. 
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Appendix A: Sample Communicative Purposes Checklist 

 

 

Remark: Paragraphs refer to the content body of the letter message between the 

salutation and the complimentary close. 
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Appendix B: Sample Politeness Strategies Checklist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remark: Paragraphs refer to the content body of the letter message between the 

salutation and the complimentary close. 
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หมอดู 4.0: ทีป่รึกษาจิตวิญญาณ ความศรัทธา ความหวัง พลงัชีวิต 

 

ตระหนักจิต ยตุยรรยง 

คณะนิเทศศาสตร 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

หมอดูและการพยากรณเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยมานาน ดังจะเห็นไดจากบันทึกทาง

ประวัติศาสตร ท่ีโหราจารยดูฤกษยามสําหรับพิธีกรรมสําคัญ เพราะคําพยากรณใหความหวังและ

ศรัทธาแกคนทุกระดับ การพยากรณชีวิตมีหลายรูปแบบ เชน การดูฤกษ ไพทาโรห ดูลายมือ โหงวเฮง 

ฮวงจุย  

ในยุคสื่อออนไลนหมอดูท่ีมีชื่อเสียงหลายทานใชโลกสังคมออนไลนในการสื่อสารการตลาด

และสรางแบรนดบุคคลใหเปนท่ีนาเชื่อถือ สรางความศรัทธาและนําเสนอผลงานเดนของตนผานสื่อ

ออนไลน ปรากฎการณดังกลาวแสดงใหเห็นวาแมวิทยาการทางเทคโนโลยีจะกาวหนาทันสมัยข้ึน

มากมาย แตเรื่องความเชื่อและบทบาทของโหราศาสตรและการพยากรณชีวิตยังคงเปนสวนหนึ่งใน

ชีวิตของคนไทยยุค 4.0 ท่ียังมีความตองการคําปรึกษาในเรื่องการเงิน การงาน ความรัก ชีวิต 

เหมือนกับคนไทยในอดีต 

 

คําสําคัญ: หมอด,ู แบรนดบุคคล, ท่ีปรึกษาดานจิตวิญญาณ 
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Fortune Teller 4.0: Spiritual Adviser, Faith, Hope and Empowerment 

 

Tranakjit Yutyunyuong 

School of Communication Arts 

University of the Thai Chamber of Commerce 
 

Abstract 

Fortune-telling is a practice of predicting information about a person’s life that 

has been an important culture of Thai society for a long time, particularly important 

ritual events or ceremonies. Fortune-telling gives hope, faith and spiritual supports that 

has been shown in historical records about acquiring and using the prediction to guide 

their lives and ritual practice among the elite class and lay people. Fortune-telling 

includes a vast divination used for prediction e.g. astrology, tarot, palm reading, Feng 

Shui which is presented on social media and internet nowadays. In digital and social 

media era, some famous fortune tellers used these electronic media for their benefits, 

for example, building their personal branding by using proactive online communication 

strategy to earn credibility of their prediction. Although the technology has been 

advanced, the belief in fortune-telling remains important Thai culture because there 

is always a need for support and guidance on love, hope, life and spiritual. 

 

Keywords: fortune-teller, personal brand, spiritual adviser 
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บทนํา 

การพยากรณชีวิต หรือดูดวง เปนสวนหนึ่งของสังคมไทยมานาน ปจจุบันมีนักพยากรณชีวิต 

หรือหมอดูท่ีมีชื่อเสียงในประเทศไทยจํานวนมาก โดยนักพยากรณชีวิตมีการสื่อสารการตลาด การ

พยากรณชีวิต ปจจุบันมีนักพยากรณชีวิตรุนใหมเกิดข้ึนและมีชื่อเสียงจํานวนหลายคน อาทิ หมอกฤช 

คอนเฟริ์ม หมอตอกแตก นักพยากรณหรือหมอดูสวนใหญจะมีการสื่อสารสรางความนาเชื่อถือ ความ

ขลังและสรางความศรัทธา ผลงานของตนผานสื่อตางๆ ท้ังสื่อออนไลน สื่อมวลชน โดยมีวิธีการ

หลากหลาย อาทิ การทํานายดวงคนดัง การพยากรณเหตุการณท่ีกําลังเปนขาว  

แมวาการดูดวงจะเปนความเชื่อของแตละบุคคล แตภาพรวมเรื่องดูดวงก็ยังอยูในกระแส

ความนิยมมาตลอด ดังนั้นอาจกลาวไดวาเรื่องการดูดวงเปนเรื่องท่ีอยูในความนิยมในสื่อตางๆ ท้ังสื่อ

โทรทัศน สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน อาทิ ในเว็บไซตวาไรตี้ตางๆ เว็บไซตสํานักขาว ลวนมี

คอลัมนการดูดวง เฟซบุค แฟนเพจ ยูทูป ลวนเปดชองทางสําหรับการสื่อสารเรื่องราวการดูดวง

จํานวนมาก ซ่ึงการนําเสนอเนื้อหาเก่ียวกับการพยากรณชีวิตในสื่อออนไลน มีหลากหลายรูปแบบ ท้ัง

เปนการนําเสนอดวงประจําวัน ดวงประจําราศี การนําเสนอเลขมงคล ฮวงจุย การตกแตงบาน สีมงคล 

นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอพรอมกับสินคาและองคกร สาเหตุท่ีผูคนหันมาพ่ึงพาหมอดู อาจจากเกิด

จากความรูสึกไมสบายใจ เกิดปญหาตางๆ ในชีวิต จะเห็นไดวาผูคนตางๆ ในสังคม ไมจํากัด อาชีพ 

เพศ หรือ อายุ ระดับการศึกษา ลวนมีเรื่องหรือปญหาท่ีสรางความทุกขใจไดท้ังสิ้น การดูดวงหรืออาน

เนื้อหาเก่ียวกับดวงมีสวนชวยสรางความม่ันใจและเปนเสมือนการใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต  

เนื้อหาเก่ียวกับการพยากรณชีวิตถือวาเปนเนื้อหาท่ีไดอยูในความสนใจและปรากฏในสื่อ

ตางๆ โดยเฉพาะในสื่อออนไลน เนื้อหาการพยากรณชีวิต มีการจัดทําในเว็บไซตของสํานักขาวๆ ตางๆ 

อาทิ ไทยรัฐ เดลินิวส สนุก ดอทคอม รวมท้ังแฟนเพจสวนตัวของนักพยากรณชีวิตตางๆ จาก

การศึกษา พบวา ปจจุบันมีผูคนใหความสนใจศึกษาดานการพยากรณและใชชองทางการสื่อสารตางๆ 

อาทิ แฟนเพจ ชาแนลในยูทูป เก่ียวกับการพยากรณ จํานวนมาก บางเพจมียอดผูติดตามหลายแสน

คน และนักพยากรณหลายคนกลายเปนคนดัง คนมีชื่อเสียง รับงานโฆษณาสินคาตางๆ อาทิ เครือขาย

โทรศัพทมือถือ เครื่องสําอาง เปนตน  

    บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็นวาการพยากรณศาสตร เปนศาสตร ท่ีอยูคูกับ

สังคมไทยมานาน และมีผูศึกษาวิจัยและไดอภิปรายถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับการพยากรณ

ชีวิต รวมท้ังทบทวนใหเห็นวามีการวิจัยเรื่องการดูดวงท้ังดานการศึกษาพฤติกรรม การใชประโยชน

จากการดูดวง รวมถึงเรื่องความเชื่อดานศาสนาและแสดงใหเห็นถึงปรับตัวในนําเสนอเนื้อหาดาน

พยากรณใหเขากับเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย รวมท้ังการสรางแบรนดบุคคลของนักพยากรณชีวิต  
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โหราศาสตร กับ ความศรัทธา ความเช่ือ และความหวัง  

โหราศาสตร เปนศาสตรท่ีผูกพันกับชีวิตมนุษยมาเนิ่นนาน แหลงด้ังเดิมความรูเก่ียวกับ

โหราศาสตรของโลก คือ ดินแดนบาบิโลเนีย บริเวณลุมน้ําไทกริสและยูเฟรติส ซ่ึงปจจุบันคือประเทศ

อิรัก และยังมีจารึกโบราณตางๆ เปนหลักฐานทางโบราณคดีแสดงหลักวิชาดั้งเดิม ตอมาไดแพรหลาย

ไปยังประเทศตางๆ ท้ังทางซีกโลกตะวันออกและทางซีกโลกตะวันตก สําหรับโหราศาสตรไทยไดรับ

อิทธิพลมาจากอินเดีย ซ่ึงอาจรวมถึงลังกา พมา รามัญ และจีน การทํานายพยากรณทางโหรศาสตรมี

อิทธิพลและมีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนไทย นับตั้งแตระดับดวงเมือง หรือดวงประเทศ จนมาถึงดวง

ชะตาชีวิตในระดับปจเจกบุคคล (จินดามาศ ทินกร บรรจบ บรรณรุจิ และ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ, 

2560) 

ความเชื่อโหราศาสตรของคนไทยในปจจุบันดวยขอมูลในเชิงสถิติจากการสํารวจ เห็นไดวา

โหราศาสตรมีบทบาทตอคนไทยมาก ในสวนทรรศนะของพุทธศาสนาท่ีมีตอโหราศาสตรในยุคปจจุบัน 

(ศิรินญา นภาศัพท, 2551) ศึกษา ความสัมพันธระหวางโหราศาสตร กับ พุทธศาสนา พบวา 

พระพุทธเจาเองไมไดปฏิเสธเรื่องโหราศาสตร แตก็ไมสอนใหสาวกวางใจในโหราศาสตร ดังท่ีปรากฏใน

ท้ังพระวินัยปฎกและพระสุตตันตปฎกวาพระพุทธเจาเห็นวาโหราศาสตรเปนดิรัจฉานวิชา ไมเหมาะ

กับชีวิตสมณะ และบัญญัติมิใหภิกษุภิกษุณีของเก่ียวกับเรื่องนี้ ท้ังการเรียน การสอน และการหาเลี้ยง

ชีพ แตอนุญาตใหภิกษุเรียนวิชาดานดาราศาสตรเพ่ือใชในการนับวันเวลา สวนกรรมในโหราศาสตร

และกรรมในพุทธศาสนาตางกัน กรรมในพุทธศาสนาเนนในเรื่องเจตนาท่ีเปนกุศลหรืออกุศลอันจะ

นํามาซ่ึงผลของกรรม ทําใหเกิดกิเลสอันเปนเหตุใหทํากรรมตอไป เกิดเปนวัฏฏะวงจรไมมีท่ีสิ้นสุด 

จนกวาเราจะดําเนินตามอริยมรรคมีองคแปด สวนโหราศาสตรจะสนใจเหตุในอดีตท่ีสงผลมาใหเกิด

สภาพในปจจุบันและสงผลไปในอนาคตเปนหลัก ความเชื่อท่ีวาทุกขสุขท่ีเราไดรับเปนผลมาจากกรรม

ในอดีตเทานั้น จึงเปนความเชื่อท่ีผิดหลักศาสนา 

  

บทบาทการเปนทีป่รึกษาของนักพยากรณชีวิต 

ปจจุบันนักจิตวิทยาตะวันตกไดมีการนําหลักภูมิปญญาของพุทธศาสนาเพ่ือใชในการทําจิต

บําบัด มีการบําบัดดวยวิธีสะกดจิตใหระลึกชาติ (past life therapy) มีการใชวิธีฝกสติเพ่ือการบําบัด 

(mindfulness-based cognitive therapy) การนําหลักธรรมและหลักปฏิบัติในพุทธศาสนามา

ประยุกตใชในโลกปจจุบัน ดังเปนท่ีประจักษวาพุทธศาสนาไดแผขยายไปสูโลกตะวันตก อยางไรก็ตาม

ในประเทศไทย คนไทยไดใชหลักพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งของการบําบัดดูแลจิตใจมาชานาน แตเรื่อง

การไปพบจิตแพทยนั้นคนไทยยังรูสึกวาการไปหานักจิตวิทยาหรือจิตแพทยเพ่ือการขอคําปรึกษาดาน

จิตใจ คือ การปวยทางจิต มีความรูสึกอายหรือกลัวถูกลอหรือเขาใจ ดังนั้น นักพยากรณชีวิต หรือหมอ
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ดู จึงเปนเสมือนท่ีปรึกษาชีวิต แนะนําแนวทาง บําบัดความทุกข ชี้นําแนวทางการใชชีวิตและเปน

เสมือนจิตแพทยท่ีทําการรักษาอาการทางจิตใจ  

มีผูศึกษาเรื่องบทบาทของนักพยากรณ ในสังคมไทย ดังเชน กัญชัช ศศิธร (2542) ศึกษา

บทบาทของหมอดูในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความเชื่อ แบบแผน และวิธีการ

ใหบริการของหมอดู เพ่ือศึกษาบทบาทของหมอดูท่ีมีผลตอผูใชบริการ และเพ่ือศึกษาถึงเหตุผลของ

การมารับบริการจากหมอดู วิธีการศึกษา ใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) ควบคู

ไปกับการสังเกต (Observation) เปนหลัก โดยสัมภาษณหมอดูจํานวน 20 คน และผูมารับบริการ

หมอดูจํานวน 40 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือไดขอมูลท้ังหมด ไดนําขอมูลมาวิเคราะห เริ่มจาก

จัดหมวดหมูตามวัตถุประสงค ผลการศึกษาท่ีสําคัญพบวา ผูประกอบอาชีพหมอดูท่ีไดศึกษาสวนใหญ

จะเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และอายุจะอยูในชวงระหวาง 51-80 ป ระดับการศึกษาสวนใหญจะ

สูงกวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีรายไดอยูระหวาง 10,000-30,000 บาทตอเดือน หมอดู

สวนใหญจะสมรสแลวและเปนหัวหนาครอบครัว ในดานความเชื่อ สวนใหญจะเชื่อคําทํานายของ

ตนเอง และมีความเชื่อในเรื่องครูบาอาจารย อีกท้ังเชื่อในเรื่องศาสนา ไสยศาสตร และวิญญาณผสม

ปนเปกันไป  

ศรัณย ฤกษนันทน (2556) ศึกษาทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ

คอลัมนดูดวง เว็บไซตสนุกดอทคอม เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ

การเขาชมคอลัมนดูดวง เว็บไซตสนุกดอทคอม ศึกษาระดับทัศนคติของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีตอคอลัมนดูดวง เว็บไซตสนุกดอทคอม ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอการเขาชมคอลัมนดูดวง เว็บไซตสนุกดอทคอม จําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล และศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอคอลัมนดู

ดวง เว็บไซตสนุกดอทคอม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ในภาพรวมทัศนคติของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอคอลัมนดูดวง เว็บไซตสนุกดอทคอม อยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมการ

เขาชมคอลัมนดูดวง เว็บไซตสนุกดอทคอม ไมแตกตางกัน และพบวา ประชาชนท่ีมีอายุตางกัน มี

ความถ่ีในการเขาชมคอลัมนดูดวง เว็บไซตสนุกดอทคอม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 และพบวา ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มี

ทัศนคติตอคอลัมนดูดวง เว็บไซตสนุกดอทคอม ไมแตกตางกัน 

พิเชฐ ท่ังโต (2561) กลาววา ศาสตรของการใหคําปรึกษาทํานายทายทักเปนศาสตรท่ีมีอยูคู

สังคม ปรากฏมีมานับ แตอดีตในอินเดียโบราณ ดังปรากฏในประวัติศาสตรพุทธศาสนา ไดมีการเชิญ

พราหมณ108 มาทํานายลักษณะของเจาชายสิทธัตถะในคราวแรกประสูติ ในเชิงยุทธศาสตร 

การทหารการ ศึกสงคราม ลวนเนื่องดวยฤกษยาม เพ่ือใชในการตัดสินใจทางการศึกสงคราม ซ่ึงขอมูล



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 457 | 
 

เหลานี้ทําให เห็นวาศาสตรแหงการใหคําปรึกษาใชในการบริหาร จัดการทรัพยากรคน องคกร สังคม 

และ การบริหารความสัมพันธในสังคม สวนการเผยแผเปนการประยุกตทําใหคนเขาหาธรรม จัดเปน

อุบาย หรือเปนวิธีการอยางหนึ่ง ในการสะทอนธรรม ในหลักการพระพุทธเจาหามใช ศาสตรการให

คําปรึกษาเพ่ือการเลี้ยงชีพ แตหากปลายทางเปนไปเพ่ือกุศลและประโยชนของผู ปฏิบัติ ก็ใหเปนไป

ตามความพึงใจของผูใหคําปรึกษาและรับคําปรึกษาทํานายผูนั้นเอง การประยุกตหลักศรัทธาในการ

พยากรณของนักพยากรณ การพยากรณแตละครั้งตองนําหลักศรัทธาในแงมุมตางๆ มารวมกับการ

อุปมา (Analogy) และการ อนุมาน (Reference) เพ่ือใหผูมารับคําพยากรณผูท่ีศึกษาวิชาโหรศาสตร

ตองศึกษาสรรพศาสตรวิชาเพ่ือ ความสามารถในการพยากรณและการทําใหแจงในการตอบปญหาใน

การตอบปญหาในทางพุทธศาสนา  

นักพยากรณชีวิตมักมีความเชี่ยวชาญเชิงจิตวิทยาและวาทศิลปในการการประยุกตใชหลัก

ศรัทธาเพ่ือการพยากรณดานการดําเนินชีวิต โดยการใชศิลปะของการพูดคุย โนมนาวใหผูท่ีมีปญหาใน

การดําเนินชีวิตใหเขาใจเรื่องหลักกรรมในพระพุทธศาสนาใหมากยิ่งข้ึน อาทิ การกลาวถึงเรื่องเวร

กรรม บาปบุญคุณโทษ โดยอธิบายใหเห็นวา ปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตเปนเพราะผลจาก

การกระทําของตน การยอมรับเขาใจเรื่องผลของกรรม ท่ีอาจไมใชมาจากปจจุบัน แตเปนผลของกรรม

เกา ชวยใหผูดูดวงเขาใจชีวิต สบายใจ คลายกังวลและ เขาใจตนเอง เพราะไดรับกําลังใจ ชวยในการ

ตัดสินใจเพ่ือการวางแผนชีวิต เกิดความม่ันใจในตนเองมากข้ึน และพรอมท่ีจะสรางกรรมดีกับเพ่ือน

มนุษยดวยความเขาใจโลกมากยิ่งข้ึน  

อาจกลาวไดวา นักพยากรณชีวิตไดนําหลักศรัทธาหรือเรื่องกรรม และผลของกรรม มาใชมี

สวนชวย ใหมนุษยรูจักการใชปญญาไตรตรองดวยเหตุดวยผล และการทํานายท่ีรูลวงหนาจึงนาจะ

สามารถเปลี่ยนแปลง บรรเทา ปองกันและแกไขอนาคตไดบางไมมากก็นอย เพราะปจจุบันเปน

รากฐาน นอกจากนี้ การประยุกตใชหลักศรัทธาเพ่ือการในการใหบริการปรึกษาทางจิตวิทยา ท้ังนี้การ

พยากรณ เปนการชวยคลายความกังวลใจ ความไมสบายใจ ความทุกขท่ีเกิดจากความเครียดในปญหา

ตางๆ เปนการ ลดปญหาของสังคมไดสวนหนึ่ง เพ่ือชวยเหลือผูมารับบริการใหมีสุขภาพจิตดีข้ึน การ

พยากรณตามหลักวิชา โหราศาสตร ท่ีมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน คือการชวยเหลือ เยียวยา 

ลดปญหาความเครียดทางจิตใจ และความคับของใจท่ีเกิดข้ึนใหลดนอยลง ชวยเหลือผูรับบริการ

ปรึกษาใหมีสุขภาพจิตท่ีดี ความเชื่อหรือ ศรัทธาโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจา เปนหนทางแหงการดับทุกขท่ีแทจริง การมีท่ี พ่ึงทางใจเปนท่ียดึเหนี่ยวสามารถนําพาให

จิตเบิกบาน มีพลังในการตอสูกับปญหาเพราะเขาใจแลววาชีวิตเกิด มาเพ่ือสรางกรรมดี อันเปนผลตอ

ตนเองท้ังในปจจุบันและอนาคต 
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การสรางแบรนดบุคคลของนักพยากรณชีวิต  

 จากการทบทวนงานวิจัยตางๆ พรอมกับการศึกษาบริบทในสังคม พบวาแมวาความเจริญทาง

เทคโนโลยีจะกาวรุดหนามากเพียงไร แตเรื่องความเชื่อในโชคชะตา การพยากรณชีวิต ก็มิไดเสื่อมถอย

ลดลง ตรงกันขาม เรื่องความเชื่อและโชคชะตา ก็ไดปรับประยุกตรูปแบบการเขาถึง การนําไปใชใหมี

ความทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยีมากข้ึน หมอดูในยุค 4.0 ไดปรับตัวเองใหกลายเปนนักพยากรณ

ชีวิต ผูใหคําปรึกษาทางจิตวิญญาณ โดยมีการสรางแบรนดบุคคล มีการสรางความโดดเดนท้ังใน

รูปแบบการนําเสนอตัวเอง การเลาเรื่องศาสตรการพยากรณ การสื่อสารอยางตอเนื่องกับลูกคาและ

ผูสนใจ  

แนวคิดเรื่องแบรนดบุคคล ไดรับความสนใจและเปนท่ีนิยมหลังจากหนังสือเรื่อง The Brand 

Called you ตีพิมพครั้งแรกในปค.ศ. 1997 แนวคิดการ สรางแบรนดบุคคล ความเปนมาและ

ความหมาย การสรางแบรนดบุคคล (Personal Branding) ไดรับ ความนิยมครั้งแรกจากความคิดของ 

Tom Peters ผูเขียนหนังสือ “The Brand Called You” ซ่ึงในขณะนั้นเปนยุคของดิงจิทัลไดเริ่มมี

บทบาทและความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดระยะเวลากวา 20 ป กระแส

ดิจิทัลและสื่อออนไลนไดเขามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน การศึกษาเรื่อง แบรนดบุคคลชวงแรกจะ

ศึกษาใหความสําคัญกับบุคคลมีชื่อเสียง (Celebrities) แตปจจุบันในยุคสังคมออนไลน ผูคน

หลากหลายอาชีพลวนสรางตัวตนใหมีชื่อเสียงในแงอาชีพ ความสามารถพิเศษของตนไดรวดเร็วข้ึน 

สําหรับข้ันตอนการสรางแบรนดบุคคลมีลําดับข้ันตอน 4 ลําดับ เริ่มจากการสํารวจคนหาความถนัด 

ความสามารถหรือจุดเดน จุดแตกตางของตนเอง ลําดับท่ีสอง ไดแก การกําหนดวิธีการสรางแบรนด

บุคคล โดย บุคคลอาจจะสรางตัวเองหรือเปนทีมงานมืออาชีพในการสรางแบรนดบุคคล เชน ดารา 

นักแสดง นักการเมือง ท่ีตองการไดรับความนิยมจากผูคนจํานวนมาก ข้ันท่ีสาม ไดแก การสื่อสาร

สรางแบรนดบุคคล โดยข้ันตอนนี้เปนการสื่อสารผานกลยุทธตางๆ ใหถึงกลุมเปาหมายและใหเกิด

ประสิทธิภาพดังท่ีตั้งวัตถุประสงคไว ข้ันสุดทาย คือ การรักษาแบรนดบุคคลใหยั่งยืน ข้ันตอนนี้อาจใช

ระยะเวลาตางกันในแตละกรณี ข้ึนอยูกับคุณคาอรรถประโยชนและจริยธรรมในการดํารงชีวิตของแบ

รนดบุคคล (ตระหนักจิต ยุตยรรยง, 2561) 

สําหรับนักพยากรณชีวิต อาจกลาวไดวาการปรับตัวของนักพยากรณชีวิตเสมือนสุราเกาใน

ขวดใหม ท่ียังคงรักษาเนื้อแทไวแตปรับเปลี่ยนรูปลักษณภายนอกใหเขากับยุคสมัยนั้นเอง การสราง

แบรนดบุคคลของนักพยากรณชีวิตในยุค 4.0 ก็เริ่มดวยกระบวนการตามแนวคิดเรื่องการสรางแบรนด

บุคคล กลาวคือ เริ่มตนจากการสํารวจตนเองและสรางความแตกตาง อาจจะเปนความแตกตางดาน

รูปลักษณภายนอก ดานวิธีการนําเสนอตนเอง เชนมีประโยคจําตนเพ่ือสรางการจดจํา เชน ฟนธง 

คอนเฟริ์ม เปนตน จากนั้นมีการสื่อสารอยางตอเนื่อง ท้ังผานสื่อออนไลน มีการถายทอดสดการ
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พยากรณชีวิต รวมท้ังการใชกลยุทธการผูกติดกับเรื่องราวท่ีกําลังเปนกระแสสังคม การดูดวงใหบุคคล

มีชื่อเสียง การออกงานสังคม การสรางความขลังและสรางศรัทธาโดยผานการใชคําพูด เรื่องราวท่ี

นาเชื่อถือ เปนตน อาจกลาวไดวานักพยากรณ ชีวิต หรือ หมอดู 4.0 คือบุคคลท่ีไดชวยใหคําปรึกษา

ดานจิตวิญญาณ ชวยสรางความหวัง สรางพลังชีวิตและเสมือนนักจิตบําบัดชวยคลายทุกขใหกับผูคน

สวนหนึ่งของสังคม กลาวโดยสรุป การสรางแบรนดบุคคลมีบทบาทสําคัญในการสรางใหนักพยากรณ

ชีวิตยุคปจจุบันมีชื่อเสียงแตการจะรักษาชื่อเสียงใหตอเนื่องข้ึนอยูกับทักษะดานการพยากรณ ทักษะ

ดานการนําเสนอตัวเอง พรอมท้ังคุณธรรมและความซ่ือสัตยในวิชาชีพ  
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ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร กับการรับรูภาพลักษณ

กรุงเทพมหานครของนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ

 

พิชัย นิรมานสกุล 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และการรับรูภาพลักษณ

กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียว กับการ

รับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานครของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถามและ

เก็บขอมูลจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติจํานวน 384 คน วิเคราะหขอมูลดวยความถ่ี คาเฉลี่ย รอยละ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ใชสถิติการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

ผลการวิจัย พบวา 

1 ขาวสารดานการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเปดรับในระดับ 

“ปานกลาง” 5 อันดับแรก ไดแก โรงแรม/ท่ีพัก สถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร/อาหาร เสนทาง/แผนท่ี

เมือง และกิจกรรม/เทศกาลของกรุงเทพมหานคร 

2 ภาพลักษณกรุงเทพมหานครท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติมีการรับรูในระดับ “ดี” 5 อันดับ

แรก ไดแก อาหารอรอย/หลากหลาย สีสันชีวิตยามคํ่าคืน คุณภาพโรงแรมและท่ีพัก สินคาและแหลง

ซ้ือของ และความเจริญทางเศรษฐกิจ 

3 ผลศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียว กับการรับรู

ภาพลักษณกรุงเทพมหานครของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ พบวา การเปดรับขาวสารดานการ

ทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.01 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 

คําสําคัญ: การเปดรับขาวสาร, ภาพลักษณ, กรุงเทพมหานคร 
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Relationship between Media Exposure Behavior and Bangkok’s Image 

Perception of Foreign Tourists 

 

Pichai Niramansakul 

School of Humanities and Applied Arts 

University of the Thai Chamber of Commerce 

 

Abstract 

The objective of this research is to study foreign tourists’  media exposure 

behavior, Bangkok’ s image perception and the relationship between media exposure 

behavior and Bangkok’ s image perception.  The survey method employed 

questionnaires of 384 foreign tourists.  Statistical tools used for data analysis were 

Frequency, Mean, Percentage, Standard Deviation, and Pearson’ s Product Moment 

Correlation Coefficient.  The results found that  

1 The first five information related to Bangkok travel destinations which foreign 

tourists expose most often are hotels/ accommodations, tourist attraction, 

food/restaurants, map, and events/festivals.  

2 The first five Bangkok’s image which foreign tourists perceive in “good image” 

level are good food, good nightlife, good hotels quality, good shopping and good 

economy. 

3  Foreign tourists’  media exposure behavior is significantly correlated with 

Bangkok’s image perception at level 0.01. 

 

Keywords: media exposure, behaviour, image, Bangkok 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 462 | 
 

ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ประเทศไทย เปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียว และท่ีเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวท่ัวโลก 

ในปพ.ศ.2552 โลนลี่ แพลนเน็ต (Lonely Planet) สํานักพิมพหนังสือทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก 

ไดจัดอันดับแหลงทองเท่ียวคุมคาท่ัวโลก โดยพิมพในหนังสือ“ท่ีสุดของการทองเท่ียวป 2553” ระบุ

แนวโนมการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียว การเดินทาง และประสบการณนาสัมผัสท่ีเปนท่ีนิยมท่ีสุดใน

โลก ซ่ึงประเทศไทยไดตําแหนงแหลงทองเท่ียวคุมคาอันดับสอง รองจากไอซแลนด โดยระบุวา

ประเทศไทยมีความคุมคาตลอดกาล  ถือเปนหนึ่งในแหลงพักผอนระยะยาวท่ีมีราคาถูกท่ีสุดในโลก 

สําหรับนักทองเท่ียวชาวยุโรป โดยมีท่ีพักอาศัยใหเลือกมากมาย (โลนลี่แพลนเน็ตจัดทองเท่ียวไทย

คุมคาอันดับสอง, 2552: 5)  

สวนกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เปนเมืองทองเท่ียวท่ีมักจะไดรับรางวัลจาก

การโหวตของนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหเปนเมืองทองเท่ียวยอดนิยมอยูเสมอ โดยนิตยสารดานการ

ทองเ ท่ียว เทรเวล แอนด เลชเชอร  (Travel & Leisure) ไดออกแบบสอบถามผูอาน พบวา 

กรุงเทพมหานครสามารถไดรางวัลเมืองทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลก หรือ World’s Best Award 

ประจําป 2554 มาครองไดสําเร็จ ดวยคะแนนโหวต 90.99% ตามมาดวยเมืองฟลอเรนซ ประเทศ

อิตาลี  คะแนน 89.92% และกรุ ง โ รม ประเทศอิตาลี  คะแนน 88.45% ตามลํ าดับ  ท้ั งนี้  

กรุงเทพมหานครไดรับรางวัล World’s Best Award เปนครั้งท่ีสาม จากท่ีเคยไดรับมาแลวในป 2551 

และป 2554 ท่ีผานมา โดยรางวัลเมืองทองเท่ียวท่ีดีท่ีสุดของโลกไดพิจารณาจากสถานท่ี ทัศนียภาพ 

ความสวยงาม รมรื่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อาหารการกิน แหลงชอปปง ความเปนมิตรของผูคน 

และความคุมคาของเงิน เอ็มไทยออนไลน, 2554: 1) 

จากรางวัลตางๆ ท่ีกรุงเทพมหานครไดรับจากการลงคะแนนของนักทองเท่ียว นาจะเปนสิ่ง

ท่ีบงบอกไดวากรุงเทพมหานครเปนเมืองทองเท่ียวท่ีนักทองเที่ยวใหความสนใจเปนอยางมาก ทําให

นาศึกษาวา เมื่อนักทองเที่ยวเปดรับขาวสารเกี่ยวกับกรุงเทพมหานครแลว มีการรับรูภาพลักษณดี

ขึ้นดวยหรือไม ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานการทองเที่ยว

กรุงเทพมหานครกับการรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานครวามีความสัมพันธกันหรือไม ถึงไดทําให

กรุงเทพมหานครเปนเมืองทองเท่ียวอันดับตนๆ ของโลก 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

2 เพ่ือศึกษาการรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานครของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
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3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียว กับการรับรู

ภาพลักษณกรุงเทพมหานครของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 การเปดรับขาวสารการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานคร ของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

 การเปดรับขาวสาร หมายถึง การไดรับหรือไดมาซ่ึงขอมูลขาวสารผานการสื่อสาร หรือผาน

ทางสื่อหรือชองทางตางๆ เชน การโฆษณา ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย หรือการตลาด

ทางตรง 

 การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีหนึ่งท่ีมักหมายถึงท่ีอยูอาศัย ไปยังอีกท่ีหนึ่งท่ีถือ

เปนแหลงทองเท่ียว เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม โดยมีแรงกระตุนจากความตองการใน

ดานกายภาพ ดานวัฒนธรรม และดานการปฏิสัมพันธ  

 ภาพลักษณ หมายถึง ความรูสึกในสายตาของผูบริโภคท่ีมีตอองคกร ธุรกิจ สถานท่ี หรือ

บุคคล 

  

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

1 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู 

การรับรู หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษยเลือกท่ีจะรับรู เพ่ือท่ีจะสรางภาพในสมอง ใหเปน

ภาพท่ีมีความหมาย และมีความกลมกลืน เม่ือกลาวถึงการรับรู ตองกลาวคูกันระหวางการรับรู 

(Perception) และการรับสัมผัส (Sensation) แตแตกตางกันตรงท่ีการรับรูนําเอาความคิดเขามา

เก่ียวของดวย ประสารทสัมผัสท้ังหา ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส มีหนาท่ีรับสัมผัส แต

ประสาทท่ี 6 คือความคิด เม่ือนําไปผนวกกับการรับสัมผัส จะกลายเปนการรับรู (เสรี วงษมณฑา, 

2540: 94) 

ข้ันตอนการรับรู ประกอบดวย (เสร ีวงษมณฑา, 2540: 97) 

1.1. การเลือกเปดรับขอมูล (Selective Exposure) เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเปดโอกาสใหขอมูล

เขาสูตนเอง ตัวอยาง ผูชมโทรทัศนอาจจะเลือกเปลี่ยนชอง หรือออกจากหองเม่ือมีโฆษณา หรือชม

โฆษณานั้น ถามีขอมูลนาสนใจ 
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1.2. การตั้งใจเลือกรับ (Selective Attention) เกิดข้ึนเม่ือผูบริโภคเลือกท่ีจะตั้งใจกับสิ่ง

กระตุนอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือใหกลุมเปาหมายเกิดความตั้งใจรับขอมูล ผูโฆษณาจะตองใชความ

พยายามท่ีจะสรางความคิดริเริ่มในการโฆษณาท่ีมีอิทธิพลตอการดึงใหเกิดความตั้งใจรับขาวสาร 

1.3. การเลือกตีความและเขาใจ (Selective Comprehension) แมผูบริโภคจะมีความตั้งใจ

รับขาวสารการโฆษณา แตไมไดหมายความวาขาวสารนั้นถูกตีความไปในทางท่ีถูกตอง ในข้ันนี้ จึงเปน

การตีความหมายขอมูลท่ีรับเขามาวามีความเขาใจตามท่ีผูโฆษณากําหนดไวหรือไม ถาเขาใจก็จะ

นําไปสูข้ันตอไป การตีความข้ึนอยูกับทัศนคติ ความเชื่อถือ และประสบการณ 

1.4. การเลือกเก็บรักษา (Selective Retention) หมายถึง การท่ีผูบริโภคจดจําขอมูล

บางสวนท่ีเขาไดเปน ไดอาน หรือไดยิน หลังจากเปดรับและเกิดความเขาใจแลว ผูโฆษณาตอง

พยายามสรางใหขอมูลอยูในความทรงจําของผูบริโภค อันจะทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ วิธีการท่ีทําให

เกิดการตัดสินใจซ้ือไดแก สัญลักษณ กลอน หรือคําสัมผัส ความตอเนื่อง และภาพลักษณในตราสินคา 

ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะชวยสรางความทรงจํา โดยแนวคิดการรับรูนี้ ผูวิจัยไดนํามาใชเพ่ือการทบทวนถึง

พฤติกรรมของนักทองเท่ียววามีการรับรูเ ก่ียวกับกรุงเทพมหานครอยางไร เพ่ือใชในการสราง

แบบสอบถามตอไป 

 

2 แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 

ผูรับสารอาจเปดรับสารโดยผานกระบวนการในการเลือกรับขาวสาร ซ่ึงกระบวนการในการ

เลือกรับขาวสาร มีดังนี้ (Klapper, 1960, p. 5)  

2.1. การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโนมท่ีบุคคลจะเลือกเปดรับ สื่อ

หรือขาวสารจากแหลงตางๆ ตามความสนใจ และความตองการของตน ท้ังนี้เพราะโดยธรรมชาติ ของ

มนุษยมักตองการท่ีจะปกปอง รักษา และสงเสริมความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง  

2.2. การเลือกสนใจ (Select Attention) หมายถึง แนวโนมท่ีผูรับสารจะเลือกสนใจ หรือ

เปดรับ ขาวสารจากแหงใดแหลงหนึ่ง ซ่ึงอาจจะมีอยูดวยกันหลายแหลง โดยการเลือกเปดรับขาวสาร

จะมี ความสัมพันธกับปจจัยท่ีเก่ียวของหลายประการ ซ่ึงโดยปกติแลวเรามักจะเลือกใหความสนใจกับ

สิ่งท่ี สอดคลองกับทัศนคติ ความคิด และความเชื่อดังเดิมของตน  

2.3. การเลือกรับรู หรือตีความ (Selective Perception or Selection Interpretation) 

หมายถึง การรับรู และการตีความมีความเก่ียวของกันเกือบเปนสิ่งเดียวกัน การรับรู คือกระบวนการ 

ตีความหมายในสิ่งท่ีสนใจ บุคคลจะเลือกรับรู หรือเลือกตีความขาวสารท่ีไดตามความเขาใจของตน 

ตามทัศนคติ ความตองการ แรงจูงใจ หรือ สภาวะอารมณขณะนั้น และมักจะบิดเบือนขาวสารนั้นให 

สอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อของตน  
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2.4. การเลือกจดจํา (Selective Retention) หมายถึง บุคคลจะเลือกจดจําขาวสารเฉพาะท่ี 

สอดคลอง หรือตรงกับความตองการ รสนิยม ทัศนคติ ความเชื่อ คานิยม ความสนใจของตนเอง โดย 

จะลืมขาวสารในสวนท่ีตัวเองไมสนใจ หรือไมเห็นดวย หรือเรื่องท่ีขัดแยงกับความคิดของตัวเอง 

ขาวสารท่ีคนเราจดจําไวนั้น มักมีเนื้อหาท่ีจะชวยสงเสริมหรือสนับสนุน ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ 

คานิยม หรือความเชื่อของแตละคนท่ีมีอยูเดิมใหมีความม่ันคงชัดเจนยิ่งข้ึน และเปลี่ยนแปลงใหยาก 

ข้ึน เพ่ือนําไปใชเปนประโยชนในโอกาสตอไป สวนหนึ่งอาจนําไปใชเม่ือเกิดความรูสึกขัดแยงกับเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง 

ผูวิจัยไดใชแนวคิดเก่ียวกับการเปดรับขาวสารเพ่ือสรางตัวแปรในแบบสอบถามเก่ียวกับการ

เปดรับขาวสารกรุงเทพมหานคร 

 

3 แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ 

      พรทิพย พิมลสินธุ  (2545 : 123-130) ไดอธิบายการเกิดภาพลักษณไววาเ ก่ียวพันกับ

องคประกอบตอไปนี ้

3.1. เหตุการณและสิ่งแวดลอม (Events and Environment) ท่ีคนในสังคมจะตองพบกับ

เหตุการณท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมาย แตก็

มีเพียงบางสวนของเหตุการณเทานั้นท่ีคนเราจะรับได และเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังหลายนี้จะมีคุณคา

ดานดีหรือเลว จะสําคัญหรือไม จะมีความหมายอะไร คงจะไมเกิดข้ึนจากตัวของเราเพียงอยางเดียว

แตสภาพแวดลอมท่ีอยูกับเหตุการณและอยูโดยรอบเรากลับมีอิทธิพลในการกําหนดคุณคาเหลานั้น 

3.2. ชองทางการสื่อสาร (Communication Channel) จะมีประสิทธิภาพทางดานการรับ

ความสมบูรณของเหตุการณแตกตางกัน เนื้อหาสาระ วิธีการจัดขาวสาร และโครงสรางของเหตุการณ 

3.3. องคประกอบเฉพาะบุคคล (Personal Elements) คือทักษะทางการสื่อสาร ทัศนคติ 

ความรู ระบบสังคมและวัฒนธรรม ตางมีอิทธิพลตอการสื่อสาร 

3.4. การรับรูและความประทับใจ (Perception and Impression) เปนตัวแปลงเหตุการณ

ใหเปนไปตามความคิดของบุคคล เม่ือผสมผสานกับคุณภาพและปริมาณของความทรงจําท่ีสรางข้ึนจึง

เกิดเปนภาพพจน 

ผูวิจัยใชแนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณเพ่ือใชในการสรางตัวแปรในแบบสอบถามเรื่องการรับรู

ภาพลักษณกรุงเทพมหานคร 
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วิธีดําเนินการวิจัย  

เปนการศึกษาโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เปนการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม 

ประชากร คือนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จํานวน 32,529,588คน ในปพ.ศ.2559 (กระทรวงการ

ทองเท่ียวและกีฬา, 2561) และไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยยอมใหความคลาดเคลื่อน (E) ของการ

ประมาณคาสัดสวนเกิดข้ึนไดในระดับ ±5% ของคาสัดสวนสูงสุดโดยใชสูตรคํานวณของ Yamane. 

(1973) คือ 

n=
N

1+N(e)2
 

 

ดังนั้น จํานวนกลุมตัวอยางของประชากรท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีจะนําไปใชในการ

สุมตัวอยางในครั้งนี้คือ 384 คน 

ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) โดย

เก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางทุกวัน โดยกระจายการเก็บแบบสอบถามใหท่ัวถึงครอบคลุมท่ัวท้ัง

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางในเขตเมือง ประกอบดวย หางสรรพสินคา ไดแก หางเซ็นทรัล

เวิลด หางมาบุญครอง หางเทอมินัล 21 และหางเซ็นทรัลลาดพราว โดยเก็บหางละประมาณ 48 ชุด 

สวนสถานท่ีทองเท่ียวหลักๆของกรุงเทพมหานคร ไดแก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สวนจตุจักร 

เยาวราช และถนนขาวสาร จะเก็บแบบสอบถามประมาณท่ีละ 48 ชุดเชนกัน โดยทําการเก็บ

แบบสอบถามระหวางเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม โดยแบงเปน 3 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของนักทองเท่ียว ซ่ึงเปนคําถามท่ีมีตัวแปรท่ี

ใชในการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) และนามอันดับ (Ordinal Scale)  

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับการเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีตัวแปรท่ี

ใชวัดแบบมาตราอันตรภาค (Interval Scale) เพ่ือวัดระดับการเปดรับขาวสารโดยแบงเปน 3 ระดับ 

คือ นานๆ ครั้ง/ไมเคย (ไมบอย) ปละหลายครั้ง (บอยปานกลาง) และประจําทุกเดือน (บอยมาก) 

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับการรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนคําถามท่ีมีตัวแปรท่ีใช

ในการวัดแบบมาตราอันตรภาค (Interval Scale) เพ่ือวัดระดับการรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานคร

โดยแบงเปน 5 ระดับ คือ ไมดีมาก ไมดี ปานกลาง ดี และดีมาก  

การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดนําไปทดสอบ (Pre-test) กับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติจํานวน 30 

ตัวอยาง แลวจะนํามาตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของคําถามโดยใชการทดสอบหา
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ความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) เม่ือไดคาความเชื่อม่ันแลว 

จะทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางใหม ใหไดครบตามจํานวน 384 ชุดตามท่ีได

กําหนดไว 

วิธีการหาคาความเชื่อถือไดของแบบสอบถามนี้ ผูวิจัยใชสูตรการคํานวณ Alpha coefficient 

ของ Cronbach (วิเชียร เกตุสิงห, 2537: 114) ดังนี้ 
 

α =          k               X           1 – Σv1 

             (k – 1)                               Vt 

 

เม่ือ    α   คือ คาความเชื่อถือได 

 K คือ  จํานวนขอ 

 V1 คือ ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

 Vt คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ 
 

ซ่ึงจากการทดสอบคาความเชื่อม่ัน ไดผลดังตอไปนี้ 

แบบสอบถามสวนท่ี 2 คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.8718 

แบบสอบถามสวนท่ี 3 คาความเชื่อม่ันเทากับ 0.9167 

ซ่ึงสามารถสรุปไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือและใชในการเก็บรวมรวมขอมูลได 

การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

ผูวิจัยจะนําขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดท้ังหมดมาทําการลงรหัส และคํานวณผลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรหาคาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติการคํานวณหาคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

นําเสนอเปนตารางแจกแจงความถ่ี โดยวิเคราะหและนําเสนอขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้ 

1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานการทองเ ท่ียวกรุงเทพมหานครของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และคาเฉลี่ย แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี 

2.เพ่ือศึกษาการรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานครของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ผูวิจัย

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาเฉลี่ย แลวนําเสนอ

ขอมูลในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี 

 3.เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียว กับการรับรู

ภาพลักษณกรุงเทพมหานครของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ผูวิจัยวิ เคราะหขอมูลเพ่ือหาคา
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ความสัมพันธ โดยใชสถิติการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient)  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

 

สรุปผลการวิจัย 

1.ลักษณะทางประชากร 

ตารางท่ี 1 จําแนกตามลักษณะทางประชากรของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

ลักษณะทางประชากรของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จํานวน รอยละ 

1.เพศ ชาย 

หญิง 

281 

103 

73.2 

26.8 

2.อาย ุ นอยกวา 21 ป 

21 - 30 ป 

31 - 40 ป 

41 - 50 ป 

มากกวา 50 ป 

16 

118 

41 

47 

162 

4.2 

30.7 

10.7 

12.2 

42.2 

3.การศึกษา ต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา 

ระดับอาชีวศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

สูงกวาปริญญาตรี 

13 

107 

31 

153 

80 

3.4 

27.9 

8.1 

39.8 

20.8 

4.รายได/เดือน    นอยกวา 500 เหรียญสหรัฐ 

501 - 1,000 เหรียญสหรัฐ 

1,001 – 1,500 เหรียญสหรัฐ 

1,501 – 2,000 เหรียญสหรัฐ 

2,001 – 2,500 เหรียญสหรัฐ 

มากกวา 2,500 เหรียญสหรัฐ 

38 

66 

55 

35 

82 

108 

9.9 

17.2 

14.3 

9.1 

21.4 

28.1 

6.สถานภาพ โสด    

สมรส    

อ่ืนๆ  

ไมตอบ 

189 

96 

16 

83 

49.2 

25.0 

4.2 

21.6 

n=384 
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จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีอายุมากกวา 50 

ป มีจํานวนมากท่ีสุด รองลงมามีอายุระหวาง 21-30 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีจํานวนมาก

ท่ีสุด รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีรายไดตอเดือนมากกวา 2,500 เหรียญสหรัฐ มี

จํานวนมากท่ีสุด รองลงมามีรายไดตอเดือนระหวาง 2,001-2,500 เหรียญสหรัฐ และมีสถานภาพโสด

มีจํานวนมากท่ีสุด รองลงมามีสถานภาพสมรสแลว  

 

 2.พฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียวกรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 2 ประเภทของขาวสารทองเท่ียวกรุงเทพมหานครท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติเปดรับ 

อันดับ ประเภทของขาวสาร x  
S.D. แปลคา 

1 โรงแรม/ท่ีพัก 2.19 0.76 บอยปานกลาง 

2 สถานท่ีทองเท่ียว 2.14 0.74 บอยปานกลาง 

3 รานอาหาร/อาหาร 2.09 0.84 บอยปานกลาง 

4 เสนทาง/แผนท่ีเมือง 1.88 0.84 บอยปานกลาง 

5 กิจกรรม/เทศกาล 1.86 0.78 บอยปานกลาง 

6 ประเพณี/วัฒนธรรม 1.71 0.74 บอยปานกลาง 

7 วิถีชีวิตชุมชน/ผูคน 1.69 0.77 บอยปานกลาง 

n=384   

 

จากตารางท่ี 2 เม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ย (Mean) พบวา โดยภาพรวม ผูตอบแบบสอบถาม

ชาวตางชาติเปดรับขาวสารกรุงเทพมหานครเก่ียวกับโรงแรม/ท่ีพัก มากท่ีสุด รองลงมาคือสถานท่ี

ทองเท่ียว  รานอาหาร/อาหาร เสนทาง/แผนท่ีเมือง กิจกรรม/เทศกาล ประเพณี/วัฒนธรรม และวิถี

ชีวิตชุมชน/ผูคน ในระดับ “บอยปานกลาง” โดยมีคาเฉลี่ย 2.19 2.14 2.09 1.88 18.6 1.71 และ 

1.69 ตามลําดับ 

 

 3.การรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี 3 การรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานครของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

อันดับ ภาพลักษณ x  S.D. แปลคา 

1 อาหารอรอย/หลากหลาย 3.99 1.06 ด ี

2 สีสันชีวิตยามคํ่าคืน 3.98 1.08 ด ี



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 470 | 
 

n=384   

 

3 คุณภาพโรงแรมและท่ีพัก 3.79 1.18 ดี 

4 สินคาและแหลงซ้ือของ 3.76 1.30 ด ี

5 ความเจริญทางเศรษฐกิจ 3.68 1.00 ด ี

6 การอาศัยของคนตางถ่ิน 3.61 1.17 ดี 

7 สถานบันเทิงหลากหลาย 3.54 1.16 ด ี

8 การลงทุนภายในเมือง 3.42 1.08 ด ี

9 แหลงทองเท่ียวหลากหลาย 3.39 1.23 ปานกลาง 

10 บริการขนสงมวลชน 3.27 1.32 ปานกลาง 

11 คาครองชีพ 3.24 1.19 ปานกลาง 

12 ความคุมคาในการเท่ียว 3.23 1.18 ปานกลาง 

13 ความทันสมัย 3.21 1.17 ปานกลาง 

14 ความเปนมิตร 3.17 1.27 ปานกลาง 

15 ความปลอดภัย 3.15 1.32 ปานกลาง 

16 สถานท่ีทองเท่ียวสวยงาม 3.10 1.19 ปานกลาง 

17 เทศกาลและกิจกรรม 3.08 1.33 ปานกลาง 

18 รูปแบบการดําเนินชีวิต 3.05 1.07 ปานกลาง 

19 ประเพณีและวัฒนธรรม 3.03 1.34 ปานกลาง 

20 สภาพการทํางาน 2.96 1.17 ปานกลาง 

21 การจัดระเบียบสังคม 2.93 1.27 ปานกลาง 

22 การแกปญหายาเสพติด 2.90 1.31 ปานกลาง 

23 ความสะดวกผูปวย/พิการ 2.81 1.40 ปานกลาง 

24 สภาพภูมิอากาศ 2.80 1.18 ปานกลาง 

25 การแกปญหาแผงลอย 2.69 1.29 ปานกลาง 

26 การแกปญหาโสเภณี 2.66 1.32 ปานกลาง 

27 การแกปญหาขอทาน 2.54 1.26 ไมด ี

28 ความสะอาด 2.47 1.14 ไมด ี

29 การจดัการจราจร 2.40 1.36 ไมด ี

30 การแกปญหาจราจล 2.28 1.16 ไมดี 
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จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาจากคาเฉลี่ย (Mean) พบวา ผูตอบแบบสอบถามชาวตางชาติ

สวนใหญ มีการรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานครอยูในระดับ “ดี” คือ อาหารอรอย/หลากหลาย สีสัน

ชีวิตยามคํ่าคืน คุณภาพโรงแรมและท่ีพัก สินคาและแหลงซ้ือของ ความเจริญทางเศรษฐกิจ การอาศัย

ของคนตางถ่ิน สถานบันเทิงหลากหลาย และการลงทุนภายในเมือง ตามลําดับ 

สวนภาพลักษณท่ีผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูอยูในระดับ “ปานกลาง” คือ แหลงทองเท่ียว

หลากหลาย บริการขนสงมวลชน คาครองชีพ ความคุมคาในการเท่ียว ความทันสมัย ความเปนมิตร 

ความปลอดภัย สถานท่ีทองเท่ียวสวยงาม เทศกาลและกิจกรรม รูปแบบการดําเนินชีวิต ประเพณีและ

วัฒนธรรม สภาพการทํางาน การจัดระเบียบสังคม การแกปญหายาเสพติด ความสะดวกผูปวย/พิการ 

สภาพภูมิอากาศ การแกปญหาแผงลอย และการแกปญหาโสเภณี ตามลําดับ 

และภาพลักษณท่ีผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูอยูในระดับ “ไมดี” คือ การแกปญหาขอทาน 

ความสะอาด การจัดการจราจร และการแกปญหาจลาจล ตามลําดับ 

 

 4.ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียว กับการรับรูภาพลักษณ

กรุงเทพมหานครของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

ตารางท่ี 4 ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียว กับการรับรูภาพลักษณ

กรุงเทพมหานครของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

ตัวแปร r p-value 

การเปดรับขาวสาร 0.293** 0.01 

การรับรูภาพลักษณกรุงเทพมหานคร   

**Correlation is significant at the 0.01 level 

  

จากตารางท่ี 4 พบวา การเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียว มีความสัมพันธกับการรับรู

ภาพลักษณกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธอยูในระดับสูง 

 

อภิปรายผล 

 ประเภทของขาวสารดานการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาตินิยมเปดรับมากท่ีสุด คือ 

ขาวสารเก่ียวกับโรงแรม/ท่ีพักในกรุงเทพมหานคร นั่นสามารถเขาใจไดวา กอนท่ีจะเดินทางไปเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร นักทองเท่ียวชาวตางชาติตองการคนหาขอมูลเพ่ือจะไดทราบวาตนเองจะเขาพักใน

โรงแรมใด และอยูอาศัยในยานใด เพ่ือความสะดวกกับการทองเท่ียว และคนหาแหลงทองเท่ียวท่ี

ใกลเคียงกับโรงแรมท่ีพัก ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ Klapper (1960) ท่ีกลาววาผูรับสารมักจะเปดรับ
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ขาวสารโดยเลือกท่ีจะเปดรับ และเลือกท่ีจะรับรูขาวสารท่ีตนเองมีความสนใจเปนอันดับตนๆ ซ่ึง

ขาวสารเก่ียวกับโรงแรมท่ีพักในกรุงเทพมหานครนี้ เปนสวนสําคัญท่ีทําใหนักทองเท่ียวมีความม่ันใจ

มากข้ึนในการเดินทางทองเท่ียววาจะมีท่ีพักท่ีสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางครั้งนั้น และ

ผลการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (2547) ท่ีทําการสํารวจ

เก่ียวกับพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวตางชาติในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบวา 

นักทองเท่ียวชาวตางชาติทราบขอมูลดานการทองเท่ียวเก่ียวกับกรุงเทพมหานครผานสื่ออินเทอรเน็ต

และจากการบอกตอจากเพ่ือนฝูง โดยมักเลือกหาขอมูลดานโรงแรมท่ีพัก และสถานท่ีทองเท่ียวใน

กรุงเทพมหานคร เปนอันดับตนๆ  

 สวนภาพลักษณท่ีดีของกรุงเทพมหานครในสายตานักทองเท่ียวอันดับตนๆ คือ  ภาพลักษณ

ดานอาหาร ดานชีวิตยามคํ่าคืน ดานคุณภาพโรงแรมและท่ีพัก ดานสินคาและแหลงซ้ือของ และดาน

ความเจริญทางเศรษฐกิจ แสดงใหเห็นวา นักทองเท่ียวชาวตางชาติไดรับรูและสัมผัสประสบการณดาน

ตางๆ ไมวาจะในเรื่องของการรับประทานอาหาร การทองเท่ียวยามคํ่าคืน รวมถึงการเขาพักอาศัยใน

โรงแรม ระหวางการเดินทางทองเท่ียวอยูในกรุงเทพมหานคร แลวเกิดความประทับใจ จนเกิดเปน

ภาพลักษณท่ีดีในการทองเท่ียว สอดคลองกับพรทิพย พิมลสินธุ  (2545) ท่ีกลาววา หนึ่งใน

องคประกอบของการเกิดภาพลักษณก็คือ การรับรูและความประทับใจ (Perception and 

Impression) ท่ีเปนตัวแปลงเหตุการณใหเปนไปตามความคิดของบุคคล เม่ือผสมผสานกับคุณภาพ

และปริมาณของความทรงจําท่ีสรางข้ึนจึงเกิดเปนภาพลักษณท่ีดีได 

ผลจากการวิจัยยังพบอีกวา การเปดรับขาวสารดานการทองเท่ียวมีความสัมพันธกับการรับรู

ภาพลักษณกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายไดวา นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามายัง

กรุงเทพมหานครสวนใหญมีการเปดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับกรุงเทพมหานครมากอนแลว โดยเลือก

เปดรับสื่อและขาวสารท่ีตนเองสนใจ ไมวาจะเปนขาวสารเก่ียวกับโรงแรมท่ีพัก หรือสถานท่ีทองเท่ียว

ตางๆ ในกรุงเทพมหานคร เม่ือเดินทางมาทองเท่ียวก็ไดสัมผัสกับประสบการณทองเท่ียวท่ีนา

ประทับใจในกรุงเทพมหานคร และเกิดการรับรูภาพลักษณในเชิงบวก แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธท่ี

เกิดข้ึน โดยเริ่มจากการท่ีนักทองเท่ียวมีการเปดรับและแสวงหาขาวสารเปนอันดับแรก แลวไดมีการ

วางแผนการเดินทางเขามาทองเท่ียว เม่ือไดเขามาทองเท่ียวและสัมผัสแลว ก็เกิดเปนความประทับใจ 

จนนํามาซ่ึงภาพลักษณท่ีดีจากการทองเท่ียวในครั้งนี้ในท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับพรทิพย พิมลสินธุ 

(2545) ท่ีกลาวไววา เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจนเกิดเปนภาพลักษณไมวาจะเปนดานบวกหรือดานลบ 

คงจะไมสามารถเกิดข้ึนดวยตัวของมันเองเพียงอยางเดียว หากแตจะตองสัมพันธกับสภาพแวดลอมท่ี

อยูกับเหตุการณ และท่ีสุดแลวก็จะมีอิทธิพลในการกําหนดคุณคาหรือภาพลักษณเหลานั้นตอไป  

นอกจากนี้ การท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติไดมีโอกาสรับรูวากรุงเทพมหานครเปนเมืองท่ีไดรับ

รางวัลการทองเท่ียวมาเปนเวลานาน อยางสมํ่าเสมอ โดยในป 2561 กรุงเทพมหานครก็ไดรับการ
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โหวตใหเปน “เมืองทองเที่ยวเพื่อการพักผอนที่ดีที่สุด” (The Best Leisure City in Asia-Pacific) 

ติดตอกันเปนปที่ 3 ตั้งแตป 2559 ซึ่งรางวัลนี้เปนผลการตัดสินมาจากผลโหวตของผูอานและผูเขา

ชมเว็บไซตของนิตยสาร Business Traveler กวา 100,000 คนทั่วโลก (ไทยรัฐออนไลน, 2562, 

ยอหนา 3) ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งท่ีชวยรับประกันและสรางภาพลักษณท่ีดีของกรุงเทพมหานครให

เกิดข้ึนในใจของนักทองเท่ียวอยูไดอีกทางหนึ่งดวย  

 

ขอเสนอแนะ 

 1 ขาวสารดานการทองเท่ียวกรุงเทพมหานครท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเปนอันดับตน ก็คือ 

โรงแรม/ท่ีพัก สถานท่ีทองเท่ียว และรานอาหาร ดังนั้น หนวยงานหรือผูมีหนาท่ีเก่ียวของควรให

ความสําคัญในเรื่องของเผยแพรขอมูลดานการทองเท่ียวท่ีเก่ียวของกับโรงแรมท่ีพัก สถานท่ีทองเท่ียว

ตางๆ และรานอาหารในกรุงเทพมหานครอยางละเอียดผานทางสื่อตางๆ ท่ีหลากหลายใหกับ

นักทองเท่ียว อีกท้ังยังควรพัฒนาการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียว ผานการใชเทคโนโลยีท่ี

หลากหลายมากข้ึน เชน การสรางแอพพลิเคชั่นดานการทองเท่ียวผานทางโทรศัพทมือถือ เพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการคนหาขอมูลใหมากท่ีสุด 

 2 ภาพลักษณของกรุงเทพมหานครท่ีมีการรับรูอยูในระดับ “ไมดี” คือ การแกปญหาขอทาน 

ความสะอาด และการจัดการจราจร นั่นหมายความวา หนวยงานผูรับผิดชอบปญหาตางๆ เหลานี้ 

อาจยังไมไดใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการจัดการปญหาดังกลาว ทําใหปญหาเหลานั้นยังคงอยู 

และเปนภาพลักษณท่ีไมดีในสายตานักทองเท่ียวชาวตางชาติ ดังนั้น ผูมีอํานาจควรใหความสําคัญและ

สั่งการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงแกปญหาดังกลาวโดยเรงดวน และควรมีการแกไขปญหาอยาง

จริงจัง เชน การแกปญหาขอทาน ซ่ึงสามารถแกไขไดโดยการจัดเจาหนาท่ีเขาไปดูแลและสงตัวขอทาน

ไปยัง ท่ีๆ จัดไว เ พ่ือการชวยเหลือ หรือปญหาดานความสะอาด ซ่ึงเปนหนา ท่ีโดยตรงของ

กรุงเทพมหานคร ก็ควรมีการเพ่ิมจํานวนรอบในการทําความสะอาดมากข้ึน อีกท้ังควรมีมาตรการใน

การลงโทษผูทําความสกปรกอยางเปนรูปธรรม เนื่องจากการสรางจิตสํานึกดานความสะอาดเพียง

อยางเดียวอาจไมสามารถแกปญหาไดในระยะยาว 

 3 สวนภาพลักษณดานการจราจร ท่ีเปนปญหาอันยาวนานของกรุงเทพมหานครท่ีถูกมองวา

แกไขไมได แตถาหากหนวยงานภาครัฐเอาจริงเอาจังกับผูท่ีทําผิดกฎจราจรอยางเขมงวด รวมถึงการ

ออกกฎระเบียบตางๆ ท่ีชวยลดจํานวนการใชรถบนทองถนนไดอยางแทจริง เชน การหามจอดรถบน

ถนนหลัก การไมอนุญาตใหซ้ือรถหากไมมีท่ีจอดรถเปนของตนเอง หรือ การหามรถบรรทุกหนักเขามา

วิ่งในเขตเมือง ก็อาจจะชวยบรรเทาปญหาการจราจร และชวยใหภาพลักษณดานการจราจรใน

กรุงเทพมหานครดีข้ึนไดในท่ีสุด 
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ภาพยักษและลิงบนจิตรกรรมฝาผนังวัดชางใหญ 

 

จักริน จุลพรหม 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

จิตรกรรมฝาผนังท่ีวัดชางใหญ จ.พระนครศรีอยธุยา ปรากฏภาพตัวละครจากวรรณคดีเรื่อง

รามเกียรติ์ท้ังฝายยักษและฝายลิงจํานวนหนึ่ง อันมีอิทธิพลจากความนิยมวรรณคดีเรื่องดังกลาวใน

บริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลางและการแสดงหนังใหญในสมัยอยุธยาตอนปลาย ภาพยักษและลิง

จํานวน 8 ตนท่ีนั่งเรียงในฉากเทพชุมนุมบางภาพชํารุดทําใหตองใชวิธีการทางประติมานวิทยา ในการ

ตีความไดแก เคาหนา สีกาย ศิราภรณ และเปรียบเทียบกับหัวโขนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ทําให

สามารถตีความตัวละครไดครบทุกตัว 

 

คําสําคัญ: จิตรกรรม, วัดชางใหญ, รามเกียรติ์ 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 476 | 
 

The Painting of giant and monkey in Mural painting of 

Chang Yai Temple 

 

Jakkrin Junlaprom 

School of Humanities and Applied Arts 

University of the Thai Chamber of Commerce 

 

Abstract 

 Mural painting of Chang Yai Temple in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province 

emerges a number of characters in the literature of Ramakien both from the giant 

and monkey side according to the influence of the mentioned literature favor in the 

area of the lower Chao Phraya River Basin and Nang Yai performance in Ayutthaya 

late period. Some paintings of 8 giants and monkeys sitting in the scene of goddess 

gathering are ruined, therefore, the method called Iconography is used in 

interpretation, namely; facial features, body color, headdress, and compare to Khon 

mask in Ratanakosin early period. Ultimately, all characters can be interpreted. 

 

Keywords: mural painting,  Wat Chang Yai, Ramayana 
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เนื้อหา 

 วัดชางใหญ เปนวัดขนาดเล็ก ตั้งอยูท่ีตําบลวัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

หนังสือประวัติวัดชางใหญระบุวาวัดชางใหญสรางมาแตสมัยกรุงศรีอยุธยาแตไมปรากฏหลักฐานการ

สรางชัดเจนวาผูใดสรางหากแตสันนิษฐานกันวาชาวรามัญท่ีมาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในรัชกาลสมเด็จ

พระเจาอยูหัวบรมโกศซ่ึงโปรดฯใหตั้งบานเรือนบริเวณตําบลโพธิ์สามตน อ.บางปะหัน และไดโยกยาย

ถ่ินมายังตําบลพุทเลาซ่ึงอยูใกลกับวัดชางใหญในปจจุบันเปนผูสราง  

วัดชางใหญมีชื่อเดิมวาวัดชาง แตเพ่ือใหชื่อสอดคลองกับชื่อวัดชางนอยซ่ึงเปนวัดรางใน

บริเวณใกลเคียงกันจึงถูกเปลี่ยนชื่อเปนวัดชางใหญในปพุทธศักราช 2480 (กรมศิลปากร, 2523: 221) 

และไดรับการข้ึนทะเบียนตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 60 ตอนท่ี 39 วันท่ี 30 

กันยายน 2486 (กรมศิลปากร, 2538: 24-25) ปจจุบันมีพระจําพรรษา 6 รูป จากการสัมภาษณ

พระภิกษุท่ีจําพรรษาทราบวากรมศิลปากรไดเขามาสํารวจจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถในเบื้องตน

แลว (สัมภาษณพระภิกษุวัดชางใหญ วันท่ี 29 เมษายน 2555) 

ผนังดานนอกอุโบสถบริเวณประตูทางเขามีจิตรกรรมพระโมคคัลลาน พระสารีบุตร และภาพ

พระสงฆกระทํากรรมฐานปลงอสุภะ รายงานการสํารวจระบุวา ชางสิน (รายงานการสํารวจ กรม

ศิลปากร, รายงานการสาํรวจจิตรกรรมฝาผนัง จ.พระนครศรีอยุธยา 2523: 224) ซ่ึงอยูตําบลสวนพริก 

เปนผูเขียนภาพ ราวพุทธศักราช 2466 และตอมาในป พ.ศ.2523 กรมศิลปากรไดสํารวจและพบวา

หนาบันชํารุดท้ังหมดจึงไดซอมแซมและเปลี่ยนหลังคาใหม  ปจจุบันภาพเหลานี้ลบเลือนเกือบ

หมดแลว 

สวนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดชางใหญ แบงเนื้อหาออกเปน 4 ดาน คือ ผนัง

สกัดดานหนาพระประธานเขียนภาพไตรภูมิ ผนังสกัดดานหลังพระประธานเขียนภาพมารผจญ และ

เขียนพระพุทธรูปปางสมาธิ ผนังดานขางท้ังสองดาน ตอนบนเขียนภาพหงสเปนคู ถัดลงมาเปนวิทยา

ธรเหาะ มือถือดอกไม และอาวุธ การแตงกายมีท้ังนุงหมหนังเสือ มีใบหนาเปนแขกเปอรเซีย ฝรั่ง จีน 

ถัดลงมาเปนเทพชุมนุมจํานวน 1 แถวนั่งเรียงหนาไปทางพระประธานมีสินเทาเปนเสนฟนปลา เทพมี

ขนาดใหญ นั่งประนมมือ ไมมีสิ่งใดก้ันระหวางเทพ เทพมีท้ังกายสีขาวและเขียว มียักษ ลิง สีกาย

ตางๆกัน มีครุฑและเทพธิดาอยูหลังพระอินทรขางละสี่องค เทพชุมนุมทุกองคมีรัศมีรอบเศียรลงสีพ้ืน

แดง ภาพระหวางชองหนาตางซ่ึงอยูต่ําลงมาเขียนเรื่องทศชาติ  
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ภาพท่ี 1 อุโบสถวัดชางใหญ 

ท่ีมา จักริน จุลพรหม 

 

จิตรกรรมฝาผนังวัดชางใหญเขียนดวยสีฝุนมีลักษณะเดนท่ีเขียนปราสาทเปนทรงชะลูดปลาย

เพรียวแหลม ตัวลายแนนและเสนออนไหว ใชสีเห็นตัวลายกลม สวนภาพเทวดาเขียนใหมีทรวดทรง

ยาว มีใบหนากลม กรามใหญ การเขียนเสนบางลงพ้ืนหลังขาว มีวรรณะขาวสวาง และพ้ืนหลังฉาก

สวรรคเปนสีแดง (กรมศิลปากร, 2523: 224) น. ณ ปากน้ํา กลาวถึงความโดดเดนของจิตรกรรมวัด

ชางใหญประการหนึ่งวา ภาพเทวดาในภาพเทพชุมนุมมีขนาดใหญ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการ

เลนหนังใหญในสมัยอยุธยาอันมีลักษณะคลายมหรสพของชวาคือวายังปูรวา ดังปรากฏวามีวรรณคดี

หลายเรื่อง เชน สมุทรโฆษคําฉันท ซ่ึงแตงในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชมีจุดมุงหมายเพ่ือใช

แสดงหนังใหญ แตกลับไมไดรับความนิยมเทากับการแสดงเรื่องรามเกียรติ์ (น. ณ ปากน้ํา 2543, 67-

68) อีกท้ังยังเขียนเปนภาพตัวละครจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์อีกดวย ซ่ึงการปรากฏของตัวละคร

จากเรื่องรามเกียรติ์พบวามีรองรอยปรากฏหลายแหง อาทิ ท่ีตําหนักพุทโฆษาจารย วัดพุทไธสวรรค จ.

พระนครศรีอยุธยา เปนภาพพระลักษมณรบกับอินทรชิต ซ่ึงจัดเปนศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย อีก

ท้ังยังพบภาพตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ปรากฏในวัดสมัยอยุธยาตอนปลายอีกหลายวัด เชน วัดใหญ

สุวรรณาราม วัดเกาะแกวสุธาราม จังหวัดเพชรบุรี และวัดสกุลชางนนทบุรี เกือบทุกวัด การปรากฏตัว

ของรามเกียรติ์ในบริเวณลุมเจาพระยานี้เปนการรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณจากอาณาจักรลพบุรี

(มลฤดี สายสิงห, 2547: 9) 
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ภาพท่ี 2 ภาพจิตรกรรมท้ังสองดานภายในอุโบสถ 

ท่ีมา จักริน จุลพรหม 

  

 จากรายงานการสํารวจวัดชางใหญโดยกรมศิลปากรมีความเห็นวา การเขียนภาพมาร

ผจญ เปนตัวละครเรื่องรามเกียรติ์แตงตัวแบบโขน และมีเสื้อเกราะแบบนักรบจีน มีลักษณะคลาย

จิตรกรรมสมัยรัชกาลท่ี 2 และภาพบางแหงมีลวดลายคลายลายฝรั่ง และเขียนคลายจะเจตนาใหเปน

ลายฝรั่ง วรรณะของสีตอนบนเปนแดงกับขาวมีเขียวแซมเล็กนอย เครื่องทรงใชสีเหลือรงคเขียนไว

แทน การเขียนภาพเห็นเสนนิ่งสวยงาม เปนเครื่องยืนยันความสามารถของชางผูเขียนวาเปนชางฝมือ

ระดับสูง พลิ้วงาม เสนสีเนื้อใบหนา รางกาย ใชสีแดงบางมาก (กรมศิลปากร, 2523: 225) 
 

 

 

ภาพท่ี 3 จิตรกรรมมารผจญ วัดชางใหญ 

ท่ีมา จักริน จุลพรหม 
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 อนึ่ง ขอสังเกตบางประการเชน สีท่ีระบายในชวงลาง ระดับหนาตาง ประกอบดวยสี

หลายสีตัดกัน เชน น้ําเงิน แดง เขียว ขาว เหลือง ตัดดําเล็กนอย สีท่ีแปลกตาคือสีฟาแกมเขียวซ่ึงใช

เปนสีพ้ืนมาก และสีปูนแหงเปนสีภูเขา เปนรสนิยมในการใชสีในสมัยรัชกาลท่ี 3 สมัยรัตนโกสินทร ซ่ึง

กรมศิลปากรกําหนดอายุสมัยการเขียนภาพจิตรกรรมไวราวสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศและซอมแซม

ภายหลังราวพ.ศ.2356 (ปายแสดงขอมูลวัดชางใหญ บริเวณหนาอุโบสถซ่ึงปรากฏพรอมการบูรณะ

หลังเหตุการณน้ําทวมใหญ, 2554) ซ่ึงตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (มูลนิธิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554: 195) 

 ขนาดท่ีใหญของภาพเทพชุมนุมวัดชางใหญมีความคลายคลึงกับภาพเทพชุมนุมวัด

สุวรรณาราม จ. เพชรบุรี ซ่ึงเปนภาพเทพชุมนุมท่ีมีขนาดใหญเชนกัน จากรองรอยท่ีปรากฏพบวาภาพ

เทพชุมนุมบนฝาผนังพระอุโบสถวัดใหญสุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรีเปนภาพเทพชุมนุมท่ีมีขนาด

ใหญประมาณ 120 เซนติเมตร หรือประมาณ 2 ใน 3 ของคนจริง เหลาเทวดาลวนทรงเครื่องอาภรณ

สีทองและสีอ่ืนๆ สงใหภาพเทวดาโดดเดนข้ึนมาเม่ือตัดกับสีพ้ืน (กรมศิลปากร, 2502: 18) 

 

 

ภาพท่ี 4 จิตรกรรมเทพชุมนุม วัดชางใหญ 

ท่ีมา จักริน จุลพรหม 

 

 เทพชุมนุมท่ีวัดชางใหญท้ัง 30 องค ประกอบดวยภาพมนุษยชาย มนุษยหญิง เทพบุตร 

เทพธิดา และตัวละครท้ังฝายยักษ และลิง รวมถึงอมนุษยอ่ืนๆ เชนครุฑ ซ่ึงอาจเปนไปไดวาชางเห็นวา

ตัวละครเหลานั้นลวนมีฤทธิ์มากจึงเขาใจวาเปนเทพประเภทหนึ่งหรือจากประวัติของตัวละครแตละตัว 

เชน ฝายยักษก็ลวนเปนพรหมพงศ ฝายลิงก็เปนบรรดาบุตรของเทพเจาตางๆอาทิ หนุมานเปนบุตร

วายุเทพ สุครีพเปนบุตรอาทิตย และพาลีเปนบุตรพระอินทร สวนฝายมนุษยก็ลวนเปนอวตารของเทพ
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เจาท้ังปวง เปนตน ชางจึงอาศัยการตีความไดวาตัวละครทุกตัวลวนเปนเทพหรือเก่ียวของกับเทพ (น. 

ณ ปากน้ํา, จิตรกรรมอยุธยา, 67-68.) 

 การตีความภาพเทวดาแตละองคไดอาศัยประติมานวิทยาโดยพิจารณาจากรูปรางวาเปน

ยักษ ลิง หรือมนุษย จากนั้นวิเคราะหสี และศิราภรณ เปนเครื่องมือจําแนกและวิเคราะห สามารถ

จําแนกไดดังนี้ 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ภาพลายเสนศิราภรณประเภทตางๆสําหรับหัวโขน ซึ่งเปนเครื่องมือจําแนกตัวละครตางๆ  

(ลายเสนโดย อมร ศรพีจนาถ จากหนังสือภาพลายไทย, 2514) 

ท่ีมา กลุมบริษัทยคูอมจํากัด,หัวโขน สมบัติศิลป แผนดินไทย 

(อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2543: 25-26. 
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การตีความภาพตัวละครยักษและลิงบนจิตรกรรมวัดชางใหญ 

 

 

ภาพท่ี 6 จิตรกรรมเทพชุมนุม วาดรูปยักษและลิงจากวรรณคดเีรื่องรามเกียรติ ์

ท่ีมา จักริน จุลพรหม 

 

 1) ภาพยักษ ภาพยักษมีท้ังสิ้น 5 ตน เปนภาพท่ีสมบูรณจํานวน 3 ภาพ และเปนภาพท่ี

ลบเลือนบางสวน จํานวน 2 ภาพ ไดแก 

   ก) ภาพแรกลบเลือนบางสวน ทําใหตองอาศัยการตีความจากสวนท่ี

เหลืออยูไดแกลักษณะโครงสราง ซ่ึงตีความไดวาเปนยักษ เนื่องจากมารูปรางคอนขางหนา นอกจากนี้

ยังวิเคราะหจากสีกายซ่ึงเปนสีขาว และสวนมงกุฎท่ียังเหลือใหเห็นรองรอยอยู มีลักษณะเปนชั้นๆซ่ึง

นาจะเปนหัวขนาดเล็ก จากรองรอยท่ีเหลืออยูทําใหสันนิษฐานไดวาเปนสหัสเดชะ เจาเมืองปางตาล 

ซ่ึงเปนยักษท่ีมีอาวุธคือกระบองวิเศษและเปนพ่ีชายของมูลพลัม เม่ือมูลพลัมซ่ึงเปนเพ่ือนกับทศกัณฐ

ชักชวนใหชวยออกรบกับพระราม สหัสเดชะซ่ึงเปนยักษท่ีมีฤทธิ์มากไดมาชวยรบ แตแพปญญาของ

หนุมานและถูกหนุมานฆาตาย 

  สหัสเดชะเปนยักษท่ีมีกายสีขาว มี 1000 หนา มีฤทธิ์เดชมากเสมอทศกัณฐ ชาง

จึงนิยมเขียนหรือปนสหัสเดชะมีหนาตาคลายทศกัณฐ คือมีเศียรหลายเศียร เม่ือเทียบกับลักษณะ
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หัวโขนในปจจุบันแลวสันนิษฐานไดวาจิตรกรรมภาพนี้คือสหัสเดชะ (กลุมบริษัทยูคอมจํากัด,หัวโขน 

สมบัติศิลป แผนดินไทย, 2543: 197) 

  

 

 

ภาพท่ี 7 หัวโขนสหัสเดชะ 

ท่ีมา กลุมบริษัทยคูอมจํากัด,หัวโขน สมบัติศิลป 

แผนดินไทย,( อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2543: 

197) 

 

ภาพท่ี 8 สหัสเดชะท่ีวัดชางใหญภาพคอนขางลบเลือน แต

วิเคราะหมงกุฎซึ่งแสดง1000 หนา และกายสีขาว ทําให

ตีความไดวาเปนสหัสเดชะ เปรียบเทียบกับหัวโขนและรูป

ปนสหัสเดชะท่ีวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 รูปปนสหัสเดชะท่ีวัดพระศรีรตันศาสดาราม 

ท่ีมา www.Wikipedia.com 

 

    

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:1000_power.JPG
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  ข) ยักษตนท่ีสอง ภาพเขียนชัดเจน เปนภาพยักษสวมมงกุฎยอดนาค สันนิษฐาน 

วาหมายถึงมังกรกัณฑซ่ึงเปนทรพีกลับชาติมาเกิดเปนบุตรพญาขร มีอาวุธเปนศร หนึ่งพักตร สองกร 

กายสีเขียว ทรงมงกุฎยอดนาค มังกรกัณฐไดไปขัดตาทัพแทนอินทรชิตในขณะท่ีอินทรชิตทําพิธีชุบศร

นาคบาศ (กลุมบริษัทยูคอมจํากัด 2543), 203.) อยางไรก็ตามเม่ือวิเคราะหจากสีกายบนภาพ

จิตรกรรมซ่ึงเปนสีขาวซ่ึงไมตรงกับลักษณะท่ีระบุไวในพงศรามเกียรติ์ แตในขณะเดียวกันก็ไมมียักษ

ตนอ่ืนมีเศียรเชนนี้ ผูวิจัยสันนิษฐานวานาจะเปนมังกรกัณฐแตมีการผิพลาดในการซอมสมัยรัชกาลท่ี 3 

จากสเีขียวเปนสีขาว 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ภาพหัวโขนมังกรกัณฐ 

ท่ีมา 

http://chanapob.exteen.com/20130531/en

try-1 

ภาพท่ี 11 ภาพวาดมังกรกัณฑท่ีวัดชางใหญ  

 

   ค) เปนภาพยักษท่ียังสมบูรณ มีกายสีเขียว ตาจระเข ปากขบ มงกุฎน้ําเตา 

ซ่ึงไมตรงกับตัวละครใดในพงศรามเกียรติ์เลย แตคลายท่ีสุดคือ “พิเภก” ท้ังนี้ในพงศรามเกียรติ์ระบุวา

พิเภกมีปากแสยะ อยางไรก็ตามภาพจิตรกรรมฝาผนังมักไมคอยเขมงวดเรื่องตาและปากมากนักจึง

อาจตีความไดวาภาพยักษตนนี้คือพิเภก 
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ภาพท่ี 12 ภาพวาดอินทรชิต เปนยักษกายสีเขียว  

หน่ึงพักตรสองกร ท่ีวัดชางใหญ 

 

ภาพท่ี 13 หัวโขนพิเภก 

ท่ีมา 

https://www.pinterest.com/pin/3898435300777290

0/. 

 

 

   ง) ภาพจิตรกรรมยักษท่ีวัดชางใหญภาพนี้คอนขางลบเลือน สวนหัวและ

ลําตัวสีหลุดรอนเหลือเพียงสวนเทาท่ีเปนสีแดง สามารถตีความไดวาเปนตัวละครยักษตัวใดตัวหนึ่งใน

สองตัวนี้คือ 1)แสงอาทิตย (นองของมังกรกัณฐ) มีใบหนาสีแดง ปากแสยะ ตาโพลง แสงอาทิตยมีแวน

แกวสุรกานตท่ีไดรับจากพระพรหมเปนอาวุธ หรือ 2) บรรลัยกัลป เปนยักษสีแสด หรือสีแดง ปากขบ 

ตาจระเข สวมมงกุฎน้ําเตาเฟองไดเชนกัน บรรลัยกัลปเปนลูกของทศกัณฐกับนางกาลอัคคี อาศัยอยู

กับทาวกาลนาคในเมืองบาดาล เม่ือทศกัณฐตายไดข้ึนมาแกแคนและถูกหนุมานฆาในเวลาตอมา (กลุม

บริษัทยูคอมจํากัด, 2543: 94.)  ท้ังนี้ผูวิจัยเสนอวาภาพนี้นาจะหมายถึงบรรลัยกัลป เนื่องจากชาง

เขียนภาพตัวละครไมซํ้ากันท้ังอุโบสถ คือ ท้ังภาพมารผจญและเทพชุมนุมตัวละครตัวอ่ืนๆจะปรากฏ

เพียงครั้งเดียว และเม่ือวิเคราะหภาพยักษท่ีภาพมารผจญพบวามียักษแดงตนหนึ่งรวมรบอยูกับ

ทศกัณฐซ่ึงทําหนาท่ีเปนพระยามาร เม่ือแสงอาทิตยปรากฏในฉากกองทัพมารแลว ภาพเทพชุมนุมจึง

นาจะหมายถึงบรรลยักัลป 
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ภาพท่ี 14 ภาพหัวโขนแสงอาทิตย 

และบรรลยักัลป 

ท่ี ม า  ก ลุ ม บ ริ ษั ท ยู ค อ ม

จํากัด,หัวโขน สมบัติศิลป แผนดิน

ไทย,(กรุงเทพฯ:อมรินทรพริ้นติ้ง

แอนดพับลิชช่ิง,2543,94. 

 

   

 

ภาพท่ี 15 ภาพหัวโขนบรรลัยกัลป 

ท่ี ม า  ก ลุ ม บ ริ ษั ท ยู ค อ ม

จํากัด,หัวโขน สมบัติศิลป แผนดิน

ไทย,(กรุงเทพฯ:อมรินทรพริ้นติ้ง

แอนดพับลิชช่ิง,2543,104. 
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ภาพท่ี 16 ภาพจิตรกรรมยักษท่ี

คอนขางลบเลือนท่ีวัดชางใหญ 

สันนิษฐานวาชางจะเขียนเปน

แสงอาทิตยหรือบรรลัยกัลป 

 

 

 

   จ) ภาพคอนขางลบเลือน แตจากรองรอยมงกุฎและสีของเทาท่ีเหลืออยู 

วิเคราะหวาเปนยักษท่ีมีท่ีมีหนาขาว 4 พักตร สวมมงกุฎชัย 4 ยอด ทําใหสันนิษฐานวาภาพนี้

หมายถึงอัศธาดา ซ่ึงเปนโอรสทาวลัสเตียนกับนางสุวรรณมาลัย และเปนพ่ีชายตางมารดาของทศกัณฐ

ครองเมืองวัทกัน ชางทําหัวโขนมักทําเปนหนาใหญดานหนา 1 หนา หนาเล็กดานหลัง 3 หนา และ

หนาเล็กท่ียอดอีก 1 หนา (กลุมบริษัทยูคอมจํากัด, 2543: 94-104) 

 

 

 

ภาพท่ี 17 ภาพหัวโขนอัศธาดา ซึ่งเปนนองชายของ

ทศกัณฐ 

ท่ีมา กลุมบริษัทยคูอมจํากัด,หัวโขน สมบัติศิลป 

แผนดินไทย,(กรุงเทพฯ:อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับ

ลิชช่ิง,2543,68. 

ภาพท่ี 18 ภาพจิตรกรรมเลือนลาง สันนิษฐานวาเปนยกัษ 

และมีกายสีขาว ซึ่งอาจหมายถึงอัศธาดา 
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  3.4.2.2 ภาพลิงในเรื่องรามเกียรติ์ท่ีปรากฏในชุดเทพชุมนุมวัดชางใหญมี 3 ตัว 

คือ สุครีพ หนุมาน และ องคต ซ่ึงชางเขียนภาพเรียงลําดับตามความสําคัญ 

   ก) ภาพจิตรกรรมลิงสีแดง สวมมงกุฎ หมายถึงสุครีพซ่ึงเปนบุตรของพระ

อาทิตยกับนางกาลอัจนา ซ่ึงเปนเมียของฤาษีโคดม เม่ือฤาษีโคดมรูวาพระอาทิตยเปนชูกับนางกาล

อัจนาจึงสาบใหสุครีพกลายเปนลิง สุครีพไดครองเมืองขีดขินตอจากพาลีซ่ึงเปนพ่ีชายและไดเขารวมใน

กองทัพของพระราม สุครีพมีกายสีแดงอันมีนัยวาเปนสุริยบุตรและเปนลิงท่ีสวมมงกุฏเพราะไดครอง

เมือง (กลุมบริษัทยูคอมจํากัด, 2543: 274.) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 19 ภาพจิตรกรรมสุครีพ มีกายสีแดง สวมชฎา

มงกุฎ  

ภาพท่ี 20 ภาพหัวโขนสุครีพ ซึ่งเปนสมบัติของ หมอม

ราชวงศคึกฤทธ์ิ ปราโมช  

ท่ีมา กลุมบริษัทยูคอมจํากัด,หัวโขน สมบัติศิลป 

แผนดินไทย,( อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง,2543: 

274) 

   ข) ภาพจิตรกรรมลิงสีขาว หมายถึงหนุมานซ่ึงเปนลิงทหารเอกของพระราม

มีกายสีขาวหรือลิงเผือก หนุมานเปนบุตรของพระพายกับนางสวาหะ มีศักดิ์เปนหลานของสุครีพ หนุ

มานมีกายสีขาว มีขนเพชร เข้ียวเพชรในยามแผลงฤทธิ์จะมีสี่หนาแปดกร (กลุมบริษัทยูคอมจํากัด, 

2543: 290) 
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ภาพท่ี 21 หนุมานมีกายสีขาวน่ังประนมมือใน

จิตรกรรมฉากเทพชุมนุม วัดชางใหญ  

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 22 หัวโขนหนุมานในพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติพระนคร 

 

ท่ีมา กลุมบริษัทยคูอมจํากัด,หัวโขน สมบัติศิลป 

แผนดินไทย,(กรุงเทพฯ:อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับ

ลิชช่ิง,2543,290. 

 

  ค) ภาพจิตรกรรมลิงสีเขียว ชวงปากสีหลุดไปซ่ึงลิงสีเขียวสวมมงกุฎอาจหมายถึง

พาลีเจาเมืองขีดขินพ่ีชายของสุครีพ หรือองคตลูกชายของพาลีก็ได แตวิเคราะหจากสีท่ีบริเวณภาพ

ปากซ่ึงหลุดเปนรูปวงกลมขนาดใหญซ่ึงเปนการรอนของสีออกเปนแผนเดียวกัน ก็ทําใหสันนิษฐานได

วาเปนปากแพะซ่ึงเปนลักษณะขององคต  

   องคต เปนลูกของพาลีกับนางมณโฑ เม่ือทศกัณฐทวงนางมณโฑคืน ฤาษีจึงฝา

กองคตไวในทองแพะ ทําใหมีปากเหมือนแพะ องคตเปนผูมีความสามารถทางการเจรจา ครั้งหนึ่ง

พระรามใหองคตแปลงเปนยักษไปทูลขอแวนแกวสุรกานตจากพระพรหม องคตไดแสดงความสามารถ

ในการเจรจาจนพระพรหมหลงเชื่อและมอบแวนแกวให องคตไดเขารวมรบกับกองทัพพระราม และ

มักปรากฏรวมกับสุครีพและหนุมานในฐานะญาติสนิทอยูเสมอ (กลุมบริษัทยูคอมจํากัด, 2543: 288) 
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ภาพท่ี 23 ภาพวาดองคต มีกายสเีขียวและปากงุม

เหมือนปากแพะ 

 

 

  

 
 

 

ภาพท่ี 24 ภาพหัวโขนองคต สมบัติของ   

หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ ปราโมช  

ท่ีมา กลุมบริษัทยูคอมจํากัด,หัวโขน สมบัติศิลป 

แผนดินไทย,(กรุงเทพฯ:อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับ

ลิชช่ิง, 2543: 288) 

 

3.4.3 ขอสังเกต 

 ฉากเทพชุมนุมวัดชางใหญเปนการชุมนุมของเทพในโอกาสท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาบรรลุพระโพธิญาณ เพราะการจัดวางภาพตอเนื่องจากภาพมารผจญ อีกท้ังการเขียนภาพทศกัณฐ

เปนพระยามารชวยเชื่อมโยงกับตัวละครยักษ ลิงและมนุษยท่ีปรากฏในภาพเทพชุมนุมใหมีความ

ตอเนื่อง ซ่ึงเปนท่ีสังเกตวาภาพเทพชุมนุมไมเขียนภาพทศกัณฐอีกเพราะไดเขียนแลวในฐานะพระยา

มารท่ีอยูตนขบวนของภาพ และเปนตัวละครท่ีเชื่อมโยงสองภาพใหตอเนื่องกัน 
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 นอกจากการเขียนภาพเทวดา ยักษ ลิงและมนุษยในภาพเทพชุมนุมแลว ทาพนมมือและ

การนั่งของเทพชุมนุมวัดชางใหญ มีความคลายคลึงกับทานั่งและทาพนมมือของเทพชุมนุมในพระท่ีนั่ง

พุทไธสวรรคและวัดสุวรรณาราม คือเปนการนั่งแบบผอนคลาย  เทาแบนราบกับพ้ืน ไมเขยงสนเทา 

ไหลของเทพแตละองคมีขนาดเล็กและไดสัดสวนเม่ือเทียบกับลําตัว 

 

 

ภาพท่ี 25  ภาพเทพชุมนุมวัดสุวรรณาราม เหลาเทพชุมนุมน่ังพับเพียบแบบราบ ไมยกสนแบบเทพชุมนุมวัดใหญ

สุวรรณาราม วรกายเหยียดตรงบาง งอเล็กนอยบาง ทําใหรูสึกถึงผอนคลาย 

ท่ีมา น.ณ ปากนํ้า จิตรกรรมฝาผนังหน่ึงในสยาม หนา 57 

 

 อนึ่ง ทาทางการนั่งของเทพชุมนุมวัดชางใหญท่ีมีลักษณะผอนคลายและเอียงตัวโนมไป

ดานหนาเล็กนอย ลักษณะออนชอยแบบวัดชางใหญอาจสะทอนคานิยมในการเขียนภาพเทพชุมนุมให

สื่อสารคติการเขาเฝาเพ่ือถวายสักการะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อันเปนการยืนยันวาเปนฉากหลัง

การตรัสรูแลวนั่นเอง  

 ทานั่งโนมกายไปดานหนาเล็กนอยของเทพชุมนุมวัดชางใหญมีลักษณะใกลเคียงกับเทพ

ชุมนุมท่ีเขียนข้ึนในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนหลายวัด อาทิ เทพชุมนุมท่ีวัดปาเกด จ.สมุทรปราการ 

เทพชุมนุมท่ีวัดจันทบุรี จ.สระบุรี และเทพชุมนุมท่ีวัดไมรวก จ.พระนครศรีอยุธยา เปนตน และเม่ือ

เทียบกับเทพชุมนุมท่ีวัดใหมประชุมพล จะเห็นวาวัดใหมประชุมพลซ่ึงเขียนในชวงตนของสมัยอยุธยา

ตอนปลายมีลักษณะคอนขางแข็ง กายตรง ไหลใหญ ซ่ึงแตกตางจากทานั่งของเทวดาวัดชางใหญอยาง

สิ้นเชิง 
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ภาพท่ี 26 เทพชุมนุมท่ีวัดไมรวก จ.พระนครศรีอยุธยา  

ทวงทาการไหวของเทวดา คลายคลึงกับเทพชุมนุมวัดชางใหญ  

คือการโนมกายไปดานหนาเล็กนอยในลักษณะนอบนอม 

 

 
ภาพท่ี 27 เทพชุมนุมวัดใหมประชุมพล มีลักษณะคอนขางแข็ง ไหลใหญ   

แตมีการวาดเทาใหแบบราบเชนเดยีวกับเทพชุมนุมวัดชางใหญ 

 

สรุป 

 ภาพเทพชุมนุมท่ีวัดชางใหญเปนภาพท่ีเขียนตัวละครยักษและลิงซ่ึงเปนท้ังฝายธรรมะ

และอธรรมท่ีจิตรกรนํามาใชเปนตัวแทนของฝายมารและเทพซ่ึงเขาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาในคราว

ตรัสรู ดวยเหตุท่ีวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์มีอิทธิพลมากในลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลางอีกท้ังความนิยม

หนังใหญทําใหปรากฏภาพยักษและลิงท่ีมีขนาดใหญดังกลาวมาขางตน อยางไรก็ตามการตีความยักษ

และลิงตองอาศัยความรูจากหัวโขนซ่ึงสวนใหญผูเขียนไดเทียบกับหัวโขนสมัยตนกรุงรัตนโกสินทร

ประกอบการตีความทําใหทราบวาภาพยักษและลิงแตละตัวหมายถึงตัวละครตัวใด อนึ่ง เม่ือวิเคราะห

จากการใชสีและทาทางของตัวละครแลวก็ยังชวยใหสันนิษฐานไดวานาจะมีการเขียนใหมหรือ

ซอมแซมในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือรัตนโกสิทรตอนตน ซ่ึงเปนประเด็นท่ีจะตองสืบคนตอไป  
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เร่ืองเลานักฟุตบอลเยาวชนทีมหมปูาและผูชวยโคชติดถ้ําขุนน้ํานางนอน 

และ ‘Thailand’s Mission Impossible’ 

 

นฤมล จันทรศุภวงศ 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

ภาพยนตรสารคดีสามเรื่องของสถานีขาว ABC ออสเตรเลีย และ ABC สหรัฐอเมริกา

เก่ียวกับเหตุการณเด็กชายนักฟุตบอลเยาวชนทีม “หมูปา” จํานวน 12 คน และผูชวยหัวหนา

โคช 1 คนรวม 13 คน  ติดอยูในถํ้าหลวง ขุนน้ํานางนอน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

ระหวางวันท่ี 23  มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2561 เปนภาพยนตรสารคดีท่ีแสดงเหตุการณท่ีมี

ครบทุกรส ท้ังตื่นเตน เศรา และทาทายความสามารถของมนุษยท่ีพยายามจะชวยชีวิตผูตดิอยูใน

ถํ้า เรื่องเลานี้ไดทําหนาท่ีสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูคนไทย ชวยสรางภาพลักษณ

ดานบวกใหแกประเทศไทย อีกท้ังยังชวยตอกย้ําอุดมการณเรื่องความสามัคคี และคุณคามนุษย 

รวมถึงความจริงท่ีถูกประกอบสรางผานวลี ‘Thailand Mission’s Impossible’ โดยใชภาษา

เปนเครื่องมือในการสรางความจริงชุดนี้ดวย และสิ่งท่ีเรื่องเลาตองการสื่อคือ ชัยชนะอีกครั้งหนึ่ง

ของมนุษยตอธรรมชาติ 

 

คําสําคัญ: เรื่องเลา, หนาท่ีของเรื่องเลา, ความจริงท่ีถูกประกอบสราง 
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Narrative of the Wild Boars Youth Soccer Team and Their Coach 

Trapped Inside Thai Cave and ‘Thailand’s Mission Impossible’ 

 

Narumol Chantrasupawong 

School of Humanities and Applied Arts 

University of the Thai Chamber of Commerce 

 

Abstract 

 The three documentary videos by ABC news (Australia) and ABC News (USA) 

about Thai cave rescue operation to save the lives of 12 Thai youth soccer team 

members and their coach trapped in Tham Luang cave in the north of Thailand during 

23 June to 10 July 2018 are news narrative. These videos captivated the world with 

their extremely exciting and heart wrenching narrative. The functions of these 

narratives are as follows. They build up solidarity among Thai people and also help 

construct the positive images of Thailand as well. Moreover, the constructed reality, 

‘Thailand’s Mission impossible’, is also presented through the use of vocabulary and 

phrases. These narratives also strongly emphasize the typical ideology which is ‘unity 

is strength’. In addition, these narratives’ message is that humans triumph over Mother 

Nature. 

 

Keywords: narrative, the functions of narrative, the constructed reality 
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ความสําคัญและที่มาของปญหา 

 เหตุการณเด็กชายนักฟุตบอลเยาวชนทีม “หมูปา” จํานวน 12 คน และผูชวยหัวหนา

โคช 1 คนรวม 13 คน  ติดอยูในถํ้าหลวง ขุนน้ํานางนอน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย รวม 18 

วัน ต้ังแตวันท่ี 23 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2561 นับเปนเหตุการณสําคัญเหตุการณหนึ่งของ

ประเทศไทย สํานักขาวใหญสําคัญๆของโลก ไดแก CNN, ABC ท้ังออสเตรเลีย และอเมริกา, 

BBC, Aljazeera, The Guardian ฯลฯ รายงานขาวทางสื่อออนไลนอยางตอเนื่องเกือบทุกวัน 

สํานักขาวเชน CNN และ ABC ไดสงผูสื่อขาวภาคสนามมาอยูหนาถํ้าเพ่ือรายงานขาวนี้ 

นอกจากนั้น ภายหลังเหตุการณ สถานีโทรทัศนของญ่ีปุน จีน เปนตน ตางสรางแบบจําลองถํ้า

และทําคลิปการชวยเหลือเด็กติดถํ้าอยางเขาใจไดงายและนาสนใจ สํานักขาว ABC ท้ังของ

ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา ไดนําเหตุการณดังกลาวมานําเสนอในรูปแบบภาพยนตรสารคดี

ถึงสามเรื่อง ไดแก Out of the Dark (สํานักขาว ABC ออสเตรเลีย)  Triumph in Thailand 

และ One way out (สํานักขาว ABC สหรัฐอเมริกา)  นาสนใจวา นอกจากการทําใหผูคนเฝาคอย

ติดตามขาวและลุนดวยใจระทึกวาท้ัง 13 คนจะรอดชีวิตหรือไม และจะนําท้ัง 13 คนออกจากถํ้า

ไดอยางไรแลว เรื่องเลานี้แสดงใหเห็นอะไร และไดทําหนาท่ี หรือสื่อความหมายอะไรอีกหรือไมท่ี

มากกวาการใหขาวสารและการสรางความตื่นเตนในการกูชีวิตมนุษย นอกจากนั้นยังนาสนใจอีก

ดวยวาสารคดีท้ังสามเรื่องใชคําศัพทหรือสํานวนอะไรบางท่ีประกอบสรางชุดความคิดวา

เหตุการณนี้เปน “ภารกิจท่ีเปนไปไมไดของประเทศไทย” (Thailand’s Mission Impossible)    

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาหนาท่ีของเรื่องเลา และความหมายท่ีเรื่องเลานั้นตองการจะสื่อตอสังคม 

รวมถึงการประกอบสรางความจริงเรื่อง “ภารกิจท่ีเปนไปไมไดของประเทศไทย” (Thailand’s 

Mission Impossible)    

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ 

ขาว เรื่องเลาและอํานาจของเรื่องเลา   

 John E. Richardson (2007: 71) กลาววา ขาวสารท่ีปรากฏอยูในสื่อท้ังหลายถูกจัดวา

เปนเรื่องเลา และนักขาวก็คือนักเลาเรื่องมืออาชีพนั่นเอง ความคิดดังกลาวสอดคลองกับท่ี 

กาญจนา แกวเทพ (2553: 299) ระบุไววา “ในสังคมปจจุบัน บรรดาสื่อมวลชนท้ังหลายก็คือ “ผู

เลาเรื่องรายใหญท่ีสุด” ของสังคมนั่นเอง หากพิจารณาดวยกระบวนทัศนใหมของการเลาเรื่องท่ี

เรื่องเลาทําหนาท่ีพ้ืนฐานท่ีสําคัญ กลาวคือ ทําหนาท่ีสรางความสมานฉันท/ความเปนน้ําหนึ่งใจ
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เดียวกัน ทําหนาท่ีประกอบสรางภาพลักษณ ทําหนาท่ีตอกย้ําอุดมการณเดิมๆใหม่ันคง และทํา

หนาท่ีประกอบสรางความจริงของเหตุการณและการกระทํา แลว (กาญจนา แกวเทพ, 2553) 

นับไดวา ภาพยนตรสารคดีท้ังสามเรื่องนี้ ไดทําหนาท่ีทุกหนาท่ีของเรื่องเลาอยางสมบูรณ และเรา

ปฏิเสธไมไดเลยวาเรื่องเลาเรื่องนี้เปนเรื่องเลาอันทรงพลังอยางยิ่ง 

ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย (2546: 6) อธิบายไววา เรื่องเลาคือการนําเรื่องราวมาจัดลําดับเพ่ือ

สื่อความหมาย ชีวิตจริงคือความโกลาหล (chaos)  ไรระเบียบ ไรคําอธิบาย ขณะท่ีเรื่องเลาคือ

การจัดระเบียบ(order) ใหกับความโกลาหล เราพยายามจัดลําดับเหตุการณ พยายามจะอธิบาย

สิ่งท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เลาถึงเรื่องในอดีต หรือคาดการณเหตุการณในอนาคต นั่นคือเรากําลังทําชีวิต

ใหกลายเปนเรื่องเลา เราเปลี่ยนสถานภาพจากผูใชชีวิตไปเปนนักเลาเรื่อง แยกตัวเราเองออกมา

จากกระแสของชีวิต อํานาจอันทรงพลังท่ีแฝงอยูในเรื่องเลาเหลานั้นสรางภาพลวงตาใหเรารูสึกวา 

ชีวิตนั้นมีท่ีมาและท่ีไปของมัน ทุกอยางมีความหมายและอธิบายได และสื่อความหมายบางอยาง 

แมแตเรื่องเลาท่ีสะเปะสะปะและสับสนท่ีสุด อยางนอยก็ทําหนาท่ีสื่อถึง “ความไรความหมาย” 

ของเรื่องเลานั้น นี่คือท่ีมาของอํานาจของเรื่องเลา เพราะท้ังผูเลาและผูฟงตางตางยอมรับและ

คาดหวังรวมกันวาเรื่องเลานั้นมีเพ่ือสื่อความหมายอยางใดอยางหนึ่ง “พูดใหถึงท่ีสุดคือ เรื่องเลา

ตอบสนองความตองการสวนลึกของเราท่ีตองการจะเขาใจ อธิบายและมีอํานาจเหนือชีวิต” (ชู

ศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย, 2546: 7) 

 

วิธีดําเนินการศึกษา  

 ศึกษาขอมูลประกอบดวยภาพยนตรสารคดี 3 เรื่อง ของสถานีขาว ABC ออสเตรเลีย 1 

เรื่อง และ สถานีขาว ABC อเมริกา 2 เรื่อง ดังนี้ 

 1. Out of the Dark (สถานีขาว ABC ออสเตรเลีย) 

 2. Triumph in Thailand (สถานีขาว ABC สหรัฐอเมริกา) 

 3. One Way Out (สถานีขาว ABC สหรัฐอเมริกา)  

 ดวยเหตุผลท่ีวาสถานีขาว ABC ท้ังออสเตรเลียและอเมริกาตางใหความสนใจขาวนี้อยาง

เต็มท่ี นอกเหนือจากภาพยนตรสารคดีแลว สํานักขาวท้ังสองยังไดติดตามรายงานและมีสกูปขาวใน

ประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวของกับนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูปาเพ่ิมเติมดวย ดังนั้น ภาพยนตรสารคดีท่ีผลิต

จากสถานีขาวท้ังสองแหงนี้จึงนาสนใจศึกษา 
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สรุปและอภิปราย 

ภาพยนตรสารคดีของสํานักขาว ABC สหรัฐอเมริกาชื่อ Triumph in Thailand ไดนํา

เหตุการณมาจัดลําดับเพ่ืออธิบายวาทําไมนักฟุตบอลทีมหมูปาและผูชวยโคชจึงเดินทางไปท่ีถํ้า

และติดอยูในนั้น ดวยการนําคลิปวีดิโอท่ีผูชวยโคชถายไวเชาวันท่ีเกิดเหตุการณและนําลงเฟซบุก

ของตน เด็กท้ัง 12 คนและผูชวยโคชไดซอมฟุตบอลกันกอนท่ีจะข่ีจักรยานไปท่ีถํ้าพรอมๆกัน 

และมีเด็กท่ีเปนนักฟุตบอลในทีมแตไมไดไปท่ีถํ้าดวยในวันนั้นใหสัมภาษณวา พวกเขาไดเคยเขา

ไปในถํ้านั้นสี่ครั้งแลว และการไปท่ีถํ้าเปนเรื่องปรกติ (the trip to the cave is nothing 

unusual) นี่จึงเปนเหตุผลวาทําไมพวกเขาจึงไปและติดอยูท่ีถํ้านั้น โดยมีประโยคสรุปสั้นๆวา It 

turned out they are in the wrong place at the wrong time. ภาพยนตรสารคดีสวนนี้จึง

เปนคําอธิบายบอกท่ีมาท่ีไปแกผูชมวาเพราะเหตุใดเด็กๆและโคชจึงไปท่ีถํ้าและติดอยูในนั้น 

นอกจากนั้น ภาพยนตรสารคดีเรื่องนี้ยังใหความกระจาง บอกถึงเหตุผลวาทําไมทางการไทยจึง

เลือกท่ีจะนําท้ัง 13 ชีวิตออกจากถํ้าเลยโดยไมรอใหฝนหยุด กลาวคือ กอนท่ีทางการไทยจะเลือก

ใหทีมนักดําน้ํานําเด็กออกมาเลยนั้น มีทางเลือก 4 ทางเลือกท่ีทางการไทยตองตัดสินใจในการ

ชวยเหลือท้ัง 13 ชีวิต คือ 

 1. ใหเด็กวายน้ําออกมา (Swim out) 

 2. เจาะ ถํ้าจากด านบนของ ถํ้าและให เ ด็กออกมาทางนั้ น  (Drill through the   

mountain from above and pull the boys out of the cave) 

 3. รอจนหมดหนาฝนแลวใหเด็กเดินออกมา (Wait until the rainy season ends and 

they could simply walk out) 

 4. ดําเนินภารกิจชวยชีวิต-ปฏิบัติการ “ดีเดย” (Rescue mission is a ‘go’) 

 ในท่ีสุด ทางการไทยเลือกทางท่ี 4 คือใหนักดําน้ํานําเด็กออกมาเลยโดยไมรอใหหมดฤดู

ฝน ท้ังนี้เปนเพราะวา ระดับของออกซิเจนในถํ้าลดต่ําลงเรื่อยๆ ชวงเวลาท่ีเด็กติดถํ้านี้ เปนชวง

เริ่มฤดูมรสุมเทานั้น และการอยูในถํ้าเปนเวลานาน ท้ัง 13 คนอาจติดเชื้อโรคไดงาย นอกจากนั้น

แลว หากปลอยใหท้ัง 13 คนอยูในถํ้าและรอจนหมดฤดูฝน การดําน้ํานําอาหารไปใหท้ัง 13 ชีวิต

หลายๆเท่ียวตอวันเปนระยะเวลายาวนานหลายเดือน เปนทางเลือกท่ีไมเหมาะสมอยางยิ่ง ดังนั้น

ทางเลือกท่ี 4 จึงเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 

ภาพยนตรสารคดีในฐานะเรื่องเลา 

 ในฐานะเรื่องเลา ภาพยนตรสารคดีท่ีนํามาศึกษาจึงมีหนาท่ีดังนี้ 

 1. ทําหนาท่ีสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใหกับคนไทย เรื่องเลานี้ทําใหเหตุการณ

ท่ีสื่อตางประเทศ คือสํานักขาว ABC อเมริกา เรียกวาเปน ‘Thailand’s national nightmare’ 
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(Triumph in Thailand) ใหกลายเปนความรวมมือรวมใจกันของคนไทยจากภาคสวนตางๆท้ัง

ภาครัฐและเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคม และมูลนิธิสาธารณะกุศล โดยมีจุดหมายเดียวกันคือ

ชวยเหลือเด็กและผูชวยโคชฟุตบอลทีมหมูปาจํานวน 13 คน ใหออกจากถํ้าไดอยางปลอดภัย อีก

ท้ังยังแสดงถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของสังคมโลก ท่ีมีประเทศไทยเปนสวนหนึ่งดวย นิธิ 

เอียวศรีวงศ  (2561) เรียกความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันท่ีปรากฏในเหตุการณนี้วา ความเปน

ปกแผน นิธิมองดวยวาความเปนปกแผนนี้ยังเปนแกนเรื่องของเหตุการณครั้งนี้ดวย เขาอธิบายวา 

           ความเปนปกแผนทางสังคมคือสิ่งท่ีสังคมไทยกําลังขาดแคลนท่ีสุด และเปน

ท่ีสํานึกกันไดท่ัวไปในทุกชนช้ัน ...แกนเรื่องน้ีเหมาะสมอยางยิ่งกับเน้ือเรื่อง เด็กท่ีเขา

ไปติดในถํ้าเปน “คนชายขอบ” ของสังคมไทย เปนเด็ก “บานนอก” ระดับชายแดน

เลยทีเดียว ซ้ําบางคนยังไมมีสัญชาติเสียอีก แตในขณะเดียวกัน เขาไดกาวหรือกําลัง

กาวเขาสู “ความเปนไทย” แลว เพราะเขาใฝฝนจะเปนนักฟุตบอลมอือาชีพ อันเปน

กีฬาท่ีสรางความเปนปกแผนแกสังคม เพราะเปนท่ีนิยมในหมูคนทุกชนช้ันจริงเสีย

ดวย ดังน้ันคนในทุกสถานภาพทางเศรษฐกิจ ทุกสถานภาพทางสังคม และทุกเสื้อสี 

ตางอุทิศทรัพยสิน เวลา ความรูความเช่ียวชาญ กําลังใจ ฯลฯ ใหความชวยเหลือเต็ม

กําลังความสามารถของตนเทาท่ีตางจะทําได ดวยคํากลาวท่ีไดยินจากทุกฝายเสมอวา 

“คนไทยดวยกัน” อันเปนคําท่ีหายไปเปนเวลานานแลว และนาจะไดยินใน 2552 

และ 2553 เปนอยางยิ่ง นับวาสอดคลองกับแกนเรื่องหลักของดรามา คือ ความเปน

ปกแผน (เบ้ืองลึกภารกิจถ้ําหลวง จากปากฮีโรผูเสี่ยงชีวิตชวย 13 หมูปา)  

 ดังท่ีกลาวไวขางตนวา เหตุการณนี้แสดงถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของสังคมโลก จะพบ

ไดจากคําพูดของผูนําเขาสูรายการ 4 Corners ของสถานีขาว ABC ออสเตรเลีย ท่ีเกริ่นนําวา ‘ For 

more than two weeks, it seemed the whole world has been transfixed by the 

extraordinary to save 12 boys and their coach trapped in the flooded cape system in 

Thailand’. (Out of the Dark) เหตุการณนี้ทําใหคนไทยและคนในสังคมโลกถูกตรึงกับท่ีในระหวาง

ท่ีทุกฝายกําลังพยายามหาทางชวยเหลือผู ท่ีติดในถํ้าท้ัง 13 คน เหตุการณท่ีเกิดท่ีประเทศไทย 

กลายเปนเหตุการณท่ีมีผูติดตามไปท่ัวทุกมุมโลก เม่ือความชวยเหลือสําเร็จ มีเสียงบรรยายวา It is 

the end of the 18-day-drama that’s captivated the world. (One Way Out) ประเทศไทย

ไดรับความชวยเหลือจากนานาประเทศ เชน มูลนิธิชวยเหลือคนทุกขยาก จาก สปป ลาว 1623 ทีม

คนหาและกูภัยหนวยปฏิบัติการพิเศษกองกําลังภาคพ้ืนแปซิฟก จากสหรัฐอเมริกา เจาหนาท่ีกูภัยและ

ผู เชี่ยวชาญใตพิภพวิทยา จากออสเตรเลีย เจาหนาท่ีทีมกูภัย จากเมียนมาร ผู เชี่ยวชาญดาน

ชลประทาน จากญ่ีปุน ผูเชี่ยวชาญดานการกูภัยในถํ้าพรอมหุนยนตใตน้ําอุปกรณดําน้ําสเปกโทร

มิเตอรสามมิติ จากจีน (7 ชาติรวมภารกิจคนหาชวย 13 ชีวิตติดถ้ําหลวง) รวมถึง ผูเชี่ยวชาญและ

อาสาสมัครจากประเทศพมา อังกฤษ ยูเครน เบลเยี่ยม อิสราเอล รัสเซีย ออสเตรเลีย เปนตน (“Thai 
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Navy SEAL” ในสายตาโลก) นอกจากนั้น สํานักขาว ABC เรียกเหตุการณนี้วาเปนสถานการณท่ี

ไมไดลึกลับแตอยางใด แตไดกลายเปนเรื่องสําคัญระดับนานาชาติ  (an unfolding drama became 

a major international story)  

  2. ทําหนาท่ีประกอบสรางภาพลักษณประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภาพลักษณของคนไทยท่ีเสียสละท้ังเวลาและกําลังทรัพย และความมีน้ําใจของคนไทยท่ี 

Captain Jessica Tait ซ่ึงเปนU.S. Air Force Public Affairs Officer ใหสัมภาษณวา 

ผูคนนําสิ่งของ อาหาร สละเวลา และใชแรงงานเขาชวยโดยไมมีใครรองขอ และอยาง

ไมไดตองการสิ่งตอบแทน  

 Everyone coming here, working long hours, trying to feed 

everyone and volunteer their time, their money and their 

expertise…It’s such a beautiful culture. All the volunteers are out 

there, giving their times and resources and never losing hope. 

(Jessica Tait, Out of the Dark) 

หรือดังท่ี Mark Willacy ผูบรรยายสารคดี Out of the Dark บรรยายไววา 

          Thai people also flocked in the site from all over the country 

to do whatever you can help. Twenty- four hours intensity in 

the middle of this remote location is feeding and supporting 

thousands of people involving in the operation. Almost 

everything is freely supplied.  

James Longman จากสํานักขาว ABC อเมริกาก็บรรยายไวเชนกันวา 

          This is a massive operation. This is part of a jungle which has 

been totally transformed. There are rescuers, volunteers, there, 

you can see oxygen tanks. They’re stacked up outside. You 

have food trucks, volunteer station…. Nearly 50 pumps are 

now working to drain the cave. They continue to pump 

billions tons of water out of the cave. (James Longman, 

Triumph in Thailand) 

 นอกจากนั้น ภาพยนตรสารคดีท้ังสามเรื่องยังทําใหเห็นวา แมอําเภอแมสายเปนอําเภอ

ขนาดเล็ก (small but bustling community…) อยู เหนือสุดของประเทศ แตภาพของ

โรงพยาบาลอําเภอแมสายท่ีท้ัง 13 ชีวิตถูกสงตัวเขารักษาและพักฟนก็สะอาดสะอาน ทันสมัย มี

เครื่องมือแพทยรองรับการรักษาดูแลอยางครบครัน ประเทศเล็กๆอยางประเทศไทยไมไดลาหลัง
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ดานการสาธารณสุขเลยแมแตนอย หรือโรงเรียนท่ีอําเภอแมสายท่ีเด็กๆท่ีติดถํ้าหลายคนเรียนอยู

ก็เปนโรงเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) และมีครูชาวตะวันตกสอนอยู ภาพเด็กนักเรียนท่ีได

พูดคุยกับนักขาวเปนภาษาอังกฤษก็แสดงใหเห็นวา แมจะเปนอําเภอท่ีอยูเหนือสุดของประเทศ 

แตการสื่อสารดวยภาษาตางประเทศก็ไมไดเปนปญหาหรืออุปสรรคเลย  

 3. ทําหนาท่ีตอกยํ้าอุดมการณเดิมใหม่ันคง สารคดีท้ังสามเรื่องชูประเด็นเรื่อง สามัคคี

คือพลัง อยางเดนชัด เปนความสามัคคีท่ีมนุษยชาติรวมแรงรวมใจกันตอกรกับธรรมชาติ ท้ัง

สภาพทางภูมิศาสตรอันเปนท่ีตั้งของถํ้า และภัยธรรมชาติ โดยมีความหวัง ความศรัทธาและความ

เชื่อในความสามารถของมนุษยดวยกันเองเปนแรงหนุนนําท่ีสําคัญ นอกจากบริเวณหนาถํ้าจะเปน

พ้ืนท่ีท่ีผูคนแสดงออกถึงความหวงใยตอเพ่ือนมนุษยแมจะไมเคยรูจักกันมากอนเลยแลว บริเวณ

หนาถํ้า ยังกลายเปนพ้ืนท่ีแหงมนุษยธรรมท่ีคนหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายสังคมมารวมกัน

เพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลกัน สละเวลา เงินทอง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญท่ีตนมีดวยศรัทธาและ

ความหวัง เพ่ือบรรลุจุดหมายเดียวกัน คือการชวยชีวิตเพ่ือนมนุษยดวยกันท่ีแมใบหนาก็ยังไมเคย

คุน 

 นายแพทยภาคย โลหารชุน บรรยายภาพการดําเนินการชวยเหลือวา เปรียบเหมือนภาพ

ตอจิ๊กซอวขนาดใหญ ท่ีทุกชิ้นสวนมีความสําคัญ คําพูดนี้ละไวในฐานท่ีเขาใจไดวา ทุกฝายรวมแรงรวม

ใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะขาดสวนใดไปไมได ภารกิจจึงลุลวงอยางงดงาม (‘The operation is 

like a jigsaw of a picture. Every piece of it is important.) (Dr. Bhak, One Way Out) 

             คําใหสัมภาษณของ Chris Jewell หนึ่งในนักดําน้ําชาวอังกฤษผูนําเด็กออกจากถํ้า และ 

Derek Anderson หนึ่งในทหารจากสหรัฐฯ ก็แสดงความเห็นถึงความรวมแรงรวมใจกันท่ีทําให

ภารกิจเสร็จสิ้นเชนกัน  

  “We were simply part of a big international team. We played “A” part,  

  but we couldn’t have done it without all of the efforts that anybody  

  else is in part of the rescue.’   (Chris Jewell, One Way Out) 

          ‘We still kept faith. We still kept hope and because of human 

fortune and human perseverance combined with professionalism 

almost everything is achievable.’  (Derek Anderson, Out of the 

Dark) 

 นอกจากนั้น ความคิดท่ีวา ชีวิตทุกชีวิตมีคา ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ จะอาศัยอยูท่ีใด

ก็ตาม นําไปสูการเสียสละกระท่ังชีวิตเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนอยางเต็มใจโดยไมลังเลเลยแมแตนอย 

และไมไดรับสิ่งใดตอบแทน อุดมการณดังกลาวปรากฏอยางชัดเจนในสารคดีท้ัง 3 เรื่อง ดัง

ตัวอยาง 
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 …a renowned British cave rescue organization gets the call for help 

and responds immediately. (Triumph in Thailand)  

 Chris Jewell หนึ่ ง ในสี่นักดํ าน้ํ า ใน ถํ้าชาว อังกฤษท่ีสารคดีขนานนามว า  ‘the 

awesome foursome’ ซ่ึ ง  ประกอบด วย  John Volunthen, Richard William Stanton, 

Jason Mallinson และ Chris Jewell และเขาเปนหนึ่งในผูท่ีนําเด็กออกจากถํ้า ใหสัมภาษณวา  

             ‘I never have to think for a second about whether I would go. 

It’s human   nature to know you’ve got the ability and of 

course you will.’ (Chris Jewell, One Way Out) 

In Thailand these volunteers are working without pay… (One 

Way Out) 

‘… we helped people with the skills we have got. That’s what we 

did… (Jason Mallinson, One Way Out) 

              Ben Reymenants ทําธุรกิจดําน้ําท่ีภูเก็ต เขาชํานาญการสํารวจถํ้าดวย เขา

และเพ่ือนไมรีรอท่ีจะเขาชวยเหลือเปนอาสาสมัครดวย  

              He (Ben Reymenants) and a partner are among the many 

volunteers who  rushed to the scene. (Triumph in Thailand) 

           กลาวไดวา การเสียชีวิตของจาสิบเอกสมาน กุนัน (ยศในขณะนั้น) เจาหนาท่ีหนวยซีล 

นอกราชการ อาสาสมัครเขาชวยเหลือภารกิจท่ีถํ้าหลวง กลายเปนความสูญเสียท่ีเปนพลังผลักดัน

ใหทุกคนมุงม่ันท่ีจะทําภารกิจนี้ใหสําเร็จ 

 4. ทําหนาท่ีประกอบสรางความจริงของเหตุการณและการกระทํา นายณรงคศักดิ์ โอสถธ

นากร ผูวาราชการจังหวัดเชียงรายในขณะนั้น และตอมาทําหนาท่ี ผูอํานวยการสั่งการในพ้ืนท่ี

ชวยเหลือ 13 ชีวิต (incident commander) เรียกการดําเนินการชวยเหลือเด็กและผูชวยโคชทีม

ฟุตบอลหมูปาจํานวน 13 คน วาเปน ‘Thailand’s mission impossible’  คําพูดนี้ไดสรางชุด

ความคิดในใจผูชมวา ปฏิบัติการชวยเหลือ13 คนใหรอดชีวิตอยางปลอดภัยนั้นเปน “ภารกิจท่ีเปนไป

ไมได” (Thailand’s mission impossible)  คําพูดของผูบรรยายสารคดี นักดําน้ําท่ีอยูในเหตุการณ 

และผูสื่อขาวในพ้ืนท่ี เขาเหลานี้ตางใชคําและสํานวนท่ีผูชมจะคอยๆเกิดชุดความคิดนี้ข้ึนในใจ จาก

การพูดถึงลักษณะของถํ้า น้ําและระดับน้ํา และความอันตรายและความยากลําบากในการดําเนินการ 

ตลอดจนทัศนคติของผูปฏิบัติหนาท่ีในเหตุการณตั้งแตเห็นสภาพพ้ืนท่ีจนการชวยเหลือเกิดข้ึนและ

ดําเนินอยางตอเนื่องจนเสร็จสิ้น ลวนชวยสรางชุดความคิด “ภารกิจท่ีเปนไปไมได” (Thailand’s 

mission impossible) ท้ังสิ้น ซ่ึงสื่อนัยวาเม่ือเปนภารกิจท่ีเปนไปไมได นั่นคือ มีผูติดถํ้าบางราย

เสียชีวิต หรือไมมีผูรอดชีวิตเลยแมแตคนเดียว แตอยางไรก็ตาม ในทายท่ีสุด ภารกิจดังกลาวก็ประสบ
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ผลสําเร็จ ท้ัง 13 คนมีชีวิตรอดปลอดภัย ภารกิจดังกลาวกลายเปน Thailand’ s ‘mission possible’ 

(In a deep down dark and majestic dead trap, after nine days of desperate 

searching, the twelve missing members of the soccer team and their coach are found 

miraculously alive.) 

 จะโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม อาจสรุปไดวาเรื่องเลานี้ตองการสื่อความหมายถึงการตอสู

ระหวางมนุษยกับธรรมชาติซ่ึงมีมาต้ังแตในอดีต มนุษยสูกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือใหมีชีวิต

รอดสืบเผาพันธุตอไป เพ่ือสรางบานเรือน ชุมชน เพ่ือใหมีท่ีทํากิน แตในขณะเดียวกัน มนุษยก็

อาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิต เรื่องเลาเรื่องนี้ก็เชนกัน การพยายามเอาชนะน้ําท่ีทวมขังและ

เพ่ิมปริมาณข้ึนในถาท่ีเกิดจากฝนตกเพ่ือชวยเหลือชีวิตมนุษย 13 ชีวิตใหออกจากถํ้าไดอยาง

ปลอดภัย เปนการตอสูอีกครั้งหนึ่งของมนุษยกับธรรมชาติโดยมีชีวิตของเด็ก 12 คนและผูใหญ 1 

คน เปนเดิมพัน ครั้งนี้มนุษยระดมเครื่องมือท่ีทันสมัยอาจเรียกไดวาทันสมัยท่ีสุดเทาท่ีจะหาได ใช

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณสูงระดับท่ีท่ัวโลกยอมรับ ระดมสรรพกําลังจากผูคนจากท่ัวสารทิศมา

สูกับธรรมชาติ และนี่เปนอีกครั้งหนึ่งท่ีมนุษยเอาชนะธรรมชาติได 

‘Thailand’s mission impossible’  

 ความคิดท่ีวาคําในภาษาสรางตัวตนของสิ่งท่ีภาษาพูดข้ึนมา เชน สรางสิ่งท่ีเรียกวา “อาชญา

กร” “ผูกอการราย” “เด็ก” และ “ประชาธิปไตย” เปนตน เปนแนวคิดท่ี ขบวนการหันกลับมาสนใจ

ศึกษาภาษา (the linguistic turn) ไดเสนอไว ผูเสนอคือ กุสตาฟ เบอรกแมน (Gustav Bergmann) 

นักปรัชญาชาวออสเตรีย-อเมริกัน ขบวนการนี้มีสาระสําคัญคือ การปรับเปลี่ยนทรรศนะท่ีมีตอภาษา

วา ภาษาไมใชเครื่องมือในการพูดถึงโลก หรือเปนตัวแทนโลก วัตถุ ความคิด ความเชื่อ แต ภาษาสราง

โลก สรางความคิด และสรางเอกลักษณตางๆข้ึนมา (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร 2551: 12) 

สารคดีท้ังสามเรื่องเปนตัวอยางท่ีสนับสนุนแนวคิดนี้อยางชัดเจน ผูชมสารคดีเกิด

ความคิดและเห็นการเปลี่ยนแปลง พัฒนาของเหตุการณ จาก คนหา (search) ไปเปน ภารกิจ

ทางทหาร (military operation) และกลายเปนการกูชีวิต (rescue) (Out of the Dark) ใน

ทายท่ีสุด คําท่ีใชเรียกเด็กชายนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูปาและผูชวยหัวหนาโคช เปลี่ยนไปเปน 

“สินคาท่ีมีคา” (precious cargo) ถํ้าท่ีทุกคนเคยเขาไปเท่ียวเลน กลายเปน “กับดักแหงความ

ตาย” (dead trap) นอกจากนั้น พลังของภาษาในสารคดีท้ังสามเรื่องนี้ยังสรางชุดความคิด 

‘Thailand’s mission impossible’ ทําใหผูท่ีอยูในเหตุการณและผูเก่ียวของ รวมถึงผูคนท่ัวโลก

ท่ีติดตามขาวนี้ เกิดความคิด ความรูสึกในใจและเขาใจไปในทางเดียวกันวา ปฏิบัติการชวยชีวิต

นักฟุตบอลเยาวชนกลุมนี้เปน “ภารกิจท่ีเปนไปไมได” ดังตัวอยางการใชคําศัพทในสารคดีท้ังสาม

เรื่องเม่ือพูดถึงลักษณะของถํ้าท่ีแคบ น้ําท่ีเพ่ิมระดับข้ึน อันตรายท่ีจะเกิดไดทุกเม่ือ รวมถึง

ทัศนคติของผูท่ีอยูในเหตุการณและความยากลําบากของการปฏิบัติการชวยเหลือท้ัง 13 ชีวิต 
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และดวยอํานาจของภาษาท้ังศัพทและสํานวนเหลานี้ ทําใหภาพยนตรสารคดีท้ังสามเรื่องนี้ทํา

หนาท่ีท่ีมากยิ่งกวาการบันทึกเหตุการณท่ีนาจดจํา หรือ การนําเสนอเรื่องตื่นเตนของสังคมท่ีผูคน

ท่ัวโลกใหความสนใจ 

1. ลักษณะของถ้ํา  

           เม่ือพูดถึงถํ้าหลวง ขุนน้ํานางนอนท่ีนักฟุตบอลเยาวชนและผูชวยโคช 13 ชีวิตติดอยู  

ผูชมจะเห็นภาพความลึกและแคบของถํ้า และเม่ือมีฝนตก การเขาออกถํ้าแทบเปนไปไมไดเลย 

             Thum Luang is 10 kilometres limestone cave system with deeply 

and narrow passage way.  

             When the monsoon comes the cave is quickly filled with water 

and when that    happens it is impossible to enter or leave. (Out 

of the Dark-Mark Wiilacy พิธีกรนําเขาสูรายการ) 

           ‘If they are in the right place, they could survive for 5-6 days. The 

water now is higher and higher. The cave even the entrance will 

be closed. (Vern Unsworth, Out of the Dark)  

           ‘One of the holes we explored today was about 600 or 700 metres 

in depth  vertically. But there are levels on the way descending 

through that depth. (One of Thai rescue team members, Out of 

the Dark) 

 ชุดคําท่ีผูบรรยายสารคดีหรือผูเก่ียวของกับเหตุการณเชน deeply and narrow passage 

way, levels on the way descending through that depth, impossible to enter or leave, 

even the entrance will be closed ลวนแสดงใหเห็นวา ถํ้าลึกและแคบ มีระดับความชัน อีกท้ัง

ปากถํ้าอาจจะปด ทําใหการเขาออกถํ้าเปนไปอยางยากลําบาก 

2. ความอันตราย ความยากลําบากในการชวยเหลือ 

 ผูเก่ียวของกับเหตุการณ ใชคําศัพทท่ีลวนแสดงถึงความยาก ความลําบาก ความอันตราย อัน

ทําใหการชวยเหลือเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได ดังตัวอยาง 

          For Thailand lost boys, the soccer team trapped in the flooded 

cave, there was danger in every drop. (Triumph in Thailand) 

          There’re still huge dangers but incredibly difficult operation. I 

think we have to accept that it could go wrong. (Bill Whitehouse, 

Triumph in Thailand) 
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          This is like climbing the Everest…Even among the cave divers 

in the world, this is not the kind of the tasks they’d be 

undertaken by the majority of them. (Anmar Mirza, Triumph in 

Thailand)  

หรือการท่ีผูรายงานขาวถาม Charles Hodges วา เชื่อมากอนหรือไมวาจะชวยเหลือไดสําเร็จ เขา

ตอบวา การชวยเหลือไดสําเร็จนั้น มัน”เหนือจริง” มาก  

             Reporter: Looking back, can you believe that you can accomplish this? 

             Charles Hodges: It’s so surreal.           

3. น้ําและระดับน้ํา 

            ‘It is like swimming in coffee.’ 

            ‘You dive in black coffee with zero visibility’. 

            ‘The water is cold and muddy.’ 

            ‘…physically, you can’t see your hand, (like) how close is it 

(your hand) to you. (Jason Mallinson, One Way Out) 

นักสํารวจถํ้าชาวอังกฤษใหความเห็นตอทีมนักชวยเหลือจากอเมริกาหลังจากเขาสํารวจพ้ืนท่ีดังนี้ 

            ‘The currents right now are not manageable. The rain‘s still 

falling. The flood is getting high. The visibility is zero and the 

water is cold.’ 

            Monsoon is in forecast. Oxygen levels are dangerously low 

and hundreds of rescuers move into the cave breathing the 

same air. (Triumph in Thailand)  

            Monitors in the cave detected an alarming drop of air quality. 

(One Way Out) 

น้ําในถํ้าท่ีเย็นเยียบ ขุนและดําราวกับกาแฟ ทําใหการมองเห็นเปนศูนย ปริมาณออกซิเจนท่ีต่ํา ทําให

คุณภาพอากาศต่ํา รวมถึงการจัดการกับกระแสน้ําท่ียากลําบาก ยิ่งชวยเสริมความคิดท่ีวาภารกิจนี้เปน

ภารกิจท่ีเปนไปไมไดมากยิ่งข้ึน 

4. ทัศนคติของผูปฏิบัติหนาท่ีในเหตุการณ 

 นักดําน้ําท่ีเขาสํารวจถํ้า นักดําน้ําท่ีนําเด็กออกมา รวมถึงผูปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ีตางแสดง

ความเห็นไปในทางเดียวกันถึงความเสี่ยง ความยากลําบากในการชวยเหลือ และโอกาสท่ีท้ัง 13 

คนจะรอดชีวิตท้ังหมดวาเปนไปไดยาก ลวนชวยประกอบสรางชุดความคิด ‘Thailand’s 

mission impossible’ ท้ังสิ้น เชน: 
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              ‘Not looking good at all.’ 

              ‘This is highly hazardous.’ 

     a desperate searching 

              ‘Cave diving rescues are really rare and none of them have 

ever been done  with 13 people, 2.4 kilometres in to the 

earth.’ (Charles Hodges, Out of the Dark) 

              ‘At first, we think it is not possible to dive them out’. 

              ‘The risk level is high.’ 

              ‘We knew that’s not a zero- risk operation, but we also knew 

that leaving the kids     there for 3-4 months was a bad option.’ 

(Charles Hodges, One Way Out) 

             ‘the divers said bringing all the kids out alive will be an  

impossible mission.’ They said it is incredible for us to 

help.’ (Charles Hodges, One Way Out) 

             ‘This is the worst condition you can have for a rescue’. 

(Charles  Hodges, One Way Out) 

              We’re wondering how this is going to possibly work, and to 

be honest the  prospect is bleak.’ (= there’s little or no 

hope for the future) (Craig Challen, Out of the Dark) 

             ‘This is one of the most 5 dangerous caves I’ve been in in 

my career. That was kind of the hair stands at the back 

of your neck. (Derek Anderson, Out of the Dark) 

 ทีมนักดําน้ําชาวออสเตรเลียและอเมริกา (Australian & American rescue team) แสดง

ความเห็นตอการชวยเหลือครั้งนี้ดังนี้ พวกเขาคิดวาการดําน้ําเพ่ือชวยชีวิตท้ัง 13 คนครั้งนี้ เปนการสู

รบกับกระแสน้ําและเวลา (a battle against the rising water and against the time itself 

depending on the wet season) เปนการชวยเหลือท่ีไมธรรมดาและนาจดจําท่ีสุดครั้งหนึ่ง ( a 

remarkable rescue mission ever undertaken) เปนการดําเนินการท่ีเสี่ยงตอชีวิตอยางยิ่ง (a 

complex life threatening operation) แมกระท่ัง Mallinson ผูนําเด็กออกมายังคิดในตอนตน

วาอาจนําออกมาไมได  

             ‘At first I think they are not going to get out. I mean the kids. 

It’s all about panic in the water. You can tell the kids what 
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you want but in an actual situation when you get a kid in 

the water, they are panic. So, at first we actually thought 

we can’t dive them out. (Jason Mallinson, One Way Out) 

 Mallinson ย้ําวา การดําน้ําเขาออกหลายๆครั้ง ทําใหการมองเห็นแยลง และกระแสน้ํา

จะยิ่งทําใหการมองเห็นแยลงไปอีก เขากลาววามันเปนประสบการณท่ีสรางความออนลาทางใจ

อยางยิ่ งในการกลับเขาไปและดําน้ําออกมาครั้ งแลวครั้ ง เลา (a mentally exhausting 

experience to go in and back) และตัวเขาเองก็ไมแนใจเลยวาจะชวยใหทุกคนรอดชีวิตได

หรือไม จากคําใหสัมภาษณท่ีแสดงความไมแนใจของเขาดังนี้ 

            ‘We can get some of them out, or we leave them in there has a  

very high chance that none of them survive.’ (Derek Anderson, 

(One Way Out) 

         ‘We think it might work. There’s a chance…some of the kids 

might die’. (Jason Mallinson, One Way Out) 

          ‘We can realistically save 60-70% of the kids, I expect. Three to five 

to die in the operation.’ (Charles Hodges, One Way Out) 

         ‘This is a heart-wrenching decision, confronting the Thai officials, 

to save any of the boys or have to risk losing some of them.’ 

(One Way Out) 

          ‘It was one diver one boy. That’s a tremendous responsibility.’ (One 

Way Out) 

         และเม่ือความชวยเหลือเริ่มตนข้ึน เขาก็ยังไมม่ันใจเต็มท่ีวาจะพาเด็กๆออกมาไดอยางยังมี

ชี วิ ต ร อด   ‘…I was not fully confident to get them out alive.’ (Jason 

Mallinson, One Way Out) อยางไรก็ตาม ในทายท่ีสุด ภารกิจก็สําเร็จ กลายเปน

ภารกิจท่ีเปนไปได (mission possible) เปน ชัยชนะท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย (Triumph 

in Thailand) ท่ีสรางความสุขใหกับผูท่ีเก่ียวของและประชาคมโลกท่ีติดตามขาวนี้ 

            In a deep down, dark and majestic dead trap, after 9 days of 

desperate searching, 12 boys and their soccer coach are found 

miraculously alive.  

             …this discovery, the jokes, those people and families electrify the 

world… 
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  แมในชวงปฏิบัติการชวยเหลือชวงแรก คําศัพทท่ีใชบรรยายเหตุการณหรือท่ีนัก

ดําน้ําใชพูดถึงสถานการณลวนสรางชุดความคิดวาเหตุการณนี้เปน ‘Thailand’s mission 

impossible’ แตในท่ีสุดท้ัง 13 ชีวิตก็รอดชีวิตอยางปลอดภัย จึงนําไปสูความคิดใหมท่ีวา 

‘Triumph in Thailand’ เกิดข้ึนแทนท่ี และนําไปสูบทจบของเหตุการณท่ีนําความสุข

มายังทุกคนท่ีติดตามขาวนี้ 

 มนุษยดิ้นรนตอสูเพ่ือหาทางเอาชนะธรรมชาติตลอดเวลา เพ่ือการมีชีวิตรอด เพ่ือการมีท่ีทาง

ทํากิน บางครั้งมนุษยก็เปนฝายเพลี่ยงพล้ํา พายแพแกธรรมชาติ เชน ความสูญเสียท้ังทรัพยสินและ

ชีวิต เม่ือเกิดเหตุการณสึนามิ หรือวาตภัยตางๆ อาจกลาวไดวา เรื่องเลาท้ังสามเรื่องนี้ แสดงใหเห็นถึง

การตอสูระหวางมนุษยกับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเวลาท่ีจํากัดเพราะหากชวยเหลือท้ัง 13 ชีวิตชา

เกินไป ปริมาณออกซิเจนในอากาศท่ีลดลง อาจทําใหไมมีใครรอดชีวิตก็เปนได และมีความเปนความ

ตายของท้ัง 13 ชีวิต เปนเดิมพัน ในทายท่ีสุดมนุษยเปนผูชนะในการตอสูครั้งนี้ ชัยชนะนี้เกิดข้ึนจาก

จิตใจท่ีมุงม่ัน ความรวมแรงรวมใจ เสียสละเวลา ทรัพยากร ความรูความสามารถ โดยใชอุปกรณ

เครื่องมือท่ีทันสมัยท่ีสุดเทาท่ีจะหาได วิศวกรสถานแหงประเทศไทยถึงกับไดทําหนังสือเรื่อง ภารกิจ

ชวย 13 ชีวิตหมูปา ท่ีสุดแหงเทคโนโลยีสหวิทยาการและวิศวกรรม รวบรวมและเรียบเรียงโดย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือรวบรวมเรื่องราว อุปกรณท่ีนํามาใช การ

วางแผนการชวยเหลือ ฯลฯ ในเหตุการณครั้งนี้ รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของบุคลากรท่ีมี

ประสบการณสูง จึงชวยใหมนุษยชนะไดและไมตกเปนเหยื่อของธรรมชาติในการตอสูครั้งนี้ ดังปรากฏ

ในคํานําของหนังสือดังนี้ 

 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีสวนรวมใน

ปฏิบัติการดังกลาว ไดสัมผัสถึงความ มุงมั่นสามัคคีในการทํางานรวมกัน ไดพบ

เทคโนโลยีสหวิทยาการและงานวิศวกรรมท่ีนาสนใจยิ่ง จึงทําใหเกิดภารกิจ 

สําคัญคือ การรวบรวมงานดานวิศวกรรม จัดทําระเบียนผูเช่ียวชาญในแตละดาน

ในปฏิบัติการครั้งน้ี รวมท้ังจิตอาสาท่ีมากนํ้าใจ  

 หนังสือ “ภารกิจชวย 13 ชีวิตหมูปา ท่ีสุดแหงเทคโนโลยีสหวิทยาการ

และวิศวกรรม” จึงจัดพิมพข้ึนเพ่ือเผยแพร ปฏิบัติการดานวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีสหวิทยาการท่ีไมเคยเกิดข้ึนมากอน เพ่ือเปนประโยชน และบันทึกไว

ใหชนรุนหลัง ไดศึกษาเรียนรูตอไป (ภารกิจชวย 13 ชีวิตหมูปา ท่ีสุดแหง

เทคโนโลยีสหวิทยาการและวิศวกรรม) 

และเม่ือสังเกตการตั้งชื่อภาพยนตรสารคดีท้ังสามเรื่อง จะเห็นวาชื่อท้ังสารคดีท้ังสามชื่อ ลวน

สื่อนัยของการดิ้นรนเพ่ือใหรอดชีวิต Out of the Dark (สถานีขาว ABC ออสเตรเลีย)  ทางเลือกท่ี

ตองเลือกเพียงทางเดียว One Way Out (สถานีขาว ABC สหรัฐอเมริกา) การตอสูนี้นับเปน “ชัย
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ชนะ” ของมนุษย Triumph in Thailand (สถานีขาว ABC สหรัฐอเมริกา) และนี่อาจเปนความหมาย

ท่ีเรื่องเลาท้ังสามเรื่องนี้ตองการสื่อตอสังคมก็เปนได 

ภาพยนตรสารคดีท้ังสามเรื่อง ไมไดเปนเพียงสารคดีท่ีเปนบันทึกเหตุการณสําคัญท่ี

เกิดข้ึนในชวงเวลาหนึ่งในประเทศไทยเทานั้น แตยังไดทําหนาท่ีของเรื่องเลาอยางสมบูรณอีกดวย 

กลาวคือทําหนาท่ีสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมูคนไทย ทําหนาท่ีประกอบสราง

ภาพลักษณประเทศไทย ทําหนาท่ีตอกย้ําอุดมการณเดิมใหม่ันคง ทําหนาท่ีประกอบสรางความ

จริงของเหตุการณและการกระทํา หนาท่ีท้ังหมดนี้แสดงออกผานภาษาท้ังสิ้น อีกท้ังยังสื่อความ

หมายถึงชัยชนะท่ีมนุษยมีตอธรรมชาติดวย และดวยพลังและอํานาจของภาษาท่ีใชในเรื่องเลาท้ัง

สามเรื่องนี้ ท้ังคําศัพท สํานวน และภาพท่ีปรากฏในสารคดี เรื่องเลาท้ังสามเรื่องนี้จึงตรึงคนท้ัง

โลกไวใหรูสึกตื่นเตน เอาใจชวย และสงกําลังใจใหกับทุกฝายท่ีอยูในสถานการณนั้น จาก

เหตุการณท่ีเปน ภารกิจท่ีเปนไปไมได กลายเปนภารกิจท่ีเปนไปไดในท่ีสุด นําความรูสึกโลงอก 

และมีความสุขเมือเห็นทุกคนท่ีเก่ียวของกับการชวยชีวิตมีชีวิตรอดและปลอดภัย 
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ทัศนคติของ Generation X ที่มีตอเคร่ืองมือสื่อสารการตลาด 

เบอรมงคล เครือขาย AIS 

 

ชฎาเพชร ไชยวงศา 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานิเทศศาสตรการตลาด 

บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของ Generation X ท่ีมีตอเครื่องมือสื่อสารการตลาดเบอรมงคล 

เครือขาย AIS” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติของ Generation X ท่ีมีตอการสื่อสารการตลาด

เบอรมงคลเครือขาย AIS โดยเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

interview) ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีอยูในชวง Generation X จํานวน 18 คน ท้ัง

ท่ีใช และไมใชเบอรมงคล เครือขาย AIS 

 ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุระหวาง 38 – 42 ป 

สถานภาพโสด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001- 30,000 บาท ประกอบอาชีพ คาขาย / ธุรกิจสวนตัว 

กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักเบอรมงคลจากการแนะนําของบุคคลแวดลอม และการสื่อสารการตลาด

ของ เครือขาย AIS ซ่ึงการแนะนําของบุคคลแวดลอมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเบอรมงคลมากท่ีสุด 

รองลงมาคือการสื่อสารการตลาดเบอรมงคลของ เครือขาย AIS ซ่ึงผูใหขอมูลแนะนําวา ชองทาง

ออนไลนเปนชองทางการสื่อสารการตลาดท่ีสรางการรับรู และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องโหราศาสตรยังไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชเบอรมงคลอีกดวย 

 

คําสําคัญ: ทัศนคติเจเนอเรชั่นเอ็กซ, เครื่องมือการสื่อสาร, เบอรมงคลเครือขายเอไอเอส 
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Abstract 

This paper aims to study generation X’s attitude towards AIS’s lucky telephone 

numbers’ marketing communication tools. The research is qualitative, using an in-

depth interview technique. The interview guidelines were used by means of closed 

ended and open ended questions. The samples include 9 AIS lucky telephone 

numbers users and 9 non-users. 

 From this study, the majority of the samples are females, aged between 38-42.  

Most are business owners, public servants, or public enterprise workers.  

The study found that most of the respondents know about the lucky telephone 

numbers from families and friends. Next they know the numbers through AIS Integrated 

Marketing Communication (IMC) tools. The most influential factors for them to 

purchase the numbers are family and friends, next are AIS IMC tools. The respondents 

suggested that the best way to communicate with them is online communication. 

Interestingly, both users and non-users believe in astrology.                                                                                                                                                                   

 

Keywords: generation-x’s attitude, marketing communication tools, 

     AIS’s lucky telephone number 
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ในสังคมไทยผูคนจํานวนหนึ่งมีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร ไมวาจะเปนการถือฤกษถือยาม 

การพยากรณเหตุการณตาง ๆ ของอนาคต ลางดี ลางราย โชคลาภ เคราะหกรรม ทําอยางไรจึงจะมี

โชค หรือทําอยางไรจึงจะพนเคราะหกรรม โหราศาสตรไทยจึงมีอิทธิพลอยางมากในการดําเนินชีวิต

ของคนไทยทุกระดับ ตั้งแตการรบทัพจับศึก สรางบานสรางเมือง จนถึงการใชชีวิตประจําวัน เชน การ

กําหนดเวลาตัดผม ตัดเล็บ เพราะมีความเชื่อวากฎเกณฑเหลานี้จะกอใหเกิดผลดี ผลเสีย เปนมงคล 

หรือไมเปนมงคล แกผูกระทําการนั้น ๆ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตรปรากฏข้ึนในชมพูทวีปตั้งแตสมัย

พุทธกาล คือ เม่ือประมาณสองพันหกรอยปมาแลว เดิมทีศาสตรนี้เปนท่ีแพรหลายในหมูวรรณะ

พราหมณ เพราะพวกพราหมณถือวาพวกตนเปนตัวแทนของเทพเจา กษัตริยในสมัยนั้นมักตั้ง

พราหมณเปนท่ีปรึกษาราชการ มีหลักฐานท่ีแสดง  ใหเห็นถึงการดํารงอยูของความเชื่อโหราศาสตรใน

สมัยพุทธกาลนั้น ก็คือการทํานายของพราหมณโกณฑัญญะ ซ่ึงปรากฏในพุทธประวัติ (ราตรี ปนแกว, 

2554) 

 ตอมาโหราศาสตรไดเผยแพรเขามาในสังคมไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา จนมาถึงสมัย

รัตนโกสินทรตอนตน ไดมีการจัดต้ัง “กรมโหร” ข้ึนเปนหนวยงาน โดยมีพระโหราธิบดีเปนอธิบดีกรม 

เพ่ือคํานวณปฏิทินทํานายเหตุการณ และดูฤกษยาม จนกระท่ังสมัยรัชกาลท่ี 7 หลังการเปลี่ยนแปลง

การปกครองประเทศ พ.ศ. 2475 ขาราชการกรมโหรก็แยกยายไปอยูในกระทรวงทบวงกรมตาง ๆ 

และออกมาประกอบอาชีพอิสระ (พนิชา อ่ิมสมบูรณ และ ศิริโชค  เลิศยะโส, 2553) สงผลให

โหราศาสตรไดขยายไปสูสามัญชน และตอมาไดเกิดการรวมตัวกันเพ่ือกอตั้ง สมาคมโหร แหงประเทศ

ไทย ข้ึนอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 เวลา 11 นาฬิกา 41 นาที ซ่ึงตรงกับ 

วันข้ึน 7 คํ่า เดือน 7 ปกุน (โหราศาสตรสากลยูเรเนียน, 2553) 

แมโลกมีวิวัฒนาการอยางรวดเร็วท้ังเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหวิชาโหราศาสตรดู

เหมือนจะไมจําเปนอีกตอไป แตกลับไมเปนเชนนั้นเพราะยิ่งโลกเจริญมากข้ึนเทาใด วิถีชีวิตของมนุษย

ยิ่งสลับซับซอนมากข้ึน มีความเครียด มีความตองการ และมีปญหาเกิดข้ึนอยางไมจบสิ้นทําใหคนบาง

กลุมหันไปพ่ึงโหราศาสตร ธุรกิจโทรศัพทมือถือเครือขายตาง ๆ จึงอาศัยความเชื่อนี้ เพ่ือสรางกลยุทธ

การสื่อสารการตลาดเบอรมงคลโดยอิงจากศาสตรตัวเลข เนื่องจากตัวเลขมีความเก่ียวพันกับทุกสวน

ของชีวิต ไมวาจะเปน วันเดือนปเกิด เลขบัตรประชาชน เลขรหัสบัตรเอทีเอ็ม ทะเบียนรถ และเบอร

โทรศัพทมือถือท่ีมีความผูกพันกับชีวิตมากเพราะ เปนตัวเลขท่ีมนุษยใชเปนสื่อกลางในการสื่อสารท้ัง

เรื่องสวนตัวและเรื่องงาน และนําติดตัวไปทุกท่ี  

ธุรกิจเบอรมงคลเติบโตข้ึนมาก โดยการขายเบอรมงคลเริ่มตนตั้งแตหลักรอยถึงหลักหลาย

ลานบาทตอเลขหมาย ข้ึนอยูกับอุปทานและอุปสงคท่ีเกิดข้ึนในตลาด และเปนธุรกิจท่ีมีเงินหมุนเวียน
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ในตลาดหลายรอยลานบาท การซ้ือขายเบอรมงคล จะคึกคักในชวงเทศกาล มีการซ้ือขายเบอรมงคลท่ี

มีราคาสูงเปนจํานวนมาก สวนใหญมักซ้ือเปนของขวัญสําหรับตัวเอง นอกจากความตองการซ้ือ 

“เบอรสวย” หรือการมองหา “เบอรมงคล” ใหกับตนเองแลว กลุมผูบริโภคเปาหมายยังซ้ือเบอรมงคล

สําหรับเปนของขวัญ ฝากเพ่ือนฝูง ญาติพ่ีนอง อีกดวย 

จากความนิยมดังกลาวทําให เครือขายผู ใหบริการโทรศัพท มือถือ เชน AIS DTAC                   

และ TRUE หันมาใหความสําคัญ และเกิดการแขงขันการสื่อสารการตลาดเบอรมงคลอยางสูง            

ซ่ึงจากสถิติ จากแผนภาพท่ี 1 แสดงสัดสวนผูใชบริการเครือขาย AIS DTAC และ TRUE ระยะเวลา 5 

ปท่ีผานมา ป 2012-2016 (Veedvil, 2559) พบวาเครือขาย AIS มีสถิติผูใชงานโทรศัพทมือถือมาก

ท่ีสุด 5 ปซอน (2012-2016) และในป 2017 ยังคงมีสถิติผูใชงานโทรศัพทมือถือสูงสุดเปนอันดับ 1 

โดยมีสวนแบงการตลาดสูงสุดถึง 46% ดังแผนภาพท่ี 2  แสดงสัดสวนผูใชบริการเครือขาย AIS DTAC 

และ TRUE ไตรมาสท่ี 1 ประจําป 2560 (Veedvil, 2560) และจากงานวิจัยพบวา กลุมผูบริโภค

เปาหมายของเบอรมงคล คือ ลูกคาท่ีมีความชอบ และความเชื่อสวนตัว ท้ังเพศหญิง และเพศชาย อยู

ในชวงวัยทํางาน อายุตั้งแต 30 ป ข้ึนไป หลากหลายอาชีพ และมีฐานะคอนขางดี (สํานักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ, 2556) 
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ภาพท่ี 1: สัดสวนผูใชบริการเครือขาย AIS DTAC และ TRUE ระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา 

ป 2012-2016  

ท่ีมา : http://www.veedvil.com/featured/mobile-users-in-thailand-q4-2016/    
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ภาพท่ี 2: สัดสวนผูใชบริการเครือขาย AIS DTAC และ TRUE ไตรมาสท่ี 1 ประจําป 2560 

ท่ีมา : http://www.veedvil.com/featured/mobile-users-in-thailand-q1-2017/   

 

ดวยเหตุนี้ ผูศึกษาจึงสนใจศึกษาเรื่อง ทัศนคติของ Generation X (กลุมคนอายุ 38 - 53 ป) 

ท่ีมีตอเครื่องมือสื่อสารการตลาดเบอรมงคล เครือขาย AIS ผูท่ีเปนกลุมผูบริโภคหลักของเบอรมงคล 

เนื่องจากเปนกลุมคนท่ีใชเทคโนโลยีในการดําเนินชีวิต แตยังมีสวนหนึ่งท่ีมีความเชื่อเรื่องสิ่งท่ี

วิทยาศาสตรไมอาจอธิบายได เชน เรื่องเบอรมงคล 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของ Generation X ท่ีมีตอเครื่องมือสื่อสารการตลาดเบอรมงคล

เครือขาย AIS 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 งานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยมุงเนนการศึกษาทัศนคติของ Generation X ท่ีมีตอเครื่องมือสื่อสาร

การตลาดเบอรมงคล เครือขาย AIS โดยใชวิธีศึกษาเชิงคุณภาพ มีขอบเขตการศึกษา 2 ดาน ไดแก 

ขอบเขตดานเนื้อหา และขอบเขตดานประชากร 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารประเภทตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ไดแก ขอมูลเก่ียวกับองคกร ขอมูลดานเครื่องมือสื่อสารการตลาดของเครือขาย AIS เพ่ือตอบ

วัตถุประสงคการสื่อสารการตลาดเบอรมงคลเครือขาย AIS 

2. ขอบเขตดานประชากร ผูใหสัมภาษณเปนผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก Generation X จํานวน 

9 คน ท่ีใชเบอรมงคลเครือขาย AIS และ Generation X จํานวน 9 คน ท่ีไมใชเบอรมงคลเครือขาย 

AIS โดยเปนการศึกษาแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) สัมภาษณในชวงวันท่ี 15 ตุลาคม 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 517 | 
 

- 31 ตุลาคม 2561 เพ่ือตอบวัตถุประสงคทัศนคติของ Generation X ตอการสื่อสารการตลาดเบอร

มงคล เครือขาย AIS 

3. ระยะเวลาในการทําการวิจัย  เริ่ มตั้ งแต เดือน สิ งหาคม – พฤศจิกายน 2561                  

รวมท้ังสิ้น 4 เดือน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ทําใหทราบทัศนคติของ Generation X ท่ีมีตอเครื่องมือสื่อสารการตลาด เบอรมงคล

เครือขาย AIS 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาด 

  การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ในท่ีนี้หมายถึงผูผลิตสินคา

กับผูบริโภค การติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการสื่อสารตลอดจน

วัตถุประสงคทางการตลาด 

  ศิริวรรณ เสรีรัตน (2537) กลาววา การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมใน

การติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือสรางความเขาใจ โดยมุงหวังใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองตาม

วัตถุประสงคของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการสื่อสารทางการตลาดนั้น อาจจะสื่อสารผานภาพ 

(Imagery) ถอยคํา (Word) หรือ สัญลักษณ (Symbol) ก็ได แตท้ังนี้ การสื่อสารการตลาดนั้น นักการ

ตลาดจะตองสื่อสารไดสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค โดยอาจใชวิธีการโนมนาวจิตใจ 

กระตุนความตองการเพ่ือใหผูบริโภคไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชน และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ซ่ึงจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

  ภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ (2549) ไดกลาววา การตลาดเปนสิ่งท่ีมีความหมาย

เก่ียวกับการตอบสนองกับผูบริโภคเพ่ือเพ่ิมยอดขายตลอดมาในทุกยุคทุกสมัย หรืออีกความหมายหนึ่ง

อาจจะหมายถึง การคนหาขอไดเปรียบทางการแขงขัน เชน นวัตกรรมใหม การเปนเจาของทรัพยากร 

และการปองกันการเขามาในตลาดของคูแขง เปนตน 

  ชื่นจิตต แจงเจนกิจ (2543) ไดกลาววา การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 

(Integrated Marketing Communication หรือ IMC) เปนนําเครื่องมือสื่อสารมาใชรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ ท้ังการโฆษณาผานสื่อมวลชน การขายโดยพนักงาน การสงเสริมการขาย การ

ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง มาผสมผสานใหสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคเปาหมาย เพ่ือให

ผูบริโภครับรูวาสินคานั้นๆ มีคุณคาเพ่ิมไปจากผูผลิตรายอ่ืนในตลาด 
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  เสรี วงษมณฑา (2540) ไดกลาวไววา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง 

กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดท่ีตองใชการสื่อสารเพ่ือจูงใจหลายรูปแบบ

กับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง โดยมุงสรางพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความ

ตองการของการตลาด พิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินคาเพ่ือกลุมเปาหมายไดรูจักสินคานําไปสูความรู 

ความคุนเคยและความเชื่อม่ันในสินคา 

  กลาวโดยสรุป  ความหมายการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ คือ การตลาดแบบ

ผสมผสาน โดยการนําเครื่องมือสื่อสารมาใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาแผน การสื่อสาร

การตลาด และนํามาจูงใจกลุมผูบริโภค เพ่ือใหผูบริโภครับรูวาสินคานั้นๆ มีคุณคามากกวาผูผลิตราย

อ่ืน และยังทําใหเกิดการรับรู และความคุนเคยกับตราสินคานั้นๆ ดวย 

 2. แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ     

  นักวิชาการหลายคนไดใหคํานิยาม ความหมายของคําวา “ทัศนคติ” ไวมากมาย 

และความหมายของทัศนคติท่ีถือวาเปนท่ียอมรับ และไดรับอางถึงบอยครั้ง ไดแก คําจํากัดความของ 

Allport (1935 อางถึงในสุบรรพต รักชอบสันติ, 2555) ท่ีกลาววา ทัศนคติ คือ ความเอนเอียงหรือ

แนวโนม (Predisposition) ของพฤติกรรมในการตอบสนองตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีเกิดมาจากการเรียนรู 

และเปนความรูสึกท่ีเ กิดข้ึนในรูปแบบของความชื่นชอบ (Favorable) หรือความไมชื่นชอบ 

(Unfavorable)  

  นันทรัตน อยูพูล (2531) ไดกําหนดองคประกอบของทัศนคติไว ดังนี้ องคประกอบ

ดานความรู  ความนึกคิด (The Cognitive Component), องคประกอบดานความรูสึก (The 

Affective Component) และ องคประกอบดานพฤติกรรม (The Behavioral Component)  

 Charles R. Foster (1961 อางถึงใน รัชณิดา ชํานาญมนต, 2539) ไดอธิบายวา 

ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู (Learning) จากแหลงทัศนคติตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

 1) ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experiences) เม่ือบุคคลมีประสบการณ

เฉพาะอยางตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางท่ีดีหรือไมดี จะทําใหเขาเกิดทัศนคติตอสิ่งนั้นไปตามทิศทางท่ีเคยมี

ประสบการณมากอน ซ่ึงประสบการณเฉพาะอยางตรงกับทัศนคติตอเบอรมงคลมากท่ีสุด  

 2) การติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน (Communication) การไดติดตอสื่อสาร               

กับบุคคลอ่ืนจะทําใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตาง ๆ จากผูอ่ืนได 

 3) สิ่ ง ท่ี เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผู อ่ืนทําให เ กิดทัศนคติ ข้ึน             

โดยข้ันแรกเม่ือเหตุการณบางอยาง บุคคลจะสังเกตวาบุคคลอ่ืนปฏิบัติอยางไร ข้ันตอไปบุคคลนั้นจะ

แปลความหมายของการปฏิบัตินั้นในรูปแบบของทัศนคติ 

 4) ความเก่ียวของกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอยาง ของ

บุคคลเกิดข้ึนจากความเก่ียวของกับสถาบัน เชน ครอบครัว โรงเรียน หรือหนวยงาน เปนตน 
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 เม่ือพิจารณาจากแหลงท่ีมาของทัศนคติดังกลาว จะเห็นไดวาองคประกอบสําคัญท่ี

จะเปนตัวเชื่อมโยงทําใหมนุษยเกิดทัศนคติตอสิ่งตาง ๆ ก็คือการติดตอสื่อสาร ท้ังนี้เพราะไมวาทัศนคติ

จะเกิดจากประสบการณเฉพาะอยาง การติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนสิ่งท่ีเปนแบบอยาง หรือความ

เก่ียวของกับสถาบันก็มักจะมีการติดตอสื่อสารแทรกอยูเสมอ จึงอาจจะกลาวไดวา การติดตอสื่อสาร

เปนกิจกรรมท่ีสําคัญอยางมากท่ีมีผลทําใหบุคคลเกิดทัศนคติตอสิ่งตาง ๆ ข้ึนได 

  ดารณี พาลุสุข (2532) กลาววาบุคคลจะแสดงออกของทัศนคติ 3 ประเภทดวยกัน 

คือ 

 1) ทัศนคติทางบวก (Positive Attitude) คือ ทัศนคติท่ีจะชักนําใหบุคคลแสดง

ปฏิกิริยาในดานดีตอบุคคลอ่ืน ตอเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง ตอนโยบายหรือตอองคกร  

 2)  ทัศนคติทางลบ (Negative Attitude) คือ ทัศนคติ ท่ี เ กิด ข้ึนได ในบุ คคล             

ทุกคน ไดแก มีความรูสึกท่ีไมดีหรือเปนไปในทางลบตอบุคคล สินคา องคกรหรือสถาบัน ทัศนคติ

ในทางลบมักจะเกิดข้ึนรวมกับความไมพอใจ (Dissatisfaction) เชน คนบางคนอาจมีทัศนคติลบตอ

การดูดวง ซ่ึงทัศนคติลบนี้อาจกอใหเกิดอคติในใจของเขา เปนสาเหตุใหเขาดวนสรุปถึง              ความ

เชื่อเรื่องเบอรมงคลวาเปนเรื่องงมงาย เปนตน 

 3) ทัศนคตินิ่งเฉย (Passive Attitude) คือ ทัศนคติท่ีบุคคลไมใหความสําคัญตอเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง หรือตอบุคคล หรือองคกรสถาบัน เนื่องจากบุคคลผูนั้นไมมีความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ โดย

สิ้นเชิง เชน คนท่ีมีทัศนคติเฉยเมยตอการดูดวง อาจเปนเพราะวาเขาไมเคยคลุกคลีกับคนท่ีชอบดูดวง 

เปนตน 

3. แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบปากตอปาก 

  การสื่อสารการตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth Communication, WOM

) เปนรูปแบบการสื่อสารท่ีไมเปนทางการ โดยอาศัยบุคคลเปนชองทางการสื่อสารท่ีสําคัญท่ีจะบอก

เรื่องราวเก่ียวกับสินคาหรือบริการตาง ๆ ซ่ึงเกิดจากการท่ีกลุมเปาหมายไดใชสินคา หรือบริการแลว

เกิดความพึงพอใจก็จะบอกตอทําใหขาวสารกระจายไปไดอยางรวดเร็ว เปนวิธีท่ีมีผลมากในการ

แพรกระจายขาวสาร และการมีอิทธิพลในการตัดสินใจ ท้ังนี้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอมูล

เก่ียวกับสินคาหรือบริการของผูบริโภคนั้น เปนหนทางหนึ่งในการชวยลดความเสี่ยงในการซ้ือสินคา

หรือบริการโดย Rosen (2000 อางถึงใน ธิดาวรรณ เพชรรัตน, 2556) อธิบายแนวคิดเก่ียวกับการ

สื่อสารการตลาดแบบบอกตอวา เปนการสื่อสารท่ีพูดถึงขอมูล ความเห็น หรือคําวิจารณระหวางคน ๆ 

หนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง (Person to person Communication) ซ่ึงเก่ียวของกับผลิตภัณฑสินคา ตรา

สินคา การบริการ หรือสถานท่ี เปนการแลกเปลี่ยนกันในกลุมของลูกคาในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง

โดยเฉพาะ ทําใหขาวสารแพรขยายออกไป 
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สรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา ผูใหขอมูลรูจักเบอรมงคลจากสองชองทาง คือ การแนะนําจากบุคคล

แวดลอม และการสื่อสารการตลาดของเครือขาย AIS ซ่ึงถารูจักจากบุคคลแวดลอม นอกจาก            

จะแนะนําใหรูจักเบอรมงคลแลว ยังมีการบอกเลาถึงประสบการณเก่ียวกับเบอรมงคล รวมท้ัง                

ผูแนะนําใหผูใหขอมูลเปลี่ยนแปลงไปใชเบอรมงคลอีกดวย หากรูจักเบอรมงคลจากการสื่อสาร

การตลาดจะรับรูในดานผลิตภัณฑ เชน ความหมายของเบอรมงคล ประเภทของเบอรมงคล หรือการดู

ผลรวมของเบอรมงคลเปนตน ซ่ึงการสื่อสารการตลาดจะเนนไปทางใหขอมูลมากกวาการชักจูงใหซ้ือ

ผลิตภัณฑ  

 ในสวนของประสบการณ เ ก่ียวกับเบอรมงคลนั้นเปนสิ่ ง ท่ี ข้ึนอยู กับความเชื่อของ                

แตละบุคคล ไมมีเครื่องมือวัดไดอยางชัดเจน แตทุกคนท่ีกลาววาตนเองมีประสบการณตอ              

เบอรมงคลนั้น จะวัดจากสิ่งท่ีพบเจอในอดีตเปนหลัก โดยตั้งตนจากอดีตท่ีมีปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 

เม่ือเปลี่ยนมาใชเบอรมงคลแลวปญหาหรืออุปสรรคนั้นลดลง หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนก็จะคิด

วาเปนเพราะเบอรมงคล และกลาววาตนเองมีประสบการณตรงตอเบอรมงคล แตหากเปลี่ยนมาใช

เบอรมงคลแลวปญหาหรืออุปสรรคนั้นไมลดลง หรือไมดีข้ึน ก็จะกลาววาตนเองไมมีประสบการณตอ

เบอรมงคล ซ่ึงคนท่ีมีประสบการณก็จะมีความรูสึกท่ีดีตอเบอรมงคล แตคนท่ีไมมีประสบการณ ท้ังท่ี

ทดลองใชแลว แตไมเกิดความเปลี่ยนแปลง หรือคนท่ีไมเคยทดลองใชเลยก็จะมีความรูสึกท่ีนิ่งเฉยตอ

เบอรมงคล และยังตีความไปอีกวาเบอรโทรศัพทมงคลไมแตกตางกับเบอรโทรศัพทธรรมดาท่ีใชงานอยู  

 นอกจากเบอรมงคลของเครือขาย AIS แลว ยังมีเบอรมงคลของเครือขายอ่ืนอีกดวย เชน

เครือขาย TRUE เครือขาย DTAC ในมุมมองของผูใหขอมูลนั้น มองวาเบอรมงคลของทุกเครือขายไม

แตกตางกันเนื่องจากเปนศาสตรตัวเลขเหมือนกัน จะแตกตางกันเพียงองคประกอบอ่ืนของเครือขาย

เทานั้น เชน คุณภาพสัญญาณ โปรโมชั่น สิทธิพิเศษและการใหบริการของพนักงาน เปนตน แตวิธีท่ีจะ

ทําใหเครือขายมีความแตกตาง และนาสนใจ  ข้ึนอยูกับการโฆษณาของแตละเครือขายเทานั้นเอง  

หลังจากนั้นข้ึนอยูกับวาผูบริโภคจะใหความสําคัญกับเบอรมงคล หรือเครือขายเปนหลัก ซ่ึงกลุมผูให

ขอมูลนั้นมีท้ังผูท่ีใหความสําคัญกับเบอรมงคลเปนหลัก และใหความสําคัญกับเครือขายเปนหลัก  

 กลุมท่ีใหความสําคัญกับเบอรมงคลเปนหลัก จะมีบุคคลแวดลอมท่ีมีความรูในศาสตรตัวเลข

เปนคนเลือกเบอรมงคลให ผูใหขอมูลกลาววา แรกทีเดียวไมไดสนใจวาเบอรท่ีเลือกจะเปนของ

เครือขาย AIS หรือไม หากเบอรนั้นถูกใจแตไมใชของเครือขาย AIS พวกเขาก็ยังเลือกซ้ือเบอรนั้น และ

นํามายายเครือขายเองภายหลัง แตในขณะเดียวกันกลุมท่ีใหความสําคัญกับเครือขายเปนหลักมี

จํานวนมากกวา ซ่ึงเปนกลุมลูกคาท่ีเคยใชบริการเครือขาย AIS อยูแลว เม่ือตองการเปลี่ยนมาใชเบอร

มงคลจึงเลือกเจาะจงวาจะซ้ือเบอรมงคลของเครือขาย AIS เทานั้น โดยสวนมากจะไปเลือกซ้ือท่ี
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ศูนยบริการ AIS ดวยตนเอง สาเหตุท่ีทําใหชื่นชอบและยืนยันจะเลือกใชเครือขาย AIS ตอ คือ 

คุณภาพสัญญาณ โปรโมชั่น สิทธิพิเศษและบริการหลังการขาย ในสวนของผูท่ีไมใชเบอรมงคลให

เหตุผลท่ีทําใหไมตัดสินใจเปลี่ยนไปใชเบอรมงคล คือ ไมมีความเชื่อในเรื่องเบอรมงคล หรืออาจเชื่อ

เพียงเล็กนอย ซ่ึงไมมากพอจะทําใหเปลี่ยนเบอรโทรศัพท นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวาความสนใจใน

โหราศาสตรไมมีผลตอการเลือกใชเบอรมงคล เนื่องจากทุกคนมีความเชื่อแตไมตัดสินใจเลือกใช 

ในขณะท่ีผูท่ีใชเบอรมงคลมีท้ังคนท่ีเชื่อในโหราศาสตร และไมเชื่อในโหราศาสตร  

 ท้ังนี้ในดานการสื่อสารการตลาด พบวา ผูใหขอมูลสวนมากเคยรับรูการสื่อสารการตลาด

เบอรมงคลเครือขาย AIS ซ่ึงชองทางท่ีรับรูมากท่ีสุดเปนชองทางออฟไลน ภายในศูนยบริการ AIS 

ประกอบดวย จอ LED โปสเตอร แผนพับ และใบปลิว รองลงมาเปนชองทางออนไลน คือ เว็บไซต AIS 

และ เฟซบุก AIS ซ่ึงผูใชเบอรมงคลสวนใหญมองวา การสื่อสารการตลาดสรางการรับรู และ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติไดแตไมมีสวนทําใหตัดสินใจเลือกใชเบอรมงคลเครือขาย AIS สวนผูท่ีไมใชเบอร

มงคลสวนใหญมองวาการสื่อสารการตลาดสรางการรับรู แตเปลี่ยนแปลงทัศนคติไมได และไมมีสวน

ทําใหตัดสินใจเลือกใชเบอรมงคลเครือขาย AISเชนเดียวกัน ซ่ึงในภาพรวมชองทางการสื่อสาร

การตลาดท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดท่ีทําใหตัดสินใจเลือกใชเบอรมงคลเครือขาย AIS คือชองทางออนไลน 

ประกอบไปดวย เฟซบุก ไลนและ วิดีโอท่ีมี Influencer จะมีผลมากท่ีสุด  

 

อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติของ Generation X ตอเครื่องมือสื่อสารการตลาด

เบอรมงคล เครือขาย AIS” ผูศึกษาไดนําผลสรุปการศึกษามาอภิปราย ดังนี้ 

ผูใหขอมูลรูจักเบอรมงคลจากสองชองทาง ชองทางแรก คือการแนะนําจากบุคคลแวดลอม 

ซ่ึงนอกจากบุคคลแวดลอมจะแนะนําใหรูจักเบอรมงคลแลว ยังมีการบอกเลาถึงประสบการณเก่ียวกับ

เบอรมงคล รวมท้ังชักจูงผูใหขอมูลเปลี่ยนแปลงไปใชเบอรมงคลอีกดวย ซ่ึงวิธีนี้สอดคลองกับแนวคิด

และทฤษฎีเรื่องการสื่อสารการตลาดแบบปากตอปาก (Word of Mouth Communication, WOM) 

ของ Rosen (2000 อางถึงใน ธิดาวรรณ เพชรรัตน, 2556) ท่ีกลาววา การสื่อสารการตลาดแบบปาก

ตอปากเปนรูปแบบการสื่อสารท่ีไมเปนทางการ โดยอาศัยบุคคลเปนชองทางการสื่อสารท่ีสําคัญ ท่ีจะ

บอกเรื่องราวเก่ียวกับสินคาหรือบริการตาง ๆ ซ่ึงเกิดจากการท่ีกลุมเปาหมายไดใชสินคาหรือบริการ

แลวเกิดความพึงพอใจ ก็จะบอกตอจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน ซ่ึงทําใหขาวสารกระจายไปไดอยาง

รวดเร็ว เปนวิธีท่ีมีผลมากวิธีหนึ่ง ท้ังในดานการแพรกระจายขาวสาร และการมีอิทธิพลในการ

ตัดสินใจซ้ือ ดังขอมูลจาก ผูใหขอมูลกลาววา รูจักเบอรมงคลจากคําบอกเลาของเพ่ือน พ่ี หลาน ลูกคา 

เปนตน  
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ชองทางท่ีสอง คือรูจักเบอรมงคลผานการสื่อสารการตลาดของ เครือขาย AIS ซ่ึงชองทางนี้

ผูใหขอมูลจะรับรูในดานขอมูลผลิตภัณฑเปนสวนมาก เชน ความหมายของเบอรมงคล ประเภทของ

เบอรมงคลหรือการดูผลรวมของเบอรมงคลเปนตน ซ่ึงการสื่อสารการตลาดของ AIS จะเนนไปทางให

ขอมูลมากกวาการชักจูงใหซ้ือผลิตภัณฑ วิธีนี้สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด 

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2537) ท่ีกลาววา การสื่อสารทางการตลาด หมายถึง กิจกรรมในการ

ติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือสรางความเขาใจ โดยมุงหวังใหเกิดพฤติกรรมตอบสนองตาม

วัตถุประสงคของแผนการตลาดของธุรกิจ ในการสื่อสารทางการตลาดนั้น อาจจะสื่อสารผานภาพ 

(Imagery) ถอยคํา (Word) หรือ สัญลักษณ (Symbol) ก็ได แตท้ังนี้การสื่อสารการตลาดนั้น นักการ

ตลาดจะตองสื่อสารไดสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค โดยอาจใชวิธีการโนมนาวจิตใจ 

กระตุนความตองการเพ่ือใหผูบริโภคไดรับขอมูลท่ีเปนประโยชน และนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ซ่ึงจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด ดังผลการวิจัยท่ีผูใหขอมูลกลาววา รูจักเบอรมงคล

จาก โปสเตอร แผนพับ ใบปลิว เว็บไซต AIS หรือ เฟซบุก AIS  

ในสวนของประสบการณเก่ียวกับเบอรมงคลนั้น เปนสิ่งท่ีข้ึนอยูกับความเชื่อของแตละบุคคล 

ไมมีเครื่องมือวัดไดอยางชัดเจน แตทุกคนท่ีกลาววาตนเองมีประสบการณตอเบอรมงคลนั้นจะวัดจาก

สิ่งท่ีพบเจอในอดีตเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติของ Zimbado, 

Ebberson and Maslact (1977 อางถึงใน รัชณิดา ชํานาญมนต, 2539) ท่ีกลาววา ทัศนคติ เปนสิ่งท่ี

เกิดจากการเรียนรูของมนุษย หรือประสบการณท่ีเกิดข้ึนของแตละคน ไมใชสิ่งท่ีติดตัวเรามาตั้งแต

กําเนิด โดยทัศนคตินั้นเปนสภาพทางจิตใจของมนุษยท่ีมีอิทธิพลตอความคิด การกระทําของบุคคล 

และมีความคงทนถาวรพอสมควร อยางไรก็ตามทัศนคติอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดจากอิทธิพลของ

สิ่งแวดลอมตาง ๆ นอกจากนี้การแสดงออกทางทัศนคติของผูใหขอมูลยังสอดคลองกับทฤษฎี ของ 

ดารณี พาลุสุข (2532) ท่ีกลาววาบุคคลจะแสดงออกทางทัศนคติ 3 ประเภทดวยกันคือ 1) ทัศนคติ

ทางบวก 2) ทัศนคติทางลบ 3) ทัศนคตินิ่งเฉย ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลมีการแสดงของ

ทัศนคติเพียง 2 ประเภทเทานั้น คือคนท่ีมีประสบการณก็จะมีทัศนคติทางบวก สวนคนท่ีไมมี

ประสบการณก็จะมีทัศนคตินิ่งเฉย ไมมีผูใหขอมูลทานใดท่ีมีทัศนคติทางลบ แมวาใชเบอรมงคลแลวไม

เกิดความเปลี่ยนแปลงก็ตาม นอกจากเบอรมงคลของเครือขาย AIS แลว ยังมีเบอรมงคลของเครือขาย

อ่ืนอีกดวย เชนเครือขาย TRUE เครือขาย DTAC ในมุมมองของผูใหขอมูลนั้นมองวา เบอรมงคลของ                  

ทุกเครือขายไมแตกตางกัน เนื่องจากเปนศาสตรตัวเลขเหมือนกัน จะแตกตางกันเพียงองคประกอบ

อ่ืนของเครือขายเทานั้น เชน คุณภาพสัญญาณ โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ และการใหบริการของพนักงาน 

เปนตน แตวิธีท่ีจะทําใหดูแตกตาง และนาสนใจ ข้ึนอยูกับการโฆษณาของแตละเครือขายเทานั้นเอง  

จากการศึกษาพบวาผูท่ีใหความสําคัญกับเบอรมงคลเปนหลัก มักจะมีบุคคลแวดลอม ท่ีมี

ความรูในศาสตรตัวเลขเปนคนเลือกเบอรมงคลให เชน อาจารยท่ีเปนหมอดูหรือซินแส และบุคคล
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เหลานี้ ยังบอกกับผูใหขอมูลวา หากจะเลือกเบอรมงคลท่ีเหมาะกับตนเอง ตองดูตัวเลข ในเบอรเปน

หลัก ไมใชดูจากเครือขายเปนหลัก ผูใหขอมูลจึงไมไดสนใจเลยวาเบอรนั้นเปนของเครือขาย AIS 

หรือไม หากวาเบอรนั้นถูกใจ แตไมใชของเครือขาย AIS ผูใหขอมูลก็ยังยืนยันจะเลือกเบอรนั้น และ

นํามายายเครือขายเองภายหลัง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติของ Charles R. 

Foster (1961 อางถึงใน รัชณิดา ชํานาญมนต, 2539) ท่ีกลาววา การติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน

(Communication) จะทําใหเกิดทัศนคติจากการรับรูขาวสารตาง ๆ จากผูอ่ืนได นอกจากนี้อาจมี

เรื่อง ความเก่ียวของกับสถาบัน (Institutional Factors) มาเก่ียวของดวย เชน อาจารยแตละคน 

หรือ สํานักหมอดูแตละแหง มีวิธีการเลือกเบอรท่ีแตกตางกัน ทําใหผูใหขอมูลเกิดทัศนคติท่ีแตกตาง

กัน ในขณะเดียวกันกลุมท่ีใหความสําคัญกับเครือขายเปนหลัก มีจํานวนมากกวา มักเปนท่ีเคยใช

บริการเครือขาย AIS อยูแลวเม่ือตองการเปลี่ยนมาใชเบอรมงคล จึงเจาะจงวาจะใชเบอรมงคลของ

เครือขาย AIS เทานั้น โดยสวนมากจะไปเลือกซ้ือท่ีศูนยบริการ AIS ดวยตนเอง สาเหตุท่ีทําใหชื่นชอบ

และยืนยันจะเลือกใชเครือขาย AIS ตอ คือ คุณภาพสัญญาณ โปรโมชั่น สิทธิพิเศษ และการใหบริการ

ของพนักงาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการของ เบญชภา แจงเวชฉาย 

(2559) ท่ีกลาววา การสงมอบบริการท่ีมีคุณภาพ เปนหนทางหนึ่งท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ

ทามกลางการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือธุรกิจท่ีใหบริการมีรูปแบบการใหบริการท่ีคลายคลึงกัน 

และต้ังอยูในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นการเนนคุณภาพการบริการ จึงเปนวิธีท่ีจะสรางความแตกตางให

องคกรได และความแตกตางนี้จะนํามาซ่ึงการเพ่ิมพูนของผูบริโภค นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิด

ทฤษฎีความพึงพอใจ และทัศนคติ สงผลตอการซ้ือซํ้าของ (Bearden and Teel, 1983; Innis,1991; 

Oliver,1980; Hellier, Geursen, Carr and Richard, 2003 อางถึงใน ศิโสภา อุทิศสัมพันธ กุล, 

2553) ท่ีกลาววา ความพึงพอใจ และทัศนคติ เปนจุดกําเนิดของการซ้ือซํ้า ซ่ึงในท่ีนี้ ความพึงพอใจคือ

ภาพรวมความสุขของลูกคาท่ีมีตอเครือขาย AIS  และความพึงพอใจท่ีเกิดจากประสบการณเก่ียวกับ

การใหบริการของพนักงาน AIS และทัศนคติหลังการซ้ือ คือแนวโนมเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรูท่ีนําไปสู

ความรูสึกท่ีเปนกลาง เปนบวกหรือเปนลบซ่ึงสวนใหญเปนการประเมินมาจากประสบการณเก่ียวกับ

สินคา และบริการ บริษัท หรือ ตราสินคาเชน ความเปลี่ยนแปลงหลังการใชเบอรมงคลเครือขาย AIS                                                         

ในสวนของผูท่ีไมใชเบอรมงคลใหเหตุผลท่ีทําใหไมตัดสินใจเปลี่ยนไปใชเบอรมงคล คือ ไมมี

ความเชื่อในเรื่องเบอรมงคล หรืออาจเชื่อเพียงเล็กนอยซ่ึงไมมากพอจะทําใหเปลี่ยนไปใช นอกจากนี้

ยังแสดงใหเห็นวา ความสนใจในโหราศาสตรไมมีผลตอการเลือกใชเบอรมงคล เนื่องจากผูใชเบอร

มงคลท้ัง 9 คน มีท้ังคนท่ีเชื่อ และไมเชื่อในโหราศาสตร แตยังเลือกท่ีจะใชเบอรมงคล สวนคนท่ีไมใช

เบอรมงคลท้ัง 9 คน ทุกคนมีความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร แตไมมีใครตัดสินใจเลือกใชเบอรมงคลเลย 

ท้ังนี้ในดานการสื่อสารการตลาด พบวา ผูใหขอมูลสวนมากเคยรับรูการสื่อสารการตลาด

เบอรมงคลเครือขาย AIS ซ่ึงชองทางท่ีรับรูมากท่ีสุดเปนชองทางออฟไลน ภายในศูนยบริการ AIS 
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ประกอบดวย จอ LED โปสเตอร แผนพับ และใบปลิว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารการตลาด

แบบออฟไลน (Offline Marketing) ท่ีกลาววา การทําการตลาดแบบเกาท่ีไมมีการใชอินเทอรเน็ตเขา

มาชวย เนนไปท่ีการสื่อสารดานเดียว เชน สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปายประกาศ อาจเปนการทํา

การตลาดแบบเฉพาะเจาะจงในพ้ืนท่ีนั้น ๆ การตลาดแบบ Offline Marketing เหมาะกับธุรกิจบาง

ประเภทท่ีตองการความนาเชื่อถือเพราะไดเห็นสินคาหรือบริการจริง ทดสอบกอนซ้ือได และสอบถาม

ขอมูลกับผูขายไดโดยตรงไมผานอินเทอรเน็ต (Esarn, 2560) รองลงมาเปนชองทางออนไลน คือ 

เว็บไซต AIS และ เฟซบุก AIS ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบออนไลน (Online 

Marketing) ท่ีกลาววาเปนการใชสื่อใหมบนกลุมเปาหมายใหม ๆ มีการพูดคุยเสนอขาวสารกับลูกคา

ไดท้ังทาง ขอความ ภาพ เสียง วีดีโอ กราฟฟก และเรายังสามารถติดตามลูกคาได ทาง Social Media 

ตาง ๆ เชน เฟซบุก แฟนเพจ ไลน อีเมล ซ่ึงชวยประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางไปพบลูกคา

แตละครั้ง การทําการตลาดออนไลนจึงทําใหเขาถึงกลุมลูกคาไดเพียงแตตองรูจักเครื่องมือทางการ

สื่อสารออนไลน การซ้ือขายสินคาและบริการผาน Online Marketing ชวยประหยดัเวลา งบประมาณ 

สะดวกสบาย เขาถึงไดรวดเร็ว ลูกคาสามารถเปรียบเทียบสินคากับรานอ่ืนได แตจะเสียเปรียบ ในดาน

ความนาเชื่อถือของสินคาและบริการ (Esarn, 2560) 

ผูใชเบอรมงคลสวนใหญมองวาการสื่อสารการตลาดสรางการรับรูและเปลี่ยนแปลงทัศนคติได 

สวนผูท่ีไมใชเบอรมงคลสวนใหญมองวาการสื่อสารการตลาดสรางการรับรูแตเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

ไมได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติของ Zimbado, Ebberson and Maslact 

(1977 อางถึงใน รัชณิดา ชํานาญมนต, 2539) ท่ีกลาววา ขบวนการของการเปลี่ยนทัศนคตินั้น มี 2 

ข้ันตอนคือ คือ ข้ันท่ี 1 บุคคลจะตัดสินใจและใหการวินิจฉัยขาวสารท่ีเขาไดรับใหม โดยเอาความรู

หรือขาวสารท่ีเขาเคยไดรับมามีสวนเก่ียวของกันดวย         ข้ันท่ี 2 ทัศนคติเกิดข้ึนภายหลังจากการ

ไดทําการวินิจฉัยแลวหรือตัดสินใจแลว แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลท่ีใชเบอรมงคลมีขบวนการเกิดข้ึนท้ัง

สองข้ันตอนแลว แตผูท่ีไมใชเบอรมงคลมีขบวนการเกิดข้ึนเพียงข้ันตอนเดียว คือ การรับขาวสาร

เทานั้น นอกจากนี้ท้ังสองกลุมยังใหขอมูลตรงกันวา การสื่อสารการลาดไมมีสวนทําใหตัดสินใจเลือกใช

เบอรมงคลเครือขาย AIS เลย แสดงใหเห็นวาการสื่อสารการลาดเบอรมงคล เครือขาย AIS ยังไม

ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซ่ึงในภาพรวมหากใหเลือกชองทางการสื่อสารการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ท่ีสุดหรือทําใหตัดสินใจเลือกใชเบอรมงคลเครือขาย AIS พบวา ชองทางออนไลน เนื่องจากเขาถึงงาย

ท่ีสุดและใชงานบอยท่ีสุด ประกอบไปดวย เฟซบุก ไลนและ วิดีโอท่ีมี Influencer ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการตลาดแบบปฏิสัมพันธ (Interactive /Online Marketing) ของ Kotler 

and Keller (2006 อางถึงใน ภานุพงศ เหรียญกนกกุล, 2554) กลาววา การตลาด แบบตอบโตเปน

ชองทางการสื่อสารใหมท่ีใชผานอิเล็คโทรนิก อินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือและสื่อกลางท่ีทําใหผูผลิตและ

ผูบริโภคไดเกิดการตอบโตกันและมีความเปนสวนบุคคลมาก ยังสอดคลองกับคุณลักษณะของ
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การตลาดแบบปฏิสัมพันธ Reed (2011 อางถึงใน ภานุพงศ เหรียญกนกกุล, 2554) ท่ีกลาววา 1. ใช

งบประมาณนอย (Affordable) 2. มีประสิทธิภาพ (Effective) 3. มีความเปนตัวตนสูง (Authentic)  

 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ 

  1.1 ในการศึกษาครั้ งนี้  ผู ศึกษาได ศึกษาเฉพาะเจาะจงเพียงกลุมตัวอยาง

Generation X เทานั้น สําหรับการศึกษาในอนาคต ควรศึกษาเพ่ิมเติมกับกลุมตัวอยางใน 

Generations อ่ืน ๆ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีหลากหลาย และนํามาเปรียบเทียบความแตกตางกัน 

  1.2 ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาแบบเชิงปริมาณเพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถเก็บ

ขอมูลท่ีเปนประโยชนไดมากข้ึน และทําใหกลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบขอมูลไดมากข้ึน และ

ละเอียดข้ึน 

 1.3 ควรศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาพลักษณตราสินคา ความภักดีใน             

ตราสินคาท่ีสงผลตอการเลือกใชบริการ ของกลุมตัวอยาง Generation X เพ่ือเปรียบเทียบวาปจจัยใด

ท่ีทําใหกลุมตัวอยางเลือกใชบริการ 

  1.4 ควรเพ่ิมตัวแปรในการศึกษา เชน ผูสงสาร สาร กลยุทธการตลาด ท่ีจะสงผลตอ

การตัดสินใจเลือกเบอรมงคล AIS 

2. ขอเสนอแนะเชิงการบริหาร 

 2.1 จากขอมูลผลการศึกษาทําใหทราบวา ผูใหขอมูลรูจักเบอรมงคลจากการแนะนํา

ของบุคคลแวดลอม และการแนะนําของบุคคลแวดลอมยังมีผลตอการเลือกใชเบอรมงคล ดังนั้น 

เครือขายโทรศัพทควรจัดกิจกรรมพิเศษ หรือโปรโมชั่นพิเศษท่ีเก่ียวกับการบอกเลาประสบการณหรือ

ชักชวนผูอ่ืนมาใชเบอรมงคล 

 2.2 จากขอมูลผลการศึกษาทําใหทราบวา ชองทางการสื่อสารการตลาดท่ีผูบริโภค

รับรูมากท่ีสุด คือ การสื่อสารการตลาดผานชองทางสาขา ซ่ึงผูใหขอมูลแนะนําวา ชองทางออนไลน 

เปนชองทางการสื่อสารการตลาดท่ีสรางการรับรู และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดดังนั้น 

เครือขายโทรศัพทควรหันไปสื่อสารผานชองทางออนไลนมากข้ึน เชน เฟซบุก ไลน เปนตน 
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ความคลั่งไคลทางการศึกษาของเกาหลีใต กรณีศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

ทิพยธิดา สกุลทองอราม 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มุงเนนอธิบายถึงสถานการณการเรียนภาษาอังกฤษของชาวเกาหลีในปจจุบัน โดย

นําสถานการณตาง ๆท่ีเก่ียวของกับการเรียนภาษาอังกฤษของชาวเกาหลี เพ่ือใหไดเขาใจแนวคิดใน

การพัฒนาศักยภาพของคนในชาติตามแบบฉบับของชาวเกาหลีใตไดอีกมุมมองหนึ่ง  

 

คําสําคัญ: ความคลั่งไคลทางการศึกษาของประเทศเกาหลีใต, การเรียนภาษาอังกฤษ,  

   การศึกษาของประเทศเกาหลีใต 
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Abstract 

 This paper aim to study the current situation in learning English in South Korea 

society.  By introducing the ongoing phenomenon caused by English language studied 

in order to understand the way to develop human resource in another point of view.  
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 ทรัพยากรท่ีเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญตอการพัฒนาประเทศ จะเปนอะไรไปไมไดนอกจาก 

ทรัพยากรบุคคล ดังนั้นการลงทุนพัฒนาคนจึงเปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางมาก วิธีการพัฒนาคนท่ีดี

ท่ีสุดจึงเริ่มตนจากการใหการศึกษา การศึกษาเริ่มตนตั้งแตเกิด เรียนรูจากครอบครัวในเรื่องการใช

ชีวิต เม่ือเริ่มโตข้ึนก็เริ่มเรียนรูจากโรงเรียน อานออก เขียนได คิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล 

เรียนรูเก่ียวกับสิ่งท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตในอนาคต เรียนรูสิ่งตาง ๆท่ีจะนํามาประกอบอาชีพและ

พัฒนาประเทศ  

ประเทศเกาหลีเปนหนึ่งในประเทศท่ีใหความสําคัญกับการศึกษาอยางมากประเทศหนึ่ง จาก

อัตราการรูหนังสือของชาวเกาหลีในป 2013 สูงถึง 97.9% (World Bank, 2015) ซ่ึงเปนอิทธิพลจาก

ลัทธิขงจื๊อท่ียึดถือมาสมัยประเทศเกาหลีเริ่มสรางประเทศ ความเชื่อตามขงจื๊อเชื่อวาผูท่ีสามารถอาน

ออก เขียนได มีการศึกษาจะสามารถยกระดับฐานะทางสังคมจากคนธรรมดา สามารถข้ึนมาเปน

ขาราชการปกครองประเทศไดดวยการศึกษา ดังนั้นตั้งแตในสมัยโชซอน กลุมคนท่ีมียศถาบรรดาศักดิ์

ตางสงเสริมใหบุตรหลานเรียนหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสําหรับการสอบเขารับราชการ นอกจากกลุมคน

ชนชั้นสูงถึงกลางจะสนับสนุนดานการศึกษาแลว กลุมคนชนชั้นกรรมมาชีพหรือคนธรรมดาท่ัวไปในยุค

นั้น ตางก็สนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานเชนกัน โดยหวังใหสามารถสอบเขารับราชการไดเพ่ือ

ยกระดับสถานะทางการเงินและสังคมของครอบครัว การแขงขันทางดานการศึกษานี้จึงเปนสิ่งท่ีฝง

รากหยั่งลึกในความคิดชาวเกาหลีมาตั้งแตนั้น  

ในชวงป 1950-1953 หลังจากเกิดสงครามกลางเมืองระหวางเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ทํา

ใหประเทศเกาหลีใตประสบความยากจนอยางหนัก จนเปนหนึ่งในประเทศท่ีมี GDP ต่ําท่ีสุดในโลก 

แตดวยความเชื่อม่ันทางดานการศึกษาจากลัทธิขงจื๊อท่ีถูกสั่งสมมาในชาวเกาหลีตั้งแตสมัยโชซอน 

และการลงทุนดานการศึกษาจากรัฐบาลเกาหลีตั้งแตนั้นเปนตนมา จนกระท่ังป 1990 ประเทศเกาหลี

มีรายไดประชาชาติสูงข้ึนอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นไดวาประเทศเกาหลีตอสูเพ่ือพนจากความอด

อยาก มาสูประเทศท่ีปจจุบันมีรายไดประชาชาติสูงเปนอับดับท่ีสามในประเทศกลุมเอเชียตะวันออก 

รองจากประเทศจีนและประเทศญ่ีปุน ป 2017 GDPตอประชากร(GDP per Capita)ของประเทศ

เกาหลีใต 29,742.84 US Dollar เปนอันดับสอง รองจากประเทศญี่ปุน 

โดยเฉพาะชวงป 1990s โลกาภิวัตน(Globalization) เขามามีบทบาทในสังคมโลกมากข้ึน 

จากการพัฒนาของเทคโนโลยีทําใหผูคนสามารถติดตอสื่อสารกันไดสะดวกมากข้ึน ภาษาอังกฤษ เปน

ภาษาท่ีใชเปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสาร ประเทศเกาหลีก็ใหความสําคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษ

มากข้ึน ในชวงป 1986 ประเทศเกาหลีเปนเจาภาพจัดงานกีฬาระดับโลกท้ัง Asian Games และ the 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 531 | 
 

Seoul Olympic Games ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหชาวตางชาติเขามาในประเทศเกาหลีเพ่ิมมากข้ึน 

ชาวเกาหลีตระหนักถึงทักษะการใชภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการพูดมากข้ึน  

บทความนี้มุงเนนเพ่ือศึกษาสถานการณเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษของชาวเกาหลีใน

ปจจุบัน เปนไปอยางไรและมีปญหาใดเกิดข้ึนบาง เพ่ือใหผูอานไดเขาใจความเปนมาของความคลั่งไคล

ในการศึกษาของชาวเกาหลี โดยมุงเนนเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาตางประเทศท่ีชาว

เกาหลีสวนใหญเรียนเปนภาษาท่ีสอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาสถานการณและผลท่ีเกิดข้ึนจากความคลั่งไคลทางการเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งกับ

การเรียนภาษาอังกฤษของชาวเกาหลี  

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ  

1. ความตื่นตัวทางภาษาอังกฤษในสังคมประเทศเกาหลี  

ภาษาอังกฤษถูกนํามาอยูในหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครั้งแรกในป 1950s หลังสงคราม

เกาหลี แตจํานวนชั่วโมงการเรียนยังไมเขมขนนัก จนเริ่มเขาสูยุคท่ีเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากข้ึน 

มีการใชคอมพิวเตอร มีการเขา-ออกประเทศของชาวตางชาติจากการเปนเจาภาพกิจกรรมระดับโลก

ตาง ๆ มากข้ึน ประเทศเกาหลีมีโอกาสเปดประเทศเพ่ือใหผูคนท่ัวโลกไดมารูจักประเทศมากข้ึน  

ระดับชั้นประถม นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตประถมสามถึงประถมหก ครั้งละ 40 นาที 

หนึ่งถึงสองครั้งตอสัปดาห  เรียนโดยใชสื่อตาง ๆ เชน เกมส วีดีโอ เรียนรูวลีท่ัวไป คําทักทาย การ

เดินทาง เปนตน มุงเนนเรียนภาษาอังกฤษแบบงายๆ พรอมกับใหรูจักวัฒนธรรมเบื้องตน  

ระดับชั้นมัธยมตนและปลาย ในชวงนี้การเรียนภาษาอังกฤษเริ่มมีการเรียนไวยากรณพ้ืนฐาน

ตาง ๆ และอีกหลากหลายทักษะ และเนื่องจากเกรดในชวงมัธยมปลายจะถูกนํามาพิจารณาในการเขา

เรียนตอระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจึงมุงเนนเรียนใหเกรดดี จึงมุงเนนพัฒนาทักษะสําหรับเตรียม

สอบเขาและสอบวัดระดับตาง ๆ จึงไมไดเนนการปฏิบัติดานการพูดนัก  

ระดับมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษก็ยังคงเปนหนึ่งในวิชาพ้ืนฐานท่ีบังคับใหทุกคนเรียน โดย

ภาษาอังกฤษในระดับนี้จะมุงเนนไปท่ีภาษาอังกฤษสําหรับใชในธุรกิจหรือภาษาอังกฤษสําหรับงาน

แบบทางการ ภาษาอังกฤษสําหรับการศึกษา(English for academic purpose) นอกจากนี้ในระดับ

มหาวิทยาลัยมีการทดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ เปนสวนหนึ่งในเพ่ือสําเร็จการศึกษา 

จากระบบการเรียนภาษาอังกฤษตามท่ีกระทรวงศึกษาประเทศเกาหลีวางไว ผูปกครองและ

ผูเรียนมองวาไมเพียงพอสําหรับการใชงาน จึงลงทุนสนับสนุนใหบุตรหลานไปเรียนเสริมนอกเวลา



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 532 | 
 

เรียนท่ี ฮักวอน (Hakwon) หรือสถาบันสอนภาษาท่ีเพ่ิมโอกาสในการฝกพูดกับเจาของภาษาโดยตรง 

โดยมุงหวังใหทักษะการใชภาษาอังกฤษไดดี 

นอกจากการเรียนเสริมเพ่ิมเติมจากในสถาบันสอนภาษา นักเรียนบางกลุมเลือกท่ีจะไปลง

คอรสเรียนระยะสั้นประมาณหนึ่งถึงสองป เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และยังไดใบประกาศเพ่ือใช

เปนอีกหนึ่งใบเบิกทางในเตรียมตัวสําหรับการสมัครเขาทํางานในบริษัทชั้นนําตาง ๆ(Cho, 2004)   

จากรายงานในป 2006 ของ the Samsung Economic Research Institute (SERI) ในแต

ละปชาวเกาหลีลงทุนเงินประมาณ 15 trillion won หรือประมาณ 15.8 billion us dollar ในการ

เรียนภาษาอังกฤษ Samsung Economic Reseach Institute (SERI)และ จากรายงานของ Swiss 

based EF Education First รายงานวาจํานวนเวลาเฉลี่ยในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชาว

เกาหลี ประมาณ 20,000 ชั่วโมง นับตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเวลาสวนใหญใน

สองหม่ืนชั่วโมงนี้ มาจากการเรียนในโรงเรียนกวดวิชา และ Statistic Korea รายงานจํานวนเงินเฉลี่ย

ตอปท่ีใชนอกเหนือจากการเรียนในระบบท่ัวไป ประมาณ 3,000 US Dollar ตอนักเรียนหนึ่งคน

(Vinish, 2014) 

ประเทศเกาหลีท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางไมหยุดยั้ง ทําใหประเทศเกาหลีคอยๆสง

สินคา และผลิตภัณฑจากประเทศเกาหลีกาวออกนอกประเทศตัวเอง ทําใหการลงทุนกับชาวตางชาติ

คอยๆเพ่ิมสูงข้ึน พรอมกับภาพลักษณของผูนําท่ีท้ังมีความสามารถในการทําธุรกิจจนประสบ

ความสําเร็จและร่ํารวย ตางสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษสําเนียงราวกับเจาของภาษาตาง ๆ เปน 

ภาพลักษณในการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับชาวเกาหลี ชาวเกาหลีจึงมองวาภาษาอังกฤษเปนเสมือน

ความทันสมัย ความมีศักยภาพ และมีความเชื่อวาการพูดภาษาอังกฤษไดดีจะชวยยกระดับสถานะทาง

สังคมไดอีกดวย(Park, 2007) 

ไมเพียงเทานั้นทักษะการใชภาษาอังกฤษยังถูกนํามาใชเปนตัวชี้วัดในการเขาเรียนในระดับ

มัธยมในโรงเรียนชื่อดังและการสอบเขามหาวิทยาลัยชื่อดังอีกดวย จึงทําใหท้ังผูปกครองและนักเรียน

ตางทุมเทในการเรียนภาษาอังกฤษอยางหนักเพ่ือใหไดเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียง

ระดับประเทศ เปนใบเบิกทางสําหรับหนาท่ีการงานในอนาคต(chug&choi, 2016)  

2. ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนภาษาอังกฤษ 

ผลกระทบท่ีตามมาจากการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในสังคมชาวเกาหลี เชน การสง

บุตรหลานในวัยเด็ก ระดับประถมศึกษาหรือเล็กกวานั้นไปศึกษาในตางประเทศหรือประเทศท่ีใช

ภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตเรีย ประเทศ

นิวซีแลนด หรือประเทศสิงคโปร เปนตน การสงลูกหลานไปเรียนตางประเทศเปนจํานวนมากจนทําให

เกิด ปรากฎการณ “คีรอกี อัปปา” (Kirogi Appa) หมายถึงปรากฎการณท่ีครอบครัวชาวเกาหลีสงลูก
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และแมไปอยูตางประเทศเพ่ือสนับสนุนดานการเรียนภาษาอังกฤษ ในขณะท่ีพออาศัยอยูในประเทศ

เกาหลีทํางานอยางหนักเพ่ือสงคาเลาเรียนและคาใชจายตาง ๆใหลูกและแมท่ีอยูในตางประเทศ  

การใหความสําคัญทางการศึกษาของผูปกครอง สงผลถึงความเครียดและความกดดันท่ีสงไป

ยังตัวเด็กหรือผูเรียนอีกดวย ขาวจาก HANKYOREH ในป 2014 นําเสนอผลการสํารวจสุขภาพของ

นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ต น ช า ว เ ก า ห ลี  ( The Ministry of Health and Welfare’ s 2013 

Comprehensive Survey of Children in Korea) แสดงใหเห็นวาเด็กชาวเกาหลีมีความพอใจใน

ชีวิตตํ่าท่ีสุดจากกลุมประเทศ OECD เนื่องจากนักเรียนตองเครียดกับการบาน การสอบ และผลการ

เรียน ทําใหนักเรียนกลุมนี้ไมมีเวลาในการเลนกับเพ่ือน ทํากิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน หรือแมแต

เวลาในการทํางานอดิเรกในสิ่งท่ีตนเองชอบ (Park&choi, 2014) การเรียนภาษาอังกฤษเปนหนึ่งใน

วิชาพ้ืนฐานหลักท่ีจะตองสอบเพ่ือนําคะแนนไปสมัครเรียนตอในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยชั้นนําของ

ประเทศ  นอกจากการเรียนในหองแลว นักเรียนสวนใหญยังตองเรียนภาษาอังกฤษนอกเวลาท่ีสถาบัน

สอนภาษาถึงเวลาเกือบเท่ียงคืน 

 อีกหนึ่งความทุมเทของผูปกครองในการสนับสนุนการพูดภาษาอังกฤษคือ ใหลูกหลาน

ทําศัลยกรรมลิ้นเพ่ือการพูดภาษาอังกฤษ(Park, 2009) ใหไดสําเนียงเหมือนเจาของภาษา เนื่องจาก

ชาวเกาหลีมีภาพลักษณการใชภาษาอังกฤษไดเกง คือสําเนียงเหมือนเจาของภาษา ซ่ึงชาวเกาหลี

บางสวนมองวาลักษณะภาษาเกาหลีทําใหไมสามารถจะพัฒนาทักษะการออกเสียงไดเหมือนเจาของ

ภาษาจึงตองทําการศัลยกรรมลิ้นเพ่ือใหสามารถออกเสียงไดราวกับเจาของภาษามากท่ีสุด (Choe, 

2004) 

 เม่ือทุกคนมุงเนนทําเกรดใหดีหวังท่ีเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัยชื่อดังสามแหงของประเทศ 

อยาง SKY ประกอบดวย มหาวิทยาลัยแหงชาติโซล มหาวิทยาลัยเกาหลี และมหาวิทยาลัยยอนเซ 

สามมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงเทียบเทากับมหาวิทยาลัยไอวีลีกในสหรัฐอเมริกา หรือออกซฟอรดในส

หราชอาณาจักร ทําใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงซ่ึงเปนการแขงขันท่ีนักเรียนชาวเกาหลีถูกกดดันมา

ตั้งแตเริ่มเขาสูระบบการศึกษา โดยผูปกครองมักจะพลักดันใหบุตรหลานมีความมุงม่ันในการเรียน 

นอกจากการเรียนโรงเรียนตามเวลาปกติ นอกเวลาเรียนนักเรียนชาวเกาหลีทุกคนจะตองไปเรียน

เพ่ิมเติมท่ีโรงเรียนสอนพิเศษ (Tutoring school) เปนระบบท่ีสรางความกดดันใหกับท้ังนักเรียนและ

ผูปกครองเปนอยางมาก สิ่งนี้ทําใหนักเรียนชาวเกาหลีมีเวลาวางนอยมาก งานวิจัยของสมาคม

นานาชาติวาดวยการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (International Association for the 

Evaluation of Education Achievement) จากการสํารวจดานการปฏิสัมพันธทางสังคม นักเรียน

ชาวเกาหลีอยูในอันดับ 35 จาก 36 ประเทศท่ีทําการสํารวจ (Tudor, 2012) และผลการเรียนอยาง

เครงเครียดของนักเรียนชาวเกาหลีสงผลเสียตอสุขภาพ นักเรียนมัธยมปลายรอยละ 96 นอนเฉลี่ยน

วันละ 6 ชั่งโมงครึ่ง และรอยละ 8.8 เรียนกวดวิชาหลังเวลาหาทุมเพ่ิมอีกดวย และมีผลการสํารวจใน
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ป 2011 จากสถาบันวิจัยการพัฒนาสังคม (Institute for Social Development Studies) ของ

มหาวิทยาลัยยอนเซพบวาวัยรุนชาวเกาหลีไมมีความสุขท่ีสุดในบรรดาประเทศ OECD การฆาตัวตาย

เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหวัยรุนเสียชีวิต 

  

วิธีดําเนินการวิจัย  

 บทความนี้ใชวิธีการวิจัยดวยการศึกษาคนควาขอมูลจากงานวิจัยท่ีมีมากอน แลวนํามา

รวบรวมและวิเคราะหสถานการณความเปนไป โดยมุงเนนศึกษางานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับระบบ

การศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศเกาหลี มุงเนนประเด็นไปท่ีสถานการณการเรียนภาษาอังกฤษ 

ตั้งแตเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในวัยเด็กเล็กเริ่มเรียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ วัยนักเรียนประถม มัธยม 

และมหาวิทยาลัย ซ่ึงนักเรียนกลุมนี้มีเปาหมายหลักในการเรียนภาษาอังกฤษคือการเรียนเพ่ือผลลการ

เรียนท่ีดี เพ่ือนําไปสมัครเขาในระดับมหาวิทยาลัยและสมัครเพ่ือเขาทํางานในองคกรชั้นนําท้ังในและ

ตางประเทศ  

 

สรุปผลการวิจัย  

จากการทัศนคติท่ีใหความสําคัญดานการศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษท่ีจะสามารถใชเปน

ใบเบิกทางท้ังการเพ่ิมสถานะทางสังคม โอกาสในการทํางานบริษัทชั้นนํา พรอมท้ังโอกาสท่ีจะได

คูครองท่ีดี ทําใหชาวเกาหลีตางมุงม่ันทุมเทดานการเรียนภาษาอังกฤษอยางหนัก สงผลใหปจจุบัน

หลายงานวิจัยชี้ใหเห็นวา การคลั่งไคลดานการเรียนท่ีสูงมากเกินไปกําลังสงผลเสียท้ังทางกายและทาง

สุขภาพจิตใหกับขาวเกาหลี ท่ีถูกสั่งสมมาต้ังแตตอนเปนเด็ก จนกระท่ังเรียนมหาวิทยาลัย และตลอด

ระยะเวลาการทํางาน ถามองในแงบวกสงผลใหประเทศเกิดความเจริญกาวหนาดานตาง ๆ เชน การ

พัฒนาเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ อยางรวดเร็ว สงผลใหประเทศเกาหลีกาวข้ึนมาเปนประเทศชั้นนํา

ระดับโลก เปนประเทศท่ีชาวตางชาติอยากเขามาทองเท่ียว มาสัมผัสการพัฒนาอยางรวดเร็วไดอยาง

นาชื่นชม แตทวาอีกมุมนึงชาวเกาหลีตางตองอดทนอยางหนัก พยายามทุมเทแรงกายแรงใจเพ่ือให

ตนเองสามารถอยูในสังคมไดอยางนาภาคภูมิใจ มีคนเคารพยกยอง เปนท่ีนับหนาถือตา ไดรับการ

ยอมรับจากคนรอบขางวาเปนหนึ่งในกลุมคนท่ีสามารถประสบความสําเร็จดวยความมุมานะอุสาหะได

อยางนานําเปนแบบอยาง แตชีวิตเบื้องหลังอาจจะเต็มไปดวยความทุกขจากปญหาครอบครัว หรือ

ปญหาภายในจิตใจ ทําใหสังคมภายในประเทศไมไดสวยหรูเหมือนภาพท่ีแสดงออกมา  

เกิดเปนปญหาทางสังคม เชน การสงลูกไปเรียนตางประเทศตั้งแตยังเล็ก ท้ิงใหพอตองทํางาน

อยูในประเทศเกาหลีเพียงลําพังเพ่ือหาเงินสงลูกและภรรยาไปอยูตางประเทศเพ่ือการศึกษาของลูก 

จนกลายเปนปญหาครอบครัวท่ีสงผลกระทบตอสมาชิกในครอบครัว เด็กท่ีถูกสงไปเรียนยัง
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ตางประเทศกลับไมสามารถใชภาษาเกาหลีไดเหมือนชาวเกาหลี เชน ทักษะการเขียน หรือไมรู ไม

เขาใจวัฒนธรรมเกาหลีอยางถองแท กลายเปนปญหาในการใชชีวิตอยูในประเทศบานเกิดซ่ึงอาจเกิด

ไดท้ังในขณะท่ีกลับมาเรียนท่ีประเทศเกาหลีหรือกลับมาเพ่ือทํางานในประเทศเกาหลี นอกจากนี้เด็ก

ลุมนี้อาจทําใหวัฒนธรรมบางอยางถูกเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบตอพอและแม อาจเปนโรคซึมเศรา

เนื่องจากไมมีเวลาใหกันและกัน เนื่องจากอยูกันคนละประเทศ ติดตอกันไดแตผานทางเทคโนโลยี

เพียงบางเวลาเทานั้น จากเวลาท่ีไมตรงกัน จนเกิดเปนปญหาครอบครัว เกิดการนอกใจจนกระท่ังการ

หยารางในท่ีสุด  

ความเครียดจากการเรียนทําใหนักเรียนชาวเกาหลีถูกตีกรอบในการใชชีวิตจนขาดความคิด

สรางสรรค ความคิดริเริ่ม ทําใหรูปแบบการใชชีวิตเปนไปตามรูปแบบเดิม จนเกิดภาวะความเครียด

สะสมสงผลถึงสภาวะรางกายและจิตใจ และภาวะท่ีตองแขงขันกับท้ังกับตัวเอง เพ่ือนรวมหอง เพ่ือน

รวมงาน ทําใหขาดความจริงใจและสายสัมพันธท่ีดีตอกัน กลายเปนทุกคนสนใจแตเรื่องของตัวเอง ทํา

ทุกอยางเพ่ือเอาชนะ เพ่ือใหตนเองไดกาวข้ึนไปอยูในจุดท่ีดีกวา ขาดทีมเวิรคท่ีดีเพ่ือชวยผลักดัน

องคกรหรือกลุมใหกาวหนา ความเครียดท่ีสงผลตอรางกาย หาทางระบายความเครียด เชน การสูบ

บุหรี่ กินเหลาสังสรรคหลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ความเครียดเหลานี้ กลายเปนผลกระทบท่ีวนกลับมา

กระทบตอความสัมพันธในครอบครัวอีกเชนกัน  

การลงทุนดานการศึกษาท่ีจําเปนตองใชเงินจํานวนมากเพ่ือการศึกษาของลูกหลาน ถึงแมวา

รัฐบาลจะชวยดูแลคาใชจายในการเรียนภาคบังคับตั้งแตประถมจนมัธยม แตผูปกครองก็ยังตองหาเงิน

จํานวนมากสําหรับโรงเรียนกวดวิชาหรือวางแผนสงลูกหลานไปเรียนตางประเทศ จนหนุมสาวยุคใหม

มีแนวโนมในการมีลูกนอยลง หรือกระท่ังเลือกท่ีจะไมแตงงาน กลายเปนปญหาขาดแคลนประชากร

เด็ก อัตราการเกิดของประเทศเกาหลีต่ํามาก จากรายงานอัตราการเกิดจาก World Bank ป 2016 

รายงานวา อัตราการเกิดของประเทศเกาหลีอยูท่ี 1.17 ต่ํากวาประเทศญ่ีปุนและจีน ปจจัยท่ีสงผลให

อัตราการเกิดนอยของประเทศเกาหลีเกิดจาก ตนทุนในการเลี้ยงดูบุตร ปริมาณและคุณภาพของสถาน

รับเลี้ยงเด็กท่ีมีจํากัด และจํานวนชั่วโมงการทํางานท่ียาวนานของประเทศ แมวารัฐบาลจะทุมเงินเพ่ือ

แกปญหานี้ แตอัตราการเกิดก็ยังคงลดลงอยางตอเนื่อง  

แตทวาประเทศเกาหลีก็ไดวางแผนแนวทางความคิดมีการเปลี่ยนแปลงไป และจากการเรียน

ภาษาอังกฤษมาหลายป ลงทุนเงินไปเยอะ ก็ไมไดชวยใหการพูดภาษาอังกฤษของชาวเกาหลีดีข้ึน

เชนกัน  

ปจจุบันแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษแนวใหม ท่ีกําลังถูกนํามาปรับใช English-medium 

instruction(EMI) การใชภาษาอังกฤษในการสอนระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ

ของผูเรียนเพ่ิมมากข้ึน แมวา ณ สถานการณปจจุบันหลายงานวิจัยจะชี้ใหเห็นวายังคงมีปญหา

เนื่องจาก ผูเรียนท่ีทักษะภาษาอังกฤษยังไมดีนัก ยังไมสามารถเรียนในคลาสไดอยางหนึ่งรอย
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เปอรเซ็นต หรือแมกระท่ังปญหาท่ีเกิดมาจากผูสอนท่ียังไมสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได

อยางมีประสิทธิภาพ แตทวาแนวทางนี้ มีนโยบายใหนํามาใชจริงแตทวา ยังตองมีโปรมแกรมการ

สนับสนุนท้ังผูเรียนและผูสอนเพ่ือชวยในการรับมือในการใชภาษาอังกฤษในการสอนมากข้ึน เพ่ือให

นโยบายนี้เปนไปไดจริงและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
 

อภิปรายผล  

 จากการศึกษาผลการทุมเทดานการศึกษาของชาวเกาหลีใต เห็นไดวาจุดเริ่มตนมาจากความ

ลําบากของรุนปูยาตายายท่ีเคยประสบความยากจนตั้งแตสมัยสงครามท้ังในและนอกประเทศ 

ถายทอดความลําบากและสงตอสายเลือดนักสู ความไมยอทอตอความลําบาก และการเอาชนะฝาฟน

อุปสรรคตอไปยังลูกหลาน ผานท้ังวัฒนธรรมของประเทศและครอบครัว จนกลายเปนฝงรากหยั่งลึก

ลงในสังคมเกาหลี แตดวยความลําบากเหลานี้และความมีวิสัยทัศนของผูนําประเทศในแตละยุคสมัย

ทําใหประเทศสามารถกาวผานความยากจนขนแคน มาอยูในระดับแถวหนาของโลกภายในไมก่ีสิบป 

เปนประเทศท่ีถูกยกนํามาเปนกรณีศึกษาในเรื่องตาง ๆมากมายหลากหลายดาน ไมเพียงแตการศึกษา 

รวมไปถึง เศรษฐกิจ การบริหารบานเมือง การทําธุรกิจ และอ่ืน ๆ ดังนั้นประเทศท่ีกําลังพัฒนาอยาง

ประเทศไทยสามารถนําเอาแนวทางการพัฒนาประเทศมาปรับใชใหเหมาะกับบริบทตาง ๆได ก็

สามารถพัฒนาข้ึนไดอยางแนนอน โดยเฉพาะการลงทุนทางดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐานใน

ระดับพ้ืนฐานคือรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคคลากรในประเทศใหชวยขับเคลื่อนประเทศไปได  

 

ขอเสนอแนะ  

 งานวิจัยนี้อาจจะมีมุมมองในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษมุงเนนดานผลกระทบทางสังคม 

ผูท่ีสนใจในเรื่องนี้สามารถตอยอดเก่ียวกับการศึกษาของประเทศนี้ไดอีกในหลายมุมมองและหลาย

ดานเพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินการพัฒนาประเทศและแกจุดบกพรองตาง ๆ   
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Panel 04: ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง 

 
1. รํามังคละ : จากรูปแบบชาวบานสูมาตรฐานนาฏศิลปไทย    540 

ณัฏฐธยาน มงคะสิงห 

2. เตียวเพชร : วานรท่ีสูญหายไปจากโรงโขน     554 

ธนพล สามทองกล่ํา 

3. วิธีการนําเสนอฉากยุทธหัตถีกับอรรถรสของผูชมในการแสดงประกอบ  566 

แสง ส ีเสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุร ี

 วัชราพร สุขสมวงศ 
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รํามังคละ : จากรูปแบบชาวบานสูมาตรฐานนาฏศิลปไทย 

 

ณัฏฐธยาน  มงคะสิงห 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 รํามังคละจังหวัดพิษณุโลกมีท่ีมาจากการแสดงพ้ืนบาน เปนการรายรํากับเครื่องดนตร ี

ท่ีมีชื่อวา กลองมังคละ ซ่ึงประสมวงกับเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน วัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอพัฒนาการ 

ของรํามังคละจากการแสดงในรูปแบบชาวบานสูการแสดงท่ีมีมาตรฐานนาฏศิลปไทยในปจจุบัน  

รํามังคละมีพัฒนาการท่ีแบงได 3 ชวง คือ 1. แบบดั้งเดิม เปนการรําของชาวบานตามจังหวะ 

ของดนตรีมังคละเทานั้น ทารําไมตายตัวสามารถปรับไดข้ึนอยูกับผูแสดง เนนความสนุกสนาน 

เปนหลัก 2. การปรับใหเปนมาตรฐาน โดยมีอาจารยประจําภาควิชานาฏศิลป วิทยาลัยครูพิบูล

ส งค ร าม พิษ ณุ โ ล ก  ( มห า วิ ท ย าลั ย ร า ช ภั ฏ พิบู ล ส ง ค ร า ม )  ไ ด ป รั บ เ ปลี่ ย น รํ า มั ง ค ล ะ 

จากรูปแบบชาวบานมาประดิษฐทารําใหม ซ่ึงใชลีลาทางดานนาฏศิลปไทยใหเกิดความสวยงาม 

และมีแบบแผนในทางนาฏศิลปไทยเพ่ือมาประกอบดนตรีมังคละข้ึน และไดมีการถายทอดทารํา

มังคละใหกับมหาวิทยาลัย และโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก และ 3. การทําใหกลาย 

เปนทุนทางวัฒนธรรม เปนการรําเพ่ือการประกวดมีการประดิษฐทารําใหมผสมผสานดนตรีสากล 

กับวงมังคละ ทําใหรํามังคละของจังหวัดพิษณุโลกในปจจุบันเปนท่ีรูจักมากข้ึนจนกลายเปนการแสดง

ประจําจังหวัด ยังมีประโยชนตอการเรียนรูและบทบาทหนาท่ีเพ่ือเพ่ิมคุณคาทางวัฒนธรรม 

แกจังหวัดพิษณุโลกตอไป 

คําสําคัญ: รํามังคละ, การแสดงพ้ืนบาน, มาตรฐานนาฏศิลปไทย 
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Rammangkala : From the Villager’s Style to the Standard of 

Thai Classical Dance 

 

Nattaya Mongkasing 

Faculty of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

 Rammangkala in Phitsanulok province is derived from the folk dance. It is  

a dance with a musical instrument called the “Mangkala drum” which is used to mix 

with other musical instruments. Objectives for presenting developments of  

the mangrove dance from performances in the form of villagers to performances that 

are of Thai classical dance standards at present. There are 3 stages of development of 

Rummakala. 1. The traditional is a dance of the villagers according to the rhythm of 

Rummakala music only. The dance position is not fixed, can be adjusted depending 

on the performer. It mainly focus on fun. 2. Standardization, teachers of the 

Department of Dramatic Arts, Pibulsongkram Teacher College, Phitsanulok. (Phibun 

Songkhram Rajabhat University) has changed Rummakala from the villagers' style to 

create a new dance posture by using the style of Thai dance to create beauty and 

pattern in the Thai classical dance with the Makala music and publicize to  

the universities and schools in Phitsanulok province. 3. Cultural capital is a dance for the 

contest. There is a new dance posture, combining international music with  

the makala band, making Rummakala of Phitsanulok province known more and more 

until becoming a provincial show. Also useful for learning and it’s still have  

a role to increase the cultural value of Phitsanulok Province. 

 

Keywords: Rummakala, folk dance, standard of Thai classical dance 
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บทนํา 

 รํามังคละมีตนกําเนิดมาจากวงดนตรีมังคละ วงดนตรีมังคละเริ่มสมัยใดนั้นหลักฐาน 

ไมสามารถระบุไดชัดเจน แตมีหลักฐานยืนยันความเปนมานับรอยปท่ีคนพบปรากฏชื่อดนตรีมังคละใน

หนังสือ “จดหมายเหตุระยะทางไปพิษณุโลก” อันเปนพระนิพนธของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรา

นุวัดติวงศ เม่ือป พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลท่ี 5 มังคละ เปนเครื่องดนตรีทองถ่ินหรือพ้ืนบานท่ี

ชาวบานนิยมเลนมาเปนเวลานาน มีการวาจางไปเลนในงานมงคลและอวมงคล ซ่ึงจะพบไดท่ัวไป 

ในจังหวัดพิษณุโลกจะเห็นไดวาแตเดิมมีการเลนเฉพาะวงดนตรีมังคละเทานั้น ไมปรากฏวามีการรําแต

อยางใดเปนเพียงการรําหนาขบวนดนตรีมังคละเพ่ือความสนุกสนานของชาวบานเทานั้น 

 รํามังคละ เปนการรําเดินในรูปแบบขบวน ประกอบดวยทารํางาย ๆ ทาซํ้า ๆ เปนการแสดง

พ้ืนบานท่ีใชวงดนตรีมังคละบรรเลงประกอบการรํา เครื่องดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบดวย ไดแก 

กลองมังคละ ป กลองยืน กลองหลอน กลองรํามะนา ฆอง ฉาบลอ ฉาบยืน และกรับ จัดเปน 

การแสดงท่ีมีบทบาทในพิธีกรรมตาง ๆ ของชุมชน ท้ังงานมงคลและอวมงคล เชน แหนาค แหเทียน

เขาพรรษา แหขวัญขาวแมโพสพ แหกฐิน งานผาปา งานศพ และงานในเทศกาลตาง ๆ (สันติ ศิริคชพันธ, 

2540: 1) 

 ผูเขียนบทความกลาวโดยสรุปวา รูปแบบของรํามังคละท่ีกลาวมาขางตนในสมัยรัชกาลท่ี 5  

โดยรํามังคละเปนเพียงรําหนาขบวนแหในงานมงคลและอวมงคลเทานั้น แตในปจจุบันการพัฒนา

รูปแบบรํามังคละกลายเปนการแสดงประจําจังหวัดพิษณุโลกท่ีมีรูปแบบเปนมาตรฐาน อาทิ ทารํา 

เครื่องแตงกาย เปนตน บทความชิ้นนี้มุงนําเสนอพัฒนาการของรํามังคละจากการแสดงในรูปแบบ

ชาวบานสูการแสดงท่ีมีมาตรฐานนาฏศิลปไทยในปจจุบัน 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 บทความชิ้นนี้ไดอาศัยแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะหประกอบดวยทฤษฏีการแพรกระจาย 

ทางวัฒนธรรม และทฤษฎีวิวัฒนาการ 

 ทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรม หรือ Diffusionism เกิดจากนักมานุษยวิทยา

นํามาใชเพ่ืออธิบายสิ่งท่ีเรียกวา “วัฒนธรรม” เพ่ือท่ีคนหารากเหงาหรือตนกําเนิดของวัฒนธรรมตาง ๆ 

รวมถึงลักษณะการแพรกระจายของวัฒนธรรมนั้นจากแหงหนึ่งไปยังอีกแหงหนึ่ง แนวความคิด 

เรื่องการแพรกระจายทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion) หมายถึง การกระจายตัวของแบบแผน

ทางวัฒนธรรมจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน เชน ภาษา การแตงกาย ศาสนา ความคิดความเชื่อ 

เทคโนโลยี วัตถุสิ่งของ และเครื่องมือ เครื่องใช เปนตน ในมุมมองของนักคิดแนวแพรกระจาย เชื่อวา

วัฒนธรรมทุกประเภทมีตนกําเนิดมาจากศูนยกลางเดียวกัน หรือเปนการแพรกระจายจากศูนยกลาง 
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(Heliocentric Diffusion) และเชื่อวาวัฒนธรรมท่ีพบเห็นท่ัวไปมีท่ีมาจากตนกําเนิดทางวัฒนธรรมซ่ึง

มีศูนยกลางไม ก่ีแหง สังคมแตละแหงจะไดรับอิทธิพลจากสังคมรอบขาง การแพรกระจาย  

อาจหมายถึง การขยายตัวของวัฒนธรรมจากแหล งตน กําเนิดออกไปสูดินแดนรอบขาง  

การแพรกระจายท่ีกินอาณาเขตกวางใหญจะเกิดข้ึนไดโดยกระบวนการหยิบยืมและสงตอคน 

จากสังคมหนึ่งไปสูสังคมอ่ืน โดยท่ีวัฒนธรรมท่ีถูกหยิบยืมมานั้นตองมีลักษณะโดดเดน กระบวนการ

แพรกระจายแบบนี้ ไดแก การอพยพของคน การคาขาย การทําสงคราม หรือการติดตอสื่อสาร  

(พรทิพย อุศุภรัตน, 2561: 24-25) จากทฤษฎีการแพรกระจายทางวัฒนธรรมท่ีกลาวมาขางตน ทําให

เห็นการเคลื่อนท่ีของวัฒนธรรมโดยวัฒนธรรมนั้นถูกหยิบยืมมาและสงตอคนในสังคมหนึ่งไปสูสังคม

อ่ืน ๆ 

 ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Evolutionary theory) เปนแนวคิดท่ีไดรับอิทธิพลจากทฤษฎี

วิวัฒนาการทางชีวภาพของชารลส ดารวิน (Charles Darwin) นักมานุษยวิทยากลุมทฤษฎีวิวัฒนาการ

เสนอแนวคิดวาวัฒนธรรมทุกหนแหงมีวิวัฒนาการเปนเสนตรง (Unilineal Evolution) มีกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอยางเปนข้ันตอนตาง ๆ ตามลําดับเหมือนกัน การเปลี่ยนแปลงจากข้ันหนึ่ง

ไ ป สู อี ก ข้ั น ห นึ่ ง ใ น ลั ก ษ ณ ะ ท่ี มี ก า ร พั ฒ นา  แ ล ะ ก า ว ห น า ก ว า ข้ั น ท่ี ผ า น ม า  ก ล า ว คื อ  

มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมท่ีมีรูปแบบเรียบงายไปสูรูปแบบท่ีสลับซับซอนมากข้ึน และมีความ

เจริญกาวหนาข้ึนไปเรื่อย ๆ จนเกิดเปนสังคมท่ีมีความสมบูรณ (พรทิพย อุศุภรัตน, 2561: 14)   

 ไทเลอร สรุปวา วัฒนธรรมใด ๆ มีวิวัฒนาการข้ันตอนท่ีงายท่ีสุดไปจนถึงยุงยากท่ีสุด  

และพัฒนาการทางวัฒนธรรมมนุษยทุกสังคมท่ัวโลกจะตองผาน 3 ลําดับข้ันตอนไปทีละข้ันตอนลําดับ

ดังนี้ คือ 1. ยุคคนปา (Savagery) เปนข้ันต่ําสุด หรือ ข้ันปาเถ่ือน 2. ยุคอนารยชน (Barbarism) ข้ันกลาง 

หรือเปนข้ันหัวเลี้ยวหัวตอระหวางพฤติกรรมท่ีไมดีงามนักกับพฤติกรรมท่ีดีงามบางแลว และ 3. ยุค

อารยธรรม (Civilization) ข้ันสุดทาย เปนข้ันเจริญงอกงามท่ีสุด (พรทิพย อุศุภรัตน, 2561: 15) 

 โ ร เบิ ร ต  เ รดฟลด  (Robert Redfield, 1897-1958)  นั กมานุษยวิ ทยาชาวอเมริ กัน  

เสนอแนวคิดวา การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมจะเริ่มจากสภาพของสังคมชาวบาน (Folk) เปลี่ยนแปลงไป

จากสัมคมแบบเมือง (Unban) (พรทิพย อุศุภรัตน, 2561: 15) จากทฤษฎีวิวัฒนาการท่ีกลาวมา

ขางตนทําใหเห็นถึงวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมตามยุคสมัยของรํามังคละ 
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การพัฒนารูปแบบการแสดงพ้ืนบานรํามังคละ 

 จากการศึกษาผูเขียนบทความขอนําเสนอพัฒนาการ พบวา รูปแบบการแสดงพ้ืนบานรํา

มังคละ โดยแบงเปน  3 ชวง ไดแก 1. แบบดั้งเดิม  2. การปรับใหเปนมาตรฐาน (Standardization) 

และ 3. การทําใหกลายเปนทุนทางวัฒนธรรม 

1. แบบดั้งเดิม 

แตเดิมดนตรีมังคละเปนเครื่องดนตรีท่ีไดรับอิทธิพลจาก “เบญจดุริยางค” ของอินเดีย  

ซ่ึงแนวความคิดท่ีเชื่อวาเครื่องดนตรีมังคละเปนดนตรีท่ีไดรับแบบแผนมาจากเบญจดุริยางค 

ของอินเดีย ดังปรากฏในงานพระนิพนธของสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ป พ.ศ. 2444  

ทรงกลาวถึงดนตรีมังคละวา 

“…ไดยินเสียงไกล ๆ เปนกลองตีเปนเพลง แตจะสังเกตวาเปนอะไรไมได รุงข้ึนกําลัง

เดินเรือมาตามทาง ไดยินอีกหนหนึ่งทีนี้ใกล เขาแหนาคกันอยูริมตลิ่งแตไมแลเห็นอะไร เพราะพงบังเสีย 

นึกเอาวาเถิดเทิงเพราะไดยินฆองแลกลองโครม ๆ แตก็ผิดกวาเถิดเทิงเลวอยูมาก ก็นึกเสียวาเถิดเทิง

บานนอกมันคงลักขูอยูเอง ครั้นมาจอดท่ีวัดสกัดน้ํามัน ไดยินไกล ๆ จึงไดถามทานสมภารวาอะไร  

ทานสมภารอธิบายวาปพาทยชนิดหนึ่ง เรียกวา “มังคละ” พระยาเทพาอยูท่ีนั้นดวยก็เลยอธิบายวา

เปนกลองคลายกลองสองหนา มีฆอง มีป ปพาทยชนิดนี้เลนไมวาการมงคลแลการอัปมงคล หากัน 

วันกับคืนหนึ่งเปนเงิน 7 ตําลึง ท่ีแรกตีเพลงนมยานทกแปงฤาอะไรแปงจําไมไดถนัดท่ีเขาบอก  

เครื่องมังคละนี้เปนเครื่องเบญจดุริยางคแท มีกลองเล็กรูปเหมือนเถิดเทิงแตสั้นขึงหนัง

หนาเดียวมีไมตียาว ๆ ตรงกับ “องตต” ใบหนึ่ง มีกลองขึงสองหนาเหมือนกลองมาลายู เปนตัวผูใบ

หนึ่ง ตรงกับ “วิตตํ” เปนตัวเมียใบหนึ่ง ตรงกับ “อาตตวิตตํ” มีไมตีตรง ๆ กลองสามใบนี้ตองหุมผา

ดอกเหลืองไวแตหนาเพราะเขาวาเปนฝมือข้ึนแลฝมือทําหุนดูไมได และมีปคันหนึ่งตัว เปนทํานองปจีน

ลิ้นเปนปชวา ตรงกับ “สุสิรํ” มีฆองแขวน 3 ใบ เสียงตาง ๆ กัน ตรงกับ “ฆนํ” เสียงเพลงนั้นเหมือน

กลองมลายู เขากับกลองเลาโตว ไมนาฟงแปลวาหนวกหู เพลงปก็ไมออนหวานเปนทํานองลูกเลน

มากกวา เพราะลองใหตีดู 2 เพลง หนวกหูเต็มที เลยใหอัฐไลมันไปบานแลวกลับมานอน” (นุชนาฏ   

ดีเจริญ, 2542: 23) 

ตามหลักฐานดังกลาวทําให มี อิทธิพลตอการกําเนิดวงมังคละในประเทศไทย  

จนกลายเปนเครื่องดนตรีมังคละท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ิน เพราะสะทอนใหเห็นถึงชีวิตและภูมิปญญา 

ของชาวบาน มีความเปนอยู ท่ี อิสระและเรียบง าย มักมีชีวิต ท่ีผูกพันอยู กับธรรมชาติ  เชน  

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนาแสง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง แสดงถึงวงดนตรีท่ีใชสําหรับการแห 

เปนตน  
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ภาพ : ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดนาแสง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

ท่ีมา : http://www.thaiheritage.net/nation/oldcity/lampang6.htm, 

 สืบคนเมื่อ 17 เมษายน 2562 

วงมังคละ ยังเปนดนตรีพ้ืนบานท่ีนิยมเลนกันในเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย 

ไดแก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ โดยเฉพาะในเขต อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

เปนแหลงท่ีมีวงมังคละมากท่ีสุดในเขตภาคเหนือตอนลาง ซ่ึงมีวงมังคละมากกวา 10 วง จึงเปนท่ี 

นาสังเกตวา จังหวัดท่ีมีวงมังคละแพรกระจายอยู คือ พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ พบวาแหลง 

วงมังคละท้ัง 3 จังหวัดนี้  มีอาณาบริเวณติดตอกัน และมีวัฒนธรรมทางภาษาซ่ึงกันและกัน  

(สันติ คิริคชพันธุ, 2540: 63) 

 
 

ภาพ : กลองมังคละ 

ท่ีมา : สารคดีกลองมังคละ Version Eng, สืบคนเมื่อ 17 เมษายน 2562  

ประชาชนในแถบจังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ มักนิยมเลนมังคละ  

จึงเกิดรํามังคละท่ีเปนการแสดงพ้ืนบานมีลักษณะเปนขบวนแห ซ่ึงในระยะแรก ๆ มีเฉพาะการบรรเลง

ดนตรีเพียงอยางเดียวเทานั้น แตตอมาเม่ือบรรเลงดนตรีในจังหวะท่ีสนุกสนานก็มีชาวบาน 

 

http://www.thaiheritage.net/nation/oldcity/lampang6.htm
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ออกลวดลายทารําตาง ๆ โดยลักษณะทารําจะวาดวงแขน มวนมือและย่ําเทาใหเขากับจังหวะดนตรี

เทานั้น เปนทารําท่ีผูรํานึกถึงความสนุกแลวรําออกมา ผูรําจะจดจําทารําตอ ๆ กันมา โดยไมมี 

รูปแบบตายตัว เปนทารําท่ีสืบตอกันมา  โอกาสท่ีนิยมเลนมังคละ เชน งานบวชพระแหนาค  

งานตรุษสงกรานต งานลอยกระทง และงานแหเทียนพรรษา เปนตน (นุชนาฏ ดีเจริญ, 2544: 32) 

กลาวโดยสรุป รํามังคละในรูปแบบดั้งเดิมนี้ เปนการรําของชาวบานตามจังหวะ 

ของดนตรีมังคละเทานั้น ทารําไมตายตัวสามารถปรับไดข้ึนอยูกับผูแสดง ซ่ึงจะเนนดนตรีมังคละ

มากกวารํามังคละ โดยเปนการแพรกระจายทางวัฒนธรรมทางดนตรีทําใหการรํามังคละไมมีรูปแบบ

เปนมาตรฐาน แตเนนความสนุกสนานเปนหลัก 

2. การปรับใหเปนมาตรฐาน (Standardization) 

เม่ือการแพรกระจายวัฒนธรรมของดนตรีมังคละและรํามังคละ ทําใหมีการพัฒนา

ปรับเปลี่ยนดานการรํามังคละในรูปแบบของชาวบานข้ึนมา เพราะสวนใหญมีการพัฒนาในดานดนตรี

มังคละเกิดข้ึน แตสวนนอยจะมีการพัฒนาในดานรํามังคละ รํามังคละจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

ทารําข้ึนมา ดังนี้ 

ในป พ.ศ. 2511 อนงค นาคสวัสดิ์ อาจารยประจําภาควิชานาฏศิลป วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม 

พิษณุโลก (มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในปจจุบัน) ไดคิดท่ีจะเผยแพรมังคละซ่ึงในขณะนั้น 

มีเลนอยูท่ีวัดสะกัดน้ํามัน อ.เมือง จ.พิษณุโลก จึงคิดทารําประกอบดนตรีมังคละข้ึนโดยใชผูแสดง ชาย 

และ หญิง มารายรําตามจังหวะดนตรี และลีลาของเพลงมังคละ กระบวนการรํานั้นเปนการรายรําในเชิง

เก้ียวพาราสีระหวางหนุมสาวดวยการเลนหยอกเยา ใชรํารวมกันเพ่ือแสดงถึงการผูกรักแบบตาง ๆ ดวยทา

รําและการบรรยายประกอบเพ่ือใหผูชมเขาใจความหมายของทารําแตละทามากข้ึน โดยนําไปแสดงใน

การแสดงสินค านานาชาติ  ท่ีสนามกีฬาหั วหมาก กรุ ง เทพมหานคร เปนครั้ งแรกในป   

พ.ศ. 2511 นับเปนกาวแรกของรํามังคละ จากการรายรําไปตามจังหวะดนตรีงาย ๆ ไมมีแบบแผน

ตายตัวท่ีเปนมาตรฐาน เริ่มมีทารําประกอบเพลงมากข้ึน มีลีลาทางดานนาฏศิลปไทยมากข้ึน  

และไดมีการบันทึกลายลักษณอักษร มีทารํา 4 ทา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ทาท่ี 1 ทาเจาชูยักษ 

ท่ีมา : เอกสารเผยแพรโครงการรกัษามังคละ, สืบคนควาวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
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คําอธิบาย ฝายชายเปนผูท่ีมีนําทําทาเก้ียวหญิง วิธีแรกซ่ึงแสดงถึงยุคโบราณท่ีมนุษยยัง

มีความเจริญทางสังคมนอย ผูชายอยากไดความรักจากผูหญิงท่ีใชวิธีจูโจมเอาดื้อ ๆ มีการปรบมือ

กระทืบเทาแลวโดดเขาโอบกอดเลยแตฝายหญิงหลบรอดใตวงแขนพนไป ไดอยางหวุดหวิดทุกคน  

จึงเปนอันวาการเก้ียวผูหญิงดวยทาเจาชูยักษไมสําเร็จจึงตองไปรํากลับไปเขาวงดวยทาท่ีแสดง 

ความหมดหวัง ทานี้สอนใหรูวา ผูหญิงนั้นไมชอบ ชายท่ีมุทะลุดุดัน ตึงตังฝายชายตองปรึกษากัน 

เพ่ือหาทาเก้ียวใหม 

 

 

 

 

 

 

ทาท่ี 2 ทาเจาชูไกแจ 

ท่ีมา : เอกสารเผยแพรโครงการรกัษามังคละ, สืบคนควาวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

คําอธิบาย ชายอีกคนหนึ่งลุกข้ึนรํากลางวง ชวนเพ่ือนออกไปเก้ียวใหมดวยทาเจาชูไกแจ 

พอเขาไปใกลหญิงไดระยะก็ทําทาจับแกม เชยคาง กะลิ้มกะเหลี่ย ฝายหญิงก็ปด ปองไดอยางสวยงาม 

และผล ท่ี สุ ด  ฝ า ยช าย ก็ต อ ง เ ดิ น รํ า คอตอ ไป เข า ว งของตนอย า ง  ผิ ดหวั ง อี กครั้ ง หนึ่ ง  

ฝายหญิงทําทาเยยไลหลัง ทาเจาชูไกแจสอนใหทราบวา การทําทากรุมกริ่ม หลุกหลิกเกินไปหญิง 

ก็ไมชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

ทาท่ี 3 ทาปอ 

ท่ีมา : เอกสารเผยแพรโครงการรกัษามังคละ, สืบคนควาวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
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คําอธิบาย ทานี้เปนทาท่ีออนชอยของชายซ่ึงมีผูนําคนใหมชวนพรรคพวกออกมาเก้ียว 

อีกอยางม่ันใจวาความออนนอมรําปอไปปอมาดวยทาวิงวอนออนวานั้นจะเอาชนะใจผูหญิงได  

แตฝายหญิงก็ยิ่งทําเปนลอยหนาเชิดไมสนใจแมวาฝายชายรําเต้ียลง ๆ จนถึงกมศีรษะลงแทบ 

เทาผูหญิงแตก็ไมมีหวัง วิธีนี้สอนใหรูวา ผูหญิงไมชอบชายท่ีออนใหตนจนเกินไป ฝายชายจึงตอง

กลับไปเขาวงปรึกษากันใหมอีกตามเคย ผูหญิงทําทาดูถูกตามหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

ทาท่ี 4 ทาเมิน 

ท่ีมา : เอกสารเผยแพรโครงการรกัษามังคละ, สืบคนควาวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 

คําอธิบาย ทานี้ เปนทาสุดทายท่ีฝายชายคิดข้ึนมาใหม คือทําทาไมสนใจหญิง  

เม่ือพากันรําเขามาใกล ตัวฝายหญิงและก็ทําทาหยิ่งไวตัว ไมงอ ไมสนใจ แตแอบยิ้มใหลับหลัง  

ฝายหญิงเม่ือเห็นฝายชายทําทาไมงอก็ชักเอะใจ พยายามมองสบตา ในท่ีสุด เม่ือฝายชายออกเดินหนี 

ผูหญิงก็เปนฝายเดินตาม ในท่ีสุดก็สมใจชาย ทานี้สอนใหรูวา ผูหญิงชอบผูชายท่ีเปนผูนําเปนชางเทาหนา 

และสามารถคุมครองตนใหปลอดภัยได 

ประมาณป พ.ศ. 2528 ไดมีผูประดิษฐทารํามังคละข้ึนใหมโดยยึดรูปแบบและ

กระบวนการรําของ อนงค นาคสวัสดิ์ ทําใหเกิดการสรางสรรคประดิษฐทารํามังคละข้ึนมามากมาย 

และในขณะเดียวกันอําเภอพรหมพิราม ซ่ึงมีวงดนตรีมังคละแสดงมากท่ีสุดในจังหวัดพิษณุโลก 

แตกลับมีวงมังคละท่ีมีทารําประกอบเพียงวงเดียว คือ ทารํามังคละของวง “ยอนพรหมศิลป”  

เปนทารําท่ีชาวบานแถบนั้น ใชการรําในรูปแบบขบวนแหและไดนํามาเรียงรอยตอกันจนเกิดรูปแบบ

ของการรํามังคละข้ึนอีกชุด (นุชนาฏ ดีเจริญ, 2544: 33) 

ในป พ.ศ. 2535 – 2538 มีผู คิดประดิษฐทารํามังคละข้ึน โดยใชกลองมังคละ 

เปนอุปกรณประกอบการแสดง จากการสัมภาษณผูประดิษฐทารํา คือ พวงชมภู สิงหชงค กลาววา  

มีประเทศเพ่ือนบานมีระบํากลองประเภทตาง ๆ มากมาย ของประเทศไทยก็มีรํากลองยาว  
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ของภาคกลาง แตในเขตภาคเหนือตอนลางมีกลองมังคละซ่ึงนิยมเลนกันมากและถือไดวา 

เปนเครื่องดนตรีท่ีเปนเอกลักษณ แตไมมีการแสดงประกอบจึงคิดทารําข้ึนใหม โดยใชกลองมังคละ

เปนอุปกรณประกอบการแสดง และใหชื่อการแสดงชุดนี้วา “ระบําเภรีศรีนพมาศ” ซ่ึงไดรับรางวัล 

ในการแขงขันการประกวดการแสดงพ้ืนบาน ของเขตการศึกษา 7 เม่ือป 2535 และไดถายทอดทารํา

ใหกับอาจารยและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนําออกเผยแพร 

จนเปนท่ีรูจักและเปนท่ีชื่นชอบของผูท่ีไดรับชมการแสดงจนแทบจะกลาวไดวา ระบําเภรีศรีนพมาศ

เปนการแสดงประจําของมหาวิทยาลัยนเรศวร หลังจากนั้นไดเปลี่ยนชื่อเปน ระบํามังคลาธิษฐาน 
 

 
 

ภาพ : ระบํามังคลาธิษฐาน 

ท่ีมา : http://www.human.nu.ac.th/newculture/article.php?id=11,  

สืบคนเมื่อ 17 เมษายน 2562 

 

ตอมาไดเกิดการแสดงรํามังคละท่ีใชกลองมังคละเปนอุปกรณประกอบการแสดงข้ึนอีก 2 

ชุดการแสดง คือ รํามังคละลีลา และรํามังคละนารี จากการสัมภาษณผูประดิษฐทารํา คือ นิภารัตน กาญ

จนโชติ กลาววา ไดคิดการแสดงท้ัง 2 ชุดนี้ข้ึน เนื่องจากไดทําการเผยแพรรํามังคละในรูปแบบของ

อนงค นาคสวัสดิ์ จนเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายท้ังในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง ประกอบ

กับสถาบันราชภัฎ พิบู ลสงคราม  มีหน า ท่ี เ ผยแพร ศิ ลปวัฒนธรรม ซ่ึ งหน วยงานต า ง  ๆ  

มักจะขอการแสดงรํามังคละเปนประจํา จึงคิดทารํามังคละลีลาข้ึนในป 2536 โดยแสดงถึงลีลา 

การตีกลองของฝายชาย และในป 2538 ไดคิดทารํามังคละนารี ข้ึน ซ่ึงเปนลีลาการตีกลอง 

อันออนชอย นุมนวลของฝายหญิง 

นองจากนี้  รํามังคละท่ีใชกลองมังคละเปนอุปกรณกรประกอบการแสดงแลว  

ยังมีรํามังคละอีกรูปแบบหนึ่ง คือ รํามังคละท่ีนําเอาทารํามังคละของ “วงเฉลิมศิลป” และทารํา 

“กัทลีบันเทิง” ของนางนิภารันต กาญจนโชติ มาผสมกัน โดยนนายวัฒนศักดิ์ สันโดษ และ 

คณะ ไดเชิญนายทองอยู ลูกพลัก มาเปนวิทยากรฝกดนตรีมังคละและรํามังคละใหกับนักเรียน

โรงเรียนจาการบุญ จากนั้นจึงนําทารํากัทลีบันเทิงมารวมกับทารํามังคละ และปรับปรุงใหเหมาะสม 

http://www.human.nu.ac.th/newculture/article.php?id=11
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โดยใชวงดนตรีมังคละบรรเลงประกอบการแสดง ใหชื่อการแสดงชุดนี้วา “รํามังคละกลวยตาก”  

(นุชนาฏ ดีเจริญ, 2544: 34) 

สรุปไดวา นางอนงค นาคสวัสดิ์ เปนบุคคลสําคัญคนแรกในการปรับเปลี่ยนรํามังคละ

จากรูปแบบของชาวบานท่ีรายรําไปตามจังหวะดนตรีงาย ๆ ไมมีแบบแผนตายตัว มาประดิษฐทารํา

ประกอบดนตรีมังคละข้ึน โดยใชลีลาทางดานนาฏศิลปไทยมาชวยใหเกิดความสวยงามและ 

มีแบบแผนในทางนาฏศิลปไทย แตยังคงความเปนการแสดงพ้ืนบาน หลังจากนั้นไดมีผูประดิษฐทารํา

มังคละมากข้ึน สวนใหญพัฒนารูปแบบการรํามาจากรํามังคละของ อนงค นาคสวัสด์ิ ทําใหรํามังคละ

เปนท่ีรูปจักอยางแพรหลาย นอกจากนั้นในหนวยงานตาง ๆ ทําหนาท่ีเผยแพรศิลปวัฒนธรรม  

และไดมีการถายทอดทารําใหกับ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก 

3. การทําใหกลายเปนทุนทางวัฒนธรรม 

หลังจากการรํามังคละของชาวบานท่ีไมมีรูปแบบตายตัวจนมาถึงการปรับเปลี่ยนของ 

รํามังคละท่ีมีผูประดิษฐทารําท่ีหลากหลาย ทําใหปจจุบันรํามังคละบงบอกอัตลักษณของชุมชน  

การถายทอดประสบการณของชุมชมหรือสังคมนั้น ๆ ทําใหเกิดจารีตประเพณีและ

วัฒนธรรมบงบอกถึงอัตลักษณของชุมชน โดยผานการกลั่นกรองจากอดีตสูปจจุบัน และ 

ในการนํามาใชตองหยิบเอาจุดแข็งท่ีเปนอัตลักษณของแตละชมุชนมาปรับใหเหมาะสม สอดคลองกับ

วิถีชีวิตและกลมกลืนกับวัฒนธรรมความเปนอยู ยกตัวอยางเชน การแสดงพ้ืนบานรํามังคละท่ีพบเห็น

ไดท่ัวไปในปจจุบัน แบงออกได 3 รูปแบบคือ  

แบบท่ี 1 เปนการแสดงแบบชาวบาน รูปแบบการแสดงเปนในแบบพิธีกรรม 

เปนสวนใหญ การรําไมมีแบบแผน เนนสนุกสนานตามอารมณของเพลง เปนการถายทอดจากรุนสุรุน 

ไมมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

แบบท่ี 2 แบบหลักสูตร ผูแสดงสวนใหญเปนเด็กนักเรียนชั้นประถม – มัธยม  

ตามโรงเรียน มีการสอนเปนแบบแผน การรํารูปแบบและใสทาทางการรํามากข้ึน มีการเรียนรู 

เปนลําดับข้ึนตอน รูปแบบการแสดงเปลี่ยนจากพิธีกรรมเปนการถายทอดการเรียนรู มีการบันทึก 

ทารําเปนลายลักษณอักษร  

แบบท่ี 3 แบบรวมสมัยหรือประยุกต มีการนําเทคโนโลยีแบบใหมเขามาผสมผสาน  

มีการนําวงดนตรีสากลมาผสมกับวงมังคละ ทาทางการแสดงมีหลากหลายรูปแบบ มีการนําทา 

ของนาฏศิลปสากลเขามาผสม มีอุปกรณประกอบการแสดง รูปแบบของการแสดงเพ่ือดึงดูด

นักทองเท่ียว เนนการโชวเครื่องแตงกายและการแสดง (กัญญณณัฐ เลิศอริยโภคิน , 2554 : 4-5)  
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รํามังคละในปจจุบันไมไดมีบทบาทแคในพิธีเหมือนดังแตกอน แตกลายเปนการแสดง 

ท่ีสื่อสารเอกลักษณและวัฒนธรรมของทองถ่ิน รวมท้ังกลายเปนสินคาทางวัฒนธรรมซ่ึงการมีบทบาท

หนาท่ีเหลานี้ไดก็เพราะมีการพัฒนารูปแบบและการแพรกระจายทางวัฒนธรรม  

การแสดงพ้ืนบานรํามังคละ เปนการสรางสรรคท่ีปรับปรุงมาจากวิถีชีวิตของคน 

ในชุมชนตามอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดพิษณุโลก และยังเปนมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด 

จึงมีบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญทางวัฒนธรรม กัญญณณัฐ เลิศอริยโภคิน (2554) อางถึง แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 2554 (: 17) กลาวถึง “...การขับเคลื่อน

กิจกรรมการพัฒนาท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนและระดับประเทศ มีบทบาทสําคัญยิ่งใน

การนําวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิงท่ีมีอยูมาพัฒนาตอยอดใหเกิดคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับ

สินคาและบริการอยางหลากหลาย...”  

เพราะฉะนั้นการแสดงพ้ืนบานรํามังคละในทางเศรษฐกิจสามารถสรางรายไดใหกับคณะ 

ชุมชน และจังหวัดไดอีกดวย และเปนขอมูลทองเท่ียวดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด  นอกจากนี้

บทบาทหนาท่ีในดานวัฒนธรรม สามารถบงบอกความเปนอัตลักษณของจังหวัดพิษณุโลก และเปน

แหลงเรียนรูขอมูลการแสดงพ้ืนบานรํามังคละของจังหวัดอีกทางหนึ่ง 

ดังนั้นสรุปวาการพัฒนาองคประกอบในการรํามังคละต้ังแตอดีตถึงปจจุบันรูปแบบ 

การรํามังคละสวนใหญท่ีอยูในมาตรฐานของนาฏศิลปไทย มักจะมีตามโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย 

เทานั้น ซ่ึงยังคงความเปนการแสดงพ้ืนบานเหลืออยู โดยจะปรับเปลี่ยนทารําตามธรรมชาติหรือ 

วิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน มาประดิษฐทารําใหเปนนาฏศิลปไทยมากข้ึน แตยังมีการรํามังคละ

ตามคณะตาง ๆ ในชุมชน  ท่ียังเนนอนุรักษเพลงดั้งเดิมของมังคละไว มีการสรางสรรคเพลง 

ของมังคละ แตไมเนนทารํามังคละจากเดิม และยังเปนการแสดงพ้ืนบานท่ีสื่อสารเอกลักษณและ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน รวมท้ังเปนสินคาทางวัฒนธรรมซ่ึงการมีบทบาทหนาท่ีเหลานี้ไดก็เพราะ 

มีการพัฒนารูปแบบและการแพรกระจายทางวัฒนธรรม 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 รํามังคละจากรูปแบบชาวบานสูมาตรฐานนาฏศิลปไทย ผูเขียนบทความไดสรุปการพัฒนา

รูปแบบรํามังคละออกเปน 3 ชวง ดังนี้ 

 ชวงท่ี 1 แบบดั้งเดิม 

 การรําของชาวบานตามจังหวะของดนตรีมังคละเทานั้น ทารําไมตายตัว ซ่ึงจะแนนดนตรี

มังคละมากกวารํามังคละ โดยเปนการแพรกระจายทางวัฒนธรรมทางดนตรีทําใหไมเนนในการรํา 

อยางเห็นไดชัด แตจะแนนความสนุกสนานเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองเก่ียวกับทฤษฎีการแพรกระจายทาง
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วัฒนธรรมเ พ่ือใหทราบถึงการเคลื่ อน ท่ีของวัฒนธรรมไปยั ง ท่ีต าง  ๆ จากดนตรี มั งคละ  

“เบญจดุริยางคแท” ทางอินเดีย มาเปนเครื่องดนตรีในเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย 

 ชวงท่ี 2 การปรับใหเปนมาตรฐาน (Standardization) 

 การรําเพ่ือการแสดงในงานตาง ๆ มีลีลาทารําในแบบนาฏศิลปไทยมากข้ึน มีการจดบันทึก

เปนลายลักษณอักษร ทารําชุดแรกท่ีพบเปนอาจารยอนงค นาคสวัสด์ิ โดยมีทารํา 4 ทา ไดแก  

ทาเจาชูยักษ ทาเจาชู ไกแจ ทาปอ และทาเมิน ทําใหรํามังคละเปนท่ีรูปจักอยางแพรหลาย 

นอกจากนั้นในหนวยงานตาง ๆ ทําหนาท่ีเผยแพรศิลปวัฒนธรรม และไดมีการถายทอดทารําใหกับ 

มหาวิทยาลัย และโรงเรียนตาง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงสอดคลองเก่ียวกับทฤษฎีวิวัฒนาการ  

ทําใหทราบถึงวัฒนธรรมของรํามังคละเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบดั้งเดิมก็คือรูปแบบชาวบาน  

จนเปนรูปแบบนาฏศิลปไทยพ้ืนบาน ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม 

ชวงท่ี 3 การทําใหกลายเปนทุนทางวัฒนธรรม 

ปจจุบันการรํามังคละท่ีมีการประดิษฐทารําใหมมีไวเพ่ือการประกวดแขงขันท่ังในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศไทยหรือเปนการแสดงเผยแพร ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดตาง ๆ  

แตยังมีการรํามังคละตามคณะตาง ๆ ซ่ึงไมเนนทารํามังคละจากเดิมในชุมชน ดานวงดนตรีมังคละ 

ไดมีการผสมผสานกับวงดนตรีสากล  แตยังเนนแตอนุรักษเพลงดั้งเดิมของมังคละและการสรางสรรค

เพลงของมังคละเทานั้น  จึงทําใหมีบทบาทหนาท่ีของการแสดงพ้ืนบานรํามังคละ ดังนั้น ผูเขียน

บทความสรุปบทบาทหนาท่ี 2 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ และดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจทําใหสามารถ

สร า งรายได ให กั บคณะ ชุ มชน และจั งหวั ด พิษณุ โลกได  ร ว ม ถึ ง เ ป น ข อ มู ลท อ ง เ ท่ี ย ว 

ดานการแสดงเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด  สวนดานวัฒนธรรมสามารถบงบอกความเปน 

อัตลักษณของจังหวัดพิษณุโลก และเปนแหลงเรียนรูขอมูลการแสดงพ้ืนบานรํามังคละของจังหวัด

พิษณุโลก  
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เตียวเพชร : วานรที่สูญหายไปจากโรงโขน 

 

ธนพล สามทองกล่ํา 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 บทความวิชาการเรื่อง เตียวเพชร : วานรท่ีสูญหายไปจากโรงโขน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ประวัติความเปนมา และวิเคราะหการเสื่อมความนิยมของวานรเตียวเพชรในการแสดงโขน มีวิธีการ

ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการรวบรวมขอมูลแบบเนนการสังเกตและการสัมภาษณ ผล

การศึกษาพบวาวานรเตียวเพชร หมายถึง วานร 9 ตัว ท่ีเปนเทวดาแบงภาคลงมาเกิดเพ่ือเปนทหาร

ใหกับพระราม มีลักษณะเปนลิงโลน สวมผาโพกศีรษะเปนเกลียวผาตะบิดลงรักปดทองเรียกวา “เตียว

เพชร” ไดแก 1.ญาณรสคนธ 2.ทวิพัท 3.ปงคลา 4.มหัทวิกัน 5.วาหุโรม 6.อุสภศรราม 7.มากัญจวิก 

8.โชติมุข และ9.นิลเกศี  

ตัวละครวานรเตียวเพชรเกิดข้ึนในการแสดงโขนครั้งแรกในสมัยของนายธนิต อยูโพธิ์ เปน

อธิบดีกรมศิลปากร และเริ่มเสื่อมความนิยมในการแสดงโขนหลังจาก นายธนิต อยูโพธิ์ เกษียณอายุ

ราชการ เนื่องดวยปญหาวิกฤตเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบดานงบประมาณท่ีมีจํากัดในการจัดการแสดง

โขน จึงทําใหผูกํากับการแสดงเลือกท่ีจะตัดทอนตัวละครท่ีไมจําเปนมากนักตอการแสดงอยางวานร

เตียวเพชรออกเหลือไวเพียงตัวละครท่ีสําคัญในการแสดงตอนนั้น ๆ และไมนิยมสรางหัวโขน หรือ

เครื่องแตงกายวานรเตียวเพชรข้ึนใหม ดวยเหตุนี้ทําใหในปจจุบันตัวละครวานรเตียวเพชรจึงเสื่อม

ความนิยมในการแสดงโขน สงผลใหตัวละครนี้ไมเปนท่ีรูจักและกําลังจะสูญหายไปจากการแสดงโขน

ของประเทศไทย 

 

คําสําคัญ: วานร, เตียวเพชร, รามเกียรติ์ 
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Teo Petch: the Lost Monkey from the Khon Theater 

 

Thanapon Samtangkrum 

Faculty of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

 This article aims to examine the history and popularity of Wanorn Tiewpetch 

in the pantomime show. Qualitative research methods including observations and 

interviews were used in collecting data. The research found that Wanorn Tiewpetch 

refers to the nine angel monkeys including Yanrodsukon, Thawiphat, Pingkala, 

Mahatwikan, Wahurome, Usapha-sorn Ram, Makanjawik, Chotimuk, and Nil Kesi, who 

are divided to be a soldier for Phra Ram. They look like a bald monkey wearing a 

turban, twisting a cloth and gilding, called "Tiaw Phet."   

 The character of Wanorn Tiewpetch was born in the first pantomime 

performance when Mr. Thanit Yodpho was the Director-General of the Fine Arts 

Department. It began to lose its popularity in the pantomime show when Thanit 

Yodpho retired from his job. Due to the economic downturn in the Tom Yum Kung 

crisis that affected the budget in the management of the pantomime show, the 

director chose to cut down the unnecessary characters in the show like Wanorn Tiew 

Phet, then keep only the important characters. In the present, Wanorn Tiaw Petch's 

character has deteriorated the popularity of pantomime performances causing this 

character to be unknown and about to disappear from the pantomime performances 

of Thailand. 

 

Keywords: monkey, Tiew Petch, Ramayana 
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บทนํา 

 “โขน” นาฏกรรมชั้นสูงของไทย เกิดขึ้นในราชสํานัก จัดแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติยศ

ของพระมหากษัตริย โดยโขนมีวิวัฒนาการมาจากการละเลน 3 ประเภท คือ กระบี่กระบอง หนัง

ใหญ  และชักนาคดึกดําบรรพโดยไดรับอิทธิพลทาการตอสูมาจากการแสดงกระบี่กระบอง ทา

เตนมาจากการแสดงหนังใหญ และลักษณะเครื่องแตงกายจากการแสดงชักนาคดึกดําบรรพ มัก

นิยมแสดงเรื่อง รามเกียรติ์ ไพโรจน ทองคําสุก กลาววาโขนยังประกอบไปดวยศิลปะหลากหลาย

แขนงเขาดวยกัน ไดแก วรรณศิลป วิจิตรศิลป ดุริยางคศิลปและนาฏศิลป ดวยเหตุนี้การแสดง

โขนจึงนับวาเปนศิลปะการแสดงท่ีทรงคุณคายิ่ง แสดงถึงความเปนประเทศท่ีมี     อารยธรรมอัน

สูงสงและมีการสืบทอดกันมาอยางยาวนานจึงเปนมิติของจารีตนิยม (ไพโรจน ทองคําสุก, 

2549:1) แมวาโขนจะมีกําเนิดและพัฒนาการมาอยางชานาน แตคุณคาความงดงามของการแสดงโขน

ยังคงถูกถายทอดตามแบบแผน และจารีตอันดีงามมาแตเดิม เนื่องดวยสังคมไทยในยุคปจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหโขนจําเปนตองมีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนไปตามวิถีของการเวลา 

ในการแสดงโขนนั้นมีแบบแผนท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาโดยผูแสดงจะสวมหัวโขน ท้ังท่ีเปนชฎา

ซ่ึงเปดหนาและหัวโขนปดหนา ยกเวนตัวตลก เพราะตองพูดเจรจาเพ่ือนําเขาสูเรื่องของแตละตอน ตัว

ละครในการแสดงโขนนั้นประกอบดวย 4 จําพวก คือ ตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ ตัวลิง ซ่ึงแตละจําพวกมี

ลีลาการแสดงการแตงกายท่ีแตกตางกัน (นงนุช ไพรพิบูลยกิจ, 2542:61)  ซ่ึงในบทความนี้เปนการ

กลาวถึงตัวละครโขนลิงเปนหลัง ซ่ึงโขนลิงนั้นจะมีอุปนิสัยซุกซน ข้ีเลน มักแสดงอากัปกิริยาหยอกลอ

สนุกสนานไมอยูนิ่ง มีการกระโดดโลดเตน ตีลังกาลุกลี้ลุกลน มีการเตนเขาจังหวะดนตรี หรือมีทาทาง

ท่ีแสดงถึงความสงางามของลิงกษัตริยเปนตน ซ่ึงผูเชียวชาญดานโขนลิงไดนําเอากิริยาทาทางตาง ๆ 

ของลิงมาปรับปรุงใหเกิดกระบวนทาท่ีงดงามตามแบบนาฏศิลปไทย นอกจากนี้ยังนําเอากระบวนทา

บางอยางมาจากการแสดงหนังใหญ และกระบี่กระบองมารวมเขาดวยกันอยางลงตัว 

 โขนลิงหรือวานรท่ีปรากฏในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ อยูรวมกันในกองทัพของพระราม                 

มาจาก 2 เมืองไดแกเมืองขีดขิน และเมืองชมพู รวมกันไดท้ังสิ้น 38 ตัว แบงออกเปนพญาวานร 11 

ตัว วานรสิบแปดมงกุฎ 18 ตัว วานรเตียวเพชร 9 ตัว สวนวานรจังเกียง และเขนลิงไมปรากฏวามีก่ีตัว

และมีชื่อวาอะไรบาง มีบทบาทมากนอยตามลําดับ พญาวานร วานรสิบแปดมงกุฎ วานรเตียวเพชร 

วานรจังเกียง และเขนลิง เหลาวานรสวนมากเปนเทวดาตาง ๆ ท่ีอวตารลงมาเพ่ือชวยพระรามปราบ

เหลาอสูร  (กรี วรศะริน, 2555:75) 

 ซ่ึงตัวละครท่ีปจจุบันไมนิยมนํามาแสดงคือวานรเตียวเพชร เปนวานร 9 ตัว ท่ีเปนเทวดาแบง

ภาคลงมาเกิดเพ่ือเปนทหารใหกับพระราม มีลักษณะเปนลิงโลน สวมผาโพกศีรษะเปนเกลียว หัวโขน
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จะทําเปนลายเกลียวมาลัยผาตะบิดลงรักปดทองเรียกวา “เตียวเพชร” แบงออกเปน 2 ฝาย คือเมือง

ขีดขิน 7 ตัว เมืองชมพู 1 ตัวและไมปรากฏวาเปนเมืองใดอีก 1 ตัว (กรี วรศะริน, 2555:198) 

 ในปจจุบันผูกํากับการแสดงโขนสวนมากเลือกตัดตัวละครวานรเตียวเพชรออกจากการแสดง

โขน เพราะเห็นวาไมไดมีความสําคัญมากนัก ดวยเหตุนี้จึงทําใหในปจจุบันไมนิยมท่ีจะสรางหัวโขน 

หรือเครื่องแตงกาย วานรเตียวเพชรข้ึนใหม ทําใหตัวละครนี้ไมเปนท่ีรูจักและกําลังจะหายไปจากการ

แสดงโขนของประเทศไทย  

จากปญหาของตัวละครวานรเตียวเพชรท่ีกําลังจะหายไปจากการแสดงโขนของไทย ผูเขียน

บทความจึงเห็นความสําคัญท่ีจะศึกษาความเปนมาของตัวละครวานรเตียวเพชรในการแสดงโขน 

พรอมท้ังวิเคราะหการเสื่อมความนิยมของตัวละครวานรเตียวเพชร เพ่ือเก็บเปนองคความรูอันมีคุณคา 

ดานศิลปวัฒนธรรมนําไปสูการอนุรักษสืบทอดและเผยแพรอันเปนประโยชนใหแกวงการนาฏศิลปไทย   

และเพ่ือเปนประโยชนตอผูท่ีตองการศึกษาเก่ียวกับตัวละครวานรเตียวเพชรสืบไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา ของวานรเตียวเพชร 

2. เพ่ือวิเคราะหการเสื่อมความนิยมของวานรเตียวเพชรในการแสดงโขน 

 

ขอบเขตของการวิจัย  

 ศึกษาประวัติความเปนมา ของตัวละครวานรเตียวเพชร จากบทละคร เรื่องรามเกียรติ์                  

พระราชนิพนธ ในพระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน

นาฏศิลปไทย (โขนลิง)   

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือวิเคราะหตัวละครวานรเตียวเพชรใน

การแสดงโขนมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

 1.ศึกษาขอมูลจากเอกสารตํารา ไดแก หนังสือ ตํารา ภาพถาย และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ                

จากหอสมุดแหงชาติ หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 2.การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทย (โขนลิง)  

 3.ศึกษาจากวิดีทัศนการแสดงโขนท่ียังปรากฏตัวละครวานรเตียวเพชร 

 4.การจัดลําดับ และเรียบเรียงขอมูลท้ังหมด 

 5.วิเคราะหขอมูลเพ่ือสรุปผลการดําเนินการวิจัย และเรียบเรียงเปนรายงานการวิจัย 

 6.นําเสนอในรูปแบบ บทความวิชาการ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 558 | 
 

 

สรุปผลการวิจัย 

ประวัติความเปนมาของตัวละครวานรเตียวเพชร 

 เปนท่ีทราบกันดีวานาฏศิลปท่ีเคยเจริญรุงเรืองมาต้ังแตตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร จนถึงรัช

สมัยพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแลว นับวันจะ

เสื่อมโทรมลงไป เพราะขาดผูสนใจสนับสนุน นายธนิต อยูโพธิ์ หัวหนากองการสังคีต มีนโยบายท่ีจะ

ฟนฟูปรับปรุงศิลปะดานนาฏศิลป โดยเริ่มปรับปรุงโขนละคร ในตอนแรกทานมุงท่ีโรงเรียนนาฏศิลป 

(ปจจุบันเรียกวิทยาลัยนาฏศิลป) เปนหลัก ทานเนนหนักไปในการเรียนวิชาศิลปะโขน ละคร ดนตรี

ไทย ดนตรีสากล และขับรอง ไดเชิญศิลปนท่ีมีฝมือทางดานนาฏศิลปและดนตรีจากบุคคลภายนอก

มารวมเปนครูฝกสอนและถายทอดศิลปะใหกับนักเรียนโรงเรียนนาฏศิลป ในระยะแรกๆ มีนักเรียน

เพียงไมก่ีคน ตอมาคอยๆ เพ่ิมมากข้ึน เม่ือนักเรียนเรียนจบแลว ทานหาทางใหมีโอกาสไดแสดง

นาฏศิลปและดนตรีใหประชาชนชม ในการนี้ทานไดจัดการซอมแซมโรงละครศิลปากร ซ่ึงตั้งอยูติดกับ

พระท่ีนั่งศิวโมกขพิมาน ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําหนดจัดแสดงโขน ละคร ปละ 2 เรื่อง 

จนเปนท่ีนิยมของผูชมเพ่ิมข้ึนตามลําดับ 

 จากจํานวนนักเรียนท่ีเพ่ิมมากข้ึนบวกกับความตองการท่ีจะใหนักเรียนไดรับโอกาสในการ

แสดงนาฏศิลปและดนตรีจึงเกิดความคิดริเริ่มท่ีจะฟนฟูตัวละครตาง ๆ ท่ีมีปรากฏในบทพระราช

นิพนธออกมาทําการแสดง เชน ตัวละครวานรเตียวเพชรท่ีมีปรากฏในบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ พระ

ราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ประสิทธิ์ ปนแกว.สัมภาษณ.10 

กุมภาพันธ 2562) 

 วานรเตียวเพชร คือวานร 9 ตัว ท่ีเปนเทวดาแบงภาคลงมาเกิดเพ่ือเปนทหารใหกับพระราม                 

มีลักษณะเปนลิงโลน สวมผาโพกศีรษะเปนเกลียวๆ หัวโขนจะทําเปนลายเกลียวมาลัยผาตะบิดลงรัก

ปดทองเรียกวา “เตียวเพชร” แบงออกเปน 2 ฝาย คือเมืองขีดขิน 7 ตัว เมืองชมพู 1 ตัวและไม

ปรากฏวาเปนเมืองใดอีก 1 ตัว ไดแก 

วานรเตียวเพชรเมืองขีดขิน     

 1.ญาณรสคนธหรือรสคนธ เปนวานรสีขาวใส พระปญจสิงขรแบงภาคลงมาเกิด ไดรับการ

กลาวถึงในกระบวนทัพเชนเดียวกับสิบแปดมงกุฎและวานรเตียวเพชร ดังปรากฏในบทละครเรื่อง

รามเกียรติ์ พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในตอน พระรามรบ

ทศกัณฐ และศึกสิบขุน - สิบรถ โดยสุครีพจัดทัพเปนรูปนกอินทรี กลาวไววา  
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เกณฑเปนอินทรีพยุหบาตร  นิลราชเปนเศียรปกษา  

เทาซายนั้นญาณรสคนธ  เทาขวาคือพิมลตัวกลา  

กายนั้นคือจอมโยธา   หางคือวานรสุรกานต  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 16) 
 

 2.ทวิพัท  เปนวานร สีแดงหรือสีดอกชบา จิตตุเสนแบงภาคลงมาเกิด ไดรับการกลาวถึงใน

กระบวนทัพเชนเดียวกับสิบแปดมงกุฎและวานรเตียวเพชร ดังปรากฏใน บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ใน

ตอน พระรามยกกองทัพขามสมุทร โดยสุครีพจัดกระบวนทัพเปนรูปมังกร ความวา  

 

จัดเปนมังกรขามสมุทร  วายุบุตรเปนเศียรไปหนา  

เทาหลังเบื้องซายทวิพัท  มหัทวิกันเปนเทาขวา  

นิลนนทเปนหางถัดมา  กายานั้นจอมโยธี ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 246)

  

3.ปงคลา เปนวานรสีเหลืองแกหรือสีแสดออน จิตตุราชแบงภาคลงมาเกิด ไดรับการกลาวถึง

ในกระบวนทัพเชนเดียวกับสิบแปดมงกุฎและวานรเตียวเพชร ดังปรากฏใน บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 

ในตอนพระรามยกกองทัพขามสมุทร และศึกกุมภกรรณ สุครีพซ่ึงเปนผูจัดทัพไดจัดรูปกระบวนทัพ

เปนรูปนกอินทรีย ดังปรากกฏความวา  

จัดเปนมังกรขามสมุทร   วายุบุตรเปนเศียรไปหนา  

ปากบนวาหุโรมฤทธา   ปากลางปงคลาวานร  

สองเขาสุรเสนสุรกานต   ศรีชมพูพานนั้นเปนหงอน 

 ตาซายโคมุทฤทธิรอน   ตาขวาศรรามชาญฉกรรจ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 71 )

   

 4.มหัทวิกัน เปนวานรสีหงชาด จิตตุบาทแบงภาคลงมาเกิดไดรับการกลาวถึงในกระบวนทัพ

เชนเดียวกับสิบแปดมงกุฎและวานรเตียวเพชร ดังปรากฏใน บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ตอน ศึกพระลักษมณ รบกุมภกรรณโดยสุครีพจัด   

กระบวนทัพ ความวา  

กองหลวงนั้นพลสิบหาสมุทร  เลือกลวนฤทธิรุทรแผนดินไหว  

ยกกระบัตรโคมุทวุฒิไกร   คุมไพรสิบสมุทรวานร  

กองหลังมหัทวิกัน   พลขันธเจ็ดสมุทรชาญสมร  
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กวัดแกวงอาวุธสําาหรับการ ดังจะชอนเอาพ้ืนแผนดิน ฯ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช,2540: 376) 

 

 5.วาหุโรม เปนวานารเหลืองเทา พระสันดุสิตเทวบุตรแบงภาคลงมาเกิด ไดรับการกลาวถึงใน

กระบวนทัพเชนเดียวกับสิบแปดมงกุฎและวานรเตียวเพชร ดังปรากฏใน บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ใน

ตอนพระรามยกกองทัพขามสมุทรไปกรุงลงกา โดยสุครีพจัดกระบวนทัพเปนรูป มังกร ดังความวา  

 

จัดเปนมังกรขามสมุทร   วายุบุตรเปนเศียรไปหนา  

ปากบนวาหุโรมฤทธา   ปากลางปงคลาวานร 

 สองเขาสุรเสนสุรกานต   ศรีชมพูพานนั้นเปนหงอน  

ตาซายโคมุทฤทธิรอน  ตาขวาศรรามชาญฉกรรจ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช.2540: 247) 

 

 6.อุสภศรราม เปนวานรสีขาบหรือ สีน้ํา จิตตุราช แบงภาคลงมาเกิด ไดรับการกลาวถึงใน

กระบวนทัพเชนเดียวกับสิบแปดมงกุฎและวานรเตียวเพชร เม่ือเสร็จ ศึกกรุงลงกาไดรับพระราชทาน

ปูนบําเหน็จความดีความชอบใหเปนอุปราชเมืองโรมคัล ดังปรากฏในบทละคร เรื่องรามเกียรติ์ พระ

ราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในตอน พระรามปรึกษาความชอบเหลา

ทหาร กลาวไววา  

กระบี่สุรกานตผูศักดา   องอาจแกลวกลาราวี  

ใหไปผานเมืองพญาขร   โรมคัลนครยักษี  

ศรรามผูใจภักดี    ขุนกระบี่แกลวกลาหาญชาญฤทธิ์  

ใหเปนมหาอุปราช   สําหรับชวยราชการกิจ 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 520) 

 

 7.มากัญจวิก เปนวานรสีมอคราม หรือสีฟาออน จิตตุบทแบงภาคลงมาเกิดวานรเตียวเพชร

เมืองชมพูไดรับการกลาวถึงในกระบวนทัพเชนเดียวกับสิบแปดมงกุฎและวานรเตียวเพชร ดังปรากฏ 

ในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ในการ

จัด กระบวนทัพของสุครีพ เกณฑพลวานรเมืองขีดขินถวายแกพระราม ดังความวา 

 

  คุมพลนับสิบสมุทรไท   ลวนมีฤทธิไกรแข็งขัน  

ทวิพัทมากัญจวิกนั้น   ไดบัญชาการวานร  
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สิบสมุทรสามารถอาจอง   รณรงคหาวหาญชาญสมร  

ลวนถืออาวุธครบกร   ซับซอนโดยกระบวนยาตรา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 71) 

 

วานรเตียวเพชรเมืองชมพู 

8.โชติมุข เปนวานรสีกามปู หรือสีมวงคราม จิตตุบาทแบงภาคลงมาเกิด  

วานรเตียวเพชรท่ีไมปรากฏวาอยูเมืองใดรับการกลาวถึงในกระบวนทัพเชนเดียวกับสิบแปดมงกุฎและ

วานรเตียวเพชร ดังปรากฏใน บทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนพินธในพระบาทสมเด็จพระพทุธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช ตอน ทาวมหาชมพู เกณฑพลวานรเมืองชมพูโดยทาวมหาชมพไดสวามิภักดิ์

พระราม ก็กลับบไปยังเมืองชมพูสั่งใหเสนาผูใหญเรงจัดพลของเมืองชมพูยี่สิบเจ็ดสมุทรไท ใหนิลพัทผู

เปนหลานยกทัพไปอาสาพระราม ดังปรากฏในการจดักระบวนทัพ ดังนี้ 

นิลราชนิลขันผูศักดา   คุมวานรหาสมุทรไท  

วิสันตราวีขุนนน    โชติมุขสามคนเปนนายใหญ  

ใหคุมพหลพลไกร   หาสิบสมุทรไทหาวฮึก  

ลวนถืออาวุธกวัดแกวง  สําแดงฤทธิรงคทะนงศึก 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 72) 

 

วานรเตียวเพชรท่ีไมปรากฏวาอยูเมืองใด 

9.นิลเกศี เปนวานรสีแดงดังดอกมุทบาน หัวดํา พระสยามเทวบุตรตแบงภาคลงมาเกิด มี

ลักษณะพิเศษท่ีตัวสีแดงแตมีหัวสีดํา 

 
   

ญาณรสคนธ ทวิพัท ปงคลา 
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มหัทวิกัน วาหุโรม อุสภศรราม 

 

( กรี วรศะริน,2555: 199 – 215 ) 

 

จากการศึกษา พบวาตัวละครวานรเตียวเพชรปรากฏอยูในการแสดงโขนครั้งแรก ในสมัยของ

นายธนิต อยูโพธิ์ ขณะดํารงตําแหนงอธิบดีกรมศิลปากร ซ่ึงทานไดประพันธบทเพ่ือใชในการแสดงโขน

ไวมากมาย โดยมีการดัดแปลงมากจากบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ บทพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ

พระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  และปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับการแสดง จึงปรากฎการรํา

ตรวจพลแบบมีเนื้อรองข้ึน บทรองจะกลาวถึงวานรในกองทัพของพระราม แลวกําหนดใหใชเพลงยานี 

และเพลงกราวนอกในการรําตรวจพลของกองทัพพระราม แสดงครั้งแรกในการรับเสด็จกษัตริย

ตางประเทศ ทําใหเกิดตัวละครวานรเตียวเพชรข้ึนในการแสดงโขนสืบตอมา (ประสิทธิ์ ปนแกว.

สัมภาษณ.10 กุมภาพันธ 2562) 

 

การเสื่อมความนิยมในการแสดงโขนของตัวละครวานรเตียวเพชร 

 ตัวละครวานรเตียวเพชรเริ่มเสื่อมความนิยมในการแสดงโขนในชวงหลังจาก นายธนิต อยูโพธ

เกษียณอายุราชการ เนื่องจากผูท่ีมาสายตอในงานของทานเห็นวาตัวละครวานรเตียวเพชร กอใหเกิด

   

มากัญจวิก โชติมุข นิลเกศี 
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ความยุงยากในการจัดการแสดงในแตละครั้ง รวมไปถึงผูประพันธบทเห็นวาตัวละครวานรเตียวเพชร

ไมไดมีความสําคัญมากนักในบางตอน จึงเกิดการตัดทอนบทบาทของตัวละครวานรเตียวเพชรลงและ

เกิดการประพันธบทในลักษณะนี้ซํ้ากันหลาย ๆ ครั้ง ทําใหตัวละครวานรเตียวเพชรเสื่อมความนิยม

จากการแสดงโขนไปในท่ีสุด (ประสิทธิ์ ปนแกว.สัมภาษณ.10 กุมภาพันธ 2562) 

สาเหตุท่ีทําใหตัวละครวานรเตียวเพชรเส่ือมความนิยมในการแสดงโขน 

 ในหัวขอนี้ ผูเขียนบทความจะอภิปรายถึงสาเหตุท่ีนาจะทําใหตัวละครวานรเตียวเพชรเสื่อม

ความนิยมในการแสดงโขนโดยพิจารณาจากปริบททางสังคมชวงหลังจาก นายธนิต อยูโพธเกษียณอายุ

ราชการ 

 เม่ือพิจารณาจากปริบททางเหตุการณในชวงป พ.ศ. 2540 ซ่ึงเปนชวงหลังจากนายธนิต อยู

โพธเกษียณอายุราชการ ผูเขียนบทความพบวา เกิดวิกฤตการณการเงินในเอเชีย หรือคนท่ีไทยเรียก

กันวา “วิกฤตตมยํากุง”วิกฤตดังกลาวเริ่มข้ึนในประเทศไทย เม่ือคาเงินบาทลดลงอยางมากอันเกิด

จากการตัดสินใจของรัฐบาลไทย ซ่ึงมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธเปนนายกรัฐมนตรี ท่ีลอยตัวคาเงินบาท 

ตัดการอิงเงินสกุลดอลลารสหรัฐ หลังจากความพยายามท้ังหมดท่ีจะสนับสนุนคาเงินบาทเม่ือเผชิญกับ

การแผขยายแบบเกินเลยทางการเงินอยางรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนขับเคลื่อนอสังหาริมทรัพย 

ในเวลานั้น ประเทศไทยมีภาระหนี้สาธารณะซ่ึงทําใหประเทศอยูในสภาพลมละลายกอนหนาการลม

สลายของคาเงิน  

วิกฤตการณดังกลาวสงผลกระทบกับศิลปะการแสดงของประเทศไทย จากการสัมภาษณ

ศิลปนแหงชาติสาขาศิลปะการแสดงโขนลิง (ประสิทธิ์ ปนแกว.สัมภาษณ.10 กุมภาพันธ 2562) กลาว

วา ชวงวิกฤตดังกลาวสรางความยากลําบากใหกับศิลปะการแสดงของประเทศไทยท้ังดานงบประมาณ

ในการจัดการแสดงท่ีมีจํากัด จึงทําใหผูกํากับการแสดงโขนในยุคนั้นตองปรับปรุงการแสดงเพ่ือให

สอดคลองกับงบประมาณท่ีมี  จึงทําใหผูกํากับการแสดงจําเปนท่ีจะตองตัดทอนตัวละครท่ีไมจําเปน

มากนักตอการแสดงอยางวานรเตียวเพชรออกเหลือไวเพียงตัวละครท่ีสําคัญในการแสดงตอนนั้น ๆ 

เพ่ือการดํารงอยูของศิลปะการแสดงโขน และปฏิบัติสืบตอกันมาในการกํากับการแสดงโขน จนถึง

ปจจุบันจึงไมนิยมท่ีจะสรางหัวโขน หรือเครื่องแตงกายวานรเตียวเพชรข้ึนใหมดวยปญหาดาน

งบประมาณนี้ จึงทําใหตัวละครวานรเตียวเพชรเสื่อมความนิยมมาจนถึงปจจุบัน 

ผูเขียนบทความมีความคิดเห็นวาถาหากผูกํากับการแสดงโขนทุกทานมีความคิดเห็นวาตัว

ละครวานรเตียวเพชรไมมีความจําเปนตอการแสดงโขนนั้นหมายความวาผูกํากับการแสดงโขนทุกทาน

กําลังยอมรับท่ีจะใหตัวละครวานรเตียวเพชรหายไปจากศิลปะการแสดงโขนของประเทศไทย ผูเขียน

บทความเห็นวาตัวละครทุกตัวละครถึงแมวาจะมีบทบาทมากนอยตางกันแตทุกตัวละครมีความสําคัญ

และจําเปนตอการแสดงประเภทนั้น ๆ เสมอ 
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อยางไรก็ตามในปจจุบันตัวละครวานรเตียวเพชรถูกนํากลับมาแสดงอีกครั้งในโขนมูลนิธิ

สงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากพระราชเสาวนียเรื่องการอนุรักษ

ศิลปะการแสดงโขนของประเทศไทย ทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค จํานวน 300,000 

บาท ใหกรมศิลปากรเพ่ือฟนฟูศิลปะการแสดงประจําชาติใหกลับมาไดรับความนิยม จึงมีการฟนฟูตัว

ละครตาง ๆ ท่ีกําลังจะสูญหายไปจากการแสดงนํากลับมาแสดงอีกครั้งรวมถึงตัวละครวานรเตียวเพชร  

จากการศึกษาขอมูลท้ังหมดในบทความวิชาการนี้ผูเขียนบทความสามารถสรุปเปนแผนผัง

การวิเคราะหไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากแผนผังความคิดขางตนสรุปไดวาวานรเตียวเพชร หมายถึง วานร 9 ตัว ท่ีเปนเทวดาแบง

ภาคลงมาเกิดเพ่ือเปนทหารใหกับพระราม มีลักษณะเปนลิงโลน สวมผาโพกศีรษะเปนเกลียวผาตะบิด

ลงรักปดทองเรียกวา “เตียวเพชร” ตัวละครวานรเตียวเพชรเกิดข้ึนในการแสดงโขนครั้งแรกในสมัย

ของนายธนิต อยูโพธิ์ เปนอธิบดีกรมศิลปากร และเริ่มเสื่อมความนิยมในการแสดงโขนเม่ือ นายธนิต 

อยูโพธิ์ เกษียณอายุราชการ เนื่องดวยปญหาวิกฤตเศรษฐกิจตมยํากุงท่ีสงผลกระทบดานงบประมาณ

ตวัละครวานรเตียวเพชร 

ประวติัความเป็นมา 
การเส่ือมความนิยมในการแสดงโขน 

เป็นเทวดาท่ีอวตาลเป็นวานร

อยูใ่นกองทพัของพระราม มี

ทั้งหมด 9 ตวั 

เกิดข้ึนในการแสดงโขนสมยั

นายธนิต อยูโ่พธ์ เป็น

อธิการบดีกรมศิลปากร 

เส่ือมความนิยมในการแสดง

โขนหลงัจากนายธนิต อยูโ่พธ์ 

เกษียณอายรุาชการ 

สาเหตุของการเส่ือมความนิยมในการแสดง

โขน 

- ปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจตม้ยาํกุง้ 
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ในการจัดการแสดงโขน จึงทําใหผูกํากับการแสดงเลือกท่ีจะตัดทอนตัวละครท่ีไมจําเปนมากนักตอการ

แสดงอยางวานรเตียวเพชรออกเหลือไวเพียงตัวละครท่ีสําคัญในการแสดงตอนนั้น ๆ และไมนิยมท่ีจะ

สรางหัวโขน  หรือเครื่องแตงกายวานรเตียวเพชรข้ึนใหม ดวยเหตุนี้ทําใหในปจจุบันตัวละครวานร

เตียวเพชรเสื่อมความนิยมในการแสดงโขน ทําใหตัวละครนี้ไมเปนท่ีรูจักและกําลังจะสูญหายไปจาก

การแสดงโขนของประเทศไทย 

 ทายท่ีสุดผูเขียนบทความหวังวาขอมูลในบทความนี้จะเปนประโยชนใหกับผูท่ีสนใจศึกษาตัว

ละครวานรเตียวเพชร และหวังเปนอยางยิ่งวาตัวละครวานรเตียวเพชรท่ีใครหลายคนคิดวาไมมีสําคัญ

จะกลับมามีบทบาทอีกครั้งในศิลปะการแสดงโขนของประเทศไทย  

 

ขอเสนอแนะ 

 1.ควรมีการสรางสรรคผลงานนาฏยประดิษฐในบทบาทของตัวละครวานรเตียวเพชรเพ่ิมข้ึน 

ท้ังในรูปแบบของระบํา และการแสดงเปนชุดเปนตอนในการแสดงโขน 

 2.ควรมีการศึกษาตัวละครตาง ๆ ในการแสดงโขนเพ่ิมมากข้ึน เชน วานรจังเกียง สหัสกุมาร 

สิบรถสิบขุน เปนตน 
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วิธีการนําเสนอฉากยุทธหตัถีกับอรรถรสของผูชมในการแสดงประกอบ แสง สี เสียง 

ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

วัชราพร  สุขสมวงศ 

คณะศิลปกรรมศาสตร 
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บทคัดยอ 

 การแสดงประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ไดถายทอด

เรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแตทรงพระเยาว จนกระท่ังทํายุทธหัตถี ท่ีบันทึกบน

ประวัติศาสตรไทย และเพ่ือใหคนรุนหลังระลึกถึง จึงจัดการแสดงข้ึนทุกป เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2532 

จวบจนวันนี้ก็ยังคงเปนท่ีนิยมของผูชม เนื่องจากมีฉากท่ีสามารถสรางความประทับใจ ท้ังนี้ผูจัด

คํานึงถึงความสมจริงในการแสดง จึงมีการนําสัตวเขารวมแสดง สัตวเหลานี้สามารถสรางความบันเทิง

ใจ และความสลดใจผานบทบาท ทําใหเกิดความสมจริง แตความสมจริงดังกลาวอาจเปนท่ีตองการ

ของผูชมเพียงจํานวนหนึ่ง อาจขัดแยงกับมุมมองของผูชมกลุมอ่ืน เชน นักอนุรักษสัตว เนื่องจากพวก

เขามองวาสัตวเปนสิ่งมีชีวิต มีความรูสึก และเปนองคประกอบของสิ่งแวดลอม มิใชองคประกอบของ

การแสดง ความขัดแยงดังกลาวทําใหในป พ.ศ. 2559-2560  ไดนําเทคโนโลยีมานําเสนอแทนการใช

สัตว ถือเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีสงผลกับอรรถรสของผูชมอยางมาก  

 บทความฉบับนี้ชี้ใหเห็นถึงความขัดแยง และความคาดหวังของผูชม กับแนวคิดของนัก

อนุรักษสัตวท่ีมีผลตอการจัดการแสดง หากตีความตามความเขาใจของผูศึกษา การแสดงในรูปแบบ

ตางๆ จะเกิดข้ึนไมไดหากไรผูชม นั่นเปนสาเหตุใหผูจัดมีการปรับตัวเขาหาผูชม โดยการสนองตาม

ความตองการ เพ่ือความอยูรอดของการจัดการแสดงนั้นๆ โดยคํานึงถึงอรรถรสในการรับชมการแสดง 

สําหรับการแสดงประกอบแสง สี เสียง ดังกลาวทําใหเห็นวาผูรับชมสวนมาก พึงรับชมการแสดงท่ี

สมจริงดวยการใชสัตวมาแสดง มากกวาจะมองถึงดานของการทารุณกรรมสัตว  

 

คําสําคัญ: ยุทธหัตถี, การแสดง แสง สี เสียง, อรรถรสของผูชม 
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Abstract 

 Yuthahathee Combat’s light and sound show at Don Jaedee Memorial in 

Suphanburi province has depicted a story of King Naresuan from his childhood to the 

time of his combat on elephant which was recorded in the Thai history. This event has 

been annually organized since 1989 for the later generation to commemorate it.  The 

show has gained its popularity among the audience until this day because there is an 

impressive scene.  Taking the show’s reality into consideration, the organizers brought 

animals to perform in the show.  These animals could create both realistically 

entertaining and tragic experience for the audience through their performing roles.  

However, such a realistic performance may be required by a small number of audience 

which could contradict with other groups of audience, namely the animal 

conservationists. This is because they thought that animals were living creatures with 

feelings and should be environmental elements rather than those of the performance.  

In 2017 – 2018, this contradiction resulted in the replacement of animals with 

technology.  This change has caused a tremendous effect on the audience’s 

experience.    

This article pointed out the contradiction and expectations of the audience 

towards the ideas of the animal conservationists that affected the show arrangement.  

According to the author’s understanding, any performances could not happen in the 

absence of the audience. That was why the organizers have acclimated themselves to 

the audience by responding to their needs which related to their experience when 

attending the shows for any shows’ viability. As for arranging the show with light and 
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sound, it could be seen that most of the audience were pleased with the show’s 

reality by having the animals performed in the show rather than thought that it was 

the animals’ abuse. 

 

Key words: Yuthheetee, dramatic light and sound show, audience's pleasure 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 569 | 
 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การดําเนินชีวิตของมนุษยเราบนโลกใบนี้มีการพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ จนกระท่ังเห็นไดวามีความ

เจริญกาวหนาจนมาถึงปจจุบัน ดวยเหตุจากปจจัยสําคัญท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะการสื่อสาร เพราะ

การสื่อสาร กอใหเกิดความเขาใจอันดีงามระหวางมนุษยดวยกัน การสื่อสารคือการถายทอดเรื่องราว 

ความรู ประสบการณ ความรูสึก ความคิดเห็น โดยผานเครื่องมือตางๆ ท้ังสิ่งท่ีเกิดจากธรรมชาติอยาง

รางกายของมนุษยหรืออุปกรณท่ีมนุษยสรางข้ึน เชน การพูด การเขียน การแสดงสีหนา หรือ

แมกระท่ังการแสดง เปนตน จากทฤษฎีของนักมานุษยวิทยาชวงปลายศตวรรษท่ีสิบเกาและตน

ศตวรรษท่ียี่สิบ เชื่อวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ศิลปะการแสดง (performance art) เปนสิ่งท่ีอยู

ใกลชิดมนุษย เนื่องจากเปนการเคลื่อนไหวท่ีมนุษยสรางข้ึนโดยมีพ้ืนฐานมาจากธรรมชาติ (นพมาส 

แววหงษ, 2556: 97) โดยพยายามสื่อสารถายทอดความหมายผาน อารมณ และความรูสึก ไปสูการ

รับรูท่ีใชจินตนาการและประสบการณของผูชม ดวยวิธีการนําเสนอท่ีหลากหลาย  เชน การเตน การ

รอง และการแสดงละคร เปนตน ในบรรดาศิลปะการแสดงท่ีกลาวมาขางตน การแสดงละครถือเปน

การแสดงท่ีสื่อสารและถายทอดความหมายไดอยางชัดเจนท่ีสุด เพราะมีเนื้อหาท่ีเปนเรื่องราว และมี

บทบาทท่ีชัดเจน ท้ังนี้อาจใชองคประกอบของละคร เพ่ือชวยเพ่ิมความนาสนใจใหกับการแสดงนั้นๆ  

 ธรรมชาติของมนุษยมีสัญชาตญาณในการเลียนแบบ หากวามนุษยตองการความสมจริงใน

การแสดง ก็จะมีการแสวงหาวิธีการเพ่ือประกอบการเลาเรื่องใหสมจริง ไมวาจะเปน เสื้อผา การ

แตงหนา อุปกรณ ฉาก แสง สี เสียง สถานท่ี เปนตน (นพมาส แววหงษ, 2556: 97) ดังนั้นความ

สมจริงในการแสดงถือเปนสิ่งสําคัญในแงของการรับชม ท้ังดานความรู ความเขาใจ และความ

นาเชื่อถือ อันจะสงผลกับการแสดงมากหรือนอย ก็ข้ึนอยูกับประสบการณ และความรูความเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องท่ีไดรับชมของผูชมหรือท่ีเรียกวา “สัญญะ” ท้ังนี้ยังกอใหเกิดความคาดหวังท่ีจะเห็นการ

แสดงในแบบท่ีผูชมเองเคยประสบพบเจอ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ไดให

ความหมายของคําวา สมจริง และ อรรถรส ไวดังนี้  

- สมจริง หมายถึง เปนสิ่งท่ีควรถือไดวาเปนจริง มีความคลายกับสิ่งท่ีเปนจริง 

เหมือนจริงแตไมใชความจริงท้ังหมด  

- อรรถรส หมายถึง รสแหงถอยคําท่ีทําใหเกิดความซาบซ้ึง เกิดอารมณสะเทือน

ใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)    

ดังนั้น ความสมจริงของการแสดงทําใหเกิดผลกระทบตออรรถรสของผูชม คือการรับรูความรูสึกในใจ 

ความบันเทิงใจ ความอ่ิมเอมใจในการคลอยตามไปกับการแสดงท่ีสมจริงในระหวางการรับชม อัน

เก่ียวของกับรสนิยมของบุคคลท่ีตางกันตามธรรมชาติของมนุษย ดังนั้น ผูจัดการแสดงจึงตองมีการ
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พัฒนาและปรับตัวใหเขาถึงผูชม เพ่ือตอบสนองความตองการของผูชม ทําใหเกิดการแสดงละครท่ีเปน

เรื่องราว หลากหลายรูปแบบ เชน ละครเวที ละครโทรทัศน การแสดงประกอบแสงสีเสียง เปนตน 

 การแสดงแสง เสียง (Light & sound show) หรือ “Son et lumiere” เปนการแสดงท่ีมีตน

กําเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศส พอล โรเบิรต ฮูติน (Paul Robert-houdin) เปนผูเริ่มสรางการแสดง

แสง เสียง ข้ึน ณ ปราสาทของเมืองลัวร ประเทศฝรั่งเศสเปนแหงแรก ในการแสดงครั้งนั้นเปนการใช

แสงสาดสองท่ีวัตถุและสถานท่ี ประกอบกับเสียงบรรยายเทานั้น จะไมใชนักแสดง และไดแพรหลาย

มาเรื่อยๆในทวีปยุโรป จนเขามาสูทวีปเอเชีย ประเทศไทยไดนําการแสดงแสง  เสียง มาใชในดานการ

สงเสริมการทองเท่ียวในงานเทศกาล หรือประเพณีตางๆ โดยจัดข้ึนครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2519 ณ วัด

อรุณราชวรารามวรมหาวิหาร โดยกรมศิลปากรและกองทัพเรือรวมมือกัน ตอมาในป พ.ศ. 2525 ไดมี

การจัดงานมหรสพสมโภชฉลองกรุงรัตนโกสนิทร 200 ป ก็ไดมีการจัดการแสดง แสง เสียง ภายในวัด

พระศรีรัตนศาสดาราม อันเปนท่ีชื่นชอบของผูชมจํานวนมาก และถือเปนจุดเริ่มตนของการแสดงแสง 

เสียง ในประเทศไทย 

 การแสดงประกอบแสง สี เสียง (Dramatic Light and Sound Show) เปนการแสดงท่ี

ประยุกตมาจากการแสดงแสง เสียง  (Light & sound show) โดยแสดงเปนเรื่องราว ใชบทเปนตัว

กําหนดการแสดง สื่อสารรวมกับการใชเทคโนโลยี แสง เสียง ยิ่งใหญตระการตา เพ่ือชวยเสริมสราง

อรรถรสใหกับผูชม ในประเทศไทยไดจัดการแสดงประกอบแสง สี เสียง ชุดวิมายนาฏการ ณ ปราสาท

หินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ข้ึน เม่ือป พ.ศ. 2533 ดําเนินการโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(ททท.) (วิศปตย ชัยชวย) นับแตนั้นมาองคกรการทองเท่ียวแหงประเทศไทยจึงเปนแรงสําคัญท่ี

สนับสนุนการจัดการแสดงประกอบแสง สี เสียง เพ่ือสงเสริม เศรษฐกิจการทองเท่ียวของประเทศไทย 

ณ สถานท่ีประวัติศาสตรสําคัญของทองถ่ิน ถือเปนประโยชนแกชุมชน และประเทศไทยอยางมาก  

 วิสาลินี นอยครบุรี (วิสาลินี นอยครบุรี, 2560) ไดคนควาเก่ียวกับการแสดงประกอบ แสง สี 

เสียง ในประเทศไทยบันทึกไวในวิทยานิพนธเรื่อง การจัดการแสดง แสง เสียง ชุด พนมรุงมหาเทวาลัย 

ป 2560 กลาววา การแสดงประกอบแสง เสียง จําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือการแสดงประกอบ 

แสง เสียง ประจําป ซ่ึงในประเทศไทยมี 18 แหง 9 ชุดการแสดง และการแสดงประกอบ แสง เสียง 

แบบเฉพาะกิจ จัดแสดงในประเทศไทย 9 แหง 9 ชุดการแสดง โดยการแสดงท้ัง 2 ลักษณะนี้จะ

นําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตรท่ีสําคัญในแตละทองถ่ินนั้นๆ  

 ผูศึกษามีความสนใจในประวัติศาสตรในทองถ่ินของจังหวัดสุพรรณบุรี หากพูดถึงการแสดง

แสงสีเสียงในจังหวัดสุพรรณบุรี ก็คงจะตองกลาวถึงงานอนุสรณดอนเจดีย และงานกาชาดประจําปจัด 

ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย อําเภอดอนเจดีย มีการจัดแสดงยุทธหัตถีชนชาง

เทิดพระเกียรติ ประกอบแสง สี เสียง ชวงการจัดงานจะอยูในระหวางวันท่ี 18 มกราคม – 1 

กุมภาพันธ ของทุกป (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี, 2562) 
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 ในการแสดงประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ไดมีการ

ถายทอดเรื่องราวขององคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแตทรงพระเยาว จนกระท่ังมีการกระทํายุทธ

หัตถี กับพระมหาอุปราชาครั้งสุดทาย ถือเปนศึกครั้งสําคัญท่ีบันทึกเปนประวัติศาสตรของชาติไทย 

และตราตรึงในหัวใจของคนไทยตลอดมา การแสดงดังกลาวจัดข้ึนทุกป และมีองคประกอบท่ี

หลากหลาย เนื่องจากเปนการแสดงประกอบแสง สี เสียง บนพ้ืนท่ีกลางแจงขนาดใหญ หนึ่งใน

องคประกอบท่ีนาสนใจ และเปนเรื่องท่ีนาศึกษา คือนักแสดงท่ีไมใชมนุษย นั่นก็คือสัตว เปนท่ีทราบ

กันดีวาสัตวเปนสิ่งมีชีวิตท่ีอยูภายใตอํานาจของมนุษยมานาน และสัตวเหลานี้ก็สามารถสรางความ

บันเทิงใจ และความสลดใจใหกับมนุษยผานบทบาทการแสดงไดเชนกัน และเม่ือการแสดงประกอบ

แสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี มีการนําสัตวเขามารวมในการแสดง ก็ทํา

ใหการแสดงดังกลาวเปนท่ีชื่นชอบของผูคนจํานวนมาก เพราะทําใหเกิดความสมจริงดังท่ีไดกลาวไว

ขางตน แตความสมจริงดังกลาวอาจเปนสิ่งท่ีผูชมจํานวนหนึ่งพึงตองการ แตอาจขัดแยงกับมุมมองของ

ผูชมกลุมอ่ืน เชน นักอนุรักษสัตว เปนตน เนื่องจากพวกเขาเหลานี้มองวาสัตวเปนสิ่งท่ีมีชีวิต มี

ความรูสึก และเปนองคประกอบสําคัญของสิ่งแวดลอม มิใชองคประกอบของการแสดง ควรไดรับการ

คุมครอง อันสอดคลองกับพระราชบัญญัติ การปองกันการทารุณกรรมสัตว ท่ีมีการประกาศเม่ือป 

พ.ศ. 2557  

 เนื่องจากความขัดแยงดังกลาวจึงทําใหในป พ.ศ. 2559-2560  จังหวัดสุพรรณบุรีไดนําวิธีการ

นําเสนอการแสดงประกอบแสง สี เสียง ในรูปแบบใหม นําเสนอในรูปแบบ Multi Dimension คือ

การใชนักแสดง รวมกับจอ LED ขนาดยักษ (งานอนุสรณดอนเจดีย สุพรรณบุรี เฉลิมฉลองและ

สักการะอนุสาวรียแหงประวัติศาสตร, 2562) มีการดึงดูดผูชมดวยนักแสดงนําดาราชื่อดัง และ

ปรับปรุงบทใหเขากับการแสดงแบบใหมมากข้ึน โดยยังคงเคาโครงเรื่องคลายเดิม นับวาเปนการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ แตผลตอบรับอาจไมสูดีนัก เนื่องจากเสียงตอบรับจากผูชม จํานวนผูเขาชมมี

นอย เปนสาเหตุใหทางผูจัดกลับมาใชการแสดงในรูปแบบเดิมอีกครั้ง และเม่ือนําการแสดงในรูป

แบบเดิมกลับมานําเสนอ ในป พ.ศ. 2561-2562 ปรากฏวามีผลตอบรับเปนท่ีนาพึงพอใจ  

 บทความนี้มุงศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนําเสนอฉากยุทธหัตถีในการแสดงประกอบแสง      สี 

เสียง อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในทฤษฎี (swot analysis) การวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออนเพ่ือคนหาโอกาส และอุปสรรคท่ีกําลังเผชิญ มาเปนกรอบในการวิเคราะห เพ่ือศึกษาความพึง

พอใจของผูชมท่ีมีตอการแสดงท้ัง 2 รูปแบบ อีกท้ังผูศึกษาไดเล็งเห็นถึงความตองการ หรือความ

คาดหวังของผูชมท่ีกอใหเกิดอรรถรสในการรับชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณ

ดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี และความขัดแยงระหวางมุมมองของผูชม ผูจัดและกลุมอนุรักษสัตว    

ท่ีมีผลตอการจัดการแสดง ประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 
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พรอมท้ังศึกษาวิธีการนําเสนอการแสดงดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางใดแนวทางหนึ่งใหแกการแสดง

ประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ในปตอๆไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเปรียบเทียบวิธีการนําเสนอการแสดงประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย 

จังหวัดสุพรรณบุรี  

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูชมท่ีมีตอวิธีการนําเสนอการแสดงประกอบแสง สี เสียง   ยุทธ

หัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

ขอบเขต  

 ศึกษาวิธีการนําเสนอฉากยุทธหัตถีในการแสดงประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอน

เจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ระหวางป พ.ศ. 2558 และ ป พ.ศ. 2559 

 

การนําเสนอฉากยุทธหตัถใีนการแสดงประกอบแสง สี เสียง 

อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ในการแสดงประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มแสดง

ตั้งแตป พ.ศ. 2532 ไดมีการถายทอดเรื่องราวขององคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งแตพระเจาบุเรง

นองไดทรงขอพระนเรศวรไปเปนองคประกันท่ีหงสาวดี ทําใหพระองคตองจากบานเกิดเมืองนอน

ตั้งแตมีพระชนมมายุเพียง 9 พรรษา ในการแสดงมีเหตุการณท่ีสําคัญหลายฉาก เชน การประกาศ

อิสรภาพ ถือเปนฉากสําคัญท่ีดําเนินเรื่องไปถึงจุดจบไดอยางมีสมเหตุสมผล นั่นคือฉากการทํายุทธ

หัตถี แสดงถึงการตอสูอยางเขมแข็งขององคสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนกระท่ังไดชัยชนะตอพระ

มหาอุปราชา ถือเปนศึกครั้งสําคัญท่ีบันทึกเปนประวัติศาสตรของชาติไทย และตราตรึงในหัวใจของคน

ไทยตลอดมา  

 การแสดงประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรีในป พ.ศ. 

2558 และป พ.ศ. 2559 มีการนําเสนอโครงเรื่องท่ีเหมือนกัน แตวิธีการนําเสนอมีความแตกตางกัน   

ดังท่ีผูศึกษาจะยกตัวอยางวิธีการนําเสนอในแตละฉากการแสดงท่ีมีความแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบวิธีการนําเสนอการแสดง แสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย  

ในแตละฉาก 

ฉากท่ี ฉากการแสดง การแสดงในป พ.ศ. 2558 การแสดงในปป 2559 

1 ฉากการละเลนชนไก มีการใชไกชนกันจริงในการ

แสดง  

การละเลนชนไกในจอ LED 

2 ฉากเปลี่ยนตัวเชลย การเดินทางของพระพ่ีนาง

สุพรรณกัลปยาไปเปนบาท

บริจาริกาใหกับกษัตริยของ

หงสาวดี  ใชการชางเปน

พาหนะไปยังอีกฝงของเวที

ท่ีสมมติเปนเมืองหงสาวดี   

ใชการเดินเทาขามไปยังอีกฝง

ของเวทีท่ีสมมติเปนเมืองหง

สาวด ี

3 ฉากประกาศอิสรภาพ การหลั่ งน้ํ า เ พ่ือประกาศ

อิสรภาพ ผูแสดงจะหลั่งน้ํา

ทั ก ษิ โ ณ ท ก  จ า ก พ ร ะ

สุ ว รรณภิ งคารลงมายั ง

พ้ืนดิน  

ผูแสดงจะยืนนิ่งดานหนาจอ ใช

การฉายในขณะท่ีพระนเรศวร

ทรงหลั่งน้ําทักษิโณทก จากนั้น

ผูแสดงดานหนาจอก็จะใชดาบ

ไพโรมือ กรีดแสง 

4 ฉากพระแสงปนตนขาม

แมน้ําสะโตง 

พระนเรศวรทรงถือ พระ

แสงปนตนขามแมน้ําสะโตง 

รวมถึงใชการข่ีชาง และมา

จริง ในการแสดง  

การแสดงฉากนี้ใชการฉายบน

จอ LED 

5 ฉากพระสุบินนิมิต ใชการบรรยาย  ใชการฉายภาพบนจอ LED 

6 ฉากยุทธหัตถี ใชชางจริงซ่ึงมีการยกขา 

การชนกัน  

 

ฉากนี้ มีการฉายภาพการชน

ชางในจอ LED จนจบการแสดง 

แลวตอดวยทวยเทพแซซอง 

ยินดีในชัยชนะ 

  

การนําเสนอการแสดงประกอบแสง สี เสียง อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ังสอง

รูปแบบนี้ สรุปไดวามีความแตกตางกันในเรื่องของ วิธีการนําเสนอการแสดง โดยในปพ.ศ. 2558 ใช

สัตวแสดงจริงโดยมีนักแสดงควบคุมใหสัตวเคลื่อนท่ีหรือทําทาทางตามบทบาท ดานเนื้อเรื่องจะเนน

การบรรยายแลวทําทาทางประกอบ ปพ.ศ. 2559 มีการใชเทคโนโลยี  Multi Dimension คือการ
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แสดงท่ีใชนักแสดง แสดงรวมกับจอ LED ขนาดยักษ โดยในจอดังกลาวจะฉายภาพ CG (โปรแกรม 

computer graphics software) เปนการใชคอมพิวเตอรสรางและจําลองการกระทํายุทธหัตถีข้ึนมา 

แทนการใชชางจริง โดยนําดารานักแสดงเขามาอยูในภาพ CG ดังกลาว ฉายพรอมกับนักแสดงตัว

ประกอบท่ีสูรบกันในสนาม ดานเนื้อหาและบทละครก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหเขาถึงอารมณและ

ความรูสึกของตัวละครมากยิ่งข้ึน การแสดงในครั้งนี้กํากับโดย คุณศุภวัฒน จงศิริ ประธานกรรมการ 

บริษัท คอมอารต โปรดักชั่น  
 

 
ภาพ : ภาพการแสดงยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย ฉากทํายุทธหัตถี ป 2558 

ท่ีมา : http://www.dsd.go.th/DSD/Activity/ShowPrintPage/6058?region_id=0 

 สืบคนเมื่อ 18 เมษายน 2562 

 
ภาพ : ภาพการแสดงยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย ฉากชนไก ป 2558 

ท่ีมา : http://www.ทองท่ัวไทย.com/งานอนุสรณดอนเจดีย-สุพรรณบุร ี 

 สืบคนเมื่อ 18 เมษายน 2562 

http://www.%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ภาพ : ภาพการแสดงยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย ฉากเปลี่ยนตัวเชลย ป 2558 

ท่ีมา : http://www.ทองท่ัวไทย.com/งานอนุสรณดอนเจดีย-สุพรรณบุร ี 

 สืบคนเมื่อ 18 เมษายน 2562 

 

 
ภาพ : ภาพการแสดงยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย ฉากยุทธหัตถี ป 2559 

ท่ีมา : http://www.suphan.biz/donjaedeelightandsound.htm 

 สืบคนเมื่อ 18 เมษายน 2562 

 

 

 

http://www.%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://www.suphan.biz/donjaedeelightandsound.htm
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 บทความชิ้นนี้ไดอาศัยแนวคิดทฤษฎีในการวิเคราะหประกอบดวยทฤษฏี SWOT (สุทัศน นํา

พูลสุขสันติ์) เพ่ือแยกจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีสงผลตอแนวคิดและวิธีการนําเสนอการ

แสดง 
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  ทฤษฎี SWOT คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ สภาพการณ

ภายในและสภาพการณภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปนการวิเคราะห

สภาพการณ (situation analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค 

การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ซ่ึงจะชวยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังสิ่งท่ีไดเกิดข้ึนแลว

และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมท้ังผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงขอมูลเหลานี้จะ

เปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธและการดําเนินตาม   กลยุทธของ

องคท่ีเหมาะสมตอไป 

  S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็งหรือขอไดเปรียบ                

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออนหรือขอเสียเปรียบ               

 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส                 

 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ขอจํ า กัด ซ่ึ ง เ กิด จากสภาพแวดลอม

ภายนอก บางครั้งการจําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งท่ีทําไดยาก เพราะท้ังสองสิ่งนี้สามารถ

เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอาจทําใหสถานการณท่ีเคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรคได   

 ผูศึกษาไดทําการวิเคราะห แยกแยะจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ท่ีสงผลตอแนวคิด

และวิธีการนําเสนอการแสดงประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรี ท้ัง 

2 รูปแบบ ดังจะแสดงในตารางตอไปนี้ 

 

วิเคราะห การแสดงประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย  

จังหวัดสุพรรณบุรีท้ัง 2 รูปแบบ 

 ป 2558 ป 2559 

S 

(จุดแข็ง) 

- รูปแบบการแสดงมีความสมจรงิ 

- ใหความรูสึกต่ืนตัว และตื่นเตน ใน

ระหวางการรับชม 

- เห็นถึงการพัฒนาอาชีพและเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของสัตว 

- เห็นถึงความสามารถและศักยภาพ

ของสัตว 

- ดึงดูดผูชม 

สรางคุณคาตอความรูสึกในความรัก

ชาต ิ

- รูปแบบการนําเสนอการแสดงมี

ความชั ด เจน  มอง เห็ นการ ถึ ง

อารมณ 

ใหความทันสมัย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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W

(จุดออน) 

- การบาดเจ็บของสัตว - รูปแบบการนําเสนอการแสดงไม

สมจรงิ 

- ให คว ามรู สึ กคล า ย กับก ารช ม

ภาพยนตร 

- ผลตอบรับของผูชม 

O 

(โอกาส) 

- การพัฒนาการแสดงของผูจัดการ

แสดงใหตรงความตองการของผูชม 

- ผลการตอบรับความพึงพอใจของผู

เขาชม 

- สงเสริมเศรษฐกิจทองถ่ินใหยั่งยืน 

สงเสริมศักยภาพของสัตวไทย 

- การพัฒนาการดานเทคโนโลยี 

ดานความสามารถในการการแขงขัน 

T

(อุปสรรค) 

- มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ก ฏ ห ม า ย

พระราชบัญญัติ การปองกันการ

ทารุณกรรมสัตว ท่ีมีการประกาศ

เม่ือป พ.ศ. 2557  

- กลุมผูชมท่ีมีมุมมองอนุรักษสัตว 

- ผลกระทบทางดานความรมมือจาก

ชุมชน 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลตามตารางขางตน สรุปไดวา การแสดงประกอบแสง สี เสียง      ยุทธ

หัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรีในป พ.ศ. 2558 มีจุดแข็งมากกวา จุดดอย จึงทําใหเกิด

โอกาสท่ีจะทําใหการแสดงรูปแบบนี้สําเร็จไดมากกวาลมเหลว สวนการแสดงประกอบแสง สี เสียง 

ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรีในป พ.ศ. 2559 ปรากฏจุดดอย มากกวาจุดเดน สงผล

ใหเกิดอุปสรรคท่ีอาจทําใหไมสามารถทํางานสําเร็จได ท้ังนี้ท้ังนั้น ขอมูลดังกลาวไดมาจากการสํารวจ

จากผูชมท่ีมีประสบการณในการรับชมการแสดงประกอบแสง สี เสียง อนุสรณดอนเจดีย จังหวัด

สุพรรณบุรี จํานวน 100 คน รอยละ 88.3% พึงพอใจกับการแสดงในรูปแบบการใชสัตวมีสวนรวม 

และเห็นดวยในการนําสัตวเขารวมการแสดงรอยละ 83.3% ในขณะท่ีพึงพอใจกับการแสดงประกอบ

แสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย จังหวัดสุพรรณบุรีในป พ.ศ. 2558 (รูปแบบ Multi 

Dimension) มีเพียงรอยละ 11.7% และเห็นดวยในการใชเทคโนโลยี CG แทนการใชสัตวจริงรอยละ 

70% จะเห็นไดวาผูชมมีอิทธิพลตอการนําเสนอรูปแบบการแสดงอยางมาก 
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สรุป 

 วิธีการนําเสนอฉากยุทธหัตถี ในการแสดงประกอบแสง สี เสียง ยุทธหัตถี อนุสรณดอนเจดีย 

จังหวัดสุพรรณบุรีนี้ ทําใหเห็นวาผูรับชมสวนมาก มีอรรถรสในการรับชมการแสดงท่ีสมจริงดวยการใช

สัตวมาแสดง มากกวาจะมองถึงดานของการทารุณกรรมสัตว ผูศึกษาจึงมองเห็นวาวิธีการนําเสนอการ

แสดงนั้นสําคัญตอการจัดการแสดง ในดานการอยูรอด เนื่องจากการแสดงตองการผูชม นั่นเปนสาเหตุ

ใหผูจัดมีการปรับตัวเขาหาผูชม โดยการสนองตามความตองการ อันตรงกับแนวคิดในหนังสือ “ละคร

คือชีวิต ชีวิตคือละคร” ท่ีไดกลาวถึงองคประกอบท่ีเปนไตรลักษณะของการแสดงละคร ท่ีตองมี

นักแสดง เรื่องราว และคนดู เพ่ือใหผูรับชมมีความสุข มีรอยยิ้ม มีคราบน้ําตา กลับบาน จะถือวาเปน

การแสดงท่ีสมบูรณ (ชลประคัลภ จันทรเรือง, 2544) 
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“โนราเทิดพระเกียรต”ิ เคร่ืองมือแสดงออกถงึความจงรักภักด ี

ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 

ภาณุพงศ รณรงค 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 บทความวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการแสดงโนราเทิดพระเกียรติท่ีมี

ความสัมพันธตอสถาบันพระมหากษัตริยในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของศิลปนและนักแสดง

โนรา โดยการวิเคราะห สังเคราะห จากการรวบรวมขอมูลเอกสาร ตํารา การสัมภาษณเชิงลึก      กับ

ศิลปนโนรา และผู เ ก่ียวของในการแสดงโนราเทิดพระเกียรติ ซ่ึงพบวาการแสดงโนราไมไดมี

จุดมุงหมายสําคัญในการแสดงเพียงเพ่ือความบันเทิงความสนุกสนานหรือเพียงเพ่ือใชในการประกอบ

พิธีกรรมทางความเชื่อ (โนราโรงครู) เทานั้น แตการแสดงโนรายังมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกับสถาบัน

พระมหากษัตริย ท่ีศิลปนโนราใชเปนเครื่องมือหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยท่ีศิลปนโนราพึงแสดงออกได โดยการแสดงออกผานกระบวนการสรางสรรคการแสดง

โนราเทิดพระเกียรติ ท่ีประกอบไปดวย 1) การประพันธบทรองในรูปแบบกลอนข้ึนมาใหม (กลอน

โนรา) ท่ีกลาวถึงการยกยองเทิดทูลในพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจตางๆ 2) 

การออกแบบทารําท่ีสื่อความหมายถึงความเคารพ พระบารมี พระเกียรติยศอยางสมพระเกียรติ ซ่ึงผู

แสดงตองผานการฝกฝน และมีทักษะในการแสดงโนรามีความเขาใจในความหมายของบทกลอนท่ี

สัมพันธกับทารํา (การรําตีบท) 3) การออกแบบดนตรี ใชดนตรีประกอบจังหวะกับการรองกลอนโนรา 

สลับกับการบรรเลงดนตรีประกอบทารําท่ีมีความไพเราะและทารําท่ีสวยงาม 4) เครื่องแตงกาย สวม

ชุดและเครื่องประดับโนราท่ีมีความสวยงาม และสื่อความหมายถึงการเทิดพระเกียรติ 5) อุปกรณการ

แสดงท่ีสื่อความหมายถึงพระบารมี พระเกียรติยศ และความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 

คําสําคัญ: โนราเทิดพระเกียรติ, สถาบันพระมหากษัตริย, การแสดงเทิดพระเกียรติ, 

   เครื่องมือแสดงความจงรักภักดี, เทิดพระเกียรติ 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 581 | 
 

 

“Honoured Nora”, a Lool Showing Loyalty to the Monarchy 

 

Phanuphong Ronnarong 

Faculty of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

 This study aims to investigate in Honoured Nora which shows the relationship 

with the King between artists’ and Nora performers’ loyalty. According to the synthetic 

analysis of documents and in-depth interview with Nora artists as well as with people 

who are involved with Honoured Nara found that Nora performance is not only aiming 

for entertainment or worship ( Nora Rong Kru) but the performance is also related to 

the monarchy. This is because Nora artists perform Naro dance to show their respect 

to the monarchy. The performance is included 1) composing of the new lyrics in the 

form of poem ( Glon Nora) which is honourily mentioned His Majesty’s abilities, 

remarkable talents, and all of his responsibilities. 2) Creating dance movement to show 

highly respect and the performers have to be well trained,  skilled, and able to 

understand the meaning of the poem which is related to the dance ( Karn Tee Bot). 3) 

beautifully composing the music which is used with Nora’s poem and for Nora dance. 

4) costume- beautifully wearing and decorating with Nora’s accessories which shows 

His Majesty’s honour. 5) equipments show the meaning of monarchy’s vertue, power, 

and people’s loyalty to the monarchy.     

 

Keywords: honoured Nora, Monarchy, honoured performance, 

     accessories representing loyalty, honour 
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บทนํา 

 โนราเปนศิลปะการแสดงพ้ืนบานภาคใต อันแสดงถึงภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการสั่งสม     จาก

ความสามารถของบรรพบุรุษ สอดคลองกับภูมิปญญาทางวัฒนธรรมผานกระบวนการฟนฟูอนุรักษ 

การเรียนรู สูความนิยมสืบตอมา เปนศิลปะท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตนตาม คือ เนนจังหวะ    ท่ีชัดเจน 

และมีกระบวนการรายรําเพ่ือการประกอบพิธีกรรมท่ีเรียกวา “โนราโรงครู” และการแสดงรายรําเพ่ือ

ความบันเทิงท่ีเรียกวา “โนรารํา โนราเดินโรง หรือโนราโรงแขง” มีนักวิชาการหลายทานกลาววา การ

แสดงโนราเกิดข้ึนเพ่ือประกอบพิธีกรรมกอนในคราวแรกสวนโนราเพ่ือความบันเทิงนั้นเกิดข้ึนตามมาที

หลัง โดยมาจากมุมมองของความเชื่อเก่ียวกับศาสนา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ครูหมอโนรา หรือ ตายายโนรา) 

นอกจากนั้นยังมาจากมุมมองวิถีชีวิตของคนภาคใต ท่ีสรางความเขมแข็งทางดานสังคม โลกทัศน และ

สุนทรียภาพ คนใตมีความเชื่อรวมกันวามีตายายเดียวกัน โนราจึงเปนสื่อกลางในการผสาน

ความสัมพันธของคนใตใหเปนหนึ่งเดียวกัน และสรางความเปนแบบแผนแกกัน ในทุกกิจกรรมของคน

ใตจะมีการแสดงโนราเปนสวนหนึ่งเสมอ จึงสามารถกลาวไดวา โนราเปนองคประกอบสําคัญในทุกวิถี

ชีวิตท่ีหลอเลี้ยงคนใตเสมอมา เม่ือวัฒนธรรมมีความสําคัญตอวิถีชีวิตยอมเปนตัวบงบอกไดวาสังคมนั้น

มีความเจริญข้ึนดวยตามลําดับ เพราะวัฒนธรรมกับสังคมเปนสิ่งคูกัน แตละสังคมมีวัฒนธรรมท่ี

หลากหลายมากนอยเพียงใดนั้น สืบเนื่องมาจากความแตกตางทางดานความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนาและ

ถ่ินท่ีอยู เปนตน วัฒนธรรมสรางความเปนระเบียบเรียบรอย บรรทัดฐานแกสังคม ฉะนั้นจึงกลาวไดวา 

วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งควบคูกับสังคมท่ีม่ันคงเชนกัน 

 ประเทศชาติไทยท่ีมีความม่ันคง เริ่มตนจากรากฐานทางวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง อัน

ประกอบดวยสถาบันแกนสําคัญหลัก คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ท้ังสามสถาบัน

เปนสถาบันท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ สถาบันแกนหลักท้ังสามสถาบันปรากฏใหเห็นเดนชัดเปน

สัญลักษณบนผืนธงชาติไทย ท่ีมีความหมายดังนี้ สีแดง หมายถึง สถาบันชาติ คือ แผนดินท่ีเราอยูอาศัย 

สีขาว หมายถึง สถาบันศาสนา คือ คําสอนของศาสดาท่ีสอนใหเราทุกคนเปนคนดี และสีน้ําเงิน 

หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย คือ ผูปกครองบานเมืองโดยธรรม เพ่ือความสงบสุขของพสกนิกรใน

ชาติ จากอดีตจนถึงปจจุบันคนไทยมีความผูกพันกับท้ังสามสถาบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบัน

พระมหากษัตริยอันถือเปนสถาบันสูงสุดท่ีทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือใหพสกนิกรใน

ประเทศมีความเปนอยูท่ีดี สถาบันพระมหากษัตริยจึงเปนดังท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ เปนศูนยรวมแหงความ

จงรักภักดีของประชาชนท้ังชาติอยางหาท่ีสุดมิได การแสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย 

สามารถปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยการยืนตรงแสดงความเคารพ ผูชายถวายคํานับ ผูหญิงถอน

สายบัว หรือการยืนตรงแสดงความเคารพเม่ือไดยินเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกครั้ง การแสดงความ
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เคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย เปนสิ่งท่ีประชาชนทุกคนพึงปฏิบัติ โดยไมมีขอยกเวน เปน

วัฒนธรรมท่ีเขมแข็งท่ีมีการปฏิบัติรวมกันมา  

 โนราเปนศาสตรดานศิลปะการแสดงท่ีเขมแข็งมาจากรากฐาน ดวยการอุปถัมภของสถาบัน

พระมหากษัตริย การตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณดวยการสืบทอดศิลปะพ้ืนบาน การสื่อสารการ

แสดงโนราดวยการเทิดพระเกียรติ จึงไมแปลกท่ีศิลปนโนราใชเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงความ

จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยท่ีทรงอุปถัมภวัฒนธรรมแขนงนี้ไวกอเกิดเปนระบบความสัมพันธ

ระหวางศิลปะการแสดงพ้ืนบานโนรากับสถาบันพระมหากษัตริย โดยบทความชิ้นนี้ไดนําเสนอถึง 

โนราท่ีศิลปนโนราสรางสรรคเปนการแสดงโนราเทิดพระเกียรติข้ึนเพ่ือการเทิดพระเกียรติและแสดง

ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 1.  ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการ หนังสือท่ีเก่ียวของจาก หอสมุดแหงชาติ 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 2.  ศึกษาจากการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญทางดานการแสดงโนรา และโนราเทิดพระเกียรติ 

โดยบันทึกการใหสัมภาษณดวยเครื่องบันทึกเสียง  

 3.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณ ใชแบบไมมีโครงสราง โดยมีประเด็นคําถาม

เก่ียวกับการแสดงโนราเทิดพระเกียรติ การใชโนราเทิดพระเกียรติเปนสื่อแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริย โดยการเก็บบันทึกขอมูล ผูศึกษาไดทําการบันทึกขอมูลจากการบันทึกเสียง   โดยใชแถบ

บันทึกเสียง และการจดบันทึกในเอกสารเปนลายลักษณอักษร 

 4. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยประมวลขอมูลจากเอกสาร

วิชาการ หนังสือ และการสัมภาษณ แลวนํามาสรุปผลการศึกษาเลมเอกสาร 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษา ศิลปะการแสดงโนราและโนราเทิดพระเกียรติ ท่ีศิลปนโนราใชเปนเครื่องมือ    

ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ท่ีสามารถแบงออกเปนประเด็นดังนี้ 

1. ศิลปะการแสดงโนรา คือ 

 โนรา หรือ มโนราห (เขียนเปน มโนราหรือมโนราหก็มี) เปนการละเลนพ้ืนเมืองท่ีสืบทอดกัน

มานานและนิยมกันอยางแพรหลายในภาคใต เปนการละเลนท่ีมีท้ังการรอง การรํา บางสวนเลนเปน

เรื่อง และบางโอกาสมีบางสวนแสดงตามคติความเชื่อท่ีเปนพิธีกรรม อาศัยหลักฐานจากตํานานก็ดี 

จากวรรณกรรมทองถ่ินก็ดีแมแตในวรรณคดีของภาคกลางท่ีกลาวถึงการละเลนพ้ืนเมืองชนิดนี้ก็ดี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 584 | 
 

 

(เชน บทพระราชนิพนธเรื่องอิเหนา ในรัชกาลท่ี 2) ปรากฏวาจนลวงถึงสมัยรัชกาลท่ี 2 แหงกรุง

รัตนโกสินทรลวนเรียกการละเลนชนิดนี้วา “ชาตรี” (มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทย

พานิชย, 2542: 3871) การแสดงโนรา เปนศิลปะการแสดงของภาคใต ท่ีมีการแสดงออกท้ังการรอง 

การรํา การแสดงเปนเรื่องราว ท่ีประกอบดวยจังหวะดนตรีอันบงบอกถึงความเปนเอกลักษณของชาว

ใต คือ มีจังหวะท่ีคลองแคลว เรงเรา ฉับไวและหนักแนน โนรามีความสัมพันธดํารงอยูคูกับวิถีชีวิตของ

คนใตมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีความผูกพันอยูในทุกชวงเวลาชีวิตของชาวใต สะทอนเอกลักษณ 

ประเพณี วัฒนธรรมความเชื่อท่ีไดรับการสั่งสมและสืบทอดจากบรรพบุรุษ กลาวโดยสรุปไดวามีการ

แสดงโนราในทุกกิจกรรมของชาวใต ท้ังงานมงคล และงานอวมงคล เพราะการแสดงโนราถือเปน

มหรสพศิลปะการแสดงข้ึนชื่อท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายในแทบทุกจังหวัดของภาคใต  

2. โนราทําหนาท่ี และมีจุดมุงหมายเพ่ือ 

 โนราไดรับความนิยมอยางแพรหลายท่ัวภาคใต เปนศิลปะการแสดงท่ีมีระเบียบแบบแผน

สามารถรักษาวิถีชีวิตทางสังคม และยังยึดม่ัน ฝงแนนอัตลักษณของชาวใต กลาวไดวาโนราเปน

สัญลักษณท่ีสะทอนไดถึงวิถีชีวิตความเปนอยูและความเชื่อความศรัทธาของชาวใตไดเปนอยางดี 

ลักษณะคลายกับการแสดงลิเกท่ีเปนสัญลักษณของภาคกลาง หรือการแสดงหมอลําท่ีเปนสัญลักษณ

ของภาคอีสาน เปนตน โนรามีจุดมุงหมายและโอกาสในการแสดงอยู 2 ลักษณะคือ โนราแสดงเพ่ือ

ความบันเทิงกับโนราแสดงเพ่ือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ (โนราโรงครู) 

 2.1 โนราเพ่ือความบันเทิง เปนการจัดแสดงข้ึนเพ่ือความสนุกสนาน สามารถพบเห็นไดทุก

กิจกรรมของชาวใต ท้ังงานนักขัตฤกษ งานแตงงาน งานบวช เปนตน อาจจะแบงไดอีก 2 ประเภท คือ 

โนราโรงเดียวท่ีจัดแสดงเพียงคณะเดียวหรือมากกวาท่ีจัดแสดงข้ึนเพ่ือความรื่นสนุกสนานเปนหลัก 

และโนราประชันโรง “โนราแขง” จัดแสดงตั้งแต 2 คณะข้ึนไป ลักษณะคลายการประกวดแขงขัน

เอาชนะ ประชันฝมือในการแสดงระหวางคณะโนราดวยกัน 

 2.2 โนราเพ่ือประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ (โนราโรงครู) เปนพิธีกรรมทางไสยศาสตร  จัด

ข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการไหวครูบาอาจารยหรือตายายโนรา พิธีกรรมครอบเทริดผูกผาใหญ  พิธี

กรรมการตัดจุก พิธีกรรมแกเหมรย (แกบน) จุดมุงหมายหลักไมไดมีไวเพ่ือใหความบันเทิง เฉกเชน

มหรสพท่ัวไป หากทําหนาท่ีผูกสัมพันธระหวางคนยุคปจจุบัน (ลูกหลาน) กับสิ่งเหนือธรรมชาติ (บรรพ

บุรุษท่ีลวงลับไปแลวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์) โดยมีลําดับพิธีกรรมและความสัมพันธท่ีไดรับอิทธิพลมาจาก

หลักความเชื่อของศาสนาเขามาเก่ียวของ 

3. โนรากับการปรับเปล่ียนของบริบททางสังคม 

 โนรามีความสัมพันธลึกซ่ึงและดํารงอยูควบคูกับวิถีชีวิตของชาวใตมาเปนระยะเวลาอัน

ยาวนาน ท้ังในดานความบันเทิงสนุกสนานและพิธีกรรมตามความเชื่อ ท่ีมีคุณคาแกการอนุรักษ และ

การสืบทอดใหคนยุคหลังไดเห็นถึงคุณคาของโนราอันจะนําไปสูหนทางการชวยเหลือฟนฟูใหการแสดง
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โนราเปนท่ีรูจักและเขาใจยิ่งข้ึน อดีตจนถึงปจจุบันโนรามีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ และพัฒนาไปตาม

กาลเวลาโดยผานวิถีชีวิต ความเจริญของเทคโนโลยี ระบบการศึกษา ระบบการเมือง การปกครอง 

แมแตวัฒนธรรมอ่ืนๆท่ีเขามา เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติรอบขาง และ ความตองการของสมาชิก

ในสังคม แตสิ่งเหลานั้นไมสามารถปรับเปลี่ยนรากเหงาของโนราท่ีฝงรากลึกใน จิตวิญญาณของชาวใต

ได แตกลับมีความเขมแข็งพัฒนาเพ่ือใหยังคงอยูกับบริบทของชุมชนและสังคมโดยคงลักษณะเดน 

ความเปนเอกลักษณของโนราไว ท้ังกระบวนการรําท่ีคลองแคลวฉับไว การรอง กลอนโนราท่ีใชภาษา

ถ่ินใต แมแตดานความเชื่อความศรัทธาในพิธีกรรม โดยปจจุบันพบวาโนรามีการพัฒนาและปรับ

ประยุกตไปตามจุดมุงหมายของการนําไปใช ใหดํารงอยูไปกับสังคม ดังตัวอยาง 

 3.1 การนําโนราไปประยุกตกับการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มีงานวิจัยผลของการออกกําลงักาย

แบบโนราแขก ตอความดันโลหิตในผูสูงอายุท่ีเปนโรคความดันโลหิตสูง โดยคุณอรทัย ชูเมือง พยาบาล

โรงพยาบาลปตตานี และคณะท่ีรวมศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาลผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน 

 3.2 โนราในการสงเสริมการทองเท่ียว มีรายงานการวิจัยการออกแบบการแสดงโนราเพ่ือการ

สงเสริมการทองเท่ียวตลาดริมน้ําคลองแดน อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยผูชวยศาสตราจารยทัศนี

ยา คัญทะชา เปนตน 

 3.3 โนรากับความสัมพันธของชุมชน มีบทความเรื่อง ศิลปะการแสดง “โนรา” กับการพัฒนา

ชุมชน : บานเกาะประดู ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง โดยคุณจีรวรรณ ศรีหนูสุด   เปน

ตน 

 3.4 โนรากับการแสดงตะวันตก (โนรารวมสมัย) การแสดงโนรารวมสมัย ชุดครู โดยผูชวย

ศาสตราจารยธรรมนิตย นิคมรัตน , การแสดงสรางสรรคโนรารวมสมัย ชุดพลิกผืนผาโนรารวมสมัย โดย

อาจารยอรวรรณ โภชนาธาร , การแสดงหุนกระบอกโนรา โดยอาจารย ดร.ธนภรณ แสนอาย เปนตน 

 3.5 โนรากับการออกแบบผลิตภัณฑ เชน การศึกษาศิลปะการแสดงโนราเพ่ือการออกแบบ

ผลิตภัณฑตกแตงภายในท่ีอยูอาศัย โดยคุณศิรัมภา จุลนวล เปนตน 

3.6 โนรากับสถาบันพระมหากษัตริย (โนราเทิดพระเกียรติ) เชน การแสดงโนราเทิดพระเกียรติ 

ของโรงเรียนอนุบาลเมืองกระบี่  ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริ กิ ต์ิ

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 , โนรา "เพลงทับเพลงโทน เทิดพระเกียรติ" ของวิทยาลัยนาฏศิลปนคร

ศรีฯ การแสดงเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสครบ 120 ป แหง

วันพระบรมราชสมภพและเปนบุคคลสําคัญของโลก เปนตน 

4. โนรากับความสัมพันธตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 “สถาบันพระมหากษัตริย” เปนสถาบันหลักอันเคารพสูงสุดของคนไทยท้ังประเทศ  เกิดข้ึนอยู

ควบคูกับสังคมไทยมาตั้งแตเริ่มตนความเปนชาติ สถาบันพระมหากษัตริยมีพระมหากรุณาธิคุณและ
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คุณูปการตอประเทศ หลายครั้งท่ีประเทศประสบกับปญหาและวิกฤตการณตางๆ ประเทศก็สามารถ

ผานชวงเวลานั้นมาไดดวยพระอัจฉริยภาพ พระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย รวมถึงพระราช

กรณียกิจ ขัตติยประเพณีดานตางๆ ของพระมหากษัตริยท่ีทรงปฏิบัติใหราษฎรไดเห็น ลวนเก่ียวของกับ

การดําเนินชีวิตของคนไทยท้ังสิ้น รากฐานของสังคมไทยจึงเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยเปนท่ี

ยึดเหนี่ยวใหเกิดความสมานฉันทของคนท้ังประเทศ  

 การแสดงความเคารพ ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยเปนหนาท่ีสําคัญท่ีตอง

ปฏิบัติของคนไทยทุกคน โนราเปนการแสดงพ้ืนบานท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณในการอุปถัมภจาก

สถาบันพระมหากษัตริย ผูชวยศาสตราจารยธรรมนิตย นิคมรัตน อางจากหนังสือเสด็จฯเยี่ยมราษฎร 

ภาคใต พ.ศ. 2502 วาในอดีตเม่ือครั้งท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลท่ี 9 

พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ไดทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัด

ภาคใต โดยแตละจังหวัดไดจัดถวายการตอนรับการเสด็จตามท่ีตางๆ เปนอยางดี มีการนํา

ศิลปะการแสดงพ้ืนบานมาถวายในการตอนรับดวยและหนึ่งในนั้นคือ การแสดงโนราเอกลักษณของ

ภาคใต ไดแก จังหวัดพัทลุง ณ หนาศาลากลางจังหวัดพัทลุง มีคณะโนราท่ีแสดงถวายการตอนรับ คือ 

คณะโนราของทานขุนอุปถัมภนรากร (พุม เทวา) , จังหวัดสงขลา มีคณะโนราท่ีแสดงถวายการตอนรับถึง 

2 ครั้ง ณ พลับพลาท่ีประทับบริเวณสโมสรขาราชการ สวนเสรี มีคณะโนราท่ีแสดงถวายการตอนรับจาก

นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม และคณะโนราตุง-เติม จังหวัดตรัง บริเวณลานหนาพระตําหนัก      เขา

นอย อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะโนราท่ีถวายการตอนรับจากคณะโนราแจง ศรีไชย และโนราคลาย 

เจริญมาก (โนราคลายข้ีหนอน) ตอมาเม่ือป พ.ศ. 2514 เปนโอกาสอีกครั้งท่ีโนราไดแสดงถวาย ณ พระ

ตําหนักจิตรลดารโหฐาน คือ คณะโนราของทานขุนอุปถัมภนรากร (พุม เทวา) 

 การถวายการแสดงโนราในครั้งตางๆ เปนครั้งสําคัญทําใหเห็นถึงพระบารมีของสถาบัน

พระมหากษัตริยท่ีทรงเมตตากรุณาคณะโนราไดรําถวาย รวมท้ังเปนการไดแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี ความกตัญูตอสถาบันพระมหากษัตริย จวบจนปจจุบันโนรายังมีโอกาสไดแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยในหลายโอกาสท้ังในงานพิธีและงานดานศิลปวัฒนธรรม 

ดังเชน มหกรรมหนังตะลุงและการแสดงพ้ืนบานภาคใตชายแดน เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ,การแสดงโนราเพ่ือถวายความอาลัยและสํานึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ในโครงการ

เสวนาทางวิชาการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" ,การประกวดการแสดงพ้ืนบานในสถานศึกษา ถวย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท เพลงโนรา เปนตน  

 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในรัชกาลท่ี 9 เปนเวลา 70 ปของการครองราชย

สมบัติ จึงเปนยุคของการพัฒนารูปแบบการแสดงของโนรามากท่ีสุดก็วาได ดังตัวอยางขางตนท่ีทรงมี

พระมหากรุณาธิคุณใหโนราไดแสดงถวายในโอกาสตางๆ และใหการอุปถัมภในดานศิลปวัฒนธรรม  
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โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผูทรงสน

พระทัยดานศิลปวัฒนธรรม และมีพระปรีชาสามารถดานอักษรศาสตรและดนตรีไทย ประกอบพระ

ราชกรณียกิจเพ่ือการอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย จึงไดรับการทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย

พระสมัญญาวา “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปน” คณะรัฐมนตรี ไดมี

มติใหวันท่ี 2 เมษายน ซ่ึงเปนวันคลายวันพระราชสมภพของพระองคเปน “วันอนุรักษมรดกของชาติ” 

ดวยตระหนักในพระปรีชาสามารถทางดานศิลปวัฒนธรรมของพระองค รวมท้ังมีการแสดงโนราใน

โอกาสวันสําคัญตางๆของสถาบันพระมหากษัตริย เชน วันพระราชสมภพ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

หรือแมแตมีการประกวดดนตรีและการแสดงพ้ืนบาน แขนงตางๆ ชิงถวยพระราชทาน ฯ การแสดง

โนราก็เปนการแสดงท่ี มีการแขง ขัน ทําให เห็นถึงระบบความผูกพันของโนราตอสถาบัน

พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเกิดเปนรูปแบบของการแสดง “โนราเทิดพระเกียรติ” 

5. โนราเทิดพระเกียรติ : ส่ือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

 การแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย อันเปนศูนยรวมจิตใจของ

ประชาชนท้ังประเทศ สามารถปฏิบัติและแสดงออกไดหลากหลายวิธี ซ่ึงศิลปนโนราใชความสามารถท่ี

ไดรับการถายทอด สั่งสมจากบรรพบุรุษจนเกิดเปนจิตวิญาณ ความสามารถเฉพาะตัว โดยการ

สรางสรรคศิลปะการแสดงโนรา ท่ีเรียกวา “โนราเทิดพระเกียรติ” เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตอสถาบันพระมหากษัตริย  โดยยังคงองคประกอบในการแสดงโนราไว ท่ีประกอบดวย 

 5.1 บทกลอนโนรา (ใชประกอบการรําตีบท) ท่ีตองอาศัยปฏิภาณไหวพริบในการสรรหาคําให

สัมผัสกัน นํามารองโตตอบแกคําใหทันทวงทีอยางฉับพลันและคมคาย โดยไมไดคํานึงถึงความ

เหมาะสมของการใชคํา ตามลักษณะนิสัยของคนใตท่ีเปนคนสนุกสนาน ศิลปนโนราจึงรองกลอนเพ่ือ

เรียกความสนุก ความพอใจจากผูชม บางครั้งใชคํารองทะลึ่ง คําผวน ใชคําอยางงาย สื่อสารเขาใจตาม

ภาษาถ่ินใต ดังตัวอยาง  

กลอนโนราบทชมดอกไม  

  นองนั่งทําดอกไม  พอทําไดแตไมดี  

 ทําเปนดอกมาลี    แลตาพ่ีพุมมันยังเล็ก  

 ดอกไมของเด็กเด็ก   มันยังเล็กข้ึนตั้งพุม  

 ยังไมเหมือนดอกมะลิซอน  แมงมามอนกันอยูกลุม ฯลฯ  

หรือกลอนโนราบทสีโต 

  สีเอยสีโต   ทําราโพราพา  

 ปากน้ําก่ัวปา    มีบรรพตาชายวารี  

 ขางซายเกาะหลา   ขางขวาสาเกาะสาหมี  

 ศักดิ์สิทธิ์ฤทธี    ยานวารีอยูหวางเขา  
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 เรือพายเรือแจว    ไปตามแถวลํานํา  

 ชองทางหวางเขา   มีลําเนาสายสินธุ ฯลฯ 

 แตกลอนโนราเทิดพระเกียรติ ศิลปนโนราจะแตงบทกลอนข้ึนใหมใหประณีตในการเรียบเรียง 

โดยคํานึงถึงเนื้อหาและความหมายถึงการเทิดพระเกียรติ อาศัยความคลองจองของฉันทลักษณ   การ

เลือกสรรคําศัพทท่ีเหมาะสม อันประกอบดวยคําราชาศัพท ภาษาถ่ินท่ีสุภาพ รวมท้ังคําท่ีสละสลวย มี

ความหมายถึงการเทิดพระเกียรติ สรรเสริญสถาบันพระมหากษัตริยเปนหลัก ดังตัวอยาง 

บทกลอนการแสดงโนรา "เพลงทับเพลงโทน เทิดพระเกียรติ" ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ใน

การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวฯ เนื่องในวโรกาสครบ 120 ป แหงวัน

พระบรมราชสมภพและเปนบุคคลสําคัญของโลก โดยองคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม

แหงสหประชาชาติ (UNESCO) ประจําป 2556 จัดการแสดงโดยสถาบันพระปกเกลา ณ โรงละคร

แหงชาติ ระหวาง วันท่ี 24 - 27 พฤศจิกายน 2557  

 ยอเอยยอกร    โนราเมืองคอนรองขับขาน  

เทิดไทพระภูบาล     พระราชทานประชาธิปไตย  

 อภิวาทเอกองควงศกษัตริย   ปกครองรัฐโดยธรรมนําสมัย  

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯของชาวไทย   พระเนตรไกลเลิศลนพนพรรณา  

เพียงเจ็ดปทรงชัยในไอศูรย   ธ เก้ือกูลมองลึกการศึกษา  

เนนรูคิดสิทธิ์หนาท่ีมีวิชา     ราษฎรท่ัวหนามีความรูคูคุณธรรม  

มหาลัยทรงปฏิรูปวางรากฐาน    ดนตรีกาลเพลินภิรมยยังคมขํา  

ศาสนาวรรณคดีศิลปกรรม    ชางเลิศลํ้าสวยสุดสะพานพุทธ ยอดฟา  

การปกครองนําวิธีมีหลักการ    วางพ้ืนฐานแกประเด็นเห็นปญหา  

ประชาธิปไตยท่ีเห็นเปนพระกรุณา   เทิดกษัตราพระปกเกลาของชาวไทย  

(พัฒน นาคเสน, ประพันธ ประกอบรําโนรา) 
 

 หรือบทกลอนการแสดงโนรา “ชุดใตรมพระบารมีจักรีวงศ” ในพิธีเปดการแขงขันกีฬาแหงชาติ 

ครั้งท่ี 45 สงขลาเกมส ณ สนามกีฬาติณสูลานนท จังหวัดสงขลา ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2560  

 กรประนมกมศิระอภิวาท  ฝาละอองธุลีพระบาทอดิศร 

สิบกษัตริยจักรีวงศพงศอมร      ปกเกศเกลาไทยนิกรจิรังกาล 

เรืองดํารงทรงธรรมทศพิธ      ประสาทประสิทธิ์สันติสุขเกษมศานติ์ 

ราษฏรรมเย็นเปนสุขทุกวันวาน      ใตรมโพธิสมภารสิบราชัน  

 ดวยบุญญาบารมีจักรีวงศ    ไทยดํารงสุขพรอมทุกหยอมหญา 

ใครจะจองครองใจไทยประชา      เทามหาจักรีวงศธํารงไทย  
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ชาวสงขลาเปนขารองละอองพระบาท   ถวายบังคมบรมราชอดิศัย 

กรุณาธิคุณอุนเกลาชนชาวไทย     ชื่นจิตใจชาวสงขลาชั่วฟาดิน 

(ธรรมนิตย นิคมรัตน, ประพันธ ประกอบรําโนรา) 
  

 จากตัวอยางกลอนโนราเทิดพระเกียรติขางตน ผูศึกษาสามารถสังเกตไดถึงฉันทลักษณ    ความ

คลองจอง และการเลือกสรรคําศัพทท่ีใชในการแตงกลอนไดอยางชัดเจน โดยผูแตงคํานึงถึง  ความ

ประณีตในการเรียบเรียงเนื้อหาของกลอนโนราใหไพเราะ เลือกใชคําราชาศัพทอยางมีความหมาย มี

กลวิธีการใชภาษาถ่ินท่ีสุภาพ ใหความหมายถึงการเทิดพระเกียรติ 

 5.2 การรําตีบท ทารําโนราไมไดมีแบบแผนเปนเกณฑตายตัว ข้ึนอยูกับการถายทอดทารํา

ของสายตระกูลโนรา และความสามารถเฉพาะตัวของศิลปน ทารําโนราจะมีเอกลักษณชัดเจน    ตาม

จังหวะท่ีกระฉับกระเฉง มีความเข็มแข็ง การทรงตัวยอตัวยอเขา และการเคลื่อนไหว โดยทารําเปน

การรําตีทาไปตามบทกลอนใหมีความสัมพันธสอดคลองกัน  

 ทารําโนราเทิดพระเกียรติ ถึงจะเปนการสรางสรรคทารําข้ึนมาใหม แตยังคงไวซ่ึง  ความเปน

เอกลักษณท่ีโดดเดนเฉพาะตามสายตระกูลโนรา ทารําโนราเทิดพระเกียรติมาจากการ คัดสรรทารํา

เดิมของโนราท่ีมีความสวยงาม เลือกทารําท่ีสุภาพ สื่อความหมายถึงการเทิดพระเกียรติ การเคารพ

นอบนอม เชน ทาไหว ทาถวายบังคม ทาหมอบกราบ ทารําท่ีแสดงออกถึงความสามารถเฉพาะตัวของ

ศิลปนโนรา เชน การรําทาโนราตัวออน ทารําตางกัน และมีการออกแบบทารําใหมีความหมาย

สอดคลองกับบทกลอนโนราเทิดพระเกียรติ เชน  ทารําท่ีใชมือสองขางประสานท่ีหนาอก ในการตีทา

บทรอง ครองใจ ใหความรูสึกรัก อบอุน และทายืนตัวตรงนิ่ง มือคลายพระพุทธรูปปางหามมาร ใน

การตีทาบทรอง ทศพิธ ใหความรูสึกสงางาม รวมท้ังการประกอบทารําของนักแสดงท่ีใหความ

หมายถึงความยิ่งใหญ เชน ทาจันทรทรงกลด ใหความรูสึกถึงพระบารมีอันยิ่งใหญ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

 
ภาพท่ี 1 ทารํา. ตีทาบทรอง “ครองใจ” 

ท่ีมา :  ผศ.ธรรมนิตย นิคมรัตน  
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ภาพท่ี 2 ทารํา. ตีทาบทรอง “ทศพิธ” 

ท่ีมา :  ผศ.ธรรมนิตย นิคมรัตน  

 

 
ภาพท่ี 3 ทารําท่ีแสดงความสามารถเฉพาะตัว (ทาตางกัน) 

ท่ีมา : วีระเดช ทองคํา  

 
ภาพท่ี 4 การใชทารําท่ีสื่อความหมายถึงความยิ่งใหญ (ทาจันทรทรงกลด)  

ท่ีมา :  วัฒนพล จาระโห 
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 5.3 เครื่องแตงกายโนรา เปนเอกลักษณอยางหนึ่งของการแสดงโนรา ท่ีมีตํานานเชื่อกันวา        เปน

เครื่องทรงของพระมหากษัตริย ท่ีพระราชทานมาให เรียกวา เครื่องตน ท่ีประกอบดวย เทริด 

(เครื่องประดับศีรษะ) เครื่องลูกปด ใชสวมใสทอนบนแทนการสวมเสื้อ (ไมใสเสื้อ) ผานุง ผาหอยหรือ

หนาผาโนรา เครื่องประดับ (เฉพาะนายโรง) เปนตน ในอดีตนักแสดงโนราสวนใหญเปนนักแสดง

ผูชายท้ังหมดจึงไมนิยมใหมีการสวมเสื้อในการแสดง ตอมาเม่ือมีนักแสดงเปนผูหญิงและเพ่ือให

เกิดความเหมาะสม โนราก็มีการปรับใหนักแสดงสวมเสื้อ และพัฒนาใหชุดโนรา      มีความ

สวยงามมากยิ่งข้ึน  

 5.3.1 ชุดลูกปดโนราแบบดั้งเดิม เปนการแตงกายดวยชุดลูกปด ท่ีใชลูกปดโนราหลากสี   รอย

ใหเกิดความสวยงามตามเอกลักษณเครื่องแตงกายโนราท่ีไมไดคํานึงเฉดสีวาจะตองมีสีสันท่ี

เหมือนกัน หรือนักแสดงแตละคนจะตองสวมใสชุดใหมีสีสันในทิศทางเดียวกัน แตอาศัยเพียงใช

ชุดโนราท่ีศิลปนแตละคนมีเปนของตนเองมาสวมใสเพ่ือแสดงเทานั้น 

 
ภาพท่ี 5 ชุดลูกปดโนราแบบดั้งเดิม 

ท่ีมา : นายภาณุพงศ รณรงค 

5.3.2 ชุดลูกปดท่ีมีการออกแบบใหม (โนราเทิดพระเกียรติ) ยังคงไวตามเครื่องแตง

กาย  แบบดั้งเดิม คือ การสวมเทริด สวมลูกปดโนราหลากสีสันท่ีเปนองคประกอบหลักในชุด     

มีผานุง ผาหอยหรือหนาผาโนรา แตมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนใหผูแสดงทุกคนหรือสวนใหญ

สวมใสชุดลูกปด และผาหอยท่ีมีสีสันเหมือนกันหรือคลายกัน เพ่ือความสวยงาม และแสดงถึง

ความพรอมเพรียงของนักแสดง คํานึงถึงความสมพระเกียรติท่ีสุดสําหรับใชในการแสดงโนรา

เทิดพระเกียรติเพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย ยกเวนบางโอกาสท่ี

ตองการนําเสนอความโดดเดนเฉพาะของนักแสดงแตละคนจึงใสชุดโนราท่ีแตกตางกัน จาก

การศึกษาพบวามีเพียงไมก่ีคณะท่ีมีการออกแบบชุดโนราใหมทุกครั้งเม่ือมีการแสดงโนรา

เทิดพระเกียรติ เพราะชุดลูกปดโนรามีราคาสูง โนราบางคณะจึงปรับเปลี่ยนเพียงผาหอยใหสี

เหมือนกันทุกคนเพ่ือความสวยงาม แตใชชุดลูกปดเดิมตามท่ีคณะหรือนักแสดงมี 
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ภาพท่ี 5 ชุดลูกปดท่ีมีการออกแบบใหม (โนราเทิดพระเกียรติ) 

ท่ีมา : ณัฐพงศ กระจายโภชน 
 

บทสรุป 

 การมีสถาบันพระมหากษัตริยเปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติดวยความเคารพเทิดทูน 

จากพระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจและขัตติยประเพณีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินชีวิตของคนไทย 

จึงทําใหคนไทยทุกหมูเหลามีความเคารพ ผูกพันตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางแนนแฟน เกิดเปน

การแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางมีระเบียบแบบแผน คือ การยืนตรง

แสดงความเคารพ ผูชายถวายคํานับ ผูหญิงถอนสายบัว การยืนตรงเม่ือไดยินเพลงสรรเสริญ  พระ

บารมีทุกครั้ง การไมพูดจาจาบจวงสถาบันพระมหากษัตริย อยางไมเปนแบบแผน คือ การเคารพ

กฎระเบียบ การพฤติตนเปนคนดีของสังคม รวมไปถึงความรักสามัคคีกัน เปนตน เหลานั้นเปน การ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีท่ีทุกคนท่ัวไปพึงปฏิบัติกัน แตหากศิลปนโนราผูมีความจงรักภักดี  ตอ

สถาบันพระมหากษัตริยก็ปฏิบัติเฉกเชนนั้น อีกท้ังศิลปนโนรายังมีวัตถุดิบทางภูมิปญญาวัฒนธรรม ท่ี

ใชเปนเครื่องมือแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางไมเปนแบบแผน ท่ีผูปฏิบัติ

มิใชบุคคลโดยท่ัวไป แตเปนกลุมศิลปนโนราเทานั้น จึงเกิด “โนราเทิดพระเกียรติ” เครื่องมือ

แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย จากความสามารถของศิลปนโนราท่ี

สรางสรรคโนราเทิดพระเกียรติ ดวยการรอยเรียงบทกลอนโนราข้ึนมาใหมใหเกิดความไพเราะ      โดย

ใชคําราชาศัพท ประณีตในการเลือกสรรคําพ้ืนบานให มีความหมายถึงการเทิดพระเกียรติ      

สอดคลองกับการประดิษฐทารําท่ีวิจิตรแสดงความสามารถเฉพาะตัวอยางโดดเดน สื่อสารถึงการ

เทิดทูนบูชา ความเคารพ การประกอบทารําใหยิ่งใหญสมพระเกียรติ ผสานกับเครื่องแตงกาย  ท่ี

สะทอนอัตลักษณเฉพาะ ชุดลูกปดโนรานับหม่ืนเม็ดท่ีบรรจงรอยอยางต้ังใจตามสีสันใหสวยงาม 

องคประกอบท้ังหมดลวนเกิดจากภูมิปญญาทางวัฒนธรรมผานกระบวนการสืบสานจากรุนสูรุนท่ี

ศิลปนโนราใชแทนเปนสื่อและเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน

พระมหากษัตริยไดอยางเปนรูปธรรม 
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กิตติกรรมประกาศ 

 บทความฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องดวยไดรับความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ             

และคณาจารยทุกทานท่ีใหความรู ในดานขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ในการคนควาขอมูล                  

ในการศึกษาครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชํานาญการทางดานการแสดงโนราและโนราเทิดพระเกียรติ 

ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยธรรมนิตย นิคมรัตน ชวยใหความรูและแนะนําในเรื่องของ

การแสดงโนราเทิดพระเกียรติ 

 ท่ีสําคัญเปนอยางยิ่ง ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.สรร ถวัลยวงศศรี         เปน

อยางสูง ท่ีไดใหคําแนะนําทางดานวิชาการ ขอคิดเห็นในการเรียบเรียงขอมูล ใหขอเสนอแนะ 

ตลอดจนแกไขขอบกพรองอันเปนประโยชนตอการศึกษา และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีไดสั่งสอน ใหคําแนะนํา รวมไปถึงการใหความชวยเหลือในดาน

ตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอบทความฉบับนี้   

 สุดทายนี้ คณะผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และญาติพ่ีนองทุกทานท่ีไดใหการ

สนับสนุนสงเสริมในการศึกษาดวยรักและหวงใย รวมท้ังครูอาจารยทุกทานท่ีไดสั่งสอนตั้งแตตน    

จนถึงปจจุบัน ตลอดจนเพ่ือนๆ และทุกคนท่ีคอยเปนกําลังใจในการจัดทําบทความฉบับนี้จนสําเร็จ

ลุลวงดวยดีทุกประการ 
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เพลงชาตรีที่ปรากฏในการแสดงละครรํา 

 

บัณฑิตา สุภาเลิศ 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา และบทบาทของเพลงชาตรีท่ีปรากฏ 

ในการแสดงละครรํา จากหนวยงานราชการ และคณะละครชาตรีในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร           

จํานวน 3 แหง ไดแก 1) กรมศิลปากร  2) คณะนายทองใบ เรืองนนท และ 3) คณะจงกล โปรงน้ําใจ โดย

ศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก ผลของการศึกษาพบวา เพลงชาตรี เปนทํานองเพลงหนึ่ง แต

เดิมใชประกอบการแสดงละครชาตรี ซ่ึงถือเปนตนแบบละครรําท่ีเกาแกท่ีสุด และพัฒนาไปสูการแสดงใน

รูปแบบอ่ืนอยางละครนอก ละครใน และละครดึกดําบรรพ เปนตน โดยสามารถแบงหมวดเพลงชาตรี

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ ก. เพลงชาตรี ท่ีมีคําวา “ชาตรี” กํากับ เชน รายชาตรี ชาตรีกรับ ชาตรีตลุง 

ฯลฯ และ ข. เพลงชาตรี ท่ีไมมีคําวา “ชาตรี” กํากับ เชน  เพลงทยอยดง เพลงโอบางชาง เพลงโทน 

ฯลฯ สวนบทบาทเพลงชาตรีท่ีใชสามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบพิธีกรรม ซ่ึงถือเปน

การไหวครูคํานับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายกอนเริ่มเรื่องแสดง 2) รูปแบบการแสดง ใชประกอบการดําเนิน

เรื่องราว และแสดงอากัปกิริยาตาง ๆ เชน บทรัก เศรา โกรธ ตลก ฯลฯ ซ่ึงชื่อเพลง ทํานองเพลง บทรอง

ของท้ัง 3 คณะ บางอยางมีความสอดคลองคลายคลึงและแตกตางกัน โดยมีผลสืบเนื่องมาจากการสืบ

ทอด การพัฒนาตอยอดมาจากเพลงเกา และการถายโอนวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน  

 

คําสําคัญ: เพลงชาตรี , การแสดงละครรํา, ละครรําไทย 
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Chatree Song in Thai Dancing Show 
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Faculty of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

The objective of this article is to study the history and roles of Chatree songs 

in Thai dancing show. The data was collected from three different departments:  an 

official department and two Chatree drama groups in Bangkok area. They were from 

1 )  Fine Arts Department 2 )  Thongbai Ruengnon group,   and 3 )  Jongkol Prongnamjai 

group. The study was conducted through the document study and the in-depth 

interview.  The study  found that Chatree song is a song rhythm used to perform in 

Chatree drama, an oldest original dancing drama, then developed to other 

performance such as Lakhon-nok, Lakhon-nai, Lakhon Deukdumban. We can classify 

Chatree songs in to 2  characteristics which are 1 . the Chatree song that has the word 

“Chatree” in it  such as Rai-Chatree, Chatree-krub, Chatree-Taloong, etc. and 2 .  the 

Chatree song that does not have the word “Chatree” in it such as Phleng Tayoidong, Phleng 

Ohbangchang, Phleng Tone, etc. Chatree songs can be classified in to 2 roles. 1) Ritual, 

which is to pay respect to teachers and spiritual before a show. and 2 )  In the show, 

which is to perform with the story and to express feeling such as love, sad, angry, 

funny, etc. Some of the songs, melody, and lyrics of these 3 groups shared similarities 

and differences by development of old songs and shared culture with each other. 

 

Keywords: Phleng Chatree, dancing show, Thai dancing 
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บทนํา 

เพลง มีผลตออารมณ และความรูสึก โดยสวนใหญมักถูกนําเสนอผานรูปแบบของ                

การบรรเลง และการแสดง มีสวนในการสรางจินตนาการใหแกผูชม และตัวนักแสดงท่ีออกลีลาทาทาง 

ซ่ึงหากสังเกตชื่อเพลง จะเห็นชัดวา การตั้งชื่อเพลงสวนใหญมักมีความหมายครอบคลุม เนื้อเพลง 

รวมถึงทวงทํานอง และลีลาของเพลงท่ีแตงวาเปนเชนไร บางครั้งมีการตั้งชื่อเพลงข้ึนกอน  แลวคอยแตง

ทํานองเพลงใหมีลีลาเหมาะสมกับชื่อท่ีต้ัง ซ่ึงอยางเพลงไทยในระยะตอมา สวนมากจะถือเกณฑ

เลียนแบบชื่อเพลงท่ีมีมาแตเดิมเปนสําคัญ ทําใหชื่อเพลงไทยมักจะเปนชื่อท่ีมีลักษณะ ชนิด และ

ความหมายไปในทํานองเดียวกันหรือใกลเคียงกัน และสามารถจัดเปนหมวดหมูเดียวกันได (ประดิษฐ 

อินทนิล, 2536: 69) เชน โอชาตรี โอชาตรีใน โอชาตรีนอก รายชาตรี ชาตรีกรับ ฯลฯ  ซ่ึงจัดอยูในหมวด

เพลงชาตรีไดเชนเดียวกัน  

ในปจจุบันมีเพลงไทยหลายเพลงท่ีสูญหายไป อาจดวยปจจัยทางดานการสืบทอด หรือกระแส

นิยมของแตละยุคสมัย แตถึงกระนั้นก็มีบางเพลงท่ียังคงอยูแลวมีการพัฒนาตอยอดมาเรื่อย ๆ อยาง 

“เพลงชาตรี” ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความเปนบทเพลงท่ีมีคุณคาทางวัฒนธรรมเพลงไทย  

เพลงชาตรี เปนทํานองเพลงประเภทหนึ่ง ท่ีใชประกอบการขับรอง และบรรเลงในการแสดง 

ละครรํา โดยมักมีคําวา “ชาตรี” กํากับอยูหนาหรือทายชื่อเพลงเสมอ เชน ลําชาตรี ชาตรีตลุง ชาตรีบาง

ชาง ฯลฯ และมีความสําคัญตอสวนของรูปแบบพิธีกรรมการไหวครู คํานับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ท้ังนี้คน

สวนมากมักเขาใจวาเพลงชาตรี เปนเพลงท่ีใชบรรเลงประกอบเฉพาะละครชาตรีเพียงอยางเดียว อาจเปน

เพราะชื่อเรียกท่ีพองกัน กอปรกับขอมูลการแสดงละครชาตรีสวนใหญ ท่ีมักกลาวถึงเพลงรองท่ีใช

บรรเลงประกอบการแสดงวา มักมีคําวา “ชาตรี” อยูในชื่อเรียก ซ่ึงถาหากกลาวเชนนั้นในเขต

กรุงเทพมหานคร เห็นมีของกรมศิลปากร คณะทองใบ เรืองนนท และคณะจงกล โปรงน้ําใจท่ีเปนฐานคน

นิยม ในเรื่องการแสดงละครชาตรี และมีเพลงชาตรีเปนอัตลักษณ โดยแตละบุคคลตางมีคํานิยามหรือ

การจัดหมวดเพลงชาตรีท่ีแตกตางกันออกไปตามทัศนคติ แตถึงกระนั้นก็สามารถถือเปนเพลงชาตรีได

ถูกตองเหมือนกันหมดไมมีถูกผิด และบางครั้งเราอาจพบเพลงชาตรี ท่ีไมมีคําวา “ชาตร”ี กํากับอยูในชื่อ

เรียก อาทิ เพลงทยอยดง เพลงโอบางชาง เพลงโทน ฯลฯ ซ่ึงท้ังหมดตางมีบทบาทการใชท่ีแตกตางกัน

ออกไป ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูประพันธ  

อีกเหตุหนึ่งท่ีนาสนใจและกอใหเกิดคําถาม คือ นอกเหนือจากเพลงชาตรี ในความหมาย                  

ท่ีคนสวนใหญมักเขาใจวาเปนเพลงท่ีใชประกอบเฉพาะละครชาตรีอยางเดียวเทานั้น มีการพัฒนาหรือ             

ไปปรากฏใชในหมวดละครรําประเภทใดอีกบาง เชน ละครนอก ละครใน จนรวมไปถึงละครดึกดําบรรพ           

เพราะอยางเพลง โอชาตรี (ใน) ท่ีมีคําวา “ชาตรี” แตก็มิไดใชประกอบละครชาตรี เห็นแตไปปรากฏใช ใน

การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐเก้ียวนางเบญกายแปลง ดวยเคามูลท่ีกลาวมา กอใหเกิด
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ความสนใจ บทความนี้จึงมุงศึกษาประวัติความเปนมา และบทบาทของเพลงชาตรี วามีปรากฏใน        การ

แสดงละครรําประเภทใดบาง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา และบทบาทของเพลงชาตรีท่ีปรากฏในการแสดงละครรํา 

 

ขอบเขตการศึกษา 

  บทความนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา และบทบาทของเพลงชาตรีท่ีปรากฏ

ในการแสดงละครรํา จากบทละครในสมัยรัชกาลท่ี 1 และรัชกาลท่ี 2 รวมถึงหนวยงานหรือคณะละคร

ชาตรีในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฯ ท่ีมีเพลงชาตรีเปนอัตลักษณ ไดแก 1) กรมศิลปากร 2) คณะทอง

ใบ เรืองนนท และ 3) คณะจงกล โปรงน้ําใจ 

 

วิธีการดําเนินการศึกษา 

 1. การศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทละคร สูจิบัตร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากหอสมุดแหงชาติ 

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา กลุมวิจัยและพัฒนาการสังคีต และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การสังเกตการณ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ   

หรือผูมีประสบการณจากกรมศิลปากร  คณะทองใบ เรืองนนท  และคณะจงกล โปรงน้ําใจ โดยใช                    

การสัมภาษณแบบเชิงลึก ซ่ึงมีการกําหนดประเด็นขอคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษา   

 3. นําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากเอกสาร ตํารา การสังเกต และการสัมภาษณ มาเรียบเรียง             

แลวนําเสนอขอมูลเชิงวิเคราะหในรูปแบบการพรรณนา โดยนําเสนอเปนผลการศึกษา   

 

ผลการศึกษา  

ประวัติความเปนมาของเพลงชาตร ี

เพลงชาตรี หลายคนตางใหคํานิยามหรือการจัดหมวดประเภทเพลงชาตรีท่ีแตกตางกันออกไป

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเขาใจ และทัศนคติสวนบุคคล อยางในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556)            

ใหความหมายของคําวา “ชาตรี” ไว 2 นัยดวยกัน กลาวคือ  

“ ชาตรี 1 [-ตฺรี] น. เรียกชายท่ีมีวิชาอาคมอยูยงคงกระพันหรือมีฝไมลายมือในการตอสู วา         

ชายชาตรี, ปจจุบันใชหมายถึงชายท่ีมีรูปรางล่ําสันแข็งแรง. (ส. กฺษตฺริย; ฮ. ฉตฺรี วา นักรบ).               

(น. 374) 
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ชาตรี 2 [-ตฺรี] น. ละครตนแบบของละครรํา เลนกันเปนพ้ืนบานท่ัวไป มีตัวละครนอย            

เดิมเปนชายลวน ตัวละครท่ีไมสําคัญมักไมแตงตัวยืนเครื่อง กระบวนรําไมสูงดงามประณีตนัก

เรียกวา ละครชาตรี; ชื่อเพลงท่ีมีคํานี้อยู คือ ชาตรีตะลุง ชาตรีใน โอชาตรี รายชาตรี, ชื่อวงป

พาทยลักษณะหนึ่ง ประกอบดวยโทน ปตับ ฆองคู แกระ กลองชาตรี วงปพาทย. (น. 375) ” 

 

เนื่องจากมิพบหลักฐานแนชัดวาบุคคลใดเปนผูประพันธทํานองเพลง หรือเปนผูริเริ่มตั้งชื่อ           

เรียกเพลงวา “ชาตรี” แตหากพิจารณาจากบทละครท่ีพบเปนหลักฐาน ท่ีมีมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 1            

จากบทรามเกียรต์ิ โดยเรื่องรามเกียรติ์จัดอยูในกลุมละครรํา ประเภทละครใน ซ่ึงในบทรองเพลงชาตรี

หรือบางคนเรียกวาโอชาตรี (ใน) เม่ือครั้งนั้น ปรากฏใชเฉพาะตัวละครเพศชาย ในบทอารมณรัก            

เชน นนทุกเก้ียวนางนารายณแปลง พระอินทรเก้ียวนางกาลอัจนา พาลีเก้ียวนางดารา พาลีเก้ียว                  

นางมณโฑ ฯลฯ และทุกครั้งเม่ือเปนบทท่ีฝายชายตองการทําความรูจักหรือตองการมีปฏิสัมพันธ          

กับฝายหญิงจะใชเพลงชาตรีเสมอ ๆ ดังตัวอยาง ตอไปนี้  

 

เลมท่ี 7 บทพญาพาลีเก้ียวนางมณโฑ 

ชาตรี 

๏ สุดเอยสุดสวาท  นุชนาฏผูยอดพิสมัย 

จะขอถามนองอยาหมองใจ  นามกรชื่อไรนางเทวี 

เจาเปนหนอจักรพรรตรา   ฤๅนางสวรรคชั้นฟาในราศี 

เหตุใดมาดวยอสุรี   จงบอกแกพ่ีแตจริงไป ฯ 

ฯ 4 คํา ฯ 

https://vajirayana.org/, สบืคนเม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2562 

  

จากท่ีกลาวมาขางตน สะทอนใหเห็นถึงกลวิธีในการตั้งชื่อเพลง และเจตนารมณของผูแตง ซ่ึง

อนุมานไดวา เปนการนําเพศสภาพของตัวละครมาตั้งเปนชื่อเรียก โดยใหความหมายนัยเดียวกันกับท่ี

ราชบัณฑิตยสถานกลาวถึง “ชาตรี 1” ไวนั่นเอง ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 2 เจาพระยาวงศาสุรศักดิ์(แสง) 

เจาเมืองราชบุรี ไดนํา เพลงชาตรีตลุง มาบรรจุเปนเพลงรองในบทมโหรี เรื่อง อิเหนา ซ่ึงเรื่องนี้ จัดอยูใน

กลุมละครรํา ประเภทละครใน แตเม่ือมาบรรจุใชในบทมโหรีถือเปนเพลงท่ีใชประกอบการบรรเลง ขับ

รอง มิไดนํามาใชในรูปแบบของการแสดง ท้ังนี้หากพิจารณาเพ่ิมเติมตามท่ีราชบัณฑิตยสถานกลาวถึงคํา

วา “ชาตรี” ใน “ชาตรี 2” ท่ีมีความหมายเก่ียวกับละครชาตรี และเพลงชาตรี โดยรวมมีความ

สมเหตุสมผล และสามารถอนุมานไดวาเพลงชาตรีเริ่มใชประกอบการแสดงละครชาตรีเปนลําดับแรก 

เพราะละครชาตรีถือเปนตนกําเนิดของละครรําประเภทตาง ๆ ตอมาคือ ละครนอก ละครใน และละคร
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ดึกดําบรรพ ตามลําดับ โดยสันนิษฐานวาละครรําของไทย เริ่มข้ึนตั้งแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา แตเนื่อง

ดวยขอมูลหลักฐานดานเพลงไทยในสมัยนั้น ทําการสืบคนไดยาก  และมิคอยมีหลักฐานปรากฏ ซ่ึงตอมา

ในสมัยกรุงธนบุรี เริม่มีหลักฐานแนชัดเก่ียวกับความเปนมา ของการแสดงละครชาตรี แตดานเพลงชาตรี

จากการสืบคนยังมิพบเปนลายลักษณ อักษร จนมาสูสมัยรัตนโกสินทร ท่ี เปนยุคเฟองฟูด าน

ศิลปวัฒนธรรมไป ดังเห็นไดชัดจากบทพระราชนิพนธตาง ๆ และท่ีสําคัญ คือ เรื่องรามเกียรติ์ ท่ีเปน

หลักฐานเชิงประจักษเก่ียวกับการนําเพลงชาตรีมาบรรจุใช และเม่ือเวลาเปลี่ยนผาน ปจจุบันมีเพลงไทย

มากมายท่ีมีคําวา “ชาตรี” กํากับอยูหนาหรือทายชื่อเพลง เชน รายชาตรี ชาตรีกรับ ชาตรีบางชาง ฯลฯ 

ซ่ึงสิ่งเหลานี้ สะทอนใหเห็นคุณคาของเพลงไทยท่ีมีการพัฒนาตอยอดมาอยางตอเนื่อง 

 

บทบาทเพลงชาตรีที่ปรากฏในการแสดงละครรํา 

 จากการศึกษาขอมูลท้ังหนังสือ เอกสารท่ีเก่ียวของ งานวิจัย บทละคร จนรวมไปถึงการให

สัมภาษณ ของกรมศิลปากร คณะทองใบเรืองนนท และคณะจงกลโปรงน้ําใจ ผูเขียนบทความไดแบง

หัวขอเปนหมวด ก. เพลงชาตรีท่ีมีคําวา “ชาตรี” กํากับ และ ข. เพลงชาตรีท่ีมีไมมีคําวา “ชาตรี” กํากับ

โดยเรียงลําดับเพลงตามตัวอักษร มิไดแยกประเภทหรือบทบาทการใช หากแตจะมีการอธิบายไวใน

เนื้อหาของเพลงนั้น ๆ  

 ก. เพลงชาตรีท่ีมีคําวา “ชาตรี” กํากับ ไดแก 

1) ชาตรีกรับ : เปนเพลงทํานองหนึ่ง ซ่ึงดัดแปลงมาจากเพลงรายชาตรี ดนตรีท่ีใชมีเพียง            

เสียงกรับ และฉ่ิง ท่ีบรรเลงประกอบการรอง เพ่ือใหการดําเนินเรื่องราวมีความกระชับ ปรากฏใน     การ

แสดงละครรํา ตอไปนี้ 

- ละครชาตรี เรื่อง มโนหรา บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2498 มีใช กับ                         

บทตัวละครพรานบุณ (ตัวหลักในการสรางปมปญหา) ในฉากท่ี 1 สระโบกขรณี ในการแสดงอากัปกิริยา

ตาง ๆ ตั้งแตการหลับ ตกใจ และแอบมอง กับอีกตัวละคร คือ มโนหรา (นางเอก) ในฉากท่ี 3 หนาพระลาน

ใชในบทอารมณโศกเศรา สะทอนใหเห็นถึงอาการทุกขใจ และรูสึกกังวล ยกตัวอยางบทนางมโนหรา  

“ ฟงวา     กัลยาแสนวิตกอกสั่น 

ครั้งนี้เห็นทีชีวัน     จะอาสัญไมรอดตลอดไป 

รื้อมานะทูลพระชนนี    อันเรื่องนี้พระแมเห็นเปนไฉน 

พระองคดุจมารดาของขาไซร   ไดโปรดใหลูกแจงแหงยุบล ” 

- ละครชาตรี เรื่อง รถเสน บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2500 มีใชกับบทตัวละคร            

ทาวรถสิทธิ์  (กษัตริยหรือพอพระเอก) ในฉากท่ี 3 สนามชนไก ในการพรรณนาบริบทโดยรอบ                  

ถึงเหตุการณชนไกกับตางเมืองจนไดรับชัยชนะซ่ึงชาวเมืองตางยินดี กอนท่ีพระองคจะเขาสวมกอดรถเสน
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บุตรของตนดวยอาการดีใจ และอีกตัวละคร คือ รถเสน (พระเอก) ในฉากท่ี 6 เมืองคชบุรี ใชแสดงใน

อากัปกิริยา ขอความเห็นใจ และรูสึกผิด ท่ีเพลิดเพลินตอสิ่งตาง ๆ จนลืมกิจสําคัญ ดังบทตอไปนี้ 

“ เม่ือนั้น    องคพระรถเสนเรืองศร ี

ตรัสวาพ่ีมาจงปรานี    ตัวนองนี้เพลิดเพลินจนเกินการ ” 

- ละครดึกดําบรรพ เรื่อง ศรีธรรมาโศกราช บทประพันธของ สมภพ จันทรประภา 

ซ่ึงกรมศิลปากรนํามาจัดแสดง ในป พ.ศ.2515 ใชในบทพระศรีธรรมา (พระเอก) บทบาทของเพลงใช

พรรณนาถึงบุคคลท่ี 3 คือ กุสุมา (นางเอก) ในบทสนทนาระหวางศรีธรรมากับอัศมาหรา ในองกท่ี 1 

ฉากท่ี 2  

“ ธรรมดา  มณี   รัตนา 

  ยอมเปนท่ี   ปรารถนา  ในต่ําใต 

  ใครดี    มีฝมือ   ก็ไดไป 

  แตทรามวัย   นั้นเปน   กษัตรีย…” 

2) ชาตรีตลุง : เปนเพลงทํานองเกา เจาพระยาวงศาสุรศักด์ิ (แสง) เจาเมืองราชบุรีใน           

สมัยรัชกาลท่ี 2 ไดนําเขาบรรจุเปนเพลงรองในบทมโหรี เรื่อง อิเหนา โดยใชเนื้อรองจากบทละครเรื่อง 

อิเหนา พระราชนิพนธในรัชกาลท่ี 1 (ณรงคชัย ปฎกรัชต, 2557: 204) และปรากฏในการแสดงละครรํา 

ตอไปนี้ 

- ละครชาตรี เรื่อง มโนหรา บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2498 มีใชในบท              

พระสุธน บทบาทของเพลงใชเพ่ือดําเนินเรื่องราว ซ่ึงบทมีความปฏิสัมพันธกันระหวางพระสุธน (พระเอก) 

กับนางมโนหรา (นางเอก) ในฉากท่ี 5 ทองพระโรงไกรลาส  

“ เหลือบเห็นธํามรงควงนอย สวมกอยนางหนึ่งจึงจําได 

ควากรนงรามทรามวัย    พาไปเฝาองคพระภูธร ” 

- ละครชาตรี เรื่อง รถเสน บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2500 มีใชในบทนางสันธี                      

(นางรายผูสรางปมปญหาเรื่องราวตาง ๆ) บทบาทของเพลงใชแสดงอากัปกิริยาเพลิดเพลิน ยินดี                   

ในการดําเนินเรื่องราว ในฉากท่ี 3 สนามชนไก 

“ เม่ือนั้น    นวลนางสนธีศรีใส 

เห็นไกเปนตอก็พอใจ    นางทรามวัยลุกชะแงแลมอง…” 

- ละครดึกดําบรรพ เรื่อง ศรีธรรมาโศกราช บทประพันธของ สมภพ จันทรประภา 

ซ่ึงกรมศิลปากรนํามาจัดแสดง ในป พ.ศ.2515 มีใชในบทศรีธรรมา (พระเอก) บทบาทของเพลงใช

กลาวเยยหยันศัตรู ในอารมณโกรธ กอนจะทําการรบกันระหวางศรีธรรมากับกูโลตนในองกท่ี 2           

ฉากท่ี 3  
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“เหม   กูโลตน   ไอคนชั่ว 

ไมรูหรือ    พอตัว   นั้นหัวเหี้ยน 

ศพนั้น    ตองใส   ไปในเกวียน 

แลวมึง    ยังเวียน   มาอีกคน” 

3) ชาตรีบางชาง เปนเพลงทํานองหนึ่ง โดยใชเพียงโทน กลองตุก ฉ่ิง และกรับ เปนเครื่องดนตรี

บรรเลงประกอบจังหวะ โดยมิใชเครื่องดําเนินทํานองใด ๆ อยาง ระนาดหรือป ซ่ึงปรากฏในการแสดง

ละครรํา ตอไปนี้ 

- ละครชาตรี เรื่อง มโนหรา บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2498 ใชในบทมโนหรา 

(นางเอก) บทบาทของเพลงใชในการร่ําลา และกลาวถึงบุคคลท่ี 3 อยางพระสุธนผูเปนสามี ถึงแม            

จังหวะเพลงเสียงกลองจะรุกเราเพียงใด แตความรูสึกท่ีสื่อออกมาจากคํารอง สะทอนใหเห็นถึง              

ความเสียใจ และการอาวรณ ในฉากท่ี 3 หนาพระลาน  

“ พระมารดรเจาขาลูกลาแลว  จงผองแผวเปนสุขเกษมสันต 

ชวยทูลพระสุธนทรงธรรม    ใหผายผันตามติดทิศอุดร…” 

- ละครชาตรี เรือ่ง รถเสน บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2500 ใชในบทเมรี (นางเอก 

ซ่ึงเปนยักษ มเหสีของรถเสน) บทบาทของเพลงใชแสดงอากัปกิริยามึนเมา ในการดําเนินเรื่องราวในฉากท่ี 

6 เมืองคชบุรี  

“ เมรีลิ้มรสสุราบาน   สามีในประทานสงให 

จอกแลวจอกเลาดื่มเขาไป    อรไทเมาสิ้นสมประดี…” 

 4) ซัดชาตรี เปนชื่อทํานองเพลง และชื่อเรียกชุดการแสดง “รําซัดชาตรี” ซ่ึงกรมศิลปากร                  

จัดทําข้ึนใหม โดยปรับปรุงมาจากทารําซัดไหวครูละครชาตรี แตเดิมใชผูแสดงเปนหญิงลวน แตงตัว         

ยืนเครื่องพระ มีตนเสียงรองบทสรรเสริญครู เม่ือจบแลวท้ังหมดจึงออกรําซัดทาอยางละครชาตรี              

ในป พ.ศ. 2498 กรมศิลปากรไดจัดการแสดงละคร เรื่อง มโนหรา ข้ึน มีการรําซัดชาตรีแทรกอยูใน        

ละครดวย แตเปนระบํานางลวน ซ่ึงก็เปนอีกจุดหนึ่งท่ีถือเปนตนกําเนิดของการรําซัดชาตรีในปจจุบัน และ

ในปลายป พ.ศ. 2505 กรมศิลปากรไดจัดการแสดงนาฏศิลปตอนรับประธานาธิบดีสหพันธรัฐเยอรมนี ณ 

หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีการนํารําซัดชาตรีมาปรับปรุงใหม โดยใชผูแสดงเปนชายจริงหญิง

แท และนับแตนั้นมา การรําซัดชาตรีแบบชายจริงหญิงแทก็เปนท่ีนิยมแสดงกันอยางแพรหลายจนทุกวันนี้ 

(ครูเจี๊ยบFC, 2557) 

5) รายชาตรี บทบาทของเพลงใชสําหรับดําเนินเนื้อเรื่องหรือตองการใหเกิดความรวดเร็ว 

กระชับ ไมยืดเยื้อ เพลงรายชาตรีนี้ แปลงทํานองมาจากเพลงแกระของโนรา นอกจากนี้เพลงรายชาตรียัง

มีการดัดแปลงทํานองออกเปนอีก 2 ลักษณะ คือ เพลงรายชาตรี 2 และเพลงรายชาตรี 3                   

(ณรงคชัย ปฎกรัชต, 2557: 593) ปรากฏในการแสดงละครรํา ตอไปนี้ 
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- ละครชาตรี เรื่อง มโนหรา บทละครกรมศิลปากร ในป  พ.ศ. 2498 มีใชหลากหลาย       

ตัวละคร มิไดแบงแยกชนชั้นวาจะเปนกษัตริยหรือคนธรรมดา และมิไดแบงเพศสภาพวาเปนบุรุษ             

หรือสตรี อยางตัวละคร นางมโนหรากับพรานบุณ ในฉากท่ี 1 สระโบกขรณี และยังมีบททาวทุมราช 

(บิดาของนางมโนหรา ผูครองนครไกรลาส) ท่ีปรากฏใชในฉากท่ี 5 ทองพระโรงไกรลาส และตัวละคร

สุดทาย ท่ีใชเพลงรายชาตรีบอยครั้งท่ีสุด คือ พระสุธน ใชจํานวน  5 ครั้ง ในขณะท่ีตัวละครอ่ืนใชเพียง

ครั้งเดียว โดยในจํานวน 5 ครั้ง แบงออกเปนใชในฉากท่ี 2 ตําหนักนางมโนราห จํานวน 2 ครั้ง              

ฉากท่ี 4 ปา จํานวน 2 ครั้ง และฉากท่ี 5 ทองพระโรงไกรลาส จํานวน 1 ครั้ง ดังยกตัวอยาง บทพระสุธนท่ี

ปรากฏในฉากท่ี 2 มีเนื้อรอง ดังนี้ 

“ เม่ือนั้น   พระสุธนฟงนองใหหมองศร ี

จึงโลมเลาเอาใจนางเทวี   อยาโศกโศกีเลยนงคราญ 

ถึงแมจะไปไกลนิเวศน   ท้ังสององคทรงเดชมหาศาล 

พระจะทรงถนอมเจาเยาวมาลย  จงฝากตัวกับทานเถิดนองรัก 

วาพลางลูบตองประครององค อุมอนงคนวลนางข้ึนวางตัก 

เชยชมภิรมยชิดจุมพิตพักตร  นงลักษณขวยเขินสะเท้ินอาย ” 

 

 

 

- ละครชาตรี เรื่อง รถเสน บทละครกรมศิลปากร ในปพ.ศ. 2500 มีใชหลากหลาย       

ตัวละครเชนเดียวกับเรื่องมโนหรา อยางบทกษัตริย ในเรื่องนี้คือทาวรถสิทธิ์ ท่ีปรากฏใชเพลงนี้ใน            

ฉากท่ี 3 สนามชนไก และฉากท่ี 4 ตําหนักนางสันธี ท้ังยังมีบทฤาษี ในฉากท่ี 5 ปาใกลอาศรม และ             

บทนางเอกอยาง เมรี ท่ีใชเพลงรายชาตรีนี้ในฉากท่ี 6 เมืองคชบุรี ถึง 2 ครั้งดวยกัน และตัวละครสําคัญ 

ท่ีขาดมิได และเห็นใชเพลงนี้บอยครั้งท่ีสุด คือ บทรถเสน หรือพระเอกของเรื่อง ซ่ึงใชในฉากท่ี 5                   

ปาใกลอาศรม จํานวน1 ครั้ง ในฉากท่ี 6 เมืองคชบุรี จํานวน 2 ครั้ง และฉากท่ี 7 ปาสูงจํานวน 1 ครั้ง  

รวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง ดังยกตัวอยางเนื้อรองบทรถเสน ในฉากท่ี 7 ดังนี้ 

 “เม่ือนั้น    รถเสนสงสารนางโฉมศรี 

อาชาไนยมองดูก็รูดี    แกลงทําทีรองลั่นสนั่นไพร 

รถเสนจําใจจําไคลคลา    ขับมาขามเขินเนินไศล 

เมรีเรงพลตามหลามไป    เรียกองคทรงชัยใหกลับมา” 

- ละครดึกดําบรรพ เรื่อง ศรีธรรมาโศกราช บทประพันธของ สมภพ จันทรประภา 

ซ่ึงกรมศิลปากรนํามาจัดแสดง ในป พ.ศ.2515  ตัวละครท่ีใชมีหลากหลายเชนเดียวกับละครชาตรี         

ดังจะเห็นในบทศรีธรรมา (พระเอก) กับบทโนรี (หญิงสาวท่ีหลงรักพระเอก) ซ่ึงใชในบทสนทนากันใน องก

 

ี่  ิ ั   ื่  ี โ  

ภาพท่ี 1 สูจิบัตรละคร เรื่อง มโนหรา 

ท่ีมา : กรมศิลปากร, 2498 
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ท่ี 2 ฉากท่ี 1 ท้ังยังมีบทพงษา (นองพระเอก) ท่ีใชในองกท่ี 2 ฉากท่ี 3 และตัวละครสุดทายท่ีใช          คือ 

พระธรรมาศก (บทกษัตริย พอของพระเอก) ปรากฏใชในองกท่ี 2 ฉากท่ี 1และในองกท่ี 2 ฉากท่ี 3 ซ่ึงมี

เนื้อรอง ดังนี้ 

 

“เหมเหม ไอกู  โลตน 

     กูจะจับ   ถอนขน  เสี่ยงสับ 

     มึงใหญมา  จากไหน  ทําสําทับ 

     มาเหวยมา  สูกับ  พอมึง ” 

 

 

 

 

 

6) รายชาตรี 2 บทบาทของเพลงใชสําหรับรองในบทท่ีตองการอารมณสนุก ตลก ผอนคลาย        

ไมเครงเครียด ซ่ึงการมีตัวเลข “2” กํากับ เปนการสรางความเขาใจในกลุมนักดนตรี และผูแสดงให

เขาใจตรงกันวาเพลงนี้ดัดแปลงมาจากเพลงรายชาตรี และใชกับบทท่ีตัวละครตองการอารมณ

สนุกสนาน อยางเชน บทฤาษี ท่ีวรรณกรรมไทยสวนใหญมักนําเสนอในรูปแบบบทตลก อาจดวย การ

วางลักษณะ บุคลิกของตัวละคร จนรวมไปถึงคําพูดธรรมดา ท่ีไมไดเปนคําราชาศัพทหรือถอยคําท่ี

สละสลวยเหมือนตัวละครท่ีอยูในวัง จึงทําใหงายตอการนําเสนอเนื้อหาท่ีแทรกบทตลก เพ่ือใหผูชม

เขาใจงาย และเกิดอารมณขัน ซ่ึงปรากฏในการแสดงละครรํา ตอไปนี้ 

- ละครชาตรี เรื่อง มโนหรา บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2498 มีใชในบท                      

พระฤาษีกัสสป ฉากท่ี 4 ปา  

“ เม่ือนั้น    จึงพระกัสสปฤาษี 

ลุกออกมานอกกุฎี    พระมุนี้กลาวความถามไป…” 

- ละครชาตรี เรื่อง รถเสน บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2500 มีใชในบท          

พระฤาษี ฉากท่ี 5 ปาใกลอาศรม  

“ เม่ือนั้น    พระมหากบิลทรงศร ี

จึงถามกุมาราดวยปรานี    ดูราเจานี้มีนามใด…” 

7) รายชาตรี 3 บทบาทของเพลงใชสําหรับรองในบทท่ีตองการอารมณโศกเศรา เสียใจ 

อาวรณ บางครั้งอาจสื่อไปถึงอาการวิตกกังวล หรือปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนเหตุใหไมมีความสุข การท่ีมี

ภาพท่ี 2 สูจิบัตรละคร เรื่อง ศรีธรรมาโศกราช 

ท่ีมา : กรมศิลปากร, 2515 
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ตัวเลข “3” กํากับ เปนการสรางความเขาใจในกลุมนักดนตรี และผูแสดงใหเขาใจตรงกันวาเพลงนี้

ดัดแปลงมาจากเพลงรายชาตรี และใชกับบทท่ีมีอารมณโศกเศรา ปรากฏในการแสดงละครรํา ตอไปนี้ 

- ละครชาตรี เรื่อง มโนหรา บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2498 มีใชในบท             

พระสุธน (พระเอก) โดยบทบาทของเพลงบรรยายถึงสถานการณ บรรยากาศโดยรอบในชวงยามเย็น          

ใกลตะวันลับฟา เปนชวงเวลาท่ีสรางความรูสึกโดดเดี่ยว หวาดกลัว และเศราใจ เปนฉากท่ีพระสุธน

เดินทางตามหานางมโนหราซ่ึงอยูในฉากท่ี 4 ปา  

“ พระเสด็จโดยเดียวในดงดอน  มีวานรเปนเพ่ือนในไพรสาณฑ 

ดั้นดนลวงแดนแสนกันดาร    ภูบาลหิวโหยโรยแรง 

พระเหลียวซายแลขวาอุราสะทอน   ทินกรจะดวนดับลงลับแสง 

ท่ัวไพรพฤกษปฐพีสาดสีแดง   หวาดระแวงหวั่นองคทรงโศกี ” 

- ละครชาตรี เรื่อง รถเสน บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2500 มีใชแคใน           บท

พระเอกกับนางเอก กลาวคือ รถเสน บทบาทของเพลงใชแสดงอากัปกิริยาคะนึงถึงมารดาท่ีตาบอด          

และไรผูดูแล จึงเกิดอาการเปนหวง และนึกเสียใจท่ีมิไดอยูใกล ๆ ทาน ในฉากท่ี 5 ปาใกลอาศรม กับอีก

ตัวละคร คือ นางเมรี ซ่ึงใชในบทโศกเศรา ตัดพอรถเสนท่ีท้ิงนางไป สะทอนใหเห็นถึงความรักของผูหญิงท่ี

ทุมเทกับความรักมากเกินไป จนบางครั้งท่ีเกิดการผิดหวัง จึงเสียใจมาก ซ่ึงอยูในฉากท่ี 6 เมืองคชบุรีและ

ในฉากท่ี 7 ปาสูง ดังเนื้อรองวา 

“ เม่ือนั้น    เมรีวิโยคโศกศัลย 

ยกพลตามมาในอารัญ    สะอ้ืนอันดังชีวาตมจะขาดรอน 

เหลือบแลไปยังยอดบรรพต   เห็นทรงยศยับยั้งยอดสิงขร 

ประทับนั่งบนหลังอดิศร    บังอรกราบกมบังคมคัล 

ทูลวาขาแตพระทรงเดช    มีเหตุอยางใดไฉนนั่น 

นองมีผิดคิดรายหรือไรกัน    จึงหุนหันหนีมาไมปราณี ” 

 8) ลําชาตรี ทํานองเพลงหนึ่ง บทบาทของเพลงใชในการสนทนาท่ีตัวละครมีปฏิสัมพันธกัน                      

โดยบทหลักใชกับตัวบุรุษ เปนผูดําเนินเรื่องราวตามบทท่ีสนทนากับสตรีซ่ึงเปนบทรอง ปรากฏใน          

การแสดงละครรํา ตอไปนี้ 

- ละครชาตรี เรื่อง มโนหรา บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2498 มีใชในบท          ทาว

อาทิตยวงศสนทนากับนางมโนราห ดวยการปลอบประโลม มิใหนางมโนหรารูสึกโกรธหรือเจ็บช้ําใจ ใน

ฉากท่ี 3 หนาพระลาน  

“ เม่ือนั้น    อาทิตยวงศปลอบประโลมโฉมศร ี

พอขอบใจเจานักท่ีภักดี    อยาเคียดข้ึงพอนี้เลยแมคุณ 

เปนกรรมจําใหพอนิมิตฝน    จอมขวัญอยาโกรธเกรี้ยวเฉียวฉุน 
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พอขอบใจไมลืมบุญคุณ    เจาคํ้าจุนใหพอรอดตลอดไป ” 

- ละครชาตรี เรื่อง รถเสน บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2500 มีใชในบทรถเสน

สนทนากับนางเมรี ดวยอากัปกิริยาเศรา พรอมท้ังกลาวถึงสาเหตุท่ีทําใหตองจําใจจากนางท้ังท่ียังคงรัก 

ในฉากท่ี 7 ปาสูง  

“ เม่ือนั้น    รถเสนกําสรดสลดศร ี

พักพระทัยปราศรัยดวยไมตรี   นองเมรีจงคืนเขาเวียงชัย 

ความจริงพ่ีใครขามไปหา    แตหวงกิจพระบิดาเปนขอใหญ 

แมเสร็จกิจราชการในวันใด   จะกลับไปรับขวัญกัลยา ” 

9) โหมโรงชาตรี เปนทํานองเพลงท่ีใชบรรเลงกอนเริ่มการแสดงละครชาตรีทุกเรื่อง              

โดยจัดวาเปนการบรรเลงในรูปแบบพิธีกรรม ท่ีทางคณะทองใบ เรืองนนท ทําทุกครั้งจนกลายเปน

ธรรมเนียม ท่ียึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา สวนเครื่องดนตรีท่ีใชบรรเลง ยังคงเปนแบบละครชาตรีดั้งเดิม 

ท่ีมีปชวา 1 เลา ในการดําเนินทํานอง มีโทนชาตรี และกลองตุก ท่ีตีประสานกันเปนจังหวะหนาทับ 

 (บุญสราง เรืองนนท, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2562)  

 

 10) ไหวครูชาตรี เปนเพลงรําเบิกโรงบูชาครูละครชาตรีกอนจะเริ่มการแสดงท่ีเปนเรื่องตอไป  

โดยมีบทขับรองสรรเสริญ เพ่ือความเปนศิริมงคล เรียกไดวาเปนในสวนรูปแบบพิธีกรรมท่ีทาง           

คณะละครชาตรีตองแสดงทุกครั้ง ซ่ึงกรมศิลปากรมีบทรองจํานวน 1 บท คณะทองใบ เรืองนนท        มี

จํานวน 1 บท หากแตเรียกชื่อวา “บทไหวครูละครชาตร”ี ซ่ึงท้ังชื่อเพลง บทขับรองมีความคลายคลึงกับ

กรมศิลปากร โดยมีเพียงลักษณะการใชคําท่ีแตกตางกันเทานั้น อาทิ (กรมศิลปากร) “ขอศัพท          ขอ

เสียงลูกเกลี้ยงดี จะรองกลาวคํากลาวจิต” (บานเรืองนนท) “ขอใหสรรพเสียงของลูกเรียงดี  จะรอง จะรํา

ใหจับจิต” เปนตน สวนคณะจงกล โปรงน้ําใจ เรียกเพลงนี้วา “บทซัดไหวครู” ซ่ึงมีอยู 7 บทดวยกัน 

ไดแก 1) บทสอนรํา 2) บทครูสอน 3) บทไหวมารดา 4) บทควายเปลี่ยว 5) บทตัวเรียม            6) บท

เวลา 7) บทยามบาย (พนมกร นวเสลา, 2561) ซ่ึงในการจัดการแสดงแตละครั้งจะเลือกบท            รํา

ซัดไหวครูข้ึนมาเพลงบทเดียว ท้ังนี้ทางคณะจะพิจารณาจากลักษณะของงานวาจัดออกมาในรูปแบบใด

เนื้อหาในงานหรือสิ่งท่ีทางเจาภาพตองการคือเรื่องใด เชน หากแสดงงานวันแม ก็จะเลือกบทไหว  

มารดา ฯลฯ ท้ังนี้บทรองซัดไหวครูสามารถรองได 2 ทํานอง คือ 1) รองแบบทํานองชาตรี ดังบท               

ควายเปลี่ยว 2) รองแบบกําพรัด ดังบทครูสอน ซ่ึงจะมีตนเสียงรอง ผูรํามีลูกคูรับ ตอจากบทรองไหวครู

จึงเปนการรําซัดจํานวน 12 ทา ถือเปนจบในสวนของพิธีกรรมจากนั้นเริ่มการแสดงละคร (น. 12)           

โดยยกตัวอยางบทรองของกรมศิลปากร เพ่ือใหเห็นถอยคําท่ีใชในการไหวครูไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนี้           

“คุณเอยคุณครู   เหมือนฝงแมน้ําพระคงคา 

ข่ินข่ินจะแหงก็ไหลมา    ยังไมรูสิ้นรูสุด 
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สิบนิ้วจะยกข้ึนดําเนิน    สรรเสริญคุณพระพุทธ 

จําศีลเสียแลวใหบริสุทธิ์    ไหวพระเสียแลวจะสวดมนต 

จะไหวพระพุทธพระธรรมเจา   ยกไวใสเกลาใสผม 

เลนไหนใหดีมีคนรัก    หยุดพักใหดีมีคนชม 

ยกไวใสเกลาใสผม    ถวายบังคมทุกราตรี...” 

11) โอชาตรี หรือเรียกอีกอยางวา เพลงโอ เปนเพลงขับรองประเภทหนึ่งท่ีใชประกอบ          

การแสดงโขนละครของไทยมาแตครั้งโบราณ  ทํานองเพลงโอบางทํานองมีความเกา และมีมาตั้งแต

ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา สถานการณของการแสดงท่ีใชเพลงโอข้ึนอยูกับสภาพทางอารมณของตัวละคร         

ท่ีปรากฏตามทองเรื่อง เพลงโอ จําแนกได 2 ลักษณะ คือ เพลงโอท่ีใชกับอารมณรักหรือการเก้ียวพาราสี 

และท่ีใชกับอารมณโศกเศรา คร่ําครวญ ซ่ึงในเพลงโอชาตรี หากใชในละครใน เรียก โอชาตรี (ใน) ถาใชใน

ละครนอก เรียก โอชาตรี (นอก) ท้ังนี้ในกรณีท่ีใชในบทพลอดรัก มักพบแตบทท่ีบุรุษปฏิบัติตอสตรี                

ซ่ึงสอดคลองกับชื่อเพลง ถาหากอนุมานตามความหมายวา โอ คือ คําท่ีใชในการรําพึง พรรณนา วิงวอน 

หรือปลอบมาผสมกับคําวา ชาตรี ท่ีหมายถึง บุรุษหรือผูชาย ทําใหเกิดความหมายใหม ซ่ึงกลาวถึงบุรุษท่ี

กําลังรําพึง พรรณนา หรือแสดงทาทางวิงวอนตอสตรีนั่นเอง 

 12) โอชาตรีนอก เปนเพลงทํานองเกา ใชประกอบการแสดงละคร ในบทบาทท่ีตัวละคร

พลอดรักหรือเก้ียวพาราสีกัน นอกจากใชประกอบการแสดงละครนอกแลว ยังมีใชประกอบการแสดงละคร

เสภาอีกดวย ดังเชนในบทพระไวยเก้ียวนางวันทองแปลง  

13) โอชาตรีใน  เปนเพลงทํานองเกา ท่ีไมใชหนาทับกํากับ ใชจังหวะฉ่ิงตัด ใชประกอบ      

การแสดงละคร ในบทบาทท่ีตัวละครพลอดรักหรือเก้ียวพาราสีกัน ใหอารมณรื่นเริง มีเท่ียวเปลี่ยน           

5 เ ท่ี ยว  (ณรงค ชั ย  ป ฎกรั ชต , 2557 : 779 )  โดยส วน ใหญ ใช ในบท ท่ี เพศชายต องการ                        

ปฏิสัมพันธกับสตรีอยาง นนทุกเก้ียวนางนารายณแปลง พระอินทรเก้ียวนางกาลอัจนา พาลีเก้ียว    

นางมณโฑ หรือดังฉากท่ีทศกัณฐเก้ียวนางเบญกายท่ีเรามักพบเปนประจําในโขน เรื่อง รามเกียรติ์           

ตอน นางลอย ดังบทขับรองตอไปนี้ 

“ ยอดม่ิง   เปนความในใจจริงทุกสิ่งสรรพ 

หวังสวาทมาดหมายไมวายวัน   จะรับขวัญนัยนามาธานี 

นี่ผูกใจจึงไปดลจิตเจา   ใหโฉมยงนงเยาวมาหาพ่ี 

จงผินผันพักตรามาขางนี้    พูดจาพาทีกับพ่ียา…” 

 

 ข. เพลงชาตรีท่ีมีไมมีคําวา “ชาตรี” กํากับ 

  1) คําพรัด หรือกําพรัด เปนบทขับรองอยูในสวนพิธีกรรมเชนเดียวกับเพลงไหวครูชาตรี          

ซ่ึงออกทารําประสานรับกับคํารอง ซ่ึงปฏิบัติกอนเริ่มเรื่องแสดง โดยทางคณะทองใบเรืองนนท จะรอง          
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เพลงคําพรัดตอทายจากบทไหวครูชาตรี สวนทางคณะจงกลโปรงน้ําใจนั้น เรียกเพลงนี้วา “กําพรัด” 

ถือเปนทํานองเพลงหนึ่งในบทซัดไหวครู ซ่ึงกลาวไวในหมวด ก. เพลงชาตรีท่ีมีคําวา “ชาตรี” กํากับ 

ลําดับท่ี 10 เพลงไหวครูชาตรี ท้ังนี้จะยกตัวอยางบทคําพรัดท่ีท้ัง 2 คณะ ใช และบทรองมีลักษณะ

คลายคลึงกันซ่ึงมีเนื้อรอง ดังนี้   

 “ ตัวเรียม ความยากใครจะเทียมเรียมเลยหนา(ลูกคูรับ) 

 ตัวเรียมมาเปนมโนราห เหมือนดั่งนาวาตองคลื่นลม (ลูกคูรับ)  

 พ่ีจะชักใบหลังเขามาตั้งทา  ลอยลํานาวามาสูสม (ลูกคูรับ)  

 นาวาขาเอยยังไมเคยตองลม  มาลมลงเสียแลวไมรูเลย (ลูกคูรับ).... ” 

2) ทยอยดง : เปนเพลง 2 ชั้น อนุมานไดวา เคามูลมาจากเพลงทยอย ซ่ึงเปนเพลงหนาพาทยท่ี

ใชบรรเลงประกอบอากัปกิริยาโศกเศรา ซ่ึงเพลงทยอยดงนี้ ปรากฏใชในการแสดงละครชาตรี              

เฉพาะบทสตรี ตัวละครหลักอยางนางเอก ซ่ึงบทบาทการใชเพลงสวนใหญเกิดจากการคร่ําครวญ 

เสียใจ ท่ีตองพลัดพรากจากสามี ผูเปนท่ีรัก ปรากฏในการแสดงละครรํา ตอไปนี้ 

- ละครชาตรี เรื่อง มโนหรา บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2498 มีใชในบทมโนหรา

บทบาทของเพลงใชแสดงอากัปกิริยาอัดอ้ัน หนักใจ หลังจากท่ีพระสุธน (สามี) กลาวลาเพ่ือไป                   

ทําศึกสงครามตามคําสั่งของบิดา และเม่ือมีเหตุท่ีตองไกลจากกันนางจึงร่ําไห เสียใจ ในฉากท่ี 2             

ตําหนักนางมโนหรา 

 “ เม่ือนั้น    มโนหรานารีศรีใส 

ฟงตรัสอัดอ้ันตันหทัย    ทรามวัยครวญคร่ําร่ําโศกา ” 

- ละครชาตรี เรื่อง รถเสน บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2500 มีใชในบทเมรี 

บทบาทของเพลงใชในอารมณโศกเศรา กลาวตัดพอรถเสน (สามี) ท่ีท้ิงตนไป ในขณะท่ีนางพยายาม

เดินทางมาตาม แตรถเสนก็มิยอมกลับไป โดยอางเหตุผลวา จําเปนตองกลับไปทํากิจของบิดาใหเสร็จ

เสียกอน จึงสรางความเสียใจใหแกเมรีท่ีสามีทอดท้ิงตน ในฉากท่ี 7 ปา 

    “ เกิดชาติใดใหเปนคูกับภูมี  รวมฤดีสมสนิทเสนหา 

ชาตินี้นองพยายามตามพ่ีมา   ในชาติหนาพ่ีตองตามนองไป ” 
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ภาพท่ี 3 สูจิบัตรละคร เรื่อง รถเสน 

ท่ีมา : กรมศิลปากร, 2500  

 

3) โทน : เพลงโทน เปนเพลงรองท่ียึดจังหวะโทนชาตรีเปนสําคัญ ไมมีระนาดรับ มีเพียง

เครื่องกํากับจังหวะ และลูกคูรองทวน เชนเดียวกับเพลงรองราย โดยใชประกอบการแสดงละครชาตรีและ

นิยมใชเปนเพลงเปดตัวในฉากแรกของตัวละคร หรือท่ีเรียกวาเพลงหนาบท เฉกเชนเพลงชาป          

ท่ีใชกับตัวละครสําคัญเม่ือเริ่มตนของการแสดงโขนละคร ปจจุบันเพลงโทนมีมากกวา 10 ทํานอง  แต

เรียกชื่อรวมวา “เพลงโทน หรือ เพลงชาตรี”  เนื่องจากนักแสดงบางกลุมมิไดสนใจในชื่อเรียก 

เพียงแตตองการรองไดถูกตองตามอารมณ และลงจังหวะ (จันทิมา แสงเจริญ, 2539) ซ่ึงท้ังคณะ ทอง

ใบ เรืองนนท และคณะจงกล โปรงน้ําใจ ตางใชเพลงนี้ในรูปแบบการแสดง บทบาทของเพลงใชท้ัง

ดําเนินเรื่องราว และประกอบอากัปกิริยาตาง ๆ ซ่ึงไมมีกฎเกณฑหรือขอบังคับใด ๆ ในการใช หากแต

สวนใหญจะรองเฉพาะบทตัวเอกเปนสําคัญ โดยบทละครสวนใหญนํามาจากวรรณกรรม ซ่ึงเปนบท

พระราชนิพนธในรัชกาลตาง ๆ หรือบางครั้งก็มีการดัดแปลง เพ่ิมเติมในสวนของรายละเอียด ซ่ึงปรับ

แทรกบทข้ึนเอง โดยยึดหลักของโครงเรื่องวรรณกรรมรุนเกาไว อาทิ แกวหนามา  ไชยเชษฐ  ลักษณ

วงศ  พระอภัยณี   สังขทอง  ไกรทอง  สุวรรณหงส กายเพชรกายสุวรรณ ฯลฯ  ลวนแลวแตเปนบท

ละครนอกท้ังสิ้น (บุญสราง เรืองนนท, สัมภาษณ, 20 มีนาคม 2562) และ (นางจารุวรรณ สุขสาคร, 

สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2562) 

4) โอบางชาง : เปนเพลงรอง ทํานองเกา โดยนายถีร ปเพราะ ไดนําเพลงโอบางชางไปบรรจุ

ไวในเพลงตับพระยาละแวก เม่ือ พ.ศ. 2482 หรือจะเรียกวา เพลงโอ ก็ได บทบาทท่ีใชข้ึนอยูกับอารมณ

ของตัวละครท่ีปรากฏตามทองเรื่อง เพลงโอจําแนกได 2 ลักษณะ คือ เพลงโอท่ีใชกับอารมณรักและท่ีใช

กับอารมณโศกเศรา รายละเอียดของเพลงโอท่ีใชกับอารมณรัก สวนมากนิยมใชเพลงโอโลม โดยเพลง

นี้แยกยอยออกไปอีก เปนเพลงโอโลมนอก โอโลมใน โอโลมสิงโต โอโลมเพลงฉ่ิง เปนตน และเพลงโอ
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โลมท่ีใชกับอารมณโศกเศรา คร่ําครวญ เชน เพลงโอป โอราย โอบางชาง ฯลฯ (ณรงคชัย ปฎกรัชต, 

2557: 778-781) ซ่ึงปรากฏในการแสดงละครรํา ตอไปนี้ 

- ละครชาตร ีเรื่อง รถเสน บทละครกรมศิลปากร ในป พ.ศ. 2500 มีในบทเมรี บทบาท

ของเพลงใชดําเนินเรื่องราวหลังจากท่ีเมรีออกตามรถเสน (สามี) ใหกลับไปอยูรวมกันดังเดิม          แตรถ

เสนกับปฏิเสธ  ท้ังยังบอกใหเมรีกลับคืนไปยังนครและไมตองรอตน ดวยเหตุนี้จึงทําใหเมรี           คร่ํา

ครวญ เสียใจ และคิดฆาตัวตายในท่ีสุด ในฉากท่ี 7 ปาสูง  

“ พอสิ้นปกาสิทอธิษฐาน   นางจึงกลั้นลมปราณสิ้นกษัย 

ลมลงแทบฝงคงคาลัย    ดวงใจแตกดับลับชีวา ” 

 

สรุปและอภิปรายผล 

เพลงชาตรี เปนทํานองเพลงหนึ่ง ซ่ึงสามารถแตกยอยออกเปนเพลงตาง ๆ ไดอีกมากมาย            

ท้ังนี้การใหความหมายหรือคํานิยามในการจัดหมวดหมูของเพลงชาตรีก็แตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับ

ทัศนคติของแตละบุคคล ไมมีถูกผิด ซ่ึงในกลุมเพลงชาตรีสามารถแบงออกเปน 2 หมวด คือ ก.เพลงชาตรี

ท่ีมีคําวา “ชาตรี” กํากับ และ ข. เพลงชาตรีท่ีไมมีคําวา “ชาตรี” กํากับ สาเหตุท่ีแบงแยกเปนหมวดหมู

เชนนี้ เนื่องจากคนสวนใหญ มักเขาใจวาเพลงชาตรี คือ เพลงในกลุมท่ีมีคําวา “ชาตรี” จํากัดอยูใน          

ชื่อเรียกเทานั้น ซ่ึงจากการศึกษาในแตละหมวดปรากฏวา ก. เพลงชาตรีท่ีมีคําวา “ชาตรี” กํากับ มีจํานวน

เพลงท้ังสิ้น 13 เพลง กลาวคือ 1) ชาตรีกรบั  2) ชาตรีตลุง  3) ชาตรีบางชาง 4) ซัดชาตรี 5) รายชาตรี  6) 

รายชาตรี 2  7) รายชาตรี 3  8) ลําชาตรี  9) โหมโรงชาตรี  10) ไหวครูชาตรี 11) โอชาตรี  12) โอชาตรีใน  

13) โอชาตรีนอก  และในหมวด ข. เพลงชาตรีท่ีไมมีคําวา “ชาตรี” กํากับ มีจํานวนเพลงท้ังสิ้น 4 เพลง 

ประกอบดวย 1) คําพรัดหรือกําพลัด  2) ทยอยดง 3) โทน 4) โอบางชาง  

บทบาทของเพลงท่ีปรากฏใชในการแสดงละครรํา สามารถแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ                   

1) พิธีกรรม 2) การแสดง โดยสวนของพิธีกรรมจะเปนบทขับรองท่ีใชในการสรรเสริญ ครูอาจารย              

เพ่ือความเปนสิริมงคลกอนเริ่มเรื่องทําการแสดง และในสวนของการแสดงสามารถใชไดหลากหลาย           

ท้ังเปนการเปดตัวละคร เฉกเชนเพลงชาปท่ีใชกับตัวละครสําคัญในการแสดงโขนละคร หรือใชเพ่ือดําเนิน

เรื่องราวใหเกิดความกระชับ รวดเร็ว ท้ังยังใชประกอบอากัปกิริยาตาง ๆ ของตัวละคร ในบทรัก บท

โศกเศรา บทตลก บทโกรธ และบทยินดี  

ท้ังนี้ ชื่อเพลง ทํานองเพลง บทรอง จนถึงรูปแบบการแสดง มีลักษณะท่ีเปนการถายโอนทาง

วัฒนธรรม กลาวคือ โดยสวนใหญเพลงชาตรีมักจะใชในการแสดงละครชาตรี หรือบทละครท่ีมีเนื้อหา

เก่ียวของกับประวัติศาสตรทางภาคใต กอนจะพัฒนาไปสูการแสดงรูปแบบตาง ๆ อยาง ละครนอก      

ละครใน และละครดึกดําบรรพ ซ่ึงละครชาตรีก็มีวิวัฒนาการมาจากการแสดงโนราชาตรีของทางภาคใต        
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ซ่ึงนับเปนการแสดงแบบราษฎร ตอมากรมศิลปากรไดคิดปรับปรุงละครชาตรี ใหเปนลักษณะละครชาตรี

เขาเครื่อง เพ่ือเขาถึงคนภาคกลางมากข้ึน เนื่องจากเปนการผสมผสานระหวางละครชาตรีกับละครนอก 

สําเนียงเพลงหรือบทรองมิไดออกทางใตมากนัก ซ่ึงในข้ันตอนการทําเพลงนั้นไดมีการนํารูปแบบเพลงเกา

มาดัดแปลง ปรุงแตงเพ่ิมเติม ยกตัวอยาง เพลงรายชาตรี ท่ีแปลงทํานองมาจากเพลงแกระของโนรา ฯลฯ 

ซ่ึงถือเปนพัฒนา และถายโอนวัฒนธรรมจากแบบราษฎรเขามาหลวง และยังมีเพลงชาตรีอีกหลายเพลง

ดวยกันท่ีประวัติความเปนมา รวมถึงการนํามาบรรจุใชในการแสดง ไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน จึงเปน

คําถามท่ีท้ิงใหไวสําหรับผูท่ีสนใจ และตองการศึกษาหาขอมูลตอไป  
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บทบาทของไฟพิธีกรรมในการแสดงนาฏศิลปไทย 

 

นันทิชา  ณ โนนชัย 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของไฟพิธีกรรมในการแสดงนาฏศิลปไทย                 

โดยศึกษา จากการสํารวจ การสังเกตการณจากการแสดงของตัวละครตาง ๆ ท่ีมีการใชไฟพิธีกรรมใน

การแสดงโขน ละคร พบวา การใชไฟพิธีกรรมในการแสดงโขน ละคร สามารถแบงตามวัตถุประสงคได 

5 ประเภท ไดแก การใชไฟเพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์(ลุยไฟ) การฆาหรือประหาร(แบหลา, บูชายัญ) การ

ใหกําเนิด(ชุบตัว) การบูชาเพ่ือขอพร การเสกและเพ่ิมอิทธิฤทธิ์แกศาสตราวุธ(พิธีชุบศรตาง ๆ) 

นอกจากนั้นสามารถแบงบทบาทของไฟพิธีกรรมในการแสดงนาฏศิลปไทยได 3 ลักษณะ ดังนี้                

1) บทบาทของไฟท่ีไมเก่ียวของกับพิธีกรรม เชน ยายเฒาทัศประสาทกอกองไฟเผาพระขรรคของคาวี 

หลวิชัยตั้งพิธีชุบตัวแตผลักทาวสันนุราชลงกองไฟ จากละครดึกดําบรรพ เรื่อง คาวี 2) บทบาทของไฟ

ท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมท่ีไมมีทารําแตใชทาทางธรรมชาติ เชน กําเนิดนางมณโฑและนางกาลอัจนา 

ทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด จากโขน เรื่อง รามเกียรต์ิ 3) บทบาทของไฟท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมมีทารํา 

ไดแก นางสีดาลุยไฟ จากโขน เรื่อง รามเกียรติ์ นางดรสาแบหลา จากละครใน เรื่อง อิเหนา                

นางศรีมาลาลุยไฟ จากละครนอก เรื่อง ขุนชางขุนแผน และนางมโนหราบูชายัญ จากละครนอก เรื่อง 

มโนหรา จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาบทบาทของไฟในการแสดงนาฏศิลปไทยสามารถแบงไดหลาย

ลักษณะข้ึนอยูกับบทละคร หรือความเชื่อเก่ียวกับไฟในละครสงผลใหความเชื่อเหลานั้น มีอิทธิพลกับ

การแสดงนาฏศิลปไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

คําสําคัญ:  บทบาท  ไฟพิธีกรรม  การแสดง  นาฏศิลปไทย 
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Roles of Fire in Rituals in Thai Traditional Dance 
 

Nanthicha Nanonchai 

Faculty of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

The objectives of this study is to explore the roles of fire in rituals in Thai 

traditional dance by observing how the characters use fire in Khon (classical masked 

dance drama) and Lakhon (dance drama). It was found that the use of fire can be 

classified into 5 categories according to purposes: proving their innocent (fire walking), 

killing or executing someone (sacrifice), giving birth or originating from someone or 

something (sacred bathing rituals), worshiping gods and making a wish, and empowering 

a weapon (rituals to consecrate magic arrows). In addition, the use of fire can be 

classified into 3 categories according to characteristics. The first category is using fire, 

not in rituals. For example, Tasprasat, an elder, sets Kawee’s sword on fire and 

Holwichai makes a magic bathing ritual and pushes Taw Sannurach into fire from the 

folktale ‘Holwichai and Kawee’.  The second category is using fire in rituals without 

traditional dance such as the birth of Montho and Kal-ajna and Ravana’s sacred ritual 

to consecrate his weapon against Devas known as Sai Krod ritual from Ramayana. The 

third category is using fire in rituals with traditional dance such as Sita’s fire walking 

from Ramayana, Dorasa Baela’s suicide from Inao, Lakhon Nai (the royal court dance 

drama performed by women), Srimala’s fire walking from Kun Chang Kun Pan, Lakhon 

nok (informal dance drama performed by men), and Monohra’ sacrifice in Manohra, 

Lakorn nok. It can said that the roles of fire in rituals in Thai traditional dance can be 

classified in various ways, depending on scripts and beliefs in fire. The belief has an 

influence on Thai traditional dance from the past until now. 

 

Keywords: roles, ritual fire, plays, Thai traditional dance 
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บทนํา  

 นาฏศิลปไทยเปนศิลปะการแสดงท่ีเก่ียวกับการฟอนรํา โดยมนุษยเปนผูประดิษฐข้ึนจาก                

การเลียนแบบธรรมชาติ การบูชาสิ่งศักด์ิสิทธิ์  และการรับอารยธรรมของอินเดีย จากนั้นนํา            

มาปรับปรุงหรือพัฒนาใหสวยงามเปนระเบียบแบบแผนตามวัฒนธรรมของไทยมากยิ่งข้ึน นาฏศิลป

ไทยมีจุดมุงหมายในภาพรวมเพ่ือใหความบันเทิง ความสนุกสนาน และทําใหผู ท่ี ไดรับชม               

เกิดความรูสึกคลอยตาม (พาณี  สีสวย, 2524: 6-7) ซ่ึงการแสดงแตละชุดของนาฏศิลปไทยนอกจาก

จะมีจุดมุงหมายเพ่ือใหความบันเทิงแลวนั้นยังมีวัตถุประสงคอ่ืนท่ีแตกตางกันออกไปเพ่ือสื่อสารให

ผูชมเขาใจ เชน การแสดงท่ีบอกถึงความเปนมา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และพิธีกรรมของการ

แสดงชุดนั้น 

 

 
ภาพท่ี  1  การแสดงละครนอก เรือ่ง มโนหรา ฉากนางกินรีออกมาเลนนํ้า 

ท่ีมา  :  กรมศิลปากร, 2522: 11 

  

 การแสดงทางนาฏศิลปไทยท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมนั้นมีหลายชุด สวนมากพบในตัวละครหลัก

ของเรื่องหรือของตอน ซ่ึงในแตละชุดการแสดงจะมีความเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมท่ีคลายและแตกตาง

กันออกไปบางข้ึนอยูกับศาสนา วัฒนธรรมของตัวละครในเรื่องหรือในการแสดงชุดนั้น เชน การแสดง

ท่ีใชไฟพิธีกรรมในการแสดงโขน ละคร ซ่ึงสามารถแบงการใชไฟ  ตามวัตถุประสงคได 5 ประเภท 

ไดแก การพิสูจนความบริสุทธิ์(ลุยไฟ) การฆาหรือประหาร (แบหลา, บูชายัญ) การใหกําเนิด (ชุบตัว) 

การบูชาเพ่ือขอพร การเสกและเพ่ิมอิทธิฤทธิ์แกศาสตราวุธหรือพิธีชุบศรตาง ๆ (บุนนาค ทรรทรา

นนท. สัมภาษณ, 23 กุมภาพันธ 2562) 

 จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหเห็นวาการแสดงท่ีเก่ียวของกับไฟสามารถแบงไดหลายประเภท              

ซ่ึงจะแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคในโครงเรื่องของแตละชุดการแสดง นอกจากนั้นยัง                    
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สามารถแบงบทบาทของไฟในการแสดงได 3 ลักษณะ ดังนี้ 1) บทบาทของไฟท่ีไมเก่ียวของ                  

กับพิธีกรรม 2) บทบาทของไฟท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมท่ีไมมีทารําแตใชทาทางธรรมชาติ และ                 

3) บทบาทของไฟท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมมีทารํา ซ่ึงการใชไฟในการแสดงนาฏศิลปไทยสามารถ             

แบงไดหลายลักษณะซ่ึงจะข้ึนอยูกับบทของละคร หรือความเชื่อเก่ียวกับไฟในละครสงผลใหความเชื่อ

เหลานั้นมีอิทธิพลกับการแสดงนาฏศิลปไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

 
ภาพท่ี  2  การแสดงละครนอก เรือ่ง มโนหรา ฉากบูชายัญ 

ท่ีมา  :  บุนนาค  ทรรทรานนท, 2562: 23 

 

 บทความนี้จึงมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาบทบาทของไฟพิธีกรรมในการแสดงนาฏศิลปไทยเฉพาะ

ของตัวพระตัวนาง โดยศึกษา สํารวจ รวบรวมขอมูลจากการแสดงมีการใชไฟพิธีกรรมในการแสดง

นาฏศิลปไทย ประเภทโขนและละคร 

 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 1.  ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการและหนังสือท่ีเก่ียวของจาก หอสมุดแหงชาติ 

ศูนยรักษศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ          

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

 2.  ศึกษาจากการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลปไทย โดยบันทึกการใหสัมภาษณดวย

เครื่องบันทึกเสียง และถอยคําสัมภาษณ นางบุนนาค  ทรรทรานนท  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ ปพุทธศักราช 2562 สาขาวิชานาฏศิลปและการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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 3.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณ ใชแบบมีโครงสราง โดยมีประเด็นคําถาม

เก่ียวกับการแสดงนาฏศิลปไทยท่ีใชไฟพิธีกรรมประกอบการแสดงและประวัติของผูใหสัมภาษณ     

โดยการเก็บบันทึกขอมูล ผูศึกษาไดทําการบันทึกขอมูลจากการบันทึกเสียงโดยใชแถบบันทึกเสียง 

และการจดบันทึกในเอกสารไวเปนลายลักษณอักษร 

 4. การวิเคราะหขอมูล  เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยประมวลขอมูลจากเอกสาร

วิชาการ หนังสือ และการภาคสนามการใหสัมภาษณในพ้ืนท่ี แลวนํามาสรุปผลการศึกษา             

เปนเลมเอกสาร   

 

ผลการศึกษา 

 การแสดงนาฏศิลปไทยท่ีใชไฟประกอบการแสดงนั้นมีหลายชุดการแสดงท้ังโขน ละคร                 

ซ่ึงสามารถจําแนกได 2 ลักษณะ คือ การใชไฟตามวัตถุประสงค และบทบาทของไฟท่ีเก่ียวของ              

กับการแสดง โดยแบงออกเปนประเด็น ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี  3  จิตรกรรมฝาผนัง วรรณคดี เรื่อง รามเกียรติ์ ในการพิสจูนความบรสิุทธ์ิของนางสีดา 

ท่ีมา  :  วัชราพงศ  หงษสุวรรณ, 2550: 93 

 

 1.  การใชไฟตามวัตถุประสงค   

  การใชไฟในการแสดงตามวัตถุประสงคของแตละตัวละครทางนาฏศิลปไทยสามารถแบงได          

5 ประเภท ดังนี้   

  1.1  การพิสูจนความบริสุทธิ์(ลุยไฟ)   

    ในการแสดงท่ีใชไฟในการพิสูจนความบริสุทธิ์นั้นสะทอนใหถึงคติ ความเชื่อ พิธีกรรม

ท่ีเก่ียวของกับตัวละครท้ังตัวพระ ตัวนาง ในแตละชุดการแสดง ซ่ึงสวนมากจะไดรับ              อารย

ธรรมมาจากอินเดียจึงมีความเชื่อท่ีคลายกันในเรื่องของการเดินลุยไฟเพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์ท้ังกาย 

วาจา และใจของผูท่ีถูกกลาวหาหรือถูกสงสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ 
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ตอน สีดาลุยไฟ เพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์วานางซ่ือสัตยตอพระรามถึงจะไปอยูเมืองยักษเปนเวลานาน 

และในการแสดงละครนอก เรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน ศรีมาลาลุยไฟ โดยนางถูกใสรายจากนางสรอย

ฟาวามีชูนางศรีมาลาจึงขอพิสูจนตนเองดวยการเดินลุยไฟ   

 

 
ภาพท่ี  4  การพิสูจนความบรสิุทธ์ิของนางสีดา จากการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ ์

ท่ีมา  :  กรมศิลปากร, 2556: 105 

 

  1.2  การฆาหรือประหาร(แบหลา, บูชายัญ)  

   การฆาตัวตายหรือการประหารชีวิตในการแสดงนาฏศิลปไทยนั้นไมคอยมีเนื่องจากเปน

สิ่งท่ีเก่ียวกับการสูญเสีย ดังนั้นการแสดงดังกลาวจึงหาชมไดยาก เชน ในการแสดงละครใน                 

เรื่อง อิเหนา ตอน ดรสาแบหลา เปนการแสดงท่ีเก่ียวกับพิธีกรรม เรียกวา “พิธีสตี” ประเพณีของ

ผูหญิงชาวฮินดู ในประเทศอินเดียท่ีทําการบูชายัญตนเองของหญิงหมายในพิธีศพของสามีโดยการ

กระโดดเขากองไฟท่ีเผาศพของสามีจนถูกเผาตายตามไปดวยกัน (สุนทร ณ รังสี, 2545: 26)  
 

 
ภาพท่ี  5  การแสดงชุด ดรสาแบหลา จากการแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา 

ท่ีมา  :  บุนนาค  ทรรทรานนท, สบืคนเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2562 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 618 | 
 

 

 ในการแสดงละครนอก เรื่อง มโนหรา ตอน มโนหราบูชายัญ เปนการแสดงท่ีเก่ียวกับไฟโดย

นางมโนหราถูกใสรายตองบูชายัญเพ่ือสะเดาะเคราะหใหทาวอาทิตยวงศพอของพระสุธน นางจึงทําที

ขอปกขอหางและรําบูชายัญขางกองไฟถวายเปนครั้งสุดทายกอนบินหนีกลับเมืองไกรลาศ  

 

 
ภาพท่ี  6  การแสดงของนางมโนหราเพ่ือจะหนีการบูชายญั ในการแสดงละครนอก เรื่อง มโนหรา 

ท่ีมา  :  บุนนาค  ทรรทรานนท, 2562: 8 

 

  1.3  การใหกําเนิด (ชุบตัว)  

   การใชไฟเพ่ือใหกําเนิดหรือชุบชีวิตในการแสดงนาฏศิลปไทยนั้นมาจากพิธีกรรม               

ของพระฤษีเกือบทุกชุดการแสดง เชน ในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน กําเนิดนางมณโฑ               

ท่ีถูกชุบชีวิตจากนางกบท่ีเห็นวามีพญานาคคิดรายจะฆาพระฤษีจึงไดคายพิษใสอางนม เม่ือนางกบเห็น

ตองการชวยพระฤษีและดวยความกตัญูจึงยอมสละชีวิตตนเองกระโดดลงไปตาย                  ใน

อางนม เม่ือพระฤษีเห็นนางกบตายในอาง ก็ไดชุบชีวิตใหฟนคืนจนทราบความจริงและเมตตา             

ชุบชีวิตข้ึนจากกองไฟเปนหญิงมนุษย ใหชื่อวา “มณโฑ” (รื่นฤทัย  สัจจพันธ, 2546, หนา 37) 
 

 
ภาพท่ี  7  กําเนิดนางกาลอัจนาจากกองกูณฑ 

ท่ีมา  :  ศิริพงษ  พยอมแยม, 2548: 59 
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  ตอน กําเนิดนางกาลอัจนา พระฤษีโคดม  เห็นวาตนไมมีโอรสสืบราชวงศครองราชยสมบัติ 

จึงไดเสกนางอัปสรจากกองกูณฑ (กองไฟ) ใหชื่อวา “กาลอัจนา” (รื่นฤทัย  สัจจพันธ, 2546: 137) 

และ ในการแสดงละครนอก เรื่อง คาวี ตอน หลวิชัย ตั้งพิธีชุบตัวแตผลักทาวสันนุราชลงกองไฟ 

  1.4  การบูชาเพ่ือขอพร  

   ในการแสดงนาฏศิลปไทยท่ีใชไฟในการประกอบพิธีกรรมเพ่ือขอพรตามความเชื่อ

ของอารยธรรมอินเดีย สวนมากจะพบในการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ท่ีมีเคาโครงเรื่องเดิมมาจาก

วัฒนธรรมนั้ น ท่ี เชื่ อ ใน เรื่ อ งของ เทพเจ า ในศาสนา ฮินดู  ถ าต องการ ทําสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ ง ให                        

ประสบความสําเร็จลุลวงไปดวยดีหรือตองการท่ีจะไดสิ่งใดใหสมปรารถนาจะตองตั้งไฟพิธี ข้ึน        

หรือเกิดไฟข้ึนเอง และทําการขอพรกับเทพเจา เชน พิธีขอบุตรของทาวทศรถ ท่ีระหวางทําพิธี              

ไดเกิดกองอัคคีข้ึน (กองไฟ) แลวมีอสูรทูนถาดทองเหนือหัวมีขาวทิพย 4 ปน ใหพระมเหสี                  

ท้ัง 3 พระองค จนเกิดโอรสท้ัง 4 ข้ึน (รื่นฤทัย  สัจจพันธ, 2546: 194) 

  1.5  การทําลาย การเสกและเพ่ิมอิทธิฤทธิ์แกศาสตราวุธ  

    การใชไฟในการทําพิธีเ พ่ือทําลายสิ่ งใดสิ่งหนึ่ งตัวละครนั้นไม พึงพอใจ เชน                    

การแสดงละครนอก เรื่อง คาวี ตอน ยายเฒาทัศประสาทกอกองไฟเผาพระขรรคของคาวี และ              

ตอนหลวิชัยต้ังพิธีชุบตัวแตผลักทาวสันนุราชลงกองไฟซ่ึงเปนการทําลายคนอ่ืน สวนการใชไฟใน           

การแสดงท่ีเ ก่ียวกับการเสกและเพ่ิมอิทธิฤทธิ์แกศาสตราวุธ หรือ พิธีชุบศรตาง ๆ ในโขน                    

เรื่อง รามเกียรติ์ ท่ีใชตอสู ทําสงครามในการแสดงนาฏศิลป   

 2.  บทบาทของไฟท่ีเกี่ยวของกับการแสดง 

  บทบาทของไฟท่ีเก่ียวของกับการแสดงนาฏศิลปไทยสามารถแบงได 3 บทบาท ดังนี้ 

   2.1  บทบาทของไฟท่ีไมเก่ียวของกับพิธีกรรม  

    การแสดงนาฏศิลปไทยท่ีใชไฟเปนสวนประกอบในการแสดงแตไมไดมีการใชไฟอยาง

เปนข้ันตอนเหมือนในพิธีกรรม เชน ในละครดึกดําบรรพ เรื่อง คาวี ตอน ยายเฒาทัศประสาทกอกอง

ไฟเผาพระขรรคของคาวี ตอน หลวิชัยตั้งพิธีชุบตัวแตผลักทาวสันนุราชลงกองไฟ และในการแสดงโขน 

เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน นางลอย ท่ีใชไฟเผาศพนางสีดาแปลง ซ่ึงการแสดงท่ีกลาวมาจะเห็นไดวามีการ

ใชไฟเปนเพียงแคองคประกอบหนึ่งในการแสดงเทานั้น  

   2.2  บทบาทของไฟท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมท่ีไมมีกระบวนทารําเฉพาะ 

    การแสดงนาฏศิลปไทยท่ีใชไฟพิธีกรรมประกอบการแสดงแตไมมีกระบวนทารํา

เฉพาะ แตใชทาทางธรรมชาติแทน ไดแก การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน กําเนิดนางมณโฑ             

มีเนื้อเรื่องวาเดิมนางมณโฑเปนนางกบท่ีถูกพระฤษีชุบชีวิตจากกองไฟใหเปนหญิงมนุษย ตอน กําเนิด

นางกาลอัจนา พระฤษีโคดมได เสกนางอัปสรจากกองกูณฑ(กองไฟ) ใหเปนภรรยาของตน                     

(รื่นฤทัย  สัจจพันธ, 2546, หนา 37,137) ตอน ทศกัณฐตั้งพิธีทรายกรด ซ่ึงสาเหตุมาจากทศกัณฐ             
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มีความแคนเทวดาท่ีเปนพยานใหแกพระราม จึงทําพิธีปลุกเสกหอกกบิลพัทท่ีเชิงเขาพระสุเมรุแลว  

ทําพิธีกอกองไฟเผารูปเทวดา และในการแสดงละครดึกดําบรรพ เรื่อง คาวี ตอน หลวิชัยตั้งพิธีชุบตัว

แตผลักทาวสันนุราชลงกองไฟ เปนการใชไฟในพิธีกรรมเพ่ือทําการชุบตัว ซ่ึงการแสดงท่ีกลาวมานั้น        

มีการใชทาทางหรือการตีบทตามภาษาทาทางนาฏศิลปไทยแตไมมีกระบวนทารําในการแสดง           

ท่ีเปนแบบแผน 

   2.3  บทบาทของไฟท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมและมีกระบวนทารําเฉพาะ 

    ในพิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับไฟและมีกระบวนทารําในการแสดงนาฏศิลปไทย              

เชน การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรต์ิ ตอน สีดาลุยไฟ เปนการรําเพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์ของนาสีดา               

ท่ีมีตอพระรามซ่ึงจะมีกระบวนทารําเฉพาะท่ีเปนแบบแผนตั้งแตเขาเฝาพระรามไปจนถึงรําเชิดฉ่ิง

ในชวงเดินลุยไฟแลวลงมาหาพระราม การแสดงละครนอก เรื่อง ขุนชางขุนแผน ตอน นางศรีมาลาลุย

ไฟ มีจุดประสงคเชนเดียวกับนางสีดาเพียงแตมีกระบวนทารําท่ีแตกตางกันตรงการตีบท ลักษณะ 

อารมณของตัวละครเนื่องจากเปนนางในวังกับนางท่ัวไปทารําก็จะมีลีลาท่ีแตกตางกันออกไป             

การแสดงละครใน เรื่อง อิเหนา ตอน ดรสาแบหลา เปนการรําท่ีเก่ียวกับพิธีกรรมโดยตรงซ่ึงเปน

ประเพณีสตีของหญิงสาวชาวฮินดูท่ีตองปฏิบัติไมวาจะเต็มใจหรือไมก็ตามจะตองปฏิบัติตาม            

อยางเครงครัดคือการฆาตัวตายและกระโดดเขากองไฟตามศพสามี ดังนั้นทารําของดรสาแบหลา             

จะประกอบไปดวยกระบวนทารําจํานวนมากและใชระยะเวลาในการรํานาน ต้ังแตการรําออกมา               

ท่ีโกศสามีกลางเวที จากนั้นรําไปรอบ ๆ แลวสุดทายก็รํากริชกอนจะฆาตัวตาย และการแสดงละคร

นอก เรื่อง มโนหรา ตอน มโนหราบูชายัญ เปนการรายรําของนางมโนหราในพิธีบูชายัญ แตตอนทาย

ไดบินหนีกลับเมืองไกรลาศพิธีกรรมนั้นก็ไมสําเร็จ ทารําในการแสดงชุดนี้ไดนําโครงสรางทารํามาจาก

ดรสาแบหลาบางทา แลวนํามาสรางสรรคเปนการแสดงชุดใหมข้ึนท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางออกไป   

ตรงท่ีนางมโนหราเปนนางกินรี ดังนั้นลีลาการรําจะเหมือนนกและมนุษยผสมกันแตกตางจาก            

การแสดงชุดอ่ืน ๆ  

 
ภาพท่ี  9  นางศรีมาลารําลุยไฟ จากการแสดงละครนอก เรื่อง ขุนชางขุนแผน 

ท่ีมา : นพวรรณ  คงสาธิตพร, สืบคนเมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 
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สรุปและอภิปรายผล 

 ในบทความฉบับนี้ไดนําขอมูลท่ีกลาวมาขางตนมาเปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูลตาม

จุดมุงหมายของการศึกษาบทบาทของไฟพิธีกรรมในการแสดงนาฏศิลปไทยท้ังประเภทโขน ละครของ

ตัวพระและตัวนาง ประกอบการอภิปรายผลซ่ึงสามารถแยกได 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การใชไฟตาม

วัตถุประสงคในการแสดง ซ่ึงจะวิเคราะหจากการใชไฟท่ีสอดคลองกับการดําเนินชีวิตของคนท่ัวไป 

โดยใชไฟเพ่ือเปนสวนประกอบในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพ่ือใชสื่อสารกับสิ่งท่ีมองไมเห็น เชน 

การใชไฟเพ่ือพิสูจนความบริสุทธิ์จากขอกลาวหาโดยการเดินลุยไฟ(นางสีดา, นางศรีมาลา) การใชไฟ

เพ่ือฆาตัวตายหรือเรียกวา การแบหลา ตามพิธีกรรมสตรีของชาวฮินดูท่ีตองปฏิบัติอยางเครงครัด(นาง

ดรสา) การใชไฟเพ่ือเอาตัวรอดจากพิธีกรรมบูชายัญ(นางมโนหรา) การใชไฟเพ่ือใหกําเนิดหรือชุบชีวิต

ใหฟนข้ึนใหมจากกองไฟพิธีกรรมของผูท่ีมีวิชา(นางมณโฑ, นางกาลอัคคี, หลวิชัย) การใชไฟเพ่ือขอพร 

เสกอาวุธ เพ่ิมอิทธิฤทธิ์ หรือแสดงอํานาจตาง ๆ ตามความเชื่อของอารยธรรมอินเดียท่ีวาไฟเปนสิ่ง

บริสุทธิ์ท่ีใชสื่อสารกับเทพเจาท่ีตนนับถือเพ่ือขอพรตามท่ีหวังไวซ่ึงสวนมากจะพบในการแสดงโขน 

และการใชไฟเพ่ือทําลายสิ่งของหรือชีวิตของผูอ่ืน(ยายเฒาทัศประสาท) จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา

การใชไฟตามวัตถุประสงคนั้นจะสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมในอดีตท่ีมีการใชไฟเก่ียวของกับวิถีชวีิต

จริงเปลี่ยนผานมาในรูปแบบของการแสดง  2) การใชไฟตามบทบาทในการแสดงนาฏศิลปไทยโดย

จําแนกจากการวิเคราะหตามรูปแบบการแสดง เชน บทบาทของไฟท่ีไมเก่ียวของกับพิธีกรรมแตใชไฟ

เปนเพียงสวนประกอบในการแสดงไมมีข้ันตอนเหมือนในพิธีกรรมบทบาทของไฟท่ีเก่ียวของกับ

พิธีกรรมท่ีไมมีกระบวนทารําเฉพาะแตใชทาทางธรรมชาติ หรือการตีบทตามภาษาทาทางนาฏศิลป

ไทยโดยไมมีกระบวนทารําเปนแบบแผนในการแสดง และบทบาทของไฟท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมโดยมี

กระบวนทารําเฉพาะในการแสดงนาฏศิลปไทยเปนแบบแผนท่ีมีครู อาจารยและผูเชี่ยวชาญไดคิดคน 

ประดิษฐไวเปนแบบแผนชัดเจนสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน  

 

ขอเสนอแนะ  

 การศึกษาบทบาทของไฟพิธีกรรมในการแสดงนาฏศิลปไทย ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือ

การศึกษาคนควาในครั้งตอไป ในการนําผลการศึกษาจากบทความฉบับนี้ไปตอยอดเปนงานวิจัยท่ีมุง

ศึกษาการใชไฟพิธีกรรมของตัวละครในการแสดงนาฏศิลปไทยในเชิงลึกและใชทฤษฎีเขามาชวยใน

การวิเคราะห เชน ศึกษาการใชไฟพิธีกรรมของตัวละครนางในการแสดงนาฏศิลปไทยวิเคราะหผาน

ทฤษฎีสตรีนิยม เปนตน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 บทความฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องดวยไดรับการอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ             

และคณาจารยทุกทานท่ีใหความรู ในดานขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ในการคนควาขอมูล                  

ในการศึกษาครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชํานาญการทางดานนาฏศิลปไทย ขอกราบขอบพระคุณ

อาจารยบุนนาค  ทรรทรานนท ชวยใหความรูและแนะนําในเรื่องของการแสดงนาฏศิลปไทยท่ีใชไฟ

ประกอบการแสดง  

 ท่ีสําคัญเปนอยางยิ่ง ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย สุภาวดี  โพธิเวชกุล 

เปนอยางสูง ท่ีไดใหคําแนะนําทางดานวิชาการ ขอคิดเห็นในการเรียบเรียงขอมูล ใหขอเสนอแนะดี ๆ 

ตลอดจนแกไขขอบกพรองตาง ๆ อันเปนประโยชนยิ่งตอการศึกษา และขอกราบขอบพระคุณ

คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีไดสั่งสอน ใหคําแนะนํา รวมไปถึงการใหความชวยเหลือ

ในดานตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอบทความฉบับนี้   

 สุดทายนี้ คณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และญาติพ่ีนองทุกทานท่ีไดใหการ

สนับสนุนสงเสริมในการศึกษาดวยรักและหวงใย รวมท้ังครูอาจารยทุกทานท่ีไดสั่งสอนตั้งแตตน    

จนถึงปจจุบัน ตลอดจนเพ่ือนๆ และทุกคนท่ีคอยเปนกําลังใจในการจัดทําบทความฉบับนี้จนสําเร็จ

ลุลวงดวยดีทุกประการ 
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หมอลําทองแปน พันบุปผา : การนําเสนอความรูและปญญาผานลํากลอนประยุกต 

 

มัชรินทร ล้ําจุมจัง 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอความรู ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณีของชาวอีสาน 

ท่ีแสดงผานบทกลอนลํา โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของและสื่อวีดีทัศนการแสดงของหมอลําทอง

แปน พันบุปผา เนื่องจากเปนหมอลํากลอนท่ียังคงไดรับความนิยมอยูในปจจุบันมีความสามารถในการ

ประยุกตรูปแบบของการแสดงใหทันสมัยแตขณะเดียวกันก็ยังคงไวซ่ึงแกนแทของหมอลํากลอนแบบ

จารีต  นั่นคือการเปนปราชญของสังคม  นําเสนอความรูและปญญาอยางรอบดานไปพรอมๆ กับความ

บันเทิง   

 

คําสําคัญ: หมอลําทองแปน, พันบุปผาม ลํากลอนประยุกต 
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Mor lam TongPan Panbubpa : a Manifestation of Knowledge and 

Wisdom through Lam Klon Pra-yook 

 

Mutcharin Lamjoomjang 

Faculty of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

The objective of this article is to show knowledge, custom, tradition and culture 

of people in Isarn (North-eastern region of Thailand) which are manifested in Lam Klon 

(local narrative singing). The researcher has studied relevant documents as well as 

video clips of performances of Mor lam TongPan Panbubpa because currently, she is 

still a popular Lam Klon singer. She is able to adapt her performances to be more 

modern while keeping the essence of being a traditional style Mor Lam singer. She is 

a social sage who impressively shows her knowledgeability as well as entertainment 

in many areas. 

 

Keywords: Mor Lam TongPan, Panbubpa,  Lam Klon Pra-yook 
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บทนํา 

หมอลํากลอน เปนศิลปะการแสดงท่ีเกาแกท่ีของภาคอีสาน และเปนการแสดงเริ่มแรกของ

หมอลําตางๆ  ซ่ึงมีลักษณะเปนการลําท่ีมีหมอลําชายหญิงสองคนลําสลับกันมีเครื่องดนตรีประกอบ

เพียงชนิดเดียว คือแคนการลํามีท้ังลําเรื่องนิทานโบราณคดีอีสาน เรียกวา ลําเรื่องตอกลอนลําทวย 

(ทายโจทย) ปญหา การหยอกเยา และการเก้ียวพาราสีของหนุม-สาวในสมัยกอน ซ่ึงผูลําจะตองมี

ปฏิภาณไหวพริบท่ีดีสามารถตอบโต ยกเหตุผลมาหักลางฝายตรงขามได ตอมามีการเพ่ิมผูลําข้ึนอีก

หนึ่งคนอาจเปนชายหรือหญิงก็ได การลําจะเปลี่ยนเปนเรื่อง ชิง รักหักสวาท ยาดชูยาดผัว (แยงชิง) 

เรียกวา ลําชิงชูปจจุบันกลอนนั้นหาดูไดยากเพราะขาดความนิยมลงไปมาก  

เนื่องจากในปจจุบันทามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีสงผลตอการอาชีพของศิลปน

หมอลํากลอน โดยมีการแสดงใหมๆหลากหลายรูปแบบท่ีนาสนใจเขามาทําใหสังคมใหความนิยมกับ

ศิลปะการแสดงใหมๆจึงสงผลใหศิลปะหมอลํากลอนนั้นตองสูญหายหรือลดความนิยมลงไป จึงมีการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหตนเองยังคงอยูในสังคม แตมีความนาสนใจท่ีวาหมอลํากลอนนั้น ซ่ึงเปน

ศิลปะการแสดงท่ีเปนแบบจารีตของอีสานท่ีมีชานานแตกลับสามารถสืบทอดมาไดอยางตอเนื่อง และ

ยังไดรับความนิยมจนกระท่ังปจจุบัน แมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการแสดง ท้ังดานดนตรี 

ดานนักแสดง ท่ีเรียกวา “ลํากลอนประยุกต” แตเนื้อหายังคงไวซ่ึงความเปนหมอลํากลอนเหมือนเดิม  

ซ่ึงหมอลํากลอนยังคงความเปนพ้ืนท่ีในการแสดงภู มิรูและปญญาของผูแสดงท่ีสัมพันธกับ

ขนบธรรมเนียมอีสานและเหตุการณตางๆในสังคม 

หมอลํากลอนคือปราชญชาวบานท่ีเปนผูรอบรู ท้ังทางโลกและทางธรรม อันทรงคุณคา

ทางดานจิตใจคือการกลอมเกลาจิตใจมนุษยใหดํารงตนเปนคนท่ีประพฤติดี  มีสติสมาธิ  และความ

สามัคคีและมีบทบาทในวิถีชีวิตสังคมอีสานเปนอยางมากบทบาทของหมอลํา  และเปนสื่อท่ีใชในการ

ถายทอดเรื่องราววิถีชีวิตความเปนอยูของคนอีสานไดอยางเปนธรรมชาติท่ีสุด 

หมอลําทองแปน พันบุปผา เปนศิลปนประเภทหมอลํากลอนซ่ึงถือเปนปรมาจารยในดานการ

แสดงหมอลํากลอนท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักกันอยางมากในภาคอีสาน  มีความสามารถในการขับรอง

หมอลําไดอยางดี มีน้ําเสียงท่ีไพเราะ มีไหวพริบปฏิภาณในการลํากับคูฝายชาย มีทวงทาลีลาการฟอน

ในการแสดงท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว ซ่ึงไดรับรางวัลการันตีความสามารถมากมาย และยังมี

ความสามารถในการประพันธบทกลอนลําไดอยางดี โดยบทกลอนลํานั้นไดใหท้ังความรู ความดีงาม 

คติสอนใจแกผูชม ในดานทางโลกและทางธรรม  

หมอลํากลอน 

หมอลํากลอนในอดีตนั้นจะมีผูแสดงเปนผูนําเปนชายหนึ่งหญิงหนึ่ง ท่ีเรียกวาหมอลําฝายชาย

และหมอลําฝายหญิง ตองเปนผูท่ีมีความสามารถขับรองลําไดอยางไพเราะ และสามารถจําบทกลอน
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ไดตลอดท้ังกลอน ลักษณะเวทีจะยกสูงไมเกิน 3 เมตร กวางยาวดานละ 5 เมตร หมอลําประเภทนี้

แบงเปนสองฝายหญิงชายโตตอบกันเปนกลอนคลายลําตัด เขาจะเริ่มลําตั้งแตหัวคํ่าไปจนสวางเปน

ธรรมเนียมการแสดงตางๆของภาคอีสาน เหตุเพราะชาวบานท่ีมาชมมาดูหมอลํานั้นนอกจากจะเปน

คนในพ้ืนท่ียังมีชาวบานหมูบานตําบลใกลเคียงรัศมี 5-6 กิโลเมตรเดินทางมาดวยเทาขามทุงขามนาปา

เขามาฟงหมอลํา หากหมอลําเลิกการแสดงกอนสวางคนหมูบานอ่ืนจึงไมสามารถเดินทางกลับบาน

ตนเองได เนื่องจากเดินทางในเวลากลางคืนนั้นอาจมีอันตรายจากโจรผูรายหรือสัตวปา ดังนั้นการ

แสดงตางๆจึงตองแสดงถึงเชา เปนเพราะประสบการณหรือภูมิปญญาชาวบานท่ีคิดจะทําเชนนี้ หมอ

ลําจึงตองใชเวลาในการแสดงไมเกิน 10 ชั่วโมงผูชมผูฟงไมรูจักเบื่อเพราะวิธีการรับท้ังสองฝายจะ 

โตตอบแกเกมกันตลอดเวลาเหมือนโตวาทีกันสดๆ   เริ่มตนหัวคํ่าก็อุนเครื่องกันดวยการดนกลอนสด 

ถามไถหยอกเยากัน ถามขาวคราวถึงบานเกิดเมืองนอนของหมอลําอีกฝาย ยั่วเยากันบาง เชน ถาเปน

กลอนวาเปนลูกเตาเหลาใครไปร่ําเรียนการรํามาจากท่ีไหน ถึงกลาขามถ่ินมาประชันกับฝายชาย โต

กลอนแพแลวจะหาทางกลับบานไมเจอ หมอลําฝายหญิงจะตอบแบบหนักแนนไปวา เรียนลํามาจาก

ครูอาจารยจนแกกลาวิชาจึงอยากมาประชัน ถาฝายชายลําโตกลอนแพระวังจะหาเมียไมไดและจะไมมี

เจาภาพมาจางไปแสดงอีก  จึงทําใหผูฟงไดลุนไดเฮฮาการลําโตกลอนกันเขมขนข้ึนไปเรื่อยๆ 2-3 

ชั่วโมงผาน ผูฟงไดท้ังสาระไดทําความบันเทิงความสนุกสนานในสํานวนกลอนลําท่ีหมอลําแสดง 

โอกาสท่ีมีการแสดงหมอลํา นับเปนคุณคาทางการแสดงท่ีสะทอนความเปนวัฒนธรรมเพลงและดนตรี

อีสานท่ีสามารถนําไปแสดงในงานอยางกวางขวางท้ังงานมงคลและงานอวมงคล เชน งานทอดผาปา 

งานบุญผะเวส (งานบุญมหาชาติ) งานทอดกบิน งานบวชนาค งานแตงงาน งานข้ึนปใหม งานสมโภช

หรืองานเฉลิมฉลองตางๆ งานเทศกาลประจําปของทองถ่ิน งานกาชาดของแตละจังหวัด งานศพ งาน

ทําบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกผูลวงลับไปแลว  (สุรินทร ภาคศิริ.2559 : 71) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 : หมอลํากลอนในอดีต 

ท่ีมา : โตง อนุรกัษ 

ผูแตงกลอนลํา 
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         ผูแตงกลอนลํามาจากวัดจากการบวชเรียน ลักษณะของกลอนลําท่ีแตงสวนมากจะมาจาก

ปรัชญาชุมชน และมาจากเชียงขวาง ประเทศลาว สมัยกอนคนสวนใหญจะเชื่อเรื่องวิญาณ นิยมเชื่อ

เรื่องผีและในวิถีชุมชนนั้นอยากจะอยูรอดปลอดภัย จึงตองทําการบวงสรวงวิงวอนตอ “ผีแถน” กลาย

มาเปนคนพูดท่ีมีจังหวะ มีสําเนียงท่ีเกิดความไพเราะเพ่ือใหผีแถนเกิดความเมตตาสงสารจะไดอยูรอด

ปลอดภัย และกอนท่ีจะเรียกวา “ลํา” ในปจจุบันนี้ สมัยกอนนั้นเรียกวา “ขับ” หมอลําและนักแตง

กลอนลํานั้นสมัยกอนไดมาจากพระพุทธศาสนา จากการบวชและไดลาสิขาบทออกมา จึงนํานิทาน

ชาดกเวสสันดรออกมาเทศและนําออกเผยแพร จากนั้นจึงนํามาพูดจากันในชุมชนแลวนําไปแสดงเปน

หมอลํา จนเกิดภูมิรู ภูมิธรรม ความรูเหลานี้เรียกวา “ผญาปญญา” และไดนําไปบอกไปสอนกันจน

กลายเปนภูมิปญญาจากความรู และจากพระพุทธศาสนา 

การเกิดลํา 

          ลํา คือ สิ่งท่ีสัมผัส (กาย) กันไปยาว ๆ เปนเรื่องเปนราว หรืออาจกลาวไดวา ลํา เกิดจากการ

เลาเรื่อง กลอนนิทาน (ลําพ้ืน) พ้ืน คือ เปนเรื่องราว ลําพ้ืนจะลําเพียงคนเดียวสวนใหญจะเปนผูชาย 

และอาจกลาวไปถึงลําอีกประเภทหนึ่งท่ีใชปญญาในการตอบโตกันคือ “ลําผญา” หมายถึงเอาปญญา

มาสอดคลองกัน เรียกวา “ลําเก้ียวผญา”และไดพัฒนามาเปนลําหลาย ๆ คนจนตอมาไดพัฒนา

ปรับเปลี่ยนใหทันยุคทันสมัยข้ึน จนกลายมาเปน “ลําเรื่องตอกลอน” เพราะผูฟงอยากมีสวนรวมใน

การแสดงดวย เนื้อหาสวนใหญแลวก็ไมตางกับลําพ้ืนมาก จะลําเปนเนื้อเรื่องนิทานก็ได ลําทางสั้น ลํา

ทางยาว ลําเตย เปนตน 

บทกลอนลํา 

ฉันทลักษณของบทกลอน ลํากลอนนั้น สวนใหญเปนรูปแบบของคํากลอนเจ็ดคํา แปด และ

เกาคํา ปนกัน ไดแกกลอนลําท่ีผูแตงกลอนลําไดนําเอารูปแบบของกลอนลํา 7 คํา กลอน 8 คํา และ

กลอน 9 คํา มาแตงปนกันรูปแบบทางฉันทลักษณของกลอนลําชนิดนี้ กลอนลํา 1 คํากลอน ใชคํา

ประมาณ 7 - 9 คํา โดยแบงออกเปน 8 วรรค วรรคหนามีประมาณ 3 - 5 คํา วรรคมีประมาณ 4 คํา 

การสงสัมผัสคําสุดทายของวรรคหลังของคํากลอนตน สัมผัสกับคําท่ี 1, 3 หรือ 5 วรรคหนาของคํา

ตอไปบางครั้งการสงสัมผัสอาจคลาดเคลื่อนจากตําแหนงดังกลาวได ข้ึนอยูกับจังหวะการหายใจของ

หมอลํา ท่ีลํ า  ความยาวของบทกลอนไมจํ า กัด ข้ึนอยู กับ เนื้ อหาสาระท่ีตองการนําเสนอ                     

(รินดา ประกอบบุญ, 2559) 
 ทํานองของกลอนลํา  

ทํานองของกลอนลําแบงไดเปน 4 ทํานองคือ 

1. ลําทางส้ัน เปนทํานองลําแบบเนื้อเต็มไมมีการเอ้ือนเสียง ยกเวนตอนข้ึนตนความสั้นยาว

ของพยางคตางๆ ในกลอนลําจะสมํ่าเสมอกัน เนอหามักจะเปนการโตตอบปญหาทางดาน ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร วรรณคดี ธรรมะ การเมือง การปกครอง 
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2. ลําทางยาว เดิมเรียกกลอนอานหนังสือ เปนทํานองลําท่ีเปนเสียงยาวจังหวะลีลาชา ใช

สําหรับลํากลอนลา เนื้อหาเปนพวกนิทานพ้ืนบาน รําพันถึงความรัก ความอาลัย เศราโศก ผิดหวัง 

สมหวงั 

3. ลําเตย เปนกลอนลําท่ีมีทํานองสั้น กระฉับกระเฉง ไมเอ้ือนเสียง ทํานองลํา แสดงอารณ

รื่นเริงสนุกสนาน สวนใหญใชในการลําเก้ียวพาราสี และเสนอสาระท่ีตองการเฉพาะเรื่อง ทํานองมี

หลายทํานอง คือ เตยโขง เตยพมา เตยธรรมดา และเตยหัวโนนตาล 

4. ลําเพลิน เปนกลอนลําท่ีมีทํานอง จังหวะเร็วสนุกสนาน ไมมีการเอ้ือนเสียงใหความ

ครึกครื้นเขากับลีลาการเตน ทํานองไดรับอิทธิพลจากเพลงลูกทุงและเพลงไทยสากลหมอลําตองเลือก

ทํานองการลําใหสอดคลองกับเนื้อหาของเรื่องดวย เพ่ือใหกลอนลํามีความกลมกลืนระหวางทํานอง

และเนื้อหา อันจะสงผลใหกลอนมีความไพเราะ กอใหผูฟงเกิดภาพพจนและอารมณคลอยตามหมอลํา

ไปดวย 

การลําของหมอลําแตละคน อาจจะมีสําเนียงการลํา (วาดลํา) ท่ีแตกตางกันไปตาม ทองถ่ิน 

สําเนียงการลํา (วาดลํา) ท่ีนิยมกันมากไดแก สําเนียงการลําจังหวัดอุบลราชธานี (วาดลําอุบล) เปน

สําเนียงการลําท่ีคอนขางชาเนิบนาบและสําเนียงการลําของจังหวัดขอนแกน (วาดลําขอนแกน) เปน

สําเนียงการลําท่ีคอนขางกระชับ รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีสําเนียงการลําของแตละจังหวัดท่ีมีความ

แตกตางกันออกไปเปนสําเนียงเฉพาะถ่ิน เชน สําเนียงลําของจังหวัด กาฬสินธุ (วาดลํากาฬสินธุ) 

สําเนียงการลําอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ (วาดลําภูเขียว) สําเนียงการลําของอําเภอพุทไธสง จังหวัด

บุรีรัมย (วาดพุทไธสง) เปนตน   (จอมยุทธ แหงบานจอมยุทธ.2543) 

หมอลํากลอนกับสังคมอีสาน 

 หมอลํา เปนปรากฏการณของสังคมอีสาน ท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงอัตลักษณของคนอีสาน

อีสาน ท้ังในดานปรัชญาความคิด ทัศนคติ รสนิยม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม อยางครบถวน 

กระท่ังมีผูกลาววา ถาตองการศึกษาสังคมอีสาน สามารถศึกษาผานหมอลํา จะเขาใจอีสานไดในทุกมิติ 

เพราะหมอลําคือสื่อสะทอนโลกทัศน ชีวทัศนของคนอีสานไดท้ังระบบ ซ่ึงเทากับวาหมอลําไดสั่งสมภูมิ

ปญญาอีสานเอาไวไดอยางครบถวน  และท่ีสําคัญหมอลําไดกลายเปนอัตลักษณดานศิลปะการแสดงท่ี

มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับวิถีชีวิตของผูคนชาวอีสานท่ีมีพัฒนาการมายาวนาน มากกวาศิลปะ

พ้ืนบานแขนงใด ๆ ดังนั้นหมอลําจึงเปนมรดกแหงสังคมอีสานโดยแทและควรคาเปนมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของโลก (มรดกทางวัฒนธรรมท่ีไมสามารถจับตองได หรือ Invisible heritage) ซ่ึงตอง

ไดรับการสืบสาน เรียนรู ฟนฟู ในความดีงามแบบดั้งเดิม อีกท้ังควรพัฒนาสรางสรรคตอยอดใหมีชีวิต

ข้ึนโดยอาศัยฐานภูมิปญญาเดิมของบรรพบุรุษ ผสานกับความคิด ทัศนคติ และรสนิยมรวมสมัยตอไป 

ลํากลอน เดิมเรียกวาลําพ้ืน หรือลําเก่ียวกับนิทานสอนใจ  
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ศิลปะหมอลํากลอนท่ีปรากฏในปจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากการลําแบบดั้งเดิมท่ีเรียกวา “ลํา

พ้ืน” โดยการนั่งลําคนเดียวกับพ้ืน และแสดงบทบาททุกตัวละครท่ีปรากฏในเนื้อเรื่อง โดยเริ่มแรกจาก

การท่ีไมมีดนตรีประกอบ โดยเนื้อเรื่องในกลอนลําจะเปนเนื้อเรื่องเก่ียวกับวรรณกรรมอีสานท่ีมี

ลักษณะนิทานมาเปนกลอนลํา อาทิ เรื่องทาวสินไช ทาวกํ่ากาดํา และเรื่องอ่ืนๆ หรือการนําเอา

เรื่องราวประวัติศาสตรทองถ่ินมาเลามาใชสํานวนในการลํา โดยการใชภาษาในการลําท่ีงดงามเขาใจ

งายและไมใชคําหยาบ เพ่ือใหผูฟงสามารถรับฟงไดทุกเพศทุกวัย  และเนนสาระใหผูฟงไดรับความรู

จากการฟงลํา  

การนั่งลํากับพ้ืนและการนั่งฟงของผูชม ไดพัฒนาโดยมีการแสดงออกลีลาทาทางและมีดนตรี

ประกอบ หลังจากท่ีไดแสดงโดยการลํานั่งลงกับพ้ืนและการลําท่ีมีลักษณะคลายกับการเลานิทานให

คนฟงเทานั้น จึงไมสามารถใหความสนุกสนานใหแกผูฟงมากเทาใด หมอลําจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

ดวยการยืนออกทาทางลีลาตางๆประกอบการลํา ดังนั้นเม่ือผูฟงเห็นการแสดงลีลาทาทางของหมอลํา

แลวจึงเกิดความสนุกสนานและเริ่มมีเสียงปรบมือเปนจังหวะ ซ่ึงทําใหเกิดการความสนุกสนานมากข้ึน  

หมอลําพ้ืนธรรมดาจึงไดมีพัฒนาใหมีการหลากหลายรูปแบบข้ึน โดยมีการลําเปนคูหรือลําคู 

ซ่ึงจะมีผูลํามารวมการแสดงท่ีเรียกวา หมอลําฝายชายและหมอลําฝายหญิง ท่ีเรียกวา “ลํากลอน” ซ่ึง

มีหลากหลายรูปแบบ มีดนตรี “แคน” ประกอบการแสดง และประพันธบทกลอนใหเขากับเหตุการณ 

สถานการณทางสังคมอีสาน  เชน การลําเก้ียวพาราสีของหมอลําฝายหญิงและหมอลําฝายชาย ซ่ึงเปน

การเลียนแบบลักษณะการหยอกเยาของหนุมสาวในสมัยกอน ลําชิงชู และลําแกโจทยหรือการทาย

โจทยปญหา และมีมุขตลกขบขันเพ่ือสรางเสียงหัวเราะใหกับผูฟง  

สรุปไดวาหมอลําเปนศิลปะการแสดงท่ีคูกับสังคมอีสานมาชานาน หมอลําแสดงใหเห็นถึงภูมิ

ปญญาและวัฒนธรรมของคนอีสาน ซ่ึงเปนการสื่อสารเรื่องราวของสังคม วิพากษสังคม ผานภาษาท่ี

งดงาม สอดแทรกเรื่องราวดีๆผานกลอนลํา เขาถึงจิตใจของคนฟง ทุกงานเทศกาล หรืองานมงคลพิธี

ตางๆ หมอลํายังไปสิ่งท่ีจําเปนและสําคัญตอสังคมอีสาน ซ่ึงถือเปนมหรสพการแสดงท่ีสังคมนิยมมา

ตลอด เพ่ือสรางความสุขใหแกคนอีสาน   หมอลําไดถูกข้ึนทะเบียนเปนมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

สาขาศิลปะการแสดง ประจําป พ.ศ. 2552 โดยมี 3 ประเภทดวยกันคือ หมอลําพ้ืน หมอลํากลอน 

และลําผญา (กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2554)  

บทบาทของหมอลําตอชุมชน 

นอกจากหมอลํากลอนจะเปนศิลปะท่ีใหความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน สอดแทรก

ความรู ความคิด คติธรรม ความเชื่อ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ท่ีทําใหคนฟงเกิดความ

เฉลียวฉลาด และมีสวนชวยสงเสริม จริยธรรมคุณธรรม รักษาบรรทัดฐานของสังคม ชวยอนุรักษ 

วรรณกรรมและศิลปะพ้ืนบานแลว ยังเปนสื่อในการ ถายทอดความคิดเห็นของประชาชน เปนภูมิ

ปญญาของ ชุมชนในสมัยท่ีการศึกษายังไมเจริญเชนทุกวันนี้ ถือเปน การศึกษานอกระบบท่ีเนนความ
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ประพฤติ สอนใหคนเปนคนดี และในสมัยหนึ่งหมอลํายังชวยเผยแพรความรูดาน ลัทธิการเมือง ชี้แนะ

ใหประชาชนเขาใจในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย และใหความรูตางๆ เชน การวางแผน 

ครอบครัว การคุมกําเนิด การกินท่ีถูกสุขลักษณะ เปนตน 

1. บทบาทใหความบันเทิง 

หมอลําใหความบันเทิง สนุกสนานตื่นเตนดวยเสียง ภาษา ทาทาง เนื้อเรื่องท่ีสนุกสนานเชน 

การอานหนังสือจากวรรณกรรมเรื่องตางๆ ท้ังคดีโลกคดีธรรมหรือการเก้ียวพาราสี ชิงไหวพริบกันของ

หนุมสาว 

2. บทบาทดานความรู 

หมอลําโดยท่ัวไปจะสอดแทรกความรูท้ังคดีโลกและคดีธรรม เพ่ือใหขอคิดแกผูฟงไดความรู 

โดยไมใหรูตัว  

3. บทบาทเผยแพรศาสนาและรักษาบรรทัดฐานของสังคม 

ศาสนามีความสําคัญกับสังคมของอีสานมาก รวมท้ังเปนตัวกําหนดคานิยม วัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชื่อ อีกท้ังหมอลําเปนผูถายทอดคําสอน เชน การนําเอาชาดกมาลําเปนเรื่องราว และ

ตอนทายหมอลําก็จะสรุปคติธรรมท่ีปรากฏในชาดกนั้นๆ  เชน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว บาปบุญคุณโทษ  

4. บทบาทสะทอนใหเห็นประเพณีวัฒนธรรมชุมชนในทองถ่ิน  

การประกอบอาชีพวิถีชีวิตของชาวอีสาน ซ่ึงมีหลายอยาง เชน การทํานา ทําไร ทําสวน  และ

รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสาน เชน ฮีตสิบสอง คองสิบสี่  

5. บทบาทในการสรางเอกภาพทางการเมืองและความคิด 

หมอลํามีบทบาทสรางเอกภาพทางความคิดใหแกผูฟง โดยวิธีการเสนอขอมูลท่ีเปนบรรทัด

ฐานสังคม ใหคนปฏิบัติเหมือนกัน และสะทอนใหเห็นถึงสังคมในปจจุบัน 

6. บทบาทเปนส่ือพ้ืนบาน 

คือการลําเพ่ือเสนอขาวสารแกสาธารณะชน หมอลําเปนสื่อท่ีชาวบานเขาถึงและใหความเชื่อถือโดย

ไมไดตั้งใจ เรื่องราวท่ีสื่อสารอาจเปนการชักชวนใหจงรักภัคดี การตักเตือนภัยท่ีเกิดแกชุมชน ขาวสาร

ทางราชการตองการประเทศใหชุมชนไดรับทราบ 

 

การเปลี่ยนแปลงบริบทของหมอลํากลอนยอนยุคมาเปนหมอลํากลอนประยุกต  

ในปจจุบันหมอลํากลอนไดมีการพัฒนาการคลอยไปตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ นับตั้งแตการเกิดหมอลําหมูท่ีดําเนินเปนเรื่องราว หมอลําเพลินท่ีเพ่ิมตอ

จากหมอลําหมู และหมอลําซ่ิงมีความรวดเร็วทันใจกวา เขาถึงรสนิยมของผูคนรุนใหม มีการนํา

รูปแบบของลิเกภาคกลาง การรองเพลงลูกทุง การเพ่ิมดนตรีในรูปแบบของงวงดนตรีในรูปแบบของวง
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ดนตรีพ้ืนบานอีสานไปจนถึงการนําเครื่องดนตรีสากลเขามาผสมผสานใหเปนท่ีชื่นชอบชองผูชมการ

แสดงในปจจุบัน  ทําใหคานิยมของบุคคลท่ีใหความสนใจท่ีจะศึกษาเลาเรียนวิชาหมอลํากลอนนอยลง 

และกระแสผูชมหมอลํากลอนท่ีลดลง จะมีเพียงผูชมวัยสูงอายุเทานั้นท่ียังชมประเภทหมอลํากลอนอยู 

ดังนั้นหมอลํากลอนจึงไดมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือใหทันกระแสสังคม  

เนื่องจากปจจุบันบุคคลท่ัวไปวัยรุนและวัยกลางคนสวนใหญใหความสนใจนิยมหมอลํา

ประเภทหมอลําเพลินและหมอลําหมูท่ีมีดนตรีเราใจมากกวา จนทําใหประเภทหมอลํากลอนคอยๆ

เลือนหายไปจากความทรงจําของคนอีสาน มีผูวาจางงานนอยลง นอกจากผูท่ีเปนศิลปนท่ีมีชื่อเสียง

เทานั้นถึงจะอยูได จึงทําใหศิลปะการแสดงพ้ืนบานอีสาน “ประเภทหมอลํากลอน”  จึงไดมีการพัฒนา

หรือประยุกต ใหเขากับสถานการณ ท้ังนี้เพ่ือความอยูรอดของศิลปะการแสดงพ้ืนบาน และการ

ประกอบอาชีพทางดานนี้ใหสามารถเลี้ยงตนเองได    

ลํากลอนประยุกตเปลี่ยนแปลง เม่ือในป พ.ศ.2529 แมครูราตรี ศรีวิไล ไดกลับมาแสดงลํา

กลอนธรรมดาเหมือนเดิม เนื่องจากวงหมอลําหมูนั้นตองไดแจงคาใชจายกันมากไมเพียงพอตอการ

ดํารงชีพ แตแลวแมครูราตรี ศรีวิไลจึงพบวา ผูคนซบเซาลงอยางมากเพราะผูชมใหความสนใจใน

ภาพยนตร หมอลําหมู และดนตรีลูกทุงมากกวาชมหมอลํากลอน แมครูราตรี ศรีวิไล จึงไดปรับปรุง

หรือประยุกต เนื้อหาของกลอนลํา ทวงทํานอง ลีลาทาฟอน ใหทันสมัยข้ึนกวาเดิมจนกลายมาเปนลํา

กลอนประยุกต มาจนถึงปจจุบันดวยการนําเอาดนตรีพ้ืนบานอีสานมาบรรเลงประกอบในการแสดง 

เดิมทีการแสดงหมอลํากลอนจะมีเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวคือ “แคน” ท่ีใชบรรเลงไปกับการขับรอง

หมอลํากลอน ดังนั้นจึงไดนําดนตรีชนิดตางๆเขามาประยุกตใชไดแก พิณ เบส กลองทอม ฉ่ิง ฉาบ 

เพ่ือเพ่ิมจังหวะดนตรีใหมีความสนุกสนานยิ่งข้ึน แตยังคงความเปนหมอลํากลอนไว จึงเปนท่ีชื่นชอบ

ของผูชมทุกวัย จนปจจุบันจึงไดเรียกประเภทหมอลํากลอนวา “หมอลํากลอนประยุกต” ไดทําให

กระแสสังคมกลับมานิยมหมอลํากลอนอีกครั้ง   

 

หมอลําทองแปน พันบุปผา : ความรู ความงามและอํานาจ 

จากบทความท่ีกลาวมาขางตน จึงไดยกตัวอยางศิลปนหมอลํากลอนประยุกตหมอลําทองแปน 

พันบุปผา เปนศิลปนประเภทหมอลํากลอน ซ่ึงถือเปนปรมาจารยในดานการแสดงหมอลํากลอนของ

จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปนศิลปนมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันอยางมากในภาคอีสาน หมอลําทองแปน พัน

บุปผา เปนผูท่ีมีพรสวรรคมีความสามารถในดานการขับรองลํามาตั้งแตเด็ก และริเริ่มฝกฝนการลํา

กลอนดวยตนเองมาอยางตอเนื่อง จากเหตุผลสวนตัวของทางครอบครัวหมอลําทองแปน พันบุปผา จึง

ไดยุติพักการรองลํามาชวงระยะหนึ่ง  จากความตองการทําตามความฝนของตนเอง   หมอลําทอง
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แปน พันบุปผา จึงมุงม่ันพยายามฝนฝาฟนอุปสรรคตางๆท่ีเกิดข้ึน      เพ่ือท่ีใหตนเองนั้นไดประกอบ

อาชีพท่ีตองการคือการเปนหมอลํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 : หมอลําทองแปน  พันบุปผา 

ท่ีมา : ทองแปน พันบุปผา 

 

เม่ือป พ.ศ. 2532 หมอลําทองแปน พันบุปผา ไดเริ่มตนจากการประพันธบทกลอนลําเอง 

และรองลําพรอมกับแคนเพียงเตาเดียว คือประพันธบทกลอนเก่ียวกับความเชื่อของชาวอีสานคือ “ลํา

ลองเรียกวิญญาณ” และรับงานการแสดงซ่ึงเก่ียวกับงานพิธีทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูท่ีลวงลับไป 

จากเจาภาพตามหมูบานท่ัวไป และในชวงนั้นหมอลําทองแปน พันบุปผา ยังคงไมมีชื่อเสียงมากนัก 

โดยอัตราคาจาง 3,000 – 4,000 บาทตอคืน ซ่ึงถือวาไมมากเทาใด  จนกระท่ังเม่ือป พ.ศ. 2551 มี

โครงการจัดประกวดแขงขันรองหมอลํากลอนข้ึน โดยการเผยแพรกระจายเสียงตามสถานีวิทยุท่ัวไปใน

ทองถ่ินของจังหวัดอุบลราชธานี หมอลําทองแปน พันบุปผา ไดเขารวมแขงขันการประกวดการรองลํา

กลอนซ่ึงมีผูเขารวมแขงขันจํานวน 37 คู ดวยความไมยอทอตออุปสรรคหมอลําทองแปน พันบุปผาได

ฝกฝนการขับรองของตนเองเพ่ือเขารวมการแขงขันระยะเวลา 3 เดือน   โดยใชกลอนลําท่ีประพันธข้ึน

เองในการแขงขัน 

กลอนลําท่ี 1 คือกลอนลํา “แจกขาวหาผี” ซ่ึงประพันธข้ึนจากความเชื่อของการอุทิศสวน

บุญสวนกุศลใหแกผูลวงลับไปแลว                                                                                                                      

กลอนลําท่ี 2 คือกลอนลํา “บุญผะเหวดพระเวสสันดร” ซ่ึงประพันธข้ึนเปนนิทานชาดกของ

พระพุทธศาสนาและประเพณีการแหบุญผะเหวดในบุญเดือนสี่ของชาวอีสาน         

กลอนลําท่ี 3 คือกลอนลํา “บักทองฆาแม” ซ่ึงประพันธข้ึนจากตํานานอีสานเรื่องกองขาว

นอยฆาแม ดวยน้ําเสียงท่ีไพเราะซ่ึงมีเอกลักษณเฉพาะตน และยังสามารถแสดงไดอยางสมบทบาท 

จากนั้นผลการตัดสินจากคณะกรรมการและผูฟง ไดตัดสินมติคะแนนใหหมอลําทองแปน พันบุปผา
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เปนผูไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันประกวดการขับรองหมอลํา ไดทําใหหมอลําทองแปน พัน

บุปผาเปนท่ีรูจักมากข้ึนใหเขตจังหวัดอุบลราชธานี และยังเปนท่ีนิยมจากบรรดาเจาภาพวาจางงานลํา

ตลอด โดยการแสดงนั้นจะแสดงลํากลอนแบบท่ัวไปคือมีเพียงหมอลําฝายชาย – หญิง และใชแคน

บรรเลงประกอบการแสดงเทานั้น  

ชวงป พ.ศ. 2549 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันนั้นอิทธิพลตอการแสดงเปน

อยางมาก สังคมใหความสําคัญตอการแสดงท่ีใหมมากกวา เชน หมอลําหมู หมอลําซ่ิง หมอลําเพลิน 

เปนตน ท่ีสังคมกําลังใหความนิยมเปนอยางมาก และสงผลใหหมอลําประเภทหมอลํากลอนเสื่อมลง 

ไมมีเจาภาพวาจางงาน  ดวยเหตุผลดังนี้ หมอลําทองแปน พันบุปผา  ไดจึงไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

แสดงจากลํากลอนธรรมดามาสรางสรรคมาประยุกตข้ึนท่ีเรียกวา “ลํากลอนประยุกต”  โดยการ

ประยุกตในดานดนตรี จากเครื่องดนตรีเพียงชนิดเดียวคือแคน ไดเพ่ิมใหมีจังหวะใหสนุกสนานข้ึนคือ 

กลองทอม ฉ่ิง ฉาบ ดนตรีท่ีเปนประเภททํานองคือ พิณ คียบอด  และองคประกอบของผูแสดงไดแก 

นางรํา และผูแสดงเปนตัวตลกเพ่ือสรางเสียงหัวเราะใหแกผูชม ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแตหมอ

ลําทองแปน พันบุปผา ยังคงบทกลอนลําไวคงเดิม และยังใชบทกลอนลํากลอนขับรองในการแสดง 

หมอลําทองแปน พันบุปผา เริ่มมีชื่อเสียงตั้งแตปพ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน 

ลักษณะกลอนลําของหมอลําทองแปน พันบุปผา 

 หมอลําทองแปน พันบุปผา ซ่ึงทราบกันวาเปนศิลปนท่ีมีหลากหลายความสามารถ คือ การ

ขับรองลํากลอนไดอยางดีเยี่ยม ท่ีสําคัญหมอลําทองแปน พันบุปผา  มีความสามารถในดานการลําสูง

มาก มีไหวพริบปญญาดีสามารถจดจํากลอนลําไดมากมาย ท้ังวรรณกรรม คําสอน ประวัติศาสตร และ

วรรณกรรมชาดกจนถึงข้ัน “ลําแตก” ทําใหหมอลําทองแปน พันบุปผาสามารถประพันธกลอนลําไดดี 

มีชั้นเชิงโวหารสูงจนไดฉายา “เจาแมกลอนมัน” คือ ชัด ตรง แจมแจง และกลาวิพากษดวยน้ําเสียง

กระจางกังวานและชัดเจน แมจะเปนเชิงเสียดสีแตแฝงดวยอารมณขันและออนนอมในการแสดงตอ

ผูชม และมีวิธีในการสื่อสารกับผูชมไดอยางเฉลียวฉลาด ดวยกลวิธีทางภาษาโวหารท่ีสื่อความหมาย

ลุมลึกหลักแหลม สามารถถายทอดสํานึกเชิงอุดมการณคุณคาอันเปนแบบแผนทางสังคมวัฒนธรรมได

อยางลื่นไหลตลอดการแสดง  

บทกลอนท่ีหมอลําทองแปน พันบุปผา ประพันธข้ึนเองนั้นจะมีเนื้อหาในกลอนลํา คือ  

1. บทกลอนบาปบุญคุณโทษ  

2. บทกลอนพุทธประวัติพระพุทธเจา  

3. บทกลอนเรื่องการทําบุญทําทาน  

4. บทกลอนอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกผูลวงลับ  ( กลอนเรียกวิญาณ )    

5. บทกลอนประเพณีของชาวอีสาน ( ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ) 

6. บทกลอนนิทานพ้ืนบานอีสาน  
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7. บทกลอนตํานานความเชื่อของคนอีสาน  

8. บทกลอนคติเตือนใจสอนผูชมใหรูจักกตัญูรูคุณตอผูมีพระคุณ 

9. บทกลอนท่ีเสียดสีสังคมไทย 

บทกลอนลําของหมอลําทองแปน พันบุปผา ท่ีมีความเดนและเปนท่ีประทับใจแกผูชมคือ       

“ลําลองเรียกวิญญาณ” ซ่ึงการรองลําบทกลอนนี้ จะแสดงข้ึนเนื่องในงานอุทิศสวนบุญสวนกุศล ซ่ึง

เกิดจากความเชื่อของชาวอีสาน ท่ีเชื่อวาการลํารองเรียกวิญญาณผูลวงลับไปแลวนั้น จะสงผลให

วิญญาณนั้นไดรับผลบุญจากเจาภาพอุทิศให  ซ่ึงวิธีการขับรองของหมอลําทองแปน พันบุปผานั้น รอง

ไดชัดเจน และมีเนื้อหาในบทกลอนสอดคลองกับสถานการณ และในบทกลอนยังสอดแทรกคติ

เตือนใจผูฟง ใหรูจักทําบุญ สรางความดี 

ผลงานท่ีสรางช่ือเสียง 

            ผลงานเปนท่ีประจักษแกสายตาผูชม ท่ีเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย และทําใหหมอลําทอง

แปน พับุปผามาชื่อเสียงในปจจุบัน การเผยแพรทางสื่อสถานีวิทยุทองถ่ินท่ัวไปในภาคอีสาน 

สถานีโทรทัศนเคเบิลทีวี และมีการบันทึกวีดีโอแผนเสียง CD VCD เปนชุดการแสดงการลําอยางเต็ม

รูปแบบ ของบริษัท ทริปเปลเอ ไดจัดวางจําหนายตามแผงซีดีท่ัวไป และเผยแพรสื่อโซเชียลมีเดีย เชน 

Facebook YouTube เปนตน จึงสงผลใหท่ีรูจักเปนอยางมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 : ผลงานการแสดงผานสือ่ของหมอลําทองแปน พันบุปผา 

ท่ีมา : หมอลําพาเพลิน 

 

ลงานท่ีมีการบันทึกการแสดง ยกตัวอยาง เชน 

      1) ลํากลอน  ชุด  ผัวหลายคน 

      2) ลํากลอน  ชุด  เขยข้ีเหลาแมเฒาข้ีจม 

      3) ลําลองยาว  ชุด  ทองแปนคิดฮอดพอ 

      4) ลําลองยาว  ชุด  ประวัติเวียงจันทน 
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      5) ลําลองเลานิทาน  เรื่องนางหมาขาว 

      6) ลําลองยาว  ชุดพระพุทธประวัติ 

      7) ลําลอง  ชุดนางกากี 

      8) ลํากลอนผัวเมีย พอๆ กัน 

      9) ลํากลอน  มหาเวสสันดรชาดก (ลําตอเนื่อง ๑๓ กัณฑ) 

      10) ลํากลอนประยุกต  พระรถ เมรี 

      11) ลํากลอนประยุกต  วังแมลูกออน 

      12) ลํากลอนประยุกต  ชุด  ขุนชางขุนแผน 

      13) ลํากลอนประยุกต  รักขามรุน 

      14) ลํากลอนประยุกต  ชุด  คูมันหมากกระจาย (นําเรื่องราวชีวิตจริง แมทองแปน พันบุปผา วา

กวาจะมาเปนคนดังมันตองผานอะไรบาง  พรอมจังหวะดนตรีสนุก) 

รางวัลท่ีไดรับ  

หมอลําทองแปน พันบุปผา ซ่ึงถือเปนครูหมอลําชั้นสูง (หมอลําใหญ) ยังมีความสามารถใน

การถายทอดความรู ใหแกลูกศิษยและผูท่ีสนใจในการขับรองหมอลํากลอนโดยไมหวังผลตอบแทน มี

ลูกศิษยท่ีมาเลาเรียนวิชาหมอลํากลอนจํานวน 23 คน และหมอลําทองแปน พันบุปผา ไดตั้งสํานักงาน

คณะหมอลํากลอนประยุกตเปนของตนเองอยางเต็มวง มีชื่อคณะวา “ทองแปนบันเทิงศิลป” ท่ีมี

พรอมไปดวยเวที เครื่องเสียง นักแสดงและนักดนตรี โดยอัตราการวาจาง จากผูวาจางของแตละงาน

เชน งานมงคลตางๆ งานอุปสมบท งานอุทิศสวนบุญสวนกุศล ข้ึนอยูกับความตองการของผูวาจาง 

และตามระยะทางท่ีเหมาะสม  

ดวยความสามารถท่ีมีความเดนและมีศักยภาพท่ีดี จึงทําใหหมอลําทองแปน พันบุปผา ได

รางวัล ดังตอไปนี้ 

 

 

 

               

    

 

      

ภาพท่ี 4 : รางวัลนาคราช                                    ภาพท่ี 5 : รางวัลศิลปนมรดกอีสาน 

 ท่ีมา : หมอลําทองแปน พันบุปผา                              ท่ีมา : หมอลําทองแปน พันบุปผา 
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รางวัลเชิดชูเกียรติ ประกาศสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย

มหาสารคามเรื่องผลการคัดเลือกผูไดรับรางวัล (นาคราช) เชิดชูเกียรติศิลปนพ้ืนบานอีสาน และผูมี

ผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมประจําป 2561 ประเภทหมอลํากลอน    

 รางวัลการยกยองเชิดชูเกียรติ ศิลปนมกดกอีสาน เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษมกดกไทย ประจําป  พ.ศ. 2562             

สาขาศิลปะการแสดง ประเภทหมอลํากลอน มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

สรุป 

ในอดีตศิลปะการแสดงหมอลํากลอนไดรับความนิยมจากผูชมเปนอยางมาก และสําคัญมาก

ตองานประเพณีตางๆของชาวอีสาน เม่ือบริบททางสังคมเปลี่ยนไปหมอลํากลอนจึงจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือใหตนเองยังคงอยูในสังคมตอไป  จึงไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะหมอ

ลํากลอนดั้งเดิมมาพัฒนาท่ีเรียกวา “ลํากลอนประยุกต” โดยการพัฒนาในดานตางๆ ดานเครื่องดนตรี

และดานจํานวนผูแสดง แตยังความเปนหมอลํากลอนแบบดั้งเดิมไว สงผลใหหมอลํากลอนกลับมาเปน

ท่ีนาสนใจอีกครั้ง แตหมอลํากลอนยังคงเปนพ้ืนท่ีในการแสดงภูมิรูและปญญาของผูแสดงท่ีสัมพันธไป

กับขนบธรรมเนียม จารีตและประเพณีของชาวอีสาน ท่ีทําใหผูชมไดมีแงคิดใหการทําความดี  

หมอลํากลอนเปนสื่อในการถายทอดความคิดเห็นของประชาชน เปนภูมิปญญาของชุมชน มี

บทบาทในการชวยเผยแผความรูใหความรูตาง ๆ เชน การวางแผนครอบครัว การคุมกําเนิด การ

รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ เปนตน โดยเฉพาะในยุคท่ีประชาชนสวนใหญยังอานไมออก เขียน

ไมได หมอลําไดรับการยกยองวา เปนปราชญของสังคม เพราะเปนผูสืบทอดและถายทอดภูมิปญญา 

ตลอดจนวิถีชีวิตของคน ในทองถ่ินควบคูกับวัด ท้ังนี้ เพราะผูท่ีจะเปนหมอลําท่ีดีไดนั้น จะตองเปนผูมี

ความรอบรูหลายดานและหลากหลาย เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร การทํามาหาเลี้ยงชีพ 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี บาปบุญคุณโทษ คานิยมทางสังคม ขอธรรมะไปจนถึงนิทานชาดกและ

ขาวสาร บทบาทในการชวยผอนคลายความเครียดในสังคม ใหความบันเทิง ใหการศึกษาเผยแพร

ศาสนา และปกปองรักษาบรรทัดฐานของคนในสังคม เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 

หมอลําทองแปน พันบุปผา ศิลปนหมอลํากลอนท่ีมีชื่อเสียง (ลํากลอนประยุกต) มีศักยภาพ

ในการเปนศิลปนหมอลํากลอนเปนอยางดี และไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติตางๆ  แลวยังคงให

ความสําคัญกับการแสดงหมอลํากลอน โดยใชบทกลอนลําท่ีประพันธข้ึนเองขับรอง โดยบทกลอนลํา

นั้นเปนพ้ืนท่ีในการแสดงความรู การสื่อสารเรื่องราวของสังคม ผานภาษาท่ีงดงาม ท่ีเขาใจงายผาน

การรองลํา และเปนนักสื่อสารชั้นเลิศ 
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พัฒนาการการแสดงลิเกคณะศรราม น้ําเพชร 

 

อัชฌายง ตรีสมุทร 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพัฒนาการการแสดงลิเกคณะศรราม น้ําเพชร lและ

ความสัมพันธของลิเกเด็กกับสังคมไทย จากการศึกษาพบวา พัฒนาการการแสดงลิเกคณะศรราม น้ําเพชร 

แบงออกเปน 3สระยะ คือ 1. ลิเกเด็ก (พ.ศ. 2546ส-ส2549) 2. ลิเกลอยฟา (พ.ศ. 2550ส-ส2557)สและ 

3. ลิเกไฮเทค (พ.ศ.ส2558ส-ส2562) ซ่ึงจะเห็นไดวา ลิเกคณะศรราม น้ําเพชร มีการปรับเปลี่ยน      

การนําเสนอการแสดงไปสู “ความทันสมัย”lตามความนิยม และบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง    

ตามความตองการของผูชมในแตละชวงเวลา การแสดงลิเกคณะศรราม น้ําเพชร มีการนําเสนอ     

ภาพความตื่นตาตื่นใจ ความสวยงาม ความอลังการ ท่ีประกอบไปดวยเครื่องแตงกาย ฉาก แสง สี 

เสียง บนเวทีอยางครบถวนทําใหผูชมเพลิดเพลินไปกับการแสดง โดยเฉพาะอยางยิ่งการมอบคุณคา

ทางสังคมใหแกผูชมในความเปนลิเกเด็กในระยะเริ่มแรกท่ีมีความนารัก นาเอ็นดู และสะทอนชีวิตจริง

ท่ีอยูเบื้องหลัง กลาวคือ นอกจากผูชมไดเกิดความชื่นชมในบทบาททางการแสดงของเด็กแลว ยังชื่นชม

กับบทบาทในชีวิตจริงท่ีตองมีท้ังความรับผิดชอบอยางสูงในดานการเรียน การแสดง และท่ีสําคัญคือ

ความกตัญูตอบุพการี ท่ีสามารถผูกโยงผูชมกับผูแสดง ทําใหลิเกคณะศรราม น้ําเพชร มีชื่อเสียง

ข้ึนมาอยางรวดเร็ว และยังคงเปนท่ีนิยมสืบตอเรื่อยมาจนปจจุบัน 

 

คําสําคัญ: ลิเก, พัฒนาการการแสดง, ศรราม น้ําเพชร 
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Abstract 

 The objective of this article is to study the acting performance development 

of Likay Sornram Namphet, Thai Traditional & Musical Arts and relationship between 

young Likay and Thai society. The results revealed that the acting performance 

development of this captioned popular Likay Sornram Namphet could be divided into 

3 stages; 1. Young Likay (the performance acted by young performers : B.E. 2546 -2549), 

2. Loy Fah Likay (acting performance presented on a high stage with a musical band 

set up behind: B.E. 2550 - 2557) and 3. Hi - Tech Likay (using high technology to create 

more magnificent performance: 2558 - 2562), respectively. Considering the acting 

performance of Likay Sornram Namphet, it was found that the acting performance 

style has been periodically developed so as to be in line with the “modernity” and 

the social context that have been changed according to audiences’ requirement in 

each period of time.  With their acting performance style represented through 

spectacular, elegant and magnificent images of costumes, scenes, light and sound, 

these encouraged and attracted audiences to fully enjoy with the performers.  

Particularly, the young Likay performing at the first stage also contributed a social value 

towards audiences due to their loveliness and real-life story behind the scene. In other 

words, the audiences appreciated not only their acting performance but also their high 

responsibilities for studying, performing and importantly gratitude towards parents. 

Consequently, the reflection of these aspects can then unavoidably contribute the 

compassion and attachment between the performers and the audiences that help 

drive Likay Sornram Namphet to be rapidly well - known and continue being popular 

till present. 

 

Keywordss: Likay, acting performance, Sornram Namphet 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 641 | 
 

 

บทนํา 

 การแสดงพ้ืนบาน เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคา ท่ีบรรพบุรุษไทยไดสั่งสม สรางสรรค 

และสืบทอดไวเปนเอกลักษณประจําชาติ ซ่ึงลักษณะ หรือการแสดงจะออกมาในรูปแบบใดนั้น ข้ึนอยู

กับสภาพภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม อาชีพ ตลอดจนกิริยา และความเชื่อ แตถึงอยางไรนั้นก็นับเปน    

การแสดงออกท่ีแฝงไวซ่ึงความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความบันเทิงในรูปแบบตางๆ จนการแสดง

พ้ืนบานเหลานี้แพรหลายไปท่ัวทุกทองถ่ินของประเทศ แตในปจจุบันการแสดงพ้ืนบานบางประเภท

อาจมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาภูมิปญญาบางอยางไปตามยุคสมัย และสภาพสังคม ท้ังนี้เพ่ือการปรับแตง

ใหกลมกลืน สรางความสนใจ ชวนใหผูชมติดตามผลงานจนถึงนิยมชมชอบในศิลปะการแสดง     

ดังเชน ภาคเหนือมีความเคลื่อนไหวท่ีนิ่มนวล ก็มีแนวโนมไปทางฟอนรํา อาทิ ฟอนสาวไหม ฟอนดาบ 

ภาคอีสาน เปนภาคท่ีผูใชภาษาโตตอบกันวองไว ก็มีแนวโนมการรองดนเรื่องราวเลาสูกันฟง         

และมีท้ังการรําแบบเซ้ิง รวมถึงการบรรเลงดนตรีประกอบ ภาคใตออกจะมีสําเนียงท่ีแปลกออกไป       

ท้ังเสียงเพลง และทาฟอนรํา ก็ประดิษฐข้ึนเปนของตนเองโดยเฉพาะ จึงมีแนวโนมไปทางการแสดง 

การขับกลอน หนังตะลุง โนรา และมีดนตรีในลักษณะการกระตุนอารมณใหมีชีวิตชีวา ในภาคกลาง

ผูคนติดตอไปมาหาสูกันงาย สื่อสารกันท้ังภาษาพูด และภาษาขียน จึงทําใหภาคกลางเปนศูนยรวม

แหงวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงพ้ืนบานท่ีสะทอนวิถีชีวิตความเปนไทย อาทิ การแสดงลิเก รูปแบบ

ความบันเทิงท่ีสามารถเขาถึงประชาชนไดเปนอยางดี (เรณู  โกศินานนท, 2535: 1-2)  

 ลิเก ศิลปะการแสดงของไทย ท่ีอยูควบคูมากับสังคม และการดํารงชีวิตความเปนอยูของ    

คนไทย มาตั้งแตกอนปพุทธศักราช 2423สโดยสันนิษฐานวาlลิเกlมีตนกําเนิดมาจากพิธีสวดทาง ศาสนา

เม่ือหลายพันปกอน ของชาวฮีบรูสเรียกวาส“ซากูฮร”ส(Zakhur)สเปนการทําสมาธิสวดสรรเสริญพระผู

เปนเจา ชาวมุสลิมรับมาใชเปนการแสดงในเชิงศาสนาในพิธีนั่งสวดสมาธิสรรเสริญพระอัลลาหใน

สุเหรา เรียกวา “ชิกร”ุ (Zikr) หรือ “ชิกิร” (Zikir) และภายหลังไดออกเสียงคํานี้เพ้ียนไปเปน    ดฮิกิร 

(Dhikir) และไดแพรหลายไปยังอินเดีย เกาะสุมาตรา เกาะชวา และแหลมมลายูตามลําดับ จนกระท่ัง

เขามาในภาคใตของประเทศไทยในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล แลวเปลี่ยนเสียงเรียกไป

ตามภาษาถ่ินมาเลยวา ดจิเก (Dikay) หรือ ดิเกร ดจิเกนี้ เม่ือเดินทางตามชาวไทยมุสลิมเขามาถึง

กรุงเทพฯ คนกรุงเรียกกันตามสบายปากวา ยี่เก เพราะ ดจิ ออกเสียงไดยากในภาษาไทยจึง

เปลี่ยนเปน ยิ แลวลากเสียงตามสบายเปน ยี่ดจิเก จึงกลายเปน ยี่เกlในภาษาไทยท่ีใชเรียกกันมา     

(สุรพล  วิรุฬหรักษ, 2539: 2)   

 สวนสําหรับคําวา “ลิเก” นั้น เริ่มปรากฏใชครั้งแรกเม่ือใดไมปรากฏแนชัด หลักฐานเกาท่ีสุด

เทาท่ีคนพบไดปรากฏวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ลนเกลารัชกาลท่ี 6 ทรงใชคําวา 
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“ลิเก” (Like) ในพระราชอรรถาธิบายละครไทยเปนภาษาอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. 2454 หลังจากนั้นมา   

คําวา ลิเก ก็เปนคําท่ีใชกันแพรหลายในภาษาเขียน สวนคําวา ยี่เก ยังคงใชในการพูดอยูนั่นเอง  

 ตอมาในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี มีพระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรม

ทางศิลปกรรมเก่ียวกับการแสดงละครในสพ.ศ.ส2485สโดยใหใชคําวาส“ลิเก”สเปนl“นาฏดนตร”ี คํานี้ แตกลับไมเปนท่ี

นิยม เนื่องจากคนลิเกเองก็เรียกตัวเองวา ลิเก และผูคนก็ยังติดปาก กับชื่อเดิมอยู คําวา นาฏดนตรีจึงสูญ

ไปเม่ือสิ้นยุคจอมพล ป.พิบูลสงคราม จึงมีการใชคําวา ลิเก จนถึงปจจุบัน   (นงคนุช  ไพรพิบูลยกิจ, 

2541: 9 - 12)   

 อยางไรก็ตามสการแสดงลิเกสเริ่มซบเซาลงไปบางในปพุทธศักราชส2460สเนื่องจากสื่อ   

ประเภทอ่ืนๆ ไดเขามามีอิทธิพลแทนท่ีสื่อพ้ืนบานอยางลิเก จึงทําใหลิเกตองมีการปรับเปลี่ยน และ

พัฒนาความสามารถทางการแสดง และรูปแบบ รวมถึงวิธีการนําเสนอใหทันสมัย แตยังคงรักษา     ไว

ซ่ึงแกนของการแสดงท่ีประกอบไปดวยการรองส“ราชนิเกลิง”สหรือส“รานิเกลิง”สการรําสหรือ          

เครื่องแตงกาย ท้ังนี้ก็เพ่ือสรางแรงดึงดูดใหเปนท่ีนิยมของผูชมสและติดตามการแสดงลิเกอยางตอเนื่อง       

(พลาดิศัย  สิทธิธัญกิจ,ส2540: 10)   

 จากท่ีไดกลาวมาในขางตนนั้น ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจเก่ียวกับปจจัยท่ียังสงผลใหลิเกคณะ  

ศรราม น้ําเพชร lเปนคณะลิเกท่ีไดรับความนิยมจากบรรดาผูชม และคณะเจาภาพ จนมีคิวจอง      

การแสดงเกือบเต็มทุกป โดยผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการมีพัฒนาการการแสดงลิเกคณะศรราม น้ําเพชร 

ในชวงระยะเวลาตางๆ ทามกลางการปรับเปลี่ยนทางสังคม ควบคูไปพรอมกับความสัมพันธของลิเกเด็ก  

กับสังคมไทย โดยมุงหวังใหเห็นถึงคุณคา และความสําคัญของการแสดงลิเกคณะศรราม น้ําเพชร     

ซ่ึงจัดเปนองคความรูท่ีมีความสําคัญ สามารถเปนขอมูลในทางทฤษฏี และเปนแนวทางการปฏิบัติ   

ในการปรับเปลี่ยนการแสดงใหเขากับยุคสมัย รวมถึงเปนการอนุรักษ และสืบทอดกระบวนการแสดงลิเก 

เพ่ือเปนประโยชนตอผูท่ีมีความสนใจในการศึกษาตอไป  

 

วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาพัฒนาการการแสดงลิเกคณะศรราม น้ําเพชรlและความสัมพันธของลิเกเด็กกับ

สังคมไทยสโดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณสและการสังเกตการณแบบมีสวนรวม ไดแก การ

ชมการแสดง การเขารวมแสดงเปนนักแสดง และการรวมธรรมเนียมปฏิบัติตางๆ ในคณะลิเก  

   

ประวัติศรราม น้ําเพชร 

 ศรราม น้ําเพชร เปนท่ีรูจักกันในนามชื่อคณะลิเกศรราม น้ําเพชร หรือ 2 นักแสดงแมเหล็ก

ของคณะ ท้ังศรราม และน้ําเพชรเปนพ่ีนองรวมบิดา มารดาเดียวกัน โดยพ่ีสาว ชื่อ นางสาวน้ําเพชร 
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เอนกลาภ หรือ เฮ็น เกิดวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2536 สวนผูเปนนองชาย ชื่อ นายศรราม เอนกลาภ 

หรือ แบงค เกิดเม่ือวันท่ี 19lธันวาคม พ.ศ.l2540 ท้ังสองเปนบุตรของ นายประสาท เอนกลาภ    อดีต

พระเอกลิเกคณะมนตรี มนตรัก จากจังหวัดอางทอง และนางแกวใจ เอนกลาภ หรือท่ีรูจักกัน  ในนาม

นางเอกตลอดกาล ดวงแกว ลูกทาเรือ นางเอกลิเกคณะจําเนียรนอย ดวงแกว ลูกทาเรือ   

 นอกจากบิดา และมารดาเปนผูประกอบอาชีพลิเกแลว ปู ยา รวมถึงตา และยายของศรราม 

และน้ําเพชร ก็มีอาชีพแสดงลิเกเชนเดียวกัน จึงกลาวไดวาศรราม และน้ําเพชรไดถูกปลูกฝง        การ

แสดงลิเกมาตั้งแตยังเยาว หรือตั้งแตเกิด และไดสืบสายวิถีการแสดงลิเกมาโดยตรง ดังแผนภูมิการสืบ

ทอดการแสดงลิเกของศรราม และน้ําเพชรตอไปนี้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 การสืบทอด 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 2561  

 

 ลิเกคณะศรราม น้ําเพชร จัดตั้งคณะต้ังแตป พ.ศ. 2546 จนถึงป พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา

ท้ังหมด 15 ป โดยในการกอตั้งคณะมีจุดเริ่มตนจากการท่ีนายประสาท เอนกลาภ บิดาของนายศรราม 

เอนกลาภ และนางสาวน้ําเพชร เอนกลาภ หรือผูอยูเบื้องหลังลิเกคณะศรราม น้ําเพชร เล็งเห็นถึง

พรสวรรค ของผูเปนลูกชาย ท่ีเริ่มทําการแสดงลิเกครั้งแรกตอนอายุ 4 ขวบ กับคณะลิเกของผูเปน

มารดา คือ คณะจําเนียรนอย ดวงแกว ลูกทาเรือ จึงเริ่มกอตั้งคณะลิเกข้ึนใหม โดยการนําบุคคล     

ในครอบครัว เครือญาติ และบุตรหลาน มารวมแสดง และนําชื่อของบุตรท้ังสอง มาต้ังเปนชื่อคณะ 

บญุเสริม เอนกลาภ (ยา่) 

แสดงลเิก 

 

จํารัส เอนกลาภ (ปู่ )  

แสดงลเิก 

 

 จําเนียร บญุประกอบ (ตา) 

แสดงลเิก 

 

 จําลอง บญุประกอบ (ยาย) 

แสดงลเิก 

 

ประสาท เอนกลาภ (บิดา) 

แสดงลเิก 

 

แก้วใจ เอนกลาภ (มารดา)  

แสดงลเิก 

 

นํา้เพชร เอนกลาภ  

แสดงลเิก 

 

 ศรราม เอนกลาภ 

แสดงลเิก 
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และเปดตัวในฐานะลิเกเด็ก จนปจจุบันสืบเนื่องมาเปนลิเกวัยรุน ซ่ึงในการจัดตั้งคณะไดเริ่มจากการ

บันทึกวีซีดี และดีวีดี ในชวงสมัยลิเกรอยลาน ซ่ึงบันทึกครั้งแรกในเรื่อง กระทอมเนื้อทอง ทําใหเริ่ม

ไดรับความนิยม และเปนท่ีรูจักมากข้ึนเรื่อยๆสจึงเริ่มมีการรับงานปลีกสงานบันทึกวีซีดสีและดีวีดี      ใน

เรื่องท่ี 2 คือ เรื่อง แมจาพออยูไหน จนมาถึงในเรื่องท่ี 3 คือ ยุพราชมาทอง เม่ือวีซีดี และดีวีดสีเรื่องนี้

ไดเผยแพรออกไปดวยความสามารถของนายศรราม เอนกลาภ ท่ีมีความสามารถเฉพาะตัว    ท้ังใน

เรื่อง การเตนมา รําทวน การรายรํา รวมไปถึงการขับรองเพลง ดวยวัยเพียง 6 ขวบเทานั้น    จนทํา

ใหไดรับฉายา “พระเอกมาทองคํา”สท้ังนี้รวมไปถึงคณะทีมงานลิเกเด็กท่ีมากลนไปดวยความสามารถ 

ดังนั้น จากเริ่มไดรับความนิยม และเปนท่ีรูจักของผูชมท่ัวไปในชวงแรกนั้น ไดทําใหลิเกคณะศรราม 

น้ําเพชร โดงดังข้ึนจนเปนท่ีนิยมอยางมาก และไดรับการยอมรับจากบรรดาผูชม หรือ   แมยกลิเก

จํานวนมาก ทําใหคณะลิเกมีการติดตอใหรับงานการแสดงท่ีหลั่งไหลเขามาอยางไมมีวันหยุด ปรากฏวา 

ณ ตอนนี้ลิเกคณะศรราม น้ําเพชรมีคิวจองการแสดงเกือบทุกวันl(ประสาท เอนกลาภ,   สัมภาษณ, 

กันยายน 18, 2561)     
    

 
 

ภาพท่ี 1 : ผูชมการแสดงลิเกคณะศรราม นํ้าเพชร  

ณ วัดพระขาว อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 22 มีนาคม 2562 

 

พัฒนาการการแสดงลิเกคณะศรราม น้ําเพชร  

 จากการศึกษาลิเกคณะศรราม น้ําเพชร ตั้งแตแรกเริ่มกอต้ัง คือในป พ.ศ. 2546สจนถึงป   

พ.ศ. 2562 พบวา สามารถแบงพัฒนาการการแสดงลิเกคณะศรราม น้ําเพชร ออกเปน 3 ระยะ ดังนี้  

 ระยะท่ี 1 ลิเกเด็ก ตั้งแตป พ.ศ. 2546l-l2549lเริ่มเผยแพรการแสดงลิเกครั้งแรกในนาม  คณะ

ศรราม น้ําเพชร ในวันลอยกระทงป พ.ศ. 2546 ณ ตําบลจระเขรอง อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

จากนั้นจึงเริ่มมีงานการแสดงเพ่ิมเขามาอยางตอเนื่อง โดยรูปแบบ และข้ันตอนในการแสดงลิเกนั้น  

เริ่มดวยการรําถวายมือ ตามดวยการออกแขก และการแสดงลิเกเปนเรื่องราว ใชผูแสดงชายจริง   

หญิงแทมีบทพูด และบทรองตามทองเรื่อง ท่ีหัวหนาคณะกําหนดใหกอนการแสดง บางเรื่องอาจมีการ

บรรยายหัวเรื่อง หรือมีการบรรยายตัวละครจากหลังเวที เพ่ือใหผูชมเขาใจงายข้ึน แลวจบดวยการ  
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ลาโรง ซ่ึงเปนธรรมเนียมใหมีการบรรเลงปพาทยลาโรง โดยผูแสดงกราบอําลาผูชม สําหรับเรื่องท่ีใช

ประกอบการแสดงในชวงระยะเวลานี้มีจํานวนเพียง 5 เรื่อง เทานั้น ไดแก  

1. เรื่อง กระทอมเนื้อทอง  

2. เรื่อง แมจาพออยูไหน 

3. เรื่อง ยุพราชมาทอง 

4. เรื่อง แมใหขามาตามพอ 

5. เรื่อง หนามยอกอก โดยท้ัง 5 เรื่องนี้ มีการเผยแพรผลงานทางดานวีซีดี และดีวีดี 

จนทําใหเริ่มเปนท่ีรูจักของผูชม และบรรดาแมยกลิเกจํานวนมาก ซ่ึงเรื่องท่ีมีความโดดเดนท่ีสุด คือ 

เรื่อง ยุพราชมาทอง เนื่องจากเปนเรื่องท่ีสรางชื่อเสียงใหกับลิเกคณะศรราม น้ําเพชรlโดยประเด็น    ท่ี

สําคัญของเนื้อเรื่องนี้มีการนําเสนอบทบาทของตัวมาทองสซ่ึงรับบทโดยนายศรราม เอนกลาภ        ท่ี

มีอายุเพียง 6 ขวบเทานั้น จึงทําใหเห็นความนารัก นาเอ็นดู ผสมผสานไปพรอมกับความสามารถ   ท้ัง

ดานการรอง การรําท่ีไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี จนไดรับฉายาวา “พระเอกมาทองคํา” จึงเปน

ท่ีมาของความโดดเดนของเรื่องนี้   

 
 

             

ภาพท่ี 2 : รํามาในเรื่อง ยุพราชมาทอง 

ท่ีมา : 

       https://rose.co.th/video_detail.php?id=18,      

       10 พฤษภาคม 2562 
 

สวนองคประกอบการแสดงระยะนี้ ดานขนาดเวทีมีเพียง 12 เมตร ฉากทําดวยผาใบเขียนสี    

เปนสถานท่ีตางๆ ตามทองเรื่อง เชน ทองพระโรง หองรับแขก ปา ถํ้า น้ําตก เปนตน 

 ระยะท่ี 2 ลิเกลอยฟา ตั้งแตป พ.ศ. 2550 - 2557 เริ่มมีการปรับเปลี่ยนมากข้ึน โดยการ

ขยายขนาดเวทีการแสดงใหยาวออกไปถึง 20 เมตร นับวาเปนขนาดเวทีท่ีใหญมาก ดังภาพตอไปนี้ 

 
 

ภาพท่ี 3 : การขยายขนาดเวทีการแสดงเปน 20 เมตร ในชวงระยะท่ี 2 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 9 พฤศจิกายน 2561  
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นอกจากการขยายขนาดเวทีแลว ยังมีการเพ่ิมแสง สี เสียงมากข้ึน รวมไปถึงเครื่องแตงกาย

ของนักแสดงท่ีเพ่ิมเครื่องเพชรใหดูวูบวาบมากข้ึนกวาแตเดิมสมีการนําผาท่ีมีรูปแบบแปลกใหม        

มาตัดชุดการแสดง มีการเปลี่ยนแปลงฉากจากฉากผาเปนฉากไวนิล ท้ังนี้ก็เพ่ือเพ่ิมความทันสมัย และ

อรรถรสในการชมการแสดง อีกท้ังเรื่องราวยังมีบทเจรจามากข้ึน เนื้อเรื่องดําเนินไปรวดเร็วทันใจ 

สนุกสนาน มีการนําคําพูดท่ีคนในปจจุบันนิยมใชท้ังวัยรุน และวัยทํางาน เพ่ือเสริมใหเห็นวาการแสดงนี้

สามารถรองรับไดทุกชวงวัย สามารถปรับเปลี่ยนเรื่องราวในการแสดงไดบางตามความเหมาะสม  

ในชวงเวลา มีการเพ่ิมเติมเรื่องสําหรับใชในการแสดง แตยังคงไวซ่ึงรูปแบบ และข้ันตอนในการแสดง    

 ระยะท่ี 3 ลิเกไฮเทค ตั้งแตป พ.ศ. 2558 - 2561 เริ่มมีการรับงานประเภทวงดนตรีลูกทุง

เพ่ิมเติม หากเปนความประสงคของคณะเจาภาพ แตจะเปนการหาแยกระหวางวงดนตรีลูกทุง และ

การแสดงลิเก หรือในบางครั้งอาจมีความประสงคบางประการของคณะเจาภาพท่ีตองการชมวงดนตรี

ลูกทุงกอนการแสดงลิเกก็สามารถรับงานประเภทนี้ไดแตเปนชวงโอกาสท่ีนอยมาก แตในการแสดง   

วงดนตรีลูกทุงจะแสดงประจําทุกปเนื่องในงานไหวครู  

 
 

ภาพท่ี 4 : คอนเสริตในงานไหวครูประจาํป  2561 ของลิเกคณะศรราม นํ้าเพชร  

ณ วัดทาการอง ตําบลบางปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 18 พฤศจิกายน 2561 
 

สําหรับการแสดงลิเกมีการใชเทคนิคมัลติมีเดียสแสงสสีสเสียงสมาประกอบเพ่ือเพ่ิมความ

ทันสมัยมีการแสดงรํา ระบําชุดตางๆ ตอจากการรําถวายมือ ดังภาพ 

 
 

ภาพท่ี 5 : การรําถวายมือของลิเกคณะศรราม นํ้าเพชร 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 19 พฤศจิกายน 2561 
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ภาพท่ี 6 : การแสดงรําแหยไขมดแดงตอจากการรําถวายมือ 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 22 มีนาคม 2562 
 

สําหรับเรื่องท่ีใชแสดงนั้นมีการเพ่ิมเติมเรื่องราวใหมๆ มีการนําเสนอบทบาทท่ีหลากหลาย มี

ความสมจริง ท้ังนี้ก็เพ่ือการแสดงถึงศักยภาพ และคุณภาพของผูแสดง ยกตัวอยางเชน เรื่อง ขุนชาง

ขุนแผน ตอน วันทองหามทัพ ในการแสดงมีการนําเสนอฉากท่ีมีความสมจริง  
 

 
 

ภาพท่ี 7 : ฉากอสุรกายวันทองในการแสดงลิเกคณะศรราม นํ้าเพชร 

โดยใชสื่อมลัติมเีดีย และแสง ในเรือ่ง ขุนชางขุนแผน ตอน วันทองหามทัพ 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 19 พฤศจิกายน 2561   
 

และยังมีการนําเพลงสองไม เพลงเสภา เพลงเขนง เพลงไตลวดนํามาใชประกอบการแสดง

ลิเก แตสําหรับความเดนชัดของเนื้อเรื่องนี้ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดสคือสการนําเสนอจากวรรณกรรมสู      

การแสดงลิเก ซ่ึงถาพูดถึงเนื้อเรื่องนี้ยอมเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป จึงถือเปนความทาทายอยางหนึ่งสําหรับ

การนําเสนอ แตถึงอยางไรนั้นการนําเสนอก็เปนท่ีนาชื่นชมเปนอยางมาก เนื่องจากถึงแมวาจะเปน

เรื่องราวจากวรรณกรรมแตมีการนําความเปนลิเก คือ การคงเพลงราชนิเกลิงไว และยังสามารถ

ถายทอดเรื่องราวไดอยางสมบทบาท (พิมพจุฑา วรรณสกุลรัตน, สัมภาษณ, มีนาคม 14, 2562)     

 จะเห็นไดวา ดังท่ีกลาวมานั้นในแงหนึ่งอาจมองวาเปนเพียงรูปแบบ และการนําเสนอใน   

การแสดงท่ีไมไดมีรูปแบบท่ีแตกตางจากคณะลิเกท่ัวไปสแตในอีกแงหนึ่งเม่ือพิจารณาลึกเขาไป       จะ

พบวา ลิเกคณะศรราม น้ําเพชร ไดมีการปรับเปลี่ยนทิศทางไปสู “ความทันสมัย” ท้ังนี้เนื่องมาจาก

บริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และความตองการของผูชม ดังเชน การเพ่ิมความตระการตาดวย

เครื่องแตงกาย หรือเรื่องราวในการแสดงท่ีนําเสนอผานความสมจริงมากข้ึน ท้ังการถายทอดบทบาท
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ของผูแสดง รวมถึงการนําเสนอฉากระบบแสง สี เสียง เพ่ือดึงดูดความสนใจ รวมถึงการเพ่ิมชวง    

คอนเสริตบางหากเปนความประสงคของคณะเจาภาพ ท้ังนี้ก็เพ่ือใหสอดคลองกับรสนิยมของผูชมท่ี

เปนผูเสพความสวยงามภายใตการปรับเปลี่ยนของสังคมตามยุคสมัย 

 ลิเก เปนศิลปะการแสดงท่ีเนนปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางผูแสดงกับผูชม ดังนั้น ลิเก จึงตอง

ปรับตัวตอความตองการ และรสนิยมทางศิลปะของผูชมอยูตลอดเวลา ลิเกจะไมสามารถดํารงอยูได

หากฝนกระแสความนิยมของคนดู ในแงนี้ลิเกจึงไดพัฒนาความสัมพันธในเชิงอุปถัมภระหวางผูชมกับ

ลิเกท่ีซับซอนข้ึนเพ่ือตอบสนองปฏิสัมพันธดังกลาว (สุริยา สมุทคุปติ์ และคณะ, 2541: 205) 

  ในเขตหนาฉากของการแสดงลิเกอาจนําเสนอภาพความตื่นตาตื่นใจ ความสวยงาม และความ

อลังการ ท่ีประกอบไปดวยเครื่องแตงกาย ฉาก แสง สี เสียงท่ีครบครัน รวมถึงความแปลกใหมท่ีนํามา

ผสมผสานกับการแสดงลิเก จนทําใหผูชมเพลิดเพลินไปกับสิ่งท่ีลิเกปรับตัว แตลึกเขาไปในเขตหลังฉาก 

ผูชมตางบริโภคคุณคาทางสังคมท่ีตนเองตางชื่มชมไปพรอมกัน (เบญจพร ดีขุนทด, 2551: 136) 

   

ความสัมพันธของลิเกเด็กกับสังคมไทย 

 ในแงคุณคาทางสังคมอยางหนึ่งของลิเกคณะศรราม น้ําเพชร ท่ีนําเสนอสงผานการแสดง     

ท่ีปรับเปลี่ยนทางสังคม คือ ความเปนลิเกเด็ก เพราะหากเม่ือพิจารณาลึกเขาไปจะพบวา จากการแสดง   

ท่ีมีความนารัก นาเอ็นดู เม่ือมองทะลุผานเบื้องหลังฉากการแสดง หรือชีวิตจริงท่ีอยูเบื้องหลัง ผูชม

อาจไมไดชื่นชมเฉพาะบทบาททางการแสดงเทานั้น หากแตมองถึงบทบาทความรับผิดชอบของเด็ก   

ในวัยนี้ ท้ังในดานการเรียน ความกตัญู สามารถหารายไดเพ่ือสําหรับมาจุนเจือครอบครัว และ

สําหรับเปนทุนการศึกษา อาทิ ดวยความท่ีลิเกคณะศรราม น้ําเพชร เปนลิเกเด็กท่ีอยูในวัยกําลังศึกษา 

มีงานการแสดงทุกวัน ในชวงระยะเวลา 6 โมงเชา หรือตี 5.30 สําหรับเด็กในวัยเรียนทุกคนจะตองตื่น 

เพ่ือสําหรับทําหนาท่ีในการเรียน พอถึงเวลาในชวงเย็นก็เตรียมตัวเดินทางมางานการแสดง บางครั้ง

งานการแสดงไกลกวาจะเดินทางมาถึง กวาจะทําการแสดงเสร็จแลวเดินทางกลับ ถึงบานของตนเองก็

ประมาณระยะเวลาตี 3 - 4 ก็จะตองเตรียมตัวไปโรงเรียน แตในบางครั้งเม่ือถึงบานแลว สามารถ

อาบน้ําเตรียมตัวไปโรงเรียนไดเลย ซ่ึงสิ่งเหลานี้ถูกถายทอดผานการสื่อสารของกลุมชน ยิ่งทําใหระบบ

คุณคาถูกนําเสนอผานภาพลักษณในการแสดงลิเกท่ีผสมผสานไปพรอมกับความสามารถในวัยเด็ก    

ซ่ึงถือเปนสิ่งท่ีสามารถ ผูกใจผูชมไวไดในสวนหนึ่ง  

 
 

ภาพท่ี 8 : การแตงหนาท่ียังคงอยูในเครื่องแบบนักเรียน 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 12 พฤษภาคม 2562 
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แตเม่ือระยะเวลาผานไปจากความนารัก นาเอ็นดูกลับกลายเปนสิ่งท่ีตองนําเสนอ คือ 

ความสามารถท่ีจะดึงดูดผูชมสนใจในการแสดง การเขาถึงบทบาทตางๆ ท่ีผานการฝกซอมผสมผสาน

ไปพรอมกับความเปนทีมงานท่ีสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (แกวใจllเอนกลาภ,       

สัมภาษณ, กันยายน 18, 2561)    
 

 
 

ภาพท่ี 9 : การซอมการแสดงลิเก ณ บานของนายประสาท เอนกลาภ 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 4 ตุลาคม 2561 

 

และสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับผูแสดงกับผูชม คือ การวางตัว การมีสัมมาคารวะ การออนนอม

ถอมตัว รวมถึงความจริงใจ และไมแบงชนชั้น  
 

 
 

ภาพท่ี 10 : พระเอกศรราม เอนกลาภ กราบเคารพผูชมเมื่อออกทําการแสดงหนาเวทีทุกครั้ง 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 26 ตุลาคม 2561 

  

ผูชมปนบุคคลสําคัญในการแสดงลิเก ลิเกไมสามารถดํารงอยูไดหากขาดผูชม ดังนั้นไมวาผูชม

จะมาในรูปแบบใด ผูชม คือ ผูมีพระคุณท่ีเปน “กําลังใจ แรงสนับสนุน” ท่ีมีคุณคามาก การดูแลใสใจ

จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ เพราะการท่ีผูชมเดินทางมาชมการแสดงระยะทางใกล หรือไกล ผูชมก็ยังเดินทางมา 

ยังรอพบเพ่ือพูดคุย และเก็บภาพทุกครั้ง นี่จึงเปนการตอบแทนท่ีศิลปนสามารถทําได ดังคําสําคัญท่ี

กลาววา “ใจแลกใจ” (ศรราม เอนกลาภ, สัมภาษณ, พฤษภาคม 7, 2562)  

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 650 | 
 

 

 
 

ภาพท่ี 11 : สัมภาษณนายศรราม เอนกลาภ 

ท่ีมา : อัชฌายง ตรีสมุทร, 11 พฤษภาคม 2562 

  

การเขาถึงตัวศิลปนไดงายมีความสําคัญอยางยิ่งตอความรูสึกวาตนเองมีคุณคาในสายตาของ

ศิลปน ดังนั้น ความจริงใจ ความใกลชิดไมวาจะตั้งใจ หรือไมตั้งใจก็ตาม ระบบคุณคาทางสังคมท่ี

นําเสนอผานภาพลักษณของคณะลิเกจึงสามารถทําใหผูชมรับรูถึงคุณคาเหลานั้นไวได 

 อยางไรก็ตาม ผูชม คือ ผูท่ีรวมกําหนดคุณคาทางสังคมท่ีถูกนําเสนอผานภาพลักษณของ   

การแสดงลิเกไว ไมวาจะเปนการมองเห็นความเปนเด็กท่ีมีความรับผิดชอบ ความกตัญูรูคุณ     

ความออนนอมถอมตน หรือการทํางานอยางหนักเพ่ือความสําเร็จ และการดํารงชีวิต ซ่ึงลวนเปนการ

มองเห็นภายใตการแสดงลิเกของเด็กกลุมหนึ่งสอันเปนคุณคาท่ีสังคมไทยสวนใหญยอมรับสและ       

ชื่นชมคุณคาเหลานั้น 

 

สรุป และอภิปรายผล  

 ลิเกคณะศรราม น้ําเพชรสมีจุดเริ่มตนจากนายประสาทสเอนกลาภเล็งเห็นพรสวรรคสของผูเปน

ลูกชายสนั้นคือสนายศรรามสเอนกลาภสแลวจึงกอตั้งคณะลิเกข้ึนสโดยการนําบุคคลในครอบครัว     

เครือญาติ และบุตรหลานมารวมแสดง จนเริ่มมีชื่อเสียง และเปนท่ีรูจักอยางมากจากการบันทึกวีซีดี 

และดีวีดี เรื่อง ยุพราชมาทอง และดวยความสามารถท้ังดานการรอง การรํา การทุมเทกับงานอยางเต็มท่ี 

บวกกับความนารัก สดใส ของนายศรราม เอนกลาภ จึงทําใหงานหลั่งไหลมาอยางไมมีวันหยุด   

 ลิเกคณะศรราม น้ําเพชร ไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง โดยปจจัยหลักท่ีสําคัญ และสงผลตอ

ลิเกคณะศรราม น้ําเพชร มากท่ีสุด คือ ความเปนทีมงานลิเกเด็ก และพัฒนาจนสืบเนื่องมาเปนลิเก

วัยรุน รวมถึงการมีพัฒนาการของลิเกคณะศรราม น้ําเพชร ซ่ึงสามารถแบงพัฒนาการออกเปน        3 

ระยะ ตั้งแตแรกเริ่มกอตั้ง คือในป พ.ศ. 2546 จนถึงป พ.ศ. 2562 ลิเกคณะศรราม น้ําเพชร ยังคง

รักษาเอกลักษณ รูปแบบในการแสดงลิเกไว แตจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม

องคประกอบในการแสดงตางๆ อยางตอเนื่อง ท้ังนี้ก็เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการชมการแสดง อาทิ เวที 

ฉาก แสง สี เสียง อุปกรณทางเทคนิค รวมถึงเครื่องขยายเสียง และเครื่องแตงกายตางๆ หรือเรื่องท่ีใช
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สําหรับการแสดงจะตองมีการเพ่ิมเติมเรื่องราวใหมๆ บทบาทตางๆ ท่ีมีความแปลกใหมอยูเสมอ 

เนื่องจากบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง และความตองการของผูชม ท่ีทําใหลิเกตองมีการปรับตัว 

และปรับเปลี่ยนทิศทางไปสู “ความทันสมัย” แตหากพิจารณาลึกลงไปแลวลิเกคณะศรราม น้ําเพชร 

ไมเพียงแตนําเสนอความทันสมัยเทานั้น หากแตนําเสนอความเปนลิเกเด็กท่ีสามารถผูกโยงกับคุณคา

ทางสังคมไทย และถายทอดไปถึงผูชมได โดยเห็นจากการแสดงท่ีมีความนารัก นาเอ็นดู แตหากมอง

ทะลุผานเบื้องหลังฉากการแสดง หรือชีวิตจริงท่ีอยูเบื้องหลัง ของเด็กในวัยนี้ ท่ีเขามีท้ังความกตัญู 

ความรับผิดชอบ ผสมผสานพรอมกับความสามารถท่ีผูชมชื่นชม และเห็นถึงคุณคาไปพรอมกัน 
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การเสื่อมความนิยมของรําวงเวียนครก บานหมน อําเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

กฤติมา  แสงทองลวน 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาการเสื่อมความนิยมของรําวงเวียนครก บานหมน  ตําบล

ทาเรือ อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  การศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพโดยวิธีการ

รวบรวมขอมูลแบบเนนการสังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก เปนหลัก ผลการศึกษาพบวา การไมเห็น

คุณคาหรือไมเห็นความสําคัญ เปนปญหาสําคัญท่ีทําใหรําวงเวียนครกสูญหายเร็วทําใหคณะรําวงตอง

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเพ่ือใหเหมาะสมกับยุคสมัยยิ่งข้ึนเพ่ือเปนการอนุรักษ  สืบทอด  เผยแพร

ใหอยูคูสังคมไทยตอไป 

 

คําสําคัญ: รําวงเวียนครก, บานหมน, การเสื่อมความนิยมม 
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Abstract 

 The aim of this article is to study the decline in popularity of the Mortar Circle 

Dance at Mon village, Tambon Tha Ruea, Amphoe Mueang Nakhon Si Thammarat 

Province. Qulitative research methodology is applied to the study by means of data 

collection; based on observation and in-depth interview. Findings indicate that taking 

the Dance for granted  or overlooking its importance is a major problem  making the 

Dance quickly disappear. Therefore the troupe have to change its style of shows to be 

more suitable for the modern audience in order to conserve, inherit and disseminate 

to Thai society. 

 

Keywords: Mortar circle dance, Mon village, popularity decline 
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บทนํา  

จากสภาพความเปนอยูของผูคนในสังคมไทยยุคปจจุบัน สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต ของชุมชน

เมือง ซ่ึงมีความกาวหนาและพัฒนาไปอยางรวดเร็วตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ หนวยงานภาครัฐ 

สิ่งท่ีสะทอนใหเห็นไดอยางชัดเจนคือในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและ อุตสาหกรรม สิ่งเหลานี้เขา

มามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนเมืองเปนสวนใหญ จึงทําใหวัฒนธรรมความเปนอยูเกิด

การเปลี่ยนแปลง โดยมีเง่ือนไขทางสังคมและกาลเวลาอันเปนปจจัย หนึ่งท่ีเปนตัวกําหนดวัฒนธรรม

ตะวันตกอยางตอเนื่องโดยผานการใชเทคโนโลยี การสื่อสารท่ีหลากหลาย เชน ภาพยนตร ซีรี่สหนัง 

อินเทอรเน็ต เปนตน (กรมศิลปากร, 2539) 

การแสดงรําวง จึงจัดเปนการแสดงประเภทหนึ่งในการละเลนของแตละทองถ่ินท่ีควรคาแก

การอนุรักษ เผยแพรและสืบสาน ซ่ึงในอดีตรําวงไดรับความนิยมอยางแพรหลาย โดยมุงสงเสริมให

เปนศิลปะประจําชาติ จงึหมอบหมายใหกรมศิลปาการปรับปรงุการเลนรําวงใหเปนระเบียบแบบแผน 

พรอมท้ังปรับปรุงเครื่องดนตรีท่ีใชประกอบการเลนเพ่ิมเติม คือวงดนตรีสากลบรรเลง (กรมศิลปากร, 

2539)  

รําวงเวียนครกเปนการแสดงรําวงพ้ืนบานในจังหวัดนครศรีธรรมราช  กลาวกันวารําวงเวียน

ครกเกิดข้ึนในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.  พิบูลสงคราม  เปนนายกรัฐมนตร ี ในชวงเวลานั้นรําวงไดรับ

ความนิยมและแพรหลายในภูมิภาคตาง ๆ   จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เปนอีกจังหวัดท่ีมีการแสดงชนิด

นี้ บานหมน  ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็เปนอีกชุมชนหนึ่งซ่ึงปรากฏ

รองรอยความนิยมแพรหลายของรําวงเวียนครก รําวงเวียนครกเปนศิลปะการแสดงท่ีอยูคูกับชุมชน

ทาเรือมาเปนเวลาอันยาวนานและเคยเจริญรุงเรืองเม่ือ 60-70  ปลวงมาแลว โดยมีพอครูพุม บุญ

ลอม เปนผูริเริ่มและสนับสนุนการแสดงชนิดนี้เพ่ือความบันเทิงและความสามัคคีในชุมชนซ่ึงมีปรากฏ

คณะรําวงเวียนครกหลายคณะ เชน คณะเอกศิลป คณะลองฟา (สุธิวงศ พงศไพบูลย, 2542) 
 

 
ภาพท่ี 1  พอครูพุม บุญลอม (ผูรเิริ่มการแสดงรําวงเวียนครกแบบทา) 

ท่ีมา :  http://www.konnakhon.com/detail_news.html 
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ความสําคัญและที่มาของปญหาวิจัย                  

 นายผอง เต็มรัตน และนายแดง เต็มรัตน(สัมภาษณ)15 มีนาคม 2562 ไดกลาวไว สรุปไดวา 

รําวงเวียนครกอยูคูกับชุมชนทาเรือตั้งแตสมัยปูยาตายาย จนรําวงเวียนครกเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

ดังนั้นจะเห็นไดจากรําวงเวียนครกมีการเลนอยูในทุกโอกาสของสังคมไมวาจะเปนงานมงคลหรืองาน

อวมงคล คณะหลงฟา ไดกลาวไวดังนี้ รําวงเวียนครกมีอิทธิพลตอชีวิตของชาวบานมากซ่ึงปรากฏเปน

บทเพลงวา โทน โทน โทน ไดยินกลองโยน พวกโทนเขาเสน ไดยินเสียงกลอง เอ็นนองพาเตน ไดยิน

เสียงรํามะนา เอ็นขาพาแลน พวกเรารําเตนเปนนักกีฬา(คณะหลงฟา สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562) 

รําวงเวียนครกไดพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงมาเรื่อยๆจนปรากฏหลักฐานชัดเจนเม่ือ

ประมาณป พ.ศ.2484 ไดเกิดการปฏิรูปวัฒนธรรมไทย สงผลใหรําวงเวียนครกมีรูปแบบการแสดงท่ี

ชัดเจน และมีทารําสอดคลองกับเนื้อหาสาระของบทเพลง ดังท่ี พวง บุญลอม และอุบล ยอดสุรางค 

(สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562) ซ่ึงเปนผูริเริ่มกอตั้งคณะรําวงเวียนครก บานหมน  ตําบลทาเรือ อําเภอ

เมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดกลาวสรุปไดดังนี้ รําวงเวียนครก สมัยจอมพล ป.  พิบูลสงคราม     

เปนนายกรัฐมนตรี ในชวงระยะเวลาดังกลาวไดเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนเหตุใหบานเมืองเกิดความ

กะสับ-กะสาย ขาวยากหมากแพง ผูคนขาดขวัญและกําลังใจ ประกอบการไหลบา ของกระแส

วัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลครอบงําวัฒนธรรมไทย ทําใหรัฐบาลไทยการนําของจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม มีนโยบายปฏิรูปวัฒนธรรมไทย คิดหาวิธีเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย ใหทันสมัยและ

ทัดเทียมอารยประเทศ รวงหรือรรําโทนก็เปนอีกวัฒนธรรมท่ีมีการจัดระเบียบใหมีแบบ แผนและ

รูปแบบการแสดงท่ีเปนสากลทันสมัยมากข้ึน 

สรุปไดวา ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีการปฏิรูปวัฒนธรรมใหทันสมัยตามสมัยนิยม

ของวัฒนธรรมและมีการจดัระเบียบแบบแผนรปูแบบการแสดง เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน การแสดง

รําวงเวียนครกการตระหนักรู จิตสํานึกท่ีดีและเปนคานิยมของเอกลักษณไทย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

ศึกษาการเสื่อมความนิยมของรําวงเวียนครก บานหมน  ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง  จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

                                                                           

วิธีดําเนินงาน 

การศึกษาในครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพโดยวิธีการรวบรวมขอมูลแบบเนนการ

สังเกตและการสัมภาษณเชิงลึก เปนหลัก ศึกษาการเสื่อมความนิยมของรําวงเวียนครกผูใหขอมูลและ

ผูรูหลักในพ้ืนท่ีการศึกษาคือ คณะรําวง ผูนําทองถ่ิน ประชาชน และผูท่ีสนใจเก็บขอมูลโดยใช
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บันทึกเสียง รวบรวมขอมูลการแสดงพ้ืนบานรําวงเวียนครก วิธีสนทนากลุมและวิธีการสัมภาษณเชิง

ลึกในครั้งนี้เพ่ือใหไดขอมูลตรงตามประเด็นท่ีตองการศึกษา “การเสื่อมความนิยมของรําวงเวียนครก

บานหมน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

ประวัติความเปนมาของรําวงเวียนครก 

รําวงเวียนครกไดพัฒนามาจากการรําโทนในภาคกลางเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง

มาเรื่อยๆ จนปรากฏหลักฐานชัดเจนรําโทนเปนการละเลนพ้ืนบานของคนไทยในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือแถบจังหวัดนครราชสีมา มีวิธีการเลนงายๆโดยผูเลนชายหญิงจะลอมวงปรบมือ

ใหจังหวะกัน มีผูคอยตีหนาทับโทนเปนจังหวะใหชายหญิงท่ีมารวมสนุกสนานจับคูกันรายรํากันไป

รอบๆ เปนวงตามเสียงโทน ในยุคแรกรําโทนยังไมมีเนื้อรอง เปนเพียงการรายรํางายๆตามใจผูรําใหไป

ตามจังหวะโทนเทานั้นราว พ.ศ.2483 จึงมีการนําเพลงรําโทนไปเลนกันแพรหลายในพระนครธนบุรี

และจังหวัดตางๆ เริ่มมีการแตงเนื้อเพลงสั้นๆ รองใหเขาจังหวะ  พัฒนาทารําใหเขากับเนื้อรอง คน

ไทยเลนเพลงรําโทนกันแพรหลายท่ีสุดในระหวางเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 เหตุท่ีคนไทยสมัยนั้นนิยม

เลนเพลงรําโทนเพราะมหรสพอ่ืนๆเปดการแสดงไมคอยไดและรําโทนเปนละเลนท่ีลงทุนนอยเลนงาย

เลนไดทุกเพศทุกวัยจึงเปนการละเลนท่ีสนุกสนานรื่นเริงยามคํ่าคืนในสมัยนั้นภายหลังการเลนรําโทน

พัฒนาไปเปนรําวงและรําวงมาตรฐานตามลําลับ (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 2550) 

 

การปฏิรูปวัฒนธรรมของรําวงเวียนครก 

จากอิทธิพลการปฏิรูปวัฒนธรรมไทยทําใหรําวงเวียนครกมีรูปแบบการแสดงท่ีชัดเจนและมี 

แบบแผน ซ่ึงลักษณะเหมือนกับการแสดงรําโทนของภาคกลาง และสันนิษฐานกันวารําวงเวียนครก 

แบบทานาจะไดรับอิทธิพลมาจากการําโทนดังกลาวดวย ซ่ึงรําวงเวียนครกแบบทา ซาวบานโดยท่ัวไป

มักจะเรียกวาคณะโทน และใชดนตรีรํามะนาเหมือนกัน แตจะมีความแตกตางกันซ่ึงเนื้อรอง และ

กระบวนทารําท่ีรําวงเวียนครกแบบทาจะมีทารําของโนราเปนพ้ืนฐาน เชน ทาเขาควาย เปนตน ดังท่ี 

ผอง เต็มรัตน(สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562) ไดกลาวไวสรุปไดวา การรําวงเวียนครกแบบทาไดรับ

อิทธิพลจากการรําโทนของ ภาคกลางซ่ึงเห็นไดจากรูปแบบการแสดง เครื่องดนตรี และการรองเพลง 

เม่ือเทียบเคียงกันแลวจะมี ลักษณะเหมือนเชนชาวบานมักจะเรียกชื่อคณะรําวงเวียนครกวา     

“คณะโทน” และมีดนตรีโทนและ รํามะนาปรากฏในเนื้อเพลงรําโทน ซ่ึงเปนเพลงหนึ่งท่ีรองเลนหรือ

แสดงรําวงเวียนครก 

รําโทนหรือรําวงเวียนครกแบบทา ปรากฏหลักฐานการเขามาเผยแพรประมาณ พ.ศ.2484 

ซ่ึงมีลูกหลานชาวบานชุมชนวัดหมน ไดไปศึกษาในตัวเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดพบเห็นและ 

จดจําการแสดงรําวงเวียนครกท่ีมีรูปแบบและทารําท่ีชัดเจน มาเผยแพรในชุมชน โดยมีผูใหญ ผูนํา 
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ชุมชน ตลอดถึงครูอาจารยใหการสนับสนุน ดังท่ี พวง บุญลอม และ อุบล ยอดสุรางค (สัมภาษณ 15 

มีนาคม 2562) ไดกลาวถึงการ เผยแพรรําวงเวียนครกแบบทาหรือรําโทนในชุมชนวัดหมนวา รําวง

เวียนครกท่ีมีทารําเปนแบบแผน ซ่ึงมีความ สวยงาม สนุกสนาน ก็ไดจดจําและนํามาเผยแพรในชุมชน

วัดหมน โดยมีพอครูพุม บุญลอม เปนผูให การสนับสนุนกอตั้งเปนคณะเอกศิลป โดยมีลูกศิษยของพอ

ครูพุม บุญลอม ซ่ึงเรียนอยูท่ีชุมชนวัดหมน เปนผูรําจากความนิยมของคณะเอกศิลป จึงทําใหมีคณะ

อ่ืนๆเกิดข้ึนตามมาหลายคณะ 

 

โอกาสท่ีแสดงรําวงเวียนครก 

รําวงเวียนครก รําโทนหรือรําวงเวียนครกแบบทา เม่ือครั้งสมัยท่ีไดรับรับความนิยมแพรหลาย 

มักจะเห็นรําวงเวียนครกเลนในทุกโอกาส ทุกกิจกรรม จนเปนธรรมเนียมนิยมในการจัดใหมีรําวงใน

โอกาสตางๆ รําวงมาเปนสื่อแสดงออกถึงมิตรไมตรี การตอบแทน การขอบคุณ การใหเกียรติ ตลอดถึง

ความสามัคคี เชน เม่ือครอบครัวใดมีงานเจาภาพมักจะจัดใหมีรําวงโดยนัยหนึ่งเจาภาพ ตองการ

ขอบคุณผูมารวมงานหรือขอบคุณพอครัวแมครัวท่ีมาชวยเหลือในงาน อีกนัยหนึ่งแขกผูมี เกียรติก็ให

เกียรติเจาภาพโดยรําวงชวยงาน จากการศึกษาโอกาสท่ีแสดงรําวงเวียนครก ดังนี้ 

1. งานมงคลท่ัวไป เชน งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานข้ึนบานใหม เทศกาล ปใหม วัน

สงกรานต เปนตน มักจะจัดใหมีรําวงเวียนครกเปนสื่อใหความบันเทิง โดยมากจะแสดงใน เวลา

กลางคืน เริ่มตั้งแตเวลาประมาณ 1 ทุม จนดึกหรือบางครั้งอาจจะรุงสวาง ในสมัยกอนถาเปนงาน 

อุปสมบท งานมงคลสมรส เจาภาพมักจะใหลูกหลานมานั่งเปนแถว เพ่ือใหแขกหรือชาวบานท่ีมา

ชวยงานโคงรําวงเพ่ือเปนการตอบแทน ขอบคุณ และผูมาเปนแขกก็จะรํารวมรําวง จนพูดกันติดปาก 

วา “รําวงชวยงาน 

2. งานอวมงคล เชน งานศพ งานทําบุญครบรอบวันตาย 100 วัน ในสมัยกอนจะมีให อยูเปน

ประจําซ่ึงชาวบานหรือเจาภาพตางก็เขาใจซ่ึงกันและกันเจาภาพจัดใหมีรําวงเวียนครกในงาน ศพ มี

นัยสําคัญเพ่ือลดความโศกเศรา และเพ่ือตองการไมใหมันเงียบเหงา เพราะในสมัยกอนบานเมือง ยังไม

เจริญ บานเรือนก็อยูหางกัน การจัดใหมีรําวงเพ่ือใหมีเพ่ือนบาน ญาติพันธุมาอยูรวมกันเปนเพ่ือน 

เจาภาพหรือท่ีชาวบานเรียกวา “อยูเปนเพ่ือนศพ” โดยใชกิจกรรมราํวงเวียนครกเปนกิจกรรมรวมรํา

วงเวียนครกในงานศพมีหลายครั้งท่ีดังท่ี อุบล ยอดสุรางค (สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562) ไดกลาวถึงไว

วาในงานศพของคุณแมเพลง บอกสรอย ไดนําคณะรําวงจากชุมชนวัดหมนไปชวยงานศพ โดยมีพอพุม 

บุญลอม ครูพวง บุญลอม ครูอุบล ยอด สุรางค และคณะไปรวมงาน นอกจากนี้นายพงศศิษฐ ยอด

สุรางค (สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562) ยังไดกลาวถึงรําวงเวียนครกใน งานศพคุณปู ซ่ึงในครั้งนั้นไดมี

เพ่ือนๆ ท่ีเรียนหนังสือดวยกันมาชวยงานศพ และรวมรําวงกันในงานจนรําวงเปนสื่อใหเพ่ือนกับ

นองสาวไดรูจักกันจนปจจุบันท้ังคูไดแตงงานอยูกันเปนครอบครัว  ปจจุบันความนิยมในการรําวงเวียน
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ครกในงานอวมงคลจะไมคอยมีใหเห็นเปนเพราะ เจาหนาท่ีภาครัฐของความรวมมือไมใหจัดเพราะวา

ไมเหมาะสมกับสภาพของงานท่ีมีความโศกเศรา และอีกอยางเปนเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนไป

วัฒนธรรมจากสวนกลางเขามามีอิทธิพลเหนือวิถี ซาวบาน จึงทําใหดูวาซาวบานบริเวณดังกลาวไม

ทันสมัยไมมีการศึกษา 

แตเม่ือวันท่ี 2-3 มีนาคม 2550 งานบําเพ็ญกุศลศพนายสุรินทร แผเต็มบานไมแดง หมูท่ี 5 

 ตําบลทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการจัดใหมีรําวงเวียนครก  

ทุกคนท่ี มารวมรําวงเวียนครกไมไดเพ่ือสนุกสนาน แตรวมรําวงเพ่ือเปนเกียรติใหแกผูตายท่ีครั้งหนึ่ง

เคยเปน สมาชิกคณะรําวงและชอบรําวงเปนชีวิตจิตใจ 

 

การประชันการแสดงรําวงเวียนครก 

 การประชัน รําวงเวียนครก นอกจากจะนิยมแสดงในงานหรือเทศกาลตางๆแลว รําวง เวียน

ครกยังนิยมประชันเหมือนกับประชันโนราหรือหนังตะลุงดังท่ีอุบล ยอดสุรางค และชม เภรีภาศ 

(สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562) ไดกลาวถึงการประชันรําวงเวียนครกวารําวงเวียนครกนิยมประชันกัน

เหมือนประชันโนรา ประชัน หนังตะลุง โดยใชกติกาเดียวกับการประชันโรงจะมีตั้งแต 2 ข้ึนไปถึง 10 

เลือกท่ีมีชื่อเสียวอยูในระดับเดียวกันโรงแพคัดออกมีประชันติดตอกันหลายคืน เอารองชนะเลิศมา

แขงขันกันในคืนสุดทายและตั้งรางวัลเกียรติยศใหกับรําวงเวียนครกอีกดวย ซ่ึงจะนับจํานวนผูชมท่ีอยู

หนาโรงเวลา ประชันมักจะประชันกันในเวลากลางวัน เริ่มตั้งแต 08.00 น. - 15.00 น. คณะโทน ลอง

ฟาเคยประชันกับคณะโทนพลายแกว โดยประชันกันท่ีวัดวังไทร ตําบลกําโลน อําเภอลานสภา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ผลปรากฏวาคณะลองฟาเปนฝายชนะ 

นอกจากนี้ เอียด โรจนสุรางค(สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562) ไดกลาวถึงการประชันใน

ลักษณะเดียวกันสรุปไดดังนี้ การ ประชันรําวงเวียนครกในวัดกุฏิขันติพลาราม ตําบลทาเรือ อําเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช ไดจัดใหมีการประชันดวย 3 คณะโทนศรีฟา คณะโทนนึกนิยม และคณะโทน

ไตรมิตรนารี ซ่ึงปรากฏผลการประชันชนะเลิศ คณะโทนศรีฟา 

 

ความเช่ือของการแสดงรําวงเวียนครก 

 แกบนหรือแกหมรับรําวงเวียนครกนอกจากจะใหความสุข ความบันเทิงเปนสําคัญแลว รําวง

เวียนครกยังเก่ียวกับความเชื่อ ความศรัทธา ซ่ึงเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจชาวบานในชุมชน ดังจะเห็นไดจาก

คําบอกเลาของพระ ตันติปาโล และนางประถม นายประทีป (สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562) ได

กลาวถึงการนํารําวงเวียน ครกมาแกหมรับวา ชาวบานตองการท่ีพ่ึงทางจิตใจ ใครอยากไดอะไร เปน

ทุกขอะไร ก็บนบานสานกลาวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือโดยมากชาวบานมักจะบนบานกับสมภารโอบ วัด
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กุฏิขันตพลาร" ทาเรือ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงชาวบานใหการนับถือ

เม่ือสิ่งท่ีบนบานไวไดรับตามท่ีอธิษฐานก็มักจะนํารําวงเวียนครก แกหมรับ ซ่ึงปรากฏเปนคํารองวา 

“ขอเชิญทาเจาหมรับ ทานเจาเอยมารับพา รับเอาแตเครื่องสักการะรับพาแตตอกไมไป (ซํ้า) 

เอาไปท้ิงในหวย พาไปท้ิงในหมอง ท้ิงคลอง ท้ิงชิ่งน้ําไหล ลูกบนเอาไวเม่ือยามทุกข เม่ือยามสนุก รํา

โทนถวาย ขอใหขาดกันตั้งแตนี้ไปเทพไทเทวาลงมาเปนพยาน” 

“สมภารพอทานวัดกุฏิขันติพลาราม เปนท่ียุดพวกโทนของขา เชิญมาเกิดพอมา (ซํ้า) มารับ 

เอาเครื่องสักการะ รับเอาดอกไมไป เอาไปท้ิงในหวย พาไปในท้ิงในหมองท้ิงคลอง ท้ิงซองน้ําไหล ลูก 

บนเอาไวเม่ือยามทุกข เม่ือยามสนุก รําโทนถวายขอใหขาดกันตั้งแตนี้ไป เทพไทลงมาเปนพยาน” 

โอกาสท่ีนิยมเลนรําวงเวียนครก ในสมัยท่ีมีความนิยมแพรหลาย จะเห็นไดวารําวงเวียนครก 

จะมีบทบาทในทุกโอกาส ไมนาจะเปนงานมงคล งานอวมงคล การประชัน และการแกหมรับ แต

ปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง ความนิยมในการเลนรําวงเวียนครก ก็จะลดนอยลงจนเกือบจะไมมี 

บทบาทในสังคม 

 

สถานท่ีใชแสดง 

ในอดีตมักจะนิยมเลนบริเวณลานบาน ลานวัด ซ่ึงเปนศูนยรวมของชุมชนรําวงเวียนครกท่ี 

ลักษณะซ่ึงอาจแตกตางจากการแสดงชนิดอ่ืนๆ สถานท่ีเลนรําวงเวียนครกนาจะไดรับอิทธิพลการ

แสดงรําโทนของภาคกลาง ซ่ึงมีนักวิชาการไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของการรําโทนดังท่ี สมทรง กฤ

ตมโนรถ (สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562 )กลาวไวสรุปไววา การเลนรําโทน มีการเปลี่ยนแปลงครั้ง

สําคัญในราว พ.ศ. 2487-2488 รัฐบาลสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายปฏิรูปวัฒนธรรมไทย 

จึงคิดหาวิธีเชิดชูเกียรติศิลปะการเลน โทนใหมีระเบียบแบบแผนในการเลนใหมากข้ึน เชน จัดสถานท่ี

ใหสวยงาม มีการตั้งโตะวางพาน ดอกไมสวยๆกลางวง จัดเกาอ้ีใหผูมาเลนและผูชมนั่งเปนสัดสวน ทุก

คนท่ีมาเลนตองแตงกายท่ี สวยงามตามสมัยนิยม จากนโยบายปฏิรูปวัฒนธรรมดังกลาวทําใหรําโทน

ของภาคกลางมีอิทธิพลตอ รูปแบบการเลน ตลอดถึงสถานท่ีประกอบการเลน แตซาวบานชุมชนวัดห

มนไดมีการปรับเปลี่ยนให เขาบริบททางสังคม ซ่ึงสถานท่ีเลนแทนท่ีจะใชโตะวางเปนจุดศูนยกลางซาว

บานชุมชนวัดหมนก็ปรับใชครกตําขาวมาวางเปนจุดศูนยกลางแทน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ ผวน 

อมรกล (สัมภาษณ 16 มีนาคม 2562) นอกจากมี ครกเปนสัญลักษณแลวชาวบานมักจะนิยมประดับ

ตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม โดยมากมักจะนําตน เตารางหรือตนกลวยมาประดับคูกับครกตําขาวแลว

ประดับดวยธงริ้วหรือธงรายท่ีดานบนของครกจะมี ตอกไม ธูปเทียน สําหรับบูชาครู นอกจากนี้ยังมี

เครื่องดื่ม บุหรี่ ใบกระทอม ท่ีเจาภาพเตรียมไวบริการ แกผูรวมรําวง 
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ภาพท่ี 2  ตน เตาราง 

(ตนไมท่ีนิยมมาตกแตงสถานท่ีรําวงเวียนครก) 

ท่ีมา : https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php 

 

 

 
          ภาพท่ี 3 ครกตําขาว 

ท่ีมา : https://img.kaidee.com/prd/.jpg 

 
ภาพท่ี 4 สถานท่ีแสดงรําวงเวียนครก 

ท่ีมา : ท่ีมา : นิภารัตน  ชัยทิพย 2560 

https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php
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นอกจากการําวงเวียนครกท่ัวไปแลว ยังมีการรําวงเพ่ือการประชัน สําหรับสถานท่ีของรําวง 

เวียนครกท่ีจะประชันกันจะมีการปลูกโรงใหคณะรําวงไดแสดงประชันกันดังท่ี ผอง เต็มรัตน 

(สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562) ได กลาวถึงสถานท่ีประชันรําวงวา การประชันรําวงเวียนครกจะมีการ

ปลูกโรงในลักษณะเดียวกับโรงโนรา โดยท่ัวไป ซ่ึงมีความสูงระดับสายตาประมาณ 90-120 

เซนติเมตร กวาง 8 เมตร ยาว 10 เมตร มุง หลังคาเปนเพิงหมาแหน 

 

ดนตรีประกอบการแสดง 

ดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบการเลนวงเวียนครก สันนิษฐานกันวานาจะไดรับอิทธิพลมาจาก 

การแสดงรําโทนของภาคกลาง ซ่ึงในการแสดงรําโทนของภาคกลางมักจะใชโทน รํามะนา ฉ่ิง กรับ  

ซ่ึงดนตรีบางชิ้นยังปรากฏในบทเพลงรองรําวงเวียนครก เชน เพลงโทน ซ่ึงมีเนื้อรองวา “โทน โทน 

โทน ไดยินเสียงกลองโยน พวกโทนเขาเสน ไดยินเสียงกลอง พวกนองพาเตน ไดยินเสียง รํามะนา เอ็น

ขาพาแลน พวกเรารําเตนเปนนักกีฬา” นอกจากนี้ยังปรากฏในเนื้อเพลงอ่ืน ๆ อีก เชน เนื้อรองวรรค

หนึ่งวา “รํามะนาใสขาวใหหมากิน” จากหลักฐานท่ีกลาวมานี้ก็สะทอนใหเห็นวา รํามะนาเปนเครื่อง

ดนตรีใหจังหวะสําคัญ ซ่ึงรํามะนาจะนิยมใชประกอบการแสดงในภาคกลาง สําหรับ ภาคใตรํามะนาไม

คอยนิยมนํามาประกอบเปนวงดนตรี แตจะมีอยูบางก็จะอยูในกลุมดนตรีของชา” ไทยมุสลิม ซ่ึงอยู

ทางจังหวัดชายแดนภาคใต 

วงดนตรีท่ีใชบรรเลงประกอบการเลนรําวงเวียนครกภาคใต มักจะเปนดนตรีท่ีชาวบานทําข้ึน

ดวยฝมือของชาวบานเอง ซ่ึงประกอบไปดวย รํามะนาหรือปด ฉ่ิง ฉาบ กรับหรือแทมมารีน สําหรับ 

จังหวะท่ีใชบรรเลงประกอบการเลนโดยมากจะเปนจังหวะรําวง “ปะ ท้ิง ท้ิง ปะ ท้ิง ท้ิง ปะ ท้ิง ท้ิง ท่ี 

ปะ ท้ิง ท้ิง” นอกจากจะเปนจังหวะรําวงแลวบางเพลงก็มีจังหวะทํานองของลําตัด ภายหลังก็มีการน 

เครื่องดนตรีสากลมาเลนประกอบจังหวะหรือในวงดนตรีสากลมาบรรเลงแทน และเปนผลใหรูปแบบ 

การเดิน วงเวียนครกก็เปลี่ยนไป รวมไปถึงเพลงท่ีรองประกอบการเลนก็เปลี่ยนไปดวย 
 

 
ภาพท่ี 5 เครื่องดนตรีประกอบการแสดงรําวงเวียนครก 

ท่ีมา : นิภารัตน  ชัยทิพย 2560 
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เครื่องแตงกายประกอบการแสดง 

เครื่องแตงกายของการเลนรําวงเวียนครกแบบทา จะมีลักษณะการแตงกายท่ีเนนความ 

สวยงาม และเหมาะสมกับสมัยนิยม ดังท่ี ทองใบโรจนสุรางค นางเอียด ยอดสุรางค(สัมภาษณ 15 

มีนาคม 2562) กลาวถึงการแตงกายของคณะรําวงเวียนครกแบบทาวา การแตงกายจะเนนความ

สวยงาม สดใส เหมาะสมตามสมัย นิยม ซ่ึงการแตงกายตามสมัยนิยมแรกๆ นาจะไดรับอิทธิพลมาจาก

นโยบายปฏิรูปวัฒนธรรม ซ่ึงเนน ใหรํามีระเบียบแบบแผน เนนความสวยงามตามสมัยนิยม และตอง

สวมรองเทาใหเรียบรอย จากการปฏิรูปดังกลาว ทําใหรําวงเวียนครก แบบทา มีการแตงกายใน

ลักษณะเดียวกันคือ ผูชายจะนุงกางเกงขายาวสีดํา สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาว สีขาว สวมรองเทาหนังสีดํา 

ผูหญิงจะใสชุดไทยเรือนตน ประกอบดวย เสื้อแขนกระบอก นุงผาถุง สําเร็จรูป ใชเครื่องประดับตาม

สมควร เชน ตางหู สรอยคอ เปนตน ในยุคตางๆ มามักนิยมแตงกาย ดวยชุดพ้ืนเมือง ผูชายจะนุงผา

โสรง สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น อาจจะมีสีสันตามความนิยม มีผาขาวมาคาดสะเอว สวนผูหญิงจะนุง

ดวยผาถุงหรือผาปาเตะ สวมเสื้อลูกไมเขารูปแขนยาว มีเครื่องประดับตาม สมควร เชน ตางหู 

สรอยคอ เข็มขัด เปนตน นอกจากนี้แตละคณะอาจจะมีการแตงกายท่ีมีรูปแบบ แตกตางไปจากท่ี

กลาว โดยไดประยุกตใหเขากับยุคสมัย และเปนเอกลักษณเฉพาะของแตละคณะ 

 

                       
     ภาพท่ี 6 การแตงกายแบบพ้ืนบาน             ภาพท่ี 7 การแตงกายแบบสมัยนิยม 

                                           ท่ีมา : นิภารัตน  ชัยทิพย 2560 

 

รูปแบบวิธีการแสดง 

รูปแบบวิธีการเลนของรําวงเวียนครกแบบทา มีรูปแบบการเลนคลายคลึงการเลนรําโทนของ 

ภาคกลาง แตมีความแตกตางตรงท่ีการเลนรําวงเวียนครกแบบทาจะมีระเบียบแบบแผนการเลนท่ี 

ชัดเจน และถือปฏิบัติกันมาทุกคณะ ดังท่ี พวง บุญลอม อุบล ยอดสุรางค ผอง เต็มรัตน และแดง เต็ม 
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รัตน (สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562)กลาวถึงรูปแบบการเลนวา รําวงเวียนครกแบบทา จะมีรูปแบบ

การเลนท่ีคอนขางชัดเจน การเลนรําวงเวียนครกแบบทาสรุปเปนข้ันตอนไดดังนี้ เพลงไหวครู โดยแต

ละคณะจะเตรียมดอกไม ธูปเทียน ตลอดถึงเครื่องบูชาอ่ืนๆ มาวางไวบน ครกตําขาวท่ีวางไวเปน

ศูนยกลางของสถานท่ีเลนรําวงเวียนครก แลวผูรําหรือคณะรําวงเวียนครกก็จะ ใหเพลงไหวครูเปน

เพลงแรกท่ีใชแสดง เพ่ือเปนการรําลึกถึงคุณ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ พอ แม ครูอาจารย ตลอด

ถึงครูสอนรําวงเวียนครก ดังเชน เพลงไหวครู เพลงเปดคณะหรือประเดิมคณะ ซ่ึงแตละคณะจะมีเนื้อ

เพลงประจําคณะ ท่ีบอกกลาวถึง เอกลักษณของคณะ หรือเปนการแสดงความออนนอมถอมตน ให

คนท่ัวไปรักและใหการสนับสนุน ดังเชน เพลงบูชา ของคณะเอกศิลป เพลงเลนรําวงเวียนครกแบบทา 

ซ่ึงแตละคณะไดเตรียมบทเพลงท่ีใชรองเลนท่ีมีทารําชัดเจน มีประมาณ 40 เพลง ดังเชน เพลงจอมพล 

ป. เพลงรําวงไทย เพลงพมารําขวาน เปนตน เพลงลา เปนการเลนกอนจะแยกยายกลับบานหรือยุติ

การเลนของแตละครั้งซ่ึงจะมีการอวย พรเจาภาพ และการอําลาทุกคนท่ีมารวมงาน ดังเชน เพลงชัย 

ชัย  และเพลงลา  

สําหรับบทเพลงท่ีใชรองประกอบการเลนรําวงเวียนครก โดยมากแลวจะเปนบทเพลงท่ีแตง 

ข้ึนเองในชุมชนหรือดัดแปลงมาจากเพลงของภาคกลาง แตไมสามารถบอกท่ีมาหรือผูแตงได บทเพลง 

จะมีเนื้อรองงายๆสั้น รองซํ้ามาเพลงละ 2-3 เท่ียว สวนชื่อเพลงมักจะเรียกชื่อตามวรรคแรกของเพลง 

เนื้อหาสาระของเพลง สวนใหญจะเปนเพลงท่ีชักชวนใหมารวมสนุกสนาน เก้ียวพาราสี สัพยอกหยอก 

เยา ชมความงามของธรรมชาติ ตลอดถึงแงคิดคติเตือนใจ (ประภาศรี อ่ึงสกุล 2557 น.6) 

 

         
ภาพท่ี 8 รําวงเวียนครกแบบพ้ืนบาน        ภาพท่ี 9  การแสดงรําวงเวียนครกแบบทา  

ท่ีมา : นิภารัตน  ชัยทิพย 2560              ท่ีมา : สถาบันบัณฑติพัฒนศิลปศึกษารําวงเวียนครกแบบทา  

 

การเส่ือมความนิยมของรําวงเวียนครก 

คณะรําโทนไดรับความนิยมแพรหลายตั้งแต พ.ศ.2483 ตลอดมา แตเม่ือประมาณหลังป พ.ศ. 

2500 รําโทนก็เสื่อมความนิยมลง ทําใหคณะรําโทนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเพ่ือใหเหมาะสม
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กับยุคสมัย ความตองการของผูบริโภคและเพ่ือความอยูรอดของชาวคณะ ดังท่ี พระ ตันติปาโล

(สัมภาษณ 15 มีนาคม 2562) ไดกลาว ไววา รําโทนเสื่อมความนิยมลง ซ่ึงมีหลักฐานเปนเนื้อรองสืบ

ตอกันมาวา “พวงมาลัยสวมคอใหหมา รํามะนาใสขาวใหหมากิน พวกโทนเลิกหมดสิ้นท่ีดินปลูกถ่ัว

ปลูกงา” จากเนื้อรองดังกลาวสะทอนใหเห็นจุดจบของรําโทนท่ีเสื่อมความนิยมลง พวงมาลัยท่ีเคย 

คลองคอนางรําเม่ือไมมีประโยชนก็ประชดดวยการนําไปคลองคอสุนัข รํามะนาซ่ึงเปนดนตรีหลักก็ไมมี 

ประโยชนก็นํามาใสขาวใหหมากิน เม่ือคณะโทนเลิกหรือปดคณะท่ีดินซ่ึงเปนสถานท่ีฝกซอมท่ีใชปลูก 

ผักสวนครัว 

เม่ือรําโทนเสื่อมความนิยมลง รําวงก็พัฒนารูปแบบข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตองการของ

สังคม จนเกิดเปนรําวงเชิงธุรกิจท่ีมีการขายพวงมาลัยหรือมีการขายบัตร ซ่ึงนิยมแสดงกันในงาน 

เทศบาลหรืองานรื่นเริงโดยเฉพาะในปจจุบันรําโทนหรือรําวงเวียนครกแบบทายังมีแสดงใหเห็นอยูบาง

ตามวาระหรือโอกาส สําคัญ เชน งานวันกตัญูพอครูพุม บุญลอม ณ โรงเรียนชุมชนวัดหมน 

นอกจากนั้นก็มีการสาธิต ใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจนําไปเผยแพรสูชุมชนภายนอก 

เพ่ือเปนการอนุรักษ และเชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน เปนท่ีนายินดีวาในระยะไมนานมานี้หนวยงานภาครัฐ

และเอกชน ตลอดถึง ชาวบานในชุมชนวัดหมนเริ่มใหความสําคัญและเห็นคุณคาใหการอนุรักษสืบ

ทอดเผยแพร โดยเฉพาะ กลุมอนุรักษการแสดงพ้ืนเมืองบานหมน โดยการนําของนายผวน อมรกล 

และคณะไดเปนผูประสางานใหกับ กลุมผูสนใจรําวงเวียนครกแบบทา 

สรุปไดวา ความเสื่อมความนิยมของรําวงเวียนครกมีจุดจบเหมือนกับการแสดงชนิดอ่ืนท่ีไม

สามารถปรับเปลี่ยนทันตอความเจริญทางเทคโนโลยี ไมมีอิทธิพลและบทบาทในสังคมตอการ

ดํารงชีวิตของคนในชุมชน ในท่ีสุดก็เสื่อมความนิยม 

 

ผลการศึกษา   

1. จากการศึกษาสภาพปจจุบันของการแสดงรําวงเวียนครก บานหมน อําเภอเมือง จังหวัด

นครศรีธรรมราช เชิญผูใหขอมูลและผูรูหลักพ้ืนท่ีศึกษาไดแก ปราชญทองถ่ิน คณะรําวงผูนําชุมชน 

ผูนําทองถ่ินและผูท่ีสนใจ เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล พบวา การแสดงรําวงเวียนครกในปจจุบัน

องคประกอบท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบสมัย ไดแก เครื่องแตงกายประกอบการแสดง รูปแบบและ

วิธีการแสดง ดนตรีหรือเพลงประกอบการแสดงมีการประยุกตใหทันสมัยตามความนิยม 

2. องคความรูในสภาพปจจุบันของรําวงเวียนครกโดยการสนทนากลุมและวิธีการสัมภาษณ

เชิงลึก จากผูใหขอมูลหรือผูรูหลัก จนสามารถรวบรวมขอมูลเปนองคความรูดานการแสดงรําวงเวียน

ครกแบบดั้งเดิมเพ่ือใชในการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน บานหมน อําเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช 
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อภิปรายผล 

การเสื่อมความนิยมของการแสดงรําวงเวียนครก  บานหมน อําเมือง จังหวัด 

นครศรีธรรมราช เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบสมัยใหม โดยมีองคประกอบท่ีเปลี่ยนแปลงไป

ไดแก เครื่องแตงกายประกอบการแสดงรูปแบบวิธีการแสดงหรือทวงทารํา ดนตรีหรือเพลง

ประกอบการแสดงรวมถึงสถานท่ีและรูปแบบการจัดเวทีเชนเดียวกับการแสดงพ้ืนบานชุดอ่ืนๆ 

การไมเห็นคุณคาไมเห็นความสําคัญเปนปญหาสําคัญทําใหรําวงเวียนครกสูญหายเร็วทําให

คณะรําวงตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเพ่ือใหเหมาะสมกับยุคสมัยยิ่งข้ึนเพ่ือเปนการอนุรักษสืบ

ทอดและเผยแพรใหอยูคูกับสังคมไทยตอไป 

 

ขอเสนอแนะ  

 ผูรวมเขาชมเห็นควรใหมีการจัดงานในรูปแบบนี้ตอไปเนื่องจากเห็นวาเปนการสะทอน การ

อนุรักษ การแสดงรําวงเวียนครกซ่ึงถือวาเปนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน ท่ีควรแกการรักษาและ

ถายทอดตอลูกหลายสืบไป 
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 ทางผูวิจัยขอขอบคุณชุมชนบานหมน ตําบลทาเรือ อําเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ี

ใหการสนับสนุนในการทําวิจัย ปราชญทองถ่ิน คณะรําวงผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน ประชาชน และผู

รวมสนใจ ท่ีอนุเคราะหขอมูลในการทํางานวิจัย ผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญท่ีชวยตรวจสอบขอมูลและ

วิเคราะหขอมูลและบุคคลากรของหนวยงานในพ้ืนท่ีท่ีใหคําปรึกษาแนะนําและอํานวยความสะดวกใน

ระหวางการวิจัยในครั้งนี้ 
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ธนพล แกวกวาง1, ชุติมา มณีวัฒนา2 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

1,2 คณะศิลปกรรมศาสตร 
1,2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

 

บทคัดยอ 

 บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา วิเคราะห สาเหตุการแสดงเพลงทรงเครื่องท่ี

ไมไดรับความนิยมในปจจุบัน เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการรักษาการแสดงเพลงทรงเครื่องใหคงอยู 

ผานการสํารวจความคิดเห็นบุคคลท่ัวไปผานสื่อออนไลน ระหวางวันท่ี 16 – 22 มีนาคม 2562 และ

รวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ ศิลปนและผูเชี่ยวชาญทางดานเพลงทรงเครื่อง จํานวน  3 

คน ผลการศึกษาพบวาบุคคลท่ัวไปไมรูจักและขาดความเขาใจในการแสดงเพลงทรงเครื่อง ท้ังนี้เพราะ

การแสดงเพลงทรงเครื่อง ไมไดรับการเผยแพรในรูปแบบของการแสดงอยางแพรหลาย รวมท้ังสื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทในชีวิตของผูคนในยุคปจจุบัน จึงทําใหผูคนดังกลาวเกิดทางเลือกในการ

รับชมการแสดงท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงรวมถึงศิลปะการแสดงท่ีรับวัฒนธรรมตางชาติ เกิดเปนการแสดงใน

รูปแบบใหมท่ีมีความทันสมัย นาชม มากกวาการแสดงเพลงทรงเครื่อง  ดังนั้นเพ่ือเปนการสืบสานการ

แสดงเพลงทรงเครื่องใหคงอยู จึงมีแนวทางในการนําการแสดงเพลงทรงเครื่องสูกระบวนการ

สรางสรรคในรูปแบบการแสดงท่ีปรับปรุงข้ึนใหม ตลอดจนการนําเสนอขอคิด คติสอนใจและความ

สนุกสนาน ท่ีผสมผสานในการแสดงเพลงทรงเครื่อง โดยใหมีความสอดคลองและสัมพันธกับวิถีชีวิต

ของผูคนในยุคปจจุบัน 

 

คําสําคัญ: เพลงทรงเครื่อง , การเสื่อมความนิยม , แนวทางการฟนฟู   
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The Decline of Phleng Songkroeng: Causes Factors 
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Abstract 

 This article aims to examine the history and popularity of Wanorn Tiewpetch 

in the pantomime show. Qualitative research methods including observations and 

interviews were used in collecting data. The research found that Wanorn Tiewpetch 

refers to the nine angel monkeys including Yanrodsukon, Thawiphat, Pingkala, 

Mahatwikan, Wahurome, Usapha-sorn Ram, Makanjawik, Chotimuk, and Nil Kesi, who 

are divided to be a soldier for Phra Ram. They look like a bald monkey wearing a 

turban, twisting a cloth and gilding, called "Tiaw Phet."   

The character of Wanorn Tiewpetch was born in the first pantomime 

performance when Mr. Thanit Yodpho was the Director-General of the Fine Arts 

Department. It began to lose its popularity in the pantomime show when Thanit 

Yodpho retired from his job. Due to the economic downturn in the Tom Yum Kung 

crisis that affected the budget in the management of the pantomime show, the 

director chose to cut down the unnecessary characters in the show like Wanorn Tiew 

Phet, then keep only the important characters. In the present, Wanorn Tiaw Petch's 

character has deteriorated the popularity of pantomime performances causing this 

character to be unknown and about to disappear from the pantomime performances 

of Thailand. 

 

Keywords: Phleng Songkroeng, declining, restoration 
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บทนํา    

              ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 เพลงพ้ืนบานเปลี่ยน

รูปแบบจากเพลงรองพ้ืนบาน  สูการเลนท่ีเปนการแสดงเปนเรื่องราว มีบทบาทสมมติของตัวละคร   

ตามทองเรื่องท่ีผูกข้ึน  นําเครื่องดนตรีไทยคือวงปพาทย และการแตงกายอยางละครไทยมาประกอบ

ในการแสดงกลายเปนการแสดงท่ีเรียกวา เพลงสงเครื่อง หรือ เพลงทรงเครื่อง  โดยมีกําเนิดท่ี

กรุงเทพมหานครเปนสําคัญ และไดกลายเปนมหรสพท่ีนิยมแสดงหนาโรงบอนเพ่ือเรียกความสนใจ

จากผูคนท่ีสัญจรไปมา บุคคลท่ีขับรองเพลงฉอยท่ีมีชื่อเสียงโดงดังในสมัยนั้น คือ เพลงหมอมพุกและ

เพลงยายแจม ซ่ึงท้ังสองคณะนอกจากจะเปนแมเพลงท่ีมีความสามารถในการขับรองเพลงฉอยแลว        

ยังไดรับการยอมรับวาเปนแมเพลงท่ีมีฝมือในการแสดงเพลงทรงเครื่อง โดยคณะหมอมพุกมีโรงแสดง

ประจําท่ีบริเวณถนนอุณากรรณ  สวนคณะยายแจมมีแสดงท่ัวไปตามสถานท่ีตางๆ และไดไปเชาโรง

ลิเกพระยาเพชรปราณีแสดงดวยเชนกัน 

   นอกจากนี้ยังปรากฏวาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 

มีพอเพลงฉอยชาวราชบุรี เขามาโดงดังในกรุงเทพมหานคร ชื่อ นายออด  ตามประหาส และไดรับ

พระราชทานบรรดาศักดิ์ เปน ขุนสําราญสมิตมุข นับไดวาเปนพอเพลงทรงเครื่องท่ีแสดงประจําบอน    

และมีชื่อเสียงคนหนึ่งในสมัยนั้น การแสดงเพลงทรงเครื่อง ภายหลังไดมีการนํามาแสดงตามงานวัด 

งานประเพณี งานเทศกาลเฉลิมฉลอง งานมงคลตางๆ ซ่ึงทําใหเพลงทรงเครื่องเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลาย  จนกระท่ังสูยุคของการเปลี่ยนแปลงท่ีมหรสพของไทย เริ่มมีการพัฒนาจนเกิดเปนการ

แสดงรูปแบบใหม ท่ีสรางความแปลกใหม ความสนุกสนานกับผูชมไดเปนอยางมาก อาทิ ภาพยนตร

กลางแปลง รําวง และวงดนตรีลูกทุง ซ่ึงมหรสพตางๆเหลานี้ มีอิทธิพลตอความนิยมของผูชมท่ีให

ความสนใจกับการแสดงพ้ืนบาน หรือเพลงทรงเครื่องใหลดลงไปอยางนาเสียดาย ประกอบกับในยุค

สมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซ่ึงเปนผูนําท่ีมีความคิดจะนําพาประเทศไทยไปสูยุคแหงความเปน

สากลมากข้ึนตามแบบอยางตางประเทศ สงผลทําใหความเจริญรุงเรืองของการแสดงเพลงทรงเครื่อง

เริ่มลดถอยลงจนแทบจะไมเปนท่ีรูจัก   รวมท้ังคุณคาของศิลปะอันหลากหลายท่ีมีอยูในการแสดง

เพลงทรงเครื่อง ไดแก การขับรองเพลงพ้ืนบาน กระบวนทารํา และการแสดงอยางละคร    ท่ีแสดงถึง

คุณคาของวัฒนธรรมอันเปนศูนยรวมของศาสตรทางดานศิลปะการแสดงหลากหลายแขนง เริ่มจะ

คอยๆเลือนหายไปอยางนาเสียดาย 

 จากผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับเพลงทรงเครื่องในดานองคความรู  รูปแบบการแสดงท่ีเปน

ศาสตรเฉพาะท่ีตองใชความสามารถอยางยิ่ง และในประเด็นท่ีขาดผูสืบทอดจนทําใหไมเปนท่ีรูจัก  

รวมท้ังปจจุบันมีการแสดงเพลงทรงเครื่องผานทางระบบสื่อสารและสื่อมวลชน ในรูปแบบ จําอวด

หนาจอ การสําแดงสด ฉอยหนามาน การแสดงเพลงทรงเครื่องจากคณะหรือกลุมในสถานศึกษา และ
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กลุมเยาวชนท่ีมีความสนใจในการแสดงเพลงทรงเครื่อง  โดยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตั้งประเด็นในการท่ีจะ

ศึกษาหาขอเท็จจริงของการเสื่อมความนิยมของการแสดงเพลงทรงเครื่อง ท้ังนี้ผูวิจัยไดทําการสราง

แบบสํารวจกับบุคคลท่ัวไป จํานวน 187 คน ระหวางวันท่ี 16 – 22 มีนาคม 2562 โดยการตั้งคําถาม

เก่ียวกับประเด็นการเสื่อมความนิยมของการแสดงเพลงทรงเครื่องและขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

ศิลปน ผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาการเก่ียวกับการแสดงพ้ืนบานภาคกลาง จํานวน 5 คน อันนํามาสู

แนวทางในการฟนฟูตลอดจนพัฒนาการแสดงใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายมากยิ่งข้ึน 

 

ลักษณะและรูปแบบของการแสดงเพลงทรงเคร่ือง  

 ลักษณะของการแสดงเพลงทรงเครื่อง แตเดิมเปนการแสดงท่ีนําการขับรองเพลงฉอยซ่ึงเปน

เพลงพ้ืนบาน นํามาเปนบทรองหลักในการดําเนินเรื่องราว โดยในรูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่อง

ของโบราณนั้นจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

  1. เปนการแสดงท่ีมีการเลนเพลงฉอยประหนากอนการแสดงเพลงทรงเครื่องท่ีมีการ

เลนเปนเรื่องราว  

  2. การแสดงท่ีเริ่มดวยการแสดงเพลงทรงเครื่องเพียงอยางเดียว 

 การแสดงท่ีมีการละเลนเพลงฉอยประหนากอนการแสดงเพลงทรงเครื่องจะเริ่มตนดวยการ

แสดงเพลงฉอยในบทของการไหวครูของนักแสดงชายและนักแสดงหญิง แลวตอเนื่องดวยการขับรอง

ท่ีเปนทํานองตางๆของกระบวนการเลนเพลงพ้ืนบานท่ีเรียกวา บทเกริ่น บทแตงตัว และบทประ จน

ไดเวลาพอสมควร จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการเขาสูเรื่องราวของการแสดงหลัก โดยการใชวงปพาทย

บรรเลงประกอบ และเม่ือใกลจบการแสดงจึงรองลา อวยชัยใหพรแกเจาภาพ หรือผูชมท่ีมารับชมการ

แสดง รวมท้ังเม่ือแสดงเสร็จสิ้นลงแลว ผูแสดงทุกคนจึงขอสมาอภัยท่ีไดลวงเกินตอกันในขณะทําการ

แสดงอยูเบื้องหนา  

 กลาวโดยสรุปเพลงทรงเครื่องในอดีตท่ีมีการแสดงการละเลนเพลงฉอยของพอเพลงแมเพลง

ประหนากอนการแสดงเขาเรื่องราว ท้ังนี้เพราะผูวาจางมีความประสงคใหมีการแสดงท่ีมีระยะเวลาท่ี

ยาวนาน อยางนอยประมาณ 3 ชั่วโมงข้ึนไป หรือในบางครั้งทําการแสดงจนถึงเวลารุงสวางของอีกวัน

หนึ่ง จึงจําเปนตองมีการแสดงตามรูปแบบดังท่ีกลาว 

 สวนรูปแบบการแสดงท่ีไมมีบทประหนากอนทําการแสดงเพลงทรงเครื่อง ก็จะเริ่มทําการ

แสดงเขาเรื่อง โดยเพ่ือใหผูชมไดรับชม โดยเริ่มจากการบรรเลงเพลงโหมโรงของวงปพาทยกอนการ

แสดง เพ่ือเปนสัญญาณใหผูชมทราบวา การแสดงเพลงทรงเครื่องกําลังจะเริ่มทําการแสดง จากนั้นจึง

เริ่มทําการแสดงตามเรื่องราวท่ีกําหนดจนจบการแสดง รูปแบบของการแสดงเพลงทรงเครื่องในอดีต

นั้นสามารถสรุปไดดังนี้ 
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1. รูปแบบเพลงทรงเครื่องทางละคร   มีลักษณะคลายกับขนบการแสดงของละครกลาวคือ 

การแตงกายท่ีแตงชุดยืนเครื่องพระนาง มีกระบวนทารําท่ีงดงามท้ังในทาท่ีเปนการตีบทและกระบวน

ทารํา นอกจากนี้ มีการเจรจาตามทองเรื่อง และนิยมใชผูหญิงแสดง บทท่ีใชขับรองดําเนินเรื่องราว

ของตัวละครคือเพลงฉอย นอกจากนี้ยังมีการขับรองเพลงไทยอัตราสองชั้นประกอบ  

2. รูปแบบเพลงทรงเครื่องทางลิเก  ซ่ึงมีจุดกําเนิดท่ีบานคุงสําเภา  อําเภอมโนรมย  จังหวัด 

ชัยนาท  เปนการแสดงท่ีมีลักษณะการแตงกายของลิเกในทองถ่ิน ดําเนินเรื่องดวยเพลงฉอยและเพลง

นาศเถลิงหรือเพลงรานิเกลิง ซ่ึงเปนเพลงรองของลิเก เรื่องราวท่ีแสดงนอกจากจะแสดงท่ีเก่ียวกับ

วรรณคดีของไทยแลวยังนิยมนําเรื่องราวท่ีเปนเรื่องของความรัก ริษยา และเรื่องประโลมโลก ในนว

นิยายมาเปนเรื่องราวในการแสดง นับเปนการแสดงเพลงทรงเครื่องท่ีมีการปรับปรุงรูปแบบการแสดง

ดังท่ีมีมาแตโบราณ 

3. รูปแบบเพลงทรงเครื่องทางเพลงพ้ืนบาน  ซ่ึงเปนการแสดงท่ีมีการดําเนินเรื่องราวดวย 

เพลงพ้ืนบานเปนสําคัญ กลาวคือ มีเพลงรองท่ีเปนเพลงฉอย สวนการแตงกายจะแตงใหตรงตาม

บทบาทและฐานะของตัวละคร โดยใชเครื่องแตงกายงายๆ ท่ีหาไดในทองถ่ิน ไมเนนกระบวนทารํา 

มุงเนนการขับรองและคงไวซ่ึงการเลนเปนเรื่องราวและความสนุกสนาน 

            การแสดงเพลงทรงเครื่องท้ัง 3 รูปแบบ มีความแตกตางในดานการแตงกาย ความประณีต

ของกระบวนทารํา การดําเนินเรื่อง การใชบทขับรอง แตมีอยูสิ่งหนึ่งท่ียังคงเปนเอกลักษณ ของเพลง

ทรงเครื่อง คือ การขับรองเพลงฉอย รูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่องแบบละครและรูปแบบการ

แสดงเพลงทรงเครื่องแบบลิเก ในปจจุบันไมมีแสดง ท้ังนี้เพราะผูแสดงจะตองมีความสามารถท้ังการ

ขับรอง การรายรําและการเจรจาอยางมีทักษะ เม่ือไมมีคุณสมบัติของผูรับสืบทอด ผูถายทอดก็ลดลง

และลมหายตายจากไป ทําใหเพลงทรงเครื่องในรูปแบบดังกลาวตองสูญหายไปตามการเวลา 

            ปจจุบันการแสดงเพลงทรงเครื่องไดมีการรื้อฟนใหเกิดข้ึนในกลุมของศิลปนและเยาวชนรุน

ใหมผูท่ีมีความสามารถดานเพลงพ้ืนบาน ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  วิทยาลัยนาฏศิลป

อางทอง  เยาวชนเพาะกลาพันธุเกงเพลงพ้ืนบาน รวมท้ังมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ท่ีมีการสนับสนุน

และจัดการแสดงเพลงทรงเครื่องอยางตอเนื่องในขณะนี้    

             จากขอมูลดังท่ีกลาวมาขางตน ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่อง และการ

แสดงเพลงทรงเครื่องท่ีแสดงในปจจุบัน  ลวนเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการสืบสาน รื้อฟนการแสดงเพลง

ทรงเครื่องใหกลับมามีชีวิตข้ึนและเปนการแสดงท่ีคนในยุคปจจุบันควรไดรับชมพรอมรวม     สืบสาน

ไปพรอมกับการพัฒนา สรางสรรคใหเหมาะสม สอดคลองกับความเจริญทางดานเทคโนโลยีในยุค

ปจจุบัน 
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ภาพท่ี 1  การแสดงเพลงทรงเครื่องเรื่องแกวหนามา ตอนถวายลูก โดย วิทยาลัยนาฏศลิปสุพรรณบุร ี

ท่ีมา : วรรณา  แกวกวาง 

 

 
ภาพท่ี 2  การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องขุนชางขุนแผน ตอนลองทัพ คณะจํารัสศลิปอินทาวาส 

ท่ีมา : วรรณา  แกวกวาง 

  

ผลการศึกษาสาเหตุของการแสดงเพลงทรงเคร่ืองที่ไมเปนที่นิยมในปจจุบัน 

 ปญหาการแสดงเพลงทรงเครื่องไมเปนท่ีนิยมเทาท่ีควร  เปนสาเหตุหลักท่ีทําใหผูวิจัยสนใจ

สืบหาสาเหตุและปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการแสดงเพลงทรงเครื่อง โดยสํารวจกับบุคคลท่ัวไปดวยการ

สรางแบบสํารวจทัศนะเก่ียวกับการแสดงเพลงทรงเครื่อง จากการสรางแบบสํารวจออนไลนผานเว็ป

ไซตกูเก้ิลฟอรม (Google Form) ผลสํารวจปรากฏมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 187 คน จาก

นักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปท่ีประกอบอาชีพตางๆ และจากการสัมภาษณศิลปนท่ีเปนครูเพลง 

ท่ีเคยเลนการแสดงเพลงทรงเครื่อง และผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาการเก่ียวกับการแสดงพ้ืนบานภาค
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กลาง โดยขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและการสัมภาษณทําใหทราบถึงสาเหตุ และปจจัยของการเสื่อม

ความนิยมของการแสดงเพลงทรงเครื่อง ดังตอไปนี้ 

ผลการสํารวจความรูความเขาใจกับบุคคลท่ัวไปเกี่ยวกับการแสดงเพลงทรงเครื่อง 

  จากการใชแบบสํารวจความรูความเขาใจเก่ียวกับการแสดงเพลงทรงเครื่อง โดยการ

สรางแบบสํารวจออนไลนผานเว็ปไซตกูเก้ิลฟอรม (Google Form) สํารวจบุคคลท่ัวไป จํานวน 187 

คน จากนักเรียน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป มีผลการสํารวจ ดังขอมูลในตารางตอไปนี้ 
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จากการสํารวจดังกลาว พบวาขอ 1 บุคคลท่ัวไปนั้นรูจักการแสดงเพลงทรงเครื่อง คิดเปนรอย

ละ 71.4 และไมรูจัก คิดเปนรอยละ 28.6 ขอ 2 เคยไดรับชมการแสดงเพลงทรงเครื่อง คิดเปนรอยละ 

62.2 ไมเคยรับชม คิดเปนรอยละ 37.8 ขอ 3 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบในการแสดงเพลง

ทรงเครื่อง คิดเปนรอยละ 30.3 ไมมีความรู คิดเปนรอยละ 22.2 และไมแนใจ คิดเปนรอยละ 47.6  

ขอ 4 เพราะอะไรในปจจุบัน ผูคนถึงไมคอยรูจัก และไมคอยใหความสําคัญกับการแสดงเพลง

ทรงเครื่อง หรือการแสดงพ้ืนบาน โดยจําแนกคําตอบคือ 1. ไมไดรับการเผยแพร ไมใหความสําคัญ

เทาท่ีควร คิดเปนรอยละ 77.7 และ 2. บรรดาศิลปนไมมีโอกาสท่ีจะถายทอดความรูให คิดเปนรอยละ 

32.6 และ 3. ใชคําไมเหมาะสม ไมเหมาะกับเด็กและเยาวชน คิดเปนรอยละ 2.2 และ 4. ดูไมรูเรื่อง 

เพราะเปนสิ่งท่ีลาสมัย ไมมีความทันสมัย คิดเปนรอยละ 20.7 ขอ 5 คุณคิดวาถานําการแสดงเพลง

ทรงเครื่องมาประยุกตการแสดงใหเขากับยุคสมัยใหม คุณจะชอบ และคิดวามีความเหมาะสมหรือไม 

พบวา ชอบ เหมาะสม คิดเปนรอยละ 98.4 และไมชอบ ไมเหมาะสม คิดเปนรอยละ 1.6 สวนขอ 6 

คุณตองการท่ีจะใหการแสดงพ้ืนบานหรือการแสดงเพลงทรงเครื่องดํารงรักษาไวใหคงอยูซ่ึงเอกลักษณ

และวัฒนธรรมของประเทศไทย หรือไม พบวา ควรมีการดํารงรักษาไว คิดเปนรอยละ 97.8 และไม

ดํารงรักษาไว คิดเปนรอยละ 2.2  

  จากผลการสํารวจพบวาบุคคลท่ัวไปนั้นรูจักและเคยไดรับชมการแสดงเพลง

ทรงเครื่องอยูเปนจํานวนมาก แตมีพ้ืนฐานความรู ความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบของการแสดงเพลง

ทรงเครื่องคอนขางนอย เนื่องจากการแสดงเพลงทรงเครื่องไมไดรับการเผยแพร และไมไดรับการให

ความสําคัญเทาท่ีควร บรรดาพอเพลง แมเพลง หรือศิลปน ไมมีโอกาสไดถายทอดความรู เก่ียวกับการ

แสดงเพลงทรงเครื่อง หรือแมแตการแสดงพ้ืนบานตางๆ อีกท้ังในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางดาน

ยุคสมัย สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงความเจริญกาวหนาทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของมนุษยใหมีความสะดวกสบายมากข้ึน และ

ในอีกดานหนึ่งไมวาจะเปนในประเทศหรือตางประเทศ ตางก็มีการสรางสรรคงานศิลปะการแสดงท่ีมี

แนวคิดในรูปแบบใหมเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหการแสดงเพลงทรงเครื่องเปนการแสดงท่ีลาสมัยตาม

ความคิดของคนในปจจุบัน และไมไดรับความนิยมในการรับชมเทาท่ีควร ท้ังนี้จากการสํารวจบุคคล

สวนมาก อยากใหมีการนําการแสดงเพลงทรงเครื่อง มาสรางสรรคการแสดงในรูปแบบใหม ใหเขากับ

ผูคนและยุคสมัยในปจจุบัน เพ่ือเปนการชักนําใหคนรุนใหม หันมาใสใจในศิลปวัฒนธรรมไทยมากข้ึน 

จนทําใหเปนท่ีรูจักและสามารถดํารงอยู ผานกระบวนการสรางสรรคการแสดงเพลงทรงเครื่อง  
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สาเหตุและปจจัยที่ทําใหการแสดงเพลงทรงเคร่ืองเสื่อมความนิยม 

จากขอมูลท่ีไดจากแบบสํารวจความรูความเขาใจกับบุคคลท่ัวไปและการสัมภาษณศิลปน

เพลงพ้ืนบานเก่ียวกับการแสดงเพลงทรงเครื่อง สามารถสรุปสาเหตุและปจจัยท่ีทําใหการแสดงเพลง

ทรงเครื่องเสื่อมความนิยม  ดังนี้ 

  1. ขาดผูสืบทอดศิลปะการแสดงเพลงทรงเครื่อง เนื่องจาก รูปแบบของการแสดง

เพลงทรงเครื่อง เปนการแสดงท่ีใชศาสตรในการแสดงท่ีคอนขางหลากหลาย ไมวาจะเปนทางดานของ

การขับรองเพลงพ้ืนบาน ทางดานของการรายรํา การเลนเปนเรื่องราวอยางละคร และปฏิภาณไหว

พริบของผูแสดงเอง อีกท้ังการแสดงจะตองมีเครื่องแตงกายท่ีมีความสวยงาม รวมถึงขนบและวิธีการ

แสดงท่ีมีรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะ จึงทําใหขาดชวงในการสืบทอดการแสดงเพลงทรงเครื่อง  ซ่ึง

สอดคลองกับ วรรณา แกวกวาง (สัมภาษณ.15 มีนาคม 2562.) ท่ีกลาววา ปจจัยสําคัญท่ีทําใหการ

แสดงเพลงทรงเครื่องไมไดรับความนิยม คือ ขาด ผูสืบทอดการแสดงเพลงทรงเครื่อง เพราะเพลง

ทรงเครื่องเปนศิลปะการแสดงท่ีตองใชทักษะการขับรองเพลงพ้ืนบาน ผสมผสานกับการแสดงใน

รูปแบบของละคร รวมท้ัง ตองสามารถรายรําประกอบการแสดงไดดีเชนกัน จึงทําใหบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติดังกลาวมีจํานวนนอย หายาก และทําใหกลายเปนการขาดการสืบทอดไปโดยปริยาย  

  2. ศิลปนไมมีการพัฒนาฝมือดานการแสดง ซ่ึงสามารถสรุปปจจัยท่ีเก่ียวของไดดัง

ประเด็นตอไปนี้  คือ 

                     2.1  มีพ้ืนท่ีอยูหางไกลกัน  หมายถึงบรรดาศิลปน พอเพลง แมเพลง จะอยู

กระจัดกระจายหลากหลายพ้ืนท่ี ทําใหการนัดหมายในการฝกซอมการแสดงคอนขางลําบาก ดวยการ

เดินทางและชวงเวลาวางท่ีไมตรงกัน กอใหเกิดการขาดการฝกทักษะใหพัฒนายิ่งข้ึน  

                     2.2  ขาดการเอาใจใสและละเลยการฝกซอม หมายถึงบรรดาศิลปน พอ

เพลง แมเพลง ซ่ึงเปนผูสืบทอดการแสดงเพลงทรงเครื่อง ขาดการเอาใจใสตอการแสดง และละเลยใน

การท่ีจะพัฒนาฝมือดานการแสดงเพลงทรงเครื่องใหพัฒนาในทางท่ีดีข้ึน  โดยสอดคลองกับ    ขวัญ

จิต  ศรีประจันต (สัมภาษณ.11 กุมภาพันธ 2562.) ท่ีกลาววา การท่ีจะแสดงในแตละครั้ง บรรดาพอ

เพลง แมเพลง หรือศิลปน จะตองมีการวาจางกันในพ้ืนท่ีท่ีไกล เชน จากอางทอง ชัยนาท หรือสุพรรณ 

มาเลนรวมกัน แตพอมาเจอกันแลว นักแสดงปลอยประละเลย ไมซอมบทบาทในการแสดงของตนเอง 

เพราะคิดวาเคยแสดงมาแลว สิ่งนี้จึงกลายเปนปญหาท่ีทําใหศิลปนมีคุณภาพดานฝมือการแสดงลดลง

อยางเห็นไดชัด และสุดทายสําคัญมากท่ีสุด คือ บรรดาศิลปน พอเพลง แมเพลง มีความหยิ่งและ

เชื่อม่ันในความสามารถของตนเองสูง บางครั้งนึกอยากจะเลนนอกบทบาท ก็เปลี่ยนบทบาทของ

ตนเองเสีย ทําใหการแสดงบางครั้งไมดําเนินไปตามเรื่องราวท่ีตั้งไว  
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                                    2.3   การประพฤติตนไมเหมาะสม  ในท่ีนี้หมายถึง ดื่มสุรา ของมึนเมา

ตางๆ ในขณะแสดง ทําใหพอออกมาแสดงจริง ทําใหการแสดงนั้น เลนไมดีเทาท่ีควร ทําใหขาดสติและ

สมาธิในการแสดง สงผลใหคุณภาพการแสดงลดลง           

             3. ขาดผูสนับสนุน ท้ังนี้ อันเนื่องมาจากคนสวนใหญไมรูจักการแสดงเพลง

ทรงเครื่องเปนพ้ืนฐานเดิม เม่ือเวลาจัดการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม จึงทําใหไมมีผูคน รูจักและสนใจ

ในการแสดงเพลงทรงเครื่อง จึงใชมหรสพประเภทอ่ืนๆแสดงแทน ทําใหโอกาสในการเผยแพรการ

แสดงเพลงทรงเครื่องลดลง จนถึงไมมีโอกาสท่ีจะเผยแพรการแสดง ซ่ึงสอดคลองกับ วรรณา แกว

กวาง(สัมภาษณ.15 มีนาคม 2562.)  

                         นอกจากนี้ยังสอดคลองกับไอยเรศ งามแฉลม (สัมภาษณ.6 มีนาคม 2562.) ท่ี

กลาววาสาเหตุท่ีทําใหการแสดงเพลงทรงเครื่องไมไดรับความนิยมในยุคปจจุบัน คือ  

ก. ไมไดรับการเผยแพรการแสดง ซ่ึงมีท่ีมาจากการแสดงท่ีไมแพรหลายและไม 

คอยมีคนรูจัก ประกอบกับภายหลังขาดผูสืบทอดจึงทําใหเลือนหายไปตามกาลเวลา 

ข. มหรสพในปจจุบันเกิดข้ึนจํานวนมากจึงทําใหเพลงทรงเครื่องขาดความนิยม 

ลงไป อันเนื่องมาจากมีมหรสพตางๆ เชน ภาพยนตรกลางแปลง วงดนตรีลูกทุง หรือแมแตการแสดง

ลิเก โดยเฉพาะคณะลิเกท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง มีผูติดตามท่ีเปนพอยก แมยก ติดตามใหความสนใจอยาง

มากมาย ทําใหผูวาจางมักจะจางคณะลิเกดังๆเหลานั้นมาทําการแสดง เพ่ือแสดงถึงฐานะของตนเอง 

ทําใหการแสดงตางๆเหลานั้นมากลบการแสดงเพลงทรงเครื่องใหหายไปอยางสิ้นเชิง  

                               ค. ในยุคปจจุบันเศรษฐกิจในประเทศมีข้ึนมีลง บางครั้งทําใหการวาจางท่ีจะ

นํามาแสดง มีโอกาสท่ีจะไดทําการแสดงนอย หรือในบางปไมมีการวาจางเลย  เปนเหตุทําใหบรรดา

ศิลปน พอเพลง แมเพลง ตองหารายไดจากการประกอบอาชีพอ่ืนมาทดแทนการทําหนาท่ีเปนศิลปน

การแสดงพ้ืนบาน เพ่ือสรางความม่ันคงใหกับตนเองในการดํารงชีวิตเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว

ตอไป   

     4. การแสดงเพลงทรงเครื่องมีคาใชจายคอนขางสูง เพราะมีองคประกอบของการ

แสดงดานวงปพาทย  เครื่องแตงกาย  จํานวนผูแสดงและการเดินทาง ท่ีทําใหเกิดคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน      

ดวยเหตุนี้ทําใหเจาภาพหรือผูวาจางท่ีมีทุนทรัพยนอยไมนิยมวาจางไปทําการแสดง  ภายหลังเริ่ม    มี

มหรสพเกิดข้ึนอยางมากมาย จึงทําใหความความนิยมของการแสดงเพลงทรงเครื่องลดลง ประกอบ

กับศิลปนท่ีแสดงเพลงทรงเครื่อง  ไดลมหายตายจากไปตามกาลเวลาท่ีลวงเลยจึงทําใหการแสดง

ดังกลาวไมสามารถดํารงอยูได  ประกอบกับการแสดงเพลงทรงเครื่องในภายหลังเปนการแสดงสําหรับ

การแกสินบน จึงเปนโอกาสท่ีศิลปน พอเพลง  แมเพลง ไดมีเวทีการแสดงและรับจางแสดง  สอดคลอง

กับ ขวัญจิต ศรีประจันต (สัมภาษณ.11 กุมภาพันธ 2562.) ท่ีกลาววา การแสดงเพลงทรงเครื่องใน

ภายหลังจะเลนเปนละครแกบน อยูตามวัดตางๆ เชน วัดโสธรวราราม วัดไชโยวรวิหาร วัดพนัญเชิง
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วรวิหาร และเลนหาราคารอบละไมก่ีรอยบาท มีบทรองตางๆ ในเวลาไมเกิน 30 นาที จากสิ่งนี้ทําให

ทราบวาเพลงทรงเครื่องไดปรับเปลี่ยนมาเปนมหรสพเพ่ือการแกสินบน ซ่ึงถาไมมีคนวาจางแกสินบน 

ก็จะไมมีโอกาสไดแสดง  

      5. การเปลี่ยนแปลงทางดานยุคสมัย สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงความ

เจริญกาวหนาทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีเขามามีบทบาทในการดําเนิน

ชีวิตของมนุษยใหมีความสะดวกสบายมากข้ึน อีกท้ังในปจจุบันไมวาจะเปนในประเทศหรือ

ตางประเทศตางก็มีการสรางสรรคงานศิลปะการแสดงท่ีมีแนวคิดในรูปแบบใหมเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

กอใหเกิดผลกระทบท่ีทําใหสิ่งตางๆท่ีเคยปรากฏในอดีต เกิดความเปลี่ยนแปลงและตองปรับตัวตาม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางดานศิลปวัฒนธรรมไทย จะเห็นไดชัดเจนวาในปจจุบันการท่ีมี

การยอมรับและนําศิลปวัฒนธรรมจากตางชาติเขามาเผยแพรอยางตอเนื่อง จนกลายเปนกระแสความ

นิยมและการลอกเลียนแบบ ทําใหศิลปวัฒนธรรมของไทยในอดีตท่ีเคยมีความงดงามและมีคุณคา ให

ความสุขสนุกสนานแกผูท่ีไดสัมผัสอยางแทจริงนั้นลดความสําคัญลงอยางนาเสียดาย     ซ่ึงมีความ

สอดคลองกับ ขวัญจิต ศรีประจันต (สัมภาษณ.11 กุมภาพันธ 2562.) ท่ีกลาววา สังคมเริ่มเปดสิ่งใหม 

มีภาพยนตร วงดนตรี มหรสพตางๆ ท่ีมีชื่อเสียง มาแทนท่ีการแสดงเพลงทรงเครื่อง และ วรรณา แกว

กวาง (สัมภาษณ.15 มีนาคม 2562.) กลาววา คนปจจุบันใหความสนใจในการแสดงศิลปะการแสดง

พ้ืนบานลดลง อันรวมถึงการแสดงเพลงทรงเครื่องเชนกัน ซ่ึงเพลงทรงเครื่อง อาจจะไมถูกใจและดึงดูด

ความสนใจของผูชมในยุคปจจุบัน ดังนั้นหากจะนําการแสดงเพลงทรงเครื่องมาแสดงใหเปนท่ีรูจักอีก

ครั้ง  จะตองปรับวิธีการและรูปแบบของการแสดงใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับวิถีชีวิต

ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหมของผูคนในยุคปจจุบัน จึงจะทําใหการแสดงเพลงทรงเครื่องกลับมาเปนท่ี

รูจัก และไมเลือนหายไปตามกาลเวลาท่ีผันเปลี่ยน 

 ท้ังนี้ยังมีความสอดคลองกับ ไอยเรศ งามแฉลม (สัมภาษณ.6 มีนาคม 2562.) ท่ีกลาววา ผูชม

ท่ีรับชมการแสดงเพลงทรงเครื่องแลวไมรูเรื่อง ไมสามารถเขาถึงแกนสาร วิธีการแสดงท่ีศิลปนพอเพลง 

แมเพลงตางๆ ท่ีไดถายทอดออกมาในรูปแบบของการแสดง รวมถึงไมสามารถจรรโลงใจใหผูชมในยุค

สมัยใหม หันมาสนใจในการรับชมการแสดงเพลงทรงเครื่องได เนื่องจากการแสดงเพลงทรงเครื่อง 

เปนการแสดงท่ีลาสมัย ไมมีอะไรใหมๆเขามาทดแทนหรือสรางสรรคใหเขากับยุคปจจุบัน อีกท้ังศิลปน

ท่ีเปนนักแสดงตางก็มีอายุท่ีคอนขางมาก อยูในวัยท่ีเรียกวา เปนวัยผูสูงอายุ ทําใหผูคน หรือเยาวชน 

เม่ือรับชมแลวไมสามารถดึงดูดความสนใจ กอใหเกิดความเบื่อหนายในการรับชม เพราะความจริงของ

ผูชมในหลักของความเปนมนุษยมักมองสิ่งท่ีอยูตรงหนากอนเสมอ วามีอะไรท่ีสามารถดึงดูดความ

สนใจอะไรในตัวผูชมคนนั้นไดบาง ถาสิ่งตางๆเหลานั้นท่ีเขาเขาไปพัวพันอยู ไมสามารถพยายามดึงดูด

ความรูสึกท่ีอยากจะรับชมไดในเวลาไมเกิน 10 นาที ผูชมเหลานั้น เขาจะไมสนใจและจะเดินจากตรง

นั้นไปทันที ดังนั้นการแสดงเพลงทรงเครื่องในยุคปจจุบันจึงเสื่อมความนิยม  
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 นอกจากนี้ผลจากการสํารวจความรูความเขาใจเก่ียวกับการแสดงเพลงทรงเครื่องในคําถาม

ขอท่ี 4 เพราะอะไรในปจจุบัน ผูคนถึงไมคอยรูจัก และไมใหความสําคัญกับการแสดงเพลงทรงเครื่อง 

คําตอบขอท่ี 3 ดูไมรูเรื่อง เปนสิ่งท่ีลาสมัย เนื่องจากการรับวัฒนธรรมอ่ืนจากตางประเทศท่ีมีความ

ทันสมัยกวา จํานวนคนเลือกตอบ 38 คน คิดเปนเปอรเซ็นต 20.7 % จากการสํารวจบุคคลท่ัวไป

ท้ังหมด 187 คน  จากผลการสํารวจดังกลาวแสดงใหเห็นวา ยังมีกลุมผูตอบคําถามสวนใหญยังรูจัก

การแสดงเพลงทรงเครื่อง และเห็นความสําคัญของการแสดงหากแตไมมีโอกาสไดรับชมหรือพบเห็นใน

ยุคปจจุบัน   

 

แนวทางในการฟนฟูการแสดงเพลงทรงเคร่ือง 

 จากผลการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุการเสื่อมความนิยมของเพลงทรงเครื่อง ผูวิจัยจึงมี

แนวทางในการดําเนินการฟนฟู ดังนี้ 

 1. พัฒนารูปแบบและเนื้อหาใหเหมาะสมกับยุคสมัย  โดยนําเสนอรูปแบบการแสดงเพลง

ทรงเครื่อง ดวยการพัฒนารูปแบบของการแสดงเพลงทรงเครื่องใหมีความนาสนใจ ท่ีสามารถเขาถึง

ผูชมในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาท่ีท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สอดแทรก

สาระความรู คุณธรรม และคติสอนใจ รวมท้ังมุกตลกท่ีสรางความสนุกสนาน สิ่งเหลานี้สามารถชวยให

การแสดงเพลงทรงเครื่องกลับมาไดรับความสนใจ ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของบุคคลท่ีไดสํารวจ

ผานระบบออนไลน  ในคําถามขอท่ี 5 คุณคิดวาถานําการแสดงเพลงทรงเครื่องมาประยุกตการแสดง

ใหเขากับยุคสมัยใหม คุณจะชอบ และคิดวามีความเหมาะสมหรือไม คําตอบ ชอบ เหมาะสม จํานวน

คนเลือกตอบ 182 คน คิดเปนเปอรเซ็นต 98.4 % จากการสํารวจบุคคลท่ัวไปท้ังหมด 187 คน และ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในขอความวา “อยากเห็นการแสดงเพลงทรงเครื่องมีแสดงและเปนสื่อในเชิง

สรางสรรคสังคมควบคูกับความบันเทิง” และขอความวา “อยากใหมีการประยุกตปรับปรุงใหเยาวชน

เขาใจงายและชื่นชอบ” 

 2. ควรมีการพัฒนาทักษะดานการแสดง ท้ังในเรื่องของลีลาการรายรํา การขับรองเพลง

พ้ืนบาน และการแสดงทาทางตามบทบาทตางๆ ไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับเนื้อ รวมท้ังสามารถ

ถายทอดรูปแบบของการนําเสนอและแสดงออกไดอยางนาสนใจและชวนติดตาม ซ่ึงมีความสอดคลอง

กับความคิดเห็นของบุคคลท่ีไดสํารวจผานระบบออนไลน  ในคําถามขอท่ี 5 คุณคิดวาถานําการแสดง

เพลงทรงเครื่องมาประยุกตการแสดงใหเขากับยุคสมัยใหม คุณจะชอบ และคิดวามีความเหมาะสม

หรือไม คําตอบ ชอบ เหมาะสม จํานวนคนเลือกตอบ 182 คน คิดเปนเปอรเซ็นต 98.4 % จากการ

สํารวจบุคคลท่ัวไปท้ังหมด 187 คน ซ่ึงแสดงวาหากมีการพัฒนารูปแบบการแสดงใหทันสมัยแลว ผูท่ี
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ทําหนาท่ีถายทอดการแสดงควรท่ีจะตองพัฒนาทักษะของตนเองควบคูไปดวยจึงจะทําใหเพลง

ทรงเครื่องมีความนาสนใจและกลับมาเปนท่ีรูจักและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย 

 3. สืบสานการแสดงในโอกาสตางๆอยางแพรหลาย  โดยผูมีสวนเก่ียวของดานการจัดงานสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ควรจัดหาโอกาสและสถานท่ีในการนําเสนอการแสดงเพลงทรงเครื่อง 

ใหเปนท่ีรูจักของผูชมทุกเพศทุกวัย เชน เทศกาลวันสงกรานต วันลอยกระทง หรืองานรื่นเริงตางๆ ท่ี

สามารถทําใหผูชมไดรับชมการแสดงไดอยางท่ัวถึง อันจะนํามาซ่ึงการสรางความรูจักและเขาใจในการ

แสดงเพลงทรงเครื่องไดมากยิ่งข้ึน สอดคลองกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในแบบสํารวจความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการแสดงเพลงทรงเครื่องในขอความวา “ควรมีการสืบสานการแสดงเพลงทรงเครื่อง เพ่ือ

ไมใหหายไปจากคนไทย”  

  จากแนวทางในการอนุรักษการแสดงเพลงทรงเครื่องท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยพบวา      

การแสดงเพลงทรงเครื่องสามารถนํากลับมาสรางสรรคโดยใหมีรูปแบบการแสดงท่ีมีความนาสนใจ 

และสามารถเปนการแสดงท่ีเขาถึงผูชมในทุกเพศทุกวัยไดอยางเหมาะสม จึงเชื่อวาหากมีการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนาดังท่ีกลาวขางตน จะสามารถทําใหการแสดงเพลงทรงเครื่อง กลับมาไดรับ

ความสนใจอีกครั้ง 

 

สรุป  

 เพลงทรงเครื่อง เปนภูมิปญญาชาติ สั่งสมมาตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ในอดีตการแสดง

เพลงทรงเครื่อง มีความเจริญรุงเรื่อง และไดรับความนิยมจนถึงขีดสุด จัดเปนมหรสพท่ีใชสมโภชใน

งานตางๆ อยางแพรหลาย จวบจนถึงยุคแหงความซบเซาของการแสดง จึงทําใหการแสดงเพลง

ทรงเครื่องตองยุติการแสดงลงไปตามกาลเวลา ภายหลังมีการรื้อฟนการแสดงนี้ข้ึนมาใหม จากศิลปน 

และสถานศึกษา ซ่ึงการแสดงดังกลาว ยังขาดโอกาสท่ีจะนําเสนอผานเวทีการแสดง หรือการสื่อสาร

ทางระบบเทคโนโลยีท่ีพัฒนาในปจจุบัน  

 อยางไรก็ตาม เราสามารถนําการแสดงเพลงทรงเครื่อง กลับมาสูความนิยมของผูชมดวย

วิธีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบของการแสดงใหมีความทันสมัย และเขาถึงความ

เขาใจของผูชมในยุคปจจุบัน รวมท้ังสอดแทรกคานิยม คุณธรรม อันดีงาม เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชน 

ดํารงตนเปนคนดี ผานการแสดงเพลงทรงเครื่อง ตลอดจนนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชประกอบใน

การแสดง ใหบังเกิดเปนความแปลกใหมและนาสนใจ ดังเชน เพลงทรงเครื่องในรายการคุณพระชวย 

จําอวดหนาจอ ท่ีสรางกระแสนิยมไดอยางยิ่ง 
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 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ เปนแนวทางท่ีจะทําใหการแสดงเพลงทรงเครื่อง หรือแมแตการ

แสดงพ้ืนบานอ่ืนๆ ของไทยท่ีกําลังจะเลือนหายไปจากวิถีชีวิต ไดกลับมาสูความนิยมและเปนสิ่งท่ีควร

คาแกการอนุรักษ เผยแพร สืบสาน ใหคงอยูเปนมรดกแหงภูมิปญญาไทยตลอดไป 
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บทคัดยอ 

บทความเรื่องนี้มุงศึกษาในดานประวัติความเปนมาของนางอดูลปศาจยักษิณี ซ่ึงเปนตัวละคร

ในเรื่องรามเกียรต์ิ และในดานบอเกิดของความแคนท่ีมีตอนางสีดา พบวา นางอดูลปศาจยักษิณี 

รากษสแหงกรุงลงกา มีรูปรางนาเกลียดอัปลักษณ ผิวกายสีแดงเสน เปนบุตรีของชิวหากับนางสัมนัก

ขาซ่ึงเปนขนิษฐาของทาวทศกัณฐ และมีถ่ินอาศัยอยูใตธรณี โดยมูลเหตุความแคนของนางเกิดจาก

ความรักท่ีมีตอครอบครัวและญาติมิตร ซ่ึงการท่ีเหลายักษพากันลมตายจนเกือบหมดสิ้นนั้นตนเหตุ

เปนเพราะนางสีดา นางอดูลปศาจยักษิณีจึงเนรมิตกายเปนนางกํานัล ใชเลหกลอุบายลอลวงหมายจะ

ทําใหเกิดความแตกแยก และแผนการของนางนั้นก็สําเร็จลุลวงตามเปาหมาย  

 

คําสําคัญ: นางยักษ, รามเกียรติ์, ความแคน, นาฏศิลปไทย 
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Abstract 

The purposes of this study were 1) to find out the story of Adul who is one 

of the characters in Ramayana (Thai Epic) and 2) to study the cause of Adul’s anger at 

Sita. The results of this study were 1) Adul is the ugly, evil giant who lives underground. 

She is the daughter of Chiw Ha and Sam Nak Ka. Her mother, Sam Nak Ka, is the sister 

of Thossakan who is the king of Longka Kingdom, 2) Adul expected that Sita was the 

cause of her family death. She turned into a servant by her magic to work close to 

Sita. When Sita gave her a trust, she made every effort to get revenge to Sita.  

 

Keywords: Nang Yak, Ramayana, revenge, Thai dance 
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ความสําคัญและที่มาของปญหา 

รามเกียรติ์เปนวรรณกรรมสําคัญของไทยท่ีมีตนกําเนิดมาจากคัมภีร “รามายณะ” ของ

อินเดีย    นับเปนหนังสือสําคัญในลัทธิฮินดู และเปนท่ีนิยมของชาวอินเดียโดยท่ัวไป เม่ืออารยธรรม

อินเดียเผยแผเขามายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รามายณะจึงแพรหลายไปยังประเทศตางๆ คือ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย เขมร ลาว เวียดนาม พมา และไทย ประเทศเหลานี้ตางมีวรรณกรรมเรื่อง

รามเกียรติ์ท่ีแตงข้ึนในภาษาของตนท้ังสิ้น รามเกียรติ์ของชาติตางๆนั้น แมจะมีท่ีมาเดียวกัน แตก็มี

ความแตกตางกันในรายละเอียด แตละชาติจะสอดแทรกเอกลักษณ คตินิยม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม

ของตนลงไป (พระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2550: 1) 

เนื้อหาในเรื่องรามเกียรติ์กลาวถึงพระนารายณอวตารเปนพระรามลงมาปราบยักษ ซ่ึงเปนผู

ไมอยูในศีลธรรม และเกิดการสูรบกันอยางตอเนื่อง โดยตัวละครท่ีใชดําเนินเรื่องก็มีอยูมากมาย

หลากหลายรูปแบบ ไดแก ฝายเทพ-เทวดา เชน พระอิศวร พระพรหม พระนารายณ ฯลฯ ฝายมนุษย 

เชน พระราม พระลักษณ  ทาวทศรถ ฯลฯ ฝายยักษ เชน ทศกัณฐ อินทรชิต ไมยราพ ฯลฯ ฝายวานร 

เชน หนุมาน สุครีพ  ชมพูพาน ฯลฯ สังเกตไดวาตัวละครท่ีผูเขียนบทความกลาวมาขางตนจะเปนตัว

ละครเพศชายแทบท้ังสิ้น แตในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ก็ยังมัตัวละครท่ีเปนสตรีเพศเปนตัวดําเนิน

เรื่องราวอยูหลายตอน ไดแก ฝายเทพ-เทวดา เชน พระอุมาเทวี พระลักษมี พระสุรัสวดี ฯลฯ ฝาย

มนุษย เชน นางเกาสุริยา นางไกยเกษี นางสมุทรชา ฯลฯ   ตัวละครลูกผสม เชน นางสุพรรณมัจฉา 

และตัวละครท่ีเปนนางยักษ เชน นางสํามนักขา นางเบญกาย นางอดูลปศาจยักษิณี เปนตน 

นางอดูลปศาจยักษิณี เปนนางยักษท่ีรวมอยูในวงศอสุรพงศ นางมีศักดิ์เปนหลานของ

ทศกัณฐ กษัตริยองคท่ี 3 แหงกรุงลงกา กลาวคือ ทาวลัสเตียน กษัตริยองศท่ี 2 แหงกรุงลงกา       มี

โอรสและธิดากับ นางรัชฎา 5 องค คือ ทศกัณฐ กุมภกรรณ พิเภก ขร ทูษณ ตรีเศียร และองคสุดทอง

เปนธิดา ชื่อ สํามนักขา นางสํามนักขามีสามีชือชิวหา และมีโอรสและธิดา 3 องค คือ    กุมภกาศ 

วรณีสูร และนางอดูลปศาจยักษิณี ซ่ึงตัวนางอดูลปศาจยักษินีเปนตัวละครท่ีทําใหเกิดเหตุการณ

เปลี่ยนแปลงตางๆในเนื้อเรื่องอยูพอสมควร 

ผูเขียนบทความมีความเห็นวา ลักษณะบทบาทของตัวนางอดูลปศาจยักษินีมีความนาสนใจ เนื่องจาก

ตัวละครตัวนี้มีรางกายเปนยักษและเปนสตรีเพศ อีกท้ังยังเปนการวิเคราะหบทบาทและลักษณะนิสัย

ของตัวละครจากวรรณกรรม บทความเรื่องนี้จึงจะแสดงใหเห็นถึงประเด็นดังกลาวตามลําดับหัวขอ

ดังนี้ 
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นางอดูล นางยักษรายในวรรณคดีไทย 

นางยักษ เปนตัวละครท่ีพบอยูในวรรณคดีไทยหลายเรื่อง และมีบทบาทอยูคูกับสังคมไทย

มาอยางยาวนาน เชน นางพันธุรัต ในเรื่องสังขทอง นางเมรี ในเรื่องนางสิบสอง  นางอดูลปศาจยักษิณี 

ในเรื่องรามเกียรติ์ เปนตน บุคคลท่ัวไปมักจะนิยามความหมายของนางยักษใหเปนตัวรายในเรื่อง

มากกวาตัวดี แตหากมองใหลึกลงไปในดานเหตุผล นางยักษเหลานั้นก็ลวนมีท่ีมาท่ีไป อีกท้ังยังมีเรื่อง

เลาและมีบทบาทท่ีนาสนใจ 

นางอดูลปศาจยักษิณี “รากษส” แหงกรุงลงกา ซ่ึงเปนคําท่ีชาวอารยันใชเรียกเชิงดูถูกชน

พ้ืนเมืองของอินเดีย หมายถึงพวกปาเถ่ือนรูปรางนาตาเหมือนยักษ ตอมาไดมีการนําคําวารากษสมาใช

ในการแยกประเภทของยักษท่ีอาศัยอยูในแมน้ํา หรือใตดิน (เดลินิวส, 27 กรกฎาคม 2558, หนา 5) 

นางอดูลปศาจยักษิณีจึงจัดเปนนางยักษรากษสเพราะมีถ่ินอาศัยอยูใตดิน มีกายสีแดงเสน และมีความ

เก่ียวพันกับทศกัณฐในฐานะญาติพ่ีนองโดยมีศักดิ์ เปนหลาน พฤติกรรมของนางจะมีลักษณะ

เชนเดียวกับปศาจ คือ มีความสามารถในการแปลงกายเปนบุคคลตางๆไดตามความปรารถนา อีกท้ัง

ยังมีรูปรางอัปลักษณนาเกลียดนากลัว จิตใจชั่วราย มีแตอารมณโกรธท่ีคิดแคน ดังบทพระราชนิพนธ

เรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ท่ีไดบรรยายถึงลักษณะของ

นางอดูลปศาจยักษิณีไววา 
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 มาจะกลาวบทไป ถึงนางอดูลยักษี 

 เปนปศาจอยูใตธรณี อสุรีนั้นวงศทศพักตร 

 มีแตโมหันธฉันทา ใจบาปหยาบชาอัปลักษณ 

(พระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 298) 

 

จากบทพระราชนิพนธท่ีกลาวมาขางตนมีความสอดคลองกับลักษณะทางกายภาพของนาง

ยักษในอุดมคติของบุคคลท่ัวไป คือ มีรูปรางท่ีนาเกลียดนากลัว รางกายสูงใหญ อวบอวน ผิวคล้ํา ผม

หยิก และมีเข้ียว 

 
ภาพท่ี 1 ศีรษะโขนนางอดูลปศาจยักษิณ ี

ท่ีมา:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1095437067140685&set=pcb.10954390

70473818&type=3&theater (ออนไลน) 

 

รามเกียรติ์เปนวรรณกรรมชิ้นเอกท่ีคงอยูคูกับคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย ในขณะเดียวกัน

เรื่องราวเก่ียวกับยักษในรามเกียรติ์ก็ถูกเผยแพรอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน ประกอบกับมีพุทธศาสนา

และหลักธรรมคําสอนเขามาเก่ียวของ ดวยสาเหตุเหลานี้จึงทําใหยักษกลายเปนตัวแทนของอธรรม 

และถูกใชเปนเครื่องมือในการเปรียบเทียบหรือใชในการสั่งสอนบุคคลใหเห็นถึงสิ่งท่ีไมดีได 

 

ปฐมบทของความแคนอันเนื่องมาจากความรัก 

ความรัก หมายถึง การท่ีบุคคลมีใจผูกพันดวยความหวงใย ความเสนหา ความหลงใหล

ความชอบฉันชูสาว เปนตน รูปแบบของความรักนั้นไมจําเปนตองเกิดข้ึนระหวางบุคคลโดยท่ีมีความ
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เสนหหาทางเพศเขามาเก่ียวของเทานั้น แตรวมไปถึงความรักท่ีมีตอบุคคลภายในครอบครัว ญาติพ่ี

นอง เพ่ือนฝูง และบางครั้งอาจจะไมใชเปนความรักท่ีมีตอบุคคล ซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับความ

เชื่อม่ันทางจิตวิญญาณอยางแรงกลา เชน ความรักในสถาบันพระมหากษัตริย ความรักในชาติ ความ

รักทางการเมือง เปนตน นอกจากนี้มนุษยยังสามารถมีความรักตอสัตวเลี้ยง หรือแมกระท่ังสิ่งของ

ตางๆท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจและยอมท่ีจะอุทิศตัวเองใหผูกมัดไปกับสิ่งนั้นๆ    อีกดวย 

หากจะใหนิยามรูปแบบของความรักเห็นจะเปนไปไมได เพราะสิ่งเหลานี้ถือเปนเรื่อง

ละเอียดออนท่ีมีความรูสึกนึกคิดเขามาเก่ียวของ แตก็ยังมีกลุมนักวิชาการท่ีมีความสนใจและ

ทําการศึกษาวิจัยในหัวขอท่ีเ ก่ียวของกับความรัก คือ ดร. โรเบิรต สเติรนเบิรก (Dr. Robert 

Sternberg) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันแหงมหาวิทยาลัยทัฟส (Tufts University) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับ

รูปแบบและทฤษฎีของความรักท่ีมีชื่อวา ทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก (Theories of Love) วาดวย

องคประกอบ 3 ประการ (Sternberg, 1988) ซ่ึงไดรับผลการตอบรับเปนอยางดีในแวดวงของ

นักวิชาการ ประกอบกับเปนแนวคิดท่ีบุคคลท่ัวไปสามารถทําความเขาใจไดงาย ดังนี้ 

1. Intimacy คือ ความสนิทสนม อาจกลาวไดถึงความคุนเคย ความเคยชิน ความใกลชิด ซ่ึงถา

เรามีเพียงแคความสนิทสนมนี่เราจะเกิดความสัมพันธท่ีเรียกวา การชอบพอกัน (Liking) 

เกิดข้ึน การชอบกันในลักษณะนี้จะเปนการชอบแบบเพ่ือนสนิท ครอบครัว หรือญาติพ่ีนอง 

ไมจําเปนตองชอบกันแบบคูรักเสมอไป ขอแคมีปจจัยความสนิทสนมนี้ก็เพียงพอ 

2. Passion คือ ความรูสึกหลงใหลไปในทางชูสาว ถูกใจในรูปลักษณภายนอก และมีเปาหมาย

เรื่องเพศเขามาเก่ียวของ สิ่งนี้ ก็ทําใหเกิดความสัมพันธ อีกแบบ คือ การหลงเสนห  

(Infatuation) เปนความรูสึกท่ีไมมีความสนิทสนม เชน ความรักแรกพบ 

3. Commitment คือ ความผูกพัน เปนความรักท่ีอยูมาในชวงระยะเวลาหนึ่ง แมจะเปน

สวนประกอบท่ีทําใหเกิดความรัก แตก็ไมไดมี Passion เขามาเก่ียวของ จึงทําใหเกิด

ความสัมพันธท่ีเรียกวา ความรักอันวางเปลา (Empty Love) เปนการรักษาความสัมพันธจาก

ขอผูกมัดบางอยาง เชน มีความจําเปนท่ีจะตองใชชีวิตครอบครัวรวมกันโดยท่ีไมไดเกิดจาก

ความรัก 

 

จากทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรักของสเติรนเบิรกท่ีกลาวมาขางตน ผูเขียนบทความได

นํามาเปรียบเทียบกับบทบาทความรักของนางอดูลปศาจยักษิณี พบวา เปนความรักในแบบ Intimacy 

กลาวคือนางอดูลปศาจยักษิณีเปนนางยักษท่ีรักญาติพ่ีนองและพวกพองของตนเปนอยางมาก เม่ือนาง

ไดทราบขาววาทศกัณฐและญาติพ่ีนองของนางรวมไปถึงเหลาเสนาพลยักษถูกพระรามฆาลมตายเปน

จํานวนมากก็รูสึกเสียใจ และมีความคิดแคนพยาบาท โดยท่ีนางไมสืบหาตนตอวาเพราะเหตุใดทศกัณฐ

จึงถูกพระรามฆา การกระทําดังกลาวของนางแสดงใหเห็นถึงการไมใชสติไตรตรองพิจารณาเหตุผล
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กอนกระทําสิ่งใดๆ หากแตใชเพียงอารมณเปนท่ีตั้ง ดังบทพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ท่ีไดบรรยายไววา 

รูวาสีดานงลักษณ อัคเรศมาสรงสาคร 

 คิดแคนพยาบาทมาดใจ กูจะใหสีดาดวงสมร 

 พลัดกับพระรามฤทธิรอน คิดแลวบทจรข้ึนมา 

(พระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 298) 

 

 จากบทพระราชนิพนธท่ีกลาวมาขางตน หมายความวา นางอดูลปศาจยักษิณีพอรูวานางสี

ดาและบรรดานางกํานัลสาวรับใชลงมาเลนน้ํา จึงคิดกลั่นแกลงหวังจะทําใหนางสีดาตองพลัดพราก

จากพระราม เพ่ือเปนการแกแคนใหทศกัณฐท่ีตองมาตายเพราะนางสีดาเปนตนเหตุ นางจึงข้ึนมาจาก

ใตดินเพ่ือมาทําภารกิจในครั้งนี้ ซ่ึงถาพิจารณาจากบทละครแลวนั้นก็มีความสอดคลองกับลักษณะ

นิสัยของนางยักษในอุดมคติของบุคคลท่ัวไป คือ จะมีความดุราย ข้ีโมโห คิดแคนพยาบาท และเอา

อารมณเปนท่ีตั้ง ซ่ึงถือวาเปนตัวแทนของกิเลสตัณหา 

 

ปจฉิมบท จุดสิ้นสุดของการแกแคน 

ความแคน หมายถึง รูปแบบอารมณชนิดหนึ่งของบุคคลท่ีมักผูกอาฆาตพยาบาท ผูกใจแคน

กับคนท่ีทําราย หรือทําใหตนไดรับความลําบากอยางไมรูจักลดละ และไมรูจักใหอภัย (สํานักงานราช

บัณฑิตยสภา, 2551, ยอหนา 1) 

จากความหมายดังกลาวทําใหเขาใจถึงบทบาทของนางอดูลปศาจยักษิณีถึงมูลเหตุของการ

แกแคนในครั้งนี้ เพราะอาจเปนสิ่งเดียวท่ีสามารถคลายความคับแคนภายในใจของนางได 

นางอดูลปศาจยักษิณีเปนนางยักษท่ีมีความเฉลียวฉลาด ประกอบกับเปนบทบาทของตัว

ละครท่ีเปนสตรีเพศ จึงมีรูปแบบและวิธีการแกแคนท่ีแยบยล โดยนางเห็นวาถาแปลงกายเปนนาง

กํานัลจะทําใหมีโอกาสอยูใกลชิดกับนางสีดามากกวาแปลงกายเปนอยางอ่ืน อีกประการหนึ่งก็เพ่ือ

ไมใหเปนท่ีสงสัยตอบุคคลท่ีพบเห็น ดังบทพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธ

ยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ท่ีไดบรรยายไววา 

  ครั้นถึงซ่ึงฝงชลธาร นางมารแฝงพุมพฤกษา 

 จึ่งรายพระเวทอันศักดา นิมิตกายาทันที 

  บัดเดี๋ยวเพศยักษก็สูญหาย กลายเปนนางมนุษยสาวศรี 

 กรายกรยางเยื้องจรลี ไปยังท่ีสรงนางทรามวัย 

(พระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 298) 
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จากบทพระราชนิพนธท่ีกลาวมาขางตน หมายความวา นางอดูลปศาจยักษิณีเม่ือข้ึนมาจาก

ใตดินแลวนั้น ก็แฝงตัวในพุมไมเพ่ือท่ีจะรายเวทแปลงกายใหมีรูปรางลักษณะเหมือนกับนางกํานัลสาว

รับใช หลังจากนั้นก็แสรงทําทีเดินมายังท่ีนางสีดาเลนน้ําอยู หลังจากท่ีแปลงกายเปนนางกํานัล ก็ทํา

กิริยาทาทีใหกลมกลืนไปกับนางกํานัลคนอ่ืนๆและเม่ือมีโอกาสไดอยูใกลชิดกับนางสีดาแลวนั้น นางอ

ดูลปศาจยักษิณีจึงเริ่มแผนการแกแคนในครั้งนี้ โดยการลองเลียบเคียงถามวา เม่ือครั้งท่ีนางสีดาอยูใน

อุทยานของกรุงลงกา ก็จะตองเคยทศกัณฐ ซ่ึงตัวนางอดูลก็แสรงทําเปนวาเคยไดยินเพียงแตชื่อเทานั้น 

ยังไมเคยเห็นรูปรางหนาตาของทศกัณฐท่ีเลื่องลือกันวามีจิตใจท่ีหยาบชาและดุรายเปนอยางยิ่ง นางสี

ดาเม่ือเห็นวานางกํานัลรับใชมีความอยากรูจึงไมเกิดความสงสัยใดๆ ไดบรรยายถึงรูปรางหนาตาและ

อิทธิฤทธิ์ของทศกัณฐใหฟงอยางละเอียด ฝายนางอดูลปศาจยักษิณีก็ออนวอนขอใหนางสีดาวาดรูป

ทศกัณฐใหดูเปนบุญตา ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหนางสีดาหลงกลลวงของนางปศาจในครั้งนี้ ดังบทพระ

ราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ท่ีไดบรรยายไววา 

  บัดนั้น นางอดูลปศาจยักษี 

 เห็นนางหลงกลก็ยินดี ชุลีกรสนองพระวาจา 

 พระแมเจาโปรดขาผูจงรัก เขียนรูปทศพักตรยักษา 

 จะไดเห็นเพราะบุญกัลยา ยี่สิบกรสิบหนานั้นฉันใด 

(พระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 299) 

 

จากบทพระราชนิพนธท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา นางอดูลปศาจยักษิณีมีการเสแสรง

แกลงทํา ใชมารยาหญิงในการหลอกลวงทําใหนางสีดาหลงกลและเชื่อใจ จึงไดวาดรูปทศกัณฐใหดู ซ่ึง

ก็ตรงตามแผนการท่ีนางวางไว 

เม่ือนางสีดาหลงกลลวงของนางอดูลปศาจแปลง แลวยอมวาดรูปทศกัณฐใหดูแลวนั้น เหลา

บรรดานางกํานัลสาวรับใชก็อยากท่ีจะดูบาง ตางเบียดเสียดกันเขามาดูรูปวาดของทศกัณฐ พลางบอก

วาหนาตานาเกลียดนากลัว นางอดูลปศาจยักษิณีเม่ือสบโอกาสในชวงท่ีกําลังชุลมุนวุนวาย ประกอบ

กับทราบขาววาพระรามจะเสด็จมา นางจึงรีบหายตัวเขาไปสิงอยูในรูปวาดของทศกัณฐทันที นาง

กํานัลสาวรับใชเม่ือไดเห็นเชนนั้นก็พากันต่ืนตกใจจึงรูวาเปนปศาจแปลงกายมา ดังบทพระราชนิพนธ

เรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ท่ีไดบรรยายไววา 

  บัดนั้น พระสนมกํานัลนอยใหญ 

 ครั้นเห็นนางนั้นหายไป ในทามกลางฝูงนาร ี

 ตกใจคิดไดวาปศาจ รองตรึดหวีดหวาดอึงม่ี 

 ลมลุกคลุกคลานไมสมประดี วิ่งหนีปะทะปะกัน 

(พระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 300) 
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นางสีดาพยายามท่ีจะใชน้ําเพ่ือลบรูปทศกัณฐ แตดวยอิทธิฤทธิ์ของนางอดูลปศาจยักษิณีจึง

ทําใหไมสามารถลบรูปนั้นได นางจึงนํารูปไปซอนไวใตแทนพระบรรทม และเม่ือถึงคราท่ีพระรามจะ

นอนก็เกิดความรอนรุมภายในใจพลางหงุดหงิดนางกํานัลสาวรับใช นางสีดาเม่ือเห็นเปนเชนนี้จึงไดไป

ตามพระลักษณใหมาชวยเพ่ือหาสาเหตุในครั้งนี้ พระลักษณก็ไดคนหาสาเหตุจนกระท่ังไปพบรูปวาด

ของทศกัณฐท่ีซอนอยู ดังบทพระราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬา

โลกมหาราช ท่ีไดบรรยายไววา 

  จึ่งเขาคนแทนบรรทม บรมไสยาสนองคใหญ 

 เห็นกระดานชนวนวางไว ใตท่ีบรรจถรณพระนารายณ 

 เขียนรูปทศพักตรยักษี ภูมีตกใจใจหาย 

 ใครหนอบังอาจไมกลัวตาย ทําใหระคายเคืองพระบาทา 

(พระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 303) 

 

จากบทพระราชนิพนธท่ีกลาวมาขางตน เม่ือพระลักษมณคนหาจนไปพบรูปวาดของ

ทศกัณฐก็เกิดอาการตกใจ พลางคิดในใจวาใครบังอาจท่ีจะทําการเชนนี้ หากเอาซอนไวท่ีเดิมก็เกรงวา

จะถูกพระรามลงโทษ จึงตัดสินใจท่ีจะนํารูปวาดนั้นมาถวายใหแกพระราม 

เม่ือพระรามไดเห็นรูปวาดของทศกัณฐก็เกิดอารมณกริ้วโกรธเปนยกใหญ ถามเหลานาง

กํานัลสาวรับใชวาใครเปนบุคคลท่ีวาดรูปนี้แลวนํามาซอนไวใตแทนพระบรรทม บรรดานางกํานัลก็พา

กันต่ืนตกใจและหวาดกลัว หากไมรับสารภาพก็เกรงท่ีจะถูกพระรามลงโทษ แตถาหากสารภาพก็

สงสารนางสีดา ตางก็พากันมองหนากันไมรูวาจะบอกอยางไร นางสีดาเม่ือเห็นเหตุการณเปนเชนนี้ก็

สงสารเหลาบรรดานางกํานัล จึงไดรับสารภาพวาเปนคนท่ีวาดรูปทศกัณฐเอง ดังบทพระราชนิพนธ

เรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ท่ีไดบรรยายไววา 

  คิดแลวจึ่งคลานเขาไปเฝา นอมเกลาประณตบทศรี 

 อันรูปทศกัณฐอสุรี ขานี้ละเมิดพระอาญา 

 เหตุดวยสาวใชผูหนึ่ง มาใสกลถามถึงยักษา 

 แลววอนใหเขียนรูปเจาลงกา ตอหนาพระสนมนางใน 

 ขาบาทประมาทไมทันรู มันรบจะดูก็เขียนให 

 บัดเดี๋ยวนางนั้นหายไป ตกใจดวยกันทุกนาร ี

 จะลบลางเทาไหรก็ไมหมด ยิ่งปรากฏเปนรูปยักษี 

 พอเสด็จถึงเกยมณี จึงซอนไวใตท่ีไสยา 

(พระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 304) 
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จากบทพระราชนิพนธท่ีกลาวมาขางตน นางสีดากําลังอธิบายใหพระรามฟงวา ตนเหตุท่ี

นางตองวาดรูปทศกัณฐก็เปนเพราะนางกํานัลรับใชคนหนึ่งพยายามรบเราอยากท่ีจะเห็นรูปราง

หนาตาของทศกัณฐ หลังจากวาดเสร็จแลวนั้นนางก็หายตัวเขาไปสิงอยูในรูปวาด เหลานางกํานัลตางก็

พากันตกใจ นางสีดาจึงเอาน้ํามาลบแตก็ลบไมออกกลับทําใหเห็นเดนชัดมากยิ่งข้ึน และดวยเกรง

บารมีของพระรามจึงไดนํารูปวาดนั้นไปซอนไว 

ผูเขียนบทความมีความเห็นวา การกระทําของนางสีดาโดยท่ียอมรับสารภาพตอพระรามใน

ครั้งนี้เปนตัวอยางของตัวละครท่ีดี เพราะถาหากนางสีดาไมยอมรับสารภาพคนท่ีตองรับเคราะหกรรม

ก็คงหนีไมพนบรรดานางกํานัลสาวรับใช และอีกประการหนึ่งจะทําใหเปนท่ีติฉินนินทาไดวาเปนบุคคล

ท่ีทําผิดแลวไมยอมรับผิด 

แมนางสีดาจะเลาเรื่องราวท้ังหมดใหพระรามฟง แตดวยอิทธิฤทธิ์อํานาจของนางอดูลปศาจ

ยักษิณีสงผลทําใหพระรามไมปกใจเชื่อในเรื่องราวดังกลาว กลับกลายเปนเพ่ิมความโมโหและดุดาวา

กลาวดวยถอยคําท่ีรุนแรง ถึงข้ันมีรับสั่งใหพระลักษณนําตัวนางสีดาไปฆาท้ิงเสียกลางปา ดังบทพระ

ราชนิพนธเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ท่ีไดบรรยายไววา 

  เหมเหมดูดูอ่ีทรลักษณ ชั่วชาอัปลักษณหยาบใหญ 

 เสียแรงกูรักดั่งดวงใจ ควรหรือเปนไดเพียงนี้ 

 ลอบเขียนรูปชูไวชมเลน ครั้นเห็นซัดใสเอาทาสี 

 อนิจจาไมรูวากาลี เสียทีไปตามเอามึงมา 

 ทําศึกปมปางตัวตาย กลับเปนแสนรายสองหนา 

 แมนแจงวารักอสุรา กูจะรับมึงมาดวยอันใด 

 วาแลวตรัสสั่งพระลักษณ อ่ีสีดาจักเลี้ยงไวไมได 

 เรงเร็วจงพาตัวไป ฆาเสียแตในราตรี 

 อยาใหแจงถึงสามพระมารดา แหวะดวงจิตมาใหพ่ี 

 จะดูใจอ่ีกาลกิณี ท่ีมันแพศยาอาธรรม 

(พระบาทสมเด็จพระพุธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช, 2540: 305) 

 

จากบทพระราชนิพนธท่ีกลาวมาขางตน จะสังเกตใหเห็นถึงบุคลิกในอีกดานหนึ่งของ

พระราม ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวเราจะมองบทบาทของพระรามวาเปนบุคคลท่ีมีความเขมแข็ง อดทน กลา

หาญ เปนผูชายท่ีมีรักม่ันคง และออนโยนตอบุคคลอันเปนท่ีรัก แตดวยเหตุการณในครั้งนี้ทําใหความ

รักท่ีพระรามมีตอนางสีดากลับกลายเปนความแคน ถึงขนาดตองสั่งฆาและใหควักหัวใจออกมาเพ่ือ

เปนหลักฐาน 
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เม่ือนํามาเปรียบเทียบระหวางบทบาทท่ีคาดหวังของตัวละคร กับบทบาทตามความเปนจริง

ในเนื้อเรื่อง กลาวคือเม่ือนางอดูลปศาจยักษิณีไดแปลงกายเปนนางกํานัล แลวทําทีเดินเขาไปปะปน

กับนางกํานัลคนอ่ืนๆ โดยท่ีนางมีความคาดหวังเพ่ือตองการใหนางสีดาวาดรูปทศกัณฐใหดู และ

หลังจากนั้นนางก็จะเขาไปสิงอยูในรูปวาด ผลสืบเนื่องท่ีเกิดข้ึนหลังจากการแปลงกายของนางอดูล

ปศาจยักษิณีในครั้งนี้ ทําใหพระรามกับนางสีดาตองพลัดพรากกัน บทบาทท่ีคาดหวังของตัวละครจึง

เปนจริงและมีความสอดคลองกับบทบาทตามความเปนจริงในเนื้อเรื่อง 

ความแคนท่ีนางอดูลปศาจยักษิณีมีตอนางสีดา ถามองในแงมุมของความยุติธรรม ผูเขียน

บทความมีความเห็นวาเปนสิ่งท่ีเหมาะสม แตการแกแคนไมใชเปนทางออกของความยุติธรรมท่ีดีท่ีสุด 

คนท่ัวไปมักมีความเชื่อท่ีวา “ฉันจะรูสึกดีข้ึนเม่ือไดลงมือแกแคน” แตสวนใหญเปนความรูสึกสะใจ

เพียงชั่วครู จากนั้นแลวจะเสื่อมลงอยางรวดเร็ว ไมใชเปนความรูสึกพึงพอใจท่ีถาวร  
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นาฏยศิลปบําบัด : แนวทางหนึ่งในการรักษา 

 

ศรินทิพย ดวนลี 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภักสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎี วิธีการและผลของการนํานาฏยศิลปบําบัด

ไปใชเพ่ือการบําบัดรักษา ผูศึกษาใชวิธีการศึกษาจากเอกสาร ผลงานวิจัย ผลการศึกษาพบวา 

นาฏยศิลปบําบัด หรือ นาฏกรรมบําบัด คือ การนํานาฏยศิลปมาบูรณาการรวมกับหลักการทางดาน

บําบัด โดยมาเรียน เชส เปนผูบุกเบิกแนวคิดและทฤษฎีนี้เปนคนแรก  

นาฏยศิลปบําบัดถูกนําไปใชเพ่ือการรักษาในหลายๆ ดาน โดยนํามาประยุกตใชรวมกันกับ

ศิลปะการแสดงทางดานนาฏยศิลปใชการเตนหรือการเคลื่อนไหวรางกายท่ีเปนอิสระท่ีมีความสัมพันธ

กับอารมณความรูสึก อาจมีดนตรีประกอบในการควบคุมจังหวะ มีผลงานวิจัยจํานวนมากนําทฤษฏี

นาฏยศิลปบําบัดไปชวยพัฒนาบริหารกลามเนื้อ ชวยพัฒนาการทรงตัว ชวยพัฒนาการทรงตัวในผูปวย

พารกินสัน ชวยพัฒนาการนอนหลับของผูสูงอายุ ชวยบําบัดความเครียดของผูตองขังชายแรกเขา

ในทัณฑสถานวัยหนุมกลาง บําบัดจิตดวยศิลปะการเคลื่อนไหว ผลของการบําบัดรักษาพบวา การนํา

หลักทฏษฎีนี้ไปใชสามารถชวยพัฒนารางกาย จิตใจ พัฒนาการทางดานอารมณ พัฒนาภาพลักษณไป

ในทางบวก  ลดความเครียด ความวิตกกังวลและความซึมเศรา ลดการแยกตัวเพ่ิมทักษะในการสื่อสาร

มีปฏิสัมพันธกับผูคนรอบขาง และผูคนในสังคม รักษาอาการเจ็บปวยเรื้อรังของกลามเนื้อ และการ

เกร็งของกลามเนื้อ นาฏศิลปบําบัดถือเปนวิธีการรักษาท่ีสามารถนําไปใชไดกับทุกชวงอายุของคน 

เพราะสามารถบําบัดรักษาไดหลายดาน และผลสุดทายก็เพ่ือพัฒนาสุขภาพ ใหมีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

คําสําคัญ: นาฏยศิลปบําบัด, แนวทาง, การรักษา  
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Dance movement therapy: one way to treat 

 

Sarintip Dunlee 

Faculty of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 
This article aims to present a study of the implementation of Dance Movement 

Therapy and its effects in various purposes of treatment. The researcher mainly explores the 

theoretical concepts and methods of Dance Movement Therapy initiated by Marian Chace. 

Dance Movement Therapy entails a type of therapy that integrates dance and movement 

to treat the individual for various purposes of improving health and healing, which can be 

with or without music. Several studies show the effectiveness of Dance Movement Therapy 

in terms of improving muscular strength, balance, and postural stability, especially treating 

individuals with Parkinson’s, elders with insomnia, and new male inmates with stress in the 

central correction for young offenders. In essence, the application of Dance Movement 

Therapy in treatment can promote physical, cognitive, and emotional development by 

efficiently reducing stress, anxiety, depression, and social separation. It helps increase 

communication and interaction skills and also treat chronic illness of muscles and muscle 

contraction. Hence, Dance Movement Therapy is considered as an effective treatment 

through dance for the purposes of improving health and well-being of all ages of people. 

 

Keywords: dance movement therapy, way, treatment 
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บทนํา 

ปจจุบันการรักษาบําบัดโรค ของผูปวย และผู ท่ีมีความบกพรองนั้น มีวิธีการรักษาท่ี

หลากหลาย นอกเหนือจากการพบแพทย รักษาตามตําราแพทย ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ใหยา

ปฏิชีวนะ ตางๆ ยังมีการพัฒนานําศาสตรทางเลือกสมัยใหมมาใชกันอยางแพรหลาย กลาวคือ ศิลปะ

บําบัด หรือ ศิลปกรรมบําบัด (Art therapy) โดยเริ่มตนข้ึนในตางประเทศเม่ือตนศตวรรษท่ี 20 นัก

จิตแพทยกลุมหนึ่งเกิดความสนใจในงานศิลปะของผูปวยโรคทางจิต เกิดความสงสัยวาการแสดงออก

ผานงานศิลปะของผูปวยนาจะมีความสัมพันธกับผูปวย จึงนําไปศึกษาพบวาการแสดงออกทาง

ศิลปกรรมของผูปวยนั้น เปนลักษณะการแสดงออกผานอารมณ ความรูสึก และมีสัญลักษณท่ีสื่อถึงจิต

ในสํานึก นําตั้งแตนั้นมา ศิลปกรรมบําบัด กลายเปนกลวิธีสําคัญอีกวิธีหนึ่งท่ีใชในกระบวนการสื่อสาร 

วินิจฉัย บําบัดรักษา และประเมินผูปวยทางจิต  กลาวไดวา เปนกระบวนการการบําบัดอีกทางเลือก

หนึ่ง ของจิตบําบัด (Psychotherapy) ศิลปกรรมบําบัดเริ่มเขามามีสวนรวมกับบุคลากรทางการ

แพทย จะพบไดบอย คือ การใชดนตรีบําบัด การวาดภาพบําบัด รวมไปถึงกิจกรรมเขาจังหวะ 

การละเลน หรือ การเคลื่อนไหวรางกายบําบัด กิจกรรมเหลานี้มักพบเห็นท่ีโรงพยาบาล ศูนยฟนฟูและ

กายภาพบําบัด หรือสถาบันจิตเวชศาสตร เปนตน เปนศาสตรแขนงหนึ่งท่ีกําลังเจริญเติบโตในไทย 

(เทพศักดิ์ ทองนพคุณ และเลิศศิริร  บวรกิตติ,2548. น. 57-58) 

ศิลปะบําบัด หรือ ศิลปกรรมบําบัด ประยุกตกิจกรรมท้ังดานศิลปกรรมและจิตวิทยาในการ

บําบัดรักษา เยียวยาจิตใจผูปวยเสริมสรางพัฒนาศักยภาพของบุคคล ฟนฟูสมรรถภาพผูปวยใหดีข้ึน 

โดยเนนการแสดงออกทางอารมณ การปลดปลอย ความรูสึก ความคิด การเคลื่อนไหวรางกาย  ศิลปะ

บําบัด เนนการใชรูปแบบกิจกรรม และนําไปประยุกตใชหลากหลายวิธี ซ่ึงครอบคลุมถึง   

 

1 ทัศนศิลป (Visual arts) ไดแก การวาด, ระบายส,ี การปน, การแกะสลัก, การถัก, การทอ, 

การประดิษฐ ฯลฯ 

2 ดนตรี (Music) ไดแก การเลนดนตรี รองเพลง และกิจกรรมทางดนตรี 

3 การแสดง (Drama) ไดแก การแสดง การละคร นาฏศิลป และการเคลื่อนไหวรางกาย 

4 วรรณกรรม (Literature) ไดแก บทกวี นิยาย เรื่องสั้น ฯลฯ  

(ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา, 2550) 

 

นาฏศิลป ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายไววา คือ ศิลปะแหงการ

ละคร หรือฟอนรํา และเปนการแสดงออก (Express) ของอารมณความรูสึก (Feeling) และการใช

รางกายในการเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ การใชการเคลื่อนไหวรางกายทางดานนาฏศิลปมาใชในการ
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รักษา เริ่มข้ึน เม่ือ ค.ศ.1920 โดยจิตแพทยในตางประเทศและไดกลายเปน จนกลายเปน นาฏยศิลป

บําบัด หรือ นาฏบําบัด อีกหนึ่งกลวิธีสําคัญท่ีใชในการบําบัดรักษา ในปจจุบัน นาฏศิลปบําบัดถูก

นํามาประยุกตใชรวมกับการบําบัดรักษามากข้ึนกับกลุมผูปวย หรือผูท่ีมีความบกพรองพิเศษตางๆ 

เพ่ิมมากข้ึน เชน กลุมคนท่ีมีความตองการพิเศษ กลุมบกพรองทางพัฒนาดานสติปญญา กลุมท่ีมี

ปญหาดานการเคลื่อนไหวรางกาย กลุมบุคคลท่ีมีปญหาดานจิตใจ อารมณ พฤติกรรม เพ่ือพัฒนา

กลามเนื้อ พัฒนาการทรงตัว พัฒนาการนอนหลับ บําบัดความเครียด โดยออกแบบกิจกรรมให

เหมาะสมกับกลุมผูปวย หรือกลุมเปาหมาย (ศรียา  นิยมธรรม, 2545) 

 

ความเปนมา ความหมาย ของนาฏศิลปกับการบําบัดรักษา 

นาฏศิลป หรือการเคลื่อนไหวรางกาย ถูกใชเพ่ือทางกาย อารมณเปนการแสดง เปนกิจกรรม 

หรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของแตละประเพณี และไดถูกนํามาใชในการรักษาโรคทางจิต

สมัยใหม เม่ือหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 โดยครูสอนเตนรํา ชื่อ มาเรียน เชล (Marian Chace) ในขณะ

ท่ีสอนเตนรํา เธอสั ง เกตเห็นว าการเคลื่ อนไหวร างกายมีสวนชวยเหลือเด็ก ท่ี ได รับความ

กระทบกระเทือนทางจิตใจได ซ่ึงในการเคลื่อนไหวจะเนนการแสดงออกมาวาทักษะการเตนรํา และ 

เชล ไดเริ่มทดสอบแนวความคิดนี้เรื่อยมา ตอมาในป ค.ศ. 1920 มีนักจิตแพทยผูหนึ่งชื่นชมในผลงาน

การทดสอบของเชล ไดขอใหเธอมาทํางานดานผูปวยจิตเวชของโรงพยาบาลเซนตอิลชาเบช ในกรุง

วอชิงตันดีซี หลังจากนั้นผลงานของเธอก็เปนท่ียอมรับระดับประเทศ เชลไดสาธิตใหเห็นวาการเตนรํา

และการเคลื่อนไหวทําใหผูปวยท่ีแยกตัวไปอยูลําพังสามารถกลับมารวมกลุมทํากิจกรรมและเริ่ม

แสดงออกแมจะไมสามารถใชคําพูดสื่อสารกับผูอ่ืนได นักจิตแพทยไดใหคํานิยาม เก่ียวกับวิธีการรักษา

นี้วา นาฏบําบัด และถือวาเชลเปนนักนาฏบําบัดในยุคแรกๆ ท่ีใช นาฏบําบัดในการรักษา ตอมาไดมี

การพัฒนาเทคนิคในการรักษาท่ีแตกตางกันไปตามความเหมาะสมของผูปวย  ตอมาในป ค.ศ. 1966 

ไดมีการกอต้ังสมาคมนาฏบําบัดแหงอเมริกา (Association Dance Therapy Association) เพ่ือตั้ง

เปนมาตรฐานวิชาชีพนี้ การเปนนักนาฏบําบัดตองเขาศึกษาหรืออมรบระดับปริญญาซ่ึงเปนท่ียอมรับ

จากสมาคม ผูท่ีจบหลักสูตรสามารถสมัครเอาประกาศนียบัตรข้ันตนเพ่ือจดทะเบียนเปนผูรักษา 

(Dance Therapy Registered) หรือ DTR ได ซ่ึงแสดงวาบุคคลนั้นจบหลักสูตรปริญญาโทและ

สามารถปฏิบัติงานรวมกลุม หรือภายใตการดูแลของผูชํานาญการได หลังจากปฏิบัติงาน 2 ป นัก

บําบัดสามารถสมัครเขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรระดับชั้นสูงกับสมาคม Academy of Dance 

Therapy Registered หรือ ADTR จึงเปนนักบําบัดท่ีสามารถสอน และใหคําปรึกษาหรือสามารถเปด

คลินิกสวนตัวได (ศรียา  นิยมธรรม, 2545. น. 60-62) 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 697 | 
 

 

 จากการศึกษาขางตนจะเห็นไดวากลวิธีการรักษาโดยใชการเคลื่อนไหวรางกาย เริ่มตนจาก

ตางประเทศ เกิดจากผูท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ ทางดานนาฏศิลป หรือ ศิลปะการแสดง กลาวคือ 

ศิลปะการแสดงทางดานการเตน และไดรับการสนับสนุนจากวงการทางการแพทยจัดตั้งเปนสมาคม

นาฏบําบัดและมีการพัฒนาเทคนิคการรักษาตอมาเรื่อยๆ จนเปนท่ียอมรับท่ัวประเทศ ในยุคแรกๆ 

สําหรับประเทศไทยมีการนํานาฏบําบัดมาใชบางแตยังไมมีการยอมรับอยางเปนทางการ มักใชรวมกับ

กิจกรรมนันทนาการอ่ืนๆ ยังไมมีหนวยงานใดท่ีผลิตนักนาฏบําบัดเลย  

 นาฏบําบัดถูกนําเขามามีบทบาททางดานการักษาในประเทศไทย โดย “ดุจดาว วัฒน-

ปกรณ” นักบําบัดจิตดวยศิลปะการเคลื่อนไหวคนแรกของประเทศไทย เปนผูเชียวชาญดานการบําบัด

จิ ตด วยการ เคลื่ อนไหว  (Dance Movement Psychotherapist) จบการ ศึกษาจากสถาบัน 

Goldsmiths University of London โดยเริ่มจากเปนนักจิตบําบัดท่ีคลินิกจิตเวชสําหรับเด็กและ

วัยรุน ปจจุบันเธอเปนผูชวยผูอํานวยการอาวุโสดานการสื่อสาร บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจํากัด

มหาชน (เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) เธอไดกลาวไววา การบําบัดดวยศิลปะการเคลื่อนไหว คือ มันเปน

ศาสตรท่ีใชการเคลื่อนไหวของคน เพ่ือเสริมสรางเรื่องราวเก่ียวกับท้ังอารมณและความคิด ถาอยากจะ

เขาใจหรืออยากจะปรับปรุงอะไรเก่ียวกับตัวเอง เราใชการเคลื่อนไหวของรางกายเปนสื่อกลางในการ

เขาไปหาสิ่งนั้นๆ จิตบําบัดท่ัวๆ ไป คือการเขาไปนั่ง 2 คน หรือเปนกลุม แลวคุยกัน นั่นคือใชภาษากับ

สิ่งท่ีพูดเปนสื่อกลาง สวนการบําบัดดวยศิลปะการเคลื่อนไหว จะใชภาษารางกายเปนตัวพูด เปน

สื่อกลางท่ีคุยกัน ศิลปะบําบัดแขนงนี้อยูบนพ้ืนฐานของความเชื่อท่ีวา การเคลื่อนไหวของรางกาย

สะทอนใหเห็นถึงรูปแบบทางความคิดและอารมณความรูสึกของแตละบุคคลได (ดุจดาว  วัฒนปกรณ, 

2562) 

“รางกายและจิตใจมันแยกออกจากกันไมได จิตใจมันอยูในรางกายของเรา ถาเรารูสึกอะไร

มันตองรูสึกผานท้ังตัว มันไมไดรูสึกในเชิงความคิดเพียงอยางเดียว เพราะฉะนั้น ถาเราอยากรูเรื่องของ

ใจ เราจะพุงตรงไปใจเลยมันยาก เพราะใจมันเปนนามธรรม มันลอยอยูในอากาศ” 

รางกายกับจิตใจเหมือนขนมโดรายากิท่ีโดราเอมอนชอบกิน ท้ัง 2 ดานแปะกัน ถาอยาก

ทํางานกับแผนขวา ลองขยับแผนซาย อีกแผนก็จะขยับ มันมีความเชื่อมโยงกัน การเคลื่อนไหวรางกาย

มีผลตอจิตใจแนนอน ทุกความเคลื่อนไหวจะ sync (เชื่อมตอ) ไปสูจิตใจ บนพ้ืนฐาน          ของอวัจน

ภาษา หรือ Body language (ภาษากาย) ซ่ึงเปนภาษาแรกท่ีเราใชกอนจะพูดเปนดวยซํ้า เด็กยังพูด

ไมได อยากกอดแม ก็สื่อสารดวยการยิ้ม แมก็ตอบสนองลูกดวยกิริยาทาทางตางๆ เหลานี้ 

“ภาษากายมันไปไดไกลกวาภาษาพูด มันทําใหรูสึกไดมากกวาพูดออกมา การท่ีเขาไมไดพูด 

ไมไดแปลวามันไมมีอะไรเกิดข้ึน เราเลยมองวาภาษากายเปนสิ่งท่ีมีความหมาย ถาเราฟงตรงนั้น เรา

แคร เราก็จะรูสึก” ดุจดาวกลาว (ดุจดาว  วัฒนปกรณ, 2558)   
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 นาฏศิลปบําบัด หรือ นาฏบําบัด หรือ นาฏกรรมบําบัด (Dance Movement Therapy) 

หมายถึง การบําบัดโดยนําหลักดานการเคลื่อนไหวรางกายท่ีเปนอิสระ มีความสัมพันธกับอารมณ 

ความรูสึก จังหวะ และพ้ืนท่ีรอบตัวเพ่ือใหเกิดการรับรูไดดวยตนเอง เพ่ือใหบุคคลสามารถแสดง

ความรูสึกท่ีไมอาจสื่อออกมาเปนถอยคํา (ระวิวรรณ วรรณวิไชย,2554. น. 11) การใชพ้ืนท่ีรอบตัว

เพ่ือใหเกิดการรับรูไดดวยตนเองเขาไปยังบุคลิกภาพของแตละบุคคล นํามาซ่ึงการแสดงออกและการ

เขาสังคม นอกจากนี้การเคลื่อนไหวรางกายยังเพ่ิมปริมาณของออกซิเจนสําหรับรางกาย เนื่องจากการ

ยิ้ม หัวเราะ และการหายใจท่ีลึกยาว รวมถึงการเผาผลาญท่ีดี อีกท้ังยังเกิดผลงานดานศิลปะของการ

เคลื่อนไหวเฉพาะตน จากการแสดงออก จิตนาการ ความคิดสรางสรรค ท่ีสามารถสื่อสารกับตนเอง

และผูอ่ืนดวยความเขาใจและยอมรับ (พิณธร  ปรัชญานุสรณิ, 2548) ซ่ึงสอดคลองกับ แนวคิดทฤษฎี

นาฏบําบัด ของเชส ไดกลาวไววา การเตน คือ รูปแบบของการสื่อสาร ซ่ึงเปนการสรางความพอใจใน

ความตองการพ้ืนฐานของมนุษย เชส เชื่อวาทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะสื่อสาร จึงตองหาวิธีเพ่ือชวย

ผูรับการบําบัด เชสจึงสรางกระบวนการบําบัดท่ีเปนเอกลักษณ เพ่ือใหเขาใจถึงการรักษาแบบนาฏ

บําบัด คือทําใหเกิดการใชภาษาพูดบรรยายอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงออกของ

กลุม และกระบวนการของแตละบุคคล การใชจังหวะการเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือใหเกิดการจัดระบบ

ของรางกาย หรือทําใหเกิดพลังท่ีชัดเจน และใชการเตนทําใหเกิดความสามัคคี  (พิณธร  ปรัชญา

นุสรณ, 2548) 

 

นาฏศิลปกับการรักษา 
 ในปจจุบันนาฏศิลปบําบัดเริ่มเปนท่ีนิยมมากข้ึนโดยมีหนวยงานทางการแพทย การ

สาธารณสุข หนวยงานเอกชน รวมถึงนักวิจัยรุนใหมสนใจวิธีการใชการเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือการ

รักษาโดยมีเทคนิครูปแบบท่ีแตกตางกันไป เพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมผูปวยหรือกลุมเปาหมาย  

ในป พ.ศ. 2548 พิณธร  ปรัชญานุสรณ ไดใชนาฏกรรมบําบัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพการนอน

หลับของชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลตํารวจ โดยจัดกิจกรรมท้ังหมด 18 กิจกรรม ใชเทคนิคการ

เคลื่อนไหวรางกายทุกสวนของรางกาย ตั้งแต ศีรษะ คอ ไหล แขน ขา ลําตัว และใชจังหวะของเพลง

เขามารวมดวย ใชการเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบ กลาวคือ แบบมีสวนรวมในกลุม เคลื่อนไหวแบบ

อิสระ การเคลื่อนไหวแบบทิศทางสํารวจพ้ืนท่ีรอบๆ ตัว ผลการทดลองทํากิจกรรมพบวากิจกรรมนาฏ

บําบัดทําใหรางกายเหนื่อยเพลียไดงายข้ึน เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในเลือดเพ่ิมอุณหภูมิในรางกายท่ีชวย

ใหนอนหลับไดงายข้ึนและหลับนานข้ึน (พิณธร  ปรัชญานุสรณ, 2548) ป พ.ศ. 2554 ณัฐธร  ขุนทอง 

นําการเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือพัฒนาความแข็งแรงและการทรงตัวของผูสูงอายุ โดยใชการเคลื่อนไหว

แบบการฝกรํามโนราห เปนเวลา 8 สัปดาห ออกแบบเปนโปรแกรมการฝกมโนราห 14 ทา ดัดแปรง
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กระบวนการเคลื่อนไหวใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เคลื่อนไหวทุกสวนของรางกายจะเนนความ

แข็งแรงของสวนลางมากกวาสวนอ่ืนๆ และใชระยะเวลาเปนเครื่องกําหนดของแตละทาเพ่ือฝกการ

ทรงตัว ผลการทํากิจกรรมพบวาการเคลื่อนไหวรางกายหรือกานออกกําลังกายดวยการรํามโนราหท้ัง 

14 ทา มรการบริหารแขนและขาอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนลักษณะการกางแขน หุบแขน การจีบ 

การตั้งวง การกระดกขอมือ การเคลื่อนไหวของแขนไปในทิศทางตางๆ หรือการยกแขนคางไวใน

ลักษณะนิ่ง ควบคูไปกับการใชความแข็งแรงของขาในการยอ การยกขาคางไว การเคลื่อนไหวไปใน

ทิศทางตางๆ ซ่ึงขาตองรับน้ําหนักรางกายอยูตลอดเวลา จึงทําใหผูสูงอายุท่ีออกกําลังกายโดยใชทารํา

มโนราหมีความแข็งแรงของแขนและขา และความสามารถในการทรงตัวเพ่ิมข้ึน (ณัฐธร  ขุนทอง, 

2554) พ.ศ. 2558 ประวิทย  ฤทธิบูลย ใชนาฏกกรรมบําบัดตอความเครียดของผูตองขังชายแรกเขา

ในทัณฑสถานวัยหนุมกลาง โดยการสรางรูปแบบนาฏกรรมบําบัดตอความเครียดของผูตองขังชายแรก

เขาในทัณฑสถานวัยหนุมกลาง โดยนําหลักการกดานการเคลื่อนไหวท่ีเปนอิสระท่ีมีความสัมพันธกับ

อารมณและความรูสึกนํากระบวนการเคลื่อนไหวแบบนาฏศิลปไทย การละเลนของไทยมาประยุกต

รวม ท่ีมีดนตรีประกอบในการควบคุมจังหวะในการเคลื่อนไหวมาแสดงออก และนํากระบวนการกลุม

มาใชในการสรางกิจกรรมท่ีจะชวยลดภาวะของความเครียด ใชเวลาทํากิจกรรม  6 สัปดาห ทําการ

ประเมินผลกลุมเปาหมายหลังทํากิจกรรมผลพบวา กิจกรรมชวยลดความเครียด ผูตองขังมีความพึง

พอใจในกิจกรรม มีปฏิสัมพันธระหวางเพ่ือนผูตองขังในกลุมมากข้ึน ผูตองขังชายแรกเขาไดสะทอน

ความรูสึกและความคิดไดกิจกรรมนี้ไววา  “สรางมิตรภาพจากเพ่ือนไดมากข้ึน และไดระบาย

ความเครียดกับตัวเองสนุก และสรางความบันเทิง รูสึกดีท่ีไดเขารวมกิจกรรมสรางความสัมพันธ 

เพราะสามารถนําเอาขอคิดมาแลกเปลี่ยนกัน ทําใหเรามีความสัมพันธท่ีดีตอกันในหมูคณะ” “ทําให

ผมรูจักตัวเองไดมากข้ึน และทําใหรูวาความเครียดคือทุกขหรืออุปสรรค ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเพราะตัวเรา

เอง ฉะนั้นเราตองรูจักและเรียนรูวิธีในการจัดการความเครียดดวยตนเอง”  “รูสึกดีครับท่ีไดรวม

กิจกรรม และทําใหผมกลาแสดงออกในทางท่ีดีและถูกตอง ทําใหมีความคิดสรางสรรคจากการทํา

กิจกรรม ไดรวมออกความคิดเห็น และความสามัคคีตอกันในหมูเพ่ือนๆ”  (ประวิทย  ฤทธิบูลย, 

2558)  ป พ.ศ. 2559 กนกวรรณ วังยพงศสถาพร สรางโปรแกรมการเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือ

พัฒนาการเดินและการทรงตัวในผูปวยพากินสันและกลุมโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โดยใชการรํา

กระทบไมแบบประยุกต ใชเวลา 10 สัปดาหในการทํากิจกรรม โดยโปรแกรมรํากระทบไมแบบ

ประยุกตจะเนนการถายน้ําหนัก ฝกการยกขาสูง มีไมไผเปนอุปกรณและชวยกับกําจังหวะ หลังจากทํา

กิจกรรมทําการทดสอบความสามารถในการเคลื่อนไหวใชโปรแกรมวิเคราะหการเคลื่อนไหว และ

ทดสอบการทรงตัว กิจกรรมนี้สามารถชวยบริหารกลามเนื้อ ชวยเพ่ิมความเร็วในการเดิน และการทรง

ตัวไดเปนอยางดี (กนกวรรณ  วังพงศสถาพร, 2559) ป พ.ศ. 2560 กัญญาวีร  เปยนสีทอง ใชกิจกรรม

นาฏศิลปบําบัด เพ่ือการบริหารกลามเนื้อในผูสูงอายุสําหรับชุมชนไทยพวน รูปแบบกิจกรรมไดนํา
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หลักการกายภาพบําบัดในการบริหารกลามเนื้อ หลักกระบวนดารเรียนรู ผสมผสานกับการเคลื่อนไหว

แบบทารําฟอนไทยพวนซ่ึงเปนศิลปะการแสดงของทองถ่ินมาออกแบบการบริหารกลามเนื้อใน

ผูสูงอายุ ใชระยะเวลาในการทํากิจกรรม 8 สัปดาห ผลการทํากิจกรรมประเมินออกเปน  4 สวน คือ 

ความยืดหยุนของกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความทนทานของกลามเนื้อ และ การทรงตัว 

ผลการประเมินเพ่ิมข้ึนและดีกวากอนทํากิจกรรม (กัญญาวีร  เปยนสีทอง ,2560) 

 จากการศึกษา สรุปไดวา นาฏยศิลป สามารถใชเปนเครื่องมือในการรักษาได ข้ึนอยูกับ

วัตถุประสงคท่ีตองการ และกลุมเปาหมายท่ีจะนําไปใช เนื่องจากการเคลื่อนไหวรางกายแบบ

นาฏยศิลปท่ีจะนําไปประยุกตใชในการรักษามีความยืดหยุนสูง ความอิสระทางการเคลื่อนไหว 

สามารถนําภูมิปญญาทองถ่ินเรื่องราวความเปนมาหรือกิจกรรมประเพณีของทองถ่ินมาประยุกตใชได

อยางกลมกลืนเปนการนําศาสตรหลายแขนงมาบูรณาการ และมีการวางแผนการบําบัดรักษา เพ่ือให

สอดคลองตอสภาพปญหาของแตละบุคคลหรือกลุมเปาหมายท่ีแตกตางกันไป จึงสามารถนําไป

ประยุกตใชไดทุกระดับ ทุกชวงอายุของมนุษย นาฏยศิลปบําบัดสามารถนําไปใชไดเกือบทุกชวงวัยของ

มนุษย ไมวาจะเปน วัยเด็ก สวนใหญจะเปนเด็กท่ีมีความตองการพิเศษท่ีอยูในโรงเรียน หรือศูนย

การศึกษาพิเศษ ผูใหญ จะเปนผูปวยท่ีอยูในโรงพยาบาลหรือสถานฟนฟู และวัยชรา ผูท่ีไดรับการ

บําบัดสวนใหญจะเปนกลุมคนท่ีมีโรคประจําตัว พัฒนาการการทรงตัว การบริหารกลามเนื้อ (ศรียา  

นิยมธรรม, 2545) นอกจากนี้ยังมีบุคคลท่ัวไปท่ีตองการ การบําบัดรักษาในบางสวนหรือโรคเฉพาะ

บางอยางของรางกาย เชน ผูท่ีมีภาวะสมองเสื่อม โรคมะเร็ง ผูมีปญหาทางจิต เด็กท่ีถูกทารุณกรรม

ทางดานอารมณ ผูมีปญหาดานกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย 

 นาฏศิลปบําบัด มีประโยชนหลากหลาย ข้ึนอยูกับเทคนิคในการนําไปประยุกตใชในการ

บําบัดรักษาและเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีนําไปใช ผูศึกษาแบงแนวทางในการบําบัดรักษา ไดดังนี้ 

เยียวยาจิตใจ  

 นาฏศิลปบําบัด ชวยผอนคลายความตึงเครียด ขจัดความขัดแยงภายในใจ ทบทวนตนเอง

เรียนรูตนเองมากข้ึนรูจักตนเองมากข้ึน ชวยใหมีระดับอารมณท่ีคงท่ี ชวยใหผูปวยท่ีมีปญหาทางดาน

อารมณและจิตใจ ไดระบายอารมณความรูสึก ความรูสึกท่ีซอนเรนภายในใจ ผานทางกายผาน

กิจกรรมการเคลื่อนไหว ชวยใหรูสึกผอนคลาย รับรูและเขาใจอารมณตางๆ ของตนเอง ทําใหสามรถ

ยับยั้งและควบคุมไดมากข้ึน มีสมาธิ และลดความคิดวิตกกังวนไดในท่ีสุด 

เสริมสรางทักษะการเคล่ือนไหวรางกาย 

 นาฏศิลปบําบัด ชวยสงเสริมและพัฒนากลามเนื้อ พัฒนาการเคลื่อนไหวรางกายใหดีข้ึน ใน

กิจกรรมการเคลื่อนไหวท่ีละเอียด มีความซับซอนในการเคลื่อนไหว ชวยใหมีการทํางานประสานกับ

กลามเนื้อมัดตางๆ กระตุนการทํางานของกลามเนื้อ ใหเคลื่อนไหวอยางคลองแคลว เพ่ิมความแข็งแรง 

ชวยควบคุมทิศทางการเคลื่อน การทรงตัว อีกท้ังยังเพ่ิมพัฒนาการดานสมองและการใชสมาธิอีกดวย 
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เสริมสรางทักษะการส่ือสาร 

 นาฏศิลปบําบัด ชวยเสริมสรางทักษะดานการสื่อสาร ท้ังทางภาษาและทางกาย แมจะมี

รูปแบบการแสดงออกท่ีแตกตางกัน ในการสรางกิจกรรมเปนกลุมนั้นจะทําใหผูปวยมีปฏิสัมพันธกับ

เพ่ือนรอบขาง รับรูและรับฟงเพ่ือนมากข้ึน เอาตัวเองมาอยูกับสังคมรอบขางมากข้ึน ดังคํากลาวท่ีวา 

“ภาษากายมันไปไดไกลกวาภาษาพูด มันทําใหรูสึกไดมากกวาพูดออกมา การท่ีเขาไมไดพูด ไมได

แปลวามันไมมีอะไรเกิดข้ึน เราเลยมองวาภาษากายเปนสิ่งท่ีมีความหมาย ถาเราฟงตรงนั้น เราแคร 

เราก็จะรูสึก” ดุจดาวกลาว    

เสริมสรางทักษะทางสังคม 

 นาฏศิลปบําบัด ชวยใหเขาใจอารมณ ความคิดตนเอง และเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน รับฟง

ผูอ่ืน การทํากิจกรรมบําบัดผูปวยจะเรียนรูการสรางมนุษยสัมพันธกับผูใหการบําบัด กับเพ่ือนท่ีรวมรับ

การบําบัด การทํากิจกรรมรวมกัน ชวยกันแกไขปญหา รับฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เปนการ

เสริมสรางมนุษยสัมพันธท่ีดี มีทักษะการแกปญหาท่ีเหมาะสม สามารถปรับตัวในสังคมไดอยาง

เหมาะสม สามารถใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมีวิถีชีวิตท่ีดีข้ึน 

  

เอกสารอางอิง 

กนกวรรณ  วังยพงศสถาพร.(2559). ผลของโปรแกรมรํากระทบไมประยุกตท่ีมีตอรูปแบบการเดิน

และการทรงตัวในผูปวยพารกินสัน. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ไมได

ตีพิมพ). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กัญญาวีร  เปยนสีทอง.(2560). การบริหารกลามเนื้อในผูสูงอายุ โดยใชกิจกรรมนาฏศิลปบําบัด 

สําหรับชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก. (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต ไมได

ตีพิมพ). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณัฐธร  ขุนทอง. (2554). ผลการฝกรํามโนราหท่ีมีตอความแข็งแรงและการทรงตัวของผูสูงอายุ.

(ปริญญานิพนธ กศ.ม. ปริญญาศึกษามหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ-

โรฒ 

ประวิทย  ฤทธิบูลย. (2558). การศึกษาการใชนาฏกรรมบําบัดตอความเครียดของผูตองขังชายแรก

เขาในทัณฑสถานวัยหนุมกลาง จังหวัดปทุมธานี. (ปริญญานิพนธ กศ.ม. ปริญญาศึกษา

มหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิณธร  ปรัชญานุสรณ. (2548). ผลของนาฏกรรมบําบัดตอคุณภาพการนอนหลับของผูสูงอายุใน

ชมรมผูสูงอายุ. (วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 702 | 
 

 

ระวิวรรณ  วรรณวิไชย. (2554). นาฎยศิลปเพ่ือเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน. (วิทยานิพนธ

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ไมไดตีพิมพ). จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศรียา  นิยมธรรม คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (2545). สารานุกรม

ศึกษาศาสตร สืบคนจาก

http://ejournals.swu.ac.thlindex.php/ENEDU/article/view/5912/5547 

เทพศักดิ์ ทองนพคุณ และเลิศศิริร  บวรกิตติ. กําเนิดศิลปกรรมบําบัดท่ี ม.บูรพา. วารสารศิลปกรรม

บูรพา. 2548;8:57-58 สืบคนจาก  http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h344503.pdf 

ทวีศักดิ์ สิริรัตนเรขา. (2550). ศิลปะบําบัด ศาสตรและศิลปแหงการบําบัด. สืบคนเม่ือ 16 พฤษภาคม 

2562 [Online]; สืบคนจาก http://www.happyhomeclinic.com/alt02- 

ดุจดาว วัฒนปกรณ. (2558). “ดุจดาว วัฒนปกรณ” เคลื่อนไหวบําบัดจิต นครไมเปนไร กับความปวย

ไขท่ีสังคมไทยไมรูตัว. สืบคนเม่ือ 20 เมษายน 2562. ไทยพับลิกา : กลาพูดความจริง. สืบคน

จาก https://thaipublica.org/2015/11/dujdao1/ 

ดุจดาว วัฒนปกรณ. (2562). COOL WORKING Showcase นักสรางสรรคศิลปะแหงการเคลื่อนไหว

เพ่ือการสื่อสารและบําบัดจิตใจ. สืบคนเม่ือ 20 เมษายน 2562. สืบคนจาก 

https://www.wurkon.com/blog/128-dujdaovadhanapakorn 

  

http://ejournals.swu.ac.thlindex.php/ENEDU/article/view/5912/5547
http://www.happyhomeclinic.com/alt02-arttherapy_artandscience.htm
https://thaipublica.org/2015/11/dujdao1/
https://www.wurkon.com/blog/128-dujdaovadhanapakorn


การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 703 | 
 

 

บทบาทและความสําคัญของตัวพรานบุณในละครเร่ืองมโนหรา 

 

ศิริชัย  นาคพุฒ 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทและความสําคัญของตัวละครพรานบุณในละคร                   

เรื่อง มโนหรา ของกรมศิลปกร โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณขอมูลจาก               

ศิลปนอาวุโสและการสังเกตแบบมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา ตัวละครพรานบุณในละคร เรื่อง 

มโนหรา ตอน พรานบุณจับนางมโนหรา เปนตัวละครท่ีมีความสําคัญในการแสดงและการดําเนินเรื่อง 

ซ่ึงเปนตนเหตุท่ีทําใหนางมโนหราพบกับพระสุธน ถือวาเปนตนเหตุของการดําเนินเรื่องท้ังหมด 

นอกจากนั้นพรานบุณยังมีบทบาทการแสดงท่ีแตกตางจากตัวละครอ่ืน เชน การแตงกาย การรอง และ

จะเนนการพูดเจรจาดําเนินเรื่องราวดวยภาษาใตจึงทําใหตัวละครพรานบุณมีบทบาทสําคัญท่ีสื่อให

เห็นถึงตนกําเนิด  การแสดงละคร เรื่อง มโนหรา พบใน ตอน พรานบุณจับนางมโนหรา มีรูปแบบการ

แสดงท่ีเนนการเจรจาระหวางตัวพรานบุณและนางมโนหราท่ีซับซอนในเรื่องของภาษา ดังนั้น ผูแสดง

จึงตองใชความสามารถหลายดานท้ังการรํา รอง พูด จึงหาผูแสดงไดยากและในการแสดงมีระยะ

เวลานาน โอกาสและปจจัยสนับสนุนนอยลงสงผลใหการแสดงละคร เรื่อง มโนหรา ตอน พรานบุณจับ

นางมโนหรา ไมคอยนิยมนํามาจัดแสดง จากท่ีกลาวมาเห็นไดวาตัวละครพรานบุญในละคร เรื่อง 

มโนหรา เปนตัวละครประกอบ ท่ีมีบทบาทและความสําคัญท่ีทําใหนางมโนหรากับพระสุธนพบกัน 

เปนตนเหตุการณเกิดเรื่องราวท้ังหมด และถือวาพรานบุณยังเปนตัวละครท่ีคงรูปแบบการแสดงละคร

ชาตรีแบบเดิมไวในละคร เรื่อง มโนหรา จนถึงปจจุบัน 

 

คําสําคัญ: บทบาท, การแสดง, พรานบุณ, มโนหรา 
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Role and Importance of Phranboon in Manohra 

 

Sirichai  Nakphut 

Faculty of Fine and Applied Arts 

Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

 The objective of this article is to study the role and importance of Phranboon, 

an important character in Manohra story by Fine Arts Department. The research  is 

done through document study, interview with respective artist, and participant 

observation.  The results shown that the character ‘Phranboon’ in Manohra’s episode: 

Phranboon took Manohra is an important character of the story. It is the main cause 

that made Manohra to meet with Phrasuthon, and it is the starting of the whole story. 

Moreover, Phranboon character is also different from other character in the story. The 

character has its own dress, singing technique, and mostly speaks his dialogue with 

Southern dialect. These make such an important role for the starting point of the show. 

The Manohra episode : Phranboon took Manohra has complex linguistic dialogues 

between Phranboon and Manohra, so the actor has to use extended abilities including 

dancing, singing, and speaking. The length of the show is also extensive, these make 

the plays’ recruiting process difficult. Opportunities and supporting factors are also 

decreased. It made the Manohra’s episode: Phranboon took Manohra become a less 

interesting show to make We can see that Phranboon character in Manohra story is an 

important supporting character in making Manohra and Phrasuthon to meet each other 

and it is the starting of the whole story. Phranboon is also a character that preserve 

Lakorn-Chatree format of plays in Manohra to this day. 

 

Keywords: role, show, Phranboon, Manohra 
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บทนํา 

 วรรณคดี เรื่อง พระสุธน -มโนราห นิยมนํามาแสดงในรูปแบบของละครชาตรี ซ่ึงนิยมแสดง            

ในแถบภาคใตของประเทศไทย ตอมาในสมัยพระเจากรุงธนบุรี ละครชาตรีก็เขามาแพรหลายในเมือง

หลวงแตยังยึดหลักการแสดงตามรูปแบบของการแสดงละครชาตรีแบบเดิมท่ีมีตัวละครเพียง 3 ตัว              

คือ ตัวนายโรง (ตัวพระ) ตัวนางเอก (ตัวนาง) และตัวเบ็ดเตล็ด (ตัวประกอบ) มีเนื้อเรื่องท่ีกระชับ 

สนุกสนาน โดยดําเนินเรื่องผานตัวละครท้ัง 3 ประเภทนี้  ดังนั้น เรื่องท่ีจะนํามาแสดงจึงสามารถ                  

ใชไดแคบางตอนเทานั้นและเรื่องท่ีนิยมนํามาแสดงสวนใหญ คือ เรื่อง มโนหรา จากการสัมภาษณ               

ครูประสาท  ทองอราม นาฏศิลปน สํานักการสังคีตล กรมศิลปากร กลาววา ไดเลือกเอาตอนพราน

บุณจับนางมโนหรามาถวายพระสุธนมาแสดง เนื่องจากมีเนื้อหาท่ีเขาใจงายและมีตัวละครท่ีโดดเดน                 

เพียงตัวนายโรงและตัวนางเอกเทานั้น สงผลใหตัวละครพรานบุณท่ีมีบทบาทเปนตัวละครประกอบ            

ไดรับความสนใจจากผูชมนอยลง ท้ังท่ีเปนตัวละครตนเหตุทําใหพระสุธนและนางมโนหราไดพบกัน           

ก็คือ “พรานบุณ” (ประสาท  ทองอราม. สัมภาษณ, 2 มกราคม 2562) 

 

 
ภาพท่ี  1  การแสดงละครชาตรีแบบเดิม 

(ท่ีมา : เสาวณติ  วิงวอน. 2554. น. 174) 

 

 “พรานบุณ” หรือ พรานบุณฑริก (อานวา บุญ-ดะ-ริก ซ่ึงแปลวา บัวขาว) เปนตัวละคร

ประกอบท่ีสําคัญตัวหนึ่งในละครชาตรี เรื่อง มโนหรา ซ่ึงเปนตัวดําเนินเรื่องราวในชวงแรกของการ

แสดงถือวาเปนปฐมบทของการแสดงละครเรื่องนี้ โดยเคาโครงของเรื่อง มโนหรา นํามาจากเรื่องเลา

อดีตชาติของพระสมณโคดม ตัวละครพรานบุณ ในเรื่อง มโนหรา เปนพรานผูหนึ่งท่ีอาศัยอยูในเมือง

นครปญจาล ครั้งหนึ่งพรานบุณไดเขาปาลาสัตวแลวไดไปชวยชีวิตพญานาค ชื่อ ชมพูจิต โดยพรานบุญ

ไดฆาผูประทุษรายตอพญานาคตาย ทาวชมพูจิตซ่ึงเปนพญานาคจึงพาพรานบุณลงไปเมืองบาดาลและ
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ทําความเคารพสักการะพรานปาเปนเวลา 7 วัน แลวก็พากลับมาสงท่ีเมืองมนุษยพรอมกับมอบเพชร

นิลจินดาใหกับพรานบุณไวอยางมากมายแลวสั่งไววาตอไปภายหนาถาตองการใหชวยเหลือขอใหบอก

จะยินดีชวยทุกอยาง ครั้นวันหนึ่งพรานบุญไดออกไปลาสัตวในปาจนถึงอาศรมพระฤษี ซ่ึงอยูใกลกับ                  

สระโบกขรณีจึงเขาไปนมัสการ บังเอิญวันนั้นตรงกับวันเพ็ญกลางเดือนฝูงกินรีจะพากันมาเลนน้ําสง

เสียงมาจนถึงอาศรมของพระฤษี พรานบุณไดยินจึงไปแอบดูแลวคิดอยากจะจับนางกินรีไปถวายพระสุ

ธนจึงกลับไปปรึกษาพระฤษีเพ่ือหาวิธีจับนางกินรี จึงทราบวาตองใชบวงบาศ ท่ีไดจากทาวชมพูจิตใน              

การจับเทานั้น พรานบุญจึงเดินทางไปขอบวงบาศจากทาวชมพูจิตแลวนํามาจับนางกินรีในวันเพ็ญ

ตอมาเพ่ือจะไดนําไปถวายพระสุธน (กรมศิลปากร, 2498: 8-9) 

 

 
ภาพท่ี  2  สูจิบัตร ละคร เรื่อง มโนหรา 

(ท่ีมา : กรมศิลปากร, 2498) 

 

 ละครเรื่อง มโนหรา ท่ีนําออกแสดง ณ โรงละครศิลปกร นั้นไดมีการปรับปรุงข้ึนใหม โดยนําเอา

นาฏยกรรมหลายอยางมาผสมผสานกัน แตก็คงแนวทางละครชาตรีของเดิมไว แมจะไมคุนชิน แตผูท่ี

ไดรับชมยอมจะไดยินสําเนียงเลียนแบบของชาวไทยในจังหวัดภาคใต ซ่ึงเปนสําเนียงขับรองของละคร

ชาตรีท่ีนํามาเปนแบบอยางแตเดิม (กรมศิลปากร, 2498: 6-7) รวมถึงองคประกอบหลาย ๆ อยาง             

ในการแสดงก็ยังใหเห็นถึงรูปแบบของละครชาตรี ในการแสดงนั้น ยังกําหนดใหตัวพรานบุณพูดเจรจา

โดยเลียนสําเนียงของชาวใตอีกดวย 

 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาตัวละครพรานบุณมีความสําคัญอยางยิ่งในละคร เรื่อง มโนหรา 

ในทางดานวรรณกรรมพรานบุญเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหนางเอกกับพระเอกมาพบกันจนทําใหเกิด

เรื่องราวตาง ๆ ตามมา  
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ภาพท่ี 3  พรานบุณจับนางมโนหรา 

(ท่ีมา : https://www.gqthailand.com โดย ภัทรชนน ศักดิ์ศริิสมัพันธ.  วันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

 

 บทความนี้จึงมุงศึกษาตัวละครพรานบุณในละคร เรื่อง มโนหรา ของกรมศิลปากร ท้ังบทบาท

และความสําคัญของตัวละครพรานบุณโดยศึกษาขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ สัมภาษณขอมูล                   

จากศิลปนอาวุโส และการสังเกตแบบมีสวนรวม เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาคนควาเชิงลึกตอไป 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 

 1.  ศึกษา รวบรวมขอมูลจากเอกสารวิชาการและหนังสือท่ีเก่ียวของจาก สํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หอสมุดแหงชาติ หองสมุดวิทยาลัยนาฏศิลป และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 2.  ศึกษาจากการสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญทางดานนาฏศิลปไทย โดยบันทึกการใหสัมภาษณดวย

เครื่องบันทึกเสียง และถอยคําสัมภาษณ นายเกษม  ทองอราม  ผูเชี่ยวชาญดานนาฎศิลปไทย                 

วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม  

 3.  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ไดแก แบบสัมภาษณ โดยมีประเด็นคําถามเก่ียวกับตัวละคร

พรานบุณในละคร เรื่อง มโนหรา ของกรมศิลปากร ท้ังบทบาทและความสําคัญของตัวละครพรานบุณ               

และประวัติของผูใหสัมภาษณ โดยการเก็บบันทึกขอมูลจากการบันทึกเสียงและจดบันทึกในเอกสารไว

เปนลายลักษณอักษร 

 4. การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยประมวลขอมูลจากเอกสาร

วิชาการ หนังสือ และการภาคสนามการใหสัมภาษณในพ้ืนท่ี แลวนํามาสรุปผลการศึกษาเปนเลม

เอกสาร   

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาบทบาทและความสําคัญตัวละครพรานบุณ ในละคร เรื่อง มโนหรา ของ                  

กรมศิลปากร ไดแบงประเด็นการศึกษา ดังนี้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 708 | 
 

 

 

 
ภาพท่ี  4  การแสดงละคร เรื่อง มโนหรา ตอน พรานบุณจับนางมโนหรา 

(ท่ีมา : เสาวณติ  วิงวอน. 2554. น. 175) 
 

 1.  รูปแบบการแสดง 

 การแสดงละคร เรื่อง มโนหรา ของกรมศิลปากร เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2498                      

ไดเริ่มจัดการแสดงข้ึนครั้งแรก ณ โรงละครศิลปากร ซ่ึงมีรูปแบบการแสดงท่ีปรับปรุงและสราง           

บทข้ึนใหม โดยแบงได 5 ฉาก ดังนี ้

 ฉากท่ี 1  สระโบกขรณี   กลางปา 

 ฉากท่ี 2  ตําหนักนางมโนหรา นครปญจาล 

 ฉากท่ี 3  หนาพระลาน  นครปญจาล 

 ฉากท่ี 4  ปา ( ตอน 1 อาศรม  ใกลสระโบกขรณี และตอน 2 ปาลึก) 

 ฉากท่ี 5  ทองพระโรง  นครไกรลาศ 

 (กรมศิลปากร, 2498: 3) 

 

 ตัวละครพรานบุณจะปรากฏในฉากท่ี 1 สระโบกขรณี กลางปาหิมพานต ซ่ึงเปนการเปด

เรื่องของการแสดงละครเรื่องนี้ โดยในบทละครมีเนื้อรองท่ีแนะนําตัวพรานบุณไววา  

 
 “ กลาวถึงพรานปา  ชื่อวาพรานบุณ  เคยไดทําคุณ  แกทาวนาคา 

มีบวงนาคราช   อํานาจแรงกลา  พรานไพรไดมา  จากแดนบาดาล 

หมายจับกินรี  สาวศรีโสภา  เคยโบกบินมา  โสรจสรงสนาน 

ณ โบกขรณี   เปนที่สําราญ  ทุกทุกเพ็ญวาร  ตามประเพณี 

พรานไพรหมายปอง  คอยยองคอยยาง  ตามแถวแนวทาง  ระหวางไพรศรี 

มือกํากระชับ   จับบวงวาสุกรี  หมายคลองกินรี  สาวสวยสําอาง 

ชะแงแลจอง  มือปองพักตรา  ดูบนเวหา   ทางมาของนาง  

เห็นแตวิหก    โผนผกบินพลาง  ยังไมเห็นทาง  วาเธอจะมา ” 

(กรมศิลปากร, 2498:1) 
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ภาพท่ี  5  การแสดงละคร เรื่อง มโนหรา ตอนพรานบุณจับนางมโนหรา มูลนิธินาฏศลิปสมัพันธ 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com โดย pandakas วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561) 

 

 จากเนื้อรองในบทละครขางตนจะกลาวถึงตัวพรานบุณท่ีมีอาวุธคูกาย คือ บวงนาคราช                  

ท่ีมีจุดประสงคในการไปจับตัวนางกินรี ซ่ึงเปนเหตการณสําคัญในเรื่อง อีกท้ังรูปแบบการแสดงในฉาก

นี้เปนการรําเดี่ยวของตัวละครพรานบุณ หลังจากการรําตามบทรองก็จะมีการเจรจาเปนภาษาใต                    

ในการอธิบายขยายความตอจากบทรอง นอกจากนั้นยังมีการรองประกอบการรําของตนเองอีกดวย               

ซ่ึงเปนการแสดงถึงไหวพริบ ความสามารถ และฝมือของนักแสดงท่ีไดรับบทบาทการแสดงตัวพราน

บุณ     

 2.  บทบาทและความสําคัญตัวพรานบุณ ในละคร เรื่อง มโนหรา ของกรมศิลปกร 

  ตัวพรานบุณไดมีบทบาทและความสําคัญในการแสดงละคร เรื่อง มโนหรา ของกรม

ศิลปกร ท่ีมีบทนอยท่ีสุดเพราะออกมาเพียงฉากเดียวเทานั้น แตมีบทบาทสําคัญท่ีสุดเนื่องจากเปน

สาเหตุท่ีทําใหนางมโนหราและพระสุธนไดพบกัน ซ่ึงกอนจะนํานางมโนหราไปถวายแกพระสุธนตัว

พรานบุณก็ไดมีการยื้อยุดฉุดรั้งกับนางมโนหรา เปนอีกฉากหนึ่งทีแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของตัว

พรานบุณ ดังเนื้อรองท่ีวา 

 

 “พรานรุดฉุดรั้ง ดึงดวยกําลัง ใหนางจรจรัล  

 เค่ียวเข็ญขมขู ลากลูพัลวัน  พาลัดดัดดัน สูดงพงพี  

 แมนางมโนหรา จะขอกรุณา วอนวาพาที 

 แตวาพรานไพร มิไดปราณี ตะคอกเฆ่ียนตี ตลอดทางไป ” 

(กรมศิลปากร, 2498: 4) 
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 จากบทรองขางตนจะเห็นไดวาพรานบุณมีการแสดงออกถึงบทบาทในการพานางมโนหรา

เดินทางไปเมืองนครปญจาล ซ่ึงในการแสดงนั้นตัวพรานบุณก็ไดมีท้ังการรองและการรําเอง แตกตาง             

จากตัวละครอ่ืนในเรื่องท่ีมีหนาท่ีเพียงเจรจาและรําประกอบเพลงเทานั้น (เกษม ทองอราม. สัมภาษณ

, 27 มกราคม 2562) ดังนั้น บทบาทและความสําคัญตัวพรานบุณ ในละคร เรื่อง มโนหรา ของกรม

ศิลปกร จึงสามารถแบงได 4 ประเด็น ดังนี้ 

  1.  การรํา ในการรําของตัวพรานบุณ จะปรากฏในการแสดงชวงท่ี 1 ในละคร                       

เรื่อง มโนหรา เปนการรําท่ีแตกตางจากตัวละครอ่ืนท่ีไมตองจําเปนตองออนชอยสวยงาม แตเนนการ

รําประกอบตีทาตามบทรองในลักษณะของบทบาทพรานปา ท่ี มีทาทางคลองแคว วองไว 

กระฉับกระเฉง  

  2.  การเจรา ของตัวละครพรานบุณจะใชภาษาและสําเนียงใตในการพูดเนื่องจาก              

เปนตัวละครท่ีนํามาจากละครชาตรีแบบเดิมจึงยังตองคงเอกลักษณไว ซ่ึงในละคร เรื่อง มโนหรา                  

มีเพียงตัวพรานบุณเทานั้นท่ีเจราเปนภาษาใต 

  3.  การรอง นอกจากการรําและเจราของตัวพรานบุณท่ีมีบทบาทสําคัญแลวยังมีการรอง                  

ท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนตัวละครท่ีตองรองประกอบการแสดงซ่ึงจะเห็นไดเดนชัดคือตอนท่ีพรานบุณจับ  

นางมโนหราไดและกําลังพยายามโนมนาวใจใหนางไปกับตนแตนางมโนหราไมไปจึงเกิดการ                   

ยื้อยุดฉุดรั้งกัน ในตอนนี้ตัวพรานบุณจะมีบทรองชื่อ เพลง รองรายมโนหรา ประกอบแสดงทาทาง              

ตามบทรอง จะเห็นไดวาเปนการแสดงถึงศักยภาพความสามารถของตัวพรานบุญไดอยางชัดเจน 

  4.  อารมณในการแสดง เนื่องจากตัวพรานบุณตองใชทักษะหลายดานในการแสดง                 

ท้ังรอง รํา เจรจา ดังนั้น ผูท่ีไดรับบทบาทจะตองทําความเขาใจกับบทละคร รวมถึงลักษณะบุคลิก                  

ของตัวพรานบุณ จึงจะสงผลใหผูแสดงถายทอดและเขาถึงอารมอละบทบาทของตัวละครพรานบุณ             

ไดดีมากข้ึน ในการรับบทบาทตัวพรานบุณนั้นไมเพียงจะตองมีทักษะในการแสดงท่ีดีเทานั้น แตจะตอง

มีไหวพริบในการรองและรําดวยตนเองอีกดวยและพรานบุณเปนเพียงตัวละครเดียวในเรื่องท่ีเจรจา            

เปนภาษาใต ตัวพรานบุณจะแตกตางจากตัวละครอ่ืนเพ่ือคงเอกลักษณของความเปนละครชาตรี    

แบบเดิมไวอยู โดยพรานบุณจะแตงกายตามแบบพันทางมีลักษณะคลายพรานปา คือ นุงผาโจงหยักรั้ง             

สีแดง ใสเสื้อลงยันต ผูกผาประเจียด สะพายยาม(ขางในมีบวงนาคบาศ) ถือหอกซัด ท่ีสิ่งท่ีโดดเดน              

ของตัวละครพรานบุณในเรื่องนี้ คือ สวมหนาพรานสีแดงตรามแบบโนหราของใตซ่ึงเปนสัญลักษณ                

ท่ีเดนชัดของตัวพรานบุณตามแบบละครชาตรีในเรื่อง มโนหรา  

 3.  การถายทอดการแสดง 

 ในยุคของกรมศิลปากรไดนําละครชาตรีมาประยุกตและแตงบทข้ึนใหม ท้ังการปรับปรุงทา

รํา ดนตรี และมีการผสมผสานเครื่องดนตรีระหวางของละครชาตรีทางภาคใตกับวงปพาทยของ               

ภาคกลาง กลายเปนละครชาตรีเครื่องใหญ ซ่ึงเปนการปรับปรุงท่ีงดงามและนิยมอยางยิ่ง เม่ือป                   
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พ.ศ.2498 ทางกรมศิลปากรไดคัดเลือกผูแสดงออกเปน 2 ชุด โดยผูท่ีไดรับบทบาทตัวพรานบุณ                  

เปนตัวแรกของกรมศิลปากร คือ ชุด ก. ครู ยอแสง ภักดีเทวา และ ชุด ข. ครูจํานง พรภิสุทธิ์                    

(กรมศิลปากร, 2498. น.17) 

 ตอมา ครูยอแสง ภักดีเทวา ไดถายทอดใหรุนตอไป คือ ครูประสาท ทองอราม ถาหากพูด

ถึงการแสดงละคร เรื่อง มโนหรา นอกจากจะรูจักตัวพระสุธนและตัวมโนหราแลว ผูชมสวนใหญก็จะ

รูจักตัวพรานบุณ เพราะถาพูดถึงบทบาทของตัวพรานบุณในละคร เรื่อง มโนหรา ก็จะเปนตัวละคร

หนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญท้ังดานวรรณกรรม ดานภาษา ดานบทบาทในการแสดง ท่ีมีลักษณะเฉพาะของ                   

ตัวพรานบุณ 

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดทําใหเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของตัวพรานบุณ ในละคร               

โนราชาตรี เรื่อง พระสุธน - มโนราห ท่ีนิยมแสดงในแถบภาคใตของไทย ท่ีในสมัยกอนละครชาตรีจะ

นิยมเลนเพียง 3 ตัว คือ ตัวนางโรง ตัวนางเอก และตัวเบ็ดเตล็ด(ตัวประกอบ) โดยตัวพรานบุณจะจัด

อยูในประเภทตัวเบ็ดเตล็ดท่ีมีความสําคัญในการดําเนินเรื่องท่ีทําใหพระเอกและนางเอกมาพบกัน                   

กรมศิลปากรไดมีการปรับปรุงและแตงบทละคร เรื่อง มโนหรา ข้ึนใหมผสมผสานระหวางดนตรี                

ทางภาคใตกับภาคกลางเขาดวยกันและไดนําออกแสดง ณ โรงละครศิลปกร ท้ังทางนาฏยกรรม                

หลายอยางมาผสมผสานกันอยางลงตัวแตยังคงแนวทางละครชาตรีของเดิมไว ในการแสดงนั้น               

ยังกําหนดใหตัวพรานบุณพูดและเจรจาโดยเลียนสําเนียงของชาวใตอีกดวย 

 การแสดงละคร เรื่อง มโนหรา ของกรมศิลปากร ท่ีปรับปรุงข้ึนใหมนั้นมีท้ังหมด 5 ฉาก                 

แตตัวละครพรานบุญจะปรากฏเพียงในฉากท่ี 1 สระโบกขรณี กลางปาหิมพานต ซ่ึงเปนการเปดเรื่อง     

ของการแสดงละครเรื่องนี้ ดานรูปแบบการแสดงในบทละครมีเนื้อรองท่ีแนะนําตัวพรานบุณท่ีมี

จุดประสงคในการไปจับตัวนางกินรี ซ่ึงเปนเหตการณสําคัญในเรื่อง อีกท้ังในรูปแบบการแสดงในฉากนี้

เปนการรําเดี่ยวของตัวละครพรานบุณ การเจรจาเปนภาษาใตท่ีเปนเอกลักษณของตัวละครพรานบุณ

ถือวาเปนการแสดงถึงไหวพริบ ความสามารถ และฝมือของนักแสดงท่ีไดรับบทบาทการแสดง                    

ตัวพรานบุณ ซ่ึงนอกจากการรําและการเจรจาแลวตัวละครพรานบุณยังมีลักษณะเฉพาะในดาน

รูปแบบการแสดง คือ มีการรองประกอบกับการรําไปพรอมกัน ดังนั้นนักแสดงท่ีไดรับบทบาทนี้ตองมี

ทักษะหลายดาน มีไหวพริบ มีฝมือ และหม่ันฝกซอมตนเองอยูเสมอ จึงจะไดรับเลือกจากครูใหแสดง                 

ในบทบาทพรานบุณ  

 

สรุปและอภิปรายผล  

 บทบาทและความสําคัญของพรานบุณในละคร เรื่อง มโนหรา คนท่ีไดรับบทบาทในการแสดง                  

ตัวพรานบุณนี้ตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการท่ีจะไดรับคัดเลือกออกแสดง เม่ือ พ.ศ.2498 ซ่ึงเปน           
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ครั้งแรกท่ีกรมศิลปากรไดนําการแสดงละคร เรื่อง มโนหรา จัดออกแสดงเปนครั้งแรก มีนักแสดง                         

ท่ีรับบทบาทเปนตัวพรานบุณ แบงออกเปน 2 ชุด คือ ชุด ก. ครูยอแสง  ภักดีเทวา และ ชุด ข.                  

ครูจํานงค  พรภิสุทธ ซ่ึงตอมาครูยอแสง ภักดีเทวา ไดถายทอดกระบวนทารําและกลวิธีในการแสดง              

ตัวพรานบุญใหกับครูประสาท  ทองอราม ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และมีฝมือในการแสดง              

ทุกแขนง ซ่ึงบทบาทและความสําคัญตัวพรานบุณ ในละคร เรื่อง มโนหรา ของกรมศิลปกรนั้น                

สามารถแบงได 4 ประเด็น คือ 1) การรํา ของตัวพรานบุณนั้นจะปรากฏในการแสดงชวงท่ี 1               

ในละคร เรื่อง มโนหรา เปนการรําท่ีแตกตางจากตัวละครอ่ืนท่ีไมตองจําเปนตองออนชอย สวยงาม                  

แตเนนการรําตีทาตามบทรองท่ีมีทาทางกระฉับกระเฉง  2) การเจรจา ของตัวละครพรานบุณจะใช

ภาษาและสําเนียงใตในการพูดตามแบบละครชาตรีด้ังเดิมจึงยังตองคงเอกลักษณไว ซ่ึงเปนเพียงตัว

ละครเดียวใน เรื่อง มโนหรา ท่ีเจราเปนภาษาใต  3) การรอง นอกจากการรําและเจราของตัวพราน

บุณแลวยังมีการรองท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนตัวละครท่ีตองรองและรําประกอบการแสดงในเพลง รอง

รายมโนหราท่ีแสดงทาทางการยื้อยุดฉุดรั้งกันกับนางมโนหรา ซ่ีงเปนการแสดงถึงศักยภาพ

ความสามารถของตัวพรานบุญไดอยางชัดเจน  4) อารมณในการแสดง เนื่องจากตัวพรานบุณตองใช

ทักษะหลายดานในการแสดงท้ัง รอง รํา เจรจา ดังนั้นผูท่ีไดรับบทบาทจะตองทําความเขาใจกับบท

และศึกษาบุคลิกของตัวละคร ซ่ึงจะสงผลใหผูแสดงเขาใจและสามารถถายทอดบุคลิกของตัวพราณ

บุณไดชัดเจนยิ่งข้ึน จากท่ีกลาวมานั้นจึงเห็นไดวาผูท่ีจะไดรับบทบาทและสืบทอดเปนตัวพรานบุญนั้น                  

มีจํานวนนอย เนื่องจากคุณสมบัติไมตรงตามท่ีครูกําหนดไวจึงทําใหไมมีคนรับการถายทอดตอจาก          

รุนปจจุบัน คือ ครูประสาท  ทองอราม บทความเรื่องนี้จึงตองการนําเสนอมุมมองดานบทบาทและ

ความสําคัญของตัวพรานบุณใหคนท่ัวไปไดรูจักและใหความสําคัญมากยิ่งข้ึน ท้ังทางดานรูปแบบ               

การแสดง และดานความสามารถของนักแสดงท่ีรับบทบาทพรานบุณ รวมถึงการถายทอดทารําจาก               

ครูตั้งแตในอดีตจนถึงครูในยุคปจจุบัน 

  

ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาบทบาทและความสําคัญของตัวพรานบุญในละคร เรื่อง มโนหรา ผู ศึกษามี

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคนควาในครั้งตอไป ในการนําผลการศึกษาจากบทความฉบับนี้เปนขอมูล

ในการทําวิจัยหรือบทความท่ีเก่ียวกับตัวพรานบุณในภาพรวม ท่ีมุงศึกษาบทบาทและความสําคัญของ

ตัวละครพรานบุณในแตละทองถ่ินของประเทศไทย วามีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร โดยการ

นําทฤษฎีหนาท่ีตัวละครมาใชวิเคราะห เปนตน  
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ลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชร 

 

ภัสสรีธัช ชูเชิด 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชร  โดยศึกษาขอมูล

จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  การสัมภาษณขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของ  การสังเกตการณแบบไมมีสวน

รวม  และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม     

 ผลการศึกษาพบวา การแสดงลิเกเมืองเพชรประกอบดวยลักษณะการแสดงท่ีสําคัญ ดังนี้    

1. การใชเพลงเถาและเพลงตับประกอบในการแสดงนอกเหนือจากการรองเพลงราชนิเกลิง 2. การใช

ภาษาในบทรองท่ีเนนการสื่อความหมายและใจความสําคัญของสารท่ีตองการสื่ออยางตรงไปตรงมา

มากกวาการเลนคําสัมผัสอักษร 3. การใชเพลงท่ีมีสําเนียงออกภาษาใหถูกตองตรงกับเชื้อชาติของตัว

ละครในเรื่อง  4. การใชกระบวนทารําท่ีเปนการตีบททารําตามความหมายของบทรองหรือบทเจรจา

อยางท่ีปรากฎในงานนาฏศิลปไทย 

 ลิเกเมืองเพชรเปนการแสดงท่ีคนในจังหวัดเพชรบุรีนั้นทําการแสดง  ลักษณะของการแสดง

ในดานการรอง  การรํา  และการท่ีรูจักนําเหตุการณของสังคมท่ีเปนกระแสนิยมเขามาประยุกตใชให

เหมาะสมกับการแสดง  สงผลใหลิเกเมืองเพชรมีอัตลักษณ  แมวาลักษณะของการแสดงจะ

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย   แตศิลปนลิเกเมืองเพชรยังคงรูปแบบการแสดงเชนเดิมพรอมกับเปดโอกาส

ยอมรับสิ่งใหมๆ เขามาอยางไมสิ้นสุดการเรียนรู เพ่ืออนุรักษศิลปะในทองถ่ินใหสืบไป 

 

คําสําคัญ: ลิเก, ลิเกเมืองเพชร, การแสดงลิเกเมืองเพชร 
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The Characteristic of Likay Phetchaburi Province 
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Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the characteristics of Likay performed 

in Phetchaburi province, Thailand.  Review of related literature, stakeholder interview, 

participatory observation and non-participant observation were employed to obtain 

the data for the study.  

 The study found that Thai traditional dramatic performance in Phetchaburi 

province consists of the following important characteristics:   1.  The use of Thao and 

Thub songs in the performance apart from Ratchanikul Nigeling song. 2.  The use of 

verse language in lyrics that emphasizes the meaning and importance of the message 

by conveying the message directly rather than using the homograph and the 

homophone.  3.  The use of the song that is in tune with the language and accent of 

the character's ethnicity.  4. The use of the dance process that relates to the meaning 

of the dance role, lyrics or words that appear in Thai classical dance 

 To sum up, Thai traditional dramatic performance in Phetchaburi province is 

the show performed by local people in Phetchaburi province. The characteristics of 

the performance, in terms of singing, dancing and applying social trends to the 

performance, lead to the identity of Phetchaburi Likay.  Although forms of the 

performance change with the times, Thai traditional dramatic performance in 

Phetchaburi province still maintains its form while allowing opportunities to accept 

new things in order to permanently preserve local arts. 

 

Keywords: Likay, Likay Phetchaburi, Phetchaburi Province 

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 716 | 
 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหา 

ลิเกเปนมหรสพของไทยท่ีมีตนกําเนิดมาจากพิธีสวดของชาวมุสลิมนิกายเจาเซ็น  การแสดง

ลิเกในสังคมไทยไดปรากฏหลักฐานในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาส

พิธีบําเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน (นงคนุช  ไพรพิบูลยกิจ, 

2541: 14) ในชวงสมัยนั้นเปนการแสดงท่ีสะทอนถึงศาสนา หลังจากนั้นจึงคอยวิวัฒนาการการแสดง

ในลําดับตอมา ซ่ึงแบงการแสดงออกเปน  2 แบบ  คือ  ละกูเยาหรือลําตัด  และฮันดาเลาะหรือ  

ละครสั้น (มนตรี  ตราโมท, 2518: 68-69)  และการแสดงลิเกนี้ไดวิวัฒนาการมาจากรูปแบบฮันดา

เลาะในเวลาตอมา การแสดงลิเกเผยแพรและเจริญรุงเรืองในสังคมไทยในชวงพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวการแสดงกระจายไปท่ัวท้ังพระนครและหัวเมืองตางๆ อยางมาก (สุรพล วิรุฬ

รักษ, 2539: 41-42) เนื่องจากรูปแบบของการแสดงนั้นมีความเปนอิสระไมตายตัวจึงมีการปรับเปลี่ยน

ตามยุคสมัยอยูเสมอ เม่ือเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาการแสดงลิเกไดมีการปรับระบบแสง  สี  

เสียง  ตลอดจนเครื่องแตงกายท่ีประดับชุดดวยเลื่อม เพชร สงผลใหการแสดงลิเกนั้นดูตระการตา จน

เกิดความนิยมสําหรับผูชมในทุกเพศทุกวัย (เพทาย  อรรถศิลป, 2538: 66-67) 

 ศิลปะการแสดงพ้ืนบานอยางการแสดงลิเก หรือ นาฏดนตรี  เกิดจากภูมิปญญาชาวบานท่ี 

นอกจากจะสะทอนคุณคาทางวัฒนธรรมประจําชาติ ยังบงบอกไดวาการแสดงลิเกเปนสิ่งท่ีสังคมไทย

ยังคงอนุรักษ  และสืบสานกันมาจากรุนสูรุนมาจนถึงปจจุบัน  แมวาการแสดงลิเกจะกระจายตัวอยูท่ัว

ประเทศไทย แตศิลปนในตามจังหวัดตางๆ พยายามสรางลักษณะการแสดงในพ้ืนท่ีตนเองใหมีอัต

ลักษณท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ  โดยสิ่งเหลานี้อาจเกิดจากความถนัดหรือการถายทอดตอกัน

มาใหเปนรูปแบบเฉพาะจังหวัดนั้น  สงผลใหรูปแบบการแสดงในแตละคณะมีความถนัดแตกตางกัน

จนมีการสรางอัตลักษณของตนเองใหเกิดความแตกตางจากคณะอ่ืนๆ และสิ่งเหลานี้เองท่ีทําใหชื่อของ

แตละจังหวัดนั้นเขามามีบทบาทตอทายของคําวา “ลิเก” เพ่ือบงบอกวาลักษณะการแสดงลิเกในความ

นิยมรูปแบบนี้เปนอัตลักษณของเขตพ้ืนท่ีจังหวัดใด  เชน ลิเกเมืองพิจิตร (ลิเกจังหวัดพิตร) เปนลิเกท่ี

จัดอยูในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือมีความถนัดในดานการรองกลอนราชนิเกลิงท่ีเนนการเลนคําดวยพยัญชนะ

และสระใหเกิดความไพเราะ  ลิเกเมืองอางทอง (ลิเกจังหวัดอางทอง)  เปนลิเกท่ีจัดอยูในเขตพ้ืนท่ีภาค

กลางลักษณะการแสดงจะมีองคประกอบของการแสดงแบบท่ัวไป การรองราชนิเกลิงอาจมีการรอง

ลักษณะทางลิเกภาคเหนือหรือลิเกภาคกลางบาง  กลาวคือ รองไดท้ังแบบเลนคําดวยพยัญชนะและ

สระ หรือ อาจรองแบบเนนเนื้อหาและความหมายมากกวาการรองเลนคํา  ลักษณะการแสดงจึงรับ

รูปแบบท้ังภาคเหนือและภาคกลาง  ข้ึนอยูกับการนํามาใชของนักแสดง จึงไมสามารถระบุความเดน

ของลิเกเมืองอางทองได  เปนตน  ดวยสาเหตุนี้จึงเปนสวนหนึ่งของการเกิดคําวา “ลิเกเมืองเพชร” 
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วัตถุประสงคในการศึกษา 

 1. ศึกษาลักษณะการแสดงของลิเกเมืองเพชร 

  

วิธีการดําเนินงาน 

 บทความฉบับนี้ศึกษาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณขอมูลจากผูท่ี

เก่ียวของ การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม โดยมีข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

  1.1  ประวัติความเปนมาของลิเก 

  1.2  องคประกอบของการแสดงลิเก 

  1.3  ความหมายของเมืองเพชร 

  1.4  ละครชาตรีเมืองเพชร 

 2. ศึกษาจากขอมูลภาคสนาม 

  2.1 สัมภาษณขอมูลจากผูท่ีเก่ียวของ ไดแก 

 2.1.2  ศิลปนลิเกอาวุโสในจังหวัดเพชรบุรี 

     นางสุนัน  อารียรักษ  (นางเอกสุนันทา  น้ําทพย)  อดีตนางเอกลิเกเมืองเพชร 

     นายเอ้ือม  เชื้อแถว  (พระเอกเอ้ือมพร  ศรรัก)  

 2.2.3  ศิลปนลิเกอิสระในจังหวัดเพชรบุรี 

     นายเผา  บุตรทองคํา (ดาวรายบินเดี่ยว  ลูกหัวดอน) 

     นายประกอบ  ชูเชิด  (ดาวตลกตอย  โปเต)    

     นางสาวฐิติกัณต   ชูเชิด   (นางเอกธิดาวรรณ  โปเต)   

     นางสาวเพ็ญศิริ ประเสริฐพันธ (นางเอกเพ็ญศิริ  ศรีเพชร) 

     นายวันธันวา  ชูวงศ  (พระเอกวัน  ธันวา)   

 2.2.3  คณะลิเกเมืองเพชรท่ีมีทีมงานประจํา 1 คณะ 

     คณะพนม   พ่ึงอํานาจ  (คณะลิเกเมืองเพชร) 

 2.2.5  ศิลปนลิเกตางจังหวัดท่ีเขามาสัมผัสกับลิเกเมืองเพชร 

     นายสัญญา   พุมไสว  (พระเอกสัญญา พ่ึงอํานาจ)  ศิลปนลิเกกรุงเทพมหานคร 

     นายวันชาติ  ศรีชัย  (พระเอกอันวา   ชัยโย)  ศิลปนลิเกจังหวัดอยุธยา 

     นายนพเกา  โอโลม  (พระเอกนพ ธนวัฒน)  ศิลปนลิเกจังหวัดนครปฐม 

     นายสมชาย   ผางาม  นักดนตรีและอดีตนักแสดงลิเก 
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3. การสังเกตการณแบบมีสวนรวม  รวมแสดงลิเกกับศิลปนลิเกเมือง   

4. ศึกษาการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม 

 

สรุปผล 

ลิเกเมืองเพชรมีชื่อเสียงกลาวขานในวงการลิเกก็เพราะลักษณะการแสดงท่ีมีจุดเดนในเรื่อง

ของการนิยมรองเพลงตับ  เพลงเถา  และการนําเพลงออกภาษาเขามาประกอบการแสดงอยูบอยครั้ง  

เนื่องจากมีพ้ืนฐานจากการแสดงละครชาตรีมากอนท่ีจะมาแสดงลิเก  ศิลปนลิเกเมืองเพชรจึงมีความ

ชํานาญในเรื่องการรองเพลงในลักษณะของเพลงไทยเดิมนอกเหนือจากการรองกลอนราชนิเกลิง  

นํามาสูการศึกษาเพ่ือใหศิลปนรุนใหมคงสืบสานอัตลักษณของลิเกเมืองเพชรมาตอไปในการยังชีพ 

 ละครชาตรีเมืองเพชรมีตนกําเนิดมาจากละครผูหญิงของหลวงสมัยรัชกาลท่ี 4 และเขามามี

บทบาทในจังหวัดเพชรบุรีกระท่ังเปนการยังชีพของศิลปนสืบเนื่องกันตอมา (จันทิมา แสงเจริญ, 

2539 : หนา 259)  ในเวลาตอมาการแสดง  ลิเกเริ่มเผยแพรสูพ้ืนท่ีตางๆ ในประเทศไทย  รวมท้ังเขา

มาเผยแพรในจังหวัดเพชรบุรี  จนกระท่ังกลุมศิลปนท่ีแสดงละครชาตรีเมืองเพชรไดพลิกผันมาแสดง

ลิเกเพ่ิมข้ึน  โดยใชพ้ืนฐานจากการรอง  การรํา  การเจรจา  และประสบการณตางๆ  จากการแสดง

ละครชาตรีเขามาผสมผสานกับการแสดงลิเก โดยเฉพาะดานการรองท่ีมีความถนัดในการนําเพลงตับ 

เพลงเถา  และเพลงออกภาษามาใชในการแสดงใหนอกเหนือจากกลอนราชนิเกลิง  สงผลใหการแสดง

ลิเกเมืองเพชรจึงมีชื่อเสียงในเวลาตอมา และดวยตองการบงบอกวาการแสดงลเิกท่ีมีลักษณะเนนการ

รองเพลงตับ  เพลงเถา  และเพลงออกภาษานั้นเปนความนิยมของศิลปนลิเกในจังหวัดเพชรบุรี  จึง

นํามาสูชื่อของจังหวัดเพชรบุรีท่ีเขามามีบทบาทตอทา คําวา “ลิเก” เกิดคําวา  “ลิเกเมืองเพชร” ใน

เวลาตอมา  จนรูปแบบการแสดงลิเกเมืองเพชรกลายเปนท่ียอมรับสําหรับศิลปนในวงการลิเกไทย  

 
ภาพท่ี  1  ละครชาตรเีมืองเพชร 

วลัยลักษณ  ทรงศิริ.  (2559). ละครชาตรเีมืองเพชร. สืบคนเมื่อ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562, 

จาก  https://suanleklek.wordpress.com   
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ลิเกเมืองเพชร 

 ลิเกเมืองเพชร สามารถแบงคําอธิบายความหมายใหชัดเจน  ไดดังนี้   

 ลิเก  หมายถึง ศิลปะการแสดงพ้ืนบานท่ีเกิดจากภูมิปญญาชาวบานของคนไทยมาแลวตั้งแต

กอนป  พ.ศ. 2423 และพัฒนาการรูปแบบการแสดงตามยุคสมัย  การแสดงนั้นเปนมหรสพ  เพ่ือ

ความบันเทิงท่ีแสดงตามโอกาสการวาจางตางๆ   (กนิษฐา  เทพสุด, 2550 : หนา 1-6) 

 เมืองเพชร  หมายถึง ชื่อของจังหวัดเพชรบุรีท่ีมีพ้ืนท่ีอยูทางภาคกลางตอนลาง  และภาคใต

ตอนบนของประเทศไทย  (koi_la_zy, 2554, จาก https://travel.mthai.com/region/ 5898.html  

สืบคนเม่ือ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562) 

 จากคําสัมภาษณนายประกอบ ชูเชิด หรือ  ดาวตลกตอย โปเต  วันท่ี 21 กุมภาพันธ  พ.ศ. 

2562  ศิลปนลิเกเมืองเพชร ท่ีอิสระไมประจําทีมงานกับคณะใด กลาววา ลิเกเมืองเพชร หมายถึง  

บุคคลท่ีถือกําเนิดในจังหวัดเพชรบุรี  ไดรับการถายทอดศิลปะการแสดงลิเกและสืบสานในเวลาตอมา   

 จากคําสัมภาษณนายเผา บุตรทองคํา หรือ ดาวรายบินเดี่ยว ลูกหัวดอน วันท่ี 25 กุมภาพันธ  

พ.ศ. 2562  ศิลปนลิเกเมืองเพชร  ท่ีอิสระไมประจําทีมงานกับคณะใด กลาววา  ลิเกเมืองเพชร  

หมายถึง การแสดงลิเกของคนในจังหวัดเพชรบุรีเทานั้น ท่ีไมไดทําการแสดงลิเกเพียงในจังหวัด

เพชรบุรี  แตทําการแสดงลิเกท่ัวไปในจังหวัดตางๆ  ของประเทศไทย 

 จากคําสัมภาษณนายพนม  บันเทิง หรือ พระเอกพนม พ่ึงอํานาจ วันท่ี 25 กุมภาพันธ  พ.ศ. 

2562 ศิลปนลิเกเมืองเพชร คณะพนม  พ่ึงอํานาจ  กลาววา  ลิเกเมืองเพชร  หมายถึง  ศิลปะการแสดง

พ้ืนบานท่ีศิลปนสวนใหญนี้ถือกําเนิดในจังหวัดเพชรบุรี  และไดรับการถายทอดรูปแบบการแสดงลิเก

สืบมา  การแสดงของลิเกเมืองเพชร ไมไดทําแสดงเพียงเฉพาะเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีเทานั้น  แตทํา

การแสดงท่ัวพ้ืนท่ีในประเทศไทยตามโอกาสการวาจางตางๆ จากคําสัมภาษณนางสาวฐิติกัณต  ชูเชิด 

หรือ นางเอกธิดาวรรณ  โปเต  วันท่ี 27 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 ศิลปนลิเกเมืองเพชร กลาววา ลิเก

เมืองเพชร หมายถึง การแสดงลิเกท่ีศิลปนกําเนิดในจังหวัดเพชรบุรี และสืบสานการแสดงลิเก

ตลอดจนประกอบเปนอาชีพในเวลาตอมา    

 ดังนั้นจากคําสัมภาษณของศิลปนลิเกเมืองพชร อธิบายความหมายลิเกเมืองเพชรไดวา บุคคล

หรือศิลปนท่ีแสดงลิเกเมืองเพชรสวนใหญแลวถือกําเนิดในจังหวัดเพชรบุรี  ในเวลาตอมาไดรับการ

ถายทอดศิลปะการแสดงลิเก  เพ่ือท่ีจะสืบสานและยังชีพตอไป  ลิเกเมืองเพชรไมไดแสดงหรือเผยแพร

เพียงในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีเทานั้น  แตแสดงไปท่ัวประเทศไทย  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับโอกาสในการ

วาจางตามสถานท่ีตางๆ  
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ประวัติความเปนมาของลิเกเมืองเพชร  

 จากการสัมภาษณสุนัน อารียรักษ หรือ นางเอกสุนันทา น้ําทิพย  วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2562  ศิลปนอาวุโสในจังหวัดเพชรบุรี  กลาวไววา คําวา “ลิเกเมืองเพชร” ไดเกิดข้ึนมานานมากไม

สามารถระบุปได  แตผูท่ีริเริ่มลิเกในจังหวัดเพชรบุรี  คือ ครูสุวรรณจากกรมศิลปากร ท่ีเขามาฝกหัด

โขนใหคนในจังหวัดเพชรบุรี  และเวลาตอมาจึงเริ่มฝกหัดลิเกใหเม่ือ  พ.ศ. 2494 ซ่ึงคณะแรกๆ  ของ

จังหวัดเพชรบุรี คือ บุตรน้ําเพชร  จากอดีตจนถึงปจจุบันนั้นมีจํานวนคณะในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีรวม

แลวไมนอยกวา 30  คณะ ผูท่ีเปนเจาของคณะลิเกจะเรียกวา “มีปายคณะ” เปนของตนเอง แบงการ

เปนเจาของคณะได 2 รูปแบบ  ดังนี้  1. หัวหนาคณะท่ีมีคณะของตนเองแตไมมีสมาชิกประจําเปน

ของตนเอง  ปจจุบันมีประมาณ 17 คณะ ไดแก ตอย โปเต เอ้ือมพร ศรรัก บินเด่ียว ลูกหัวดอน วัน 

ธันวา  เคียงฟา สี่พ่ีนอง ฯลฯ  เม่ือรับจางไปแสดงก็จะหาศิลปนทานอ่ืนๆ โดยผานการพิจารณาตาม

ความเหมาะสมมารวมแสดง  และ 2. หัวหนาคณะท่ีมีคณะของตนเองและสมากชิกประจําในคณะสวน

ใหญ  มีประมาณ 3 คณะ ไดแก พนม พ่ึงอํานาจ  แกวขวัญ ฉัตรดนัย และอุมบุญ พรพอพรหม  ศิลปน

ลิเกเมืองเพชรถือกําเนิดและดํารงชีวิตในจังหวัดเพชรบุรี ตอมาไดรับการถายทอดศิลปะการแสดง

แขนงนี้จากบรรพบุรุษ  สงผลใหแสดงลิเกเปนอาชีพ 

 ลิเกเมืองเพชร มีลักษณะท่ีเปนอัตลักษณ ในกรณีท่ีกลาวขานถึงลิเกเมืองเพชรนั้น  ผูคนใน

วงการลิเกมักประจักษกันอยางท่ัวไปวา ศิลปนลิเกเมืองเพชรมีความถนัดและนิยมนําเพลงตับ เพลง

เถา  และเพลงออกภาษา เขามาประยุกษใชในการแสดงลิเก และคอนขางท่ีจะรูจักเพลงจําพวกนี้   

เนื่องจากศิลปนลิเกเมืองเพชรสวนใหญมีพ้ืนฐานจากการแสดงละครชาตรีมากอนท่ีจะมาแสดงลิเก  

ดังคําสัมภาษณศิลปนลิเกในจังหวัดตางๆ  ไดแก นายวันชาติ ศรีชัย (พระเอกอันวา ชัยโย) นายสัญญา 

พุมไสว (พระเอกสัญญา พ่ึงอํานาจ)  นายนพเกา โอโลม  (พระเอกนพ ธนวัฒน) วันท่ี 22- 24  มีนาคม 

พ.ศ. 2562  เพราะการแสดงละครชาตรีเมืองเพชรสวนใหญนั้นจะนิยมรองเพลงตับ  เพลงเถา  และ

เพลงออกภาษาประกอบการแสดง ซ่ึงบงบอกถึงผูแสดงและนักดนตรีจะตองมีพ้ืนฐานความรูของการ

นําเพลงจําพวกนี้ไปใชอยางชํานาญ สงผลใหการถายทอดไปยังรุนสูรุนเกิดข้ึน จนเกิดการซึมซับหรือ

อาจเรียกไดวา “ครูพักลักจํา” 

 จากความเปนมาของลิเกเมืองเพชร  อธิบายไดวาลิเกเมืองเพชรเกิดข้ึนมานานซ่ึงไมสามารถ 

ระบุปได  แตบอกไดวาผูใดเปนผูริเริ่มการแสดงลิเกในจังหวัดเพชรบุรี  ในชวงเวลาตอมาความสามารถ

ของศิลปนท่ีผานการเรียนรู ฝกหัด และพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ สงผลใหเกิด อัตลักษณของลิเก

เมืองเพชร   
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องคประกอบของการแสดงลิเกเมืองเพชร 

 องคประกอบการแสดงลิเกเปนสวนท่ีทําใหการแสดงมีรูปแบบสมบูรณข้ึนและในปจจุบันการ

แสดงลิเกเมืองเพชรของทุกคณะก็มีองคประกอบเหมือนกันกับการแสดงของลิเกในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของ

ประเทศไทย  ดังนี้ 

 1.  ผูแสดง  นิยมใชชายจริงหญิงแทแสดงตามบทบาทของตัวละครท่ีไดรับ 

 2.  เวที/ฉาก ยกระดับสูงกวาพ้ืนประมาณ  1.5-2  เมตร  มีฉากก้ันระหวางดานหนาเวทีและ

ดานหลังเวที   อีกท้ังมีการเสริมพ้ืนท่ีเวทีดานขวาของผูแสดงสําหรับวงดนตรี 

 3. เรื่องราว/บทท่ีใชในการแสดง  นิยมเปนเรื่องท่ีบรรพบุรุษแตงข้ึนมาใหมและไดสืบทอดกัน

ตอมา  อาจมีการนําวรรณคดีไทยมาแสดงเปนบางโอกาส 

 4. กลวิธีการรอง การรํา การเจรจา  ซ่ึงเปนอัตลักษณสําคัญของลิเกเมืองเพชรสามารถ

อธิบายได  ดังนี้ 

  4.1 การรอง  จากการสัมภาษณนายพนม  บันเทิง หรือ พระเอกพนม  พ่ึงอํานาจ 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562  กลาววา ลิเกเมืองเพชรจะนิยมรองราชนิเกลิงสัมผัสตาม   ฉันท

ลักษณของกลอน  ซ่ึงเปนไปตามแบบอยางครูดอกดิน  เสือสงา  (ผูคนคิดกลอนราชนิเกลิง)  และ

อาจารยหอมหวล  นาคศิริ   (ศิลปนอาวุโสแหงวงการลิเกไทย)   นอกเหนือจากการรองราชนิเกลิงยัง

นําเพลงตับ  เพลงเถา  เพลงไทยเดิม  และเพลงออกภาษามาประยุกตใชในการแสดง  เพ่ิมอรรถรสใน

บทบาทการแสดงใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน  

  4.2 การรํา  ลิเกเมืองเพชรมีการใชลีลา  ทาทาง  การรายรํา  ประกอบการรอง  และ

การเจรจา  ซ่ึงเปนกระบวนทารําทางดานนาฏศิลปไทยเขามาผสมผสาน  จะไมปลอยมือหรือวางมือ

นิ่งๆ   

  4.3 การเจรจา  ลิเกเมืองเพชรจะมีการใชภาษาในการแสดงตามสถานะตัวละคร  

การเจรจรามีความกระชับ   โตตอบระหวางคูแสดงไดสอดคลองกัน  สอดแทรกขอคิดไปกับบทบาท

การแสดง  วาจาท่ีใชในการแสดงมีการเนนเสียงหนักเบาตามอารมณ  ซ่ึงตองอาศัยจากความรูสึกท่ี

เสมือนจริง   

  4.4 มุกตลก จากการสัมภาษณประกอบ  ชูเชิด (ดาวตลกตอย โปเต) ศิลปนลิเกเมือง

เพชร  วันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  อธิบายไดวา  “การจะเลนมุกตลกนั้น  บางครั้งจะตองดู

สถานการณหนาเวทีสามารถเลนไดหรือไม  เพราะบางครั้งถาเลนไปแลวผลกระทบทําใหผูอ่ืนเกิดการ

ผิดพลาดระหวางแสดง  ก็ไมควรท่ีจะเลนในสถานการณนั้น   บางครั้งมุกตลกท่ีนํามาสูเสียงหัวเราะ

อาจเปนการดนสดตามสถานการณหนาเวที  และสําเนียงภาษาของคนเพชรบุรีก็สามารถนํามาเจรจา

ในบทแสดงได  ซ่ึงสะทอนความเปนคนจังหวัดเพชรบุรี” 
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 5. การแตงกาย  ลิเกเมืองเพชรมีการแตงกายท่ีเหมือนกับลิเกในพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศไทย  

ชุดประดับดวยเพชร  คริสตัล  แตศิลปนลิเกเมืองเพชรท่ีคงการแตงกายแบบสวมเสื้อก๊ัก  ซ่ึงเปนชุดท่ี 

เกิดข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒  และยังคงแตงกายเชนนั้น  คือ บินเดี่ยว  ลูกหัวดอน ศิลปนลิเกเมือง

เพชร  

 
ภาพท่ี  2  การแตงกายของบินเดี่ยว ลูกหัวดอน ศิลปนลิเกเมืองเพชร 

Yayrai  Sor. (2562). การแตงกายของบินเดี่ยว ลูกหัวดอน ศลิปนลเิกเมืองเพชร.  

สืบคนเมื่อ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562,จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=nvIijxKVcRM 

   

 6.  เครื่องดนตรี   นิยมใชวงปพาทยเครื่องมอญท่ีประกอบดวย  ระนาดเอก ระนาดทุม  ฉ่ิง  

กรับ  ฉาบ  ฆองมอญ  ป  ขลุย  กลองแขก  กลองทัด  ตะโพนมอญ  ตะโพนไทย  เปงมาง  เปนตน 

 7.  แสง  สี  เสียง  มีการใชเครื่องขยายเสียงและแสงไฟเขามาประกอบการแสดงเพ่ือใหผูชม

รับรูในการสนทนาและเห็นบทบาทของผูแสดงบนเวที  

 8. อุปกรณประกอบการแสดง  การแสดงลิเกมักมีการตอสูกันจึงมีอาวุธท่ีประกอบการแสดง  

เชน ดาบ ทวน แตหลักๆ ขาดไมได คือ ดาบ  เปนสิ่งสําคัญ สวนอุปกรณอ่ืน  เชน  มาแผง  ไมตะขาบ   

ไมแบล็กกราว  เปนตน  จะนํามาใชประกอบการแสดงเปนบางโอกาสตามเรื่องท่ีแสดง    

 สวนองคประกอบอ่ืนๆ ก็คงมีไวเชนเดิม  เพราะเปนสิ่งสําคัญตอการแสดงลิเก  องคประกอบ

ของการแสดงลิเกเมืองเพชรท่ีกลาวมาขางตนนั้นบางสิ่งอาจนํามาใชหรือไมก็ได  ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับ

โอกาสในการวาจางไปแสดง  เชน  เวที  บางกรณีสถานท่ีไมเอ้ืออํานวยตอการตั้งเวที  จึงมีการปรับ

พ้ืนท่ีแสดงกับพ้ืนโดยก้ันฉาก  เปนตน  ลิเกเมืองเพชรนั้นมีพัฒนาท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมอยางไมสิ้นสุดและ

รูจักท่ีจะนําความทันสมัยมาประยุกตใชในการแสดง  เพ่ือความอยูรอดในการดํารงชีวิตโดยท่ียังคง

รักษาลักษณะรูปแบบการแสดงแบบเดิมไว  

 

https://www.youtube.com/channel/UCKpD_pNpiu9AecuRgM1eAVA
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ลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชร 

 ลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชร  เปนรูปแบบการแสดงของลิเกภาคกลางท่ีมีการรองกลอน

ราชนิเกลิง  การรําตีบทบาทประกอบการแสดง  และการเจรจาไปตามโครงเรื่องท่ีแสดง   แตดวย

ประวัติความเปนมาท่ีศิลปนลิเกเมืองเพชรไดมีพ้ืนฐานจากการแสดงละครชาตรี   จึงสงผลใหลักษณะ  

การแสดงลิเกเมืองเพชรเปนลิเกละคร หรือ  ลิเกผสมละครชาตรี 

 ลิเกละคร หรือ ลิเกผสมละครชาตรี หมายถึง  ลักษณะการแสดงลิเกภาคกลางผสมกับ

ลักษณะละครชาตรีเมืองเพชร โดยยังคงรูปแบบการแสดงลิเกไวเชนเดิม แตนําพ้ืนฐานบางสวนจาก

การแสดงละครชาตรีเมืองเพชรเขามาสอดแทรกกับการแสดงลิเก ทําใหลิเกละคร หรือ ลิเกผสมละคร

ชาตรี  มีลักษณะการรองท่ีนอกเหนือจากการรอง  การรํา  และการแสดงไปตามบทบาทของตัวละคร

แลว   ยังมีการใสอารมณ  การแสดงสีหนา  การใสจริตในบุคลิก  และการใชคําราชาศัพทหรือคําพูด

ตางๆ ท่ีแสดงถึงสถานะของตัวละครเพ่ิมเขามา  เพ่ือสรางอรรถรสใหกับผูชมในขณะการชมการแสดง   

การผสมผสานของละครชาตรีเมืองเพชรเขากับการแสดงลิเกท่ีเดนชัด  นั่นคือ  การนําเพลงตับ เพลง

เถา  และเพลงออกภาษาประกอบเขาการแสดงบอยครั้งมากกวาการรองกลอนราชนิเกลิง  แมลิเกใน

เขตพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ จะมีการรองเพลงจําพวกนี้บาง  แตศิลปนลิเกเมืองเพชรมีความถนัดเพลงจําพวก

นี้มาก ดังคําสัมภาษณนพเกา  โอโลม หรือ พระเอกนพ ธนวัฒน  ศิลปนลิเกตางจังหวัด   วันท่ี 24  

มีนาคม พ.ศ. 2562  เชน  เพลงอาถรรพ  เพลงชางประสานงา  เพลงถอนสมอ  เปนตน อีกท้ังการรํา

เพลงหนาพาทยเพ่ิมเขามาประกอบการแสดง  ดังคําสัมภาษณพนม   บรรเทิง  หรือ พระเอกพนม พ่ึง

อํานาจ   ศิลปนลิเกเมืองเพชร วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562   เพ่ือใหเกิดมิติความแปลกใหมและ

สงางามตามสถานะตัวละคร  ซ่ึงลีลาการรายรําและทาทางจะมีการใสจริตควบคูกับบทบาทของตัว

ละครอยางเหมาะสม   การเจรจาจะมีน้ําเสียงกระชับ  ฉะฉาน   สรางความชัดเจนใหกับผูชม 

 เม่ือศิลปะการแสดงพ้ืนบานท้ังสองแขนงนี้เกิดข้ึนในจังหวัดเพชรบุรี  และถูกผสมผสานกัน

โดยเริ่มจากพ้ืนฐานของศิลปนละครชาตรีสูการแสดงลิเก   สงผลใหเกิดลักษณะการแสดงลิเกเมือง

เพชรในเวลาตอมา   ซ่ึงสามารถอธิบายลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชรไดดังตอไปนี้ 

1.  การใชเพลงเถาและเพลงตับประกอบในการแสดงนอกเหนือจากการรองเพลงราชนิเกลิง   

จากการสัมภาษณนายเผา  บุตรทองคํา  หรือ ดาวรายบินเดี่ยว  ลูกหัวดอน  วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2562  ศิลปนลิเกเมืองเพชร  ใหความคิดเห็นวาเนื่องจากพ้ืนฐานของศิลปนท่ีพลิกผันตนเองจากการ

แสดงละครชาตรีมาแสดงลิเก  จึงนําประสบการณจากการรองเพลงตับ  เพลงเถา  เขามาผสมผสาน

กับการแสดงลิเกตามความเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความหลากหลายในดานของการรอง เชน  เพลง

อาถรรพ  เพลงชางประสานงา  เพลงถอนสมอ   เปนตน   
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2.  การใชบทรองสื่อความหมาย  และใจความสําคัญของสารท่ีตองการสื่ออยางตรงไปตรงมา

มากกวาการเลนคําสัมผัสอักษรและสระ   แตจะยังคงยึดการสัมผัสตามฉันทลักษณของกลอนราชนิเก

ลิง   ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 

ตัวอยางท่ี 1   ลักษณะกลอนท่ีเนนสัมผัส  

 

   ยกมือกราบทานท้ังหลาย  ท้ังหญิงชายท่ีมา 

 

  นั่งกันดานซายและขวา   มีความเมตตาเหลือลน 

 

 (ลง) ชมเราแสดงใหกันปริ่ม   แลวสงรอยย้ิมปะปน 

 

 จากกลอนดังกลาวขางตน (ตัวอยางท่ี 1) เปนเคราโครงของกลอนราชนิเกลิงท่ีแตงข้ึนมาใหม

โดยภัสสรีธัช ชูเชิด นักแสดงลิเกรุนใหมในจังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือแสดงใหเห็นการรองกลอนราชนิเกลงิ

ของลิเกเมืองเพชรท่ีมีบทรองสัมผัสตามฉันทลักษณของกลอนลักษณะคลายคลึงกับลิเกภาคกลางหรือ

ลิเกท่ัวไป  และใชภาษาท่ีสื่อสารความหมายตรงไปตรงมา  เขาใจงาย  ไมซับซอน   

3.  กจากกลอนดังกลาวขางตน (ตัวอยางท่ี 1) เปนเคาโครงของกลอนราชนิเกลิงท่ีแตงข้ึนมาใหมโดย

ภัสสรีธัช ชูเชิด นักแสดงลิเกรุนใหมในจังหวัดเพชรบุรี  เพ่ือแสดงใหเห็นการรองกลอนราชนิเกลิงของ

ลิเกเมืองเพชรท่ีมีบทรองสัมผัสตามฉันทลักษณของกลอนลักษณะคลายคลึงกับลิเกภาคกลางหรือลิเก

ท่ัวไป  และใชภาษาท่ีสื่อสารความหมายตรงไปตรงมา  เขาใจงาย  ไมซับซอน 

3.  การใชเพลงออกภาษาท่ีถูกตองและตรงกับเชื้อชาติของตัวละครในเรื่อง  เพลงออกภาษา 

หรือ เพลงภาษา  หมายถึง  เพลงไทยท่ีข้ึนตนชื่อเพลงดวยชนชาติอ่ืนๆ  โดยจะมีสําเนียงของชนชาติ

นั้นๆ  ในเพลง   (วชิราวุธ ฤทธิ์เลิศ, 2560 จาก  https://padlet.com/hedcone/ guuo0vb68w8o 

สืบคนเม่ือ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562) เชน เพลงพมากราย  เพลงมอญบางจะเกร็ง  ลาวกระแซ  เปน

ตน   เพลงออกภาษามีความเก่ียวของกับการแสดงลิเกเนื่องจากเรื่องท่ีนํามาแสดงบางโอกาสมีตัว

ละครเชื้อชาติอ่ืน  เชน  ลาว  พมา  มอญ  เปนตน  จึงมีความจําเปนตองใชเพลงออกภาษา

ประกอบการแสดงเหมือนดังลิเกทรงเครื่อง  เพ่ือความเหมาะสมกับตัวละคร   ศิลปนลิเกเมืองเพชรจึง

มีความตระหนักเสมอกอนท่ีจะนําเพลงจําพวกนี้มาใชประกอบการแสดง  จากการสัมภาษณพนม  

บันเทิง หรือพระเอกพนม  พ่ึงอํานาจ  วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ศิลปนลิเกเมืองเพชร  กลาววาการ

นําเพลงออกภาษามาใชประกอบการแสดง จะตองคํานึงถึงหนาทับจังหวะของเพลง แตละเพลงกับตัว

ละครวาเหมาะสมกันหรือไม  เชน ตัวละครมีชนชาติลาวจะไมนําเพลงออกภาษาท่ีมีหนาทับจังหวะ
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พมามารอง  จะรองเพลงท่ีมีหนาทัพจังหวะลาว เชน เพลงลาวครวญ  เพลงลาวลําปาง   เพลงลาว

เจริญศรี เปนตน 

4.  การใชกระบวนทารําท่ีเปนการตีบทตามความหมายของบทรองหรือบทเจรจาอยางท่ี

ปรากฎในงานนาฏศิลปไทย  จากการสัมภาษณฐิติกัณต  ชูเชิด หรือ นางเอกธิดาวรรณ  โปเต  วันท่ี 3 

มีนาคม พ.ศ. 2562  ศิลปนลิเกเมืองเพชร  กลาววา การตีบทเหมือนละครรําแตมีรายละเอียดของการ

เชื่อมนอยกวา ลีลาการเคลื่อนไหวมือประกอบไปกับการรอง  และการเจรจา  คลายกับภาษาทาทาง

ดานนาฏศิลป  เชน  รัก  อาย โกรธ  เปนตน   ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูแสดง   แตอยางไรก็ตามจะ

ไมวางมืออยูกับท่ีเฉยๆ  เปนเวลานาน  เพราะจะสงผลใหผูแสดงไมมีความออนชอย  และยังมีการรํา

เพลงหนาพาทยท่ีไดรับการถายทอดจากการแสดละครชาตรีเขามาประกอบการแสดงเพ่ิมข้ึน 

 ในปจจุบันการแสดงลิเกเมืองเพชรมีลักษณะท่ีกลายไปจากเดิม จากการสัมภาษณฐิติกัณต  ชู

เชิด หรือ นางเอกธิดาวรรณ  โปเต วันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  ศิลปนลิเกเมืองเพชร กลาววา  

ศิลปนลิเกเมืองเพชรแตเดิมนั้นมีความสามารถในดานการรองเพลงเพลงตับ  เพลงเถา  เพลงไทยเดิม 

และเพลงออกภาษา  นิยมนํามาแสดงเปนประจําจนไดรับการยอมรับในศักยภาพดานนี้   เนนสาระ

ของเรื่องท่ีแสดงเพ่ือใหไดขอคิดสอดแทรกไปดวยกัน  ไมออกนอกเรื่อง  มีความเฮฮาตามสถานการณ

ท่ีเหมาะสม  เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไปตามกาลเวลาปจจุบันศิลปนรุนใหมไมคอยรองเพลงจําพวกนี้   

มีการกระชับเรื่องราวใหรวดเร็ว  เนนความสนุกสนาน  จนบางครั้งขาดแกนสาระสําคัญของเรื่องไป  

ซ่ึงมีปจจัยท่ีสงผลใหลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชรกลายจากเดิมดังตอไปนี้  

 1. เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน   สงผลใหประชาชนติดตามและใหความสนใจ

เครื่องมือสื่อสารท่ีทันสมัยอยูตลอดมา เชน อินเตอรเน็ตเปนเครือขายท่ีเชื่อมตอท่ัวโลกสะดวกในการ 

คนควาขอมูลตางๆ หรือ สรางความผอนคลายใหกับประชาชน  โทรทัศนท่ีมีการเผยแพรรายการ

มากมาย   ทําใหประชาชนมีชองทางในการรับขาวสารและความบันเทิงเพ่ิมข้ึน ความนิยมชมการ

แสดงลิเกตามโอกาสตางๆ จึงลดนอยลง   อิทธิพลความกาวหนาของเทคโนโลยีเหลานี้ยังสงผลตอ

มาถึงศิลปนในการศึกษารูปแบบการแสดงลิเกผานทางเทคโนโลยีอีกดวย  ลักษณะการแสดงลิเกเมือง

เพชรจึงไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม    

 2. เยาวชนในสังคมสมัยใหมใหความสําคัญศิลปะพ้ืนบานนอยลง จึงตองปรับลักษณะ  การ

แสดงใหเปนไปตามความสนใจของเยาวชนสมัยใหม  จากคําสัมภาษณนายเผา  บุตรทองคํา หรือ ดาว

รายบินเดี่ยว  ลูกหัวดอน  วันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  ศิลปนลิเกเมืองเพชร  อธิบายวา  คานิยม

ของความทันสมัยเริ่มเขามา   สงผลใหลิเกท่ัวประเทศไทยรวมท้ังลิเกเมืองเพชรตองปรับลักษณะการ

แสดงใหเขากับความนิยมของสังคม  เพ่ือใหเกิดความนาสนใจ  เชน   นําเพลงลูกทุงเขามารอง

ประกอบการแสดง   
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 3. ศิลปนรุนใหมใหความสําคัญในการรองเพลงตับ  เพลงเถา  และเพลงออกภาษานอยลง 

เนื่องจากจะดําเนินการแสดงดวยความรวดเร็ว  และการรับรูผานการฟงเพลงจําพวกนี้สําหรับผูชมไม

มีความเขาใจ  และสรางความลาชาตอการแสดง   เพลงตับ  และเพลงเถา  จึงคอยๆ จางหายไปตาม

กาลเวลา  จากคําสัมภาษณพนม  บันเทิง หรือ พระเอกพนม พ่ึงอํานาจ  วันท่ี 25 กุมภาพันธ  พ.ศ. 

2562  ศิลปนลิเกเมืองเพชร  กลาววา ตนเองและศิลปนในคณะท่ีมีความรูการรองเพลงตับ  เพลงเถา  

และเพลงออกภาษาพยายามจะคงถายทอดเพลงจําพวกออกมาในการแสดงลิเก  เพ่ือใหศิลปนรุนใหม

ไดซึมซับและนํามาใชในการแสดงไมใหจางหาย  เพราะปจจุบันแมจะนําเพลงจําพวกนี้ไปใช

ประกอบการแสดง  จากการสัมภาษณสมพร  อารียรักษ หรือ นางเอกแกวใจ พรประเสริฐ  วันท่ี 4  

มีนาคม  พ.ศ. 2562   ศิลปนลิเกเมืองเพชร  ยังไมคอยตระหนักถึงบทบาทหรือเชื้อชาติของตัวละคร  

อาจกลาวไดวา “รองเพลงอะไรไดก็นิยมรองเพลงนั้น” สวนใหญจะเปนเพลงงายๆ ท่ีคุนเคยกัน  จึง

สงผลใหศิลปนรุนใหมไมนิยมรองเพลงตับ  เพลงเถา  เพราะยากในการเอ้ือนในทํานองเพลง 

 

 
ภาพท่ี  3  การสัมภาษณภาคสนามกับนายพนม  บรรเทิง  

หรือ พระเอกพนมพ่ึงอํานาจ  ศิลปนลิเกเมืองเพชร   

วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2562 

     

4. เม่ือการแสดงลิเกมีเผยแพรทางโลกออนไลนมากข้ึน   ทําใหศิลปนรุนใหมไมไดเรียนรูตาม

ข้ันตอนการฝกหัดอยางศิลปนรุนเกา อาศัยเรียนรูจากระบบสังคมออนไลน จากการสัมภาษณสมพร  

อารียรักษณ หรือ นางเอกแกวใจ  พรประเสริฐ  ศิลปนลิเกเมืองเพชร  วันท่ี 4  มีนาคม  พ.ศ. 2562   

จนอิทธิพลลักษณะการแสดงลิเกในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืน   เชน   ดานการรองสัมผัสอักษร การแตงกายท่ี

หรูหรา   เปนตน   เขามาผสมผสานกัน   จนแยกไมไดวาลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชรในปจจุบันนี้

มีอะไรเปนจุดเดน   รายละเอียดท่ีเปนกลวิธีการแสดงบางอยาง  เชน  ลูกลอลูกชน  ในการแกไข

สถานการณการแสดง  หรือ ปฏิภาณไหวพริบในการโตตอบกับคูแสดง  ก็หางหายไป ปจจุบันหากชม



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 727 | 
 

 

การแสดงดานหนาเวทีไมสามารถบอกไดวาลักษณะการแสดงลิเกรูปแบบนี้เปนของพ้ืนท่ีจังหวัดใด  

เพราะคลายคลึงกันเกือบท่ัวประเทศไทย   ยกเวนบางคณะหรือศิลปนบางทานท่ีมีชื่อเสียงของลิเก

เมืองเพชรสืบเนื่องมาและยังคงทําการแสดงอยูในเวลาปจจุบัน เชน พนม พ่ึงอํานาจ ตอย  โปเต   บิน

เดี่ยว  ลูกหัวดอน เอ้ือมพร  ศรรัก  แกวใจ  พรประเสริฐ เปนตน    

 5. รสนิยมของผูชมท่ีนิยมดูการแสดงจากรูปลักษณ เม่ือการแตงกายเปนสิ่งท่ีชวยใหการแสดง

ลิเกมีเอกลักษณและความตระการตา   จึงสงผลใหความนิยมของผูชมเนนความสวยงามท่ีเครื่องแตง

กายมากกวาความสามารถในการแสดงลิเก  ศิลปนรุนใหมจึงใหความสําคัญและทุมเทในการสราง

เครื่องแตงกายใหหรูหรามากกวาการรอง  การรํา  และบทบาทการแสดง ดังคําสัมภาษณของนายเผา  

บุตรทองคํา หรือ ดาวรายบินเดี่ยว  ลูกหัวดอน วันท่ี 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  ศิลปนลิเกเมืองเพชร   

ท่ีอธิบายไวคําวา “ผูชมสมัยนี้ดูความสวยงามมากกวาดูวิชา  หากจะดูวิชาตองศิลปนรุนกอนๆ  ท่ีลิเก

เมืองเพชรจะกลาย”  

 

 
ภาพท่ี   4   ลิเกเมืองเพชรคณะพนม  พ่ึงอํานาจ 

Khun  Blackbird. (2562). ลิเกเมืองเพชรคณะพนม  พ่ึงอํานาจ. สบืคนเมื่อ 20 กุมภาพันธ  พ.ศ.  2562, จาก 

https://www.youtube.com/watch?v=ecNCJmwyXKM   

  

ปจจุบันลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชรถึงแมจะเปลี่ยนไปจากเดิม   เนื่องจากปจจัยตางๆ ท่ี

กลาวมาขางตน   แตยังคงมีศิลปนและคณะลิเกในจังหวัดเพชรบุรีอีกหลายทาน ท่ีพยายามรักษา

ลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชรท่ีมีอัตลักษณไว เชน  คณะพนม  พ่ึงอํานาจ  มีสมาชิกในคณะท่ีมี

พ้ืนฐานจากการแสดงละครชาตรีกอนยังคงทําการแสดงอยู   และศิลปนลิเกเมืองเพชรอิสระ เชน 

เอ้ือมพร  ศรรัก  บินเดี่ยว  ลูกหัวดอน  และอํานวย  พ่ึงอํานาจ   ท่ีคงลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชร

ใหศิลปนรุนใหมไดเรียนรูและพัฒนาความเปนลิเกเมืองเพชรใหคงสืบไป 
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อภิปรายผล 

 ศิลปะการแสดงลิเกเปนสิ่งท่ีเผยแพรอยูท่ัวประเทศไทย ในแตละทองถ่ินพยายามสรางความ

เปนอัตลักษณใหมีความแตกตางจากทองถ่ินอ่ืนๆ อยางเชน ลิเกเมืองเพชร ท่ีมีชื่อเสียงเรื่องความถนัด

ในการรองเพลงตับ เพลงเถา อยางประจักษ เนื่องจากมีพ้ืนฐานดานการรองเพลงจําพวกนี้มาจาก

ละครชาตรีเมืองเพชร เม่ือศิลปะท้ังสองแขนงมีความผสมผสานเขาดวยกัน สงผลใหลักษณะการแสดง

ลิเกเมืองเพชรมมีลักษณะเปนลิเกละคร หรือ ลิเกผสมละครชาตรี  ดังคําสัมภาษณนายวันชาติ  ศรีชัย 

หรือ พระเอกอันวา  ชัยโย  ศิลปนลิเกตางจังหวัด  จนชื่อของแตจังหวัดเขามาตอทายคําวา “ลิเก”  

เพ่ือบงบอกวาการแสดงลิเกในลักษณะนี้เปนลิเกเมืองเพชรท่ีศิลปนมีถ่ินกําเนิดจากจังหวัดเพชรบุรี  

จากนั้นไดเผยแพรการแสดงไปท่ัวประเทศไทยตามโอกาสการวาจางตางๆ  เม่ือการแสดงลิเกเมือง

เพชรไดมีโอกาสไปแสดงในพ้ืนท่ีตางๆ  ของประเทศไทย สงผลให อัตลักษณของลิเกเมืองเพชรมี

ชื่อเสียงกระจายออกไปยิ่งข้ึน 

 ดวยสาเหตุท่ีศิลปนมีความชํานาญกับการรองเพลงตับ เพลงเถา มากกวาศิลปนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ   

จึงสงผลใหลิเกเมืองเพชรเปนท่ียอมรับสําหรับวงการลิเกไทย แตในปจจุบันนี้มีปจจัยหลายดานท่ีทําให

ลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชรกลายไปจากเดิม เชน ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีมากข้ึน   

เยาวชนในสังคมสมัยใหมใหความสําคัญศิลปะพ้ืนบานนอยลง ศิลปนรุนใหมใหความสําคัญในการรอง

เพลงตับ  เพลงเถา  และเพลงออกภาษานอยลง การแสดงลิเกมีเผยแพรทางโลกออนไลน และรสนิยม

ของผูชมท่ีนิยมดูการแสดงจากรูปลักษณ  ปจจัยตางๆ เหลานี้มีผลตอความอยูรอดในการดํารงชีวิต

ของศิลปน จึงตองมีการปรับเปลี่ยนลักษณะการแสดงลิเกใหเขากับยุคสมัยท่ีสังคมนิยม จนกลาวไดวา 

การแสดงลิเกเมืองเพชรในปจจุบันนี้ไมมีความแตกตางจากลิเกในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ   ท้ังการรองกลอน

ราชนิเกลิงท่ีนําลักษณะของกลอนลิเกทางภาคเหนือท่ีมีการสัมผัสอักษร  ดังคําสัมภาษณพนม  

บรรเทิง หรือ พระเอกพนม พ่ึงอํานาจ วันท่ี 3  มีนาคม  พ.ศ. 2562 ศิลปนลิเกเมืองเพชร  ดังตัวอยาง

ตอไปนี้เขามาใชประกอบการแสดง   

 

    

   หัวใจมันชา กวาไฟมาช็อต ชาไปตลอดเรือนราง 

 

  เจอหญิงใจใหญ ไร ยาง   ขอซ้ือผัวอยางเยาะเยย 

 

 (ลง) ตั้งแตปูยา ตา ยาย   เอาผัวมาขาย ไม เคย 
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            จากกลอนดังกลาว  ไมสามารถระบุไดวาใครเปนผูแตง  แตศิลปนยังคงใชรองกันมาจน

ปจจุบัน   จึงเปนตัวอยางใหเห็นวาคําท่ีโยงดวยเสนสีแดง   เนนสัมผัสอักษร  สวนคําท่ีโยงดวยสีเขียว

คือการใชพยัญชนะตัวเดียวกัน กลอนลักษณะนี้จะเปนอัตลักษณของลิเกภาคเหนือ เชน  ลิเกพิจิตร   

ลิเกนครสวรรค  ลิเกสุโขทัย  เปนตน  ซ่ึงเปนขนบนิยมของลิเก 

การรองเพลงลูกทุง หรือ เพลงไทยเดิมท่ีมีความงายมากวาการรองเพลงตับ  เพลงเถา  เครื่อง

แตงกายท่ีสวยงามตามรสนิยมของผูชมกลายเปนกระแสนิยมท่ีทําใหศิลปนมีความสนใจและทุมเท

สรางเครื่องแตงกายท่ีหรูหรามากกวาเก็บเก่ียววิชาความรูทางดานการแสดงลิเก   เปนตน 

 อิทธิพลของลิเกในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และกระแสนิยมของสังคมเขามามีบทบาทตอลิเกเมืองเพชร   

อยางมาก ทําใหลิเกเมืองเพชรกลายไปจากเดิม  แมจะมีศิลปนลิเกเมืองเพชรบางทานท่ีคงอัตลักษณ

ลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชรไว   แตมีความเปนไปไดยากท่ีจะทําใหศิลปนรุนใหมและผูชมนั้น

ยอมรับลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชรเชนเดิมท้ังหมด  เพราะการปรับเปลี่ยนนั้นก็เพ่ือความอยูรอด

ของศิลปนและศิลปวัฒนธรรมสืบไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 บทความเรื่องลักษณะการแสดงลิเกเมืองเพชรฉบับนี้ไดศึกษาตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด  มี

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ดังนี้ 

1.   ศิลปนลิเกเมืองเพชรรุนใหมควรเรียนรู  ฝกหัด และพัฒนา  เพ่ืออนุรักษณอัตลักษณของ

ลิเกเมืองเพชรใหสืบไป 

2.   ลักษณะการแสดงลิเกเมืองสามารถถายทอดเพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพใหกับ

เยาวชน 
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รูปแบบนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั 

 

ภัทรนุช ศิริพงษ 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการสรางงานนาฏยประดิษฐของ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จากขอมูลผลงานนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยตั้งแตป พ.ศ. 

2531-2561   โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ

และการสังเกตการแสดง  นาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  

ผลการศึกษาพบวาตลอดระยะเวลา 30 ปของการสรางสรรคผลงานดานนาฏศิลปของ

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยประกอบดวยจํานวนผลงานสรางสรรค ท้ังสิ้น 15 ชุดการแสดง ซ่ึง

แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานท้ัง 15 ชุดการแสดงสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม

ประเพณี และงานศิลปกรรมท่ีปรากฏอยูในจังหวัดสุโขทัยและในพ้ืนท่ีภาคเหนือเทานั้น โดยปรากฏ

รูปแบบการแสดง 3 รูปแบบไดแก 1) รูปแบบนาฏศิลปไทยพ้ืนบาน ไดแก มังคละเภรี ฉุยฉายเขาวัด 

ฟอนลื้อลองนาน      ระบําทอซ่ินตีนจก นอเจียซอ 2) รูปแบบนาฏศิลปไทยโบราณคดี ไดแก ระบําเทวี

ศรีสัชนาลัย ระบํากําแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสน 3) รูปแบบนาฏศิลปไทยราชสํานัก ไดแก ฟอนตะคัน ระบํา

เบญจรงค ระบําลีลาลายสังคโลก ระบําประทีปทอง ระบําโคมประทีปสุโขทัย ระบําขาวตอกพระรวง ระบํา

พุมขาวบิณฑ ระบํากมุทนพมาศ  

ผลงานสรางสรรค ท้ัง 3 รูปแบบ มีเอกลักษณท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงความเปน

ศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปวัฒนธรรมท่ีปรากฏในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย 

สะทอนใหเห็นถึงเปนวิถีชีวิตประจําทองถ่ิน ความงดงามของภาพจําหลักปูนปน โบราณสถานท่ี

สะทอนผานศิลปะการแสดงในรูปแบบโบราณคดี ตลอดจนงานหัตถกรรมประจําทองถ่ินสูการรายรํา

อันมีแบบแผนนาฏศิลปไทย  
 

คําสําคัญ: นาฏยประดิษฐ, รูปแบบการแสดง, วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
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Abstract 

 The purpose of this article is to study and analyze choreographic styles of 

Sukhothai College of Dramatic Arts from 1988-2018. Data was collected books, 

documents, relevant research, interviews, and observations of choreographic 

performances of Sukhothai College of Dramatic Arts. 

 The study found a total of 15 creative works throughout the 30 years of creation 

of dramatic dances of Sukhothai College of Dramatic Arts. These works reflect ways of 

life, cultures and traditions, and works of art that appear in Sukhothai province and 

the north only. The following three performance styles are found: 1) Traditional Thai 

dance styles: Mangalang Pheree, Chuychy Khaow Wat, Font Lue Long Nan, Thor Sin 

Teen Jok Nor Jie Sor Dance; 2) Thai archaeological dance styles: Sri Satchanalai Devi 

Dance, Kamphaengphetchaburi Sri Wimolmas Dance; and 3) Thai Royal Court Dance 

styles: Takan Dance, Benjarong Dance, Leeralai Sangkaloke Dance, Prathipthong 

Dance, Khomprathip Sukhothai Dance, Khaothokpharuang Dance, Phumkhawbin 

Dance, and Kamut Noppamas Dance. 
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บทนํา 

ดนตรีและนาฏศิลป ถือเปนวัฒนธรรมท่ีสําคัญสาขาหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนชาติท่ีมี

ความเจริญรุงเรืองมาแตอดีตมีลักษณะเฉพาะตนเอง ตลอดจนมีพัฒนาการมาเปนลําดับ จนกระท่ัง

เปนรูปแบบของดนตรีและนาฏศิลปประจําชาติถือไดวาเปนมรดกอันทรงคุณคาของชาติท่ีบงบอกถึง

ความเจริญงอกงามของประเทศ อีกท้ังเปนวิถีชีวิตหรือแบบแผนการดําเนินชีวิต ประเทศไทยเปน

ประเทศหนึ่งท่ีมีวัฒนธรรมท่ีรุงเรืองมาแตครั้งโบราณ อันเนื่องมาจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทยท่ีได

สรางสรรคและสั่งสมสืบทอดกันตอมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงสิ่งเหลานี้สามารถบงบอกถึงวัฒนธรรมความ

เปนชาติไทยไดอยางชัดเจน 

ศิลปะทองถ่ินในภูมิภาค มักมีลักษณะท่ีแตกตางกันไปตามภูมิประเทศ วิถีชีวิตประเพณีและ

วัฒนธรรมของผูคนในทองถ่ินท่ีมีเอกลักลักษณเฉพาะตัว ศิลปะการแสดงทางภาคเหนือเปนลักษณะ

ศิลปะท่ีมีการผสมผสานกันระหวางชนพ้ืนเมืองชาติตางๆ ไมวาจะเปนลานนา ไทยใหญ เง้ียว ทําให

นาฏศิลปหรือการแสดงท่ีเกิดข้ึนในภาคเหนือมีความหลากหลาย และยังคงมีเอกลักษณเฉพาะท่ีแสดง

ถึงความนุมนวลของทวงทา และทํานองเพลงประกอบกับความไพเราะของเครื่องดนตรี ปจจุบัน

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ไดนําการแสดงในรูปแบบฟอนเพ่ือใหสอดรับกับความเปนวัฒนธรรมลานนา

ท่ัวไป จึงมีการคิดประดิษฐสรางสรรคการแสดงชุดใหมข้ึน  

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม เปนสถาบันท่ี

มีภาระหนาท่ีในการผลิตบุคลากรทางดานศิลปะนาฏศิลปดนตรีไทย รวมท้ังอนุรักษสงเสริม เผยแพร 

ศึกษาคนควา วิจัย ศิลปะการละเลน การแสดง ท้ังนาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพ้ืนบาน ท้ังนี้เพ่ือธํารง

รักษาไวซ่ึงศิลปะแขนงดังกลาวใหอยูคูประเทศชาติสืบไปและเพ่ือเปนเกียรติเปนศักดิ์ศรีแกบานเมือง 

บทบาทเทาท่ีผานมาวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยมุงไปดานการสอนและดานเผยแพรดานนาฏศิลปดนตรี

ไทยเปนหลัก เสริมดวยนาฏศิลปดนตรีพ้ืนบาน ภาระของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยเนนหนักท่ีการ 

“อนุรักษ” ของเดิมไวมากกวา “คิดคน”(สมภพ เพ็ญจันทร, 2536: หนา1) ของใหมข้ึนมา จวบ

จนกระท่ังกรมศิลปากรไดมีนโยบายใหวิทยาลัยนาฏศิลปตางๆเริ่มประดิษฐระบํา รํา ฟอน หรือการ

แสดงชุดใหมข้ึนมา ท้ังนี้เพ่ือพัฒนานาฏศิลปไทยและนาฏศิลปพ้ืนบานใหกาวหนาตอไป นาฏย

ประดิษฐ เปนกระบวนการทางความคิดอยางหนึ่ง ท่ีนาฏยศิลปน หรือนักนาฏยประดิษฐใชในการ

กําหนดหรือสรางสรรคการแสดงข้ึนมาใหม มีข้ันตอน การวางแผน การฝกซอม การขัดเกลา เปน

องคประกอบสําคัญ ผูวิจัยยังไดทําการคนควาจากแหลงตางๆ เพ่ิมเติม เพ่ือกําหนดคําจํากัดความหรือ

ความหมายของคําวา “นาฏยประดิษฐ (Choreography) ใหมีความเขาใจท่ีชัดเจนตรงกัน ดังขอสรุป

พอสังเขปดังนี้ 
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นาฏยประดิษฐ เปนกระบวนการสรางสรรคการคิดการออกแบบและการสรางสรรคแนวคิด

รูปแบบกลวิธีของนาฏศิลปชุดหนึ่งท่ีแสดง โดยผูแสดงคนเดียวหรือหลายคนท้ังนี้รวมถึงการปรับปรุง

ผลงานในอดีตนาฏยประดิษฐจึงเปนการทํางานท่ีครอบคลุมปรัชญาเนื้อหาความหมายทารําทาเตนการ

แปรแถวการตั้งซุมการแสดงเดี่ยวการแสดงหมูการกําหนดดนตรีเพลงเครื่องแตงกายและสวนประกอบ

อ่ืนๆท่ีสําคัญในการทําใหนาฏศิลปชุดหนึ่งสมบูรณตามท่ีตั้งใจไว (สุรพล วิรุฬหรักษ, 2547: หนา211) 

กระบวนการสรางสรรคท่ีนาฏยศิลปนทําใหเกิดความเจริญแกวงการนาฏศิลปคือ นาฏย

ประดิษฐ (Choreography) ท่ีนาฏยศิลปนสรางสรรคความแปลกใหมใหเกิดข้ึนในนาฏยจารีตของตน 

จนเม่ือผลงานใหมนั้นงดงามเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และรักษาสืบทอดไว (สวภา เวชสุรักษ, 2547: 

หนา1)  

จากท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยพอสรุปคําจํากัดความของคําวา นาฏยประดิษฐไดวา หมายถึง 

การคิดคน การสรางสรรค ในการประดิษฐทาทางการเคลื่อนไหวของนาฏยศิลป และจําเปนตองมี

องคประกอบอ่ืนๆ เพ่ือเสริมใหนาฏยศิลปนั้นมีความสมบูรณมากท่ีสุด อาทิ เพลงดนตรี เครื่องแตงกาย 

ฉากหรืออุปกรณประกอบการแสดง ตลอดจนความคิดท่ีสรางสรรค ถือเปนสิ่งสําคัญตองานนาฏยศิลป

ในโลกยุคปจจุบัน เม่ือผูชมบางกลุมซาบซ้ึงในนาฏยศิลปตามจารีตดั้งเดิม และบางกลุมนิยมความ

แปลกใหมท่ียังไมเคยปรากฏมากอน อยางไรก็ตาม “ประสบการณ” ก็เปนสวนหนึ่งท่ีจะทําใหความ

สมบูรณของนาฏยประดิษฐชุดนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการสรางสรรคผลงานนาฏยประดิษฐของวิทยาลัย

นาฏศิลปสุโขทัย มีวิธีการคือ ใหผูประดิษฐทารําหรือผูสรางงานศิลปะนักสรางสรรคนาฏศิลปคิดคน

แนวคิดของการแสดง รวมท้ังองคประกอบสําคัญอ่ืนๆตามจินตนาการของผูสรางงานท่ีตองการบงบอก

เนื้อหาใหกับผูชมไดเล็งเห็นและภาพตามจินตนาการของผูสรางสรรคใชทักษะและความชํานาญจนได

ผลงานแสดงสูสาธารณชน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยจึงไดเริ่มคิดคนการแสดงหรือระบําชุดใหมข้ึนมา  

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการ

สรางงานนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ซ่ึงมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว โดยมุงเนน

ถึงการศึกษาวิเคราะหรูปแบบการสรางงานนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัยท่ีถูก

สรางสรรคข้ึนตั้งแต พ.ศ. 2531-2561 ท้ังนี้เพ่ือใหเปนประโยชนตอการรวบรวมขอมูลทางดาน

นาฏศิลปไทย อีกท้ังเปนแนวทางการอนุรักษและสรางสรรคผลงานนาฏศิลป สืบไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการสรางงานนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปะสุโขทัย 

 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
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งานวิจัยเรื่องรูปแบบนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เปนการศึกษาโดยใช

ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการสรางงานนาฏยประดิษฐ

ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ซ่ึงผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลโดยจัดเปนลําดับหัวขอดังนี ้

1. ศึกษาและรวบรวมเอกสาร ขอมูลท่ีนํามาใชประกอบในการศึกษาและเรียบเรียง

บทความฉบับนี้จากแหลงขอมูล เอกสาร ตํารา หนังสือและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและคณาจารยผูสรางสรรคนาฏย

ประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหขอมูล และผลการวิจัยท่ีมีความ

ถูกตอง  

3. การวิเคราะหขอมูล ในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้มีวิธีการดําเนินงานดังนี้  

3.1 จําแนกและตรวจสอบขอมูลอยางละเอียดเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง 

3.2 วิเคราะห สังเคราะห และสรุปผลการศึกษา 

 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล นําไปสูกระบวนการศึกษารูปแบบนาฏยประดิษฐของวิทยาลัย

นาฏศิลปสุโขทัย พบวา แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานท้ัง 15 ชุดการแสดงจะสะทอนใหเห็นถึง

วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และงานศิลปกรรมท่ีปรากฏอยูในจังหวัดสุโขทัยหรือในพ้ืนท่ีภาคเหนือ

เทานั้น โดยปรากฏรูปแบบการแสดง 3 รูปแบบไดแก 

1. รูปแบบนาฏศิลปไทยพ้ืนบาน คือ การนําขอมูลท่ีเปนเอกลักษณ หรือสัญลักษณของ

ทองถ่ินนั้นๆ มาสรางสรรคเปนการแสดง เพ่ือสะทอนภาพลักษณของทองถ่ิน ไดแก  

1.1 การแสดงชุด รําทอซ่ินตีนจก สรางสรรคข้ึนในปพ.ศ. 2531 เปนการแสดงท่ี

มุงเนนใหเห็นถึงวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวไทยพวน ซ่ึงเปนคนไทยกลุมนอยท่ีอพยพมา

จากแขวงเมืองพวนประเทศลาว เม่ือประมาณกวา 200 ปท่ีผานมา เม่ือมาตั้งถ่ินฐานในไทยชาวพวน

กลุมนี้ยังไมลืมวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะการทอผาซ่ินตีนจก ซ่ึงมีชื่อเสียงวามีฝมือประณีต 

ลวดลายสวยงาม และคุณภาพสูง 

1.2 การแสดงชุด ฟอนลื้อลองนาน สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2536 ลื้อ หรือ ไต

ลื้อ เปนชนกลุมหนึ่งท่ีมีถ่ินฐานเดิมในดินแดนสิบสองปนนา มณฑลยูนานทางตอนใตของประเทศจีน 

สําหรับประเทศไทยพบชาวลื้อ หรือไตลื้ออาศัยอยูตามหมูบานบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทย โดยศึกษาชีวิต ศิลปประเพณี วัฒนธรรม การแตงกาย ของชนชาวไตลื้ออําเภอปวและอําเภอทุง

ชาง จังหวัดนาน   
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1.3 การแสดงชุด มังคละเภรี สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2557 “มังคละ” มีราก

ศัพทมากจากคําวา “มงคล” คําวา “มังคละเภรี” หมายถึง ดนตรีท่ีมีความเปนมงคล มีรองรอยความ

เชื่อเก่ียวกับความเปนมาของดนตรีมังคละท่ีสัมพันธกับพุทธศาสนา เปนการแสดงท่ีไดพัฒนารูปแบบ

การแสดงจากการบรรเลงดนตรีและการรํามังคละพ้ืนบานของแถบจังหวัดภาคเหนือตอนลาง เพ่ือสื่อ

ใหเห็นถึงบทบาทของมังคละในประเทศไทย ท่ีสันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลสืบเนื่องมาจากศรีลังกา 

1.4 การแสดงชุด ฉุยฉายเขาวัด สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2560 เปนการแสดง

พ้ืนบานของชาวศรีสําโรงและชาวบานสวน อําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย นอยมเลนกันตามชนบทใน

ระหวางเทศกาล ท่ีเรียกกัน “ฉุยฉายเขาวัด” เปนเพราะเรียกตามเนื้อรอง เพราะเนื้อเพลงจะกลาวถึง

วัดซ่ึงเปนสถานท่ีท่ีหนุมสาวจะไดมาพบปะกัน มีการหยอกลอกันเปนบทเพลงสนุกสนาน         

 

1.5 การแสดงชุด นอเจี่ยซอ สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2561 เปนการแสดงท่ี

สอดคลองกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับชนเผามง ชนเผาปกาเกอะญอ และชนเผาเม่ียน ในเรื่องของขอมูล

ท่ัวไป ภาษา วิถีชีวิตและลักษณะบานเรือน วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ความเชื่อและพิธีกรรม การ

แตงกายและเครื่องดนตรีของแตละชนเผา 

 

 

 
ภาพท่ี 1 : การแสดงชุดนอเจี่ยซอ 

ท่ีมา : ภาพถายโดยผูวิจยั 

 
 

2. รูปแบบนาฏศิลปไทยโบราณคดี เกิดจากความคิดริเริ่มสรางสรรค โดยนําภาพสลัก         

ภาพจิตรกรรม โบราณคดี มาประดิษฐเปนระบํา ไดแก  
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2.1 การแสดงชุด ระบําเทวีศรีสัชนาลัย สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2537 เปน

ระบําท่ีประดิษฐข้ึนโดยอาศัยหลักฐานจากโบราณคดีจากอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย มีรูปแบบ

การแตงกายท่ีสวยงาม ลักษณะทารายรําของระบําชุดนี้จะโนมเอียงไปทางศิลปะการรายรําแบบเขมร

หรือขอม เพราะตามหลักฐานทางโบราณคดีนั้นพบวา ศิลปะสมัยศรีสัชนาลัยเปนศิลปะท่ีนิยมแบบ

เขมร 

2.2 การแสดงชุด ระบํากําแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสน สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 

2542 เปนระบําท่ีประดิษฐข้ึนโดยศึกษาประวัติศาสตรและโบราณคดี ตลอดจนโบราณสถานและ

โบราณวัตถุในอุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร ท้ังนี้ยึดรองรอยอารยธรรมท่ีโดนเดนของเมือง

กําแพงเพชร ท่ีแสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองดานศาสนาพุทธท่ีไดรับมาจากสุโขทัยเปนหลัก รวมไปถึง

ความสัมพันธของเมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร ท่ีมีความเจริญควบคูมาตลอด 

2.3  

 
ภาพท่ี 2 : การแสดงชุดระบําเทวีศรีสัชนาลยั 

ท่ีมา : วาท่ีรอยตรเีอกบัณฑติ สุขภัฏ, สืบคนเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2560 

 
 

3. รูปแบบนาฏศิลปไทยราชสํานัก  มีความประณีตงดงาม ท้ังผูแสดง กระบวนทารํา          

เครื่องแตงกาย เพลงรอง และทํานองดนตรี ไดแก  

3.1 การแสดงชุด ฟอนตะคัน สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2533 คําวา “ตะคัน” 

หมายถึง ถวยดินปนขนาดเล็กในถวยหลอเทียนข้ีผึ้ง มีไสเทียน โผลออกมาเพ่ือใชจุดใหเกิดแสงสวาง 

ตะคันนี้มีมาแตสมัยสุโขทัยเปนราชธานีเม่ือ 700 ปท่ีผานมา เพ่ือใหเกิดความสุนทรียของการนําตะคัน

ไปบูชาพระรัตนตรัย จึงนะตะคันมาใชเปนอุปกรณในการแสดง เพ่ือเปนสื่อชี้ใหเห็นถึงความ

เจริญรุงเรืองของอาณาจักสุโขทัย และภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทยในสมัยนั้น 
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3.2 การแสดงชุด เบญจรงค สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2535 เปนการแสดงท่ีมี

เนื้อรองท่ีกลาวถึงคุณคาและความสําคัญของเครื่องถวยเบญจรงค ซ่ึงเปนศิลปะหัตกรรมท่ีแสดงถึง

เอกลักษณความเปนไทยอธิบายถึงความงดงามอันแฝงดวยความงามในทางศิลปะของสีเบญจรงค 

ไดแก สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีดํา หมายถึง ความโศกเศราแตแฝงดวยอํานาจอันนาเกรงขาม สี

แดง หมายถึง ความสุข สีเหลือง หมายถึง ความสวางไสว สีเขียว หมายถึง ความสดชื่น 

3.3 การแสดงชุด ระบําลีลาลายสังคโลก สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2541   สังค

โลก เปนชื่อเครื่องถวยของสุโขทัยซ่ึงมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ เครื่องถวยสังคโลก มีประวัติความเปนมาเกาแกต้ังแตสมัยพุทธศตวรรษท่ี 15-16 ความ

โดดเดนของเครื่องถวยสังคโลกคือสีท่ีเคลือบซ่ึงสวนใหญนิยมสีเขียว สีน้ําตาล และสีขาว รูปทรงท่ี

แปลกตาและการตกแตงลวดลายตางๆโดยเฉพาะลายพันธไม และปลาหลากหลายชนิด              

3.4 การแสดงชุด ระบําประทีปทอง สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2543 นายจตุพร 

รัตนวราหะ เม่ือครั้งดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ไดใหแนวคิดวา ระบําชุดนนี้

ควรจะสื่อใหเห็นถึงความหมายตามชื่อของเพลง “ประทีปทอง” ซ่ึงหมายถึง แสงไฟท่ีสวางสุกใส 

สวยงามประดุจทอง 

3.5  การแสดงชุด ระบําโคมประทีปสุโขทัย สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2552 ได

คิดคนประดิษฐทารําจากความงดงามของโคมแขวนในเทศกาลเผาเทียนเลนไฟของชาวจังหวัดสุโขทัย 

ซ่ึงเปนการสืบทอดประเพณีลอยกระทงท่ีมีมาแตโบราณ 

3.6  การแสดงชุด ระบําขาวตอกพระรวง สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2553 

“ขาวตอกพระรวง” เปนวัตถุท่ีชาวจังหวัดสุโขทัยศรัทธาและยึดเหนี่ยวทางใจ เพ่ือสงเสริมใหคนไทย

โดยท่ัวไปรูจักขาวตอกพระรวงเพ่ิมมากข้ึน จึงสรางสรรคการแสดงชุด “ระบําขาวตอกพระรวง” โดย

มุงหวังใหการแสดงชุดนี้เปนเอกลักษณและภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดสุโขทัย 

3.7 การแสดงชุด ระบํากมุทนพมาศ สรางสรรค ข้ึนในป พ.ศ. 2558 ใน

พงศาวดารบันทึกไววา นางนพมาศ เปนสตรีท่ีมีความเพียบพรอมทุกเรื่อง ภายหลังท่ีนางนพมาศได

เขาวังไดเพียงหาวัน ก็ถึงพระราชพิธีจองเปรียงลอยพระประทีป นางไดคิดประดิษฐโคมเปนรูปดอก

กมุทบาน มีนกเกาะดอกไมสีสวยๆตางๆกัน นําไปถวายพระรวงเจาเปนท่ีโปรดปรานของพระรวงเจา

มากและนางนพมาศไดประดิษฐพนมดอกไมถวายพระรวงเจาเพ่ือใชบูชาพระรัตนตรัย พระรวงพอ

พระทัยในความคิดนั้นตรัสวา แตนี้ตอไปเวลามีพิธีเขาพรรษาจะตองบูชาดวยพนมดอกไมกอบัวนี้ 

3.8 การแสดงชุด ระบําพุมขาวบิณฑ สรางสรรคข้ึนในป พ.ศ. 2559 เปนการ

แสดงท่ีประดิษฐข้ึนโดยศึกษาเจดียทรงพุมขาวบิณฑ ซ่ึงเปนสถาปตยกรรมสมัยสุโขทัยท่ีมีเอกลักษณ

เฉพาะ จากหลักฐานทางประวัติศาสตรบวกกับแนวคิดของพุทธศาสนิกชนวาดวยดอกบัวเปน

สัญลักษณของความงาม และตรัสรูธรรมะ หมายความวาตัวเจดียพุมขาวบิณฑตรงกลางเปนศูนยกลาง
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ของจักรวาล และจุดสูงสุดของพระเจดียคือนิพพานสูงสุดจากกิเลส และนําพาความสุขสงบรมเย็นมาสู

พุทธศาสนิกชน 

3.9  

 
ภาพท่ี 3 : การแสดงชุดระบํากมุทนพมาศ 

ท่ีมา :  ภาพถายโดยผูวิจัย 

 
 

ผลงานนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ท้ัง 3 รูปแบบไดแก 1. รูปแบบนาฏศิลป

ไทยพ้ืนบาน 2. รูปแบบนาฏศิลปไทยโบราณคดี 3. รูปแบบนาฏศิลปไทยราชสํานัก สะทอนใหเห็น

แนวคิดท่ีผูสรางสรรคผลงานตองการนําเสนอความเปนเอกลักษณแตกตางกัน ท่ีสามารถรังสรรคให

เห็นถึงความเปนศิลปกรรมประจําทองถ่ินของจังหวัดสุโขทัย อันไดแก ภูมิปญญาชาวบาน ท่ีสะทอนให

เห็นถึงความเปนวิถีชีวิตประจําทองถ่ิน ความงดงามของภาพจําหลักปูนปน โบราณสถานบงบอกถึง

ความเปนมรดกโลก ท่ีสะทอนผานศิลปะการแสดงในรูปแบบโบราณคดี ตลอดจนงานหัตกรรมประจํา

ทองถ่ินสูการรายรําอันมีแบบแผนนาฏศิลปไทย จึงควรคูแกการเปนแนวทางของการศึกษาความเปน

ทองถ่ินสืบไป 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 งานวิจัยเรื่อง รูปแบบนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

และวิเคราะหรูปแบบการสรางงานนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย โดยศึกษาและ

รวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณและการสังเกตการแสดงนาฏย

ประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จากการศึกษาพบวา ผลงานนาฏยประดิษฐมีท้ังหมด 15 ชุด 

สามารถแบงออกได 3 รูปแบบ มีเอกลักษณท่ีสามารถรังสรรคใหเห็นถึงความเปนศิลปกรรมของ

จังหวัดสุโขทัย อันไดแก ภูมิปญญาชาวบานท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเปนวิถีชีวิตประจําทองถ่ิน ความ
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งดงามของภาพจําหลักปูนปน โบราณสถานท่ีสะทอนผานศิลปะการแสดงในรูปแบบโบราณคดี 

ตลอดจนงานหัตถกรรมประจําทองถ่ินสูการรายรําอันมีแบบแผนนาฏศิลปไทย  

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลของการสรางสรรค ความคิดสรางสรรคของแตละบุคคลมีความหลากหลาย

แตกตางกัน ข้ึนอยูกับโอกาสของแตละคนท่ีจะไดรับการฝกฝนมากนอยเพียงใด ในการพัฒนาความคิด

สรางสรรคนั้นมีปจจัยท่ีสงผลตอความคิดสรางสรรค ดังนี้ 1. ปจจัยเปนสวนของความสามารถ ทักษะ

การคิด ซ่ึงเปนศักยภาพในตัวบุคคล 2. ปจจัยทางแรงจูงใจ ท่ีอาจเกิดจากสิ่งกระตุนภายนอก 

กอใหเกิดผลงานทางศิลปะ การสรางสรรคผลงานทางศิลปะจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับหลักการ 

โครงสราง และสุนทรียะของศิลปะประเภทนั้นอยางดี จึงจะสามารถใชจินตนาการและประสบการณ

ในกระบวนการสรางสรรคตามท่ีตองการได อันจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบและเอกลักษณทางการ

แสดงนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ผูวิจัยตองมีการศึกษายอนไปถึงผลงานการ

สรางสรรคตั้งแตป พ.ศ. 2531-2561 เพ่ือใหไดมาซ่ึงการวิเคราะหรูปแบบการสรางงานนาฏยประดิษฐ

ท่ีมีการทบทวนซํ้าๆ จนเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปนเอกลักษณท่ีสรางความโดดเดนใหกับผลงาน

สรางสรรค และยึดเปนหลักในการสรางสรรคงานการแสดงมาจนถึงปจจุบัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบการสรางงานนาฏยประดิษฐของวิทยาลัยนาฏศิลปแหงอ่ืน เพ่ือ

เปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานนาฏยประดิษฐตอไป 
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Panel 05: ปรัชญา ศาสนา และความตาย 

 
1. ปริศนาธรรมจากสัญลักษณพิธีกรรมท่ีปรากฏในการทําศพมอญ   744 

ปรมาภรณ ลิมปเลิศเสถียร 

2. The Myth of the American Dream: How Power Wielded by Dominant 757 

White Society Serves as an Obstacle for African Americans to Achieve 

the American Dream in August Wilson’s play The Piano Lesson 

 Thipvipa Charoensong 

3. การตีความเก่ียวกับพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา    774 

อัญชลี ปยปญญาวงศ 

4. Religiosity and Happiness of the Muslim and non-Muslim  793 

Populations in Thailand 

 Sumana Leelavanichkul 

5. การปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนโดยใชหลักการของศาสนาอิสลาม 807 

 อุสา สุทธิสาคร และ ปาจรีย หวังรุงกิจ 

6. ทฤษฎีการศึกษาของจอหน ดิวอ้ีและขอโตแยงทางการศึกษา   824 

 ณฐิกา ครองยุทธ 
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ปรมาภรณ  ลิมปเลิศเสถียร 

คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มุงศึกษาวิเคราะหปริศนาธรรมจากสัญลักษณท่ีปรากฏในพิธีกรรมการทําศพของ

ชาวมอญ ผลการศึกษาพบวา  ชาวมอญมีความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนาควบคูไปกับการนับ

ถือผี การประกอบพิธีกรรมทุกข้ันตอนมีการใชสัญลักษณท่ีเปนปริศนาธรรมทางพุทธศาสนาแฝงอยู 

เชน พฤติกรรมสัญลักษณ วัตถุสัญลักณ และพ้ืนท่ีสัญลักษณ  ปริศนาธรรมท่ีปรากฏในสัญลักษณ

พิธีกรรม เพ่ือมุงสั่งสอน ตักเตือน ใหผูมีชีวิตอยูเชื่อม่ันในบุญ กรรม นรก สวรรค ชาติ ภพ และให

ตระหนักรูในกฎไตรลักษณ เพ่ือจะไดไปสูสุคติภูมิ หลุดพนจากอบายภูมิและสังสารวัฏิ 
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The Conundrum of Symbolism 

Appearing in the Mon Funeral Ceremony 

 

Paramaporn Limlertsathien 

School of Humanities and Applied Arts 

University of Thai Chamber of Commerce 

 

Abstract 

The aim in this article was to study and analyse the conundrum of symbolism 

appearing in the Mon funeral ceremony. The study found that faith in the Buddhist 

religion goes hand-in-hand with the veneration of spirits. Every stage of the Mon funeral 

sequence includes hidden symbols of Buddhist belief, for example behavior is 

symbolized, physical matter is symbolized and land is symbolized. The intriguing 

message in the symbols is to serve as instruction, warning those yet living to trust in 

virtue, fate, hell, heaven, incarnation, the cycle of death and rebirth, and to heed the 

principle of the three marks of existence, in order to enter paradise and avoid the 

place of evil and endless suffering. 

 

Keywords: conundrum, symbol, ritual, Mon funeral 
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บทนํา 

มอญเปนชาติพันธุท่ีเกาแกกระจัดกระจายอยูในประเทศพมา และประเทศไทย ชนชาติมอญ

เรียกตนเองวา มอญ (Mon) สวนพมาเรียกมอญวา ตะเลง (Talaing) มอญมีประวัติศาสตร และอารย

ธรรมอันรุงเรื่อง จนกลายเปนมรดกตกทอดแพรกระจายไปในดินแดนสุวรรณภูมิ สุดารา สุจฉายา ได

กลาวถึงประวัติศาสตรของชนชาติมอญ ไวโดยสังเขปวา 

มอญ เปนชนชาติเกาแก ท่ีมีอารยธรรมรุงเรืองมากชนชาติหน่ึงในภูมิภาคน้ี 

ตามพงศาวดารพมากลาววา "มอญ"เปนชนชาติแรกท่ีตั้งถ่ินฐานอยูในพมา มาเปน

เวลาหลายศตวรรษกอนคริสตกาล ชาว "มอญ" เปนพวกท่ีมีเช้ือสายอยู ในกลุม 

"มอญ " -เขมร และบางทีอาจจะอพยพมาจากตอนกลางของ ทวีปเอเชีย เขามาตั้ง

อาณาจักรของตนทางตอนใต บริเวณลุมแมนํ้าสาละวิน และสะโตง ซึ่งบริเวณน้ี    

ในเอกสารของจีน และอินเดียเรียกวา "สุวรรณภูมิ" (สุดารา สุจฉายา, 2552) 

 แมวามอญจะเปนชาติพันธุท่ีไรรัฐเพราะถูกพมายึดครองดินแดน หากทวา นับต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบันรากฐานทางอารยธรรมมอญกลับประดิษฐานรุงเรืองอยางม่ันคงในดินแดนพุกามประเทศ

โดยเฉพาะความรุงเรืองทางดานพุทธศาสนา ท้ังนี้เพราะ "มอญ" มีความใกลชิดกับลังกา ซ่ึงขณะนั้น

เปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท และนิกายนี้ก็ไดแพรกระจายไปท่ัว ดังนั้น ชาติพันธุ

มอญจึงมีความผูกพันใกลชิดกับศาสนาพุทธเถรวาท ซ่ึงตอมาไดกลายศาสนาท่ีนับถือสูงสุดใน

อาณาจักรพุกามและดินแดนในแถบอุษาคเนย 

เม่ือมอญไรรัฐกลายเปนชาติพันธุพลัดถ่ิน และไดเขามาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารของพระมหา 

กษัตริยไทยตั้งแตสมัยอยุธยา ชนชาติมอญไดนําศิลปวัฒนธรรมหลายแขนงมาเผยแพรในดินแดน

ประเทศไทย โดยเฉพาะดานพุทธศาสนา ดังจะเห็นไดวาคนมอญจะนับถือพุทธศาสนาอยางเครงครัด 

แตในขณะเดียวกันก็จะนับถือ “ผ”ี บรรพบุรุษควบคูไปดวย  

การท่ีชาวมอญนับถือผีบรรพบุรุษ เพราะเปรียบเสมือนสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีคอยดูแลปกปกรักษา

ผูคนท่ีอาศัยอยูในบาน ขณะเดียวกันถาหากกระทําใด ๆ อันเปนการลวงละเมิดหรือดูหม่ิน ซ่ึงคนมอญ

ถือวาเปนการ “ผิดผี” ผีบรรพบุรุษก็จะสามารถใหคุณใหโทษไดเชนกัน ซ่ึงถาเกิดข้ึนแลวก็จะตองมี

การทําพิธีขอขมาโทษตอผี ดังนั้น คนมอญจึงใหความสําคัญกับพิธีกรรมท่ีเขามาเก่ียวของกับการตาย

เปนอยางยิ่ง   

สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหคนมอญใหความสําคัญกับพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย ท้ังนี้

เพราะพิธีกรรมเก่ียวกับการตายของมนุษยนั้นถือเปนพิธีกรรมท่ีศักดิ์สิทธิ์ เก่ียวของกับบุญ กรรม มอญ

มีคติความเชื่อเรื่องภพ ภูมิ ชาตินี้ ชาติหนา เชื่อม่ันในเรื่องโลกหลังความตาย พิธีกรรมเก่ียวกับการ

ตายจึงเปนสะพานท่ีเชื่อมกระแสบุญระหวางผูท่ีมีชีวิตอยูและผูท่ีจากไป การสรางพิธีกรรมเก่ียวกับ

การตายจึงเปนการทําบุญใหผูตายไปสูสุคิตภูมิและใหหลุดพนจากอบายภูมิและสังสารวัฏฏ 
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คนมอญมีการแบงลักษณะการตายออกเปน 2 ประเภท คือ ตายดีกับตายไมดี “ตายดีคือการ

ตายท่ีมาจากความชรา สังขารรวงโรย หรือตายจากอาการปวยไข สวนตายไมดี ไดแก การตายท่ี

เกิดข้ึนกะทันหัน เชน อุบัติเหตุ ฟาผา หรือฆาตัวตาย รวมท้ังการตายของเด็ก” (สมรักษ ชัยสิงหกานา

นนทและคณะ, 2550: 10) เม่ือมีการตายครอบครัวและชุมชนจะประกอบพิธีกรรมท่ีสอดคลองกับการ

ตายแตละประเภท ท้ังนี้ ชาวมอญจะตองจัดพิธีกรรมใหกับคนตายตามท่ีกําหนดไวในคัมภีรโลก สมุตติ  

จวน เครือวิชฌยาจารย (2537: 15) ไดกลาวถึงคัมภีร “โลกสมุตติ” วาไดมาจากเมืองหงสา 

วดี โดยพระสงฆรูปหนึ่งเปนผูสรางไว เนื้อหาในคัมภีรวาดวยเรื่องความรูท่ัวไป เชน การปลูกตนไม 

การปลูกบาน การทํานายฝน นอกจากนี้ยังมีเรื่องขอปฏิบัติ พิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับการตาย แบบแผน

วิธีการจัดการศพท่ีตายในลักษณะตาง ๆ   

 เม่ือพิจารณาขอปฏิบัติพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับความตายของชาติพันธุมอญ ซ่ึงยึดถือตามคัมภีร

โลกสมุตติ พบวา ในพิธีกรรมลวนมีคติธรรมทางพุทธศาสนาแฝงเปนปริศนาธรรมอยูมากมาย โดย

ปรากฏอยูในสัญลักษณพิธีกรรมตาง ๆ ท้ังท่ีเปนพฤติกรรมสัญลักษณ วัตถุสัญลักษณ และพ้ืนท่ี

สัญลักษณ  

คําวา “ปริศนาธรรม” หมายถึง คําสอนของพระพุทธเจาอนแสดงถึงความจริงแททาง

ธรรมชาติท่ีถูกผูกข้ึนอยางมีเง่ือนงํา เพ่ือใหใชปญญาขบคิด ไตรตรอง แกไขปริศนาธรรมนั้นดวยเหตุ

และผล           

ในบทความฉบับนี้ มุงศึกษาปริศนาธรรมตางๆ ท่ีปรากฏในสัญลักษณพิธีกรรมการทําศพของ

ชาวมอญ ซ่ึงเปนพิธีกรรมการทําศพตามคัมภีรโลกสมุตติ การประกอบพิธีกรรมทุกข้ันตอน ลวนมี

ปริศนาธรรมแฝงอยูในระบบสัญลักษณ ท้ังนี้ จะใชกรอบความคิดของเทอรเนอร (Turner) มาศึกษา

วิเคราะห ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

เทอรเนอรไดระบุคุณสมบัติของสัญลักษณในพิธีกรรมวาประกอบไปดวยข้ัวความหมาย 2 ข้ัว 

คือ ข้ัวทางอารมณความรูสึกและข้ัวทางอุดมคติ เม่ือนํากรอบแนวคิดเรื่องข้ัวความหมายของ

สัญลักษณตามแนวทางท่ีเทอรเนอรศึกษามาวิเคราะหและตีความปริศนาธรรมท่ีปรากฏในพิธีศพชาว

มอญ พบวา มีความหมายข้ัวทางอารมณและความรูสึกท่ีสําคัญ ไดแก   

การพ่ึงพาอํานาจผีโดยเชื่อวาผูตายเม่ือไดตายไปจะกลายเปนผีบานซ่ึงมีอํานาจท่ีสงผลตอชีวิต

ของคนในบาน การประกอบพิธีกรรมเก่ียวกับการตาย จึงตองกระทําใหถูกตอง ดีงาม เปรียบเสมือน

การแสดงความเคารพ และแสดงกตัญุตาตอผูตาย ขณะเดียวกันก็คาดหวังวาอํานาจของผีบรรพบุรุษ

จะชวยปกปองคุมครอง ดูแล ลูกหลาน ใหอยูดี มีสุข 

 สวนในข้ัวอุดมคติ หมายถึง องคประกอบทางจริยธรรมและระเบียบของสังคมท่ีเปนหลัก

สําคัญในการจัดองคกรทางสังคม การรวมกลุม บรรทัดฐาน คานิยมท่ียึดถือกันเปนระบบความสัมพันธ

ในสังคมนั้น  ดังจะเห็นไดวาคนมอญมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาควบคูไปกับการนับถือผี
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บรรพบุรุษอยางเครงครัด ดวยเหตุนี้จึงมีพิธีกรรมเก่ียวกับความตายซ่ึงเก่ียวของกับผีและพุทธศาสนา  

แสดงอิทธิพลความเชื่อเรื่องบาปบุญ ความเชื่อดังกลาวสงผลตอการปฏิบัติท่ีอิงกับคติพุทธศาสนา  

สะทอนความคิดเรื่องนรก สวรรค การเวียนวายตายเกิด เชื่อเรื่องโลกนี้ โลกหนา  อีกท้ังยังมีการนําคติ

พุทธศาสนามาใชอธิบายสัญลักษณในพิธีศพตาง  ๆ มากมาย อาทิ  การอาบน้ําศพ การใชดายผูกมือ

เทา การนําเงินใสปาก การตําหมากใสในปากศพ  การต้ังศพในเขตเสาผี การไมนําศพลงทางบันได

บาน หรือประตูบาน การทําโลงมอญ การบรรเลงปพาทยมอญ การรําสามถาด การเวียนศพสามรอบ  

การโยนผาราไฟ ซ่ึงพิธีกรรมท้ังหมดนี้ ลวนเปนท้ังพฤติกรรมสัญลักษณ วัตถุสัญลักษณ และพ้ืนท่ี

สัญลักษณ ซ่ึงสามารถถอดปริศนาธรรม หาความหมายแฝงท่ีทรงคุณคาได ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

การอาบน้ําศพ   

ชาวมอญจะอาบน้ําศพใหแกผูตายในตอนบาย หรือตอนเย็น โดยจะใหผูรูเปนผูประกอบ

พิธีกรรมรวมกับคนในครอบครัว การอาบน้ําศพ จะใชน้ําสมปอยผสมขม้ินราดไปท่ีรางของผูตาย 

จากนั้นจะใชน้ําสะอาดอาบใหอีกครั้ง โดยราดไปท่ีรางผูตายตั้งแตปลายเทาจนถึงศีรษะ 

“น้ํา” ถือเปนสิ่งท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตมนุษยนับตั้งแตเกิดจนตาย ชาวมอญและอีกหลายเชื้อชาติ

จึงมีความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ "น้ํา” มักเปนสวนประกอบอยูในพิธีกรรม

สําคัญๆ ท้ังพิธีมงคลและอวมงคล เชนเดียวกับพิธีกรรมอาบน้ําศพชาวมอญดวย “น้ําขม้ินสมปอย”  

น้ําขม้ินสมปอย ประกอบดวย  ฝกสมปอยเดือนหา ดอกคําฝอย   ดอกสารภี   น้ําขม้ิน   น้ํา

อบน้ําหอม  สมปอย ถือเปนพืชท่ีมีพลังของความศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อจากนิทานจากพรหมจักร

ชาดก ชาดกลานนาเรื่อง "อุสาบารส" และวรรณกรรมชาดกเรื่อง "ปุณณนาคกุมาร" ในสังคมลานนา 

ปอย แปลวา ปลดปลอยตอสิ่งอัปมงคลท้ังหลายใหหลุดพนจากชีวิตคนเรา  และใชน้ําขม้ินสมปอย 

สรงน้ําพระพุทธรูปและใชรดน้ําดําหัวผูใหญ โดยเชื่อวาเปนการแสดงความเคารพบูชาและขอขมาลา

โทษตอทานในสิ่งท่ีอาจมีการลวงเกินท้ังกาย วาจาและใจ (พยัคฆกูร,ู 2556) 

ดังนั้น การใชน้ําขม้ินสมปอย ในพิธีอาบน้ําศพนี้  นอกจากจะเปนการขอขมาลาโทษผูตาย

เปนครั้งสุดทาย ยังสามารถตีความสัญลักษณท่ีปรากฏไดหลายมิติ  คือ มิติแรก น้ําเปนเครื่องชําระ

มลทินใหผูตายไดกาวพนไปสูสุคติภูมิดวยความสะอาด บริสุทธิ์ มิติตอมา น้ํา เปนสิ่งท่ีใชขับไลสิ่ง

อัปมงคลจากงานศพไมใหเกิดข้ึนในกับผูท่ีมีชีวิตอยู และมิติสุดทาย ใหเพงพิจารณาวาน้ําท่ีราดรดนั้น 

ไมติดอยูกับรางผูตายแตอยางใด มีแตจะไหลผานรางไป ซ่ึงเปนกฎอนิจจลักษณตามคติพุทธศาสนา 

สวนการราดน้ําไปท่ีรางผูตาย จะราดไปท่ีศพตั้งแตปลายเทาจนถึงศีรษะ ซ่ึงจะเห็นไดวามี

ลักษณะตรงกันขามกับมนุษยสามัญท่ีจะรดน้ําจากศีรษะลงมาถึงปลายเทา การใชน้ําขม้ินสมปอย

ดังกลาว จึงถือเปนสัญลักษณท่ีแสดงสถานภาพการแยกตัว (Separation) หมายถึงการตัดขาดคนตาย
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ออกจากโลกมนุษย และยังถือเปนพิธีกรรมแหงการเลื่อนสถานภาพ (ritual of status elevation ) 

ใหผูตายไดอยางชัดเจน 

 

การใชดายผูกมือเทา  

หลังจากท่ีอาบน้ําศพแลว จะทําการแตงตัวใหศพ จากนั้นเปนการหวีผม โดยหวีลง 3 ครั้งและ

หวีข้ึน ทาแปง ประพรมน้ําอบน้ําหอมแลวจึงทําการมัดศพ สวนใหญจะใหผูชายชวยกันมัด โดยใชดาย

ขาวขนาดเดียวกับสายสิญจนมัดท่ีหัวแมมือท้ัง 2 ขาง ในลักษณะประนมมือเหนืออกเขาดวยกัน และ

มัดท่ีหัวแมเทาท้ังสองดวย  

สําหรับการมัดมืดเทานี้ คัมภีรกาละกาลี หรือคัมภีรพิธีศพมอญ ไดกลาววาเปนสัญลักษณท่ี

สื่อความหมายทางธรรม  ดังตอนหนึ่งทีวา  “ พระกาลเถระถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตรดายท่ีผูก

มือเทาศพนั้น เรียกวา บวงสาม ไดแก ลูก คือ บวงคลองคอ ทรัพยสมบัติ คือ บวงคลองเทา สามี

ภรรยา คือ บวงคลองมือ ลักษณะท้ัง 3 นี้แกออกยาก บวงท้ัง 3 นี้จะตัดดวยมีดท่ีแหลมคมก็หาขาดไม 

แมเอาไฟมาเผาก็ตาม เอาน้ํามาแชไวตอนานแสนนานชั่วกัปปรอยกัปปหรือพันกัปปก็ตาม สภาพท่ีบวง 

3 จะขาดไปหามีไม ทานผูมีปญญาพิจารณาดู แลวใหสดับตรับฟงธรรม ไหวพระ รักษาศีลเจริญภาวนา 

มุงทํากุศลสรางสมความดีแลว ปญญาเปรียบไดกับมีดท่ีคมสามารถท่ีจะตัดดายท่ีมือเทาศพเสียลงได

แลวเขาถึงพระนิพพานแล” 

การใชดายผูกมือเทา จึงเปนสัญลักษณท่ีตีความหมายไดวามนุษยไมควร “ผูก” ติดอยูกับ

กิเลสหรือ “บวงท้ังสาม” ถาหากยัง “ผูก” หรือไมปลอยวาง ก็ยอมจอมจมอยูกับความทุกข ในทาง

กลับกันหากปรารถนาจะกาวไปสูสุคติภูมิ จึงควร “ตัด” ดายผูกมือเทาหรือ “บวง” ท้ังผองนั้นดวย

สติปญญา 

 

การนําเงินใสปากศพ 

หลังจากใชดายมัดศพพรอมกับนําดอกไมธูปเทียนใสไวในมือ หลังจากนั้นก็จะนําเงิน 1บาท 

ใสไวในปากศพ  การกระทําดังกลาวเปนปริศนาธรรม ท่ีมุงเตือนสติใหคนท่ียังมีชีวิต ไมใหลุมหลงไป

กับทรัพยสินตาง ๆ จนมากเกินไป เพราะเม่ือตายไปแมเงินเพียงแค 1 บาท ก็ยังนําไปไมได ดังตอน

หนึ่งของคัมภีรกาละกาลีวา “พระกาลเถระถวายพระพรวา  ขาแตมหาบพิตร การเอาเงินทองใสลงใน

ปากศพนั้น ไดแกการท่ีคนท้ังหลายเม่ือยังมีชีวิตอยูโลภในทรัพยอยากจะร่ํารวยทําไรไถนาลําบากกาย

แลวไดทรัพยจํานวนมากก็มีบาง บางคนใชเลหเหลี่ยมคดโกง เอาขาวของคนอ่ืนซ่ึงไมชอบธรรมก็มีบาง 

แลวเอาทรัพยเหลานั้นมาบริโภคดํารงชีพทุกคืนวันอันไมชอบธรรม แมนมีใจศรัทธา เลื่อมใสใน

พระพุทธศาสนาเอาทรัพยเหลานั้นมาทําบุญใหทานก็หาเปนกุศลไม เม่ือถึงเวลาตายเชนนี้แลวอยาปวย
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กลาวไปไยเลย แคเงินทองเทาปกแมลงวันท่ีเขาใสไวในปากยังเอาไปไมไดเลย ใหสาธุชนท้ัง หลายพึง

ชําระจิตใจเสีย ใหกําจัด ความโลภ อยาหลงใหลในทรัพยสินเงินทอง ใหพิจารณาถึงโทษของมัน ใหมุง

แสวงหาโดยชอบธรรมทําบุญใหทาน สมาทาน ศีล เจริญภาวนาซ่ึงเปนทรัพยอันประเสริฐกวาเงินทอง

อันเปนท่ีรักทรัพยสมบัติอันเปนท่ีหวง เพ่ือจะชําระจิตใจของผูคนท้ังหลายจึงตองใสเงินทองไวในปาก

แล” 

 

การตําหมากใสในปากศพ 

       นอกจากนําเงินใสในปากศพแลว ยังมีการตําหมากพลูใสในปากศพอีกดวย การกระทํา

ดังกลาว เปนปริศนาธรรมท่ีสื่อใหเห็นความสําคัญของการพูดวา เม่ือยังมีชีวิตอยูควรพูดแตสิ่งท่ีดี ดัง

ขอความตอนหนึ่งในคัมภีรวา  “ขาแตพระกาลเถระ ท่ีใหใสหมาก (เค้ียวละเอียด) ในปากนั้น จะชี้แจง

ประการใดเลา 

           พระกาลเถระถวายพระพรวา สิ่งนี้ไดแกผูคนท้ังหลายผูมีจิตใจบาปหยาบชา คําพูดรายกาจ 

เบียดเบียนขัดขวางขมขูผูอ่ืน  โกหกมดเท็จมีบอกวาไมมี  ไมมีบอกวามี คําพูดเชื่อถือไมได ฉลาดแกม

โกง ยุยงสงเสริมใหเขาเสียทรัพยทําลายเขา ทําใหเขาใจเสีย ลมเลิกความตั้งใจของเขา พูดอยางใจ

อยาง ไมคํานึงถึงขางหนาขางหลัง จิตใจถอยสถุลไมเกรงกลัวบาปไมอายบาป เม่ือถึงเวลาตายเชน นี้

แลว แคหมากท่ีเค้ียวละเอียดแลวในปากยังเค้ียวไมได เค้ียวไมไหว คนอ่ืนตองเค้ียวใสในปากให ขอ

สาธุชนท้ังหลายพึงพิจารณาดูใหมาก ใหกําจัดคําพูดท่ีเลวทรามเสียท้ังหมด สิ่งอันเปนโทษใหเวนเสีย

ใหพูดแตคําท่ีเปนจริง แล” 

 

การตั้งศพบนเตียงชนะ ในเขตเสาผี และมีไมคํ้าใตถุนบาน 

ชาวมอญมีธรรมเนียมขอหามไมใหนําโลงศพข้ึนบาน ดังนั้น การตั้งศพตองทําแครไม สําหรับ

วางศพท่ีเรียกวา “โจงเหนะ” มอญบางทองถ่ินเรียก “โจงเนี๊ยะ” หรือ ”โจงเจี้ยะ” แปลวา เตียงชนะ 

ซ่ึงเปนปริศนาธรรมแบบรามัญท่ีแฝงคติธรรมทางพุทธศาสนาไวอยางลุมลึก หมายถึง ใหผูตายเอาชนะ

ตอภูมิท้ัง 4 ไดแก อบายภูมิ สุคติภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ ท้ังนี้ใหหันศีระษะผูตายไปทางทิศตะวันออก และ

ตองตองศพอยูในเขต “เสาผี”  

การตั้งศพอยูในเขต “เสาผี” และมีไมคํ้าใหตรงกับตําแหนงเตียงชนะ นอกจากจะเปนพฤติกรรม

สัญลักษณและวัตถุสัญลักษณท่ีสะทอนความเชื่อเรื่องผีและการนับถือพุทธศาสนาของชาวมอญแลว ยัง

เปนการแสดง“พ้ืนท่ีสัญลักษณ” สื่อความหมายการตัดขาดคนตายจากโลกสามัญ โดยเปลี่ยน

สถานภาพใหอยูบริเวณพ้ืนท่ีหลังความตาย คือ โลกศักดิ์สิทธิ์  
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โลกศักดิ์สิทธิ์ (The scared) หมายถึงเหตุการณปริมณฑล พ้ืนท่ี และเวลาท่ีแตกตางจากโลกของ

ชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ยังมีความพิเศษในดานท่ีสามารถเผยใหมนุษยประจักษถึงการดํารงอยูของสิ่ง

ท่ียิ่งใหญและมีพลังเหนือกวามนุษย ไดแก เนื้อหาท่ีศาสนาและระบบความเชื่อตาง ๆ ของมนุษย

พยายามอธิบายและกลอมเกลาใหถือปฏิบัติ คําวาโลกศักด์ิสิทธิ์มักใชเทียบเคียงกับคําวาโลกสามัญ

(The profane) ซ่ึงหมายถึงโลกท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมและความสัมพันธในชีวิตประจําวันของมนุษย 

(ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, 2546: 2-3) 

เสาผีและไมคํ้าจึงเปนพ้ืนท่ีสัญลักษณ    เปนเสนแบงแดนระหวาง “คน”  กับ  “ผ”ี  และเม่ือ

มีการเคลื่อนท่ีศพจะตองนําไมคํ้านี้ออกไป เพ่ือสื่อใหผีรูวาเขตแดนนี้เปนดินแดนของคนไมใชดินแดน

ของผีอีกตอไป อีกนัยหนึ่ง การแบงเขตแดนของคนกับผีดวยเสาผีหรือการรื้อเสาคํ้าเขตแดนนี้ออก 

สะทอนใหเห็นความเชื่อท่ีวา การตาย หรือ ศพของคนเสียชีวิตถือเปนสิ่งอัปมงคลไมควรอยูในเขตตัว

บาน ดังนั้นเม่ือมีคนเสียชีวิตจึงมีการก้ันเขตแดนอยางชัดเจนโดยกันออกไปไมใหอยูในตัวบานและเม่ือ

ไมมีศพก็รีบน้ําไมคํ้าออกทันที สอดคลองกับ สุภรณ  โอเจริญ (2541: 90) ท่ีกลาววา ธรรมเนียมมอญ

ยังหามนําโลงศพเขาบานอยางเด็ดขาดเพราะถือวาเปนของเสนียดจัญไร เวลายกศพไปวัดก็ใหนําโลง

มารอรับศพท่ีเชิงบันได 

 “เสาผี” มีลักษณะเปนเสากลม 6 ตน ซ่ึงเปนปริศนาธรรม หมายถึง ใหละท้ิงอารมณท้ัง 6 

หรือใหไปถึงสวรรค 6 ชั้น ทําแครเปน 4 ชั้น เพ่ือใหพนจากอบายภูมิ แครปูดวยไมยาว 8 ชั้น หมายถึง

ใหพนจากนรกภูมิท้ัง 8 ขุม เพดานใชไม 20 แผน ใหไปถึงสวรรคชั้นพรหมท้ัง 20 ภูมิ (สมรักษ  ชัย

สิงหกานานนท, สรินยา คําเมือง และอธิตา สุนทโรทก, 2550: 12) 

นอกจากนี้ บริเวณปลายเทาของผูตาย จะมีน้ํามะพราว ซ่ึงถูกจัดเตรียมไวสําหรับลางหนาศพ

กอนเผา และเม่ือเก็บกระดูกเสร็จสิ้น ก็จะใชน้ํามะพราวพรมไปท่ีหอกระดูกเปนครั้งสุดทาย สาเหตุ

ของการใชน้ํามะพราวนี้เนื่องจากมีความเชื่อวาน้ํามะพราวเปนน้ําท่ีบริสุทธิ์แตกตางจากน้ําท่ัวไปท่ีอาจ

มีมลทินตาง ๆ อยูในน้ําซ่ึงบางครั้งก็ใส บางครั้งก็ขุนมัว เปรียบไดกับจิตใจของปุถุชน บางคนใจเปน

กุศลบางคนใจเปนอกุศล  น้ํามะพราวจึงเปนปริศนาธรรม คือการชําระมลทิน ชําระความเปนอกุศล

ท้ังหลายของคนตาย ใหกาวขามไปสูโลกหนาหรือไปสูภพภูมิท่ีดี อยางสะอาด บริสุทธิ์  

 

การไมนําศพลงทางบันไดบาน หรือประตูบาน 

 เม่ือจะเคลื่อนศพลงจากเรือนไปประกอบพิธีเผาศพท่ีวัด ชาวมอญจะไมใหเอาศพลงทางบันได

บาน เพราะถือวาบันไดเปนทางข้ึนลงสําหรับคน มอญบางชุมชนเอาศพลงบันไดแตตองทําบันไดจาก

ไมไผซีก มาพาดกับบันไดบานสําหรับผีลง เวลาเคลื่อนศพลงตองเอาดานเทาลงกอน แลวตองเอาเตียง

ตั้งศพตามมาดวย (สมรักษ  ชัยสิงหกานานนท, สรินยา คําเมือง และอธิตา สุนทโรทก, 2550: 12-13) 
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ธรรมเนียมการหามไมใหนําศพลงทางบันไดบานนี้ มีแบบอยางมาจากสมัยพุทธกาล เม่ือครั้งพระเจา

สิริสุทโธทนะ พุทธบิดาสวรรคต การนําศพออกจากวัง ตองเอาออกทางฝาทองพระโรง จึงไมใหเชิญ

ศพลงบันได ออกจากตัวเรือนใหรื้อฝาเรือนแลวเอาศพลงทางนั้น  

 การไมนําศพลงทางบันไดบาน หรือประตูบานนั้นเปนสัญลักษณท่ีสื่อความหมายถึงการแยก

คนตายออกจากคนปกติ แยกระหวางคนกับผีออกจากกัน ดังนั้นพฤติกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับศพจึงตอง

มีลักษณะท่ีตรงกันขามกับคนปกติอยางชัดเจน 

 

โลงมอญ  

          เนื่องจากพิธีกรรมแหงการตายของมนุษยนั้น ถือเปนพิธีกรรมท่ีศักดิ์สิทธิ์เก่ียวของกับความ

เชื่อเรื่องบุญ กรรม ตลอดจนความเชื่อเรื่องภพ ชาติ ชีวิตหลังความตาย ดังนั้น สิ่งท่ีเก่ียวของกับพิธี

กรรมการตายจึงมีสัญลักษณท่ีมีปริศนาธรรมซอนแฝงอยางมากมาย เชนเดียวกับ โลงมอญ การทําโลง

มอญ จะมีพิธีกรรม ความเชื่อตาง ๆ ดํารงอยู การสรางโลงมอญในยุคกอน เม่ือสรางเสร็จจะตองทําพิธี

เบิกโลงกอน ในโลงมอญจะตองมีไมรอดขวาง 4 อัน เฝอก (ฟาก) ไมไผ 7 ซ่ี วางกนโลง เวลากรอง ถัก

เปน 3 เปลาะ หามกรองเชือกสลับไปมา ไมปากกา 8 อัน เสียบปากโลง เทียน 8 เลม ติดปากโลง ท่ี

ระหวางไมปากกกาท้ัง 8 ชอง ขันน้ํามนต 1 ขัน การเคลื่อนศพจะมีหมอหรือผูรู เปนผูประกอบ

พิธีกรรมนําหนา  

 วัตถุสัญลักษณตาง ๆ ในโลงมอญ ลวนเปนปริศนาธรรม คือ ไมรอด 4 อัน ซ่ึงมีชื่อเรียก วา ไม

ขามแล หมายถึง การขามหวงภพท้ัง 4 ไดแก กาม ภพ ทิฐิ อวิชชา ซ่ึงเปนเสนทางก้ันขวางพระ

นิพพาน การหลุดพนจากวัฏฏสงสาร สวนเฝอกหรือฟาก 7 ซ่ี วางบนไมรอดถัก 3 เปลาะนั้น หมายถึง 

พระธรรม 7 คัมภีร เชือก 3 เปลาะ หมายถึง พระสูตร พระวินัย พระปรมัตถธรรม ซ่ึงเปนเครื่องชวย

มนุษยใหกาวขามหวงท้ัง 4 ไปได สวนการหามกรองเชือกกลับไปกลับมา เพราะไมตองการใหผูตาย

กลับมาเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏฏอีก (นพวรรณ กรุดเพชร, 2556: 16) 

 

การโยนหมอน้ําสมปอยหรือการคว่ําหมอน้ํา 

เม่ือบรรจุศพลงโลงมอญเรียบรอยแลว กอนการเคลื่อนศพ ชาวมอญจะใหผูหญิงอาวุโสเปนผู

ถือหมอน้ําสมปอยผสมขม้ินกับหมอน้ําบริสุทธิ์และมีผูหญิงอีกคนถือถวยขาวสาร เม่ือฝายชายยกศพ

เคลื่อนลงทางบันไดผี หญิงอาวุโสจะราดน้ําสมปอยแลวตามดวยน้ําเปลา เม่ือศพเคลื่อนถึงพ้ืนดิน จะ

โยนหมอน้ําสมปอยใหแตกบริเวณหนาบันไดบาน สวนหมอน้ําใหคว่ําไว (สมรักษ  ชัยสิงหกานานนท, 

สรินยา คําเมือง และอธิตา  สุนทโรทก, 2550: 13)  
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การคว่ําหมอหรือการโยนหมอน้ําสมปอยนั้น เปนสัญลักษณสื่อความหมายใหคนท่ียังมีชีวิต

อยู พิจารณาดูใหเห็นวา ญาติของเราตองคว่ําหนาลงกับแมธรณีแลว และใหพิจารณาดูใหแจงชัดจะได

เขาถึงสุคติภูมิ หากไมพิจารณาจะตองเสวยทุกขในอบาย 4 คือ เปรต นรก  สัตวเดรัจฉาน อสุรกาย 

เม่ือเห็นอยางนี้แลวใหนึกถึงกุศลจะไดไปถึงพระนิพพาน (พระมหาจรูญญาณจารี, 2549) 

 

การบรรเลงเพลงปพาทยมอญ และการรําสามถาด 

การบรรเลงเพลงปพาทยมอญเปนพฤติกรรมสัญลักษณท่ีแสดงความเคารพผูตายและบอก

กลาวเชื้อเชิญผีใหกลับมาท่ีบาน เพราะหลังจากนี้ผูตายจะกลายเปนผีบาน หรือผีอาลกฮอย  ซ่ึง

หมายถึง บรรพชน ปูยา ตา ยายทวด ของพวกเขาเหลานั้น (จวน  เครือวิชฌยาจารย, 2543: 81)โดย

การบรรเลงปพาทยมอญ จะมีเพลงท่ีสําคัญไดแก เพลงเชิญ  เพลงประจําบาน เพลงประจําวัด เพลง

ยกศพ เพลงประชุมเพลิง (สมรักษ  ชัยสิงหกานานนท, สรินยา คําเมือง และอธิตา สุนทโรทก, 2550: 

13-14)  

นอกจากนี้ในงานศพจะมีการรําสามถาด หรือการรําผี เปนโอกาสในคนเปนสื่อสารกับคนตาย 

ชาวมอญเชื่อวาการรํานี้เปนการบอกกลาว ขอขมาเจาท่ีเจาทางกอนนําศพข้ึนเผา โดยมากผูรําเปน

หญิงสูงอายุ ถาผีคนตายมาเขาสิงผูรําในระหวางการรําก็จะมีการไตถามทุกขสุขระหวางผูตายกับ

ลูกหลาน (สมรักษ  ชัยสิงหกานานนท, สรินยา คําเมือง และอธิตา สุนทโรทก, 2550: 15)  

การบรรเลงเพลงปพาทยมอญ และการรําสามถาดจึงเปนสัญลักษณของความเชื่อเรื่องผีของ

ชาวมอญไดเปนอยางดี โดยเชื่อวาจะสามารถสื่อสารกับผูตายได  ท้ังนี้เนื่องจากดวงวิญญาณยังคง

วนเวียนอยูแมตายไปแลวแตความสัมพันธระหวางคนกับผีจะยังคงดําเนินตอไป  ผีบรรพบุรุษจะ

กลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบานท่ีคอยชวยเหลือและควบคุมความประพฤติของลูกหลานตอไป  

 

การเวียนศพสามรอบ และการโยนผาราไฟ 

การเวียนศพสามรอบนี้ เปนสัญลักษณของการเตือนสติใหผูคนท้ังหลายไดพิจารณารูถึงโทษ

ของสังสารวัฏ เพ่ือใหเห็นการเกิดแลวตองตาย ตายแลวเกิดอีก มนุษยลวนวนเวียนอยูในสังสารวัฏไมรู

จบสิ้น ดังนั้นจึงตองมีการเวียนศพ 3 รอบ ใหสัตวโลกท้ังหลายพิจารณาการเกิดดับ อยาใหตองเวียน

วายตายเกิดกลับ มาในสังสารวัฏนี้อีก (พระมหาจรูญญาณจารี, 2549) 

เม่ือจุดไฟเผาศพ เจาภาพอาวุโสจะถือขันน้ําพรอมก่ิงไมสด เดินนําหนาพรอมกับญาติพ่ีนอง

เดินตามเปนขบวน วนขวาของเชิงตะกอน คนเดินนําจะใชใบไมสดจุมน้ําในขัน สะบัดเขาสูกองไฟจน

ครบ 3 รอบ ในขณะเดียวกัน ชายท่ีมีหนาท่ีเผาศพ 2 คน จะยืนคนละฝงของเชิงตะกอนหรือเมรุ และ

นําผาขาวทบใหเปนมวนขามเชิงตะกอนไปมา 3 รอบ หรือท่ีเรียกวา โยนผาราไฟ หากปจจุบันการเผา
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ศพจะเผาในเมรุถาวรจึงไมสามารถทําพิธีโยนผาราไฟได แตจะใชวิธีเดินเวียนรอบเมรุพรอมกับใชก่ิงไม

พรมน้ําไป 3 รอบ (สมรักษ  ชัยสิงหกานานนท, สรินยา คําเมือง และอธิตา สุนทโรทก, 2550: 13-14)  

 

บทสรุป 

 จากการศึกษาปริศนาธรรมท่ีปรากฏในสัญลักษณพิธีกรรมเก่ียวกับความตายของชนชาติมอญ 

ทําใหตระหนักวา ชาวมอญนั้นเปนชาติพันธุท่ีมีความเคารพ ศรัทธา ในพุทธศาสนาอยางแนนแฟน 

ท้ังนี้ จะเห็นไดจากพิธีกรรมการทําศพชาวมอญจะนอมนําหลักสัจธรรมอันเปนแกนแทของพุทธศาสนา 

มาสอดแทรกไวในสัญลักษณพิธีกรรมทุกข้ันตอน พิธีกรรมการทําศพของชาติพันธุมอญ จึงเปนวิธีการ

สอนคติธรรมแบบแยบยลและชวนใหคิด สวนการผูกเปนปริศนาธรรมนั้น ลวนมุงสอนให “คนเปน” 

ไดศึกษา ไตรตรองหาคําตอบความจริงอันประเสริฐของชีวิต จาก “คนตาย”  ดวยสติปญญาเปนหลัก  

ปริศนาธรรมท่ีซอนอยูในสัญลักษณพิธีกรรมเก่ียวกับความตาย เพ่ือตักเตือน สั่งสอน ให

เชื่อม่ันในบุญ บาป ชาติ ภพ ใหคิดดี ทําดี พูดดี ซ่ึงเปนเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรม อันเปน

หลักพุทธปรัชญาท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตชาวมอญมาก ท้ังนี้ มอญจะใหความสําคัญกับการประกอบ

พิธีกรรมเก่ียวกับการตายอยางเครงครัด ปริศนาธรรมมักจะสอดแทรกอยูในพิธีศพมากท่ีสุด เพราะใน

พิธีอ่ืน ๆ เชน งานบวช งานแตงงาน จะเปนพิธีท่ีใหความสําคัญกับความสนุกสนาน ตางจากงานศพท่ี

มีความพลัดพราก สูญเสีย จึงเปนบรรยากาศท่ีสอดแทรกคติคําสอนไดดี ดังนั้น สัญลักษณตาง ๆ ท่ี

ปรากฏในพิธีศพของชาวมอญ จึงเปนปริศนาธรรมท่ีทรงคุณคา 

การเรียนรูสัจธรรมจากความตาย นับเปนสิ่งท่ีบรรพบุรุษชาวมอญใหความสําคัญมาก ดังจะ

เห็นไดจาก การมีกุศโลบายให “คนเปน” ตองเขามาใกลชิดกับ “คนตาย” ดวยการการให “คนเปน” 

หรือผูมารวมงานไดเจริญมรณานุสติ นับตั้งแตข้ันตอนแรก คือ การอาบน้ําศพ จนถึงข้ันตอนสุดทาย 

คือ การเวียนศพ เผาศพ พิธีกรรมตาง ๆ เปรียบเสมือนใหผูตายเปน “อาจารยใหญ” สอนคนท่ียังมี

ชีวิตอยูไดเรียนรูความตาย ความไมเท่ียงของสังขาร เรียนรูหลักสัจธรรมท่ีเปนรูปธรรมไดใกลชิด และ

ชัดเจนมากท่ีสุด ดังนั้น มอญจึงเรียกบานท่ีมีงานศพวา "บานกรรมฐาน"  การไปรวมพิธีกรรมการทํา

ศพของชาวมอญนั้น อาจกลาวไดวาเปนโอกาสใหผูมารวมงานไดปฏิบัติ "อสุภกรรมฐาน" ซ่ึงผูเขารวม

งานจะไดรับอานิสงส ผลบุญติดตัวไปภพหนาอยางมหาศาล 

ปริศนาธรรมท่ีสอดแทรกในระบบสัญลักษณตาง ๆ จึงมีบทบาท หนาท่ีสอนให “คนเปน” ได

ใชความคิด สติปญญา ตีความหลักธรรมคําสอน แสวงหาความรูหรือขอเท็จจริงท่ีแฝงอยูในหลักสัจ

ธรรม ใหกระจางชัด ท้ังนี้ เพ่ือจะตักเตือน สั่งสอนญาติผูตาย หรือผูท่ียังมีชีวิตอยู ไดดึงศักยภาพทาง

ปญญาของมนุษยออกมา หยั่งรู เขาใจในกฎไตรลักษณ และใหมีสติตั้งม่ันอยูในความไมประมาท  
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การศึกษาปริศนาธรรมท่ีแฝงอยูในสัญลักษณพิธีกรรมการทําศพมอญ ไดสะทอนอัตลักษณ

มอญ (Mon Identities) ท่ีเคารพ ศรัทธาในพุทธศาสนาอยางเครงครัด การสอดแทรกคติธรรม คํา

สอน ไวในสัญลักษณพิธีกรรมทุกข้ันตอน ยังถือเปนการสืบทอดภูมิปญญามอญ(Inheritance)ไมใหสูญ

หาย  สิ่งเหลานี้จึงนับเปนทรัพยสินทางวัฒนธรรมท่ีชาวมอญพยายามจะถายทอดและปลูกฝงไปยัง

ลูกหลาน  

ขณะเดียวกัน พิธีกรรมท่ีมีคติธรรมอันทรงคุณคานี้ ปจจุบันกลับพบไมมากนัก เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสมัยใหม ผสานกับการไหลบาของวัฒนธรรมภายนอก สงผลให ประเพณี 

พิธีกรรมการทําศพมอญตามวัฒนธรรมดั้งเดิม ถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับโลกปจจุบัน ทําใหคน

เปนกับคนตายแยกจากกันโดยสิ้นเชิง คนเปนในสังคมรวมสมัย จึงขาดโอกาสเรียนรูปริศนาธรรมจาก

คนตาย ถึงกระนั้นก็ตาม สัญลักษณท่ีปรากฏในพิธีกรรมการทําศพมอญ กลับย้ําเตือนใหตระหนักวา 

มอญแมจะเปนชาติพันธุท่ีไรแผนดิน แตไมสิ้นสูญศิลปวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรมของมอญนั้น 

ยังคงรุงเรืองเหนือกาลสมัย  
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Abstract 

The American Dream holds the idea that anyone can pursuit their dreams and 

become successful regardless of their classes and backgrounds. Nevertheless, the 

American Dream seems to be merely a myth when it is applied to the non-white 

citizens of the country. Although it promises few barriers against one’s achievement, 

there lies an obstacle impeding the African American citizens from achieving the 

dreams. In August Wilson’s play The Piano Lesson, there are colored characters who 

believe in the idea of American Dream and long for achievement as the white citizens 

do. Nonetheless, the American Dream cannot be conveniently achieved from the 

stand of the African Americans living in the society dominated by white people. This 

article explores the possibility of success the colored characters have by employing 

the idea of the American Dream in the dominant white society. Furthermore, it also 

explores the struggle of the African American characters to adjust to the society after 

the Emancipation. The American Dream when employed by the African American 

characters contributes to the conflicts in the African family on the ground of heirloom, 

family history, possessions, and value. At the end, the play leads readers to the point 

beyond the achievement of the colored people, but to the point that the colored 

characters could reconcile with their conflicts of self and identity and find a way to 

survive in the world dominated by the white after the Emancipation.  

 

Keywords: American Dream, African American citizen, power, slavery  
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มายาคติ-ของความฝนแบบอเมริกัน: อํานาจที่ถูกใชโดยสังคมที่คนผิวขาวเปนใหญ 

เปนอุปสรรคตอชาวแอฟริกัน-อเมริกันในการบรรลุความฝนแบบอเมริกันไดอยางไร 

ในบทละครของออกัส วิลสัน เร่ือง เดอะ เปยโน เลสซั่น 

 

ทิพยวิภา เจริญสงค 

นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

ความฝนแบบอเมริกันเก่ียวของกับแนวคิดวาบุคคลหนึ่ง ๆ สามารถไลตามความฝนและ

ประสบความสําเร็จไดโดยไมข้ึนกับชนชั้นหรือพ้ืนเพของพวกเขา อยางไรก็ตามความฝนของอเมริกัน

ชนดูเหมือนจะเปนเพียงแคมายาคติเทานั้นเม่ือมองจากมุมมองของพลเมืองท่ีไมใชชนผิวขาวของ

ประเทศ แมวาความฝนแบบอเมริกันจะใหสัญญาถึงความสําเร็จท่ีจับตองไดโดยแทบจะปราศจาก

กําแพงขวางก้ันก็ตาม แตสําหรับชาวแอฟริกัน-อเมริกันแลวในความจริงกลับไมเปนเชนนั้น ในบท

ละครเรื่อง เดอะ เปยโน เลสซ่ัน ของออกัส วิลสันไดมีการสอดแทรกตัวละครผิวสีท่ียึดถือความฝน

แบบอเมริกันและตองการท่ีจะประสบความสําเร็จดังเชนคนผิวขาวในสังคม ถึงกระนั้นความฝนแบบ

อเมริกันก็ยากท่ีจะจับตองไดจากจุดยืนของคนผิวสีในสังคมท่ีมีอํานาจของคนผิวขาวครอบงําอยู 

บทความนี้สํารวจความเปนไปไดในการท่ีตัวละครผิวสีท่ีนําไปแนวคิดความฝนแบบอเมริกันมาใชวาเขา

สามารถประสบความสําเร็จในสังคมท่ีถูกปกครองดวยอํานาจและกฎเกณฑของคนผิวขาวไดหรือไม 

อีกท้ังบทความนี้ยังสํารวจความพยายามของคนผิวสีหลังการเลิกทาสในการปรับตัวเขากับสังคมท่ีถูก

ปกครองโดยคนผิวขาว ซ่ึงความฝนแบบอเมริกันเม่ือถูกนํามาใชโดยคนผิวสีแลวกลับนําไปสูขอขัดแยง

ในเรื่องมรดก ประวัติความเปนมาของครอบครัว การถือครองทรัพยสิน และคุณคาท่ีตัวละครผิวสีควร

จะยึดถือ ทายท่ีสุดบทละครไดนําผูอานไปสูจุดท่ีนําเสนอวิธีการสําหรับคนผิวสีท่ีจะอยูรอดในสังคมท่ี

เต็มไปดวยอํานาจของคนผิวขาวแมวาจะผานการเลิกทาสมาแลวก็ตาม 

 

คําสําคัญ: ความฝนแบบอเมริกัน, อํานาจ, ชาวแอฟริกัน-อเมริกัน 
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Background of a study 

There must have been some doubts, even among the truest believers of this 

idea, whether American Dream applies on non-white American citizens, especially the 

African Americans whose ancestors were once exploited as tools for building this Great 

Country. Although such questions might have been asked long before Wilson wrote 

his play, The Piano Lesson (1987) seems to provide the answer that the idea of 

American Dream could not be conveniently achieved from the stand of non-white 

citizens. Even though it promises few barriers against one’s achievement, the barriers 

African American citizens have to face seem to be much higher than the ones white 

American citizens face. 

 

Objectives 

This article explores the possibility of success the colored characters have by 

employing the idea of the American Dream in the society dominated by white citizens. 

Furthermore, it also explores the struggle of the African American characters to adjust 

to said society after the Emancipation. 

 

Theoretical Framework 

The idea of American Dream which seems to hold the core of the American 

Nation and is the notion that “all American allegedly aim for in this life”1 is given two 

well-recognized definitions. The first definition provided by James Truslow Adams in 

his book, The Epic of American. His definition was: “that dream of a land in which life 

should be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for each 

according to ability or achievement (qtd. in Combs, 2015: 230). The second definition 

was illustrated by the world-famous author Thomas Clayton Wolfe. According to 

Combs, Wolfe’s definition of the American Dream is that:  

So, then, to every man his chance to every man, regardless of his birth, his 

shining, golden opportunity—to every man the right to live, to work, to be 

                                                                 
1 Combs, S. (2015). “The American Dream: Divisible Economic Justice for All”. Race, Gender & Class, 22(1-2), 228-

235. 
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himself, and to become whatever thing his manhood and his vision can 

combine to make him—this, seeker, is the promise of America. (qtd. in Combs, 

2015: 230). 

This article explores the possibilities of success for the American Dream being 

employed by the non-white citizens. Whether it can be applied and achieved from the 

stand of the African American citizens as the white citizens do.  

 

Methodology 

The methodology of this study is the qualitative research using the definitions 

of the American Dream aforementioned (Adams’ and Wolfe’s) in order to explores the 

attitude of the author/playwright towards the possibility of African American citizens 

achieving the American Dream in the country dominated by white citizens. The literary 

text being studied is August Wilson’s play, The Piano Lesson.  

 

Results 

1. American Dream for African American Citizens and Lockean Idea of Property  

The American Dream is, somehow, associated with the idea of possessing 

property, since owning property—from the view of those who believe in such an 

idea—seems to guarantee that one can earn some profit from his or her property. Boy 

Willie, one of the characters in the play, seems to believe in this idea as he states that:  

I get Sutter’s land and I can go down and cash in the crop and get my seed. As 

long as I got the land and the seed then I’m alright. I can always get me a little 

something else. Cause that land give back to you. I can make me another crop 

and cash that in. I still got the land and the seed.1

2 (Wilson, 1987: 1232) 

This suggests Boy Willie’s belief in the idea of the American Dream that if he owns 

some lands as same as the white men do, the land will provide some profit for him in 

                                                                 
2 Wilson, August “The Piano Lesson” March 2019 https://www.lachsa.net/ourpages/auto/2017/8/31 

/57930306/The%20Piano%20Lesson.pdf 
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the future. For Boy Willie, land ownership will help him achieve economic 

independence, security, and freedom from the dominant white society.2

3 If we were to 

believe Boy Willie’s claim, then the question which could be raised is how the African 

Americans can earn a property from nothing as they have no capability to possess 

anything but their labor. According to John Locke’s idea about property—which 

delivered from the point of view of the white citizen—he wrote in The Second Treatise 

of Government: 

Every man has a property in his own person: this nobody has any right to but 

himself. The labour of his body, and the work of his hands, we may say, are 

properly his. Whatsoever then he removes out of the state that nature hath 

provided, and left in, he hath mixed his labour with, and joined to it something 

that is his own, and thereby makes it his property. 3

4 

Unfortunately, Lokean’s idea seems to be conserved only for those who were 

descended from the British or European immigrants, since such notions cannot be 

easily applied to non-white citizens, especially African American citizens due to the 

fact that before the Emancipation their toil and labor had been exploited by their 

white masters to build the white society’s wealth without anything in return. Therefore, 

after the Emancipation, the African American had nothing of their own, even their labor 

had been ripped from them and nothing to give for their children and descendants. 

To further prove the point that Lockean principles of property cannot be applied on 

the ex-slave African Americans, there are some historical facts that there should have 

been some compensation for the ex-slaves for their years of service as Rachel R. Van 

Cleave suggests: 

                                                                 
3 Van Cleave, R. A. (2006). Property Lessons in August Wilson's The Piano Lesson and the Wake of Hurricane Katrina 

(pp. 97-128). California: California Western Law Review. 
4 Pennino, A. (2014). Property, Person, Piano: Ownership in August Wilson's The Piano Lesson (pp. 21-28). Making 

Connections: Interdisciplinary Approaches to Cultural Diversity. 
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Both history and The Piano Lesson illustrate that the productive use theory of 

property has not been applied objectively. As to recently freed African 

Americans, the Lockean labor theory of property would have entitled them to 

some land that they and their ancestors had worked as slaves. As Leon Litwack 

explained, “To apportion the large landed estates among those who had 

worked them and who had already expanded years of uncompensated toil 

made such eminent sense to the ex-slave.” In fact, General Sherman issued an 

order that certain land was to be seized and forty acres distributed to each 

former slave (Van Cleave, 2006: 108). 

Unfortunately, such compensation had never been delivered as Van 

Cleave further states that:    

Instead, federal troops were called in to back up the claims of the former slave 

owners, and freemen were told to work hard and “accumulate the savings to 

purchase land” because this would give them “greater personal satisfaction 

from having earned it in this manner” (Van Cleave, 2006: 108). 

Not only does this reflect the government’s failure to deliver any compensation for 

the former slaves, but this so-called excuse also serves as a factor functioning in forcing 

the former slaves, who, according to Van Cleave, were “abandoned by the law and by 

the government” (Van Cleave, 2006: 108), the belief of the American Dream. Without 

any realization, “the newly freed slaves” who “were left to fend for themselves” (Van 

Cleave, 2006: 108) could have adopted the idea and believed that it would be worked 

out for them just it did with the white American citizens. 

2. Skepticism in American Dream 

 Although some freed slaves could have adopted the notion, some could have 

gotten themselves struggle on the way to prove that whether such an idea could work 

for them, there are some characters in the play who view the idea of American Dream 

with doubt. Wining Boy, and perhaps Doaker as well, “voices skepticism that Boy 
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Willie’s pursuit amount to success” (Van Cleave, 2006: 110). Wining Boy’s skepticism is 

illustrated by him telling the story of Berries: 

Now you take and eat some berries. They taste real good to you. So you say 

I’m gonna get me a whole pot of these berries and cook them up to make a 

pie or whatever. But you ain’t looked to see them berries is sitting in the white 

fellow’s yard. Ain’t got no fence around them. You figure anybody want 

something they’d fence it around them. Alright. Now the white man come 

along and say that’s my land. Therefore everything that grow on it belong to 

me….[After you buy the land, the white man] come to you and say, “John, you 

own the land. It’s all your now. But them is my berries…You got the land…but 

them berries, I’m gonna keep them. They mine.” And he go and fix it with the 

law that them is his berries. Now that’s the difference between the colored 

man and the white man. The colored man can’t fix nothing with the law. 

(Wilson, 1987: 1224-1225) 

 Van Cleave explains that: “Wining Boy’s story raises questions whether Boy 

Willie would actually own the land even if he paid for it, since “for all practical 

purposes it would still belong to the white man, who has the law on his side” (Van 

Cleave, 2006: 111). This reflects not only Wining Boy’s skeptical attitude towards the 

myth of the American Dream, but also his untrusted view against the law as being 

written and enforced by the white men and for the white men’s interest. Wining Boy 

does not view Boy Willie’s intention to buy the land as the unsuccessful attempt 

because he lacks financial support, but it is the law and the system which prevents 

him from achieving it. This, again, reflects the injustice regime during slavery. Even 

though, the play sets after the Emancipation, the memory of slavery and the system 

which suppresses the African Americans from achieving equality are still there.   

On the other hand, Doaker—who also has suspicious view towards Boy Willie’s 

attempt—thinks that “[t]hat land ain’t worth nothing no more. The smart white man’s 
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up here in these cities. He cut the land loose and step back watch you and the dumb 

white man argue over it” (WIilson, 1987: 1223). Doaker’s comment suggests the idea 

that a white man cannot be trusted and he would not sell any land to a black man 

unless it is worthless for anything to grow. “Doaker’s comments express a deep distrust 

of any action by whites that may appear beneficial to blacks” (2006: 111) explained 

Van Cleave, and “[b]oth Doaker and Wining Boy believe that land ownership will not 

completely free Boy Willie from the power wielded by the dominant white society” 

(2006: 111). Their different point of views towards land ownership and the American 

Dream suggests that there are some African Americans who believe in the idea and 

may try to adopt it by seeking land ownership, and there are some of them who view 

this idea with more realistic point of view, as the tools for white men to achieve their 

goals, but not for the blacks who cannot complete or even be equal with them in 

anyway as they have all the financial support and the law on their side.  

Although some African Americans might have viewed such an idea with 

skepticism as Doaker and Wining Boy do, they may have jumped to the conclusion that 

American Dream is only a myth for African Americans to achieve, or they might have 

tried and experienced the failure or seen others did. Since Doaker and Wining Boy must 

have lived long enough to see what the system did to the black people and 

experienced it first-hand; therefore, it does not sound unrealistic when they object Boy 

Willie’s idea of pursuing financial stability by investing in the white man’s land as they 

must have lived to see how it failed people of colored as it delivered success to the 

white.  

3. An African American who believes in the Dream 

On the contrary, Boy Willie does not seem to have any skeptical attitude 

towards the idea of American Dream as Doaker and Wining Boy do. Boy Willie’s 

attentions suggest that he is not fully aware of the disadvantages and injustice the 

African Americans face in earning properties, or perhaps he does. He might have 
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realized the injustice, the discrimination, and the struggle black people have faced in 

the society operated by rules and standards of the white people. And the only way to 

escape the hardship and injustice of being African Americans living in the white 

American society is to do what the white men do. Boy Willie’s attempt to buy the 

land—which belonged to Sutter, the grandson of the white master his ancestor used 

to work for as properties—and it is the very land that his ancestors were watering it 

with their blood and toil while the white master was reaping the profit out of it.  

Perhaps Boy Willie views the idea of American Dream from the different angle 

from his uncles, his attempt to buy Sutter’s land caused by two different motivations. 

First, the revenge on the white master who exploited his ancestors as properties to 

fertile that land, and second, his attempt to overcome the obstacles of blacks being 

successful under the dominant white society. It seems that Boy Willie’s agenda is to 

prove his success over white man’s regime and on the white man’s land. as he refuses 

to listen to his uncles and states: “I don’t go by what the law say. The law’s liable to 

say anything. I go by if it’s right or not” (Wilson, 1987: 1225). This suggests that Boy 

Willie is fully aware of the injustice of the law and it also “demonstrates a belief that 

legal rules and norms lack objectivity” (Van Cleave, 2006: 112). At this point, one would 

doubt whether he could literally go by his law in the society dominated by the white 

superiors, or his notion merely serves to emphasize the illusion of the American Dream 

and the power the white citizens hold over the African Americans.   

No matter which cases it would be, Boy Willie’s motivation is so strong that it 

strengthens his attempt to buy the land to the point that he is willing to sell his only 

family heirloom. This motivation might have sprung from observing the result of not 

having his own property reflects upon his father—Boy Charles—as Boy Willie says: 

Many is the time I looked at my daddy and seen him staring off at his hands. I 

got a little older I know what he was thinking. He was sitting there saying, “I got 

these big old hands but what I’m gonna do with them?” Best I can do is make 
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a fiffy-acre crop for Mr. Stovall. Got these big old hands capable of doing 

anything. I can take and build something with these hands. Unless I go out here 

and kill me somebody and take what they got…it’s a long row to hoe for me 

to get something of my own. So what I’m gonna do with these big old hand?” 

(Wilson, 1987: 1253) 

Again, what Boy Charles faces illustrates the effect of the injustice system upon the 

former slaves who have no property of their own. This exemplifies the case which does 

not conform with the Lockean’s idea of property—for African Americans who possess 

nothing but their own labor they cannot build something that is truly and legally theirs 

under the circumstance of white dominants. Van Cleaves states that: 

Perhaps it is this frustration that led Papa Boy Charles to carry out the figurative 

emancipation of his family by taking the piano, since he was unable to achieve 

literal freedom from economic dependence. Just as Sutter owned Willie Boy’s 

woodcarving craft, so too did the white man own Papa Boy Charles’ labor by 

denying him the tools he needed to achieve economic independence. (Van 

Cleave, 2006: 118) 

Van Cleave also explains that “Boy Willie’s description of his father poignantly 

illustrates the situation of a person who lacks property and therefore […] lacks power 

over his or her own destiny and is […] subject to the power of those who have property” 

(Van Cleave, 2006: 118). Having observed this and not wanting to follow his father’s 

footstep, Boy Willie determines to possess the property of his own to free himself from 

the domination of the white society. But in order to do so, it takes him to sell his only 

heirloom of the family, the piano Papa Boy Charles sacrificed his life to retrieve back 

from his white master. 

4. A Way to Achieve the Dream: Sacrificing Ones’ Heirloom 

 It seems that the value of the piano and the question whether it should be 

sold is the center-conflict of the play, the views of the characters towards the piano 
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reflects their attitudes towards property, ownership, and family history. Boy Willie views 

the piano as a functional object which can be exchanged for fund needed to build his 

financial independence, as he states: “But that piano don’t put out nothing else. You 

ain’t got nothing working for you” (Wilson, 1987: 1232). For him it is reasonable to sell 

the piano to retrieve the land his ancestor had worked for, since the piano cannot 

produce anything valuable from it compared to the land that, according to Boy Willie, 

“give back to you” (Wilson, 1987: 1232). This suggests that Boy Willie has the capitalistic 

point of view which he might have adopted along with the idea of the American Dream. 

He does not take the sentimental value of the piano into account as he says to his 

sister, Berniece—who strongly objects Boy Willie’s idea of selling the piano—that: [b]ut 

I ain’t gonna be no fool about no sentimental value” (Wilson, 1987: 1232) and as he 

states: “…if Berniece don’t want to sell that piano…I’m gonna cut it in half and sell my 

half” (Wilson, 1987: 1219). Even with slight of sarcasm, it emphasizes his view towards 

the piano as a valuable economical object and overlooks the sentimental value of the 

piano.  

 Even though Boy Willie’s attempt to possess the land is so strong that he is 

willing to sell his only family heirloom, he does recognize the family history the piano 

passes on as he reproaches Berniece for not letting her daughter know the history of 

the piano:  

If you want to tell her something tell her about the piano. You ain’t even told 

her about that piano. Like that’s something to be ashamed of…You ought to 

mark down on the calendar the day that Papa Boy Charles brought that piano 

into the house…and every year when it come up throw a party. Have a 

celebration. (Wilson, 1987: 1253) 

This suggests Boy Willie’s recognition of his family history passed on the piano 

through the action of Emancipation Papa Boy Charles carried out to retrieve the piano 

from the white owner, and Boy Willie also intends to carry out another Emancipation 
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in order to liberate himself from the domination of the white society. Knowing his 

father sacrificed his life retrieving that piano, Boy Willie overlooks the tragic part of the 

family history and tries to convince the rest of the family that selling the piano to gain 

the land is something his father would have wanted as he says:  

All that’s in the past. If my daddy had seen where he could have traded that 

piano in for some land of his own, it wouldn’t be sitting up here now. He spent 

whole life farming on somebody else’s land. I ain’t gonna do that. See, he 

couldn’t do no better. When he come along he ain’t had nothing he could 

build on. His daddy ain’t had nothing to give him. The only thing my daddy 

had to give me was that piano. (Wilson, 1987: 1229) 

This suggests that, again, Boy Willie does not give the piano the sentimental value, but 

he views it as the mean to the end of achieving his financial independence. His idea to 

transform the piano into a fund for getting himself financial independence suggests 

that his attitude towards property and financial stability conform with ones of the white 

Americans. What Boy Willie’s plans to do with the land when he gets it also reconciles 

with what the white masters would have done as he says:  

Get Berniece to sell that piano. Put them two parts with the part I done saved. 

Walk in there. Tip my hat. Lay my money down on the table. Get my deed and 

walk on out. This time I get to keep all the cotton. Hire me some men to work 

it for me. Gin my cotton. Get my seed. And I’ll see you again next year. Might 

even plant some tobacco or some oats. (Wilson, 1987: 1210) 

Boy Willie’s plans to do with the land suggests that Boy Willie intends to play the role 

of the white owner when he achieves the land, his willingness to sacrifice not only the 

family heirloom, but also the family history it holds indicates the loss of his black 

identity. In order to gain what the white man has—somehow—Boy Willie abandons his 

blackness to achieve his goals. 
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 Opposite from Boy Willie’s lack of recognition of the family history and the 

sentimental value of the piano, his sister—Berniece—is fully aware of the sentimental 

value of this heirloom as she says: 

Look at this piano. Look at it. Mama Ola polished this piano with her tears for 

seventeen years. For seventeen years she rubbed on it til her hands bled. The 

she rubbed the blood in…mixed it up with the rest of the blood on it. Every 

day that God breathed life into her body she rubbed and cleaned and polished 

it and prayed over it. (Wilson, 1987: 1232) 

But Berniece’s recognition of the piano is only through pain and violence it caused, 

she does not recognize it as the family heirloom which passes on family history, but 

something which is not worth the destruction it caused as she raises a question to Boy 

Willie:  

You always talking about your daddy but you ain’t never stopped to look at 

what his foolishness cost your mama. Seventeen years’ worth of cold nights 

and an empty bed. For what? For a piano? For a piece of wood? (Wilson, 1987: 

1232) 

In her opinion, it is an unnecessary action for her father and her uncles to 

retrieve the piano back from Sutter, according to Berniece, “[t]o get even with 

somebody” (Wilson, 1987: 1232) Berniece views the piano and the symbol of pain and 

destruction as she saw her mother receiving the consequences of gaining it. 

Nonetheless, she does recognize the piano as a family heirloom and strongly objects 

Boy Willie’s idea of selling it as she states: “Money can’t buy what that piano cost. You 

can’t sell your soul for money. It won’t go with the buyer. It’ll shrivel and shrink to 

know that you ain’t taken on to it” (Wilson, 1987: 1231). This suggests Berniece’s 

recognition of the piano and the family heirloom as something which cannot be sold 

for the money. Nevertheless, she rarely touches it especially after her mother—Mama 

Ola—died as its presence is a reminder of the tragic event to her. Therefore, Berniece 
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would not sell the family history, but she would not use it, either. While Boy Willie 

views the piano as a non-functional object with Berniece as he states: “I’d have to go 

on and say, well, Berniece using that piano. She building on it. Let her go on and use 

it. I got to find another way to get Sutter’s land. But Doaker say you ain’t touched that 

piano the whole time it’s been up here.” (Wilson, 1987: 1232) Again, Boy Willie views 

the piano as a mean to his end for buying Sutter’s land and this emphasizes that he 

adopts the idea of capitalism along with the idea of American Dream. While “Berniece 

bases the non-fungible value of the piano in large part on the fact that her father 

sacrificed his life for it and left her mother a lonely widow” (Van Cleave, 2006: 112). 

 The two siblings’ unreconciled views toward the value and the fate of the piano 

also suggest the struggles of the African Americans after the time of Emancipation in 

the opposite ways: economic and emotional. While Boy Willie struggles to gain financial 

stability and the power to decide his own fate in the dominant white society, Berniece 

struggles to reconcile with the family tragic, as for her “[t]he piano symbolizes the 

oppression and sacrifice of the Charles family” (Van Cleave, 2006: 114). With no doubts, 

Wilson takes the center-conflict of his play regarding whether the piano should be sold 

beyond the point arguing about its economic value, instead he rather leans heavily on 

the piano’s historical value. Then the question raised by the audiences or readers of 

the play would be what black people should do with their history. According to the 

play, as the piano is not viewed as a common musical instrument, but something 

passing on the family history, it seems that what the two siblings intend to do with it 

determine how they are trying to reconcile their lives after the time of slavery. Boy 

Willie wants to sell the piano to the white man to create his own legacy, while Berniece 

prefers to keep it but also hides its true value which comes from its history. The siblings’ 

conflict towards the fate of piano also represents the conflict the African American 

citizens face; while one black person is trying to sell his family history to white men in 

order to gain what the white men possess; another black person prefers not to reveal 

her own family history to next generation.  
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Discussion and conclusion 

 Although Wilson takes his audiences or readers from the question whether 

African American citizens can achieve the American Dream in the country that 

dominated by white citizens to the question concerning the fate of the piano, it was 

not Wilson’s intention to disclose the fate of the piano to his audiences in the first 

place. But “Wilson intentionally left the fate of the piano an open question” (qtd. in 

Van Cleave, 2006: 122).  He “explained that he had intended for the play to conclude 

with Boy Willie running upstairs to do  battle with Sutter’s ghost, which had been 

haunting Berniece’s home through the course of the play” 5 but “[d]irector Lloyd 

Richards was able to convince Wilson to answer this obvious question for the audience 

[…] to ensure that the main lesson of the play came through” (qtd. Van Cleave, 2006: 

122). According to Wilson’s explanation: “To me [what happened to the piano] wasn’t 

important. The important thing to me was Boy Willie’s willingness to engage the ghost 

in battle” (qtd. Van Cleave, 2006: 122). At this point, perhaps, Wilson’s explanation 

provides the answer of how African Americans survive in the world dominated by white 

citizens, the answer is to fight the ghost of the past in the same way that Boy Willie 

fights Sutter’s ghost that “represents the specter of slavery, which is felt, present, 

seething, but rarely acknowledged in American society” (Wardi, 2013: 515).  

The battle between Boy Willie and Sutter’s ghost represents the struggle of the 

generations of black citizens after the Emancipation to fit into the society operated by 

whites’ rules. Although Wilson leaves the fate of Boy Willie’s dream of owning the land 

open, not letting the audience acknowledge whether he would be successful in buying 

and running the white man’s land, he does provide the audiences the fate of the piano 

and another answer of how the black citizens should fight for their place in the white 

society. It seems that Wilson made the right decision by changing the end of the play, 

because African Americans need not only their labor, but their family history and legacy 

                                                                 
5 Wardi, A. (2013). “The Colored Man Can’t Fix Nothing with The Law”: Carceral Spaces in August Wilson’s The Piano 

Lesson. Journal of African American Studies, 17(4), 506-517. doi:10.1007/s12111-012-9236-z 
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are also required to fight the ghost of slavery, which tries to prevent them from 

achieving their properties and their identity. At this scene, the play provides the answer 

beyond the fate of the piano, but how black people unitedly battle and drive away 

the ghost of the white man. Boy Willie and Berniece together they help each other 

fight Sutter’s ghost in their own ways, Boy Willie physically fights the Ghost in a way 

that he would do fighting the injustice in the white society, and Berniece is able to 

reconcile with the family past she has always been avoiding by singing, playing the 

piano and calling her ancestors for help. At this point, “Berniece and Boy Willie learn 

that they must combine their efforts and together preserve their history, legacy, and 

identity” (Van Cleave, 2006: 121).  

And after Sutter’s ghost has gone, Boy Willie decides to return to the South 

leaving the piano behind as he says to Berniece: “Hey Berniece … if you and Maretha 

don’t keep playing on that piano … ain’t no telling … me and Sutter both liable to be 

back” (Wilson, 2006: 1262). This suggests that the two characters finally find the ways 

to reconcile with their past and gain their identities, Boy Willie “has developed a new 

appreciation for the role of the piano as a totem of the family’s history (Pennino, 2014: 

27)” as “[h]e has abandoned his purely materialistic concern, at least as far as the 

piano is concerned” (Pennino, 2014: 27). Again, even though Wilson does not bring the 

play to the point that it presents the failure of American Dream adopted by African 

American citizens, ending of the play in the more spiritual way is more suitable for the 

play that All’s well that ends well.   
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การตีความเกี่ยวกับพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนา5

* 

 

อัญชลี ปยปญญาวงศ 

คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความกระจางเก่ียวกับพรหมวิหารธรรม และแนวทางการ

พัฒนาพรหมวิหารธรรม จากการศึกษาพบวา ในมุมมองของพระพุทธศาสนาแลวพรหมวิหารธรรมเปน

คุณธรรมท่ีมนุษยทุกคนพึงมีเพ่ือเอ้ือใหบุคคลปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนอยางเหมาะสม มิใชเปนคุณธรรม

เฉพาะของผูเปนใหญอยางท่ีหลายคนเขาใจ ซ่ึงในการพัฒนาพรหมวิหารธรรมนั้น บุคคลสามารถ

พัฒนาไดจาก 2 แนวทาง กลาวคือ 1) ไดรับการปลูกฝงหรือพัฒนาจากผูอ่ืน และ 2) พัฒนาดวยตนเอง 

ท้ังนี้ บุคคลพึงพัฒนาพรหมวิหารธรรมใหเกิดข้ึนในใจของตนเองกอนจึงจะพัฒนาใหแกผูอ่ืนเพ่ือการ

อยูรวมกันอยางสงบสุข และปจจัยสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาพรหมวิหารธรรมก็คือ การมีสติระลึกรู

ความรูสึกนึกคิดของตนเองเพ่ือนําไปสูการแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละสถานการณ   

 

คําสําคัญ: พรหมวิหารธรรม, พรหมวิหาร 4, พระพุทธศาสนา 

  

                                                                 
* บทความนี้เปนสวนหนึ่งและปรับปรุงมาจากดุษฎีนิพนธสาขาปรัชญา เร่ือง “An Interpretation of Love in Buddhism” 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ป พ.ศ. 2560 
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An Interpretation of Brahmavihãradhamma in Buddhism 

 

Anchalee Piyapanyawong 

Faculty of Liberal Arts 

Rajamongala University of Technology Thunyaburi 

 

Abstarct 

 The paper aims to clarify the concept of Brahmavihãradhamma and the 

guideline to cultivate it. The study revealed that, in Buddhist perspective, 

Brahmavihãradhamma is a wholesome attitude for all laymen to treat the others 

appropriately. It is not a wholesome attitude especially for superiors as some people 

have understood. There are 2 ways to cultivate this attitude; 1) To implant or cultivate 

by others and  2) To cultivate by one own self. As well as, a man should start with 

himself and then convince others to live together peacefully. The most important 

factor for cultivating Brahmavihãradhamma effectively is mindfulness (Sati). This leads 

to appropriate conduct in each situation. 

 

Keywords: Brahmavihãradhamma, 4 sublime states of mind, Buddhism 
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บทนํา 

 ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมหลายประการท่ีถือเปนหลักในการดําเนินชีวิตหรืออยูรวมกัน

อยางสันติสุขของบุคคลในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักพรหมวิหารธรรมหรือพรหมวิหาร 4 ซ่ึงถือ

เปนพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีสําคัญตอการแสดงออกทางกายและทางวาจาของบุคคล ดังท่ีพระธรรมปฏก 

(ป. อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวไวในหนังสือพุทธธรรม ฉบับขยายความ อันมีใจความวา พรหมวิหาร 4 เปน

พ้ืนฐานอยูในจิตใจหรือจริยธรรมในข้ันความคิด สวนสังคหวัตถุ 4 เปนการแสดงออกภายนอกหรือ

จริยธรรมในข้ันปฏิบัติการ การบําเพ็ญความดีภายนอกหรือการแสดงออกดีงามทางสังคมจะตองมี

คุณธรรมท่ีลึกซ้ึงภายในจิตใจเปนพ้ืนฐานจึงจะเปนไปโดยจริงใจ บริสุทธิ์ และม่ันคงยั่งยืน (พระ

ธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2541: 756) ดังนั้น ถาบุคคลสามารถพัฒนาจิตใจของตนใหถึงพรอมดวย

พรหมวิหารธรรมแลว ยอมปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางมีเมตตากรุณาเปนพ้ืนฐาน และนํามาซ่ึงความสงบสุข

ท้ังแกตนเองและสังคมตามมา     

อยางไรก็ตาม โดยปกติแลวพรหมวิหารธรรมมักถูกตีความวาเปนธรรมะสําหรับผูใหญหรือ

ผูปกครอง ดังเชนคํากลาวท่ีวา “พรหมวิหารธรรม หมายถึง ธรรมเปนเครื่องอยูของผูใหญ  มีธรรมเปน

เครื่องอยูอยางประเสริฐ” (พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ปญญา อินฺทปฺญมหาเถระ), 2551: 84; พระครู

นิวิฐธุราทร (นิมิตร จนฺทรํสี), 2552) และในบทความทางวิชาการบางเรื่องท่ีกลาววา “พรหมวิหาร 4 

หมายถึง คุณธรรมสําหรับเปนท่ีอยูของจิตใจแหงพรหม คือ ผูใหญหรือผูประเสริฐ เปนธรรมเปนท่ีอยู

ซ่ึงมีท้ังความดีและความสุข” (ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน และคณะ, 2560: 166) นอกจากนี้ ในสื่อออนไลน

ตางๆ ก็ยังพบเห็นขอความทํานองเดียวกัน ตัวอยางเชน ในสยามรัฐออนไลน ท่ีเขียนวา “คําวา 

“พรหมวิหาร” คือ คุณธรรมของผูใหญ ผูปกครอง หรือหัวหนา” (อุทัย บุญเย็น, 2562) ซ่ึงแสดงให

เห็นวามีคนไทยจํานวนไมนอยเลยท่ีเขาใจวาพรหมวิหารธรรมเปนคุณธรรมสําหรับผูใหญหรือ

ผูปกครองเทานั้น จึงไมนาแปลกใจท่ีในสังคมไทยมักมีวลีท่ีแสดงนัยถึงความคาดหวังท่ีสังคมมีตอผูใหญ

หรือผูปกครองเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ตัวอยางเชน พอแมควรเปนพรหมของลูก ครูอาจารยควรเมตตา

ตอลูกศิษย ทานนายกฯ ควรเห็นใจประชาชน เปนตน ในขณะท่ีไมคอยเห็นการเรียกรองใหเยาวชน

หรือผูใตปกครองท้ังหลายรูจักมีเมตตาหรือเห็นอกเห็นใจผูใหญหรือผูปกครองของตนเลย นอกจากนี้ 

การตีความดังกลาวอาจนํามาซ่ึงขอสงสัยหลายประการ อาทิเชน ถาผูปกครองทุกคนมีพรหมวิหาร

ธรรมแลวแตผูใตปกครองไมมีคุณธรรมดังกลาว การอยูรวมกันในสังคมจะมีความสุขสงบไดจริงหรือ 

และผูใหญหรือผูปกครองจําเปนตองปลูกฝงพรหมวิหารธรรมใหแกลูกหลานหรือผูใตบังคับบัญชา

หรือไม เปนตน ดังนั้น บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความกระจางเก่ียวกับพรหมวิหารธรรมใน

มุมมองของพระพุทธศาสนา และแนวทางในการพัฒนาพรหมวิหารธรรม เพ่ือใหทุกคนในสังคมเกิด

ความสุขสงบภายในใจและสามารถใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมอยางมีสันติสุขอันยั่งยืนสืบไป 
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มโนทัศนเกี่ยวกับพรหมวิหารธรรม 

 ในบทความนี้ จะขอกลาวถึงพรหมวิหารธรรมใน 3 ประเด็น กลาวคือ 2.1 ความสําคัญของ

พรหมวิหารธรรมตอการบรรลุเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 2.2 องคประกอบของพรหมวิหาร

ธรรมและการพัฒนาพรหมวิหารธรรม และ 2.3 ความหมายและการตีความพรหมวิหารธรรม 

 2.1 ความสําคัญของพรหมวิหารธรรมตอการบรรลุเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา 

ถึงแมพระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรงยกยองพรหมวิหารธรรมวาเปนธรรมอันประเสริฐเพราะ

เปนธรรมท่ีหาโทษมิได (อภิ.สํ.อ. (ไทย) 75/190/534)16ก็มิไดหมายความวาการเขาถึงพรหมวิหาร

ธรรมจะเปนเปาหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา หากแตเปนการเขาถึงนิพพานอยางท่ีทราบกันอยู

ท่ัวไป ดวยเหตุนี้ ในสมัยพุทธกาลเม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบวาพระสารีบุตรชี้แนะธนัญชานิ

พราหมณใหบําเพ็ญพรหมวิหารธรรมเพ่ือใหไดไปเกิดในพรหมโลก พระองคจึงทรงตําหนิพระสารีบุตร

วา “สารีบุตร ทําไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิพราหมณไวในพรหมโลกชั้นต่ํา ในเม่ือยังมีกิจอันพึงทํา

อันยิ่งข้ึนไปได” (ม. ม. (ไทย) 21/703/401) เพราะเม่ือบุคคลไดเกิดในพรหมโลกแลว วันหนึ่งก็ตอง

กลับมาเวียนวายตายเกิดอีกจนกวาจะบรรลุนิพพาน อีกท้ัง การเกิดในพรหมโลกนั้นอาจใชเวลานับ

ลาน ๆ ปกวาจะจุติและไดลงมาเกิดเปนมนุษยอีกครั้งจึงถือเปนการเสียเวลา ท้ังนี้ ในสมัยพุทธกาลยังมี

อีกหลายบุคคลท่ีเจริญพรหมวิหารธรรมแลวไดไปเกิดยังพรหมโลก อาทิเชน พระเจาสุทัสสนะ (ที.ม. 

(ไทย) 13/180/488) และ มหาโควินทพราหมณ (ที.ม. (ไทย) 14/234/34) เปนตน   

อยางไรก็ตาม ถึงแมการพัฒนาจิตใหถึงพรอมดวยพรหมวิหารธรรมจะมิใชเปาหมายสูงสุดแต

ก็ถือเปนปจจัยท่ีเอ้ือใหบุคคลบรรลุนิพพานอันเปนเปาหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เนื่องจาก

พรหมวิหารธรรมนั้นจัดอยูในสัมมาสังกัปปะ (พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2541: 756) ซ่ึงเปน

มรรคขอหนึ่งในมรรคมีองค 8 อันเปนปจจัยสําคัญตอการบรรลุมรรค ผล นิพพาน ดังท่ีพระสัมมาสัม

พุทธเจาทรงตรัสกับพระอานนท ความวา “มรรคมีองค 8 เปนอริยะนี้แล คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ 

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ กัลยาณวัตรท่ีเราตั้งไวในบัดนี้ นี้แล 

ยอมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย ความคลายกําหนัด เพ่ือดับสนิท เพ่ือสงบระงับ เพ่ือความรูยิ่ง เพ่ือ

ตรัสรู เพ่ือพระนิพพาน โดยสวนเดียว” (ม. ม. (ไทย) 21/463/76) นอกจากนี้ การบําเพ็ญพรหมวิหาร

ภาวนายังทําใหบุคคลสามารถบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคลในระดับอนาคามีไดอีกดวย (องฺ. ทสก. 

(ไทย) 38/196/482-483) ดังนั้น พรหมวิหารธรรมจึงเปนธรรมอันประเสริฐท่ีทุกคนควรเสริมสรางใหมี

ข้ึน ถึงแมบางคนอาจมิไดหวังท่ีจะไดมรรค ผล นิพพานแตประการใด แตการท่ีบุคคลมีพรหมวิหาร

ธรรมในใจแลวยอมนํามาซ่ึงอานิสงส 11 ประการ ดังท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไว ความวา 

“หลับเปนสุข 1 ต่ืนเปนสุข 1 ไมฝนราย 1 เปนท่ีรักของพวกมนุษย 1 เปนท่ีรักของพวกอมนุษย 1 

                                                                 
16พระไตรปฎกในบทความนี้ คือ พระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปล ชุด 91 เลม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ป พ.ศ. 2534 
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เทพยดารักษา 1 ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี ศัสตราก็ดี ไมตองบุคคลนั้น 1 จิตตั้งม่ันไดรวดเร็ว 1 สีหนาผุดผอง 1 

ไมหลงทํากาละ 1 เม่ือยังไมบรรลุคุณวิเศษท่ียิ่งข้ึนไปยอมเกิดในพรหมโลก 1” (วินย. (ไทย) 

10/1004/517) ดังนั้น เม่ือพิจารณาในมุมกลับ ถาบุคคลยังมิไดอานิสงสเหลานี้อยางครบถวนยามใดก็

ตาม เชน นอนไมหลับ หรือ ไมคอยมีสมาธิในการทํางาน อาจสะทอนใหเห็นวาบุคคลนั้นยังไมสามารถ

เขาถึงพรหมวิหารธรรมในยามนั้น ซ่ึงบุคคลพึงตระหนักรูในตนเอง และพยายามสรางเสริมพรหมวิหาร

ธรรมในใจของตนใหเจริญงอกงามโดยเร็ว เพ่ือจะไดดําเนินชีวิตอยางเปนสุขท้ังยามหลับและยามตื่น 

2.2 องคประกอบของพรหมวิหารธรรมและการพัฒนาพรหมวิหารธรรม 

 พระธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึง องคประกอบของพรหมวิหารธรรม ดังตอไปนี้ 

๑. เมตตา (Mettã) คือ ความรัก ความปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรี

และคิดทําประโยชนแกมนุษยสัตวท่ัวหนา  

๒. กรุณา (Karunã) คือ ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัด

ความทุกขยากเดือดรอนของปวงสัตว  

๓. มุทิตา (Muditã) คือ ความยินดี ในเม่ือผูอ่ืนอยูดีมีสุข จิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการ

แชมชื่นเบิกบานอยูเสมอ ตอสัตวท้ังหลายท่ีดํารงอยูในปกติสุข พลอยยินดีดวยเม่ือเขาได

ดีมีสุข เจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป  

๔. อุเบกขา (Upekkhã) คือ ความมีใจเปนกลาง อันจะทําใหดํารงอยูในธรรมตามท่ีพิจารณา

เห็นดวยปญญา ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตวท้ังหลายกระทําแลว 

อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติไป

ตามธรรม รวมท้ังรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไมมีกิจท่ีควรทํา เพราะเขารับผิดชอบ

ตนไดดีแลว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบ

ของตน (องฺ.ปฺจก. (ไทย) 22/192/202-203, อภิ.สํ. (ไทย) 34/190/78-80, พระ

ธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 124)  

จากองคประกอบท้ัง 4 ขอของพรหมวิหารธรรมขางตน จะเห็นไดวาในยามท่ีสภาพการณของ

การอยูรวมกันเปนไปอยางปกติสุข แตละบุคคลก็พึงปรารถนาดีตอกัน (เมตตา) ในยามท่ีฝายใดฝาย

หนึ่งเกิดความทุกขยากลําบาก บุคคลท่ีเหลือก็ควรใหความชวยเหลือดูแลกัน (กรุณา) สวนในยามท่ี

ฝายใดฝายหนึ่งมีความเจริญกาวหนาในชีวิต บุคคลท่ีเหลือก็ควรพลอยรูสึกชื่นชมยินดีไปดวย (มุทิตา) 

และในยามท่ีฝายใดฝายหนึ่งสามารถดูแลตนเองไดเปนอยางดีแลว บุคคลท่ีเหลือก็ควรวางใจ 

(อุเบกขา) ดังตัวอยางของบิดามารดาผูเปนพรหมของลูก ท่ีอธิบายไวในอรรถกถาพรหมสูตร อังคุตร

นิกาย ติกนิบาต ความวา 

ในเวลาท่ีบุตรยังอยูในทอง บิดามารดาจะเกิดเมตตาจิตอยางนี้วา เม่ือไรหนอ เราจะ

ไดเห็นบุตรนอยปลอดภัย มีอวัยวะนอยใหญครบบริบูรณ. แตเม่ือใดบุตรนอยนั้นยัง
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เยาว นอนแบเบาะ มีเลือดไรไตตอม นอนกระสับกระสาย สงเสียงรองจา เม่ือนั้น 

บิดามารดาครั้นไดยินเสียงบุตรนั้น จะเกิดความกรุณา. แตในเวลาม่ีบุตรวิ่งเลนไปมา 

หรือในเวลาท่ีบุตรตั้งอยูในวัยหนุมวัยสาว บิดามารดามองดูแลว จะมีจิตออนไหว 

บันเทิง เริงใจ เหมือนกับสําลี และปุยนุนท่ีเขายีต้ัง 100 ครั้ง หยอนลงในฟองเนยใส 

เม่ือนั้น บิดามารดาจะมีมุทิตา (จิต). แตเม่ือใด บุตรเริ่มมีครอบครัว  แยกเรือน

ออกไป บิดามารดาจะรูสึกวางใจ วาบัดนี้ บุตรของเราจะสามารถ จะเปนอยูไดตาม

ลําพัง เม่ือเปนเชนนั้นแลว เวลานั้น บิดามารดาจะมีอุเบกขา. (องฺ.ติก.อ. (ไทย) 

34/470/107) 

อยางไรก็ตาม ยังมีอีกหลายกรณีท่ีบุคคลพึงมีอุเบกขา อาทิเชน ในยามท่ีฝายใดฝายหนึ่งไดรับ

ความทุกขหรือวิบากตางๆ โดยบุคคลท่ีเหลือมิอาจชวยได บุคคลท่ีเหลือก็ควรยอมรับสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

ดังเชนคุณหมอท่ีพยายามยื้อชีวิตของผูปวยจนสุดความสามารถแลว แตผูปวยไมฟนข้ึนมาอีก ถึงแม

คุณหมออาจจะรูสึกเสียใจมากในชวงแรก แตก็ควรยอมรับความเปนไปท่ีเกิดข้ึนและกลับมาดูแลใจ

ของตนเองใหสงบเพ่ือท่ีจะไดชวยเหลือผูปวยคนอ่ืนๆ ตอไป แมแตพระสัมมาสัมพุทธเจาก็มิไดทรง

ชวยเหลือผูประสบความทุกขรอนทุกคน ถึงแมพระองคจะทรงทราบลวงหนาแลววาบุคคลใดจะมี

วิบากมาถึงเม่ือไรและอยางไร พระองคก็มิไดเขาไปแทรกแซงการทํางานของกฎแหงกรรม ตัวอยางเชน 

กรณีของพระเทวทัตท่ีถูกธรณีสูบเพราะอนันตริยกรรมท่ีกระทําตอพระสัมมาสัมพุทธเจาและคณะสงฆ 

(ขุ.ธ.อ. (ไทย) 40/11/189-199) แตในบางกรณีท่ีพระองคทรงเล็งเห็นวายังพอชวยได เพราะผลกรรม

ยังมิไดสุกงอมจนสายเกินแก พระองคก็จะทรงใหการชวยเหลือ ตัวอยางเชน กรณีขององคุลิมาล ผูท่ี

เคยเขนฆาผูคนมามากมายเพราะความหลงผิด แตเม่ือไดฟงคําพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวกลับตัวกลับ

ใจ เลิกฆาผูคน แลวออกบวชจนในท่ีสุดก็บรรลุพระอรหันต (ม.ม. (ไทย) 21/525/143-145) เปนตน      

นอกจากนี้ ถาฝายใดฝายหนึ่งไดรับความสําเร็จกาวหนามาดวยวิธีการท่ีไมถูกตอง บุคคลก็ไม

ควรยินดีดวย แตควรวางเฉย ดังท่ีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 

ไดกลาววา “มุทิตาท่ีผิดก็เชน ไปพลอยยินดีดวยกับการไดการถึงท่ีไมสมควรท้ังหลาย” (สมเด็จพระ

ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, 2562: 16) ตัวอยางเชน นักการเมือง ก. ฉอ

ราษฎรบังหลวงจนร่ํารวย บุคคลท่ีทราบเรื่องก็ไมควรยินดีดวย และถาตนอยูในฐานะท่ีจะสามารถวา

กลาวตักเตือนนักการเมือง ก. ไดก็พึงกระทําดวยความเมตตากรุณา เพ่ือท่ีเขาจะไดไมกระทําผิดตอ

ชาติบานเมืองใหเกิดบาปโทษแกตนเองอีก แตถาไมอยูในฐานะท่ีจะกระทําเชนนั้นไดก็ควรวางใจเปน

กลางหรือรักษาใจตัวเองใหกลับมาสงบสุขดังเดิม อีกท้ัง ยังไมควรเกิดความรูสึกโกรธหรือเกลียดชัง

นักการเมืองคนดังกลาวจนจิตใจของตนเองตองมัวหมองหรือจมอยูกับความรูสึกเชนนั้นเปนเวลานาน 

ดังนั้น จึงอาจพอสรุปไดวาบุคคลพึงอุเบกขาในสถานการณท่ีไมเหมาะแกการแสดงออกซ่ึงความเมตตา 

กรุณา และมุทิตานั่นเอง    
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 อันท่ีจริงการเจริญพรหมวิหารธรรมในแตละขอนั้นชวยระงับกิเลสหรืออกุศลจิตได ดังนี้ 1) 

เมตตา ชวยระงับราคะ (ความใคร) และพยาบาท 2) กรุณา ชวยระงับโทมนัส และวิหิงสา (เบียดเบียน) 

3) มุทิตา ชวยระงับโสมนัส และอรติ (ไมยินดี ริษยา) และ 4) อุเบกขา ชวยระงับอัญญานุเบกขา (เฉย

เมย) ราคะ และปฎิฆะ (ขัดเคืองใจ) (อภิ. สํ. อ. (ไทย) 75/190/534, พระธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺโต), 

2556: 126) จะเห็นไดวาการเจริญพรหมวิหารธรรมสามารถชวยใหบุคคลพัฒนาจิตใจของตนใหพน

จากกิเลสเหลานี้ได ถึงแมจะเปนชวงระยะเวลาหนึ่งก็ตาม แตในทางปฏิบัตินั้นการเอาชนะกิเลสแตละ

สวนก็มิใชเรื่องท่ีจะกระทํากันไดโดยงาย ตัวอยางเชน ถาเรากําลังอิจฉาเพ่ือนคนหนึ่งท่ีไดผลการเรียน

ดีกวาเรา เราอาจจะลองคิดดูวาเพ่ือนคนนี้เขาตั้งใจเรียนกวาเราก็สมควรแลวท่ีเขาจะไดผลการเรียน

ดีกวา แตถาเราเองก็รูสึกวาตัวเราก็ตั้งใจเรียนเชนกัน เราอาจจะลองนึกถึงคําสอนของคุณพอคุณแมท่ี

เคยบอกเราวา “การอิจฉาคนอ่ืนเปนสิ่งไมดี และไมทําใหชีวิตของตัวเองดีข้ึน” เปนตน27  

 จากตัวอยางขางตน จะสังเกตเห็นวาการพยายามระงับกิเลส เชน ความอิจฉาริษยา ดังกลาว

นั้นมักตองใชปญญาในสองสวน คือ สุตมยปญญา (ปญญาเกิดจากการสดับเลาเรียน) และจินตามย

ปญญา (ปญญาเกิดจากการคิดพิจารณา) (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 232) เพ่ือให

จิตใจของตนเองคลายความอิจฉาจนกลับมาสูสภาวะปกติไดในท่ีสุด ดวยเหตุนี้ ถาบุคคลใดไดฝกเจริญ

พรหมวิหารธรรมอยางสมํ่าเสมอ บุคคลนั้นก็จะหลุดพนจากการเปนทาสของกิเลสเหลานี้ไดเร็วข้ึน 

และบุคคลดังกลาวก็จะไดชื่อวาเปนผูท่ีมีความเมตตาตอตัวเองอีกดวย เพราะไมปลอยใหตัวเองทุกข

เพราะกิเลสเหลานี้เปนเวลานาน นั่นเอง นอกจากนี้ ตัวอยางขางตนยังทําใหไดขอสังเกตอีกประการ

หนึ่ง คือ ปจจัยสําคัญท่ีอยูเบื้องหลังการเกิดปญญาดังกลาว คือ สติของตัวเราเองท่ีระลึกรูวาตนเองวา

กําลังรูสึกอิจฉาอยู ท้ังนี้ ถาบุคคลยังไมรูวาตนเองกําลังทุกขเพราะความอิจฉาผูอ่ืนอยู บุคคลนั้นก็คง

ตองทุกขเพราะความอิจฉาในใจไปอีกนาน หรืออาจลงมือกระทําสิ่งตางๆ ดวยอิทธิพลของความอิจฉา

ดังกลาว ซ่ึงทําใหเกิดบาปโทษตอตัวเองมากข้ึนอีก เปนตน  

สําหรับการพัฒนาพรหมวิหารธรรมใหเกิดข้ึนใจของบุคคลนั้น ในหนังสือวิสุทธิมรรคแปล ได

กลาวไวอยางชัดเจนวา บุคคลพึงเจริญเมตตาตอตนเองเปนอันดับแรก จากนั้นคอยแผไปยังบุคคลอัน

เปนท่ีรัก บุคคลท่ีเปนกลางๆ และบุคคลท่ีเปนศัตรูกัน ตามลําดับ สําหรับพรหมวิหารขออ่ืนๆ ก็เปนไป

ในทํานองเดียวกัน (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2510 : 160-224)38ดังนั้น ถาบุคคลไมสามารถเมตตา

แมกระท่ังตนเองไดก็คงเปนไปไดยากแลวท่ีจะมีเมตตาตอผูอ่ืน และลักษณะสําคัญประการหนึ่งของผูมี

เมตตาตอตนเองก็คือ เปนผูท่ีไมทํารายผูอ่ืนใหตนเองตองไดรับบาปโทษในภายหลัง ดังท่ีพระสัมมาสัม

                                                                 
2 นอกจากนี้ ยังมีอุบายตางๆ ที่บุคคลสามารถนํามาใชในการพัฒนาพรหมวิหารธรรม เชน การคิดวาทุกคนเปนเพื่อรวมทุกข และการ

คิดถึงกฎแหงกรรม เปนตน ซ่ึงสามารถอานเพิ่มเติมไดในหนังสือวิสุทธิมรรคแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย หัวขอพรหมวิหารนิเทศ 
38อันที่จริง ในการพัฒนาพรหมวิหารธรรมนั้นยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่ไมควรแผพรหมวิหารธรรมใหเปนลําดับแรกๆ และบุคคล

ที่ไมควรแผพรหมวิหารใหเลย ซ่ึงสามารถอานเพิ่มเติมไดในหนังสือวิสุทธิมรรคแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย หัวขอพรหมวิหารนิเทศ 
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พุทธเจาทรงตรัสวา “บุคคลคนหาดวยจิตตลอดทุกทิศ ไมไดพบใครซ่ึงเปนท่ีรัก ยิ่งกวาตนในท่ีไหนๆ 

เลย สัตวท้ังหลายเหลาอ่ืนก็รักตนมากเชนนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ผูรักตนจึงไมควรเบียดเบียน

ผู อ่ืน” (สํ.ส. (ไทย) 24/348/436) สําหรับพรหมวิหารขออ่ืนๆ บุคคลก็พึงเจริญในตนเองกอน

เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม การพัฒนาพรหมวิหารธรรมแตละขอนั้นก็มิใชจะเกิดผลสัมฤทธิ์ (สมบัติ) 

เสมอไป บางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดหรือไมสําเร็จผล (วิบัติ) ได ตัวอยางเชน ถาบุคคลพยายามนึก

ถึงขอดีของเพ่ือนตางเพศคนหนึ่งท่ีเคยไมชอบ แตเม่ือมองเห็นขอดีจํานวนมากของเขาจึงเกิดความ

เสนหา (ราคะ) ข้ึนมา ซ่ึงเปนเหตุของความลุมหลงและความลําเอียงตามมาไดโดยงาย ดังท่ีพระธรรม

ปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวไววา “ความเสนหาจึงถือเปนวิบัติของเมตตา ความโศกเศราเปนวิบัติ

ของกรุณา ความสนุกสนานเปนวิบัติของมุทิตา และความเฉยเมยเปนวิบัติของอุเบกขา” (พระธรรม

ปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 126)  ซ่ึงถาผูท่ีพยายามฝกฝนตนเองไมรูเทาทันอาจกําลังเขาใจผิดคิดวา

ตนเองเขาถึงพรหมวิหารธรรมแลว ท้ังท่ีจริงตนเองกําลังเผชิญอยูกับกิเลสอีกชุดหนึ่ง ดังนั้น การมีสติ

ระลึกรูสภาวะของจิตใจตนเองจึงเปนสิ่งจําเปนยิ่งตอการพัฒนาพรหมวิหารธรรมดังกลาว    

 2.3 ความหมายและการตีความพรหมวิหารธรรม 

 ในพจนานุกรมศัพทศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดรวบรวมความหมายของพรหม

วิหารธรรมไว 3 นัย อันไดแก  

นัยหนึ่งวา เปนธรรมเครื่องอยูของพรหม เครื่องอยูอยางพรหม และทําใหเปนพรหม 

เสมอดวยพรหม โดยมุงประเด็นท่ีวา เม่ือผูบําเพ็ญสมาธิ เจริญเมตตา กรุณา มุทิตา 

และอุเบกขาแลว ยอมสงผลใหบรรลุฌานไดตามลําดับ...  

นัยหนึ่งวา เปนธรรมเครื่องอยูของผูประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความ

ประพฤติท่ีประเสริฐ เม่ือมีธรรม 4 ประการนี้ประจําใจแลว ยอมมีความรักสรรพสัตว 

ปรารถนาชวยสรรพสัตวท่ีประสบทุกขใหพนทุกข ไมริษยาในความไดดีมีสุขของ

สรรพสัตว และวางใจเปนกลางไดเม่ือชวยสรรพสัตวนั้นๆ ไมสําเร็จ  

นัยหนึ่งวา ธรรมเครื่องอยูของผูเปนใหญ คือ ผูนําหรือผูปกครอง โดยมุงใหผูนําหรือ

ผูปกครองมีความรัก ความปรารถนาดีตอผูใตบังคับบัญชาเปนพ้ืนฐาน ชวยเหลือเขา

เม่ือเขาประสบความทุกข ยินดีดวยเม่ือเขาไดรับความสําเร็จ และวางใจเปนกลางไม

ตกอยูในอคติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2552: 120)   

จากความหมายของพรหมวิหารธรรมขางตน เม่ือกลาวโดยยอจะทําใหพบวาพรหมวิหารธรรม

มีความหมาย 3 นัย คือ 1) เปนธรรมเครื่องอยูของพรหม 2) เปนธรรมเครื่องอยูของผูประเสริฐ และ 

3) ธรรมเครื่องอยูของผูเปนใหญ คือ ผูนําหรือผูปกครอง ซ่ึงความหมายตามนัยท่ี 1) นั้นมีกลาวไว

ชัดเจนในสังคีติสูตร ในพระสุตตันตปฎก ทีฑนิกาย ปาฏิกวรรค ความวา “วิหารธรรม 3 ไดแก 1. 

ทิพพวิหาร ธรรมเปนเครื่องอยูของเทวดา 2. พรหมวิหาร ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหม 3. อริยวิหาร 
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ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ” (ที.ปา. (ไทย) 16/228/177) และพระสัมมาสัมพุทธเจายังทรงตรัส

ขยายความไวในอุโปสถสูตร ในพระสุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต ความวา “ดูกอนภิกษุ

ท้ังหลาย ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาถึงความเปนพรหม ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา... 

กรุณา... มุทิตา... อุเบกขาแผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศท่ีสอง ทิศท่ีสาม ทิศท่ีสี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ัง

เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน... อยางนี้แล ภิกษุจึงชื่อ

วาถึงความเปนพรหม” (องฺ.จตุกฺก (ไทย) 35/190/466-467) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา พรหมยอมมีคุณธรรม 

4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาตอสรรพสัตวท้ังหลายอยูตลอดเวลา ดังนั้น ถาบุคคล

ใดมีจิตใจท่ีประกอบดวยคุณธรรมท้ัง 4 ประการนี้ ยอมไดชื่อวาเปนผูท่ีเขาถึงความเปนพรหม หรือมี

จิตใจดีงามอันไมเปนพิษเปนภัยกับใครเชนเดียวกับพรหม 

ในทํานองเดียวกัน ความหมายตามนัยท่ี 2) นั้นก็มีหลักฐานสนับสนุนอยางชัดเจนใน

พระไตรปฎก ตัวอยางเชน ในอรรถกถาปุญญสูตร ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตฺตก ความวา 

“บทวา พฺรหฺมา ความวาชื่อวา พรหม เพราะอรรถวาเปนผูประเสริฐกวาสัตวชั้นกามาวจร และเพราะ

อรรถวาเกิดจากพรหมวิหารธรรม เพราะงอกงามดวยคุณธรรมอยางนั้นๆ” (ขุ.อิติ.อ. (ไทย) 

45/200/147) และในอรรถกถาพรหมสูตร ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย อิติวุตฺตก ความวา “คํา

วา พฺรหฺม เปนชื่อของผูประเสริฐท่ีสุด. อธิบายวา มารดาและบิดาท้ังหลายจะไมละท้ิงภาวนา 4 อยาง 

คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาในบุตรท้ังหลาย เหมือนทาวมหาพรหมไมละท้ิงภาวนา 4 อยาง

ฉะนั้น” (ขุ.อิติ.อ. (ไทย) 45/286/670) ซ่ึงจะสังเกตเห็นวา ความหมายตามนัยนี้ คําวา “ผูประเสริฐ” 

ดังกลาวก็ไดมาจากความเขาใจมโนทัศนเก่ียวกับพระพรหมในพระพุทธศาสนาซ่ึงถือเปนภพภูมิของ

เทวดาชั้นสูงกวาเทวดาโดยท่ัวไปท่ีอยูในชั้นกามาวจร และเปนผูมีจิตท่ีประกอบไปดวยคุณธรรมท้ังสี่

ประการดังกลาว เปนสําคัญ  

ดวยเหตุนี้ พอแมท่ีมีคุณธรรมท้ังสี่ประการนั้นจึงไดชื่อวาเปนพรหมของลูก ท้ังนี้ ไมเพียงแต

บุคคลในกลุมพอแมเทานั้นท่ีสามารถเขาถึงพรหมวิหารธรรมได บุคคลท่ัวไปก็สามารถพัฒนาจิตใจให

ถึงพรอมดวยพรหมวิหารธรรมและไดชื่อวาเปนพรหมของผูอ่ืนไดเชนกัน ตัวอยางเชน คุณครูทานใดท่ี

มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาตอลูกศิษย ก็ถือไดวาคุณครูทานนั้นเปนพรหมของลูกศิษย เปนตน 

ในทางกลับกัน ถึงแมบุคคลกลุมหนึ่งจะไดชื่อวาเปนพอแมแลวก็ใชวาพอแมทุกคนจะเปนพรหมของลูก

ได ดังปรากฏหลักฐานในขาวสารอยูเปนระยะๆ วามีพอแมบางครอบครัวท่ีกระทําทารุณท้ังทางกาย

และทางใจตอลูกของตน บางก็ทําแทงเสียกอนท่ีลูกจะมีโอกาสไดลืมตาดูโลก และบางก็ทอดท้ิงลูกของ

ตนใหเผชิญชีวิตท่ียากลําบากเพียงลําพัง เปนตน ดังนั้น การเปนพรหม หรือ ผูประเสริฐ จึงมิไดข้ึนอยู

กับตําแหนง หนาท่ี หรือบทบาททางสังคมของบุคคล หากแตข้ึนอยูกับคุณธรรมภายในใจของบุคคล

เปนสําคัญ      
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นอกจากนี้ ความหมายของพรหมวิหารธรรมตามนัยท่ี 2) นี้ยังสอดคลองกับท่ีปรากฏในคัมภีร

วิสุทธิมรรคแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ซ่ึงมีการกลาวถึงพรหมวิหารธรรมไววา “ธรรมเหลานั้น 

จัดวาเปนวิหารธรรมอันประเสริฐ เพราะภาวะท่ีเปนความปฏิบัติชอบในสัตวท้ังหลาย อนึ่ง พรหม

ท้ังหลายเปนผูมีจิตหาโทษมิได โยคีท้ังหลายผูประกอบพรอมดวยธรรมเหลานั้น ก็เปนผู (มีจิต) เสมอ

ดวยพรหมอยูแทฉันนั้น เพราะอรรถวาเปนธรรมประเสริฐประการ 1 เพราะความเปนธรรมหาโทษมิได

ประการ 1” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2510: 226-227) อีกท้ังยังสอดคลองกับท่ีพระธรรมปฏก (ป. อ. 

ปยุตฺโต) ไดใหไวในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม ความวา “ธรรมเครื่องอยูอยาง

ประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมท่ีตองมีไวเปนหลัก

ใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อวาดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวท้ังหลายโดย

ชอบ” (พระธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2553:124) ซ่ึงเปนนิยามท่ีเสดงนัยวาพรหมวิหารธรรมเปน

คุณธรรมท่ีทุกคนพึงมี ไมจําเพาะบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งในสังคม ถาบุคคลใดมีหลักธรรมดังกลาวเปน

หลักประจําใจแลว บุคคลนั้นยอมเปนผูมีจิตใจประเสริฐและสามารถปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนไดอยาง

เหมาะสมในแตละสถานการณ  

สําหรับ ความหมายของพรหมวิหารธรรมตามนัยท่ี 3) นั้น มีหลักฐานปรากฏในอรรถกถาอลัม

พุสาชาดก ในพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย ชาดก ท่ีวา “บทวา พรฺหมา แปลวา ผูเปนใหญ” (ขุ.ชา.อ. 

(ไทย) 61/2478/640)  และในอรรถกถาติกนิทเทส ในพระอภิธรรมปฎก วิภังค ความวา “คําวา อิสฺ

สรนิมฺมานเหตุ ไดแก ชื่อวา มีพระผูเปนใหญสรางใหเปนเหตุ อธิบายวา ผูเปนใหญ คือ พระพรหม หรื

อปชาบดี นิมิตสิ่งนั้นๆ ข้ึน จึงเสวยได” (อภิ.วิ.อ. (ไทย) 78/936/925) ถึงแมอรรถกถาดังกลาวจะ

สนับสนุนความหมายท่ีวา “พรหมวิหารธรรม เปน ธรรมเครื่องอยูของผูเปนใหญ” แตยังไมพบ

หลักฐานในพระไตรปฎกวา “ผูเปนใหญ” นั้นหมายถึง ผูนํา หรือผูปกครองเทานั้น ท้ังนี้ ถาคําวา “ผู

เปนใหญ” หมายถึง ผูนําหรือผูปกครอง (เทานั้น) ความหมายตามนัยท่ี 3) นี้ก็จะไมสอดคลองกับ

ความหมายตามนัยท่ี 2) ซ่ึงแสดงนัยวาพรหมวิหารธรรมเปนคุณธรรมอันประเสริฐท่ีทุกคนพึงมี 

นอกจากนี้ ยังไมพบหลักฐานสนับสนุนวา คําวา “ผูเปนใหญ” หมายถึง ผูใหญ (เทานั้น) อยางท่ีหลาย

คนเขาใจอีกดวย ดังท่ีพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวไวในหนังสือพุทธธรรม ฉบับขยายความ 

ดังนี้  

การท่ีกลาววา เมตตา (รวมท้ังพรหมวิหารขออ่ืนๆ ดวย) เปนธรรมของผูใหญนั้น อัน

ท่ีจริงความเดิมเปน “ธรรมของทานผูเปนใหญ” คือ แปลคําวา “พรหม” ในพรหม

วิหารวา “ทานผูเปนใหญ” พรหม หรือทานผูเปนใหญในท่ีนี้ หมายถึงผูประเสริฐ คือ 

ผูมีจิตใจกวางขวางยิ่งใหญ หรือยิ่งใหญดวยคุณธรรมความดีงาม มิใชหมายถึงผูใหญ

ในความหมายอยางท่ีเขาใจกันสามัญ ทุกคนควรมีพรหมวิหาร ทุกคนควรมีจิตใจ
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กวางขวางยิ่งใหญ ไมเฉพาะผูใหญเทานั้น (พระธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2541: 

754)     

จากคํากลาวของพระธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺโต) ขางตน แสดงใหเห็นชัดเจนข้ึนวา คําวา “ผู

เปนใหญ” นั้น มิไดหมายถึงตัวบุคคล เชน ผูใหญ ผูนํา หรือผูปกครองในระดับตางๆ หากแตหมายถึง

คุณธรรมของบุคคลเปนสําคัญ ดังนั้น ถาบุคคลท่ีเปนผูใหญ ผูนํา หรือผูปกครองดังกลาวไมมีพรหม

วิหารธรรมแลวยอมมิอาจเรียกไดวาเปนผูประเสริฐ หรือผูเปนใหญตามความหมายดังกลาว ในทาง

กลับกัน ผูท่ีมิไดเปนผูใหญ ผูนํา หรือผูปกครองแตอยางใด หากมีจิตใจท่ีถึงพรอมดวยพรหมวิหารธรรม

ก็ไดชื่อวาเปนผูประเสริฐ หรือผูเปนใหญได ตัวอยางเชน สุวรรณสาม ดังท่ีปรากฏในสุวรรณสามชาดก 

ซ่ึงเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายวาเปนอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีทรงบําเพ็ญเมตตาบารมี 

โดยสุวรรณสามเปนผูมีความเมตตากรุณาตอสรรพสัตว อีกท้ังยังคอยปรนนิบัติดูแลบิดามารดาท่ีตา

บอดเปนอยางดีอีกดวย ถึงแมวันหนึ่งสุวรรณสามจะถูกพระราชาแหงกรุงพาราณสียิงลูกศรอาบยาพิษ

ใสดวยความโกรธแตสุวรรณสามก็มิไดโกรธเคืองพระราชาเลย ในใจคิดเปนหวงแตบิดามารดาของตน

วาจะเปนอยางไรเม่ือตนตองเสียชีวิตลง ดังท่ีสุวรรณสามกลาวกับพระราชาวา “ความทุกขเพราะถูก

พระองคยิงดวยลูกศรนี้ หาเปนความทุกขของขาพเจานักไม เพราะความทุกขนี้อันบุรุษจะตองได

ประสบ บิดามารดาท้ังสองนั้นเปนกําพราเข็ญใจ... ขาพระองคเคยหม่ันบํารุงบําเรอนวดมือเทาของ

ทานท้ังสอง บัดนี้ไมเห็นขาพระองค ทานท้ังสองจักบนเรียกหาวา พอสามๆ เท่ียวอยูในปาใหญ ลูกศร

คือความโศกท่ีสองนี้แหละ” (ขุ.ชา. (ไทย) 63/489/157) ซ่ึงจะเห็นไดวา ถึงแมสุวรรณสามจะเปน

เพียงเด็กคนหนึ่ง ท่ีมิใชผูนําหรือผูปกครองแตอยางใด แตมีจิตใจท่ีเปยมไปดวยความเมตตาตอสรรพ

สัตวท้ังหลายอยูเสมอ ไมเวนแมแตผูท่ีพยายามทํารายตน ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาสุวรรณสามเปนผู

ประเสริฐหรือผูเปนใหญตามความหมายดังกลาว 

ท้ังนี้ อาจมีผูสงสัยวาสุวรรณสามมีเพียงความเมตตาเหตุใดจึงควรยกยองใหเปนผูประเสริฐ

หรือผูเปนใหญดังกลาวขางตน อันท่ีจริงในพระพุทธศาสนาถือวาเมตตาเปนคุณธรรมสําคัญและเปน

พ้ืนฐานของพรหมวิหารธรรมขออ่ืนๆ ดังคํากลาวท่ีวา “เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส

เมตตาเทานั้นวาวิเศษถึงอยางนี้. ตอบวา เพราะเมตตาเปนท่ีตั้งของพรหมวิหารธรรมนอกนี้ และเพราะ

กัลยาณธรรมท้ังหมดมีทานเปนตนครบบริบูรณ. ก็เมตตานี้ มีความประพฤติอาการอันเปนประโยชน

เก้ือกูลในสัตวท้ังหลายเปนลักษณะ... ผิวาเมตตาอันบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลวโดยไมวางเวน เม่ือ

เปนเชนนั้น ภาวนามีกรุณาเปนตน ยอมสําเร็จไดโดยงายทีเดียว” (ขุ.อิติ.อ. (ไทย) 45/205/176) และ

จากการศึกษาสุวรรณสามชาดกโดยละเอียด ทําใหพบวาการแสดงออกของสุวรรณสามในหลายๆ 

ตอนบงบอกถึงการมีพรหมวิหารธรรมขออ่ืนๆ ดวย มิใชมีเพียงความเมตตา ตัวอยางเชน การท่ีสุวรรณ

สามบีบนวดใหแกบิดามารดาเพ่ือบรรเทาอาการปวดเม่ือยตามรางกายซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความกรุณา 

(ขุ.ชา. (ไทย) 63/489/157) เปนตน นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาจากเหตุการณตางๆ แลว ผูเขียนคิดวา
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เม่ือสุวรรณสามฟนข้ึนมาแลวพบวาบิดามารดาของตนหายจากอาการตาบอดแลว ผูเปนบุตรท่ีถึง

พรอมดวยความเมตตายอมเกิดความรูสึกพลอยดีใจไปกับบิดามารดาท่ีพวกทานกลับมามองเห็นไดอีก

ครั้งหนึ่ง ซ่ึงแสดงถึงความมีมุทิตา (ขุ.ชา.อ. (ไทย) 63/517/209) และภายหลังจากท่ีพระราชาทรง

รับปากวาจะทรงเลี้ยงดูบิดามารดาแทนสุวรรณสามแลว สุวรรณสามก็เลิกคร่ําครวญดวยความอาลัย

อาวรณ แลวกมกราบพระราชากอนท่ีจะหมดสติไป ซ่ึงเปนการแสดงออกซ่ึงความวางใจหรือหมดหวง

หมดกังวลอันบงบอกถึงการมีอุเบกขา (ขุ.ชา.อ. (ไทย) 63/490/190) ดวยเหตุนี้ จึงอาจกลาวไดวา

สุวรรณสามเปนผูถึงพรอมดวยพรหมวิหารธรรมจึงสมควรไดรับการยกยองใหเปนผูประเสรฐิหรือผูเปน

ใหญตามความหมายดังกลาว                     

 นอกจากนี้ พรหมวิหารธรรมยังมีอีกความหมายหนึ่งท่ีไดจากการสัมภาษณพระครูภาวนาวิ

สุทธิคุณ วิ. (ชัชวาล ชินสโภ) ซ่ึงทานไดอธิบายวา “พรหมวิหารธรรม ก็คือ คุณธรรมของแทนพรหม 

อันมีพรหมเปนผูสราง ถาพรหมสามารถสรางแทนพรหมใหอยูในสภาพท่ีดีได พรหมยอมอยูเปนสุข” 

(สัมภาษณ, 2562)  ดังนั้น ความหมายของพรหมวิหารธรรมดังกลาวดูเหมือนวาจะแตกตาง

ความหมายท้ังสามนัยท่ีกลาวแลวขางตน เพราะมิไดเนนท่ีคุณธรรมของพระพรหมเอง หากแตเนนท่ี

การมีคุณธรรมของแทนพรหมเปนสําคัญ อีกท้ัง คําอธิบายดังกลาวแสดงนัยถึงคูความสัมพันธระหวาง

พระพรหมกับแทนพรหม หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวา เปนความสัมพันธระหวางบุคคลผูดูแลกับ

บุคคลท่ีอยูในความดูแล ซ่ึงไมจํากัดวาตองเปนความสัมพันธระหวางผูใหญกับผูนอย ผูนํากับผูตาม 

หรือผูปกครองกับผูใตปกครองเทานั้น แตหมายรวมถึงความสัมพันธระหวางเพ่ือนกับเพ่ือน หรือสามี

กับภรรยาดวย เพราะเปนบุคคลท่ีตองดูแลซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้ ถาบุคคลท่ีเปนผูดูแลสามารถสราง

พรหมวิหารธรรมใหเกิดแกบุคคลท่ีอยูในความดูแลของตนไดแลว บุคคลนั้นยอมอยูอยางมีความสุข  

ท้ังนี้ ถาพิจารณาใหลึกลงไปอีกอาจพบวาบุคคลคนหนึ่งอาจเปนท้ังพรหมของบุคคลกลุมหนึ่ง 

และเปนแทนพรหมของบุคคลอีกกลุมหนึ่งก็เปนได ตัวอยางเชน นายเอกเปนลูก (แทนพรหม) ของพอ

แม (พรหม) แตนายเอกมีอาชีพเปนครู ดังนั้น เขาจึงเปนพรหมของลูกศิษยของเขาดวย ในขณะท่ีลูก

ศิษยของเขาหลายคนท่ีเรียนอยูชั้นปสูงๆ ก็เปนรุนพ่ี (พรหม) ของนักเรียนรุนนอง (แทนพรหม) เปน

ตน นอกจากนี้ เม่ือนักเรียนรุนนองดังกลาวเรียนชั้นปสูงข้ึน พวกเขาก็มีโอกาสไดเปนพรหมของ

นักเรียนรุนนองท่ีเรียนอยูชั้นต่ํากวา ดังนั้น จะเห็นไดวาทุกคนมีโอกาสไดเปนพรหมหรือผูท่ีมีหนาท่ี

ดูแลผูอ่ืน จึงอาจกลาวไดวา พรหมวิหารธรรมเปนคุณธรรมสําหรับมนุษยทุกคน ท้ังนี้ สิ่งท่ีสําคัญอีก

ประการหนึ่งก็คือ เม่ือบุคคลอยูในฐานะพรหมแลว ก็พึงทําหนาท่ีสรางเสริมใหผูท่ีอยูในความดูแลของ

ตนมีพรหมวิหารธรรมตามไปดวยจึงจะนําพาสังคมใหสงบสุขได    

นอกจากนี้ ชินสภเถระ (ชัชวาล ชินสโภ) ยังไดขยายความไวในหนังสือ พุทธวิหาร ศูนยกลาง

การศึกษาวิปสสนาธุระ ดังมีใจความวา พรหมนั้นทําหนาท่ีเปนผูสราง คือ สรางแทนพรหมหรือวิมานท่ี

อยูของพรหม รวมท้ังทําหนาท่ีซอมเม่ือเห็นวาวิมานเริ่มผุพัง โดยใชเครื่องมือ 2 ประเภท คือ 1) หนา
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พรหม หรือ เครื่องมือในการตรวจดูแทนพรหม อันประกอบดวย 4 หนา คือ หนาเมตตา หนากรุณา 

หนามุทิตา และหนาอุเบกขา และ 2) อุปกรณในการซอมสรางแทนพรหม อันไดแก สังข คฑา ตรีศูล 

และกงจักร (ชินสภเถระ (ชัชวาล ชินสโภ, 2559: 96 - 101) จะเห็นไดวา บุคคลมีหนาท่ีในการสราง

และเสริมพรหมวิหารธรรมใหแกบุคคลในความดูแล เชนเดียวกับท่ีพระพรหมมีหนาท่ีสรางและซอม

แทนพรหมของตนเอง ตัวอยางเชน ในกรณีของพอแมก็ควรสรางใหลูกๆ ทุกคนมีพรหมวิหารธรรม ถา

ลูกคนใดขาดคุณธรรมขอใดไป พอแมก็ควรสรางใหเกิดข้ึนในใจของลูกคนนั้น และถาลูกคนใดมี

คุณธรรมขอใดนอย พอแมก็ควรเสริมใหมีมากข้ึน เปนตน เพ่ือท่ีวันหนึ่งลูก ๆ เติบโตไปเปนพรหมของ

บุคคลอ่ืนจะไดสรางเสริมพรหมวิหารธรรมนี้ใหแกบุคคลอ่ืนตอไป ซ่ึงในอรรถกถาพรหมสูตร ในพระ

สุตตันตปฎก อังคุตรนิกาย ติกติบาต มีการกลาวยกยองบิดามารดาวาเปนครูคนแรกของบุตร (บุรพ

จารย) ดังนี้ 

บทวา ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร ความวา แทจริง บิดามารดาท้ังหลาย จําเดิมแตบุตรเกิด

แลว ยอมใหบุตรเรียน ใหบุตรสําเหนียกวา จงนั่งอยางนี้ จงยืนอยางนี้... คนนี้บุตร

ควรเรียกพอ คนนี้บุตรควรเรียกพ่ี... บุตรควรทําสิ่งนี้ ไมควรทําสิ่งนี้ ควรเขาไปหาคน

ชื่อโนน คนชื่อโนนไมควรเขาไปหา. ในเวลาตอมา อาจารยเหลาอ่ืนจึงใหศึกษาศิลปะ

เรื่องชาง ศึกษาศิลปะเรื่องมา... อาจารยอ่ืนใหอุปสมบท อาจารยอ่ืนใหบรรลุโสดา

ปตติมรรคเปนตน. ดังนั้น อาจารยเหลานั้นแมท้ังหมด จึงชื่อวา “ปจฉาจารย” สวน

มารดาบิดาเปนอาจารยกอนกวาทุกอาจารย (บุรพาจารย) (องฺ.ติก.อ. (ไทย) 

34/470/107-108) 

 จากอรรถกถาขางตน แสดงใหเห็นวา บิดามารดามิไดมีหนาท่ีเปนผูใหกําเนิดบุตร และเปน

ผูดูแลเลี้ยงดูบุตรดวยใจท่ีเปยมไปดวยพรหมวิหารธรรมเทานั้น หากแตยังควรสอนบุตรใหรูจักผิดชอบ

ชั่วดีและมีคุณธรรมอีกดวย ดังนั้น การสอนหรือสงเสริมใหบุตรมีพรหมวิหารธรรมจึงควรเปนหนาท่ี

ของบิดามารดาเปนเบื้องตน ถาบุตรมีพรหมวิหารธรรมแลว เขายอมแสดงออกซ่ึงสังคหวัตถุ 4 อันมี

ทานเปนตน และมีแนวโนมท่ีจะดูแลบิดามารดาดวยความเต็มใจดังเชนสุวรรณสาม แตถาบุตรคนใดท่ี

ไมไดรับการอบรมสั่งสอนใหมีคุณธรรมตางๆ ดังกลาวจากบิดามารดาเลย เขาก็อาจพัฒนาคุณธรรม

เหลานี้ไดเชนกันถาเขามีญาติผูใหญหรือครูอาจารยท่ีถึงพรอมดวยคุณธรรมดังกลาว ในสมัยพุทธกาล 

พระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดแสดงพรหมวิหารธรรมแกบุคคลตางๆ อาทิเชน พระราหุล ดังปรากฏในมหา

ราหุโลวาทสูตร (ม.ม. (ไทย) 20/145/283-284)  และกาลามชน ดังปรากฏในกาลามสูตร (องฺ.ติก. 

(ไทย) 34/505/344-345) เปนตน     

สําหรับประเด็นเก่ียวกับเครื่องมือในการเสริมสรางพรหมวิหารธรรมนั้น ชินสภเถระ (ชัชวาล 

ชินสโภ) ไดยกตัวอยางเรื่องการตรวจดูพรหมวิหารธรรมของแทนพรหมดวยหนาเมตตา ความวา 

“หนาเมตตา หนาท่ีมองดูดวยความรัก อยากใหเปนสุขทุกคน เอาไวตรวจดูแทนพรหมในสวนเมตตา 
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ถาไมมีก็สรางข้ึน ถามีแลวเสียก็ซอมแซม ถาทําทาจะเสื่อมก็ตองปองกันไว แตพรหมก็ตองระวังอยา

สวมผิดหนา เชน เอาหนายักษ หนาเปรต หนาโลภะ หนาราคะ ใสเขาไปตรวจดู เดี๋ยวแทนจะพัง ถึงไม

พังก็นั่งนอนลําบาก เพราะความคดโกงปลิ้นปลอนของแทนพรหมแนนอน” (ชินสภเถระ (ชัชวาล ชินส

โภ), 2559: 96) ตัวอยางนี้แสดงนัยวาการสรางหรือซอมแทนพรหมในสวนของเมตตา พระพรหมเองก็

ตองมีเมตตาเปนพ้ืนฐานดวย ถาไมเชนนั้นแลวการสรางหรือซอมในสวนนี้ก็ไมเปนผล อีกท้ังยังอาจทํา

ใหอกุศลธรรมอ่ืนๆ ของแทนพรหมเพ่ิมข้ึนอีกดวย ตัวอยางเชน พอคนหนึ่งอยากใหลูกเปนคนรักและ

เมตตาตอสัตว แตวันหนึ่งพอเห็นลูกกําลังรังแกสัตว จึงเขาไปตักเตือนดวยความโกรธจัด และตีลูกจน

บาดเจ็บสาหัส ซ่ึงจะเห็นวา ถึงแมวาผูท่ีเปนพออาจจะกระทํารุนแรงกับลูกดวยความหวังดี แตการ

กระทําดังกลาวก็ไมทําใหผูท่ีเปนลูกเรียนรูวาเมตตาเปนอยางไร เพราะพอสวมหนายักษเขามาตักเตือน

ลูก นอกจากนี้ ลูกอาจจะยังคงชอบรังแกสัตวตอไป โดยแอบทําเม่ือพอไมอยูบาน หรือใชวิธีการเอาตัว

รอดโดยการใสรายปายสีผูอ่ืนวาเปนผูกระทําเม่ือถูกพอจับไดในภายหลัง ซ่ึงเปนการสงเสริมใหกิเลส

อ่ืนๆ ของลูกงอกงามมากข้ึนอีกดวย   

สําหรับพรหมวิหารธรรมในสวนของกรุณา มุทิตา และอุเบกขา ก็เปนไปในทํานองเดียวกัน 

คือ บุคคลท่ีตองการเสริมสรางคุณธรรมเหลานี้ใหแกบุคคลอ่ืนจําเปนตองมีคุณธรรมเหลานี้ในใจของ

ตนเองกอนจึงจะทําใหบุคคลอ่ืนเรียนรูและปฏิบัติตามได ซ่ึงสอดคลองกับท่ีพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺ

โต) ไดกลาวไววา “ในเม่ือทุกคนควรบําเพ็ญพรหมวิหาร ผูใหญในฐานะท่ีเปนตัวอยางและเปนผูนํา ก็

ควรอยางยิ่งท่ีจะปฏิบัติใหไดกอน” (พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), 2541: 754) ซ่ึงจะเห็นไดวา 

กอนท่ีบุคคลจะไปพัฒนาพรหมวิหารขอใดๆ ใหแกผูอ่ืน บุคคลควรตรวจสอบพรหมวิหารธรรมในใจ

ของตนเองเปนเบื้องตนกอน เพราะถาจิตใจตนเองยังไมมีคุณธรรมดังกลาวแลว ยอมเปนไปไดยากท่ีจะ

สามารถแสดงออกถึงความมีคุณธรรมเหลานั้น หรือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูอ่ืนได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

บุคคลท่ีเปนผูนําระดับประเทศหรือเปนท่ีรูจักของผูคนในสังคม เพราะการกระทําใดๆ ของบุคคล

เหลานั้นยอมประจักษแกสายตาของผูคนเปนจํานวนมาก  

อยางไรก็ตาม อาจมีผูสงสัยวาบุคคลท่ีเปนผูนอยจะสามารถพัฒนาใหบุคคลท่ีเปนผูใหญ

ท้ังหลายมีพรหมวิหารธรรมมากข้ึนไดหรือไม ซ่ึงในประเด็นดังกลาวพระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. 

(ชัชวาล ชินสโภ) ไดใหสัมภาษณไวตอนหนึ่งวา “โดยปกติแลว พรหมมีหนาท่ีเปนผูสรางพรหมวิหาร

ธรรมใหแกแทนพรหม ไมใชหนาท่ีของแทนพรหมจะสรางใหแกพรหม แตถาแทนพรหมเห็นวาพรหมมี

หนาใดหนาหนึ่งบกพรองแลว ก็คงทําไดเพียงบอกใหพรหมทราบเทานั้น แตสําหรับคนท่ีเปนเพ่ือนกัน 

หรือสามีภรรยากัน อาจผลัดทีกันเปนพรหมและแทนพรหมได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับสถานการณ” (พระครู

ภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. (ชัชวาล ชินสโภ), 2562) จะเห็นไดวา ผูใหญมีหนาท่ีสรางเสริมใหผูนอยมีพรหม

วิหารธรรม แตถาผูใหญทานใดขาดพรหมวิหารธรรมบางประการ โดยท่ัวไปก็มิใชหนาท่ีของผูนอยท่ีจะ

เขาไปตักเตือน หากแตเปนหนาท่ีของเพ่ือนท่ีดี หรือสามี/ภรรยาของผูใหญทานนั้นจะพึงกระทํา 
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เพ่ือใหผูใหญทานนั้นถึงพรอมดวยพรหมวิหารธรรมมากข้ึน ตัวอยางเชน ในกรณีของสุวรรณสาม

ขางตน เม่ือพระราชาไดสารภาพวาตนเปนผูสังหารสุวรรณสามจนถึงแกความตายแลว มารดาของ

สุวรรณสามรูสึกโกรธพระราชามาก บิดาของสุวรรณสามจึงพูดจาปลอบใจและใหขอคิดแกผูเปน

ภรรยาของตนวา “บุตรท่ีรักอันหาไดดวยยาก ผูไดเลี้ยงเราท้ังสองผูตามืดในปา บัณฑิตท้ังหลายยอม

สรรเสริญ บุคคลผูไมโกรธในบุคคลผูฆาบุตรคนเดียวนั้น” (ขุ.ชา. (ไทย) 63/506/162) ท้ังนี้ หากผูนอย

คนใดตัดสินใจกระทําสิ่งท่ีมิใชหนาท่ีของตนแลว ผูนอยคนดังกลาวอาจตองเสี่ยงตอการถูกตําหนิหรือ

ถูกลงโทษอยางรุนแรงไดถาผูใหญทานนั้นเกิดความไมพอใจ อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวาถาผูใหญทาน

ใดมีความใจกวางยอมรับฟงขอมูลยอนกลับจากผูนอย นั่นอาจแสดงถึงความมีเมตตาตอตัวเองของ

ผูใหญทานนั้นก็เปนได เพราะจากการวิเคราะหในขอ 2.2 จะเห็นไดวาการมีเมตตาตอตนเองถือเปน

จุดเริ่มตนของการพัฒนาพรหมวิหารธรรมท้ังท่ีมีตอตนเองและผูอ่ืน ซ่ึงผูท่ีมีความเมตตาตอตนเองยอม

หม่ันตรวจดูและพัฒนาพรหมวิหารธรรมในใจของตนเองอยูเสมอ และจะไมทํารายผูอ่ืนใหตนเองไดรับ

บาปโทษตามมาอยางแนนอน 

นอกจากนี้  จากคํากลาวของพระครูภาวนาวิสุทธิ คุณขางตน ยังแสดงใหเห็นวา ใน

ความสัมพันธระหวางเพ่ือน และสามี-ภรรยานั้น ตางฝายตางตองเปนพรหมของกันและกันใน

สถานการณตางๆ อาทิเชน นางสาว ก. เกิดตั้งครรภในระหวางเรียน และตัดสินใจจะทําแทง แตเพ่ือน

คนหนึ่งทราบเรื่องดังกลาวจึงเห็นวานางสาว ก. กําลังขาดเมตตาตอเด็กในทอง จึงกระทําการหาม

ปรามและพูดใหนางสาว ก. เห็นผลเสียท่ีจะตามมาของการทําแทง เปนตน อีกตัวอยางหนึ่งคือ 

ครอบครัวของนาย ข. เพ่ิงสูญเสียลูกชายคนเดียวไปเพราะอุบัติเหตุ ภรรยาของเขาไดแตนั่งรองไหฟูม

ฟาย และไมยอมรับประทานอาหารมาเปนเวลาหลายวัน นาย ข. รูสึกสงสารภรรยามากและเห็นวา

ภรรยาของเขายังไมอาจเขาถึงอุเบกขาได จึงเขาไปพูดปลอบใจและเตือนสติใหภรรยายอมรับความ

เปนจริงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือใหกลับมาใชชีวิตไดอยางเปนปกติสุข ซ่ึงถาบุคคลฝายใดฝายหนึ่งเปนพรหม หรือ

แทนพรหมเพียงอยางเดียว การดูแลซ่ึงกันและกันคงเปนไปไดยาก ดังนั้น บุคคลท้ังสองฝายจึงควร

พัฒนาพรหมวิหารธรรมของตนอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหพรอมใชในทุกสถานการณ นั้นเอง  

สําหรับในสวนของเครื่องมือประเภทท่ี 2) ดังกลาวขางตน ชินสภเถระ (ชัชวาล ชินสโภ) ได

กลาวขยายความไวอยางชัดเจน ดังมีใจความวา  

พรหมจําเปนตองมีอุปกรณท้ัง 4 อยางเพ่ือใชใหเหมาะสมกับแทนพรหมในแตกรณี เชน 

สังข จะใชหลั่งน้ํารดใจใหชื่นบานในยามท่ีแทนพรหมมีพรหมวิหารธรรมเกิดข้ึนในใจ

แลว แทนพรหมจะไดมีกําลังใจในการดํารงชีวิตดวยพรหมวิหารธรรมตอไป แตถา

เม่ือใดท่ีพรหมตรวจพบวาแทนพรหมสวนหนึ่งสวนใดเริ่มผุพังลง เชน เริ่มมีจิตใจ

โหดเหี้ยม อิจฉาริษยา หรือไมสํารวมกาย วาจา และใจแลว พรหมก็ตองเปาสังขเพ่ือ

เตือนสติ หามปราม หรือชี้ใหเห็นโทษภัยในอกุศลจิตเหลานั้น แตถาแทนพรหมไมฟง 
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พรหมอาจตองใชคฑา ซ่ึงเปรียบไดกับตัชชนียกรรม49 ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเคย

ใชในการปกครองพระภิกษุ เชน การตําหนิ หรือการลงโทษสถานเบา แตถาแทนพรหม

ยังคงไมฟงหรือผุพังอยูเชนเดิม พรหมอาจตองใชตรีศูลหรือการลงโทษท่ีหนักข้ึน เชน 

ถอดยศหรือลดบทบาทอํานาจตางๆ ซ่ึงเปรียบไดกับนิยสกรรม และในทายท่ีสุดถาแทน

พรหมยังคงเสื่อมโทรมอยู พรหมอาจตองใชกงจักรหรือการลงโทษข้ันรุนแรงเด็ดขาด 

เชน ขับไลออกจากกลุ ม หรือปลดจากตําแหนง ท่ีดํ ารงอยู  ซ่ึ ง เปรียบได กับ

ปพพาชนียกรรม (ชินสภเถระ (ชัชวาล ชินสโภ), 2559: 98 - 101)  

จากการอธิบายขางตน จะเห็นไดวาอุปกรณของพระพรหมท้ัง 4 อยางนี้ เปนสิ่งท่ีจําเปนตอง

ใชเพ่ือพัฒนาคุณธรรมของแทนพรหมท้ังมิติของกาย วาจา และใจ อีกท้ังยังชวยใหบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม 

รวมท้ังตัวพระพรหมเองสามารถดําเนินชีวิตไดอยางสงบสุข เพราะถามีบุคคลท่ีมีจิตใจโหดรายอยูใน

สังคมของเรา บุคคลดังกลาวก็พรอมท่ีจะแสดงออกซ่ึงความโหดรายนั้น และเปนโทษภัยแกผูอ่ืนใน

สังคม อีกท้ังยังอาจสั่นคลอนพรหมวิหารธรรมในใจของผูอ่ืนอีกดวย ตัวอยางเชน นายโตชอบเปดเพลง

เสียงดังจนเพ่ือนๆ ขางหองไมสามารถนอนหลับพักผอนได เม่ือเจาของหอพักทราบเรื่องจึงกระทําการ

วากลาวตักเตือนหลายตอหลายครั้งแลวแตไมเปนผล จนวันหนึ่งเจาของหอพักตองโทรแจงตํารวจ

เพ่ือใหมาจับนายโตไปลงโทษตามกฎหมาย แตครั้นเม่ือนายโตกลับมาก็ยังคงเปดเพลงเสียงดังเชนเดิม 

จนเพ่ือนขางหองบางคนทนไมไดและเริ่มทะเลาะวิวาทกัน สุดทายเจาของหอพักจึงขอใหนายโตยาย

ออกจากหอพัก เพ่ือใหเพ่ือนๆ ขางหองสามารถดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข       

จากการกระทําของเจาของหอพักดังตัวอยางขางตน อาจทําใหมีผูสงสยัวาการตําหนิหรือการ

ลงโทษในระดับตางๆ เหลานั้น จะขัดตอหลักคุณธรรมในสวนของความเมตตากรุณาหรือไม ผูเขียนมี

ความเห็นวาถาเจาของหอพักกระทําดวยจิตใจท่ีมีความเมตตาตอนายโตและเพ่ือนๆ ขางหองของเขาก็

มิไดขัดตอหลักของความเมตตาแตอยางใด กลาวคือ เจาของหอพักปรารถนาดีตอนายโต ไมอยากให

นายโตสรางกรรมท่ีไมดีตอผูอ่ืนใหเกิดบาปโทษตอตัวนายโตเองมากไปกวานี้ จึงดําเนินการตางๆ 

ดังกลาว ในขณะท่ีเจาของหอก็มีความเมตตาตอเพ่ือนขางหองของนายโตดวย อยากใหพวกเขาได

พักผอนนอนหลับอยางมีความสุข นอกจากนี้ ยังเปนการชวยใหเพ่ือนๆ ขางหองของนายโตไมกอกรรม

                                                                 
49ตัชชนียกรรม คือ กรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุอันจะพึงขู, สังฆกรรมประเภทนิคหกรรมอยางหนึ่ง ซ่ึงสงฆทําการตําหนิโทษภิกษุผูกอ

ความทะเลาะวิวาท กออธิกรณขึ้นในสงฆ เปนผูมีอาบัติมาก และคลุกคลีกับคฤหัสถในทางที่ไมสมควร 

นิยสกรรม คือ กรรมอันสงฆพึงทําใหเปนผูไรยศ ไดแกการถอดยศ, เปนชื่อนิคหกรรมที่สงฆทําแกภิกษุผูมีอาบัติมากหรือคลุกคลีกับ

คฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร โดยปรับใหถือนิสัยใหมอีก 

ปพพาชนียกรรม คือ กรรมอันสงฆพึงทําแกภิกษุอันพึงจะไลเสีย,การขับออกจากหมู, การไลออกจากวัด, กรรมนี้สงฆทําแกภิกษุผู

ประทุษรายสกุลและประพฤติเลวทรามเปนขาวเซ็งแซหรือแกภิกษุผูเลนคะนอง 1 อนาจาร 1 ลบลางพระบัญญัติ 1 มิจฉาชีพ 1 (พระ

พรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), (2556). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของ

ธรรมสภา: 101, 168, และ 234) 
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ไมดีท้ังทางกายและวาจาตอนายโตเพ่ิมข้ึน อาทิเชน ดุดาดวยถอยคําหยาบคาย หรือทํารายรางกาย

ของเขาดวยความโกรธเกลียดท่ีเขามาแทนท่ีความเมตตาในใจ นั่นเอง  

ดวยเหตุนี้ จึงจะเห็นไดวาการมีพรหมวิหารธรรมในใจก็สามารถเลือกใชวิธีการตําหนิหรือ

ลงโทษซ่ึงถือเปนการสรางแรงเสริมทางลบใหบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมได ตัวอยางเชน กรณีของพระ

วักกลิเถระ ซ่ึงมีความชื่นชมในพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางยิ่ง วันๆ ไดแตเฝามองดู

พระองคดวยความรูสึกปติโดยไมใสใจในการปฏิบัติภาวนาตามท่ีพระองคทรงชี้แนะ ซ่ึงพระองคทรง

ตักเตือนพระวักกลิเถระหลายครั้งแลว จนวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเล็งเห็นวาภิกษุรูปนี้ถาละป

ติโสมนัสไดจะบรรลุธรรม พระองคจึงทรงทําการขับไลพระวักกลิเถระ มิใหมานั่งจองมองพระองคอีก 

เม่ือไดยินดังนั้น พระวักกลิเถระก็รูสึกเสียใจเปนอันมากจึงเดินทางข้ึนไปบนเขาคิชฌกูฏหวังจะฆาตัว

ตาย เม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบจึงปรากฏพระองคตอหนาพระวักกลิเถระ แลวทรงตรัสสอน

พระวักกลิเถระจนในท่ีสุดพระวักกลิเถระก็บรรลุอรหันต ((องฺ.เอก.32/147/389-392) จะเห็นไดวา

พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใชการขับไลพระวักกลิเถระมิใชดวยความโกรธเกลียดหรือมุงราย หากแต

ดวยพระเมตตาของพระองคท่ีปรารถนาใหพระวักกลิเถระไดบรรลุธรรม นั่นเอง แตอยางไรก็ตาม 

บุคคลก็พึงวากลาวตักเตือนหรือลงโทษบุคคลอ่ืนจากเบาไปหาหนักดังเชนคําอธิบายของชินสภเถระ

ขางตน มิใชเริ่มท่ีการลงโทษสถานหนักเปนอันดับแรก 

นอกจากนี้ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ยังไดขยายความเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

พรหมวิหาร 4 กับ สังคหวัตถุ 4 ในบทความ เรื่อง “เมตตา : ปรารถนาใหเปนสุขและมีประโยชน” ใน

หนังสือ เมตตาทาน การใหท่ีมีผลเปนความสุขอยางยิ่ง ซ่ึงรวบรวมและจัดพิมพโดยธรรมสภา ความ

ตอนหนึ่งวา “พุทธศาสนาบอกวา โทสะเกิดจากโลภะก็มี โทสะเกิดจากราคะก็มี อยางในกรณีนี้ โทสะ

เกิดจากความรัก แมนี้เจตนาดี ถึงจะโกรธก็ไมไดมีความประสงครายตอลูกเลย แตลูกไมเชื่อฟง ก็กลาว

คํารุนแรงออกไป ถือวาไมผิดปยวาจา อยางนี้เปนตน เนนท่ีเจตนา... เขาทําผิด เราก็ตองแนะนํา

ตักเตือน นี่ก็เปนปยวาจา ดุวาดวยความหวังดี ตองการใหเขามีความสุขก็ยังเปนปยวาจา” (พระธรรม

ปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), ม.ป.ป: 78) คํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวา การแสดงออกทางวาจาท่ีไมไพเราะ

เสนาะหูแตถาแฝงดวยความปรารถนาดีก็จัดอยูในปยวาจาได ข้ึนอยูกับเจตนาของผูพูดเปนสําคัญ 

ในทางกลับกัน ถาบุคคลใดท่ีพูดจาสุภาพออนหวานแตแฝงดวยจิตใจท่ีมุงรายหรือกําลังใสรายปายสี

ผูอ่ืนอยู คําพูดเหลานั้นก็มิอาจจัดไดวาเปนปยวาจา อีกท้ังยังถือไดวาผูท่ีกลาววาจาเชนนั้นขาดความ

เมตตาในจิตใจอีกดวย       

ยิ่งไปกวานั้น จากตัวอยางของนายโต ยังแสดงใหเห็นวา การท่ีสังคมหนึ่งๆ มีบุคคลท่ีขาด

เมตตาเพียงคนเดียวอาจสงผลใหผูคนรอบขางมีเมตตานอยลงดวยเชนกันดังเชนเพ่ือนขางหองของนาย

โตดังกลาว ดวยเหตุนี้ บุคคลโดยท่ัวไปจึงมักจะมีระดับพรหมวิหารธรรมในใจข้ึนๆ ลงๆ อยูเสมอ อัน

เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ กลาวคือ 1) การใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลท่ีขาดพรหมวิหารธรรมดังตัวอยาง
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ของนายโต ซ่ึงถือเปนสาเหตุภายนอกท่ีควบคุมไดยาก ดังนั้น บุคคลจึงควรมีสติในการอยูรวมกับผูอ่ืน

เพ่ือระมัดระวังใจของตนเองมิใหขาดพรหมวิหารธรรมดังเชนบุคคลเหลานั้น และ 2) บุคคลโดยท่ัวไป

ยังเปนปุถุชนท่ีมากไปดวยกิเลสซ่ึงพรอมจะบงการทุกการกระทําของคนเราและสรางความทุกขใหแก

คนเราอยูเนืองนิตย ซ่ึงถือเปนสาเหตุภายในของบุคคลท่ีตองอาศัยการบําเพ็ญเพียรทางจิตอยางจริงจัง

จึงจะสามารถกําจัดกิเลสตางๆ ไดอยางหมดจด หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวาตองอาศัยภาวนามย

ปญญา คือ ปญญาอันเกิดจากการปฏิบัติบําเพ็ญ (พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2556: 232) 

จึงจะสามารถกําจัดกิเลสแตละสวนไดอยางถาวร แตในการเสริมสรางพรหมวิหารธรรมของบุคคล

โดยท่ัวไปมักจะใชสุตมยปญญา และจินตามยปญญา เปนสําคัญ ซ่ึงเปนปญญาท่ีใชสงบกิเลสได

เพียงชั่วคราวเทานั้น เม่ือมีเหตุการณตางๆ มากระทบดังเชนกรณีของนายโต กิเลสท่ีเคยสงบก็กลับมา

มีอิทธิพลตอความคิดและการกระทําของบุคคลไดอีก ดังนั้น คนเราทุกคนจึงจําเปนตองหม่ันตรวจตรา

และพัฒนาพรหมวิหารธรรมในใจของตนเองและผูท่ีอยูในความดูแลอยูเสมอเพ่ือการอยูรวมกันอยาง

สันติสุข 

 

สรุป 

 จากท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาพรหมวิหารธรรมมิใชคุณธรรมท่ีผูเปนใหญเทานั้นท่ีพึงมี 

หากแตเปนคุณธรรมท่ีมนุษยทุกคนพึงมีจึงจะทําใหทุกคนอยูรวมกันอยางมีสันติสุข โดยบุคคลสามารถ

พัฒนาพรหมวิหารธรรมไดจาก 2 แนวทาง กลาวคือ 1) ไดรับการปลูกฝงหรือพัฒนาจากผูอ่ืน เชน พอ

แม ผูปกครอง และ 2) พัฒนาดวยตนเองตามกําลังสติและปญญาท่ีตนมี ซ่ึงการพัฒนาพรหมวิหาร

ธรรมนั้น บุคคลควรพัฒนาคุณธรรมดังกลาวท่ีมีตอตนเองเปนเบื้องตนกอน แลวจึงแผขยายไปยัง

บุคคลอันเปนท่ีรัก บุคคลท่ีเปนกลางๆ และบุคคลท่ีเปนศัตรูกันตามลําดับ ท้ังนี้ สิ่งสําคัญประการหนึ่ง

ท่ีเอ้ือใหบุคคลสามารถพัฒนาพรหมวิหารธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพก็คือ การมีสติท่ีรูเทาทัน

ความรูสึกนึกคิดของตนเองในแตละสถานการณ ถาเกิดความรูสึกนึกคิดในเชิงอกุศลซ่ึงเปนผลจาก

กิเลสขอใดๆ ก็ตามท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนาพรหมวิหารธรรม บุคคลก็ควรสงบกิเลสเหลานั้นดวยสุ

ตมยปญญา จินตามยปญญา และภาวนามยปญญา เพ่ือทําใหตนเองสามารถวางตัวและวางใจไดอยาง

เหมาะสมในสถานการณตางๆ นั่นเอง 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 792 | 
 

 

เอกสารอางอิง 

ชินสภเถระ. (2559). พุทธวิหาร ศูนยกลางการศึกษาวิปสสนาธุระ. นครนายก : อักษรสัมพันธการ

พิมพ. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. (2534). พระไตรปฎกพรอมอรรถกถาแปล ชุด 91 เลม. กรุงเทพฯ : มหามกุฏ

ราชวิทยาลัย. 

_______. (2510). วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 1. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย.                 

ลิขิตา เฉลิมพลโยธิน และคณะ. (2560). ภาวะผูนํากับการพัฒนาองคการโดยใชหลักพรหมวิหาร 4. 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 11 (26), 162-171.  

พระครูภาวนาวิสุทธิคุณ วิ. (ชัชวาล ชินสโภ). (3 มีนาคม 2562). สัมภาษณ. ประธานคณะกรรมการ

บริหารพุทธวิหาร ศูนยกลางการศึกษาวิปสสนาธุระ วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก.  

พระธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺโต). (ม.ป.ป.). เมตตา : ปรารถนาใหเปนสุขและมีประโยชน. ในธรรมสภา 

(บรรณาธิการ), เมตตาทาน การใหท่ีมีผลเปนความสุขอยางยิ่ง (น. 73-88).  (กรุงเทพฯ : 

สถาบันบันลือธรรม.  

_______. (2541). พุทธธรรม (ฉบับขยายความ). กรุงเทพฯ :  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต). (2556). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา. 

_______. (2556). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพฯ : โรงพิมพพระพุทธศาสนา

ของธรรมสภา. 

พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ปญญา อินฺทปฺญมหาเถระ). (2551). ปญญานิพนธ (พิมพครั้งท่ี 2). 

กรุงเทพฯ : หจก.สามลดา. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก. (21 พฤษภาคม 2562). พรหม

วิหารธรรม (อุเบกขาธรรม). สายตรงศาสนา. สืบคนจาก 

http://sys.dra.go.th/module/attach_media/sheet7720120227110650.pdf 

อุทัย บุญเย็น. (7 เมษายน 2562). “อุเบกขา” พระสอนผิด หรือวา สอนนอยไป. สยามรัฐออนไลน. 

สืบคนจาก https://siamrath.co.th/n/73258 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 793 | 
 

 

Religiosity and Happiness of the Muslim and non-Muslim 

Populations in Thailand 

 

Sumana Leelavanichkul 

Faculty of Social Sciences and Humanities 

Mahidol University 

 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the effects of religiosity among Muslims 

and non-Muslims aged 20-79 in Thailand on their level of happiness.  Factor and 

multiple regression analyses are applied using data from the 2011 National Survey on 

conditions of Society and Culture.  Religiosity and happiness are measured by self-

assessment.  The findings show that religiosity has a positive impact on the level of 

happiness.  For Thai Muslims, religiosity plays a significant role in the level of happiness. 

 

Keywords: religiosity, happiness, Muslim, Thailand 
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Introduction 

Thai society is dealing with tremendous worldwide changes in demographic 

structure and economy, as well as social and cultural values.  In many ways these 

changes observably affect Thai lives (Leelavanichkul, Chamratrithirong, Jampaklay & 

Gray 2017).  People’s norms, morals, and beliefs have had to adjust rapidly to their 

actual living standards.  We have more food, more clothes, more cars, more foreign 

holidays, more jobs and better medical treatments.  However, we are not happier 

(Layard 2005).  To be happy, we really have to know what conditions generate 

happiness and how to enhance them.  In other words, it is important to find what 

factors can help us to live a happy life.  

According to Layard (2005), one of the key factors to explain happiness is having 

a religious belief.    At the individual level, we are not certain whether belief causes 

happiness or happiness causes belief.  However, since the relation also exists at the 

national level, it is in no doubt that to some extent religious belief causes happiness 

(Layard, 2005).  In addition, religion helps us to accept what we cannot control in life 

as well as guides us to appreciate what we have, and not to compare ourselves with 

others.  To this point, religion can be one of the most important factors for happiness. 

Researchers in social science have studied the association between religiosity 

and happiness for several decades until now (Abdel-Khalek 2006).  Most of these 

studies have been conducted in Western countries with a primarily Judeo-Christian 

tradition; however, less attention has been paid to other religious samples such as 

Jewish and Muslim (Winzer, Samutachat & Gray 2018).  Today, a number of scholars 

have conducted research on the relationship between religiosity and happiness in 

Thailand; yet, this information is still scarce (Winzer, Samutachat & Gray 2018). 

The purpose of this study is to examine the effect of religiosity on the level of 

happiness among Muslim and non-Muslim populations aged 20-79 in Thailand.  The 

researcher hypothesizes that religiosity will improve the level of happiness, after 

controlling for demographic and socioeconomic characteristics such as age, sex, marital 

status, educational attainment, residential area, region, wealth and family warmth.  The 
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analysis is based on data from the 2011 Survey on Condition of Society and Culture, 

National Statistical Office (NSO) Thailand. 

 

Theoretical Background 

 Thailand is primarily a Buddhist country.  Over 90% of the population in 

Thailand is Buddhist; Islam is a distant runner-up at almost 5%, and other religions are 

less than 2% of the population (NSO, 2012e).  Although less than 5% of the population 

in Thailand is Islam, up to 28.6% of population in the Southern Thailand is Muslim 

(NSO, 2012d, 2012e) and almost 83% of Thai Muslims live in the three southernmost 

provinces of Yala, Pattani and Narathiwat (NSO 2012).  Frequently, there are many 

violent conflicts in the South.  Despite the consequences of ongoing conflicts, people 

in the southern region are at the lowest risk of mental problems (Chamratrithirong, 

Prasartkul and Chulert 2010).  Chamratrithirong and colleagues found that the first and 

foremost factor, which promoted better mental health for southern people, was that 

they were so much stricter in their religion than people in other regions of Thailand.  

In general, religious belief and practices play an important role in the level of 

happiness among Thais (Winzer, Samutachak and Gray, 2018).  Therefore, it is necessary 

to investigate the extent to which religiosity may have an effect on the level of 

happiness in the more general Thai population. 

 

Happiness 

Happiness is a state of mind and feeling corresponding to contentment, love, 

satisfaction, pleasure, or joy.  In short, happiness is feeling good: everyone wants to be 

happy.  According to Nettle (2005), he classified happiness into three levels.  The “level 

one of happiness” was about the “momentary feelings” or emotions of joy and 

pleasure.  The “level two of happiness” consisted of “judgments about feelings” like 

the balance of positive and negative feelings and life satisfaction.  Lastly, the “level 

three of happiness” was about “quality of life,” which involved one’s fulfillment with 

life in terms of potential, personal growth, well-being, and goals achieved.  The 
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concept of happiness comprises achievement of one’s plans, purposes, balancing 

conflicting needs, and so on; thus, happiness evolves as one changes (Wilkinson, 2007). 

Frey and Gallus (2013) suggested that happiness research should be initiated in 

political process.  Respecting the rule of law, human rights, an open and free press as 

well as an open and effective education system that encourages upward mobility 

could promote this process.  They also proposed that government should indeed 

promote these conditions enabling individuals to be happy.  For example, the 

governments of the United Kingdom, France, Germany and China asserted that they 

wanted to set National Happiness as a main goal of policy.  The Kingdom of Bhutan 

has had this goal for a long time, and the United States of America already has “the 

pursuit of happiness” in its constitution (Frey and Gallus, 2013). 

 

Religiosity and its association with happiness 

 Religion is defined as socially organized beliefs and activities offering solutions 

to questions of ultimate meaning – that is, the belief in the existence of the 

supernatural.  Defined this way, religion can grant the power, wisdom, authority, and/or 

aid of the gods (Stark, 2010).  Religiosity is the degree of religious commitment, 

including one’s attitudes, behaviors and values (McAndrew & Voas, 2011).  Several 

studies shows religiosity is positively related to happiness (Koenig, King & Carson, 2012).  

The empirical research in many studies with Thai samples also found the positive 

association between religiosity and happiness (Winzer, Samutachat & Gray 2018).  Yet, 

research on the relationship between Islamic religiosity and the level of happiness is 

still limited.  Therefore, it is important to investigate the extent of religiosity’s impact 

on Thai Muslims’ level of happiness among the Thai population. 

 

Methods 

To examine the effects of religiosity on the happiness of Muslim and non-

Muslim people in Thailand, the researcher used data from the 2011 National Survey 

on conditions of Society and Culture of Thailand.  The National Statistical Office (NSO), 

Ministry of Information and communication Technology conducted the large 
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nationwide survey focusing on demographic, social, cultural, and attitudinal variables.  

Thus, this survey was a nationally-representative sample.  The study sample included 

1,076 Muslims and 22,179 non-Muslim people living in Thailand.  The researcher used 

factor analysis to reduce some overlapping variables to yield a smaller set of factors.  

Finally, the researcher estimated the impact of religiosity on happiness by applying 

standardized regression (beta) coefficients.  Since all beta weights were interpreted in 

standard deviation units, the effect of the measurement units of the dependent and 

independent variables could be compared with each other.  In addition, the beta 

weights were useful in comparing the relative importance of predictors within 

equations (Knoke, Bohrnstedt & Mee 2002). 

 The key independent variable is religiosity, which is measured by the levels of 

religious strictness and one’s own practices according to religious principles.  In the 

self-assessment questionnaire, the responses to these two questions: (1) the level of 

religious strictness; and (2) the level of one’s own practices according to religious 

principle are rated on a scale from 0 to 10.  0 represents not at all and 10 represents 

the most.  The researcher decided to combine these two variables by using Principle 

Component Analysis (PCA) because the Pearson’s correlation in each population 

between the level of religious strictness and the practices according to religious 

principles is as high as 0.8.  The newly generated variable was termed ‘religiosity.’  (The 

results from PCA are not shown). 

 Control variables include, sex, age, marital status, educational attainment, 

residential area, region, wealth and family warmth.  For any dichotomous variable, it 

is coded as a single 0-1 dummy variable: 1 indicates the presence of the specific 

attributes and 0 is the other.  Since the variable “sex” (male/female) is a dichotomous 

variable, the new variable, male is coded as 1 to indicate that a person is male.  

Alternatively, female is coded as 0 when a person is female. 

 Selected ages range from 20 to 79 years and are sorted into three groups: 20-

39 (younger age), 40-59 (middle age) and 60-79 (older age).  The older-age group is the 

omitted category.  Marital status is categorized into four groups, with each group coding 

as a dummy variable: single, married, widowed and dissolved (including separated and 

divorced).  The married group is the omitted category.  Educational attainment is also 
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classified into four groups and coded as dummy variables: less than primary school, 

primary school, junior high school or high school and higher than high school.  The 

“less than primary school” category is omitted. 

 “Residential area” is likewise set as a dummy variable.  The new variable, 

urban, is coded as 1 to indicate that a respondent lives in an urban area where a rural 

respondent is coded 0.  Region is categorized into three groups: the three 

southernmost provinces (Narathiwat, Pattani or Yala); the southern region outside three 

provinces in the first group; and other region (omitted category).  Ownership variables 

are used as the proxy for wealth.  In this study, the researcher uses Principle 

Component Analysis (PCA) to reduce the 10 ownership items into one factor, calling it 

the wealth index.  (Note that there are 12 ownership items on the survey, but the 

researcher excluded two items: tractor and plowing equipment because they are 

related to agriculture.  The results from PCA are not shown). 

 For the family warmth variable, the researcher also applies Principle 

Component Analysis (PCA) to combine three variables: (1) feeling safe and secure in 

your family, (2) receiving good family care during illness, and (3) feeling loving and 

bonding in your family.  Each variable is rated on a scale from 0 to 3: 0 is “not at all,” 

1 is “a little bit,” 2 is “a lot,” and 3 is “the most.”  The reason for applying PCA is that 

the Pearson’s correlation in each population between each pair of these variables are 

as high as 0.7. (The results from PCA are not shown). 

 The dependent variable is happiness.  It is measured as a single question, 

“What is your level of happiness, right now?”  The respondents answered on a ten-

point scale.  The score ranges from 0 to 10, where 0 is “not at all” and 10 is “the 

most.” 

 

Ethical Issues 

 Ethical approval was obtained from Office of the IPSR-IRB, Institute for 

Population and Research, Mahidol University (COA. No. 2015/1-1-45). 
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Results 

 The sample contains 23,255 respondents, 37 percent male and 63 percent 

female, aged between 20 and 79 years.  The mean age is 44 years for Muslim and 49 

for the non-Muslim people.  75 percent of the Muslim sample is married and 69 

percent for non-Muslim sample.  Over 80% percent of Muslims are living in the 

southern region while nearly 90 percent of non-Muslim people are living in the other 

regions.  More than half of Muslims live in rural areas; on the other hand, only 40% of 

non-Muslim people live in rural areas.  On average, Muslims have a higher level of 

strictness (7.64) and degree of religious practice according to religious principle (7.75) 

than the other religionists (6.29 and 6.31, respectively).  According to Table 1 (see 

appendix), more than 90 percent of respondents strongly feel safe and secure in their 

families.  They also greatly believe that they will receive good family care during their 

illness.  Finally, respondents have good feelings about the strength of loving and 

bonding between them and their families. 

 Table 2 (see appendix) presents standardized regression coefficients (beta 

weights) for happiness between Thai Muslim and non-Muslim populations.  Model 1 is 

for Thai Muslim population, and Model 2 is for non-Muslim population.  The betas for 

religiosity, family warmth, wealth, younger-age and male in Models 1 and 2 are 

statistically and significantly positive.  This means that the higher the level of religiosity 

one has, the more likely s/he is to be happier.  The people with stronger family warmth 

are more likely to be happier than the people with weaker family warmth.  The person 

who is wealthier is likely to be happier than the person who is less affluent.  The 

younger-age group is more likely to be happy, compared to the older-age group.  Men 

seem to be happier than women.  Significantly, the betas for urban in Models 1 and 2 

are statistically and significantly negative in both Models.  This means that people who 

live in urban areas are less likely to be happy compared to people who live in rural 

areas. 

Only in Model 2 for the non-Muslim group the betas for middle-age, single, 

junior and high school level, higher than high school level are statistically and 

significantly positive.  This means that Thais who are not Muslim are happier if they 
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are in their middle-age range rather than in older-age group.  Single non-Muslims are 

happier than married non-Muslims.  Non-Muslims with higher educational levels than 

primary school level are more likely to be happy compared to non-Muslims with lower 

educational level than the primary level.   Conversely, the betas for widowed, 

dissolved, “Narathiwat, Pattani, and Yala” Thais are statistically and significantly 

negative.  This implies that non-Muslim Thais, who are either widowed or dissolved 

are less likely to be happy compared to married persons.  Non-Muslims who live in 

the three southernmost provinces in Thailand are less happy than non-Muslim Thais 

who live in the different regions. 

By squaring beta weights for religiosity, family warmth, and wealth in Model 1, 

religiosity (0.06 of the variance in happiness) has a somewhat larger net impact than 

either family warmth (0.03) or wealth (0.01) in predicting the level of happiness.  For 

the non-Muslim population, the most important predictors are both religiosity (0.04) 

and family warmth (0.04) followed by wealth (0.01). 

 

Discussion 

 In this study, there is evidence that religiosity is positively associated with the 

level of happiness.  In other words, strict religiosity reflects a higher level of happiness, 

regardless of religion.  The results show that Thais with strict religiosity have a higher 

likelihood for being happy.  After controlling for demographic and socioeconomic 

characteristics, the results reveal that religiosity is the leading factor promoting a higher 

happiness level, especially in the Thai Muslim population.  This finding is consistent 

with Chamratrithirong and colleagues’ findings in 2010. 

 The family warmth is also strongly and positively related to happiness, 

particularly in the non-Muslim group.  Layard (2005) stated that differences in family 

circumstances make a big difference in happiness.  Also, Boyum and Parke (1995) 

asserted that smooth family life results in all members being happy and satisfied. 

 Regardless of religion, the younger-age groups seem to be the happiest group. 

It may well be because they generally have the least responsibility at this stage in life.  

For non-Muslims, the middle-age group is happier than the older-age group.  It is 
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perhaps likely that older people may perceive their declining health and strength 

negatively. 

Results of previous studies (layard, 2005; Winzer, Samutachat & Gray, 2018) are 

quite similar to the finding in this study, that is: socio-economic and demographic 

factors such as wealth, the level of educational attainment, and marital status are 

positively related to the level of happiness.  Nevertheless, these findings should be 

considered within the context of some limitations of this study because they may have 

limited generalizability.  This study is reliant upon self-reported measures, therefore; 

there may be a risk of personal bias.  Future research should conduct cross-cultural 

and cross-national comparisons as well as longitudinal studies since information of 

inter-and intra-individuals is dynamic and may change over the years. 

 In sum, one’s religiosity does have a positive connection with happiness.  For 

Thai Muslims, religiosity seems to be one of the most important factors that contribute 

to their happiness. From these findings, a better understanding of the effects of 

religiosity on happiness will help improve the quality of life that may benefit society 

in Thailand and in other locals. Additionally, social programs and public policies may 

consider using religious campaigns to promote and support national happiness, 

perhaps, as a main goal for policy implication. 
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Appendix 

Table 1. Descriptive statistics: Means and percentage of the level of happiness, 

demographic and socio-economic characteristics, and answer to questions on self-

assessment about one's own family 

 Muslims Non-Muslims 

 (N=1,076) (N = 22,179) 

Level of Happiness 8.02 7.75 

Demographic characteristics:   
   Mean age (year) 44 49 

   Age group   
      Younger age: 20-39 40% 27% 

      Middle age: 40-59 44% 48% 

      Older age: 60-79 15% 24% 

   Gender   
      Male 37% 37% 

      Female 63% 63% 

Socio-economic characteristics:   
   Marital status   
      Single 12% 12% 

      Widowed 10% 13% 

      Dissolved 4% 6% 

      Married 75% 69% 

   Educational attainment   
      Less than primary level 27% 26% 

      Primary level 38% 35% 

      Junior or high school 25% 22% 

      Higher than high school 10% 16% 

   Residential area   
      Urban 46% 60% 

      Rural 54% 40% 
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Region 

      Narathiwat, Pattani or Yala 50% 1% 

      Southern region outside Narathiwat, Pattani or Yala 33% 11% 

      Other region 18% 87% 

   Religion   
       Mean of level of religious strictness 7.64 6.29 

       Mean of degree of religious practice according to 

religious principles 7.75 6.31 

Questions on self-assessment about one's own family: 

1. How much do you feel safe and secure in your 

family?   
     Not at all 0.2% 0.6% 

     A little bit 3.6% 4% 

     A lot 58.3% 57.8% 

     Most 37.9% 37.6% 

2. How much do you believe that you will receive a 

good family care during your illness?   
     Not at all 0.7% 0.8% 

     A little bit 3.7% 4.6% 

     A lot 56.6% 54.7% 

     Most 39% 39.9% 

3. How much do you feel about the strength of loving 

and bonding between you and your family?   
     Not at all 0.7% 0.8% 

     A little bit 2.9% 3.7% 

     A lot 52.5% 53.8% 

     Most 43.9% 41.7% 

 

Table 2. Standardized coefficients (beta weights) for Happiness among the Muslim 

and non-Muslim populations 
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Religions: Muslim Non-Muslim 

Dependent Variable: Happiness Model 1 Model 2 

Independent variables beta Beta 

Male 0.07 * 0.03 ** 

younger age: 20-39 0.15 ** 0.15 ** 

middle age: 40-59 0.03  0.09 ** 

Single -0.01  0.02 ** 

Widowed -0.04  -0.04 ** 

Dissolved 0.00  -0.03 ** 

Urban Area -0.09 ** -0.01 * 

Narathiwat, Pattani and Yala 0.01  -0.02 ** 

South Region without Narathiwat, Pattani and 

Yala -0.02  0.02 ** 

primary level 0.02  0.00  
junior and high school level 0.02  0.05 ** 

higher than high school level 0.05  0.07 ** 

Wealth 0.08 ** 0.11 ** 

Family Warmth 0.17 ** 0.20 ** 

Religiosity 0.24 ** 0.20 ** 

R2 0.14  0.16  

R2
adj 0.13  0.16  

F-test 11.73 ** 274.92 ** 

N 1,076  22,179  
*   p-value < 0.05 and ** p-value < 0.01 
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การปองกนัแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนโดยใชหลักการของศาสนาอิสลาม 

 

อุสา สุทธิสาคร1, ปาจรีย หวังรุงกิจ2 
1,2 คณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป 

1,2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

เยาวชน ศึกษาองคความรูและการเผยแพรองคความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

เยาวชนโดยใชหลักคําสอนของศาสนาอิสลามและเพ่ือศึกษากระบวนการมีสวนรวมของหนวยงาน

ภาครัฐและชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการในชุมชนสุเหราบาน

ดอน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครดําเนินการวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณเชิงลึก

และสัมภาษณกลุมจากผูใหขอมูล 25 คน ใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนสิงหาคมถึง

เดือนพฤศจิกายน 2560 ผลการวิจัยพบวาชุมชนสามารถนําทุนทางสังคมท่ีมีอยู ท้ังทรัพยากรบุคคล 

ผูรูในชุมชน ผูนําในชุมชน ทรัพยากรสาธารณะ ตลอดจนความรูภูมิปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลัก

ศาสนาอิสลามมาชวยปองกันแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชนในชุมชนได โดยมีรูปแบบในการ

ปองกันแกไขปญหายาเสพติดท่ีหลากหลายรวมท้ังการสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย องคความรู

ดานศาสนาอิสลามท่ีนํามาใหความรูแกเด็กและเยาวชนประกอบดวย 1. วิชาภาคศรัทธา 2.หลักปฏิบัติ

ในศาสนาและ 3. หลักคุณธรรม 

 

คําสําคัญ: การปองกันปญหายาเสพติด, เยาวชน, ศาสนาอิสลาม 
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Prevention of Adolescents’ Drug Problems by Using Islamic Principles 
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1,2 School of Humanities and Applied Arts 

1,2 University of the Thai Chamber of Commerce 

 

Abstract 

The objectives of this research are to study activities for drugs addiction 

prevention and drugs addiction resolution in youth; to study body of knowledge and 

disseminate the body of knowledge of Islamic principles for drugs addiction prevention 

and resolution; and to study cooperation between government agencies and 

communities for drugs addiction prevention and resolution in youth. Qualitative 

research was conducted in three Islamic communities in Bangkok from August to 

November 2017. Eighty key informants were participated through depth interview and 

focus group. The results found that the communities used their social capital for drugs 

addiction prevention and resolution in numerous ways. These social capitals include 

human resources, local intellects, community leaders, public resources and local 

wisdom, particularly principles of Islamic religion. Furthermore, cooperation between 

government agencies and communities are found in these communities.  The body of 

knowledge in Islam used for drugs addiction prevention in youth consists of three 

principles: faith, principle of religion practice, and moral principle. 

 

Keywords: prevention of drug problems, adolescents, Islamic principles 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กรุงเทพมหานครเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการคาและการแพรระบาดของยาเสพติดทวีความรุนแรง

เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยเปนแหลงพักตัวและกระจายตัวของยาเสพติดเพ่ือจําหนายใหกับผูคา

ระดับกลางและระดับยอยในชุมชน และยังเปนแหลงลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยัง

ตลาดตางประเทศและนํายาเสพติดจากตางประเทศเขามาจําหนายในประเทศไทย  โดยมีชุมชน

ประมาณรอยละ 30 ในกรุงเทพมหานครเปนแหลงจําหนายและแพรระบาดของยาเสพติด ท้ังนี้พบวา

ผู เ ก่ียวของรายใหมท่ียังคงเปนปญหาหลักในอนาคต คือเยาวชน ท้ังในสถานศึกษาและนอก

สถานศึกษา โดยกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับประถมศึกษา เปนสองกลุมท่ีมีโอกาส

เขามาเก่ียวของท้ังในฐานะของผูคา ผูเสพและผูติดยาเสพติด (แผนยุทธศาสตรปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561-2564, 2561: 3-4) ดังนั้นการปองกันเยาวชน

ไมใหเขาไปเก่ียวของกับปญหายาเสพติดจึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ ตอท้ังครอบครัวและชุมชนท่ี

จะตองรวมมือกันในการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีใหกับเยาวชน  การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ

ปองกันแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชนจึงเปนสิ่งสําคัญท่ีตองมีการศึกษาและหาแนวในการ

ดําเนินการอยางเรงดวนใหเทาทันกับปญหาท่ีเกิดข้ึน การศึกษากอนหนาพบวาชุมชนมีทุนทางสังคม

และมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมท่ีนํามาตอยอดในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดได เชนงานวิจัยของปย

ลักษณ โพธิวรรณ (2557) ท่ีพบวาการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดนั้น

จําเปนตองใชจิตสํานึกรวมของคนในชุมชน ตระหนักถึงปญหาดังกลาวและดําเนินการโดยคนในชุมชน

เอง ไมคิดพ่ึงการดําเนินการของภาครัฐเทานั้น ชุมชนสามารถใชภูมิปญญา ระบบประเพณี วัฒนธรรม

ของชุมชน ผสานกับการสรางเครือขายทางสังคมกับหนวยงานอ่ืน แลวนําเอาองคความรูหรือบทเรียน

ท่ีไดมาสรางรูปแบบในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน สอดคลองกับฐิติยาภรณ กันตา

ธนวัฒน (2556) ท่ีศึกษาพบวาเง่ือนไขสําคัญท่ีทําใหเกิดความสําเร็จของชุมชนในการปองกันปญหายา

เสพติด ประกอบดวยเง่ือนไขภายในชุมชนไดแก ผูนําชุมชน การมีสวนรวมของคนในชุมชน การ

บริหารทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนมาใชในการดําเนินงาน อาทิ วัฒนธรรมชุมชน กองทุนชุมชน กลุม

ตางๆท่ีมีอยูในชุมชน และเง่ือนไขภายนอกคือการสนับสนุนขององคกรภาคีท้ังภาครัฐและเอกชน 

รวมท้ังความรวมมือกับเครือขายชุมชนในการจัดการปญหายาเสพติดอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากงานวิจัยท่ีไดกลาวมาแลวจะเห็นวา ชุมชนเปนฐานสําคัญในการปองกันแกไขปญยาเสพติด

ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับเยาวชนท่ีเปนอนาคตและเปนกําลังสําคัญของประเทศ หากมีการจัดการ

ท่ีดีและนําทุนทางสังคมของชุมชนท่ีมีอยูมาใชใหเปนประโยชน ผูเขียนเห็นวาทุนทางสังคมท่ีมี

ความสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะชวยปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนไดคือ หลักศาสนา ดัง

งานวิจัยของรุงทิพย กลาหาญและบรรชร กลาหาญ (2552) ท่ีศึกษากระบวนการปองกันและแกไข
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ปญหายาเสพติดดวยหลักพุทธธรรมในหมูบานปาไผ ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม พบวา

หมูบานปาไผเคยประสบปญหายาเสพติดแตกลายเปนชุมชนตนแบบของการแกปญหายาเสพติดได 

ดวยการจัดการชุมชน ใหเกิดการเรียนรูและปรับตัวใหเทาทันปญหายาเสพติด โดยใชวิธีการ

หลากหลาย ประสานกลไกภายในและภายนอกชุมชน และใชทุนทางสังคมท่ีมีอยูในการดําเนินการให

สอดคลองกลมกลืนกับวิถีชุมชน  

 ทุนทางสังคมมีมิติท่ีครอบคลุมสิ่งท่ีเปนรูปธรรม ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ และมิติท่ีเปน

นามธรรม ไดแก วัฒนธรรม ความรู สติปญญา จิตใจ ท่ีกอใหเกิดพลังและขับเคลื่อนชุมชนใหพัฒนาสู

ความเขมแข็งได การมีอยูของทุนทางสังคมทราบไดจากการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนในชุมชน (วรวุฒิ 

โรมรัตนพันธุ, 2548: 46) ในอีกประการหนึ่ง ทุนทางสังคม ยังทําหนาท่ีจัดระเบียบความสัมพันธ สราง

แบบแผนการจัดการทรัพยากร เพ่ือสรางความกลมกลืนและลดความขัดแยงในชุมชน ท้ังยังหมายถึง 

วิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม จารีตประเพณีของชุมชน และวิถีความสามารถในการจัดองคกร ปราชญ

ชาวบานและภูมิปญญาพ้ืนบาน (ชาติชาย ณ เชียงใหม , 2543: 286) สอดคลองกับ สถาบัน

พระปกเกลา (2560) ท่ีเห็นวา ทุนทางสังคมคือสิ่งดีๆ ท่ีมีอยูในชุมชน ท้ังทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพยากรบุคคล อาทิ ปราชญชาวบาน เครือขายการรวมตัวในประชาคม บรรทัดฐาน ความไววางใจ 

ซ่ึงสงผลใหผูมีสวนรวมกระทําการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในการบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน  

 สภาพพ้ืนท่ีชุมชนในกรุงเทพมหานครท่ีอยูรวมกันอยางแออัดและในสายตาของคนภายนอก

มองวาเปนแหลงเสื่อมโทรมนั้น ยังมีสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งท่ีสามารถยึดโยงจิตใจและวางรากฐานวิถีปฏิบัติ

และความเปนอยูของชุมชนใหหางไกลจากยาเสพติดได นั่นคือศาสนา โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสนา

อิสลามอันเปนศาสนาท่ีใหความสําคัญกับมิติของชุมชน เนื่องจากไดบัญญัติครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ของผู

นับถือ ทุกๆ ดาน ตั้งแตเกิด จนตาย มุสลิมทุกคน จึงไมสามารถแยกอิสลามออกจากวิถีการดําเนิน

ชีวิต  

ชุมชนสุเหราบานดอน เปนชุมชนมุสลิมเกาแก มีอายุราว 200 ป ตั้งอยูในซอยประเสริฐสิทธิ์ 

ถนนสุขุมวิท 49 แยก 14 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา ชุมชนอยูใกลถนนท่ีมีความสําคัญทางธุรกิจ

สองสายคือสุขุมวิทและเพชรบุรีตัดใหม คนในชุมชนสวนใหญมีอาชีพคาขายและรับจาง การถือครอง

ท่ีดินมีท้ังคนท่ีเปนเจาของท่ีดินเอง คนท่ีมาเชาท่ีปลูกบานและคนท่ีอยูบานเชา คนรุนแรกท่ีต้ังรกราก

อพยพมาจากจังหวัดปตตานี ดวยเง่ือนไขของสงครามและถูกเกณฑไพรพลมาสรางบานแปงเมือง สมัย

รัชกาลท่ี 1  จํานวนครอบครัวท่ีมาอยูในระยะแรกมีราว 20-30 ครอบครัว ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 3 มี

การเกณฑไพรพลมามากข้ึนโดยพ่ีนองมุสลิมเหลานี้มีหนาท่ีหลักในการขุดคลองแสนแสบ เม่ือมีผูคน

อยูกันมากข้ึน ชุมชนไดสรางมัสยิดเพ่ือประกอบศาสนกิจ เดิมเปนมัสยิดไมหลังเล็ก ตอมาเม่ือชุมชน

ขยายตัว จึงไดสรางมัสยิดไมหลังใหมขนาดใหญกวาเดิม จนถึง พ.ศ. 2482 ชุมชนมีการขยายตัว
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หนาแนนข้ึน จึงไดสรางมัสยิดข้ึนใหมเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวพ.ศ. 2506 เสร็จสิ้นในป 

2508 และใชมาจนถึงทุกวันนี้ 

ชุมชนมีการอนุรักษวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมเกาแกสืบทอดกันมาชานาน ตามวิถีชีวิตของ

มุสลิม แตความเจริญของเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหชุมชนถูกรายลอมดวยแหลงบันเทิง

และสถานเริงรมย เต็มไปดวยอบายมุข รวมท้ังยาเสพติดท่ีแพรระบาด สิ่งเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอ

ชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได การท่ีชุมชนถูกลอมรอบดวยภัยและอบายมุขอยูรอบทิศ นับเปนอันตราย

มากสําหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนจึงตองแกปญหาโดยการเอาหลักการและคําสอนศาสนาอิสลามมา

ใชปองกันปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ดังนั้นการศึกษานี้จึงตองการศึกษาถึงการนําหลักการ

และคําสอนของศาสนาอิสลามท่ีนับเปนทุนทางสังคมและองคความรูท่ีสําคัญของชุมชนนี้มาใชในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน รวมถึงการศึกษารูปแบบกิจกรรมการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนและกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและ

ชุมชนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกัน  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและ

เยาวชนในชุมชน 

2. เพ่ือศึกษาองคความรูและการเผยแพรองคความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนโดยใชหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม 

3. เพ่ือศึกษากระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและชุมชนในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาในชุมชนสุเหราบานดอน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย

เลือกจากชุมชนท่ีมีมัสยิดและมีการเรียนการสอนศาสนาอิสลามใหกับเยาวชนในชุมชนนั้น เพ่ือจะ

สามารถศึกษาถึงวิถีชีวิตและการนําหลักศาสนาอิสลามใชในชุมชนและเยาวชนได โดยเก็บขอมูลใน

ชุมชน จากการสังเกต การศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูและการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชน การ

สัมภาษณกลุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู  โดยการสัมภาษณเชิงลึก กับผูนําชุมชน ผูนําศาสนา เด็กและ

เยาวชน และ เจาหนาท่ีปฏิบัติงานภาครัฐและภาคีเครือขาย และการจัดเวทีเรียนรู โดยมีผูใหขอมูล

ท้ังสิ้น 25 คน ใชระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยตั้งแตเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2560  

เครื่องมือในการวิจัย  
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- แบบสัมภาษณก่ึงมีโครงสราง คําถามในการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก 

1. สถานการณยาเสพติดในชุมชนเปนอยางไร  

2. ทานมีสวนรวมในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและเยาวชนอยางไร  

3. จะนําหลักการของศาสนาอิสลามมาชวยปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและเยาวชน

ไดอยางไร  

- คําถามในการสัมภาษณกลุม (focus group) เปนคําถามเก่ียวกับการนําหลักการศาสนา

อิสลามมาใชในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประสบการณในการเขา

รวมจัดกิจกรรม/การแสวงหารูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

1. องคความรูและการเผยแพรองคความรูการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

กลุมเปาหมายเด็กและเยาวชนโดยใชหลักคําสอนของศาสนาอิสลามท่ีชุมชนนํามาใชไดแก

อะไรบาง  

2. รูปแบบกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน 

ควรเปนอยางไร ผลท่ีเกิดข้ึนจากการจัดรูปแบบตางๆ มีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 

3. จะสรางกระบวนการมีสวนรวมของหนวยงานภาครัฐและชุมชน ในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนข้ึนไดอยางไร อะไรเปนปจจัยเอ้ือใหเกิดกระบวนการมีสวน

รวมนั้น และจะสรางปจจัยเอ้ือนั้นไดอยางไร ตลอดจนกระบวนการมีสวนรวมควรเปนไปใน

ลักษณะใด  

 การวิเคราะหขอมูล  วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการจําแนกและจัดระบบขอมูล 

 

ผลการศึกษา  

 ผลการศึกษาพบวาชุมชนมีการจัดการการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนโดยใช

หลักการของศาสนาอิสลามดังนี้ 

1.การจัดการความรูของชุมชนสุเหราบานดอนดานการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชน

โดยใชหลักการของศาสนาอิสลาม 

 การนําศาสนาเขาไปอยูในจิตใจเด็กและเยาวชน 

 ผูนําศาสนาและผูนําชุมชนเชื่อวา สิ่งท่ีจะหามเด็กและเยาวชนไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพ

ติดไดคือ การมีความรูดานศาสนา และการมีจิตใจท่ีเขมแข็ง ดังท่ีทานอิหมาม ไดกลาววา “ตองเอา

ศาสนาเขาไปอยูในจิตใจของเด็กและเยาวชน ก็จะชวยปองกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดได” 

มาตรการในการดูแลเด็กในชุมชนเพ่ือปองกันไมใหเด็กและเยาวชนเก่ียวของกับยาเสพติดของชุมชน 

เริ่มจากการกําหนดใหเด็กเรียนหลักการศาสนา เพราะเม่ือเรียนหลักการศาสนาแลวเด็กจะมีสํานึกใน
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ตัวของเขาเองวาควรจะทําอะไร หรือไมควรทําอะไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กท่ีพอรูความแลว เชน

กลุมเด็กชวงชั้น ป.4 ป.5 ป.6 ยิ่งมีความจําเปน เพราะสอนอะไรยังเชื่อยังฟง แตถาโตถึงระดับมัธยม

แลวเด็กจะไมคอยเชื่อฟง เริ่มปกครองยากข้ึน ชุมชนไดจัดสภาพแวดลอมใหเด็กไดใกลชิดศาสนา หรือ

เอาศาสนาเขาไปในจิตใจเด็ก ตั้งแตยังเล็กๆ โดยการเปดศูนยเด็กเล็กของชุมชน โดยใชสถานท่ีหนา

มัสยิดเปนท่ีทําการ เพ่ือใหเด็กคุนเคยกับเสียงอาซาน คือคําประกาศเชิญชวนใหทําละหมาด เด็กจะได

เห็นคนมาละหมาด ตั้งแตเล็กๆ นับเปนสภาพแวดลอมในชีวิตประจําวันท่ีมีผลดีตอจิตใจและทําใหเด็ก

คุนเคยกับมัสยิด การปฏิบัติกิจทางศาสนาแตเยาววัย   

การเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรการสอนศาสนาในชั้นประถมจะเนนการศึกษาในภาค

ฟรดูอัยน หรือหนาท่ีจําเปนท่ีแตละบุคคลตองทําในหลักศาสนาอิสลาม โดยใชหลักสูตรและหนังสือ

ของสมาคมคุรุสัมพันธอิสลามแหงประเทศไทย ท่ีดูแลการเรียนการสอนศาสนาอิสลามภาคบังคับท่ัว

ประเทศ เปนการศึกษาถึงหนาท่ีและความเขาใจของอิสลามทุกคนท่ีตองปฏิบัติ ชุมชนจึงให

ความสําคัญกับเยาวชนกลุมนี้มาก ถือวาเปนกลุมสําคัญของชุมชน มีการสอนการอบรมเปนชวงชั้น ป.

1 – ป.6 มีเด็กประมาณ 200 คน โดยสอนตอนเย็นราว 5 โมงเย็นถึง 1 ทุม จันทรถึงศุกร หลังการเลิก

เรียนภาคบังคับในโรงเรียนท่ัวไป พอเลิกเรียนใหเด็กละหมาดท่ีโรงเรียนแลวจึงกลับบาน  ซ่ึงผูใหญใน

ชุมชนยังเห็นขอดีอีกประการหนึ่ง วาการใหเด็กเรียนศาสนาทําใหเด็กไมมีเวลาเท่ียวเตรดวย  

องคความรูดานศาสนาอิสลามท่ีนํามาใหความรูแกเด็กและเยาวชน 

การเรียนศาสนาอิสลามจะแบงเปนหมวดหมู 3 สวน คือ 1.วิชาภาคศรัทธา มี 6 ขอ เรียนรู

เพ่ือใหจิตใจมุงตรงตอพระเจา บรรดาศาสนฑูต คัมภีรท่ีถูกประทานลงมา วันโลกหนา วันสิ้นโลก การ

กําหนดความดี ความชั่วของมนุษย ท่ีพระผูเปนเจาบัญญัติไว ซ่ึงเด็กก็จะไดรับการปลูกฝงในสวนนี้  2.

หลักปฏิบัติ มี 5 ขอ เชน การละหมาด การถือศีลอด การออกซะกาด การบําเพ็ญฮัจญ การกลาวคํา

ปฏิญาณตน ดังนั้นหลักปฎิบัติกับหลักศรัทธาจะไปพรอมกันได ปฏิบัติไดเนื่องจากศรัทธา เม่ือมี 2 

หลักนี้ ก็จะเกิดสวนท่ี 3. หลักคุณธรรม ตามมา โดยมีแค 3 หลัก ความซ่ือสัตยสุจริต ไวใจ ออนนอม

ถอมตน โดยท้ัง 3 หลักนี้จะแตกแขนงมีรายละเอียดตอไป ใชเรียนจนถึงปริญญาเอก ดังนั้นหลัก

ศาสนาตองปลูกฝงตั้งแตเด็ก ครูผูสอนแตละทานจะรับผิดชอบคนละวิชาตามท่ีตนเองถนัดและสอน

เด็กไปอยางตอเนื่องตลอดทุกชวงชั้น เพ่ือครูจะไดมีการตอยอดและมีความตอเนื่องของการสอน 

การศึกษาศาสนาอิสลาม จําแนกเปน 2 ภาคคือ ภาคฟรดูอัยน คือ ขอบังคับหรือหนาท่ีจําเปน

ท่ีแตละบุคคลตองทําในหลักศาสนาอิสลาม กับฟรดูกิฟายะฮ คือขอบังคับหรือหนาท่ีท่ีไมตองทําทุกคน 

ใหคนใดคนหนึ่งในชุมชนทําหนาท่ีแทนได เชน การจัดการฝงศพผูตาย การเปนครูสอนศาสนาหรือ

ผูนําศาสนา เปนตน ซ่ึงอาจตองอาศัยการศึกษาท่ีนอกเหนือจากภาคฟรดูอัยน  ในภาคฟรดูอัยนท่ีเด็ก

ตองเรียนรูหนาท่ีจําเปนท่ีตองทําในหลักศาสนาอิสลาม สําหรับป 1-ป 6 นั้น เนื้อหาของหลักสูตรท่ีเด็ก

ตองเรียน ในหนังสือเรียน 1 เลมแบงเปนวิชาตางๆ ในชั้นปท่ี 1 มี 5 วิชาคือ 1. การศรัทธาตอพระ
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ศาสดา (วิชาเตาฮีด) 2. หลักการศาสนาวาดวยการปฏิบัติศาสนกิจ (วิชาฟกฮ) 3 หลักจริยธรรม (วิ

ชาตะเศาวุฟ) 4. ศาสนประวัติ และ 5. ภาษาอาหรับ มีการวางพ้ืนฐานเบื้องตน แนะนําใหรูจักตัวอักษร 

การอานออกเสียงและการสะกดคําเบื้องตน  

ชั้นปท่ี 2-5 จะมีโครงสรางและเนื้อหาวิชามากข้ึนเปน 8 วิชา แตยังอยูในหนังสือเลมเดียวกัน

เชนเดิม โดยเพ่ิมวิชาเขาไปอีก 3 วิชา ไดแก 1. อัลกุรอาน (ตัฟซีร) เปนการอรรถาธิบายคัมภีร ภาษา

อาหรับเปนวรรค 2. พระวัจนะศาสดาโมฮัมมัด (อัลหะดีษ) เนนใหผูศึกษาใชเปนแนวทางดําเนินชีวิต 

3. หลักการอานพระคัมภีร (ตัญจวีด) เนื้อหาวิชาท่ีเรียนบางสวนมีลักษณะคลายกับวิชาหนาท่ีพลเมือง

และศีลธรรมท่ีขาดหายไปในชั้นเรียนของเด็กและเยาวชนยุคปจจุบัน เชนมารยาทในการปฏิบัติตอครู

อาจารยและพอแม มารยาทตอเพ่ือน มารยาททางสังคม มารยาทตอบุตรธิดา หนาท่ีของสามี-ภรรยา

และนิติศาสตรอิสลาม เปนตน แตท่ีไดเรียนมากกวาคือมีการเพ่ิมภาคการศรัทธาตอพระศาสดาหรือ

เทววิทยาเขามา หลักการศาสนาวาดวยการปฏิบัติศาสนกิจ เชนการละหมาดควรทําอยางไรใหถูกตอง 

ซ่ึงการละหมาดนี้มีการเนนย้ํามาก และมีการกลาวถึงหลายครั้งท้ังในชั้นปตนๆ และขยายความ

ละเอียดข้ึนในชั้นปท่ีสูงข้ึน ต้ังแตการยืน การนั่งในทาท่ีถูกตองและการหายใจ การอาบน้ําชําระลาง

กอนการละหมาดและการชําระสิ่งสกปรกท่ัวไป รวมท้ังการถือศีลอด เปนตน  

ในการเรียนภาษาอาหรับท่ีมีการปูพ้ืนฐานตั้งแตชั้นปท่ี 1 เม่ือเด็กเรียนถึงชั้นปท่ี 3 จะเริ่มอาน

พระคัมภีรภาษาอาหรับไดบาง เพราะมีความคุนเคยกับตัวอักษรภาษาอาหรับท่ีแทรกอยูในบทตางๆ 

ของหนังสือ ทําใหเด็กคุนเคยกับภาษานี้จนกระท่ังจบหลักสูตร ก็สามารถเรียนรูและเขาใจภาษา

อาหรับ อานพระคัมภีรได ดังท่ีพบวาในหนังสือเรียนของปท่ี 6 ไมมีวิชาภาษาอาหรับแลว แตเพ่ิม

วิชาอัลกะบาอิร หรือบาปใหญท่ีศรัทธาชนตองหลีกหางเขามาแทน สอดคลองกับท่ีครูผูสอนศาสนาให

ขอสังเกตวา เด็ก 7 ขวบ ป 1 เริ่มอานอัลกุรอานดีท่ีสุด เร็วและจําเกง เรียน 3 ป อานกุรอานจบได

หมด พอเริ่ม ชั้น 4-5-6 เด็กจะสามารถปฏิบัติตามหลักการได หลักความเชื่อ หลักการปฏิบัติ หลัก

คุณธรรม จะทําได 

หลักการศาสนายังใหความสําคัญกับการอบรมสั่งสอนมารยาทตางๆ เม่ือเติบโตข้ึนพระ

ศาสดากําหนดวาจะตองฝกในเรื่องของละหมาดเม่ืออายุ 7 ขวบ เพราะเด็กเริ่มรูและสามารถลอก

เลียนพฤติกรรมของผูใหญได จึงตองเริ่มใหความรูกับเด็กคือสอนใหละหมาด พอถึง 10 ขวบแลว ยังไม

ปฏิบัติละหมาด หรือละหมาดไมติด ตองมีการลงโทษดวยการตี แตเปนการตีเพ่ือใหเกิดจิตสํานึกวาเขา

จะตองละหมาด  

ผูนําศาสนาเชื่อวา หากทุกครอบครัวสามารถทําไดอยางนี้ โอกาสท่ีเด็กจะหลุดไปติดยาเสพ

ติด ไปคลุกคลีเพ่ือนไมดีจะหมดไป นอกจากนี้การเลี้ยงดูเยาวชนเม่ือเขาสูเวลาคํ่า หลักการศาสนาระบุ

วา ตองเรียกบุตรหลานของตนเขาบาน ถาเปนความเชื่อของไทยคือเปนชวงท่ีโพลเพลภูตผีปศาจมารัง

ควาน ในหลักการอิสลามก็มีดวย คือมีมารมาลอลวงหรือนําพาเด็กไปแอบซอน หลักสําคัญคือตองให
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เด็กอยูในบานในตอนท่ีมืดคํ่า เด็กจะปลอดภัยจากภัยอันตรายตางๆ ชุมชนบานดอนจึงใหการศึกษา

ดานศาสนาแกเยาวชนครบวงจร ตั้งแตกอนวัยเรียน อนุบาล ศูนยเด็กเล็ก จนถึงวัยเรียน โดยโรงเรียน

สอนศาสนาจะแบงการเรียนการสอนเปน 2 ชวงคือชวงเย็นเปนชวงเด็กเล็กเรียนอัลกุรอาน ชวง

กลางวันตั้งแต 9 โมงเชาถึง 3 โมงเย็น เปนการเรียนการสอนเด็กโตก็จะสอนท่ีสูงไปกวานั้นเทียบไดกับ

มัธยมตนกับมัธยมปลายของภาคภาษาอาหรับ ในการเรียนเก่ียวกับอิสลามศึกษา เม่ือจบแลวสามารถ

เปนครูสอนศาสนาหรือเรียนตอมหาวิทยาลัยในตางประเทศในระดับปริญญาตรีได    

2. การบริหารจัดการและออกแบบชุมชนใหเปนชุมชนนาอยูโดยมีหลักการศาสนานํา  

 การดําเนินการท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งของชุมชนสุเหราบานดอนคือ การบริหารจัดการและ

ออกแบบชุมชนใหเปนชุมชนนาอยูโดยมีหลักการศาสนานํา  ตามหลักศาสนาอิสลามมีการบริจาคเขา

กองทุนซะกาด 2.5% ของรายไดเพ่ือชวยเหลือคนจนและประโยชนชุมชน เชนถาคนท่ีมีเงิน 1 ลาน

บาท เก็บไวท้ังป จะตองจายซะกาด 25,000 บาท มี 100,000 บาทก็ตองจาย 2,500 ลดหลั่นกันไป 

มัสยิดและชุมชนต้ังกองทุนนี้มาใชในการชวยยกระดับการครองชีพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ใหดีข้ึน ภายใตการทํางานประสานกันอยางเปนเอกภาพระหวางมัสยิดและชุมชน กรรมการชุมชนมี 

15 คน และกรรมการมัสยิดมี 15 คน แมเปนคนละชุด แยกกันทํางานแตอยูใตการดูแลของมัสยิด 

คณะกรรมการชุมชนจะมีหนาท่ีประสานงานกับเขต สวนภายนอก ในขณะท่ีกรรมการมัสยิดจะดูแล

เรื่องศาสนาโดยตรง หากชุมชนจะทําอะไรจะมาปรึกษาอิหมามกอนวา สิ่งนี้ทําไดหรือไม อะไรท่ี

จําเปนกับศาสนาตองแจงใหผูใหญทราบกอน ถาเปนเรื่องเล็กนอยเชนการประชุมสัมมนาก็ตัดสินใจ

เอง ถาเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับศาสนาจะมาคุยกัน เชนเรื่องจัดอบรมเด็ก ชุมชนไดงบประมาณจาก

สํานักงานเขตในเบื้องตน แตใชพ้ืนท่ีของมัสยิด ก็ตองปรึกษาทานอิหมาม ถาเงินไมพอก็ตองขอมัสยิด

ได เปนตน นอกจากนี้มัสยิดจะมีเงินจากกองทุนซะกาดท่ีแตละปจะใหขาวหรือสิ่งจําเปนกับครอบครัว

ท่ียากจนท่ีมีความจําเปนเดือดรอน โดยมีการคัดกรองจากคณะกรรมการมัสยิดและชุมชนท่ีอยูตั้งแต

ซอยสายเงินถึงซอยกลางท่ีรูสภาพครอบครัวในชุมชนไดเปนอยางดี  ชุมชนยังนําเงินบริจาคมาใชใน

การศึกษาในโรงเรียนสอนศาสนา เปนคาดําเนินการ คาครูผูสอน และมอบทุนการศึกษาใหกับ

ลูกหลานคนในชุมชน  

มัสยิดมีรถตูพยาบาลพรอมมีอุปกรณท่ีไดจากการบริจาคของคนในชุมชน สําหรับบริการกรณี

คนเจ็บปวยและรับศพตามโรงพยาบาลท่ีไรญาติมาฝงและทําพิธีท่ีกุโบร  สวนรถพยาบาลจาก

สํานักงานเขตท่ีจอดอยูในชุมชน บริการรับสงไปท่ัวประเทศ ใครขอใหไปสงก็ไป ไมไดเลือกศาสนา 

ใหบริการท้ังหมด  

การสรางสภาพแวดลอม ใหเด็กมีโอกาสใกลชิดศาสนาตั้งแตเด็กเปนเรื่องท่ีมัสยิดและชุมชน

ใหความสําคัญ การต้ังศูนยเด็กเล็กในชุมชนจึงมีแนวคิดใหต้ังอยูหนามัสยิด เพ่ือใหเด็กไดยินเสียงอา

ซาน (เสียงเรียกคนมาเขาละหมาด) ตั้งแตเล็กๆ เด็กจะคุนเคย ไดเห็นคนมาละหมาด โตข้ึนเจอพ่ีนอง 
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เพ่ือนๆ ในโรงเรียนใกลบานท่ีมีสอนถึงมัธยม 3 และตอนเย็นเรียนคําสอน ทําใหเด็กมีภูมิคุมกัน

เพียงพอกวาจะโตข้ึน ผูนําศาสนาและผูนําชุมชนเชื่อม่ันวา ความรูดานศาสนาจะบมเพาะใหใจเด็ก

เขมแข็ง นอกจากนี้หากเด็กออกไปเรียนขางนอก หากเรียนไมเกงหรือตองทํางาน ยังมีการศึกษาผูใหญ

หรือ กศน.ในชุมชนใหเรียนอีกดวย   

กระบวนการจัดการของชุมชนสุเหราบานดอนจงึเปนกระบวนการท่ีเขมแข็ง ในการออกแบบ

ชุมชนใหเปนชุมชนนาอยู สรางแบบอยางความเอ้ือเฟอ ชวยเหลือกันในชุมชน และการนําศาสนามา

นําการใชชีวิตในทุกข้ันตอน เม่ือเด็กและเยาวชนเห็นผูใหญทําแบบนี้ ก็จะเปนตนแบบในการดําเนิน

ชีวิตของเขาตอไป เรื่องการศึกษา ก็จะแทรกเขาไปทุกสวน ท่ีศูนยเด็กเล็ก จะสอนศาสนาบางสวน 

เชนวิธีทักทายของมุสลิม ระยะของมุสลิมท่ีเด็กเล็กๆ ควรจะรู ในระดับประถม ในโรงเรียนของ กทม. 

ก็มีสอนอิสลามศึกษา พอตกตอนเย็นก็ตองไปเรียนท่ีโรงเรียนสอนศาสนา ไดหลักศาสนาโดยตรงเพ่ือ

นําไปปฏิบัติ  หลักการอิสลามมี 5 ประการตองรักษา นั่นคือ 1 ในเรื่องของชีวิต 2 ทรัพยสิน 3 ปญญา 

4 ในเรื่องของศาสนา และ 5 เกียรติ ยาเสพติดทําลายท้ัง 5 ประการ ทําลายศาสนาเพราะคนติดยา

เสพติดก็คงไมละหมาด ทําลายสติปญญา ทําลายทรัพย ทําลายชีวิตของตัวเอง ทําลายเกียรติ ไปบาน

ใครคนก็ตองระวัง หากเด็กเขาใจเรื่องศาสนาก็จะรักษา 5 ประการนี้ไดไมเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

3.การสนับสนุนการศึกษาท่ีหลากหลาย: ท้ังความรูทางโลกและความรูทางธรรม 

นอกจากการศึกษาศาสนาแลว มัสยิด ชุมชนและโรงเรียนยังสนับสนุนเด็กและเยาวชนให

ไดรับการศึกษาทางโลกดวย เนื่องจากอิหมามหรือผูนําศาสนาเห็นวา ถาเด็กไดรับการศึกษาแตเพียง

ดานศาสนาอยางเดียว อาจอยูในโลกนี้ลําบาก เด็กจึงตองมีความรูดานวิชาการอ่ืนเพ่ือการเลี้ยงชีพดวย 

ดังนั้นชุมชนและมัสยิดจึงไดสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการศึกษาวิชาการทางโลกท่ีมีความ

หลากหลาย แตละปมัสยิดจะแจกทุนการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีผลการเรียน 3.5 ข้ึนไป ไมวาเด็กจะ

เรียนท่ีโรงเรียนสุเหราบานดอน หรือเรียนท่ีไหน ในระดับใดก็ตาม ถาเอาใบรับรองมาแสดงวาไดผล

การเรียน 3.5 เด็กก็มีสิทธิ์ท่ีจะไดรับทุนจากทางมัสยิด 2,000 บาท ในระดับอุดมศึกษาถาเรียนแพทย

จะไดรับทุนปละ 20,000 บาท หากเรียนดานวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร พยาบาลจะไดรับทุนปละ 

10,000 บาท มัสยิดสนับสนุนเปนทุนใหเปลา ไมมีขอผูกมัด ดําเนินการมามากกวา 5 ปแลว จากการ

นําเงินท่ีไดมาจากการบริจาค คืนกลับไปใหชุมชน สูลูกหลานของคนในชุมชน 

นอกจากเยาวชนในชุมชนแลว โรงเรียนสอนศาสนายังเปดโอกาสดานการเรียนและท่ีอยูอาศัย

ใหกับเยาวชนตางจังหวัดหรือท่ีอยูหางไกล ท่ีตองการมาศึกษาตอดวย โดยมีเง่ือนไขวาผูท่ีจบ ม.6 มา 

จะมีสิทธิ์ อยูหอพักได  ตองลงสมัครมหาวิทยาลัย เปด  เชนมหาวิทยาลัยรามคําแหงหรือ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถึงจะใหสิทธิ์ไดพักท่ีนี่ โรงเรียนไมไดเก็บคาเลาเรียน คาหอพักใหอยู

ฟรี เพราะตองการใหเด็กและเยาวชนไดเรียนควบคูกันไป ท้ังศาสนาและวิชาการ สําหรับเด็กและ

เยาวชนท่ีจบ ม.3 แลวไมมีโอกาสเรียนในระบบ ชุมชนยังมีการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ใหไดเรียน
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เพ่ือใหจบม.6 หรือในระหวางท่ีจบม.3 มา ก็สามารถสมัครโปรแกรมพรีดีกรีของมหาวิทยาลัย

รามคําแหง เรียนแลวเก็บหนวยกิตได พอจบกศน.เอาวุฒิ กศน.ไปเทียบ มหาวิทยาลัยก็จะเลื่อนข้ึน

เปนนักศึกษาปกติ สามารถโอนหนวยกิตท่ีเก็บมาไดในระหวางนี้เขาในระบบ ทําใหเรียนจบไดเร็ว มี

นักเรียนหลายคนท่ีทําลักษณะอยางนี้ และประสบความสําเร็จดี อิหมามใหขอมูลวา มีนักเรียนท่ีเรียน

จบจากท่ีนี่แลวไปเรียนตอจนจบปริญญาเอก 10 กวาคนแลว  

เปาหมายของการใหการสนับสนุนนี้เพ่ือใหเด็กมีโอกาสจบปริญญาตรีแลวไปทํางานได ถาไม

เลือกสายศาสนาก็จะมีใบเบิกทางติดตัวไป หรือถาไปสายศาสนาก็ไปตอได “ศิษยเกาของโรงเรียนจึงมี

หลากหลาย เกือบจะในทุกวงการ พอถึงเวลารวมตัวทีก็มากมาย เรารูสึกพอใจกับความหลากหลายนี้ 

ชวยใหเขาไปถึงฝง เขาจะไปทางศาสนาก็ไป ไปทางโลกเขาก็มีศาสนาติดตัวไป ไปทางศาสนาเขาก็มี

ทางโลกพวงไปดวย” อิหมามกลาวท้ิงทาย  

การใหความสําคัญกับการศึกษาท่ีหลากหลายท้ังในทางโลกหรือทางธรรมเชนนี้ จะทําใหเกิด

ตัวแบบเยาวชนท่ีประสบความสําเร็จในการเรียนดีและมีศีลธรรมควบคูกัน ชวยทําใหเด็กและเยาวชน

มีตัวแบบของคนท่ีประสบความสําเร็จหลากหลายสาขาวิชาชีพ เปนแรงจูงใจใหกับเด็กและเยาวชนคน

อ่ืนๆ ในชุมชนตอไปตอไป  

4.การเขาคายจริยธรรมและทํากิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

การท่ีชุมชนไดใหการศึกษาทางศาสนารองรับเยาวชนทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระดับ

อนุบาล และประถมศึกษาซ่ึงเปนการวางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ชวงประมาณเดือนเมษายนทุกปชุมชนมี

กิจกรรมการพาเด็กเขาคายจริยธรรม จัดข้ึนในโรงเรียนประมาณ 3-4 วัน แบบเชาไปเย็นกลับ จากนั้น

ไปทัศนศึกษาตางจังหวัด จัดระหวางชวงกอนสงกรานต คาบเก่ียวไปถึงชวงหลังสงกรานต เพ่ือไมให

เด็กเขาไปเลนในเทศกาลสงกรานต ท่ีอาจเกิดปญหาการม่ัวสุมของเยาวชนได ในการเขาคายจะมีการ

ปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามตามท่ีไดเรียนมา การละหมาด การทองดูอา การปฏิบัติตามหลักศาสนา

เม่ือเดินทาง รวมถึงการแตงกายดวย เนื้อหาภายในการเขาคายจะเปนลักษณะกิจกรรมไมเนนการ

บรรยาย โดยใหครูผูสอนเปนผูดําเนินกิจกรรม และพ่ีๆ มัธยมเปนพ่ีเลี้ยงคอยดูแลนองๆ รับจํานวนเด็ก

ท่ีเขาคายประมาณ 100 คนเศษ 

สวนกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา มัสยิดและชุมชนมีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา

เพ่ือทําใหเด็กผูกพันกับมัสยิด รวมถึงวันสําคัญของประเทศ เชน วันเด็กมีการจัดกิจกรรมใหเด็กและ

เยาวชนเขามามีสวนรวม ใหเด็กเห็นวาชุมชนเห็นความสําคัญของพวกเขา วันเด็กมีเด็กเขารวมงาน

ประมาณ 700-800 คน มีเด็กนอกชุมชนมารวมงานดวย มีกิจกรรมท่ีเด็กๆ ชอบหลายอยาง เชนเชา

บานลมมาใหเด็กเลน จับฉลากของขวัญตางๆ เปนตน โดยมัสยิดชวยในเรื่องของคาใชจาย ชุมชน

ชวยกันรับบริจาค ซ้ือขนมและของขวัญแจก  
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ในภาพรวมเหลานี้เปนแนวทางท่ีมัสยิดและชุมชนวางแนวทาง กระบวนการหลอหลอมเด็กใน

ชุมชนทําใหเด็กหางไกลยาเสพติดโดยอัตโนมัติ ท้ังในโรงเรียนสามัญก็มีการสอนพิษภัยยาเสพติดอยู

แลว อาจมีเด็กท่ีออกนอกแนวทางไปบาง แตก็นอยและข้ึนอยูท่ีผูปกครองดวย ผูปกครองตองชวยกัน

เอาใจใสบุตรหลานดวย  

5.กระบวนการหลอหลอมเด็กและเยาวชน: เด็กจากวันวานสูครูสอนศาสนาในวันนี้ 

จากการสัมภาษณเด็กท่ีเรียนศาสนาในชั้นป 3  วารูสึกอิจฉาเพ่ือนท่ีไมตองเรียนศาสนาทําให

เขามีเวลาไปเท่ียวเลนไหม เด็กๆ ตอบวา “ไมอิจฉาเพ่ือนท่ีไมเรียนศาสนา แตเพ่ือนตองอิจฉาเราท่ีเรา

เรียนศาสนา เพราะเราไดรูในเรื่องศาสนาท่ีจําเปนตองเรียน เราเรียนศาสนาแลวไดผลบุญ” สะทอนให

เห็นแนวคิดของเด็กท่ีไดรับการหลอหลอมจากกระบวนการสอนศาสนาไดอยางดี จากการสัมภาษณครู

สอนศาสนาวัยหนุมสาวซ่ึงเคยเปนเด็กในวันวานท่ีไดรับการหลอหลอมจากในชุมชนมากอน พบขอมูล

ท่ีนาสนใจวา ครูเหลานี้จบจากเมืองนอก แตมีความพอใจกับเงินเดือนนอยนิดท่ีไดจากมัสยิด เพราะ

เปนหวงงานศาสนา แมมีบางคนไดรับขอเสนอจากหนวยงานภายนอก ใหไดรับเงินเดือนท่ีมากกวาเงิน

จากการสอนถึง 4-5 เทา แตไมไป สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นการหลอหลอมเยาวชนของมัสยิดและ

ชุมชน จากวันวานสูปจจุบัน เราจึงไดเห็นครูหนุมสาวเหลานี้ ท่ีมีแนวทางการใชชีวิตท่ีสมถะ ทํางานรับ

เงินเดือนเพียงนอยนิด เพ่ือทําประโยชนใหศาสนา  

6.การสงเสริมการเลนกีฬา 

หากพูดถึงเด็กและเยาวชนท่ีเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดในชุมชนถือวา มีบางแตวานอยมาก

เม่ือเทียบเปอรเซ็นตกับเด็กสวนใหญ เพราะอิหมามและกรรมการชุมชนมีความเขมแข็งในการดูแล 

สวนใหญเปนปญหามาจากครอบครัว การทํางานของผูปกครอง ญาติพ่ีนองท่ีไมดี การหยาราง แต

หลายๆ คนกลับมาเปนคนดีไดเม่ือเวลาผานไป อยางไรก็ดี เด็กวัยรุนเปนวัยท่ีตองการพ้ืนท่ีแสดงออก 

ชุมชนจึงพยายามจัดกิจกรรมและสงเสริมการเลนกีฬาดวย อาทิ มีทีมฟุตบอล ฟุตซอล จัดใหไปรวม

การแขงขันตางๆ มีกิจกรรมใหเด็กเขารวม มีการตั้งกองเชียรใหทุกคนไดมีสวนรวม โดยชุมชน 

โรงเรียน ครอบครัว มัสยิด ก็ทํางานรวมมือประสานชวยกันดูแลเด็กทุกคนเหมือนเปนลูกหลานของ

ตนเอง 

7.การอบรมมุสลิมใหม 

เปนการอบรมคนท่ีเขารับอิสลามใหมเพ่ือใหความรูเก่ียวกับเรื่องของครอบครัว หรืออบรมพอ

แมท่ีไมรูหลักการดานศาสนาอิสลาม หลักการดานครอบครัว ประมาณปละ 1 ครั้ง ประมาณ 30 คน

ทุกป มีอาจารยมาบรรยายวันเสารท่ีโรงเรียน แมเรียกวาอบรมมุสลิมใหม แตท่ีจริงก็มีมุสลิมเกามา

อบรมดวย หลักสูตรประมาณ 3-4 เดือน เรียนวันเสาร- อาทิตย ครึ่งวัน 09.00 – 12.00 น. ท้ังนี้

หลักการของศาสนา ไดปูพ้ืนฐานตั้งแตครอบครัว ตั้งแตการเลือกคูครอง ศาสนากําหนด ใหเลือกคนดี

ท่ีมีศาสนา เม่ือมีครอบครัวแลว ศาสนาถือวาเปนของขวัญท่ีพระผูเปนเจาประทานให ในคัมภีรอัลกุ
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รอานจะบัญญัติชัดเจนวา “พวกเจาจงปกปองตัวของพวกเจาและครอบครัวของพวกเจาใหพนจากไฟ

นรก” นั่นหมายความวาตองดูแลใหเขาเปนคนดี ไมใชแตเฉพาะลูกหลานบริวาร แตหมายถึงตัวเราเอง

กอนอันดับแรก และครอบครัว บริวารตองดีดวย นั่นถือวาเปนหลักการของศาสนา  

เม่ือเด็กเกิดข้ึนมาแลว สิ่งท่ีศาสนากําหนดก็เปนเรื่องของการเลี้ยงดู สิ่งแรกท่ีลูกจะไดรับจาก

ผูเปนมารดา ในภาษาอาหรับเรียก ลาบะ ในภาษาไทยเรียกนมท่ีมีสีเหลือง เปนหนาท่ีของแมท่ีตองให

ลูกไดรับนมเหลืองนี้ เพราะในหลักการของศาสนาจะถือวา ในนมเหลืองมีสารอาหารมีโปรตีน มีสิ่งท่ี

จะเปนภูมิปองกันโรคใหแกเด็ก ตอมาเม่ือเด็กสมควรไดรับการตั้งชื่อ เม่ือครบเจ็ดวันแลว ตองตั้งชื่อท่ี

ดีใหแกผูเปนบุตร ชื่อไมจําเปนตองเปนภาษาอาหรับ ชื่อภาษาไทยก็ได แตวาใหมีความหมายท่ีดี และ

มีการโกนผมไฟ เรียกผมไฟเพราะวาผมท่ีอยูขางหนาของเด็ก หมายถึงผมท่ีติดมากับตัวเด็ก เนื่องจาก

เด็กขณะท่ีอยูในครรภของมารดามีน้ําคร่ําอยูในนั้น พอคลอดออกมาแลวในทางอิสลามเชื่อวาเด็กจะ

เกิดความรําคาญจากผมท่ีติดมา เพราะฉะนั้นในวันท่ี 7 ถาโกนผมตรงนั้นได เชื่อวาจะชวยใหเด็กมี

ความเจริญเติบโตท่ีดี และควรขยายเพดานปากของเด็ก ถาเปนภาษาไทยเราก็อาจหมายถึงการกวาด

ยา คือการเอาของหวาน เชน ผลอินทผลัม น้ําผึ้ง เขาไปคลึงท่ีเพดานปากของเด็ก อิหมามเคยถามนาง

พยาบาลวามันมีผลอยางไร พยาบาลตอบวามีผลใหเด็กดูดนมแมไดดี เหลานี้เปนหลักการของศาสนา

อิสลามซ่ึงเราตองปฏิบัติกับเด็กท่ีแรกคลอด ดังนั้นการท่ีเด็กจะเปนคนดีได ก็ตองเริ่มตนจากครอบครัว

ดวย จึงตองการมีอบรมในสวนนี้ 

8.การมีสวนรวมของภาคีเครอืขาย 

ชุมชนไดรับการสนับสนุนจากภาคีเครือขายหลายองคกร ท้ังท่ีเก่ียวของกับการปองกันแกไข

ปญหายาเสพติดและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ดานยาเสพติด ปปส.ไดสนับสนุนการ

ปรับปรุงลานกีฬาและภูมิทัศนรอบลานกีฬา จัดกิจกรรมฝกสอนฟุตซอลตานภัยยาเสพติด  ปปส.

ประสานตํารวจ ทหาร ลงพ้ืนท่ีตรวจและจับกุมผูเก่ียวของกับยาเสพติดและสงตัวดําเนินการตอท้ังใน

การบําบัดรักษาและดําเนินคดี  ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีคณะแพทยจากโรงพยาบาลสมิติเวช 

เยี่ยมอบรมคนในชุมชน มีโครงการเก่ียวกับการสงเสริมการเลี้ยงบุตรดวยนมมารดา โรงพยาบาลบํารุง

ราษฏรมาตรวจสุขภาพใหคนในชุมชนเดือนละครั้งทุกเดือน ดานการศึกษา มีมหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒมาทํากิจกรรมกับเด็ก นอกจากนี้ยังมีหนวยงานจากภายนอกเชนสํานักงานเขต มารวมจัด

กิจกรรม แจกของ สรางความสนุกสนานใหกับเด็กๆ ในเรื่องเก่ียวกับยาเสพติด เรื่องสุขภาพอนามัย 

เปนตน 

 

 

 

http://www.masjidinfo.com/mosque/info/3275901846
http://www.masjidinfo.com/mosque/info/3275901846


การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 820 | 
 

 

ขอสรุปผลการวิจัย 

ชุมชนสุเหราบานดอนมีการนําทุนทางสังคมท่ีมีอยู ท้ังทรัพยากรบุคคล ผูรูในชุมชน ผูนําใน

ชุมชน ทรัพยากรสาธารณะ ความรูภูมิปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักศาสนาอิสลามมาใชในการ

ปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนโดยการนําศาสนาเขาไปอยูในจิตใจเด็กและเยาวชนตั้งแตวัย

เยาว โดยใหเด็กไดเรียนหลักศาสนาเพ่ือสรางสํานึกในการประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสมในการ

ดําเนินชีวิต โดยองคความรูดานศาสนาอิสลามท่ีนํามาใหความรูแกเด็กและเยาวชนมี 3 สวน คือ 1.

วิชาภาคศรัทธา ไดแก การเรียนรูเพ่ือใหจิตใจมุงตรงตอพระเจา ศาสนฑูต คัมภีรท่ีถูกประทานลงมา 

วันโลกหนา วันสิ้นโลก การกําหนดความดี ความชั่วของมนุษย ท่ีพระผูเปนเจาบัญญัติไว 2. หลัก

ปฏิบัติ มี 5 ขอ เชน การละหมาด การถือศีลอด การออกซะกาด การบําเพ็ญฮัจญ การกลาวคํา

ปฏิญาณตนและ 3. หลักคุณธรรมคือ ความซ่ือสัตยสุจริต ไวใจ ออนนอมถอมตน โดยชุมชนมีรูปแบบ

ในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดท่ีหลากหลายไดแก การบริหารจัดการและออกแบบชุมชนใหเปน

ชุมชนนาอยูโดยมีหลักการศาสนานํา การสนับสนุนการศึกษาท่ีหลากหลายท้ังความรูทางโลกและ

ความรูทางธรรม การเขาคายจริยธรรมและทํากิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา สรางกระบวนการหลอ

หลอมเด็กและเยาวชนใหมีความรักและผูกพันกับชุมชน การสงเสริมการเลนกีฬา และการอบรมมุสลิม

ใหมรวมท้ังการสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายตางๆในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดและการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

แมชุมชนสุเหราบานดอนจะเผชิญกับการแพรระบาดของยาเสพติดท่ีอยูรายรอบ แตก็

สามารถนําทุนทางสังคมท่ีมีอยู ท้ังทรัพยากรบุคคล ผูรูในชุมชน ผูนําในชุมชน ทรัพยากรสาธารณะ 

ตลอดจนความรูภูมิปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักศาสนาอิสลามมาชวยปองกันแกไขปญหายาเสพติด

ของชุมชนได โดยมีรูปแบบหลากหลาย แมจะเผชิญกับความยากลําบากบาง แตพบวาผูใหญหรือคน

ในชุมชนมีความสามัคคีและพรอมเพรียงท่ีจะรวมมือกันดวยความเต็มใจ ไมวาจะเปนการเสียสละทุน

ทรัพย แรงกายแรงใจ หรืออ่ืนๆ เพ่ือเด็กและเยาวชนในชุมชน สะทอนใหเห็นวาในชุมชนมุสลิมเหลานี้ 

เด็กๆ ถือเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของชุมชนท่ีชุมชนพรอมจะปกปองดูแลใหเด็กและเยาวชนเหลานี้

เติบโตข้ึนมาอยางมีคุณภาพในสังคม สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาท่ีพบวาทุนทางสังคมสามารถชวย

ปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนได โดยอาศัยเครือขายทางสังคม การพ่ึงพาอาศัยกัน การ

ปฏิสัมพันธทางสังคมและการติดตอสื่อสารผานระบบเครือญาติ ระบบผูนําทางธรรมชาติ ผูอาวุโสใน

ชุมชนและวัฒนธรรมความเชื่อของคนในชุมชน (วุฒิชาติ ทอนศรีและคณะ, 2556) และงานวิจัยของ

ปยลักษณ โพธิวรรณ (2557) ท่ีพบวาจิตสํานึกรวมของคนในชุมชนท่ีตระหนักถึงปญหาและดําเนินการ
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ภายในชุมชนเอง โดยใชภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรมผสมผสานกับการสรางเครือขายทางสังคมและ

นําความรูหรือบทเรียนท่ีไดมาสรางรูปแบบกิจกรรมการปองกันปญหายาเสพติดในชุมชนเปนสิ่งสําคัญ  

ทุนทางสังคมท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือหลักการดานศาสนา ท่ีจากงานวิจัยนี้พบวา ชุมชน

สามารถนําหลักการดานศาสนาอิสลามมาชวยปองกันแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชนในชุมชนได 

โดยการสอนหลักการดานศาสนาอิสลามท้ัง 3 หลักการใหกับเด็กและเยาวชนไดแก ภาคศรัทธา 

ภาคปฏิบัติและหลักคุณธรรมใหกับเยาวชน นอกจากนี้ชุมชนยังมีการจัดการในชุมชนโดยใชหลักความ

เสียสละและสามัคคีดวยการบริจาคเงินกองทุนซะกาดเพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอนศาสนาใหกับ

เยาวชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดยมีรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลองกับงานวิจัยของรุง

ทิพย กลาหาญและบัญชร กลาหาญ (2552) ไดศึกษากระบวนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ดวยหลักพุทธธรรมในหมูบานปาไผ ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พบวา

 หมูบานปาไผเคยประสบปญหาจากการแพรระบาดของยาเสพติดมากอน แตชุมชนสามารถ

จัดการดําเนินการปองกันแกไขปญหาได ดวยกลวิธีหลากหลายและการประสานท้ังภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน โดยใชทุนทางสังคมท่ีมีอยูในการดําเนินการใหสอดคลองกับวิถีชุมชน จนสามารถเปน

ชุมชนตนแบบในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดได   

อนึ่ง การจัดสภาพแวดลอมใหเยาวชนใกลชิดหลักศาสนา โดยใหเด็กและเยาวชนเรียน

หลักการดานศาสนาแตวัยเยาวราวอายุ 6-7 ขวบนั้นนับเปนเรื่องท่ีมีความเหมาะสมอยางยิ่ง ท้ังนี้

เพราะเด็กเล็กจะซึมซับสิ่งดีงามและมีหลักปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สภาพสังคมปจจุบันเต็ม

ไปดวยสิ่งแวดลอมท่ียั่วยุมาก การปกปองเด็กดวยหลักการศาสนาแตวัยเยาวยังสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครท่ีพบวากลุมนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตนและระดับประถมศึกษา เปนกลุมเสี่ยงสองกลุมท่ีมีโอกาสเขามาเก่ียวของท้ังใน

ฐานะของผูคา ผูเสพและผูติดยาเสพติดท่ีตองระมัดระวังใหมากข้ึน (แผนยุทธศาสตรปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561-2564, 2561: 3-4) 

ชุมชนในการศึกษาครั้งนี้ เปนชุมชนท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานรวมกันในการกอรางสราง

ชุมชนตั้งแตเม่ือ 200 ปท่ีแลว ท่ีพ่ีนองมุสลิมอพยพจากปตตานีมาตั้ง ถ่ินฐานอยูตามริมน้ําใน

กรุงเทพมหานคร สิ่งท่ีนาสนใจคือชุมชนเหลานี้สามารถอนุรักษขนบธรรมเนียมและวิถีปฏิบัติในวิถี

ชีวิตอิสลามไวไดอยางม่ันคง ในทามกลางสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและสิ่งท่ี

เรียกวา “ความเจริญ” ไดถาโถมเขามาสูชุมชนจนแทบปรับตัวไมทัน  ไมเพียงเทานั้น ชุมชนยัง

สามารถนําหลักการของศาสนาอิสลามและกองทุนซะกาดมาบริหารจัดการชุมชนใหอยูรวมกันอยาง

เอ้ืออาทร ดูแลและปกปองเยาวชนใหหางไกลยาเสพติดและเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมได 

การศึกษาพบวาหลายครั้งชุมชนตองเผชิญปญหาและวิกฤติมากมายจากปญหายาเสพติดและปญหา

ตางๆ ท่ีรายลอม แตทุกคนในชุมชนรวมมือรวมใจกันตอสูไปดวยกัน พยายามแกไขปญหารวมกัน 
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ความรักในชุมชนและความสามัคคีในชุมชนโดยมีหลักการศาสนาเปนสิ่งชี้นําทางและยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของคนในชุมชนนี้เองเปนสิ่งท่ีทําใหการแกปญหาตางๆ ของชุมชนสามารถคลี่คลายไปได ท้ังนี้พบวา

การบริหารจัดการของชุมชนเปนการบริหารจัดการท่ีเขมแข็งมาจากภายใน โดยมีท้ังผูนําศาสนาและ

ผูนําชุมชนท่ีเสียสละ มีวิสัยทัศน ทํางานอุทิศตนใหกับชุมชน ตลอดท้ังมีภาคีเครือขายหลายองคกรท่ี

ใหการหนุนชวย เปนพลังหนุนเนื่องใหชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนไดดียิ่งข้ึน  ชุมชนเหลานี้จะ

เปนแบบอยางสําหรับชุมชนอิสลามหรือแมแตชุมชนในศาสนาอ่ืนๆ สามารถจะนําไปเรียนรูและปฏิบัติ

ใหเกิดผลดีตอชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํางานกับเยาวชนอันเปนทรัพยากรมนุษยท่ี

สําคัญและมีคุณคาของสังคม 

 

ขอเสนอแนะ 

1.จากการท่ีชุมชนอิสลามสามารถนําทุนทางสังคมและหลักการดานศาสนาอิสลามมาปองกัน

แกไขปญหายาเสพติดได จึงควรมีการศึกษาเรียนรูแลกเปลี่ยนกันในระหวางชุมชนท่ีศึกษากับชุมชน

อิสลามอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานครเพ่ือจะสามารถนําหลักการศาสนาอิสลามและการคนหาทุนทางสังคม

ของชุมชนอ่ืนๆเพ่ือหาแนวทางปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนเหลานั้นได 

2. ควรมีการเผยแพรการนําหลักการ องคความรูดานศาสนาอ่ืนๆ และทุนทางสังคมของ

ชุมชนมาใชในการศึกษาวิจัยใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหเทาทันกับสถานการณยาเสพติดท่ีทวีความรุนแรงข้ึน
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ทฤษฎีการศึกษาของจอหน ดิวอ้ีและขอโตแยงทางการศึกษา 

 

ณฐิกา ครองยุทธ 
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บทคัดยอ 

ทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ีมีฐานความคิดมาจากทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยมและ

ประสบการณของเขา แนวคิดการศึกษาของดิวอ้ีจะเนนไปท่ีการหาความรูดวยการปฏิบัติและเปน

แนวคิดหัวกาวหนาท่ีใหความสําคัญท้ังปจเจกและสังคมไปพรอมกัน อยางไรก็ตามแนวคิดการศึกษา

ของดิวอ้ีถูกโตแยงจากแนวคิดทางการศึกษาสําคัญในขณะนั้นไดแกแนวคิดการศึกษาปจเจกนิยมและ

การศึกษาฝายอนุรักษนิยม โดยบทความนี้จะเขาไปสํารวจขอโตแยงดังกลาวและจะแสดงใหเห็นวาขอ

วิจาณดังกลาวยังไมสามารถทาทายแนวคิดการศึกษาของดิวอ้ีได 

 

คําสําคัญ: ทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ี, ปฏิบัตินิยม, การศึกษาหัวกาวหนา 
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Abstract 

 Dewey’s theory of education was based on his theory of pragmatic truth and 

his concept of experience. Dewey’s theory of education focused on pragmatic inquiry, 

and it was a conception of progressive education that underscored the importance of 

both individual and society. However, Dewey’s theory of education was objected by 

the then-mainstream conceptions of education, i.e., the educational individualists and 

traditional education theorists. In this paper, I will examine those objections and show 

that those objections could not challenge Dewey’s theory of education. 

 

Keywords: Dewey’s theory of education, pragmatism, progressive education 
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ทฤษฎีการศึกษาของจอหน ดิวอ้ีและขอโตแยงทางการศึกษา 
ทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey 1966, 2015) วางอยูบนทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตนิิยม

และแนวคิดเรื่องประสบการณของดิวอ้ี (Dewey 1965)  ประสบการณนิยมตามแนวคิดของดิวอ้ี

แตกตางไปจากมโนทัศนประสบการณนิยมในกระแสหลัก กลาวคือ ประสบการณนอกจากจะหมายถึง

การรับรูเชิงประจักษแลวยังหมายรวมถึงการลงมือปฏิบัติกับโลกหรือมีปฏิสัมพันธกับโลกดวยเชนกัน 

และดิวอ้ี(Dewey 2006a; 2006b) ยังไดเสนอทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยมท่ีอธิบายวาความจริง

จะตองไดรับการทดสอบยืนยันดวยวิธีการแบบวิทยาศาสตร ทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ีจึงมีลักษณะโดด

เดนในแงการเรียนจะตองมีการลงมือปฏิบัติและสงผลตอโลกภายนอก โดยกอนท่ีจะกลาวถึงแนวคิด

การศึกษาของดิวอ้ี จึงจะขออธิบายถึงทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยมของดิวอ้ีและแนวคิดเรื่อง

ประสบการณของดิวอ้ี ซ่ึงแนวคิดท้ังสองเปนดังตอไปนี้ 

 

ทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยมของดิวอ้ี 

ดิวอ้ี (Dewey 1965) ปฏิเสธแนวคิดแบบทวินิยม (dualism) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีแบงแยก

ระหวางผูรูกับสิ่งท่ีถูกรู  (subject / object) แยกเหตุผลกับกิจกรรมทางกายภาพ แยกจิตกับกาย

(mind / body)  ประสบการณแบบทวินิยมคือการรับรู (perceive/sense) โลกภายนอกหรือโลก

ธรรมชาติของมนุษยหรือผูรู และโลกภายนอกนั้นดํารงอยูโดยตัวมันเองและเปนอิสระจากการรับรูและ

ความคิดของผูรับรู ดิวอ้ีเห็นวาแนวคิดแบบทวินิยมแบงโลกภายนอกแยกขาดจากผูรับรูและทําให

กิจกรรมทางกายภาพเปนกิจกรรมเชิงปฏิบัติไมเก่ียวของกับความรู โดยความรูตามแนวคิดแบบทวิ

นิยมจึงเปนกิจกรรมทางความคิดและเหตุผลเทานั้น  ดิวอ้ี (Dewey 2006a) ยังไดปฏิเสธทฤษฎีความ

จริงแบบจิตนิยม(idealism) และทฤษฎีความจริงแบบสัจนิยม(realism) ซ่ึงดิวอ้ีจัดใหแนวคิดสหนัย

( coherence)  อยู ใ นกลุ ม เดี ย ว กัน กับทฤษฎี คว ามจริ ง แบบจิ ตนิ ยม  และแนว คิดสมนั ย

(correspondence) อยูในกลุมเดียวกันกับทฤษฎีความจริงแบบสัจจนิยม โดยมองวาท้ังสองทฤษฎี

ความจริงนี้ยังวางอยูบนแนวคิดแบบทวินิยมท่ีใหมองวาความรูเปนกิจกรรมทางจิต 

ทฤษฎีความจริงแบบจิตนิยมหรือสหนัยอธิบายวา สิ่งตาง ๆ ท่ีมีอยูจริงนั้นไมแยกจากการรับรู

และความคิดหรือจิตของมนุษย สิ่งท่ีมีอยูจริงนั้นจะข้ึนอยูกับการรับรูและความคิดของมนุษย การหา

ความจริงตามทัศนะนี้จะเปนกิจกรรมทางการคิดดวยเหตุผล ประพจนหรือขอความท่ีจริงตามแนวคิด

นี้จะหมายถึงขอความจะตองไปสอดคลองกัน(cohere) กับขอความอ่ืน ๆ ท่ีเรารับวาจริงอยางไม

ขัดแยงกัน ความรูตามทัศนะนี้หมายถึงประพจนท่ีจริงท่ีสอดคลองกับประพจนอ่ืน ๆ โดยเกิดจาก

กิจกรรมทางการคิดดวยเหตุผล (Dewey, 2006a: 342)   ดิวอ้ี (Dewey 2006a) วิจารณวาปญหา

ของทฤษฎีสหนัยคือ เกณฑในการหาความจริงตามทฤษฎีนี้จะทําใหขอความท่ีเกิดจากจินตนาการ 
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ความฝนท่ีไมเก่ียวกับขอเท็จในโลกสามารถเปนจริงได กลาวคือ ทฤษฎีความจริงแบบจิตนิยมหรือสห

นัยเสนอเกณฑการหาความจริงดวยการดูความสอดคลองกันภายในชุดขอความ จึงเปนไปไดท่ีความ

ฝนหรืออาการหลอนจะสามารถสรางชุดขอความท่ีสอดคลองกันเอง ซ่ึงทําใหขอความตาง ๆ นั้นเปน

จริงได แมวาขอความเหลานั้นอาจไมไดพูดถึงขอเท็จจริงท่ีอยูในโลกภายนอกเลยก็ตาม  

ทฤษฎีความจริงแบบสัจนิยมหรือสมนัย เสนอวา สิ่งตาง ๆ มีอยูจริงเปนอิสระจากความคิด

และการรับรูของมนุษย ประพจนท่ีจริงหมายถึงขอความตรงกับ (correspond) ขอเท็จจริงในโลก

ภายนอก  ความรูก็คือประพจนท่ีจริงโดยหมายถึงขอความท่ีตรงกับขอเท็จจริงในโลก ความรูจะมา

จากการรับรูวัตถุภายนอกในลักษณะท่ีวัตถุภายนอกมาประทับท่ีจิตของเรา ดิวอ้ี (Dewey 2006a) 

วิจารณทฤษฎีความจริงแบบสัจนิยมหรือสมนัยไวดังนี้ ทฤษฎีความจริงแบบสัจนิยมหรือสมนัยเสนอ

เกณฑการหาความจริงดวยการบอกวา ความจริงคือการตรงกันระหวางขอความกับขอเท็จจริงในโลก 

ขอความจะเปนจริงก็ตอเม่ือขอความรายงานสิ่งท่ีเปนเชนนั้นจริงตามจริงในโลก แตเราจะรูไดอยางไร

วาสิ่งตาง ๆ เปนจริงเชนนั้น การกลาวเชนนี้ยอมเทากับยอมรับ(assume) ไวแลววาเรารูความจริงอยู

กอนแลว มากไปกวานั้นปญหาตอมาคือเรารูไดอยางไรวาขอความมันตรงกับขอเท็จจริงภายนอก ซ่ึง

วิธีท่ีจะรูไดคือ ตองมีตัวกลางเปนตัวตัดสินวาขอความกับวัตถุนั้นตรงกันหรือไหม และหากตัวกลาง

เปนขอความท่ีรายงานวาขอความดังกลาวตรงกับวัตถุ ก็ตองตรวจสอบขอความท่ีเปนตัวกลางอีกวา

เปนจริงหรือไม ซ่ึงจะตรวจสอบก็หาตัวกลางเพ่ิมอีกเพ่ือมาตรวจขอความท่ีเปนตัวกลางรายงานจริง

หรือไม จะเห็นไดเราวาจะตองหาตัวกลางมาตรวจสอบอยางไมสิ้นสุด และหากตัวกลางไมใชขอความ

หรือภาษาแตเปนวัตถุ ซ่ึงก็ดูเหมือนไมมีวัตถุใดท่ีจะทําหนาท่ีเปรียบเทียบระหวางขอความกับวัตถุ  

  อยางไรก็ตาม ดิวอ้ี (Dewey 2006b) เห็นวาแมท้ังสองทฤษฎีจะอธิบายความจริงและ

ความรูตางกัน แตท้ังสองทฤษฎีตางก็มีการอธิบายความรูในลักษณะท่ีวาความรูถูกสรางข้ึนจากจิต 

โดยทฤษฎีสหนัยถือวาความรูมาจากความคิดเหตุผล สวนทฤษฎีสมนัยถือวาความรูมาจากการรับรู

วัตถุในลักษณะท่ีวาวัตถุภายนอกมาประทับท่ีจิตของเรา (passive receptivity)  จากการอธิบายของ

ท้ังสองทฤษฎีก็ลวนเปนการสรางความรูท่ีปราศจากการลงมือปฏิบัติ เชน การเก็บขอมูลจากการ

สังเกต ทดลอง เปนตน  กระบวนการหาความรูและความจริงตามท้ังสองทฤษฎีนี้จึงเปนกิจกรรม

ภายในจิตและแยกขาดจากกิจกรรมทางกายภาพ การลงมือปฏิบัติทางกายภาพ 

ดิวอ้ี (Dewey 2006a) กลาววาท้ังสองทฤษฎีมองวาการยืนยันประพจนทําไดดวยตัวมันเอง 

ราวกับวาหลักฐานทุกอยางท่ีจะยืนยันนั้นวางอยูตรงหนาพรอมสําหรับยืนยัน ซ่ึงการยืนยันประพจน

ทําไดดวยตัวมันเองดังกลาวทําใหการตรวจสอบความจริงเปนกิจกรรมทางปญญาหรือทางจิต และมอง

วาคาความจริงขอความไมไดมาจากการคนควาและแสวงหาหลักฐานมายืนยัน  ดิวอ้ี (Dewey 2006a) 

เสนอทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยม (pragmatic theory of truth) ท่ีอธิบายวาธรรมชาติของ

ขอความคือสมมติฐานท่ีเราตองนําไปทดสอบหรือทดลอง ความจริงของขอความมาจากทดสอบ ซ่ึง
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การทดลองคือกิจกรรมของการสืบคน ดังนั้นความจริงตามทฤษฎีปฏิบัตินิยมคือผลจากการลงมือ

ปฏิบัติ จากกระบวนการสืบคนดวยการนําขอความไปทดสอบ เชน การแสวงหาหลักฐานตาง ๆ มา

ยืนยันขอความ การทดลองทางวิทยาศาสตร เปนตน ความรูตามทฤษฎีปฏิบัตินิยมก็เชนกัน ความรู

เปนผลจากคนควา ทดสอบ ทดลอง การนําไปปฏิบัติใชไดจริงท่ีสามารถแกปญหาได 

 

แนวคิดเร่ืองประสบการณของดิวอ้ี 

ประสบการณตามแนวของดิวอ้ี (Dewey 2015) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธของมนุษยกับ

สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ประสบการณตามแนวคิดของดิวอ้ีจึงประกอบดวยสองมโนทัศนสําคัญไดแก 

ความตอเนื่อง (continuity) และ การปฏิสัมพันธ (transaction or interaction)  

ความตอเนื่องของประสบการณ หมายถึง ประสบการณตาง ๆ จะมีลักษณะตอเนื่องมาจาก

เหตุการณกอนหนาในอดีตและจะสงผลกระทบ(affect, influence) อยางใดอยางหนึ่งกับเหตุการณท่ี

ตามมา โดยเหตุการณท่ีตามมาหรือผล(the consequence) ท่ีตามจากความตอเนื่องอาจเปนผลท่ีดี

หรือเลวรายก็ได ซ่ึงผลท่ีตามมาจะเปนตัวกําหนดประสบการณตอไปของเราวาควรกระทําอะไรตอไป 

(Dewey, 2015:35)   การปฏิสัมพันธ หมายถึงประสบการณท่ีมนุษยหรือผูรับรูมีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมท้ังทางกายภาพและทางสังคม สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไดแก วัตถุ สิ่งของตาง ๆ ในโลก 

สิ่งแวดลอมทางสังคมคือ มนุษยติดตอสัมพันธกับมนุษยดวยกัน ไดแก การสื่อสารพูดคุยกันของมนุษย

ในเรื่องตาง ๆ สิ่งแวดลอมหมายถึงความตอเนื่องของเหตุการณตาง ๆ ในโลก ซ่ึงมนุษยจะปฏิสัมพันธ

กับสิ่งแวดลอมท้ังในฐานะผูกระทํา (active, doing) และรับผล (passive, undergoing, suffering) 

จากท่ีไดกระทําไป เชน เราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและผลจากกระทํานั้นจะสงผลกระทบกับตัวเรา 

ประสบการณก็เปนเชนนั้น เม่ือเรามีประสบการณก็หมายถึงเราไดกระทําตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเราจะ

ไดรับผลกับจากสิ่งท่ีเราทํา สิ่งมีชีวิตปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมก็เพ่ือปรับตัวใหสามารถอยูรอด การ

ปรับตัวท่ีเกิดจากการกระทําของสิ่งมีชีวิตจะสงผลใหสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง (Dewey, 1966: 

139-140; 2015: 42-44)  

ประสบการณตามแนวคิดของดิวอ้ีไมไดวางอยูบนแนวคิดทวินิยมท่ีแบงแยกระหวาง ผูรับรู

(subject) กับ สิ่งท่ีถูกรู(objects/world) ประสบการณแบบทวินิยม แตประสบการณตามแนวคิด

ของดิวอ้ี คือความเปนหนึ่งเดียวระหวางมนุษยหรือผูรูกับโลกธรรมชาติ ไมมีการแบงแยกระหวางผูรับรู

กับสิ่งท่ีถูกรู  และประสบการณคือการสัมพันธติดตอกับโลกธรรมชาติภายนอก แนวคิดเรื่อง

ประสบการณของดิวอ้ีสัมพันธกับการคิดและความรูดังนี้ 

 ประสบการณกับการคิด การคิด (thinking) ท่ีเปนประสบการณสําหรับการศึกษาตามแนวคิด

ของดิวอ้ีไดแกการคิดไตรตรอง (reflective thinking) หรือ ประสบการณคิดไตรตรอง (a reflective 
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experience) ซ่ึงการคิดไตรตรองสําหรับดิวอ้ี (Dewey 1966) คือกระบวนการคิดภายในและการคิด

ท่ีหมายถึงกระบวนการทดลองแบบวิทยาศาสตรท่ีมีผลนําไปสูการเปลี่ยนแปลงตอสิ่งแวดลอม  การคิด

ไตรตรองท่ีเปนการคิดในกระบวนการทดลองแบบวิทยาศาสตรคือกระบวนการคนควา ทดลองและยัน

ยืนผลการทดลอง การคิดไตรตรองเชนนี้คือการพยายามหาความเชื่อมโยงระหวางเหตุการณกอนหนา

และหลัง การคิดไตรตรองนี้จะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือเจอกับเหตุการณท่ีเปนปญหา(problematic) หรือ 

เหตุการณท่ีทําใหเราสงสัย(doubt) เหตุการณดังกลาวคือเหตุการณท่ีไมสมบูรณ การคิดไตรตรองเปน

กระบวนการการสืบคน (inquiry) เพ่ือจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงและยุติปญหาหรือยุติความสงสัย 

กระบวนการคิดไตรตรองกลาวดังของดิวอ้ี มีลักษณะเปนดังนี้   (1) การคิดเริ่มตนจากเหตุการณท่ีเปน

ปญหา สับสน (confusion) งุนงง (perplexity) สงสยั (doubt) ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีไมสามารถกําหนด

ควบคุมได   (2) หลังจากเกิดปญหาจะทําใหเกิดการคิดไตรตรองและการสืบคนปญหาท่ีเกิดข้ึน เริ่ม

ดวยการตีความ อธิบายองคประกอบตาง ๆ ท่ีอาจทําใหเกิดปญหาดังกลาว   (3) จากนั้นก็พิจารณา

ตรวจสอบ สังเกตการณ คนหา วิเคราะหรายละเอียดของเง่ือนไข ปจจัยตาง ๆ เพ่ือระบุปญหาให

ชัดเจน   (4) ตั้งสมมติฐานจากรายละเอียดของปจจัย เง่ือนไขท่ีไดจากการตรวจสอบดังกลาว 

สมมติฐานคือแนวทางสําหรับแกไขปญหา   (5) การนําสมมติฐานไปทดลอง ดวยการนําปฏิบัติใชจริง

เพ่ือทดสอบวาจะไดผลลัพธตามท่ีสมมติฐานไดคาดการณไวหรือไม และเพ่ือยันยืนวาสมมติฐาน

ดังกลาวแกปญหาไดหรือไม หากการทดลองไดผลซ่ึงสามารถแกปญหาไดเราก็สามารถยอมรับ

สมมติฐานนี้และเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป กระบวนการคิดไตรตรอง 5 ข้ันตอนดังกลาวนี้เอง

ท่ีทําใหการคิดไตรตรองเขามาอยูในประสบการณ (Dewey, 1966: 150-151)     

การคิดไตรตรอง คือการพยายามเขาใจและอธิบายความเชื่อมโยงระหวางประสบการณกอน

และหลัง โดยหาความเชื่อมโยงของเหตุการณท่ีไดทําไปกับผลเกิดท่ีตาม ซ่ึงการพบความเชื่อมโยงนี้

แสดงถึงความตอเนื่องของประสบการณ ในแงนี้การคิดไตรตรองถือเปนกิจกรรมท่ีเปนความตอเนื่อง

ของประสบการณ การคิดไตรตรองเชนนี้จะทําใหเกิดประสบการณเชิงสติปญญา (intelligent 

experience) และทําใหเกิดความรู รวมถึงยังทําใหประสบการณมีความหมาย (meaning) สามารถ

ทําใหเราอธิบายความเชื่อมโยงของประสบการณไดอยางมีเหตุผล (reasonable) การคิดไตรตรอง

เชนนี้ถือเปนประสบการณสําหรับการศึกษา วิธีการเรียนการสอนคือการมุงฝกฝนการคิดไตรตรอง

ใหกับนักเรียน (Dewey, 1966: 145)   

จะเห็นไดวาการคิดท่ีเปนการคิดไตรตรองดังกลาวตามแนวคิดของดิวอ้ีจะไมใชกิจกรรมแต

เฉพาะจิตท่ีแยกขาดจากสิ่งกายภาพ แตการคิดเปนสิ่งอยูในประสบการณและเปนกิจกรรมท่ีมนุษย

สัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยหวังท่ีจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติในโลก การคิดไตรตรองนี้

ทําเราจะมีความรูโดยสามารถเขาใจและอธิบายความเชื่อมโยงของเหตุการณกอนหนาท่ีเราไดทําไปกับ

ผลท่ีตามมาไดอยางมีความหมาย 
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 ประสบการณกับความรู ความรูสําหรับดิวอ้ี (Dewey 1966) เปนผลมาจากกระบวนการ

สืบคนซ่ึงไดแกกระบวนการคิดไตรตรอง หรือ วิธีสืบคนดวยวิธีแบบวิทยาศาสตรท่ีเปนกระบวนการ

ทดลองท่ีมีการลงมือปฏิบัติและทดสอบผล ความรูสําหรับดิวอ้ีคือความรูเชิงปฏิบัตินิยม(pragmatic) 

โดยจะดูท่ีผลลัพธของการนําความรูไปปฏิบัติใช หากผลการทดลองแสดงใหวาแนวคิดหรือสมมติฐาน

สามารถแกไขปญหาได แนวคิดดังกลาวก็จะถือเปนความรู ความรูจะตองสามารถนํามาใชแกไขปญหา

ได ความรูตองกอใหประโยชนในเชิงปฏิบัติและเกิดประสบการณใหมท่ีดีข้ึน ความรูไมไดเปนสิ่งท่ี

แนนอนตายตัว ความรูมีลักษณะชั่วคราว เม่ือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไปจะทําใหเกิดปญหาใหม 

และความรูเดิมท่ีเราเคยปฏิบัติมาไมสามารถแกปญหาได เราจึงตองพยายามแกปญหาดวยการ

ปรับเปลี่ยนความรูเดิม หาความรูใหม  ความรูจะทําใหประสบการณมีความหมาย 

ความรูตามแนวคิดของดิวอ้ีจึงวางอยูบนทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยมและแนวคิดเรื่อง

ประสบการณ กลาวคือ ประสบการณสําหรับดิวอ้ี หมายถึง ความตอเนื่อง และ การปฏิสัมพันธ 

กลาวคือ ความรูเปนผลผลิตจากมนุษยมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคม สวน

การมีปฏิสัมพันธทางสังคมคือมนุษยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลตอกัน สวนการมีปฏิสัมพันธ

ทางกายภาพไดแก ความรูเปนผลมาจากมนุษยลงปฏิบัติสืบคนผานกระบวนการทดลองแบบ

วิทยาศาสตร กระบวนการสืบคนและการทดลองเปนกระบวนการท่ีแสดงถึงความตอเนื่องของ

ประสบการณ ผลของการทดลองก็คือผลจากความตอเนื่องของประสบการณ ผลการทดลองคือ

ตัวกําหนดความรู หากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาแนวคิดหรือสมมติฐานสามารถแกไขปญหาได 

จากกลาวมานี้จะเห็นไดวาความรูท่ีไดนั้นเปนผลผลิตจากประสบการณการคิดไตรตรองและเปน

ความรูแบบปฏิบัตินิยมท่ีคุณคาของความรูคือผลลัพธเชิงปฏิบัติท่ีทําใหเกิดประโยชนตอตัวมนุษยเอง

และตอสังคมของมนุษย ความรูเปนแนวทางพัฒนาชีวิตของมนุษยในดีข้ึน ทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัติ

นิยมและแนวคิดประสบการณนี้เปนแนวคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญของการสรางทฤษฎีการศึกษาและ

แนวทางการเรียนการสอนของดิวอ้ี  

 

ทฤษฎีการศึกษาและการเรียนการสอนตามแนวคิดของดิวอ้ี 

ทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ี คือการเสนอใหเปาหมายของการศึกษาคือการฝกฝนการคิดใหกับ

นักเรียนและสรางนักเรียนใหเปนผูคนควาหาความรู โดยการคิดตามแนวคิดของดิวอ้ี  หมายถึงการคิด

ไตรตรอง และแนวทางการศึกษาและการเรียนการสอนจึงเปนไปตามมโนทัศนความตอเนื่องและการ

ปฏิสัมพันธ  

ตามหลักการการปฏิสัมพันธ โรงเรียนจะตองจัดสภาพแวดลอมท่ีเปนกระตุนและฝนฝกการ

คิดไตรตรองใหกับนักเรียน เปดโอกาสใหนักเรียนสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนและเรียนรูดวยการลงมือ

ปฏิบัติ ครูจะตองจัดสิ่งแวดลอมใหนักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธท้ังทางกายภาพและทางสังคม การ
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ปฏิสัมพันธทางกายภาพไดแก ในโรงเรียนจะตองมีอุปกรณการเรียนเชน หนังสือ เกมฝกฝน ของเลน 

อุปกรณงานฝมือ เครื่องเขียน เพ่ือใหนักเรียนไดใชสําหรับการเรียนรู   ในสวนการปฏิสัมพันธทาง

สังคมหมายถึงการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิด การเรียนจะตองมีการสื่อสารเพ่ือใหทุกคนรวมถึงครูได

มีสวนรวมในการทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิด กระตุนความคิด รวมกันทํากิจกรรมการคิดไตรตรอง

ตรองเพ่ือแกไขปญหาดวยกันท้ังระหวางนักเรียนดวยกันและกับครู  การปฏิสัมพันธระหวางครูกับ

นักเรียนนั้น  ครูจะเขารวมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณกับนักเรียน และครูควรศึกษาความสนใจ

(interest) ความตองการ(need) และความสามารถ(capacities) ของนักเรียนแตละคน เพ่ือท่ีจะได

หาแนวทางและเนื้อหาความรูใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน สิ่งสําคัญของการจัดสิ่งแวดลอมในการ

เรียนคือครูควรสรางสิ่งแวดลอมท่ีตอบสนองตามความสนใจและความสามารถตามการพัฒนาการของ

นักเรียนแตละคน (Dewey, 2015: 44-47)  

ดิวอ้ี (Dewey, 2015) เสนอใหเนื้อหาความรู หรือ วิชาเรียนจะตองเปนไปตามหลักการความ

ตอเนื่องท่ีความรูควรสามารถนํามาปรับใชไดกับชีวิตประจําวันและอนาคต กลาวคือเนื้อหาความรู

จะตองเปนประสบการณท่ีตอเนื่องจากอดีต ปจจุบันและนําไปสูสรางประสบการณใหมตอไป  เนื้อหา

ความรู ท่ีเรียนจะประกอบไดดวยความรู ท่ีประสบความสําเร็จในอดีตและเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับ

เหตุการณปจจุบัน เพราะความรูปจจุบันนั้นเปนผลพวงมาจากการปฏิบัติใชความรูในอดีต ความรูใน

อดีตจะชวยใหเราเขาใจเหตุการณปจจุบันมากข้ึน สวนขอมูลปจจุบันและอดีตจะชวยใหเราสามารถ

วางแผนรับมือกับปญหาตางๆในประสบการณปจจุบันและชวยในการวางแผนปรับปรุงและสราง

ประสบการณใหมๆในอนาคต  

ดิวอ้ี (Dewey 2015) ไมเห็นดวยกับการศึกษาแบบจารีต (the traditional education) 

เพราะเห็นวาวิชาเรียนตามแนวคิดของการศึกษาแบบจารีตนั้นขาดความตอเนื่องของประสบการณ 

การศึกษาแบบจารีตใหความสําคัญแตความรูท่ีประสบความสําเร็จในอดีต และมองวาการศึกษาคือ

การเตรียมความพรอมนักเรียน(preparation) ใหมีทักษะพ้ืนฐานเพ่ือไปใชในอนาคต วิชาความรูตาม

การศึกษาแบบจารีตคือความรูในอดีตท่ีประสบความสําเร็จท่ีทําใหเปนความรูพ้ืนฐานท่ีนักเรียนจะตอง

เรียนรู ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไกลจากประสบการณตรงในชีวิตปจจุบันของนักเรียน แตความรูเหลานี้จะเปน

ประโยชนกับนักเรียนในอนาคตและเปนพ้ืนฐานในการเรียนข้ันตอไป แนวทางการเรียนการสอนตาม

ทัศนะนี้จะมีกฎเกณฑท่ีตายตัว รูปแบบการเรียนท่ีตายตัว แนวทางการปฏิบัติท่ีตายตัวสําหรับนักเรียน   

ดิวอ้ี (Dewey 2015) วิจารณการศึกษาแบบจารีตวา การใหความสําคัญกับความรูในอดีตท่ี

เคยประสบความสําเร็จเพ่ือเตรียมความพรอมดังกลาวนั้น เปนการเตรียมนักเรียนใหนําความรูไปใช

ประโยชนในอนาคตขางหนา(remote future) กลาวคือ การศึกษาแบบจารีตจะเตรียมนักเรียนดวย

การสอนความรู พ้ืนฐานท่ีหางไกลจากประสบการณตรงของนักเรียน จึงทําใหนักเรียนไมเห็น

ความสําคัญของเนื้อหาและนักเรียนจะไมจริงจังกับการเรียนเพ่ือนําไปใชในอนาคตขางหนา ผลคือ
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นักเรียนก็จะไมสามารถนําความรูท่ีเรียนมาไปใชประโยชนไดในอนาคต ดิวอ้ี (Dewey 2015) เสนอวา

เง่ือนไขของการเตรียมนักเรียนใหสามารถนําความรูไปใชประโยชนในอนาคตคือการฝกฝนใหนักเรียน

ปรับใชความรูกับเหตุการณปจจุบัน ซ่ึงเหตุการณปจจุบันหมายถึงประสบการณท่ีเก่ียวของกับนักเรียน

โดยตรง การฝกฝนดังกลาวคือการเชื่อมโยงความรูใหเขากับเหตุการณในชีวิตปจจุบัน เม่ือนักเรียนเห็น

ความเชื่อมโยงของความรูกับประสบการณในชีวิตแลว นักเรียนจะสามารถปรับใชความรูกับเหตุการณ

ปจจุบัน และเขาก็จะสามารถนําความรูท่ีไดเรียนมาไปปรับใชใหเปนประโยชนกับอนาคตไดเชนกัน 

นอกจากนี้ วิชาความรูท่ีแนนอนตายตัวในอดีตเปนความรู ท่ีไมตอบสนองตอความตองการและ

ความสามารถของปจเจก  

ขณะเดียวกันดิวอ้ี (Dewey 2015) มองวา การศึกษาแบบหัวกาวหนา (the progressive 

education) มักใหความสําคัญแตความรูและประสบการณปจจุบัน โดยเนนเพ่ือตอบสนองความ

ตองการและความสนใจของผูเรียน ทัศนะนี้จะตรงกันขามกับทัศนะแบบจารีต โดยทัศนะแบบหัว

กาวหนาจะใหความสําคัญกับเสรีภาพ(freedom)ของผูเรียน การเรียนจะใหอิสระกับนักเรียนในการ

แสวงหาความสนใจและความตองการของตน การศึกษาแบบหัวกาวหนาจะเนนไปท่ีการพัฒนา

ประสบการณของตัวบุคคล เนื้อหาวิชาเรียนก็จะเปนเนื้อหาในปจจุบันท่ีจะทําใหนักเรียนนําความรูไป

ปรับใชกับชีวิตประจําวันและในอนาคตได  ดิวอ้ีเห็นวาทัศนะนี้ละเลยความรูในอดีต มองวาความรูใน

อดีตนั้นลาสมัยและจบสิ้นไมเก่ียวกับปจจุบัน ขณะท่ีเหตุการณปจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก 

เรื่องราวความรูตาง ๆในอดีตจึงตางกับปจจุบัน เราจึงควรศึกษาความรู ณ ปจจุบันเพ่ือใชรับมือกับ

ปญหาปจจุบันและอนาคต  

ดิวอ้ี (Dewey 2015) ไมเห็นดวยกับแนวคิดการศึกษาแบบหัวกาวหนา เพราะเห็นวาวิชาท่ี

เนนแตประสบการณปจจุบันนั้นขาดความตอเนื่องของประสบการณ เนื่องจากประสบการณและ

เหตุการณปจจุบันตาง ๆลวนเปนผลมาจากอดีต ตัวอยางเชน สภาพปจจุบันท่ีมีความสะดวกก็เปนผล

มาจากการใชความรูท่ีพัฒนาสืบเนื่องมาจากอดีตเชน ความรูเรื่องกระแสไฟฟา สารเคมี ความรอน 

เปนตน ประสบการณในอดีตยังชวยใหเราเขาใจเหตุการณในปจจุบัน หากเราศึกษาแตเหตุการณ

ปจจุบันไมสนใจอดีตก็จะทําใหเราเขาใจปญหาในปจจุบันไมดีพอ ดวยเหตุนี้เนื้อหาวิชาเรียนจะตองมี

ความตอเนื่องท่ีตองไมท้ิงเนื้อหาความรูในอดีตและตองเรียนรูเนื้อหาความรูปจจุบันซ่ึงความรูปจจุบัน

จะมีรายละเอียดท่ีเฉพาะเปนขอมูลสําหรับรับมือกับเหตุการณปจจุบันและวางแผนเพ่ืออนาคต  ดิวอ้ี

เห็นดวยกับทัศนะแบบหัวกาวหนาในเรื่องการศึกษาท่ีตอบสนองประสบการณของผูเรียน แตดิวอ้ีเห็น

วาไมใชทุกประสบการณจะเปนประสบการณสําหรับการศึกษา ประสบการณท่ีเหมาะสําหรับ

การศึกษาคือประสบการณคิดไตรตรองท่ีวางอยูบนการปฏิสัมพันธและความตอเนื่อง ความตอเนื่อง

ของประสบการณสําหรับการศึกษาคือลักษณะของการเจริญเติบโต(growth) ท่ีหมายถึงความตอเนื่อง

ท่ีแสดงถึงการปรับปรุงสิ่งท่ีผานมาและพัฒนาไปสูประสบการณอ่ืน ๆตอไปในอนาคตใหดียิ่งข้ึน สวน
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ประสบการณท่ีเกิดจากนิสัยคุนชิน ไดแก ทักษะท่ีทําโดยอัตโนมัติ พฤติกรรมกิจวัตร ประสบการณ

เหลานี้คือประสบการณท่ีขาดการคิด ขาดการคิดไตรตรอง นิสัยคุนชินเหลานี้จะขาดความสามารถการ

นําทักษะความรูไปประยุกตใชกับสิ่งใหมๆ ประสบการณเชนนี้จึงขาดการเจริญเติบโต  ประสบการณ

คิดไตรตรอง เปนประสบการณท่ีแสดงถึงความตอเนื่องและการมีปฏิสัมพันธ กลาวคือประสบการณ

คิดไตรตรอง เปนกระบวนการสืบคนและทดลองท่ีใชหาความรูและแกปญหากอใหเกิดการเปลี่ยนตอ

สิ่งแวดลอมในทางดียิ่งข้ึน ถือเปนประสบการณท่ีสามารถนําความรูไปใชประโยชนและพัฒนา

ประสบการณในอนาคต ประสบการณคิดไตรตรองจึงเปนประสบการณท่ีมีการเจริญเติบโต (Dewey, 

1966: 163)    ดังนั้น แนวคิดของดิวอ้ีจะรับทัศนะแบบจารีตในแงไมละเลยความรู ท่ีประสบ

ความสําเร็จในอดีตและรับทัศนะแบบหัวกาวหนาในเรื่องการใหความสําคัญกับความรูปจจุบันและ

ประสบการณของผูเรียน โดยความรูในอดีตและประสบการณปจจุบันจะตองมีความตอเนื่องใน

ลักษณะท่ีผูเรียนควรเขาใจความรูในอดีตเชื่อมโยงกับความรูปจจุบันและประสบการณปจจุบัน 

กระบวนการของความรู หรือ วิชาเรียน (subject-matter) สําหรับนักเรียนมี 3 ลําดับไดแก 

การเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติ การติดตอสื่อสารและการสืบคนดวยวิธีวิทยาศาสตร ดิวอ้ี(Dewey 

1966) ไดอธิบายกระบวนการของความรู หรือ วิชาเรียนไวดังนี้ 

1) การลงมือปฏิบัติ(doing)  หมายถึงความรูท่ีเปน การรูจักวิธีทํา (how to do) เชน รูวิธีเดนิ 

รูวิธีเขียน รูวิธีอาน รูวิธีคํานวณ รูวิธีใชเครื่องมือ รูจักวิธีข่ีจักรยาน รูจักวิธีข่ีมา เปนตน ดิวอ้ี(Dewey 

1966) เห็นวา ความรูจากการลงมือปฏิบัติเปนความรูลําดับแรกเริ่มของมนุษยในการรูจักสิ่งของตางๆ

ดวยการมีปฏิสัมพันธกับมัน ความรูจากการลงมือปฏิบัติเปนความรูในลักษณะของการเรียนรูจากการ

กระทําหรือการลงมือปฏิบัติ (learning by doing) และการเรียนเบื้องตนควรเริ่มดวยการลงมือปฏิบัติ 

เชนการทําศิลปะกับการงานพ้ืนฐานอาชีพ เปนตัวอยางของวิชาสําหรับการเรียนรูเบื้องตนท่ีเริ่มจาก

การลงมือปฏิบัติ  วิชาท่ีสอนเบื้องตนควรเปนวิชาท่ีเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ(Dewey 1966: 184)  

2)  การติ ดต อสื่ อสาร กับผู อ่ื น  ( communication/ intercommunication)  หรื อการ

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน การสื่อสารคือการเรียนรูจากผูอ่ืน ความรูในลําดับนี้จะไดจากรับขอมูลจากผูอ่ืน 

การสื่อสารกับผูอ่ืนจะทําใหความรูเพ่ิมพูนมากข้ึน โดยเราจะไดเรียนรูมากข้ึนจากประสบการณของคน

อ่ืน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันและทําใหเรามีประสบการณรวมกับผูอ่ืน ความรูจาก

การสื่อสารควรเปนขอมูลท่ีจะตองนําไปสูการเพ่ิมความหมายประสบการณผูเรียน ความรูสําหรับการ

สื่อสารคือขอมูลท่ีไดจากพูดคุยและรวมถึงตําราหนังสือ ผูเรียนจะตองนําขอมูลเหลานี้ไปใชแกปญหา 

แกความสงสัยได ไมใชเพียงทองจําและเปนความรูท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณของผูเรียน (Dewey, 

1966: 186) 

3) การสืบคนดวยวิธีวิทยาศาสตร ความรูท่ีไดจากวิธีสืบคนแบบวิทยาศาสตรเปนความรูท่ีถูก

การจัดการดวยเหตุผล ดิวอ้ี (Dewey 1966) มองวาความรูวิทยาศาสตรถือเปนความรูท่ีสมบูรณ 
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ความรูวิทยาศาสตรหมายถึงความรูท่ีมาจากวิธีสืบคนท่ีผานการทดลอง ซ่ึงการทดลองคือกิจกรรมท่ี

การยืนยันความเชื่อใหเปนความรู หากผลการทดลองแสดงใหวาแนวคิดหรือสมมติฐานสามารถแกไข

ปญหาได แนวคิดดังกลาวก็จะถือเปนความรู หากขาดการทดลองความเชื่อจะเปนเพียงทฤษฎี 

สมมติฐาน คําแนะและการคาดเดาเทานั้น การทดลองถือเปนวิธีการยืนยันความรู (Dewey 1966: 

188) 

นอกจากนี้ ดิวอ้ี (Dewey 1966) มองวาการศึกษาจะตองมีสวนในการสรางความเปนอยูท่ีดี

ใหกับสังคมท่ีเราอาศัยอยู วิชาเรียนควรเก่ียวของกับสังคม วิชาท่ีเรียนจะตองตอบสนองชีวิตในสังคม 

และเนื้อหาวิชาก็ควรเปนเรื่องท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตและสังคมท่ีเราอาศัยอยู เปนปญหาในสังคมและ

สามารถนําไปพัฒนาสังคมท่ีเราอาศัยอยูใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน วิชาท่ีสอนใหกับนักเรียนจะตอง

สามารถนํามาปรับใชไดกับชีวิตทางสังคมของนักเรียน การศึกษาจะตองใหความสําคัญกับการพัฒนา

ความเปนมนุษยเปนอยางแรกและใหความสําคัญกับการพัฒนาอาชีพรองลงมา   

วิชาเรียนควรเนนไปท่ีการลงมือปฏิบัติท่ีเขากับประสบการณในชีวิตปจจุบันในสังคมของ

นักเรียน ตัวอยางเชน การทําสวน นอกจากนักเรียนจะไดใชเครื่องมือทําสวนในการปลูกพืชแลว สิ่งท่ี

ตามมาคือนักเรียนจะเจอกับปจจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับเติบโตของพืช ไดแก สารเคมีในดิน แสง 

ความชื้นของอากาศ ชนิดของพืช สัตวท่ีเก่ียวของกับการเติบโตของพืช ซ่ึงปจจัยตางๆเก่ียวกับการ

เติบโตของพืชคือเนื้อหาของวิชาพฤกษศาสตรท่ีเชื่อมโยงกับการทําสวน ในการทําสวน นักเรียนก็จะ

เจอปญหาตางๆเก่ียวกับปจจัยเหลานี้ซ่ึงปญหาเปนตัวกระตุนใหนักเรียนคนควาขอมูลตางๆเพ่ือ

แกปญหาเก่ียวกับปจจัยเหลานี้ตอไป10

1 (Dewey, 1966: 200)  

การเรียนการสอนในชั้นเรียนควรจัดใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธทางสังคม ไดแก การสื่อสาร 

นักเรียนสามารถสื่อสารไดท้ังกับนักเรียนดวยกันและครู การสื่อสารคือการเรียนรูจากประสบการณ

ของผูอ่ืน มีประสบการณรวมกับผูอ่ืนและการสื่อสารยังชวยกระตุนนิสัยการคิดไตรตรองใหกับนักเรียน

อีกดวย ครูตองกระตุนนักเรียนใหคิดดวยการตั้งคําถาม ยกตัวอยางปญหาเพ่ือกระตุนใหนักเรียน

พยายามคิดและแกปญหาดวยตนเอง นอกจากนี้ การมีประสบการณรวมกับผูอ่ืนจะนําไปสูการหา

                                                                 
1 วิชาทางวิทยาศาสตรก็ตองเชื่อมโยงกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันในสังคมใหได ตัวอยางเชน วิชาฟสิกส เนื้อหาของฟสิกสพัฒนามาจาก

การใชเคร่ืองจักรเพื่อทุนแรง เชน เฝอง ลอ ชะแลง กระแสไฟฟา  วิชาฟสิกสควรเรียนเชื่อมโยงกับการทํางานของเคร่ืองจักร กลไกตางๆ

เหลานี้ที่ใชในชีวิตประจําวันในสังคมจําพวกระบบขนสง เคร่ืองยนต เคร่ืองจักร ระบบไฟฟา เปนตน  วิชาเคมี ก็เปนวิชาที่พัฒนามาการ

จากกระบวนทําใหแหง  การฟอกสี  โลหะ  นักเรียนก็ควรเรียนรูวิชาเคมีจากกระบวนการเหลานี้ซ่ึงเปนที่มาของโลหะและสารเคมีภัณฑ

ตางๆที่เราใชชีวิตประจําวัน  วิชาคณิตศาสตรซ่ึงถือวาเปนนามธรรมที่สุดก็ตองเชื่อมโยงใหเห็นการทํางานของคณิตศาสตรโดยเชื่อมโยง

กับวิชาเลขาคณิต  ซ่ึงเลขาคณิตคือการวัดพื้นที่ วัดส่ิงของและในการวัดจะตองอาศัยระบบการคํานวณตัวเลขของคณิตศาสตรนั่นเอง 

(Dewey, 1966:200-201) 
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ประโยชนสวนรวม (shared common interest) ซ่ึงประโยชนสวนรวมเปนสิ่งท่ีทําใหสมาชิกใน

ชุมชนสามารถดํารงอยูรวมกันได (Dewey, 1966:159)  

ดิวอ้ี(Dewey 1966) เสนอวาเง่ือนไขสังคมท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูดังกลาวเปนไปไดคือ

สังคมประชาธิปไตย (Democratic society) เนื่องจากสังคมประชาธิปไตยสําหรับดิวอ้ีเปนสังคมท่ี

สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนไดอยางเสรีและเทาเทียมกัน (free interchange/ free intercourse)   

การสื่อสารแลกเปลี่ยนอยางเสรีจะชวยใหคนสามารถหาประโยชนสวนรวม(common interest) ท่ีจะ

นํามาชวยกําหนดแนวทางในการพัฒนาสังคมและความรู และสังคมประชาธิปไตยเปนแนวทางเดียวท่ี

จะทําใหเกิดสิ่งเหลานี้ ซ่ึงสังคมประชาธิปไตยของดิวอ้ี(Dewey 1966) ไมใชแคระบบการปกครองแต

หมายถึงสังคมท่ีมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนอยางเสรีและสังคมท่ีสมาชิกมีประโยชนสวนรวม ซ่ึงการ

สื่อสารแลกเปลี่ยนอยางเสรีและประโยชนสวนรวมเปนคุณสมบัติของสังคมท่ีทําใหสังคมนาอยูและทํา

ใหสังคมดํารงอยูได  

เปาหมายหลักของการศึกษาตามแนวคิดของดิวอ้ีคือ การศึกษาตองตอบสนองความตองการ

และความสนใจของนักเรยีนและตอบสนองสงัคมไปพรอมกัน โดยนักเรียนจะตองสามารถนําความรูไป

ใชประโยชนพัฒนาตนเองและสังคม การศึกษาจะตองฝกฝนใหนักเรียนใหเปนผูคนควาและมีนิสัยของ

การคิดไตรตรองดวยการลงมือปฏิบัติ ทดลอง เรียนรูจากปญหาท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวันและสังคม

ของนักเรียน การเรียนการสอนจะเปนการเรียนรูดวยการลงมือปฏิบัติและการทดลองและการสื่อสาร

แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูอ่ืนท่ีจะชวยขยายประสบการณใหกับบุคคล การสื่อสารแลกเปลี่ยนถือ

เปนสิ่งสําคัญท่ีจะชวยในการพัฒนาความรูและสังคม  

 

การศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ี  

ทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ี (Dewey 2015) เปนการประนีประนอมระหวางการศึกษาแบบ

จารีตและการศึกษาแบบหัวกาวหนา ในแงท่ีวาดิวอ้ีรับแนวคิดแบบจารีตในแงไมท้ิงความรูเกาในอดีตท่ี

ประสบความสําเร็จตามมโนทัศนความตอเนื่องของประสบการณ และรับแนวคิดแบบหัวกาวหนาใน

เรื่องใหความสําคัญกับปจเจกและประสบการณปจจุบัน รวมถึงใหความสําคัญกับท้ังปจเจกกับสังคม

พรอมกัน  

ขณะท่ีแนวคิดท่ัวไปของการศึกษาหัวกาวหนาคือทัศนะท่ีปฏิเสธแนวคิดอํานาจนิยม 

(authority) ในการศึกษาแบบจารีต ซ่ึงแนวคิดอํานาจนิยมทางการศึกษาดังกลาวมองวาครูคือผูมี

ความรูท่ีนาเชื่อถือ และอํานาจในการเรียนการสอนจะอยูท่ีครูเปนผูถายทอดความรูใหกับนักเรียน 

หรือ ครูเปนศูนยกลางของการเรียนการสอนนั่นเอง (Winch and Gingell, 2008:16)  สวนการศึกษา

หัวกาวหนาจะใหความสําคัญกับนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู และการศึกษาจะมุงตอบสนอง
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ความสนใจและความสามารถของปจเจกเปนสําคัญ (Winch and Gingell, 2008:164)  ทฤษฎี

การศึกษาของดิวอ้ีจึงถูกเรียกวาเปนการศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ี (Deweyan progressive) 

กลาวคือ การศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ีคือทัศนะท่ีมีรากฐานจากทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ีท่ีจะให

ความสําคัญท้ังพัฒนาปจเจกและสังคม โดยไมไดมุงตอบสนองแตปจเจกเพียงอยางเดียว เปนแนวคิดท่ี

ผนวกการพัฒนาปจเจกบุคคลรวมเขากับการพัฒนาสังคม รวมถึงวิธีเรียนก็เปนการเรียนรวมกันเปน

กลุม (group work) เชิงสังคมดวยการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  โดยการเรียนจะตอง

ตอบสนองความตองการและความสนใจของปจเจก เนนนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน 

ลดความสําคัญของครูในการถายทอดความรูและยังเนนตอบสนองสังคมไปดวยกัน โดยมองวา

การศึกษาหรือโรงเรียนเปนเหมือนแบบจําลองของสังคมท่ีจะใหประสบการณชีวิตทางสังคมกับ

นักเรียนเพ่ือเตรียมนักเรียนเปนพลเมืองของสังคม เตรียมใหนักเรียนทํางานรวมกันเพ่ือฝกฝนให

นักเรียนสามารถกําหนดทางแนวทางของสังคมของตนเองรวมกันไปตอ ขณะเดียวกันก็ตอบสนอง

ความสนใจ ความตองการของปจเจกดวยการฝกฝนทางสติปญญาใหกับนักเรียน ใหนักเรียนมี

ความสามารถคนควา สามารถกําหนดและตัดสินแนวทางของชีวิตตนไดเอง 11

2 (Wingo, 1974:188-

193;  Winch and Gingell, 2008:164-169)     

การศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ี จะแตกตางกับแนวคิดการศึกษาหัวกาวหนาแบบรุสโซ 

(Rousseauian progressive) โดยการศึกษาหัวกาวหนาแบบรุสโซคือทัศนะท่ีมีรากฐานจากแนวคิด

การศึกษาของฌ็อง-ฌัก รุสโซ (J. J. Rousseau 1911) ซ่ึงรุสโซถือเปนนักปรัชญาการศึกษาคนสําคัญ

ในแนวคิดการศึกษาหัวกาวหนา โดยแนวคิดการศึกษาของรุสโซจะมุงใหความสําคัญกับปจเจก 

ตอบสนองความตองการและความสนใจของปจเจก รุสโซมองวาสังคม12

3คือปจจัยท่ีขัดขวางการพัฒนา

ธรรมชาติของปจเจก ขัดขวางปจเจกจากพัฒนาความสามารถ ความสนใจและความตองการของ

ตนเอง วิธีเรียนตามทัศนะนี้คือปจเจกเรียนเองคนเดียว (individual learning/ individual work) แต

การศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ีใหความสําคัญท้ังปจเจกและสังคมไปพรอมกัน อยางไรก็ตาม ท้ัง

การศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ีและการศึกษาหัวกาวหนาแบบรุสโซมีความเห็นตรงกันในเรื่องครูไมมี

อํานาจในการกําหนดความรูและความสนใจของนักเรียน13

4 (Winch and Gingell, 2008:164-169)  

                                                                 
2 การศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอี้จะสัมพันธกับแนวคิดจิตวิทยาการศึกษาแบบ social constructivism ของ ไวกอตสกี้(L. Vygotsky 

1978) ที่เชื่อวาพัฒนาการการเรียนรู (cognitive development) ของเด็กจะเกิดขึ้นผานการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น (social 

learning/social interaction) การเรียนรูจะแยกออกจากสังคมไมได พัฒนาการการเรียนรูของเด็กจะขึ้นอยูกับการมีประสบการณเชิง

สังคม การปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Winch and Gingell, 2008:164-169) 
3 สังคมในที่นี้หมายถึงสังคมในยุคของรุสโซที่มีลักษณะใชอํานาจครอบงํา 
4 การศึกษาหัวกาวหนาแบบรุสโซมีอิทธิพลกับแนวคิดจิตวิทยาการศึกษาของเพียเชต (J. Piaget 1953) โดยแนวคิดเร่ืองพัฒนาการการ

เรียนรูของเพียเชตจะตรงขามกับไวกอตสกี้ เพียเชตเชื่อวาเด็กมีลําดับขั้นของพัฒนาการการเรียนรู (stage of cognitive 
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แนวคิดการศึกษาท่ีผนวกปจเจกบุคคลเขากับสังคมจะเห็นไดชัดจากงานเขียน My 

Pedagogic Creed ในป 1897 ของดิวอ้ี (Dewey 1897)  โดยดิวอ้ีเสนอวา โรงเรียนมีหนาท่ีชวยให

นักเรียนมีสวนในพัฒนาสังคมของตนเองและเตรียมนักเรียนใหเปนพลเมืองของสังคมดวยเชนกัน โดย

โรงเรียนจะทําหนาท่ีบมเพาะสติปญญาซ่ึงไดแก การคิดไตรตรองใหกับนักเรียนแตละคน (individual)  

เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถในการกําหนด ตัดสิน แนวทางตาง ๆ ในชีวิตและสังคมของตนเอง 

โรงเรียนจะเปนเหมือนสังคมหรือชุมชนสําหรับนักเรียน เปนสถานท่ีท่ีใหนักเรียนมีประสบการณกับ

ชีวิตทางสังคม โรงเรียนจะจัดสภาพแวดลอมใหนักเรียนไดทํางานและคิดรวมกันเปนกลุมรวมกับผูอ่ืน

คลายกับอยูในชุมชน เพ่ือเปนการฝกฝนนักเรียนใหทํางานกับคนอ่ืน ๆ ในสังคมไดจริง    

ในชวงเวลารวมสมัยกับดิวอ้ี กระแสการศึกษาของอเมริกาจะมุงใหความสําคัญกับการพัฒนา

ปจเจกบุคคล(individual) โดยเนนไปท่ีความสําเร็จของปจเจกทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

ความทันสมัย อุตสาหกรรม แตแนวคิดการศึกษาของดิวอ้ีใหความสําคัญท้ังปจเจกและสังคม ท่ีมุง

พัฒนาสติปญญาเชิงวิพากษใหปจเจกเพ่ือทําใหปจเจกสามารถกําหนด ตัดสินแนวทางตางๆในชีวิตของ

ตนเองและสังคมของตนเองไปพรอมกัน ทฤษฎีศึกษาของดิวอ้ีจึงถูกเรียกวาเปนแนวคิดปจเจกนิยม

แนวใหม (New Individualism) ท่ีใหความสําคัญกับท้ังปจเจกและสังคม (Wingo, 1974:164:190)  

นอกจากนี้ทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ีก็ถูกเรียกวาเปนแนวคิดการศึกษาฐานศิลปศาสตรแนว

ใหม (New Liberal education)  โดยแนวคิดการศึกษาดังกลาวของดิวอ้ีมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิด

การศึกษาฐานศิลปศาสตร (Liberal education) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีตรงกันขามกับการศึกษาฐานอาชีพ 

(Vocationalism)  โดยการศึกษาฐานอาชีพเสนอวา การศึกษาคือการเตรียมนักเรียนเพ่ือการงานซ่ึง

การงานหมายถึงท้ังอาชีพและงานบาน นักเรียนจะถูกสอนความรู ทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับการงานและ

อาชีพ  ขณะท่ีการศึกษาฐานศิลปศาสตรเสนอใหการศึกษามุงตอบสนองความสนใจ ความตองการ

ของปจเจกท่ีพัฒนาความเปนมนุษยและชีวิตมนุษยดานอ่ืนท่ีไมใชอาชีพและการงาน เชน ความรูทาง

ศิลปศาสตร เชน วรรณกรรม จริยธรรม ประวัติศาสตร สังคม เปนตน   ทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ีถูก

เรียกวาเปน การศึกษาฐานศิลปศาสตรแนวใหม เนื่องจาก การศึกษาฐานศิลปศาสตรเดิมจะรับอิทธิพล

จากแนวคิดของรุสโซ (Rousseau 1911) ท่ีมุงพัฒนาปจเจกในดานศิลปศาสตร แตการศึกษาฐานศิลป

ศาสตรแนวใหมของดิวอ้ีจะใหความสําคัญท้ังตอบสนองปจเจกและสังคมไปพรอมกัน โดยมุงพัฒนา

ปจเจกทางสติปญญาเชิงการคิดวิพากษซ่ึงไมใชเจาะจงดานการงาน (Winch and Gingell, 2008: 

120-121, 221-222) 

 

                                                                 

development) ที่ตายตัวในตัวของเด็ก และไมคอยใหความสําคัญของพัฒนาการการเรียนรูของเด็กที่มาจากการปฏิสัมพันธเชิงสังคม

กับคนอื่น (Winch and Gingell, 2008:164-169) 
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ขอโตแยงตอการศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ี 

แนวคิดทางการศึกษาท่ีโตแยงแนวคิดการศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ี ไดแก แนวคิดการศึกษา

ฝายปจเจกนิยม(Individualism) และแนวคิดการศึกษาฝายอนุรักษนิยมทางการศึกษา ซ่ึงแนวคิด

การศึกษาฝายปจเจกนิยมนี้คือฝายท่ีจะรับอิทธิพลมาจากแนวคิดทางการศึกษาของรุสโซ (Rousseau, 

J. J. 1911) ท่ีจะเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาปจเจกและธรรมชาติของมนุษย ขณะท่ีปจจัยทาง

สังคมจะเปนสิ่งท่ีขัดขวางปจเจกจากการพัฒนาธรรมชาติของมนุษย เนื่องจากแนวคิดการศึกษาหัว

กาวหนาแบบดิวอ้ีเปนทัศนะท่ีผนวกการพัฒนาปจเจกบุคคลเขากับสังคมซ่ึงขัดแยงกับแนวคิดท้ังสอง

ดังกลาว 

1. ขอโตแยงจากฝายปจเจกนิยม นักการศึกษาท่ีเปนตัวแทนฝายปจเจกนิยมและการศึกษา

ฐานศิลปศาสตร (Liberal education) ไดแก โรเบิรท ฮัทชินส (Robert M. Hutchins) โดยฮันชินส

วิจารณแนวคิดการศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ีไวในงานเขียนชื่อ The Conflict in Education in a 

Democratic Society ในป ค.ศ. 1953  ฮัทชินส (Hutchins 2001) เห็นวาแนวคิดการศึกษาหัว

กาวหนาแบบดิวอ้ีวางอยูบนแนวคิดปฏิบัตินิยมท่ีใหความสําคัญกับความรูท่ีเปนผลของการปฏิบัติและ

เปนผลของการทดลองแบบวิทยาศาสตร ซ่ึง ฮัทชินสมองวาวิธีการหาความรูแบบปฏิบัตินิยมจะทําให

ความรูในดานอ่ืนจําพวกความรูทางศิลปศาสตร (Liberal arts) เชน คุณธรรม จริยธรรม สังคม จะไม

ถูกยอมรับวาเปนความรู เนื่องจากความรูเหลานี้เปนความรูเชิงคุณคาของชีวิตท่ีไมสามารถผลิตไดจาก

การทดลองและไมสามารถพิสูจนไดจากการนําไปปฏิบัติใช ฮัทชินสจึงวิจารณวาการศึกษาหัวกาวหนา

แบบดิวอ้ีไมสามารถสอนความรูทางศิลปศาสตรไดเลย    

ฮัทชินส (Hutchins 2001) กลาววาหนาท่ีของการเปนพลเมืองนั้นข้ึนอยูกับแตละสังคมและ

จะเปลี่ยนแปลงไปตามแตละสังคม แตธรรมชาติของมนุษยนั้นไมเปลี่ยนแปลงไมวาจะอยูท่ีไหน เวลา

ใด ซ่ึงธรรมชาติของมนุษยคืออิสรภาพและเปนสัตสังคม มนุษยตองมีวินัยจึงจะสามารถใชอิสรภาพ

อยางถูกตอง มนุษยตองการคุณธรรม (moral virtue) จึงจะสามารถอยูในสังคมไดอยางเหมาะสม 

มนุษยเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาสังคม การพัฒนาสังคมนั้นจะข้ึนอยูกับการพัฒนาธรรมชาติของ

ปจเจก ดวยเหตุนี้เปาหมายการศึกษาคือการพัฒนาธรรมชาติของมนุษย การพัฒนาธรรมชาติของ

มนุษยคือการเรียนศีลธรรมและฝกฝนสติปญญา ความรูทางศิลปศาสตร (Liberal arts) เปนความรู

ท่ีวาดวยการพัฒนาคุณคาของชีวิต ศีลธรรม สติปญญา  ฮัทชินสจึงเสนอวาการศึกษาควรให

ความสําคัญกับการเรียนศิลปศาสตร มากกวาการพยายามตอบสนองความตองการตาง ๆ ของสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องหนาท่ีการงาน เพราะวิชาศิลปศาสตรเปนวิชาท่ีพัฒนาธรรมชาติของมนุษย

และก็จะเปนการพัฒนาสังคมไปดวยพรอมกัน  
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อยางไรก็ตาม ถึงแมวาทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ีจะวางอยูบนแนวคิดปฏิบัตินิยมและการหา

ความรูดวยวิธีแบบวิทยาศาสตร แตแนวคิดของดิวอ้ีเองก็ใหความสําคัญกับความรูทางคุณคาของชีวิต

เชน วิชาทางศิลปศาสตร และมนุษยศาสตรเชนเดียวกัน โดยดิวอ้ี(Dewey 1965) เสนอวาปรัชญาควร

ทําหนาท่ีศึกษาคุณคาของชีวิต จริยธรรม ดังจะเห็นไดบทท่ีสิบในงาน Experience and nature 

ของดิวอ้ีท่ีอธิบายวาการศึกษาเก่ียวคุณคาของชีวิต จริยธรรมเปนงานของปรัชญา วิชาปรัชญาควรทํา

หนาท่ีในการพัฒนาสังคม แกปญหาทางสังคมท่ีเก่ียวของคุณคาตางๆของมนุษย5 ผูเขียนจึงมองวาการ

เรียนวิชาปรัชญาในสถานศึกษาตามแนวคิดของดิวอ้ีจึงเปนการเรียนดานจริยศาสตรและศิลปศาสตร 

2. ขอโตแยงจากฝายอนุรักษนิยม   ไอแซก เบิรกสัน (Isaac B. Berkson) คือนักการศึกษา

ฝายอนุรักษนิยมท่ีไดวิจารณแนวคิดการศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ีไวในหนังสือชื่อ The Ideal and 

The Community ป 1958   เบอรกสัน (Berkson 1958) เรียก “แนวคิดการศึกษาหัวกาวหนา

แบบดิวอ้ี” วา “แนวคิดทดลองนิยม” (Experimentalism)  เบิรกสันวิจารณวาการสื่อสาร หรือ การ

ปฏิสัมพันธตามแนวคิดการศึกษาหัวกาวหนาแบบดิวอ้ีเปนแคเพียงการปฏิสัมพันธกันระหวางปจเจก

เทานั้น ไมสามารถเขาถึงความเปนชุมชนท่ีแทจริง เนื่องจากเบิรกสันเห็นวา ความเปนชุมชน หมายถึง 

อุดมคติ(ideals) ของชุมชน ซ่ึงจะอยูในสถาบันตาง ๆ ของสังคม เชน ครอบครัว โบสถของศาสนา 

การจะเขาใจถึงความเปนชุมชนไดนั้น เราจะตองเรียนรูอุดมคติของชุมชน หรือ สารัตถะของ

วัฒนธรรม (the essentials of the culture) ของชุมชนผานสถาบันนั้น ๆ ของชุมชนนั้น ๆ และ 

มนุษยนิยม (humanism) คืออุดมคติสําหรับการอยูในสังคมประชาธิปไตย โรงเรียนในสังคม

ประชาธิปไตยจึงควรสอนมนุษยนิยมใหกับนักเรียน ดวยเหตุนี้ เพียงแคการสื่อสารตอกันจึงไมสามารถ

จะเขาใจถึงความเปนชุมชนได นอกจากนี้ การเรียนรูเรื่องคุณธรรมไมใชแคเรียนดวยการสนทนาหรือ

การมีปฏิสัมพันธระหวางกัน แตควรเรียนรูจากอุดมคติหรือสารัตถะของวัฒนธรรมของชุมชน เบิรกสัน

วิจารณการเรียนดวยวิธีแบบวิทยาศาสตรตามแนวคิดการศึกษาของดิวอ้ีดังนี้วา  วิธีวิทยาศาสตรไม

สามารถใชเรียนไดในทุกสาขาโดยเฉพาะการเรียนคุณธรรม  วิธีแบบวิทยาศาสตรใชไดกับการศึกษาสิ่ง

ธรรมชาติซ่ึงไมเก่ียวของกับเรื่องทางคุณคาหรือคุณธรรม แนวคิดการศึกษาฝายอนุรักษนิยมของเบริก

                                                                 
5 แมดิวอี้ (Dewey 1965) จะเสนอใหปรัชญาทําหนาที่ศึกษาเกี่ยวคุณคาทางศิลปศาสตร มนุษยและสังคม และปลอยหนาที่ในการหา

ความรูความจริงเปนหนาที่วิทยาศาสตร แตดิวอี้ไมไดอธิบายชัดเจนในเร่ืองการสอนปรัชญาในโรงเรียน อยางไรก็ตาม แมทธิว ลิปแมน 

(Matthew Lipman 1980a, 1980, 1988, 2003) เปนนักปรัชญาที่รับแนวคิดการศึกษาแบบดิวอี้และไดนําแนวคิดเร่ืองหนาที่ของ

ปรัชญาของดิวอี้ (Dewey 1965) มาพัฒนาใหมีการสอนวิชาปรัชญาในโรงเรียนต้ังแตระดับอนุบาลและประถมศึกษา และสรางเปน

หลักสูตรปรัชญาสําหรับเด็ก (Philosophy For Children) เพื่อสอนในโรงเรียน โดยมุงพัฒนาการคิดวิพากษ (critical thinking) ใหกับ

นักเรียน รวมถึงสอนนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดทางจริยศาสตรและสังคมผานการเรียนปรัชญา 
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สัน (Berkson 1958) เสนอวาหนาท่ีของโรงเรียนตอสังคมคือการถายทอดสารัตถะของวัฒนธรรมใน

ชุมชนใหกับเยาวชนเพ่ือใหเยาวชนเขาใจความเปนชุมชนและใหความสําคัญของชุมชน และสามารถ

พัฒนาชุมชนของตนได  โรงเรียนมีหนาท่ีปฏิรูปสังคมและชุมชนดวยการเริ่มจากสอนอุดมคติหรือ

สารัตถะของวัฒนธรรมของชุมชน ไมใชการสอนดวยวิธีแบบวิทยาศาสตรท่ีเริ่มดวยความสงสัย สราง

สมติฐานและทดลอง  

ขอโตแยงของเบิรกสัน (Berkson 1958) มองวาการศึกษาแบบดิวอ้ีเปนวิธีการเรียนรวมกัน

เปนกลุมท่ีเปนเพียงการสนทนาหรือการปฏิสัมพันธกันของปจเจก ซ่ึงวิธีเรียนเปนกลุมเชนนี้ไมเพียง

พอท่ีจะทําใหนักเรียนเรียนรูความเปนชุมชน โดยความเปนชุมชนของเบิรกสันคือสารัตถะของ

วัฒนธรรมของชุมชนท่ีจะหมายถึงวัฒนธรรมกระแสหลักของคนกลุม ซ่ึงผูเขียนเห็นวา แนวคิดของ

เบิรกสันดูเหมือนจะไมมีพ้ืนท่ีใหกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมของชนกลุมอ่ืน หรือ 

ไมใหพ้ืนท่ีสําหรับการถกเถียงแสดงความเห็นตางตอคุณคาของคนกลุมคนอ่ืน นอกจากนี้ ผูเขียนมอง

วาแนวคิดการศึกษาของดิวอ้ี(Dewey 1966) นั้นใหความสําคัญกับชุมชนในแงการมีปฏิสัมพันธตอกัน

ของปจเจก โดยแนวคิดเรื่องการสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธตอกันของปจเจกของดิวอ้ีนี้สะทอนถึงการ

ใหความสําคัญกับความเปนชุมชนของดิวอ้ี กลาวคือคนในชุมชนจะแลกเปลี่ยนความคิดเพ่ือหา

ประโยชนรวมกัน ซ่ึงตามความหมายเชนนี้แนวคิดการปฏิสัมพันธของดิ้วอ้ีจะไมปดก้ันความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและคนกลุมนอยจะมีสวนในการกําหนดสังคมดวยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับ

สังคมประชาธิปไตยมากกวาแนวคิดของเบิรกสัน  ดังนั้นขอวิจารณของเบิรกสันตอมโนทัศนการ

ปฏิสัมพันธจึงไมสามารถทาทายแนวคิดการศึกษาของดิวอ้ีได  

 

สรุป  

ทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ีวางอยูทฤษฎีความจริงแบบปฏิบัตินิยมและแนวคิดประสบการณ

ของดิวอ้ี แนวคิดการศึกษาของดิวอ้ีจึงมีลักษณะเปนการหาความรูดวยการปฏิบัติแบบวิทยาศาสตร 

นอกจากนี้ทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ียังเปนแนวคิดการศึกษาหัวกาวหนาท่ีใหความสําคัญท้ังปจเจก

และสังคม ฮัทชินส (Hutchins 2001) และเบิรกสัน (Berkson 1958) โตแยงทฤษฎีการศึกษาของดิว

อ้ีไมใหความสําคัญกับศิลปศาสตรและความเปนชุมชน แตผูเขียนก็ไดแสดงใหเห็นวาขอโตแยงดังกลาว

ไมสามารถทาทายทฤษฎีการศึกษาของดิวอ้ีได 
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ความเขาใจผิด 2 ประการเกี่ยวกับ ICTs: จากมุมมองปรัชญาสารสนเทศ 

 

เจิด บรรดาศักดิ์ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

บทคัดยอ 

 บทความนี้ตองการพิจารณาทาทีซ่ึงมีตอเทคโนโลยีสองประการคือ 1. สถานภาพความเปนจริง

ของอินเทอรเน็ตวาเปนโลกเสมือนจริง และ 2. ถาหากปญญาประดิษฐ (AI) กาวหนาจนเกินสติปญญา

ของมนุษยแลว AI จะนําหายนะมาสูมนุษย ดูเหมือนวาสองประเด็นนี้ไมใชเรื่องเดียวกัน แตผูเขียนจะ

แสดงใหเห็นวาทาทีท้ังสองเกิดจากทัศนคติบางประการซ่ึงมีตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ICTs) และผูเขียนจะแสดงใหเห็นวาถาหากพิจารณา ICTs ใหชัดเจนข้ึนแลวทาทีท้ังสองตอ ICTs นั้น

จะหมดไปและเม่ือเขาใจ ICTs ชัดเจนข้ึนบทความนี้แบงสวนการพิจารณาดังนี้    1. ปญหาเรื่อง

ความเปนจริงเสมือน ผูเขียนจะกลาวถึงขอถกเถียงทางปรัชญาในเรื่องความเปนจริงเสมือนและ

ประเด็นภววิทยาของความเปนจริงเสมือน 2. อันตรายท่ีอาจจะเกิดจาก AI ผูเขียนจะกลาวถึง

ประเด็นทางปรัชญาท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี AI ในแงมุมท่ีกลาวถึงอันตรายหรือหายนะท่ีอาจจะเกิดจาก 

AI 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในสวนนี้ผูเขียนจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะของ ICTs วา

ดวยลักษณะของ ICTs และความเปนสังคมของการใชเทคโนโลยีแลวจะนําไมไปสูปญหาในสวนท่ี 1 

และ 2 ท่ีกลาวมาขางตน 4. ปญหาของความเปนจริงเสมือนและ AIs  จากสวนท่ี 3 ซ่ึงวิพากษ

ปญหาในสวนท่ี 1 และ 2 แลว ผูเขียนจะแสดงใหเห็นแงมุมท่ีอาจจะเปน ปญหาและเสนอแนว

ทางแกไข 

 

คําสําคัญ: ปรัชญาสารสนเทศ, ปรัชญาเทคโนโลยี, ปญญาประดิษฐ 
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Two Dogmas of ICTs: in Perspective of Philosophy of Information 

 

Jerd Bandasak 

Faculty of Humanities and Social Sciences 

Nakorn Sawan Rajabhat University 

 

Abstract 

 This article will discuss two thoughts on technology, 1.) The belief that internet 

is a virtual reality or internet is another kind of reality, 2.) The risk of Artificial 

Intelligence that it will overcome human intelligence. I will show that these two issues 

are related because both comes from some misunderstanding on ICTs, and I will show 

if the misunderstanding is corrected, then the points in 1.) and 2.) will no longer be an 

issue. This article has 4 parts. 1. Problem of Virtual Reality, I will discuss the ontology 

of virtual reality. 2. The Danger of Artificial Intelligence, I will discuss the conceptions 

of Artificial Intelligence and its potential risk. 3. Information and Communications 

technologies, in this third part I will discuss the philosophical concepts behind ICTs 

and this will show the connection between Virtual Reality and Artificial Intelligence as 

I said earlier. 4. The Problem of Virtual Reality and AI, I will propose the solution to 

the problems which is discussed in Section 3. 

 

Keywords: philosophy of information, philosophy of technology, artificial intelligence 
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บทนํา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) มีบทบาทกับวิธีชีวิตและสังคมรวมสมัยอยาง

มาก สิ่งท่ีแสดงถึงบทบาทของ ICTs ก็คือความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีเชน ผูคนเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตไดเกือบจะตลอดเวลาเพราะวาอุปกรณติดตามตัวเชนโทรศัพทเปนสิ่งท่ีชวยใหเขาถึง

อินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา ความเปลี่ยนแปลงของ ICTs พลิกผันตลาดโดยเฉพาะตลาดท่ีเก่ียวกับธุรกิจ

ขอมูลขาวสารและการโฆษณา จนเปนท่ีมาของคําวาเทคโนโลยีพลิกโลก (Disruptive Technology) 

ซ่ึงมีตัวอยางชัดเจนจากยอดจําหนายของสื่อแบบเกาเชน นิตยสาร รายการโทรทัศน ซ่ึงถูก

เปลี่ยนแปลงจนเกือบจะถูกแทนท่ีดวยเครือขายสังคมออนไลนและ TV on demand และความ

เปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะเปนแนวโนมท่ีทุกคนจะตองปรับตัวตามแนวโนมของเทคโนโลยี เชน การ

ยอมรับสังคมไรเงินสดดวยการใชธุรกรรมการเงินจากโทรศัพทมือถือ การคาดการณท่ีจะใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ีกาวหนาในระดับปญญาประดิษฐ มาชวยในงานตาง ๆ ท้ังการจัดการขอมูลและงาน

อุตสาหกรรม 

ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจาก ICTs นี้จึงนําไปสูขอวิพากษวิจารณวาสังคมท่ีพ่ึงพา

เทคโนโลยีนี้เปนทิศทางท่ีถูกตองหรือไม หนึ่งในประเด็นท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาวิพากษวิจารณก็คือ 

สังคมไทยกําลังจะกลายเปน “สังคมกมหนา” ท่ีทุกคนกมหนามองแตหนาจอโทรศัพทของตนเองและ

ไมสนใจความเปนจริงรอบขาง ซ่ึงประเด็นนี้คือหัวขอหนึ่งท่ีบทความนี้ใหความสนใจ นั่นก็คือขอมูล

ขาวสารท่ีผานเทคโนโลยีนั้นมีสถานภาพความเปนจริงแตกตางจากความเปนจริงท่ีไมผานเทคโนโลยี

หรือไม? การท่ีใชเทคโนโลยีเปนสื่อกลางในการรับขอมูลขาวสารถือเปนการหลงติดอยูในโลกเสมือน

โดยไมสนใจความเปนจริงหรือไม? 

อีกประการหนึ่งท่ีบทความนี้ใหความสนใจก็คือ แนวโนมในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

ซ่ึงมีความซับซอนและสามารถทํางานบางอยางไดเหนือกวามนุษยอยางท่ีไมเคยมีเครื่องจักรทําไดมา

กอน เชน การเอาชนะมนุษยระดับแชมปในเกมหมากลอม15

1จนมีการคาดการณไปวาถาหากเทคโนโลยี

ท่ีพัฒนาไดจนเกินความสามารถของมนุษยแลวจะนําไปสูปญหาอะไรบาง เชน การแทนท่ีแรงงานดวย 

AI นําไปสูปญหาการวางงาน หรือการคาดการณวาสติปญญาของเครื่องจักรจะอยูเหนือการควบคุม

ของมนุษยจนอาจจะทําใหเกิดผลรายแกมนุษยหรือไม?  

บทความนี้ตองการเสนอการวิเคราะหทางปรัชญาใน ทาทีเก่ียวกับเทคโนโลยีท้ังสองคือ  1. 

การใช ICTs ทําใหออกหางจากความเปนจริงเพราะสารสนเทศผานเทคโนโลยีเปนโลกเสมือนไมใช

ความเปนจริง และ 2. ความกาวหนาของปญญาประดิษฐท่ีฉลาดกวามนุษยจะนําหายนะมาสูมนุษย 

ซ่ึงผูเขียนจะแสดงใหเห็นวาทาทีท้ังสองเกิดจากความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนตอ ICTs และถาหากมีความ

                                                                 
1 https://techcrunch.com/2017/05/23/googles-alphago-ai-beats-the-worlds-best-human-go-player/ 
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เขาใจท่ีชัดเจนแลวขอกังวลท้ังสองนาจะหมดไปและปญหาท่ีเกิดจากเทคโนโลยีไมใชสิ่งท่ีอยูนอกเหนือ

การควบคุม 

 

1. ปญหาเร่ืองความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality) 

ในหัวขอนี้จะพิจารณาเชิงมโนทัศนเพ่ือใหความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยี “โลกเสมือนจริง” มี

ความชัดเจนข้ึน เนื่องจากมีคําเรียกท่ีกลาวถึงระบบ ICTs หลากหลายเชน โลกออนไลน, โลกไซเบอร, 

โลกโซเชียล จนดูเหมือนวาคําเรียกเหลานี้ คือ โลกอีกโลกหนึ่งนอกจากโลกแหงความเปนจริง 

เชนเดียวกับความเปนจริงเสมือนซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีจําลองหรือสรางความเปนจริงในสภาวะแวดลอม

ของเทคโนโลยี ซ่ึงสวนนี้จะพิจารณามโนทัศนความเปนจริงเสมือนและแสดงใหเห็นวา ในบางแงมุม

อินเทอรเน็ตอาจจะนับเปนความเปนจริงเสมือนได แตความเปนจริงเสมือนในท่ีนี้ไมใชสิ่งท่ีแยกขาด

ออกจากโลกความเปนจริง 

ประเด็นทางปรัชญาท่ียกข้ึนมาพิจารณาในเรื่องความเปนจริงเสมือนก็คือ สถานะภาพของ

สภาวะแวดลอมท่ีถูกจําลองข้ึนโดยเทคโนโลยีนั้นถือวาเปนจริงเชนเดียวกับความเปนจริงทางกายภาพ

หรือไม? ฟลิป เบรย (Brey, 2014) กลาววาความเปนจริงเสมือนในสองนัยยะคือ แบบแคบ ซ่ึงก็คือ

ความเปนจริงเสมือนท่ีโอบลอมผัสสะโดยสมบูรณและมีปฏิสัมพันธอยูในการจําลองความเปนจริง

ท้ังหมด และในแบบกวางก็คือการมีปฏิสัมพันธกับภาพของแบบจําลองรวมกับมุมมองบุรุษท่ีหนึ่ง เชน

การเลนเกมประเภท First person shooting นอกจากนี้เบรยยังวิเคราะหถึงความเปนจริงเสมือนวา

ไมใชสิ่งท่ีตรงกันขามกับความเปนจริง โดยใหเหตุผลสองประการคือเสมือน (Virtual) ในความหมายท่ี

ไมเก่ียวกับเทคโนโลยีคือ 1) เปนสิ่งท่ีมีคุณสมบัติซ่ึงคุณสมบัติท่ีมีอยูตามสารัตถะของสิ่งนั้น และไมใช

เปนเพียงชื่อเรียก ตัวอยางเชนเงินในเกมแมวาจะไมมีมูลคานอกเกมแตภายในเกมนั้นเงินเปนสิ่งท่ีมี

มูลคาตามกฎและเง่ือนไขของเกม 2) สิ่งท่ีเสมือนอาจจะมีลักษณะเปนจินตนาการแตนั่นไมได

หมายความเปนสิ่งท่ีไมมีจริง(Unreal) นอกจากนี้เบรยยังไดแยกความแตกตางระหวางความเสมือน

จริงและแบบจําลองความเปนจริง (Simulation) ซ่ึงแบบจําลองความเปนจริงมีลักษณะท่ีตางจาก

ความเปนจริงเสมือนคือการผลิตสรางภววิทยา (Ontological Reproduction) เชน เกมสหมากรุก

เสมือนกับเบียรเสมือน ซ่ึงเกมสหมากรุกแมวาจะเลนผานคอมพิวเตอรแตมีสถานะเปนเกมสจริง

เชนเดียวกับหมากรุกท่ีเลนบนกระดาน ตางกับเบียรเสมือนจริงซ่ึงไมสามารถดื่มและไมทําใหเมา 

จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาความเปนจริงเสมือนและแบบจําลองความเปนจริงมี

ความเชื่อมโยงกับความเปนจริงเพราะเปนสิ่งท่ีมีความหมายและไมใชสิ่งท่ีไมเปนจริง แตอยางไรก็ตาม

แมวาความเปนจริงเสมือนและแบบจําลองความเปนจริงจะนับวามีอยูจริง ก็ไมไดหมายความวาสภาวะ

แวดลอมผานเทคโนโลยีของความเปนจริงจะมีสถานะทางภววิทยาเทียบเทากับความเปนจริงทาง
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กายภาพ ซ่ึงนักปรัชญาเชนบอรกแมนน (Albert Borgmann) เสนอวาสารสนเทศท่ีผานเทคโนโลยีนั้น

มีระยะหางจากความเปนจริงแตกตางกัน (Borgmann, 1999) โดยเฉพาะสารสนเทศรูปแบบดิจิทัลซ่ึง

เปนสารสนเทศท่ีแสดงผลมาจากการประมวลผลของเทคโนโลยี และการประมวลผลโดยเทคโนโลยีนี้

แสดงถึงระยะหางของความเปนจริงท่ีไมเทากัน เชน ภาพถายของชางในสวนสัตว กับภาพชางท่ีจําลอง

ข้ึนโดยระบบความเปนจริงเสมือน ภาพถายของชางจากสวนสัตวมีระยะหางจากความเปนจริงของชาง

ในสวนสัตวนอยกวาชางในแบบจําลองจากคอมพิวเตอร เนื่องจากกระบวนการท่ีทําใหเราไดเห็นชาง

จากภาพถายมีนอยกวากระบวนการแสดงผลจากภาพจําลองคอมพิวเตอร 

นอกจากประเด็นเรื่องสถานภาพทางภววิทยาของความเปนจริงเสมือนอาจจะแตกตางจาก

ความเปนจริงท่ีไมผานเทคโนโลยีแลว คอลิน อัลเลน (Allen, 2010) ยังมีขอเสนอไปในทางเดียวกัน

กับเบรย วา ในสภาวะแวดลอมของความเปนจริงเสมือนอาจจะนําไปสูประเด็นทางจริยศาสตรท่ี

เกิดข้ึนในสภาวะแวดลอมของความเปนจริงเสมือน เชนความเท่ียงตรงในการจําลองความเปนจริง, 

ปญหาเก่ียวกับผูกระทําและการกระทําในสภาวะแวดลอมท่ีเปนการจําลองความเปนจริง ซ่ึงประเด็น

เหลานี้ถือเปนประเด็นท่ีมาจาก  ICTs ซ่ึงผูเขียนจะพิจารณาในสวนท่ี 3 และ 4 ตอไป 

 

2. อันตรายที่อาจจะเกิดจาก AI 

 ปญญาประดิษฐคือโปรแกรมท่ีมีความสามารถแกปญหา ทําหนาท่ีของตนเอง และเรียนรูดวย

ตนเองไดโดยไมตองมีมนุษยปอนคําสั่งหรือควบคุม ในเวลาไมก่ีป ท่ีผานมาปญญาประดิษฐมี

ความกาวหนามากข้ึนเชน สามารถตอบคําถามแบบในรายการเกมโชว เรียนรูการเลนหมากลอม และ

วินิจฉัยโรคซ่ึงหนาท่ีเหลานี้ทําไดเทียบเทาหรือเหนือกวามนุษย การคาดการณวาในอนาคตอันใกลงาน

หลาย ๆ อยางท่ีมนุษยทําไดนั่นอาจจะถูกแทนท่ีดวยการใชโปรแกรมในรูปแบบปญญาประดิษฐเขามา

แทน แตสําหรับความเขาใจท่ีวาปญญาประดิษฐมีความสามารถเทียบเทามนุษยนั้นเปนสิ่งท่ีตองทํา

ความเขาใจใหชัดเจน เนื่องจากปญญาประดิษฐแบงออกเปนสองประเภทใหญ ๆ คือ ปญญาประดิษฐ

แบบท่ัวไป (Artificial General Intelligence) ซ่ึงเปนปญญาประดิษฐท่ีสามารถเรียนรูและแกปญหา

ตาง ๆ ดวยตนเองไดท้ังหมด และปญญาประดิษฐแบบแคบ (Narrow Artificial Intelligence) ซ่ึงเปน

ปญญาประดิษฐท่ีทําหนาท่ีเฉพาะดานเชน เลนหมากรุก เลนหมากลอม วินิจฉัยโรค ซ่ึงในปจจุบันนี้

ปญญาประดิษฐเกือบท้ังหมดเปนปญญาประดิษฐแบบแคบ (Goertzel & Pennachin, 2007) แมวา

ปญญาประดิษฐแบบแคบจะทําหนาท่ีเฉพาะดาน แตความกังวลวาปญญาประดิษฐจะอยูนอกเหนือ

การควบคุมของมนุษยก็ยังคงเปนสิ่งท่ีเปนไปไดเนื่องจากปญญาประดิษฐเปนโปรแกรมหรือคําสั่งท่ี

นําไปใชกับงานเฉพาะดาน ถาหากในคําสั่งใหกับหุนยนตเพ่ือใหตัดสินใจทําหนาท่ีดวยตนเองเชน ใน

ระบบการตัดสินใจดวยตนเองใหกับโดรนหรือเม่ือไมนานมานี้ก็มีระบบการทําฟนท่ีไมมีหมอฟนท่ีเปน
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มนุษยเขามาดูแลดวย 16

2 การทํางานของหุนยนตท่ีไมมีมนุษยเขามาควบคุมนี้เองทําใหนําไปสูประเด็นท่ี

ตองพิจารณาวาหุนยนตและปญญาประดิษฐจะนําหายนะมาสูมนุษยชาติหรือไม 

 นักปรัชญาเชนนิค โบสตรอม (Nick Bostrom)ไดเสนอถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดหายนะแก

มนุษยชาติจากการทํางานของ AI ในแบบท่ีเรียกวา Superintelligence ซ่ึง Superintelligence ใน

ท่ีนี้ไมจําเปนตองมีลักษณะความคิด อารมณความรูสึกแบบมนุษยก็ได (Bostrom, 2014) โบสตรอม

มองวาลักษณะสําคัญประการหนึ่งของปญญาประดิษฐก็คือการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง 

(reinforcement-learning) เนื่องจากสติปญญาของมนุษยเปนเรื่องซับซอน การสรางปญญาประดิษฐ

จึงเปนการสรางใหโปรแกรมสามารถเรียนรูดวยตนเองได ซ่ึงการเรียนรูดวยตนเองนี้อาจจะนําไปสู 

Superintelligence ได ซ่ึง Superintelligence คือปญญาประดิษฐท่ีมีความสามารถเหนือกวามนุษย

ทุก ๆ ดานเชน ความเร็วในการคิด (Speed Intelligence) การตัดสินใจในแบบกลยุทธ (Decisive 

Strategic Advantage) ซ่ึงการตัดสินใจแบบกลยุทธนี้เองท่ีอาจจะนําไปสูหายนะแกมนุษย เพราะวา

ความฉลาด (intelligence) ท่ีโบสตรอมกลาวถึงคือ “ความสามารถในการทํานาย วางแผน การใช

เหตุผลเพ่ือบรรลุเปาหมาย” (Bostrom, 2014 หนา 107) ดวยการตัดสินใจเพ่ือมุงสูเปาหมายอะไร

บางอยาง สิ่งท่ีทําใหปญญาประดิษฐอาจจะตัดสินใจแลวสงผลเสียแกมนุษยก็เพราะวา การพัฒนาการ

เรียนรูดวยตนเองนําไปสูการบรรลุเปาหมายสูงสุด (Maximizing Goal) ซ่ึงการบรรลุเปาหมายของ

ปญญาประดิษฐอาจจะไมเปนผลดีกับมนุษยก็ได เชนการสรางเครื่องจักรท่ีทําหนาท่ีอยางเดียวเชน

คลิปหนีบกระดาษ (Bostrom, 2014 หนา 123) ถาให Superintelligence ในแบบของโบสตรอมทํา

คลิปหนีบกระดาษ เปนไปไดวาถาไมกําหนดเปาหมายใหกับเครื่องทําคลิปหนีบกระดาษ เครื่องทําคลิป

ก็อาจจะใชทรัพยากรท่ีมีท้ังหมดเพ่ือทําคลิปใหไดมากท่ีสุด แมวาจะกําหนดจํานวนท่ีแนนอนใหแก

เครื่องทําคลิปหนีบกระดาษ เชนหนึ่งลานอัน แตดวยระบบการพัฒนาการเรียนรูจะไมตั้งคาใหเครื่อง

หยุดทํางานเม่ือคําสั่งลมเหลว (เชนไฟดับ หรือลวดติด) ไมเชนนั้นการทํางานจะสิ้นสุดตั้งแตครั้งแรกท่ี

ลมเหลวและไมมีการทํางานตอ เม่ือเครื่องอาจจะลมเหลวไดเครื่องอาจจะสรางวิธีการตรวจเช็ควาการ

ทํางานของตนเองสําเร็จหรือไม ซ่ึงการสรางวิธีการตรวจเช็คการทํางานก็จะตองหาวิธีตรวจเช็คท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด (Maximizing goal) จึงเลี่ยงไมไดท่ีเครื่องจักรท่ีทํางานงาย ๆ เชนเครื่องผลิตคลิป

หนีบกระดาษกลายเปนเครื่องจักรท่ีใชทรัพยากรเพ่ือผลประโยชนของตัวมันเองจนเปนภัยกับมนุษย 

 ความนาสนใจในขอเสนอของโบสตรอมก็คืออันตรายจากปญญาประดิษฐอาจจะไมได

เหมือนกับในภาพยนตรวิทยาศาสตรท่ีหุนยนตลุกข้ึนมาตอสูกับมนุษยและจับมนุษยเปนทาส โบสต

รอมกลาววาความคิดท่ีวา Superintelligence ท่ีถูกมองวาจะกลายมาเปนภัยกับมนุษยเพราะมันจะมี

สามัญสํานึกเปนของตนเองและตอสูกับมนุษย เปนความคิดแบบฉายภาพจิตแบบผิด ๆ (Mind 

                                                                 
2 https://interestingengineering.com/a-chinese-robot-just-performed-the-first-fully-automated-dental-surgery-ever 
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Projection Fallacy) (Bostrom, 2014 หนา 106) ซ่ึงเปนความคิดผิด ๆ ท่ีวาศัตรูของมนุษยจะตอง

มีความคิดแบบมนุษยไปดวย แตปญหาท่ีโบสตรอมพยายามชี้ใหเห็นก็คือ การกําหนดเปาหมายใหกับ

ปญญาประดิษฐซ่ึงเปนประเด็นเก่ียวกับการควบคุมปญญาประดิษฐ โบสตรอมมองวาแมเราสามารถ

กําหนดเปาหมายใหกับปญญาประดิษฐไดแตภัยท่ีอาจจะเกิดตามมาก็คือการทํางานท่ีเบี่ยงเบน 

(perverse instantiation) นั่น ก็ คือเ ม่ือกําหนดเป าหมาย ท่ีชัด เจนอยางใดอย างหนึ่ ง ให แก

ปญญาประดิษฐแลว เปนไปไดวาปญญาประดิษฐจะมีทางเลือกท่ีมนุษยคาดไมถึง และเกิดผลเสียแก

มนุษย เชน คําสั่งท่ีวา “ใหฉันมีความสุข” อาจนําไปสูทางเลือกท่ีปญญาประดิษฐจะฝงชิปลงในสมอง

เพ่ือกระตุนใหมนุษยมีความสุขตลอดเวลา ซ่ึงการทํางานท่ีเบี่ยงเบนเกิดข้ึนจากวิธีการคิดท่ีมุงไปสู

เปาหมายของปญญาประดิษฐ ซ่ึงเปนประเด็นสําคัญในการควบคุมปญญาประดิษฐ(Bostrom, 2014 

หนา 120) 

 จากแนวคิดเก่ียวกับปญญาประดิษฐท่ีโบสตรอมเสนอดูเหมือนวา มันไมสําคัญท่ีจะสราง 

Superintelligence ไดสําเร็จหรือไม การควบคุมและการออกแบบท่ีรอบคอบก็จะชวยใหเกิดผลเสีย

จากปญญาประดิษฐนอยลง นักปรัชญาเชน มารค คูเคอรเบิรก (Mark Coeckelbergh) เขียน

บทความในประเด็นท่ีวา เราจะเชื่อใจหุนยนตไดหรือไม?(Can we trust robot?) (Coeckelbergh, 

2012) ประเด็นท่ีคูเคอรเบิรกยกข้ึนมาสอดคลองกับโบสตรอมในแงมุมท่ีวา หุนยนตในท่ีนี้ ไม

จําเปนตองมีลักษณะทางศีลธรรมแบบมนุษยหรือความคิดแบบมนุษย แตถาหากการเชื่อใจหุนยนตไม

เหมือนกับการเชื่อใจมนุษยแลว เราจะเชื่อใจหุนยนตไดอยางไร? คูเคอรเบิรกใหเง่ือนไขของผูกระทํา 

(agent) ท่ีจะเชื่อใจไว 3 ประการคือ การใชภาษา เปนอิสระ และความสัมพันธในสังคม ซ่ึง

องคประกอบท้ังสามนี้ทําใหการตัดสินใจท่ีจะเชื่อใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนไปได และความเชื่อใจมีสอง

แง มุมคือปจเจกนิยม (individualist) ท่ีว าความเชื่อใจเปนการตัดสินใจของปจเจกชนและ

ปรากฏการณนิยมทางสังคม (social-phenomenological) ท่ีมองวาความเชื่อใจเปนเง่ือนไขท่ีมีอยู

แลวในสังคม (ไมเชนนั้นสังคมจะเกิดข้ึนไมได) คูเคอรเบิรกมองวาการเชื่อใจหุนยนตเปนไปไดตาม

เหตุผลของผูกระทําท่ีจะเลือกเชื่อ และหุนยนตเปนเทคโนโลยีซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสังคมดังนั้นความ

เชื่อใจในหุนยนตจึงเปนสิ่งท่ีมีอยูแลวในสังคม แตระดับของความนาเชื่อถือในและสังคมอาจแตกตาง

กันไปตามปจจัยอ่ืน ๆ เชน รูปแบบการทํางานและบทบาทของหุนยนตในแตละสังคม 

 แมวาปญหาท่ีเกิดจากปญญาประดิษฐจะมีแนวทางในการควบคุมเปาหมายดังท่ีโบสตรอมได

เสนอไวและการใชหุนยนตในสังคมเปนสิ่งท่ีเชื่อถือไดตามเหตุผลท่ีคูเคอรเบิรกเสนอ แตนั่นก็ไมได

หมายความวาปญญาประดิษฐจะอันตรายนอยลง ซ่ึงความเปนไปได ท่ีจะเกิดอันตรายจาก

ปญญาประดิษฐนี้ผูเขียนจะอภิปรายอีกครั้งในสวนท่ี 4 
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3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ดังท่ีไดกลาวไวตั้งแตตนวาผูเขียนจะอภิปรายวาความเชื่อเก่ียวกับความเปนจริงของโลก

เสมือนและปญหาของปญญาประดิษฐเกิดจากความเขาใจบางประการท่ีมีตอ ICTs ในสวนนี้ผูเขียนจะ

วิเคราะหเทคโนโลยีเพ่ือแสดงใหเห็นลักษณะท่ีชัดเจนของ ICTs วาเปนเทคโนโลยีและจะนําไปสูการ

อภิปรายปญหาจากสวนท่ี 1และ 2 ในสวนท่ี 4 ตอไป 

 3.1) สังคมเทคโนโลย ี

 ลักษณะสําคัญประการหนึ่งในการพูดถึงเทคโนโลยีก็คือ เทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีมาพรอมกับ

ความรูบางอยาง โดยรากศัพทของเทคโนโลยีคือ Techne หมายถึงความรูในทางปฏิบัติซ่ึงอาริสโตเติล

เคยกลาวไวเชนกันวาความรูในการปฏิบัติท่ีถูกตองจะตองมีความรูท่ีเปนแบบแผนเปนแนวทาง เชน

การสรางเตียงจากกองไม ชางจะตองรูจักแบบของเตียงจึงจะสรางไมเปนรูปเตียงได (Mitcham, 

1994) และความรูเก่ียวกับแบบถือเปนเปาหมายของเทคโนโลยีวาเทคโนโลยีนั้นนําไปสูอะไรหรือทําให

เกิดผลอะไร 

 สําหรับปรัชญาเทคโนโลยีแลว เทคโนโลยีท่ีมีเปาหมายบางอยางนั้นเทากับวาการใช

เทคโนโลยีเปนการถูกกําหนดดวยเปาหมายของเทคโนโลยีไปดวย ดังแนวคิดของไฮเด็กเกอรท่ีเสนอวา

เทคโนโลยีสมัยใหมมาพรอมกับการเปลี่ยนกรอบความเขาใจโลกธรรมชาติ (Mitcham, 1994) 

ขอเสนอของไฮเด็กเกอรนี้นําไปสูประเด็นเรื่องการถูกกําหนดโดยเทคโนโลยีและแสดงใหเห็นวา 

ความรูในการสรางเทคโนโลยีเชนความรูวิทยาศาสตรมาพรอมกับเปาหมายบางอยางท่ีกําหนดและ

สรางโลกทัศนใหกับผูใชเทคโนโลยี 

 อีกประเด็นหนึ่งในการกลาวถึงเทคโนโลยีก็คือเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งท่ีอยูในระบบของสังคม

เทคโนโลยีดังท่ีแอนดรูว ฟนเบิรกเขียนถึง 10 ปฏิทัศนของเทคโนโลยี (Feenberg, 2010) เทคโนโลยี

เปนสิ่งท่ีมีความเชื่อมโยงกันกับระบบของเทคโนโลยีท้ังหมดและสังคมเทคโนโลยีท้ังหมดไมวาผูใชหรือ

ผูเชี่ยวชาญเปนพลวัตอันหนึ่งอันเดียวกันในการกําหนดเทคโนโลยี 

 จากแนวคิดท่ีกลาวถึงเทคโนโลยีขางตนแสดงใหเห็นวาเม่ือกลาวถึงเทคโนโลยีแลว เทคโนโลยี

เปนสิ่งท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ืออะไรบางอยางและเทคโนโลยีเม่ือใชในสังคมแลวจะมีความสัมพันธกับ

องคประกอบอ่ืน ๆ ในสังคมรวมไปถึงการใชเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงและกําหนดภาพความ

เขาใจโลกไดดวย 

 3.2) ICTs และ การปฏิวัติครั้งท่ีสี่ 

 ICTs เปนเทคโนโลยท่ีีสรางความเปลี่ยนแปลงในหลายดานท้ังทางสังคมและวิถีชีวิตประจําวัน

นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงของ ICTs ยังมีนัยทางปรัชญาท่ีสงผลกับความเขาใจในทางมโนทัศนดวย 

เชนในเรื่องความเปนจริงและความรูดังท่ีลูชาโน ฟลอริดิ (Luciano Floridi)เรียกความเปลี่ยนแปลง
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ของ ICTs วาการปฏิวัติครั้งท่ีสี่ซ่ึงเปนการเปลี่ยนความเขาใจเก่ียวกับโลกและมนุษย (Floridi, 2014) 

สําหรับฟลอริดิแลวมโนทัศนสารสนเทศไมใชเพียงหนวยของขอมูลขาวสารท่ีสงผานเทคโนโลยีเทานั้น

แตสารสนเทศเปนสิ่งท่ีสัมพันธกับความรูดวย การไดรับขอมูลหรือมีสารสนเทศท่ีเปนจริงก็จะนําไปสู

การอางความรูดวย ICTs ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีเขามาจัดการขอมูลขาวสารจึงเปนเทคโนโลยีท่ีทําใหการ

ไหลเวียนสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สําหรับฟลอริดิแลวเทคโนโลยีมีสองลักณะสําคัญก็คือ 

การเปนสื่อกลาง (in-betweenness) นั่นคือเปนตัวกลางท่ีจะชวยใหผู รู เขาใจโลกเพราะวา 

สําหรับฟลอริดิแลวสารสนเทศคือการใหความหมายแกโลกหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือสารสนเทศไดมา

จากระดับของนามธรรม (Levels of Abstraction) (Floridi, 2008) ซ่ึงระดับของนามธรรมนี้เปน

เหมือนกับ User interface ของความเปนจริง และการโอบลอม (envelopement) ซ่ึงเปนแนวคิด

ท่ีวาเทคโนโลยีเปนการเปลี่ยนภาวะแวดลอมเพ่ือใหตัวเทคโนโลยีทํางานไดในบริบท เชนรถยนต

จะตองวิ่งอยูบนถนนซ่ึงเปนสาธารณูปโภคท่ีรองรับรถยนตและถนนก็เปลี่ยนสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน

ของเมืองไปดวย การสงผานและการบันทึกขอมูลระหวางกันเปนไปอยางรวดเร็วข้ึนซ่ึงฟลอริดิเรียกวา

เปนยุคท่ี “เกินไปจากประวัติศาสตร”(Hyperhistory) สําหรับฟลอริดิแลวความเปลี่ยนแปลงของ 

ICTs นับวาเปนสิ่งท่ีดีเพราะวาทําใหการไหลเวียนของขอมูลขาวสารในระบบนิเวศนสารสนเทศ 

(Infosphere) แพรกระจายไปมากข้ึน ซ่ึงนั่นแสดงถึงการแพรกระจายของความรูดวย 

 แนวคิดของฟลอริดิเขากันไดกับแนวคิดปรัชญาเทคโนโลยีท่ีกลาวไวใน 3.1) เนื่องจาก ICTs 

ไมใชเทคโนโลยีท่ีอยูโดยปราศจากบริบท เชนการตออินเทอรเน็ตผานสมารทโฟนจําเปนตองมี

เครือขายสัญญาณ ผูใหบริการ และผูท่ีเขียนโปรแกรมและดูแลระบบ การรับขาวสารจากโทรศัพท

สมารทโฟนจึงไมใชเพียงแคการรับขอมูลเพียงอยางเดียวแตเปนการสื่อสารภายในระบบนิเวศน

สารสนเทศดวย พรอมกันนี้เทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีมีเปาหมายบางอยางนั้น สําหรับ ICTs ก็เปนไปเพ่ือการ

สื่อสารนั่นก็คือการรับ-สงขอมูล และการแพรกระจายขอมูลขาวสารก็ถือเปนการแพรกระจายของ

ความรูดวยในเม่ือสารสนเทศคือท่ีมาหนึ่งของความรู 

 

4. ปญหาของความเปนจริงเสมือนและ AIs 

 4.1)   สารสนเทศกับความเปนจริง 

คารล มิทชัม (Carl Mitcham) กลาวถึงประเด็นระหวาง expansionism และ limitationism 

(Carl Mitcham, 2009)  วาเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะจํากัดความเขาใจเก่ียวกับโลกหรือวาชวย

ขยายความเขาใจเก่ียวกับโลก ถาหากพิจารณาจากแนวคิดของบอรกแมนนแลว แนวคิดแบบบอรก

แมนนนับเปน limitationism ท่ีเชื่อวา ICTsท่ีผานเทคโนโลยีนั้นเทากับวาเทคโนโลยีเขามาค่ันกลาง

การรับรูโลกโดยตรง เชน การอานแผนท่ี ถาหากจะเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีไมรูจักมากอนแผนท่ีเปน
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เรื่องสําคัญมากท่ีจะชวยใหรูจักเสนทาง แตความกาวหนาของ ICTs ทําใหแผนท่ีกลายเปนระบบนํา

ทางดวยดาวเทียม การเดินทางไมจําเปนตองจําชื่อถนนหรือรูจักสถานท่ีนั้นมากอนเพียงแคตั้งท่ีหมาย

จากอุปกรณแลวขับรถไปตามคําสั่งของแผนท่ี การพ่ึงพาระบบ ICTs จึงทําใหความสัมพันธระหวางผูท่ี

เดินทางกับประสบการณในการเดินทางเปนสิ่งท่ีออกหางจากกัน การเดินทางไมจําเปนตองรับรู

ประสบการเดินทางโดยตรง แตเปนการเดินทางโดยมีประสบการณรวมกับเทคโนโลยี 

ในประเด็นของโลกออนไลนซ่ึงดูเหมือนเปนการสรางการรับรูโลกและสังคมใหมผาน ICTs 

ระยะทางในการติดตอสื่อสารไมมีความหมายเหมือนเดิม คนท่ีหางไกลกันสามารถติดตอกันไดผาน

เทคโนโลยี และทุกคนท่ีเขาถึงเทคโนโลยีสามารถออนไลนจากท่ีใดก็ได เชนการนั่งในหองเรียนไมได

แปลวาจะตองมีประสบการณอยูในหองเรียน เม่ือสมารทโฟนสามารถเชื่อมตอกับสังคมอ่ืนนอก

หองเรียนไดตลอดเวลา 

แตถาหากพิจารณา ICTs ตามแนวคิดของฟลอริดิ ท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวาความ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงการเขาไปจัดการหรือเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมไมได 

และความเปลี่ยนแปลงของ ICTs ไมจําเปนวาจะตองสรางความเปนจริงข้ึนมาใหมเหมือนกับการ

จําลองความเปนจริงอีกโลกหนึ่งข้ึนมา ในเม่ือ ICTs ท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นเปนการขยายระบบนิเวศน

สารสนเทศดังนั้นสภาวะแวดลอมท่ีมี ICTs เปนสื่อกลางจึงไมใชสิ่งท่ีเขามาข้ันกลางความเปนจริง แต 

ICTs เปนสวนหนึ่งของความเปนจริงไปดวย การเดินทางผานระบบนําทางโดยอินเทอรเน็ตไมไดเขามา

ข้ันกลางใหผูใชออกหางจากความเปนจริงของการเดินทาง แตประสบการณการเดินทางเปนสิ่งท่ี

เพ่ิมเติมเขามาดวยเทคโนโลยี 

นอกจากนี้ สําหรับฟลอริดิแลวไมสารสนเทศวาจะผานเทคโนโลยีหรือไม ก็ถือวาเปนสิ่งท่ีทํา

ใหเกิดความรูหรือความเขาใจกับโลกเชนเดียวกัน เพราะการไดรับสารสนเทศเปนกระบวนการเขาใจ

โลกและสารสนเทศนําไปสูความรูเชน ในการเดินทางไปยังสถานท่ีท่ีไมเคยไปมากอน เทากับไมมี

ความรูเก่ียวกับสถานท่ีนั้นมากอน การอานแผนท่ีชวยใหมีความรูเก่ียวกับเสนทางแตก็มีขอจํากัด

เพราะขอมูลและสารสนเทศท่ีแผนท่ีบอกถูกจํากัดอยูบนกระดาษท่ีเปนแผนท่ี อาจไมมีการปรับปรุงให

ขอมูลทันสมัยหรือไมไดบอกสภาพการจราจรในขณะนั้น ไมสามารถใหทางเลือกแกผูเดินทางไดวา

เสนทางใดใชเวลามากกวาหรือนอยกวา แตการเดินทางผานระบบดาวเทียมท่ีเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต

ไมใชความเปนจริงท่ีแยกออกตางจากจากการเดินทาง ขอมูลเก่ียวกับถนน สภาพการจราจรเปนสิ่งท่ี

ไดมาจากสถานท่ีนั้นจริง ๆ  และการทําใหการเดินทางนั้นกลายเปนขอมูลเพ่ือแสดงผลบนหนาจอกอน

เดินทางไมไดลดทอนประสบการณจริงในการเดินทาง เพราะการเดินทางยังคงตองอาศัยกระบวนการ

ทางกายภาพ 

ดังนั้นเม่ือกลาวถึงโลกออนไลนหรือโลกไซเบอรจึงไมใชโลกท่ีแยกออกจากโลกกายภาพเพราะ

ขอมูลในระบบนิเวศนสารสนเทศเปนขอมูลเดียวกันกับโลกกายภาพและ ICTs ไมได ทําให
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ประสบการณของการรับขอมูลขาวสารแยกออกจากความเปนจริงทางกายภาพ เพราะวาเปนสวนหนึ่ง

ของความเปนจริงเดียวกันในสังคมเทคโนโลยีท่ีการใชเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของสังคม และในสวน

ของผูกระทําซ่ึงอยูในสภาวะแวดลอมเสมือนนั้นเปนประเด็นท่ีแตกตางจากการกระทําในระบบนิเวศน

สารสนเทศ เนื่องการการฆากันในเกมสหรือการใชบอทเลนเกมแขงกับมนุษย (บทในแบบท่ีเปนตัว

ละครในเกมซ่ึงมนุษยไมไดควบคุม) ซ่ึงสภาะแวดลอมจําลองนี้เปนบริบทเฉพาะจริยศาสตรของ

ผูกระทําอาจจะเปนประเด็นตางหากจากการกระทําในระบบนิเวศนสารสนเทศซ่ึงเปนการกระทําท่ี

สงผลกระทบกับมนุษยคนอ่ืน ๆ และสังคม แตสําหรับกรณีของเกมสอาจจะมีจริยศาสตรเฉพาะ เชน

ไมออกแบบใหเกมสในสภาวะเสมือนจริงหรือสภาวะแวดลอมจําลองทําใหผูเลนมีแนวโนมทําผิดทาง

ศีลธรรมในสภาวะแวดลอมนอกเกมสเปนตน ซ่ึงประเด็นนี้เบรยและคอลลินเสนอไวตรงกันวาประเด็น

ท่ีตองพิจารณาเก่ียวกับความเปนจริงเสมือนและแบบจําลองความเปนจริงคือแงมุมทางจริยศาสตร

ไมใชประเด็นทางภววิทยา 

4.2) หายนะจาก AIs 

โบสตรอมกลาวถึงปญหาในการควบคุม AIs วาโอกาสท่ีจะเกิดการทํางานท่ีเบี่ยงเบนของ 

Superintelligence เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดเพราะวา Superintelligence มีการตัดสินใจในเชิงกล

ยุทธท่ีเหนือกวาระดับมนุษยท่ัว ๆ ไปเราจึงไมสามารถทํานายการทํางานของ Superintelligence ได 

แม ว าจะควบคุม Superintelligence เชนจํ า กัดภาวะแวดลอม (boxing approach) ไม ให  

superintelligence เ ข า ถึ ง ก า ร คว บ คุ ม เ ค รื่ อ ง จั ก ร ท า ง ก า ยภ า พ  ก็ ไ ม ไ ด รั บ ป ร ะ กั น ว า 

Superintelligence จะหลอกมนุษยเพ่ือใหมนุษยผูควบคุมไววางใจวา Superintelligence ไมเปน

อันตรายและมาทรยศมนุษยภายหลัง(Bostrom, 2014 หนา 117)  โบสตรอมเสนอแนวทางควบคุม 

Superintelligence วาอาจจะทําไดดวยการมอบบรรทัดฐานทางคุณคาโดยออม (indirect 

normativity)   เนื่องจากการกําหนดจุดมุงหมายโดยตรงอาจจะไมแกปญหาการทํางานท่ีเบี่ยงเบนได

เพราะวาการทํางานท่ีเบี่ยงเบนเกิดจากการใชเหตุผลเพ่ือนําไปสูเปาหมาย ไมใชปญหาอยูท่ีเปาหมาย

ผิดพลาดตั้งแตตน แตการใหคุณคาโดยออมจะเปนเง่ือนไขไมให superintelligence สงผลเสียแก

มนุษยในภายหลัง 

จะเห็นไดวาปญหาการควบคุม Superintelligence สงผลกับความไววางใจ AI ไปดวย

เนื่องจากไมสามารถแนใจไดกวา AI อยูในการควบคุมหรือกําลังหลอกมนุษยวาอยูภายใตการควบคุม

กันแน ผูเขียนคิดวาขอเสนอของโบสตรอมยอมรับเอาไวกอนวา Superintelligence จะมีการทํางาน

ท่ีเบี่ยงเบนไดอยางแนนอนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธจะนําไปสูการทํางานท่ีเบี่ยงเบนอยางแนนอน 

แตถาหากพิจารณาจากแนวคิดขางตนวาเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของสังคมเทคโนโลยี  AI และหุนยนต

ท่ีใชในสังคมก็เปนสวนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีท้ังหมดดวย ดังท่ีฟลอริดิกลาวถึงการโอบลอมของ

เทคโนโลยีวาเทคโนโลยีเปนการทํางานในบริบท ดังนั้น AI และหุนยนตจึงไมไดเปนอิสระจากบริบท
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ของมันดวย ความฉลาดของ AI และหุนยนตจึงเปนความฉลาดภายใตเง่ือนไขของเทคโนโลยีท่ี

แวดลอมมันอยู เชน AI ท่ีเรียนรูการเลนเกมไดภายในสามวัน 17

3 แตถาหากพิจารณาตามเหตุผลของโบ

สตรอมแลวการฉลาดภายในสิ่งแวดลอมไมไดแปลวาจะสงผลเสียไมไดเชน AI อาจจะสราง AI ข้ึนมา

เพ่ิมใหมีคูแขงท่ีเกงข้ึนเพ่ือเปนการบรรลุเปาหมายสูงสุดท่ีจะมีผูทําคะแนนสูงสุดในเกมนั้น ลงทาย AI 

ก็จะสรางเหลา AI เพ่ือมาเปนคูแขงกับตนเองใหกลายเปนผูท่ีทําคะแนนไดสูงท่ีสุด 

ผูเขียนคิดวาตามแนวการอางเหตุผลของโบสตรอมยอมรับสองเง่ือนไขการพัฒนาตัวเองของ 

AIs เอาไวกอนก็คือ 1. AI สามารถเขาใจภาษาและความหมายของภาษาอยางดีเพ่ือสรางทางเลือกท่ี

เปนไปไดในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ และ 2. การเขาใจเปาหมายตนเองเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมาย

สูงสุด ผูเขียนคิดวาสมมติฐานท่ี 1. และ2. นี้เปนลักษณะของมนุษยและ Superintelligence มีรวมกัน

โดยท่ีโบสตรอมไมสงสัย ท้ังท่ีไมจําเปนวา AI ท่ีมีความกาวหนานี้จะมีลักษณะตามขอ 1. และ 2. 

 1. AI สามารถเขาใจภาษาและความหมายของภาษาอยางดีเพ่ือสรางทางเลือกท่ีเปนไปไดใน

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ ความหมายของภาษาเปนประเด็นสําคัญในปญหาวา เครื่องจักรสามารถคิดได

หรือไม? ซ่ึงการคิดและประมวลผลของ AI ในปจจุบันเปนการประมวลผลแบบวากยสัมพันธการท่ี AI 

แสดงผลแลวมนุษยเขาใจไมไดแปลวา AI จะเขาใจเนื้อหาของขอมูลแบบมนุษย ดังตัวอยางเชน กรณีท่ี 

AI เพ่ือการระบุภาพรายงานผลภาพเตากลายเปนภาพปน 18

4 ซ่ึงการทดสอบนี้เรียกวา adversarial 

image ท่ีเปนการสลับท่ีภาพในระดับพิกเซ็ลซ่ึงตาเปลาของมนุษยจะไมเห็นความแตกตาง (มองเห็น

เปนภาพเตาเหมือนเดิม) แตเม่ือสลับตําแหนงแลว AI มองเห็นเปนเตาแสดงใหเห็นวา  AI ไมไดเห็น 

“ความหมาย” ของภาพเชนเดียวกันกับมนุษย และอีกประการหนึ่งในเรื่องความเขาใจความหมาย

ภาษาก็คือ ปญหาของแชตบอตซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีใชในการสนทนาซ่ึงมีกรณีท่ีแชตบอตเรียนรูภาษา

แลวใชคําพูดในเชิงเหยียดเชื้อชาติ 19

5 และกรณีท่ี AI สนทนากันเองแลวเปนบทสนทนาท่ีไมมี

ความหมายในภาษามนุษยจนดูเหมือน AI สนทนากันเองดวยภาษาของเครื่องจักร20

6 ตัวอยางท่ีกลาวมา

นี้แสดงใหเห็นวาความหมายของภาษาเปนอุปสรรคของการพัฒนา AI ดังนั้น จึงไมมีอะไรท่ียืนยันได

แนนอนวาการตัดสินใจเชิงกลยุทธจะทําให AI กลายเปน Superintelligence ท่ีฉลาดเกินมนุษย

เพราะกระบวนการคิดเปนกระบวนการของภาษาและการทํางานท่ีเบี่ยงเบนเกิดจากการเขาใจ

                                                                 
3 https://www.theguardian.com/science/2017/oct/18/its-able-to-create-knowledge-itself-google-unveils-ai-learns-

all-on-its-own 
4 https://www.theverge.com/2017/11/2/16597276/google-ai-image-attacks-adversarial-turtle-rifle-3d-printed 
5 https://www.technologyreview.com/s/601111/why-microsoft-accidentally-unleashed-a-neo-nazi-sexbot/ 
6.https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/tonybradley/2017/07/31/facebo

o k - a i - c r e a t e s - i t s - o w n - l a n g u a g e - i n - c r e e p y - p r e v i e w - o f - o u r - p o t e n t i a l -

future/&refURL=https://www.google.co.th/&referrer=https://www.google.co.th/ 
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ความหมายแบบมนุษยอยูแลว เชน การอนุมานวา การทําใหมีความสุขคือการกระตุนสัญญาณ

ประสาทในสมอง จะตองเขาใจวา “ความสุข” เทากับมีสารเคมีหรือสัญญาณประสาทเกิดข้ึนในสมอง 

และการฝงชิปในสมองทําใหมีความสุข ซ่ึงขอความท่ีอธิบายเปนประโยคสองขอความนี้ เปน

ภาษาธรรมชาติของมนุษย ไมใชภาษาของเครื่องจักรซ่ึงอยางนอยเครื่องจักรจะตองอนุมาน

ความสัมพันธระหวาง ความสุข, สมองและชิป ไมเชนนั้นเครื่องจักรจะตองแปลความหมายของ 

ความสุข สมองและชิป เปนภาษาของโปรแกรมซ่ึงก็เลี่ยงไมพนรูปแบบของระดับของนามธรรมท่ีจะ

เขาใจปรากฏการณทางกายภาพ 

 2. การเขาใจเปาหมายตนเองเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายสูงสุด 

 การตัดสินใจเชิงกลยุทธอาศัยวิธีการพัฒนาการเรียนรูของตนเองเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสูงสุด 

แตการพัฒนาตนเองนั้นยอมรับเอาไวกอนวา AI สามารถประเมินการทํางานของตนเองได ในมุมหนึ่งดู

เหมือนการประเมินการทํางานของตนเองเปนสวนหนึ่งของวงจรการปอนกลับ (Feedback Loops) ท่ี

ทําให AI สามารถประเมินผลการทํางานของตนเองได แตการท่ีจะมีการประเมินการทํางานตนเองจน

สามารถกลายเปนการทํางานท่ีเบี่ยงเบนได เทากับยอมรับวาการประเมินตนเองของ AI เปนแบบ

เดียวกับมนุษย เพราะวาการประเมินตนเองของมนุษยมีหลากหลายและบางครั้งไมจําเปนจะตองยึด

เปาหมายเดิม เชน ในกรณีของคนท่ีอกหัก (ลมเหลวในความรัก) อาจจะมีวิธีการประเมินชีวิตตนเอง

แลวตัดสินใจแตกตางกันเชน มีความรักครั้งใหม ทําใจและเข็ดกับความรัก หรืออาจจะผิดหวังจน

ตัดสินใจฆาตัวตาย แมวาการตัดสินใจของมนุษยท่ีแตกตางกันอาจจะสืบหาสาเหตุไดจากปจจัย

แวดลอม เชน การอบรมเลี้ยงดู สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม แตจะเห็นไดวาการตัดสินใจของ

มนุษยมีหลากหลาย แมกระท่ังมีเปาหมายเดียวกันคือ อกหักแตจะตองมีชีวิตอยูตอไปก็อาจจะทําให

มนุษยตัดสินใจแตกตางกัน แตสําหรับ AI แลวการประเมินการทํางานของตนเองถูกจํากัดโดย

กฎเกณฑและเง่ือนไขของเทคโนโลยีตั้งแตตน จึงเปนไปไดยากท่ีการตัดสินใจเชิงกลยุทธของ AI จะมี

การทํางานเบี่ยงเบนจนควบคุมไมได เชน การระบุรูปเตาเปนภาพของปน AI อาจจะไมเขาใจวาการ

ทํางานของตนเองกําลังผิดพลาดก็ได ดังนั้น สมมติฐานท่ีวาการควบคุม AI เปนเรื่องยากจึงมาจาก

ความเขาใจท่ีวาการประเมินตนเองของเครื่องจักรเปนแบบเดียวกับมนุษยท่ีประเมินแลวจะเปนวิถีไปสู

เปาหมายหลากหลายแบบการประเมินของมนุษย 

  

สรุป 

 จากการวิเคราะหมโนทัศน ICTs ท่ีเห็นวาเทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีแยกไมออกจากพลวัตของสังคม

แสดงใหเห็นวาปญหาท่ีเกิดจากการคาดการณเก่ียวกับเทคโนโลยีมาจากการมองขามสังคมเทคโนโลยี 
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และความเขาใจคลาดเคลื่อนบางประการวาเทคโนโลยีท่ีอยูในสังคมจะสามารถพัฒนาตนเองจนอยู

เหนือการควบคุมของมนุษย 

 ในกรณีท่ีมองวาอินเทอรเน็ตคือโลกเสมือนจริงและการพ่ึงพาอินเทอรเน็ตเปนการออกหาง

จากความเปนจริงนั้นเกิดมาจากการเขาใจวาเทคโนโลยีท่ีเปนสื่อกลางการสื่อสารเปนสิ่งท่ีก้ันกลางการ

รับรูความเปนจริงดวย ซ่ึงแทจริงแลวเทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีแยกไมออกจากสังคมเทคโนโลยี ดังนั้น 

อินเทอรเน็ตจริงไมใชความเปนจริงท่ีแยกออกจากสังคมท่ีเราดํารงชีวิตอยู แตอินเทอรเน็ตเปนสวน

หนึ่งของความเปนจริงในสังคมปจจุบัน ขอมูลขาวสารท่ีไหลเวียนอยูในอินเทอรเน็ตไมไดจริงนอยไป

กวาความเปนจริงทางกายภาพ ถาหากพิจารณาวาสารสนเทศเปนการรายงานความเปนจริงเก่ียวกับ

โลก สารสนเทศในอินเทอรเน็ตจึงมีสถานะเปนสิ่งท่ีสะทอนความเปนจริงของโลกและสังคม 

 ในกรณีปญหาของปญญาประดิษฐประเด็นสําคัญท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิดก็คือการฉายภาพ

จิตแบบผิด ๆ ท่ีคิดวา AI จะมีแรงจูงใจเหมือนกับความคิดของมนุษย โบสตรอมหลีกเลี่ยงการให

เหตุผลในเชิงการฉายภาพจิตแบบผิด ๆ ดวยการเสนอแนวคิดท่ีเปนรูปธรรมจากกระบวนการทาง

เทคนิคของ AI วาปญหาท่ีแทจริงของ AI ก็คือการควบคุมเปาหมายและการเพ่ิมเง่ือนไขบรรทัดฐาน

ทางออมใหกับการตัดสินใจของ AI แตผูเขียนแสดงใหเห็นวาการอางเหตุผลของโบสตรอมมีสมมติฐาน

บางประการจึงทําใหคิดวา Superintelligence จะสงผลเสียกับมนุษยไดดวยการทํางานท่ีเบี่ยงเบน 

และผู เ ขียนคิดวาถาหากพิจารณาการตัดสินใจของเครื่องจักรวาไม เหมือนกับมนุษยแลว 

Superintelligence อาจจะไมไดสรางปญหาอยางท่ีโบสตรอมเสนอไวก็ได 
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มโนทัศนเร่ืองการ (ไม) กลายเปนวีรชนของผูเสียชีวิตจาก 

เหตุการณทางการเมืองไทยรวมสมัย 

 

ธนัชชนม ธนาธิป-ปริพัฒน 

นักวิชาการอิสระ 

 

บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการไดแก (1) เพ่ือวิเคราะหพัฒนาการของมโนทัศนเรื่องการ

กลายเปนวีรชนของผูเสียชีวิตจากเหตุการณทางการเมืองบนพ้ืนฐานของปรัชญาศาสนาโดยมุงเนนโลก

ทัศนแบบกรีกโรมันและคริสตปรัชญาระยะกอตัวในฐานะจุดเริ่มตนของแนวคิดแบบตะวันตก (2) เพ่ือ

วิเคราะหมโนทัศนเรื่องการกลายเปนวีรชนของผูเสียชีวิตจากเหตุการณทางการเมืองไทยรวมสมัยโดย

มุงเนนท่ีพุทธปรัชญาเถรวาทซ่ึงสถาปนาโดยรัฐ (3) เพ่ือวิเคราะหมโนทัศนเรื่องการไมกลายเปนวีรชน

ของผูเสียชีวิตจากเหตุการณทางการเมืองในประเทศไทยโดยมุงเนนท่ีโลกทัศนของแนวรวมของ

ผูเสียชีวิตเอง ผลการวิเคราะหพบวา พุทธปรัชญาเถรวาทซ่ึงนิยามโดยรัฐมีสวนในการตีกรอบไมใหเกิด

มโนทัศนท่ีจะทําใหผูเสียชีวิตการกลายเปนวีรชน ดวยเหตุผลวา วีรชนเปนตัวแบบท่ีรัฐสงวนไวสําหรับ

ชนชั้นปกครองหรือเพ่ือปลุกสํานึกความเปนชาตินิยมเทานั้น มากไปกวานั้น มโนทัศนแบบอ่ืนท่ีพบ

จากแนวรวมของผูเสียชีวิตซ่ึงพยายามจะเปนอิสระจากกรอบของอํานาจกระแสหลักก็มิไดสงเสริมให

ผูเสียชีวิตกลายเปนวีรชนแตประการใดและไมเพียงพอตอการเปนแรงบันดาลใจใหเกิดการเคลื่อนไหว

ตามอุดมการณทางการเมือง เม่ือเปรียบเทียบกับเหตุการณท่ีพอเทียบเคียงกันไดในโลกตะวันตกซ่ึงมี

กระบวนการทําใหกลายเปนวีรชนแฝงฝงอยูในมโนทัศน 

 

คําสําคัญ: มโนทัศน, วีรชน, ผูเสียชีวิต, รวมสมัย, ประเทศไทย 
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The Concept of the (im) Martyrization of Political Deaths in Thailand 

 

Thanachchon Thanathip-parripatt 

Independent Scholar 

 

Abstract 

 This article has 3 major purposes: (1) to analyze the evolution of political 

deaths martyrization based on philosophy of religion. especially, the Greco-Roman 

worldview and early Christian philosophy as the origin of Western thought. (2) to 

analyze the martyrization of political deaths in contemporary Thai and focusing on 

Theravada Buddhist philosophy that institutionalize by state. (3) to analyze the 

immartyrization of Thai political deaths by consider their companion/comrade 

worldview. This analyze result found the Theravada Buddhist philosophy of state has 

a role in immartyrization of Thai political deaths because the martyrization that 

preserve for Elite/Aristocrat or the nationalism purpose. Moreover, their 

companion/comrade worldview as the other concept which attempt to free from the 

power obsession is not support the martyrization anyway and insufficient for political 

ideology movement inspiration compared with western political movement that based 

on martyrization in concepts. 

 

Keywords: concept, martyrs, deaths, contemporary, Thailand 
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บทนํา 

 ขาวการเสียชีวิตจากเหตุการณทางการเมืองไทยรวมสมัยอาจกอใหเกิดอคติ (bias) ท่ีตางกัน

ได เชน หนึ่ง ขาวจากประชาไท “...ท่ีนี่มีคนตาย...” 21

1  สอง ขาวจากผูจัดการออนไลน “...กปปส.ไว

อาลัยผูเสียชีวิตเหตุสลายการชุมนุมผานฟา...”22

2 และ สาม  “...คนรายใชอาวุธยิงพระสงฆมรณภาพ.”

23

3สังเกตไดวา หากผูอานเปน มวลชนเสื้อแดง หรือ มวลชน กปปส. หรือเปนผูมีศรัทธาในพุทธศาสนา

หรืออิสลาม การพิจารณาขาวท้ัง 3 ขางตน คงใหความรูสึกท่ีแตกตางกันไมนอย และในประเด็นท่ี

เก่ียวเนื่องกับ “มรณสักขี” ผูเขียนนําขาวเกาท่ีแตกตางกันอีก 4 ขาว เปนความตายของคนเล็กนอย 

subaltern) ท่ีถูกลืมและไรเสียงเชนเคย ไดแก หนึ่ง ความตายของมรณสักขีแหงสองคอน 24

4 ตลอดจน 

บาทหลวงท่ีถูกจงใจทําใหเสียชีวิตในคุกบางขวาง25

5 สอง ความตายของ รวม วงศพันธุ, ครอง จินดาวงศ 

                                                                 
1 การสืบคนดวยคําวา “...ที่นี่มีคนตาย...” ซ่ึงหมายถึง ความตายของผูชุมนุมเส้ือแดง ในผูใหบริการอยาง Google ใหผลลัพธที่

หลากหลาย เชน ขาวจากเว็บไซตมติชน, ขาวสด เปนตน แต เวบ็ไซตประชาไทจัดหมวดหมูคําวา “...ที่นี่มีคนตาย...” เปนระบบที่สุด 

ผูเขียนจึงไดเลือกมาเพื่อเปนขอมูลประกอบบทนํา โปรดดูเพิ่มเติมที่ ประชาไท สืบคนจาก https://prachatai.com/category/ที่นี่มี

คนตาย 
2 สําหรับขาวสลายการชุมนุม (ของกลุม กปปส.) ในวันที ่18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 แมจะนํามาจากเว็บไซตที่รายงานขาว กปปส. อยาง

ละเอียดเชน ผูจัดการออนไลนก็ตาม แตไมปรากฏการจัดหมวดหมู หากแตพบอยูแหงหนึ่งใชคําวา “งานรําลึกวีรชนราชดําเนิน” ซ่ึงจัด

ขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557 อางองิ ผูจัดการออนไลน สืบคนจาก 

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9570000026892 
3 แมส่ือมวลชนจะทําขาวดังกลาวมากมาย ตลอดจนมีถอยคําใหสัมภาษณที่นาสนใจภายหลังจากนั้น แต ผูเขยีนคิดวาการอางอิงสําหรับ

ขาวนี้ควรอางจากตนเร่ือง ใน สํานักปฏบิัติการขาวสาร กอ.รมน.ภาค 4 สน. (วนัที่ 21 มกราคม 2562) เนื้อหาตอนหนึง่ที่พบไมบอยนัก

ในการใชถอยคําแบบราชการ  “...เพื่อประณามการกระทาํอันโหดรายทารุณเยี่ยงสัตวปา...”  สืบคนจาก https://www.io-pr.org/21-

01-62-03/ 
4 มรณีสักขีแหงสองคอน เปนชาวคริสตซ่ึงถูกเจาหนาที่รัฐในระดับทองถิ่น “ฆา” (persecution) หนึ่งในนั้นมี เด็กหญิงอายุ 14-16 ป 3 

คน งานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซ่ึงมุงวิเคราะหเร่ืองนี้มีนอยมาก ชิ้นที่นาสนใจ คือ Apisake Monthienvichienchai 

(2009) ซ่ึงอุทิศ chapter V เพื่ออภิปราย การฆาระหวางป ค.ศ. 1940-45 นอกจากนี้ ยังมีประโยคสะเทือนอารมณที่ไมนาจะเปนความ

บังเอิญคือ  

“...to bury their victims like dogs...” (p.7) โปรดดูเพิ่มเติมใน Apisake Monthienvichienchai.(2009). Thai Nationalism and 

the Catholic Experienc, 1909-47(Ph.D. thesis). University of London, UK Retrieved from 

https://eprints.soas.ac.uk/28932/1/10673176.pdf หรือ งานของ ชยัววิัฒน วงศสวัสด์ิ.(2559).การคล่ีคลายประวติัศาสตร

บาดแผลและความเปนชายขอบของชุมชนคาทอลิกอีสาน:กรณีศึกษาหมูบานสองคอน จังหวัดมุกดาหาร. วารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ม.อุบลราชธานี, ปที่ 7,ฉบบัที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2559), หนา 55-72 
5 ยังไมมีคําอธิบายเชิงวิเคราะหเร่ืองของบาทหลวงบุญเกิด มีแตเอกสารที่เรียบเรียงโดยใชวธิีวิทยาอยางประวัติศาสตรของบาทหลวงชาว

ไทย  

ดูใน สุรชัย ชุมศรีพันธ. (2543). นักโทษ...นักบุญ วีรกรรม จิตตารมณ และชวีิตศักด์ิสิทธิ์ของบุญราศีนิโคลาส บญุเกิด กฤษบํารุง 

พระสงฆและมรณสักขี.กรุงเทพฯ:แผนกประวัติศาสตรหอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สวนที่ละเอียดกวานั้นอยูในเอกสารการ

พิจารณาแตงต้ังบุญราศี 
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และผูถูกประหารชีวิตดวยขอกลาวหาคอมมิวนิสต266 สาม การเผาตัวตายของ ธนาวุฒิ คลิ้งเชื้อ ในวันท่ี 

14 ตุลาคม พ.ศ. 25337 เพ่ือแสดงอุดมการณทางการเมือง และ สี่ การฆาตัวตายของลุงนวมทอง ไพร

วัลย ผูยินดีสละชีพเพ่ือสบคําสบประมาทวา “ไมมีใครมีอุดมการณมากขนาดยอมพลีชีพได” 28

8 ท้ัง 7 

ตัวอยาง เปนผูเสียชีวิตจากเหตุการณทางการเมือง (political deaths) อคติ (bias) ตอความตาย

ขางตนยอมแตกตางกัน บทความนี้สนใจวิเคราะหมโนทัศนท่ีอยูเบื้องหลังอคติซ่ึงแตกตางกันดังกลาว 

ในฐานะขอบฟาแหงความรู ซ่ึง ไมทําให อยางนอย ก็ตัวอยางขางตนเปนวีรชน และไมใชวา สังคมไทย

ไมรูจัก “การถูกนับเปนวีรชน” เพราะแทบจะในทันที ทุกคนยอมสามารถยกชื่อวีรชนอันเปนผลจาก

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมไดอยางนอย 1 ชื่อ เชน ชาวบานบางระจัน หรือคุณหญิงโม (ยาโม)

บอยครั้ง ท่ีวีรชนในแบบเรียนเหลานี้ถูกผลิตซํ้าเพ่ือใชในวาทศิลปทางการเมืองยามตองปราศรัยปลุก

ระดม ท้ังท่ี ไมมีขอมูลทางประวัติศาสตรเพียงพอและยังเจือปนดวยเรื่องแตง ท่ีสําคัญคือไมรวมสมัย 

ขณะท่ีบางคนกลับถูกปลอยใหลับเลือนหาย    

ไมควรเขาใจผิดวา บทความนี้ ชี้นําใหใครลุกข้ึนมาตอสูจนตัวตาย ท้ังมิไดดูเบาตอชีวิตท่ี

ลวงลับไปดวย บทความนี้พยายามอธิบาย “มโนทัศนท่ีฉุดรั้งสังคมไทยไมใหเกิดการฆา” เชน เหตุใดผู

มีอํานาจรัฐจึงไมกลา29

9 ลุแกอํานาจจนถึงกับเขนฆาอยางไมหยุดยั้งและอยางเปดเผย ท้ังท่ีมีผูสนับสนุน

และรวมมือเชน เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ในฐานะโศกนาฏกรรมท่ีผูตายยังไมไดรับการ

ปลดปลอยเหมือนอยางกรณี 14 ตุลาฯ ซ่ึง “ความเงียบของ 6 ตุลาฯ” มองไดวา ผูมีอํานาจไมกลาชื่น

                                                                 
6 ดูคําอธิบายทัว่ไปใน กฤษณะ โสภี. (2561). การปราบปรามคอมมวินิสตในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต พ.ศ. 2501-2506. 

ศิลปวัฒนธรรมออนไลน, สืบคนจาก https://www.silpa-mag.com/history/article_7717 
7 ขอมูลรวมสมัยที่คอนขางละเอียด ดูเพิม่เติมใน ประชาไท.(2551). “ศิโรตมอาลัยแดปุย:ชวีิตเล็กๆบนวิถกีารเมืองที่โลกไมเคยแยแส”. 

ประชาไทออนไลน, สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2008/05/16599 
8 โปรดดูเพิ่มเติมที่ ประชาไท.(2016). “10 ป ลุงนวมทองขับแทก็ซ่ีชนรถถังคณะรัฐประหาร สัญลักษณทีย่ังมีชีวิต”. ประชาไทออนไลน 

สืบคนจาก https://prachatai.com/journal/2016/09/68144 
9 ความไมกลา หรือ ความเหนยีมอายนี้ แนนอนวาไมใช ความละอายคอบาป (หริิโอตัปปะ) แตเปนการปกปดตออาํนาจอะไรบางอยาง  

ไมวาจะเปน ปดบังเบื้องสูง หรือ ปดบังประชาชน รวมถึง ปดบังตบตานานาอารยประเทศ ผลสืบเนื่องก็คือ “ทาทีไมขอรับผิดชอบในส่ิง

ที่จับมือใครดมไมได” หรือ “ลอยตัว” เพราะสืบสาวราวเร่ืองไมไดครบถวน เชน ตอใหมีผูผิดก็เปนเพียงคนหนึ่งในขบวนการเทานั้น มี

มือที่มองไมเห็นอีกมากมาย (invisible hands) เพราะเมื่อพิจารณาประวัติศาสตรของโศกนาฏกรรมโดยรัฐแหงอื่น พบวา แมจะมี

พฤติกรรมหลบซอนเหมือนกัน แตจะมีสวนที่เปดเผยมากกวา หรือชัดเจนในการกระทํามากพอใหชี้ผูกระทําความผิดไดชัดเจน ไมวาจะ

เปน การออกนโยบายหรือมาตรการที่ผลักบุคคลกลุมหนึ่งเปนอื่น ยกตัวอยาง เชน เหตุการณทุงสังหาร, เหตุการณรวันดา, ทาทีของชาว

ศรีลังกาตอชาวทมิฬ หรือ ทาทีของ ออง ซาน ซูจี ตอชาวโรฮิงญา เปนตน นกัวชิาการเรียกทาทีดังกลาวในประเทศไทยวา วัฒนธรรม

ลอยนวลพนผิด (impunity)  

พวงทอง ภวัครพันธุ (2560) ชี้วาวัฒนธรรมนี้ฝงรากลึกในระบบความคิด (โปรดดูใน พวงทอง ภวัครพันธุ. (2560).วัฒนธรรมลอยนวล

พนผิด ใน กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล (บรรณาธิการ),แผนดินจึงดาล การเปล่ียนผานในสภาพบังคับ (น.74-92).กรุงเทพฯ:มาตาการพิมพ) 
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ชมความสําเร็จนี้ 3010 หมายถึง 6 ตุลาฯ เกิดความรุนแรงท่ีไมอาจควบคุมไดจนเลยเถิดกลายเปนตรา

บาปแกผูมีอํานาจเอง กระนั้น เม่ือคิดมุมกลับจากจํานวนผูเสียชีวิตท่ีไมมาก เม่ือเทียบกับเหตุรุนแรง

ของประเทศอ่ืน ยังทําใหเห็นรองรอยของมโนทัศนบางอยาง เชน อะไรเปนเหตุผลใหผูมีสวนเก่ียวของ

กับการฆาในประเทศไทยปกปดซอนเรนกวาทรราชหรือเผด็จการในตางประเทศ แมแตในฝายของ

ผูเสียชีวิตเอง อะไรเปนเหตุผลใหเกิดความรูสึกวา “ตองเปลี่ยนรูปแบบการตอสู” / “ตองพยายาม

รักษาชีวิตเอาไว” ท้ังนี้ สังคมไทยวงนอกท่ีเฝาดูและเงียบงันมีมโนทัศนอยางไร? เชน ตองเวนไวเพราะ

พูดไมไดอยางนั้นหรือ? (state of exception/unspeakable) หรือไมมีอะไรผิดปกติจนตองพูด 

(normalization) แตสิ่งท่ีเกิดไปแลวนั้นทําใหเกิดขอสรุปทํานองวา “จุดไมติด” 31

11 ท้ังในแงท่ี ผูมี

อํานาจไมอาจติดไฟอันรุงโรจนใหแกตัวเอง ขางนักเคลื่อนไหวก็ไมอาจจุดไฟแหงความเปลี่ยนแปลงให

สําเร็จได ท่ีตลกราย คือ สังคมไทยวงนอกก็ดูเหมือนจะสงวนทาทีอยูอยางนั้น  อยางไรก็ตาม การ “จุด

ไมติด” มีท้ังขอดีขอเสีย กลาวคือ ไมเปนเหตุกระตุนใหเกิดการตอสูอยางสุดโตงจนลมตาย แตอีกแง

กลับทําใหเฉ่ือยเชื่องตอการกดข่ี หรือรายยิ่งกวาคือ “การไมยืนยันอุดมการณ” เชน การสงวนทาที

เผื่อผลประโยชนในอนาคต ปรากฏการณเหลานี้ เกิดจากมโนทัศนท่ีหลอหลอมและแฝงฝงทําให

เหมือน “นกไมเห็นฟา ปลาไมเห็นน้ํา” แตทุกวันนี้ สังคมไทยมิไดเปนเชนเดิม ความรุนแรงท่ีจุดไมติด 

ไมไดแปลวา จะจุดไมติดตลอดไป ดังนั้น มโนทัศนเดิมท่ีฉุดรั้งไมใหเกิดเง่ือนไขของความรุนแรงจึงควร

หยิบยกข้ึนมาพิจารณาและแสวงหาคุณคาอยางรอบดานท้ังขอดีและขอเสีย ดังเชนความหวังของ 

ธงชัย (2562) ท่ีวา “...ประวัติศาสตรควรเปนความรูเพ่ือสรางวุฒิภาวะ ความเปนหนทางของอารยชน 

จึงไมควรมีประวัติศาสตรท่ีเปนอันตรายทํารายผูคนอีก...”32

12  

 

ขอพิจารณาเบื้องตน 

 ผูเขียนชวนผูอานใหเผชิญหนากับ “การมีอยูของโลกทัศนของผูอานเอง” ในขาวท่ีจะกอให

ผูอานเกิดอคติท่ีแตกตางกัน เพราะผูอานยอมจัดประเภทข้ึนเองวาใคร(ควร)เปนวีรชนและใครท่ีไมควร

เปน ท้ังนี้ วิธีวิทยาของผูเขียน ไมเถรตรงตอจารีตวิเคราะห (Analytic) ซ่ึงเนนเรื่องท่ีมีบทสรุปท่ี

แนนอน ดังนั้น ผูเขียนคาดหวังใหผูอานเกิดความรูสึกและขอพิจารณาท่ีแตกตางกัน ผูเขียนเริ่มดวย

การเสนอคําวา “วีรชน” ท่ีซอนทับกับ “มรณสักขี” เพราะคําวา “วีระ” ท่ีปรากฏครั้งแรกๆ ในรัชกาล

ท่ี 6 จากคัมภีรอภิธานนัปปทีปกา เปนผลใหคํานี้ถูกใชในพระนลคําหลวงและงานของ ชิต บุรทัต ซ่ึง

ปญญาชนคงเลือกคํานี้มาผสมกับโครงสรางแบบมหากาพยจึงวีรชนถึงเปนวีรบุรุษ (Hero) อยางท่ีถูก

                                                                 
10 เหตุการณ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถูกทาํใหแตกตางและไมถกูนับรวมกับ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 อยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ นาสังเกตที่

เหตุการณ 6 ตุลา ถูกปฏิบัติในลักษณะปลอยใหเงียบและเลือนหาย 
11 หมายถึง ความตายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณทางการเมืองยังไมเปนเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลงในประเทศไทย 
12 ธงชัย วินิจจะกูล. (2562). ออกนอกขนบประวัติศาสตรไทย. นนทบุรี: ฟาเดียวกัน, น. 13 
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ผลิตซํ้าในทุกวันนี้ แทนท่ีจะเปน “เจาพอ” เหมือนอยางคตินับถือผีแตเดิม สวน “มรณสักขี” (Martyr) 

ศาสนจักรไทยทับศัพทวา “มารฺตีร” อยางนอยก็ตั้งแตกอน พ.ศ. 2475 และนาสังเกตวา มีงานเขียน 2 

ชิ้นเปรียบ วีรชน เปน มรณสักขี ไวดวย ไดแก งานท่ีหนึ่ง  อนุสรณงานฌาปนกิจศพนาย รวม วงษ

พันธ 3313 และ งานท่ีสอง เกษียร เตชะพีระ ในการยกยอง นวมทอง ไพรวัลย 3414 ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็น

วา วีรชน/มรณสักขี เปนมโนทัศนท่ีปรากฏอยูในความคิดของปญญาชนท่ีเก่ียวของทางการเมือง ซ่ึง

บทความนี้จะอภิปรายใน 2 ทาง คือ หนึ่ง มโนทัศนท่ีทําให วีรชน/มรณสักขี มีพ้ืนท่ี เชน ในคริสต

ศาสนา หรือศาสนาพุทธทิเบต และ สอง มโนทัศนท่ีมรณสักขียากท่ีจะมีพ้ืนท่ี เชน เถรวาทในบริบท

ของรัฐไทย 

 

กอนผูเสียชีวิตดวยอุดมการณจะกลายมาเปนมรณสักขี :  

จากกรีกโรมันถึงคริสตปรัชญาระยะกอตัว 

 คํากรีก Martyr มาจาก μάρτυς (แปลวา พยาน) พบหลายแหงในคัมภีรภาคพันธสัญญา

ใหม แตท่ีชัดมีเพียงแหงเดียวคือ μάρτυρός (martyros) จากขอความวา “...ขณะท่ีเลือดของส

เตเฟน พยานของทานหลั่งลง...” (กิจการ 20:22) ผูเขียน คือ ลูกา (Luke) ใชคํานี้กอนหนา ค.ศ. 100 

แตชวงนั้น คริสตชนก็เริ่มถูกเบียดเบียนแลว เชน ยากอบอัครสาวกตายในป ค.ศ.44 (กิจการ 12:2) 

ยากอบนองชายพระเยซูในป ค.ศ.62, เปโตร ในป ค.ศ. 64  และเปาโลหลังป ค.ศ. 64 กลาวไดวา 

ภายหลัง ค.ศ.64 โดยจักรพรรดิเนโร การฆาลางชาวคริสตเกิดข้ึนและตอเนื่องไปอยางนอยอีก 300 ป 

สําหรับผูเสียชีวิตซ่ึงไมมีทางเลือกอ่ืน เชน ถูกฆาตายทันที ไมนาสงสัยนัก แตผูสมัครใจท่ีจะตาย 

(Voluntary) หรือยินดีใหฆา เปนประเด็นท่ีนาอภิปราย เชน บันทึกของยอหนท่ีตางจากผูนิพนธคนอ่ืน

วา “...ทาน (พระเยซู) ไมอยากพูดกับเรา(ปลาต)หรือ ทานไมรูหรือวา เรามีอํานาจจะปลอยทานได...”

(ยอหน 19:11) ถาเราเชื่อยอหน ขอนี้เปนหลักฐานใหมรณสักขีประพฤติตามเรื่องความสมัครใจท่ีจะ

ตาย ท้ังคริสตปรัชญาระยะกอตัวยังสามารถถักทอมโนทัศนแหงความกลาตายอยางเขมแข็งจนเปนท่ี

ประจักษแกชาวโรมันดวย เชน อันโตนีนูส ถึงกับกลาววา  “...ถาอยากตายนักก็ไปฆาตัวตายไมใชดื้อ

แพงใหถูกตัดสินประหาร...”35

15 สวนแตรตูเลียนเองก็สรรเสริญเรื่องนี้จนเปนวลีอมตะวา “(ยิ่งฆาพวก

                                                                 
13 ไมปรากฏชือ่ผูแตง.(2538).รวม วงษพันธ วีรบุรุษนกัรบของประชาชน. ม.ป.ท. อนุสรณงานฌาปนกิจศพนายรวม วงษพันธ  

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที ่23 เมษายน 2538 
14 เกษียร เตชะพีระ. (2549). “แดนวมทองไพรวัลย:มรณสักขีเพื่อประชาธิปไตย”. มติชนรายวัน, ป 29, ฉ.1047, วันที่ 10 พ.ย. 2549, 

น.6 
15 Tertulliani Liber Ad Scapulam, V, 1 
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เราก็ยิ่งทวีคูณ) เลือดของมรณสักขีคือเมล็ดพันธุของคริสตชน” 36

16 (Plures efficimur quotiens 

metimur a vobis: semen est sanguis Christianorum) ท้ังนี้ การพัฒนาทางเทววิทยาระยะตนก็

รับรองความคิดดังกลาว คือ “เลือดมรณสักขี” เปน “Water Baptism” ในตัวเอง ปตาจารยตั้งแต

คริสตศตวรรษท่ี 3 ตางรับรองวา การตายเพ่ือพระคริสต แมไมผานพิธี Baptism ก็ถือวาบุคคลนั้น 

Baptized แลว จนทุกวันนี้คาทอลิกก็ยังรับคําสอนนี้อยู จะเห็นวา คําสอนดังกลาวกอใหเกิดความรูสึก

มีสวนรวมและถูกนับรวมอยูเสมอ มรณสักขีไมไดตอสูเพียงลําพังแตเปนหนึ่งในพระคริสตวรกาย มโน

ทัศนเรื่องพระคริสตสถิตอยูกับมรณสักขี (Christus in martyre est)17 ถูกพัฒนาข้ึนมากในชวง

ดังกลาว จากนี้ ผูเขียนจะอภิปรายมรณสักขีในระยะกอตัว กอนท่ี “มรณสักขี” จะกลายเปนนิยาม

จํากัดและเปนทางการ เพราะอิทธิพลปรัชญาของเอากูสตีนูสและอากวีโน (Augustinus & Aquino) 

กลาวคือ ศึกษาในความหมายท่ีเกากวาคริสตปรัชญาปจจุบัน  

 (1) มรณสักขีในมัคคาบี คาทอลิกรับรองหนังสือมัคคาบี 2 เลมแมเนื้อหาซอนทับกัน แตเลม

ท่ีสําคัญ คือ ฉบับท่ี 2 ในฐานะทอธารของคําสอนเรื่อง “มรณสักขี” เลมนี้เขียนเปนภาษากรีก เลาถึง  

เอเลอาซารกับมารดาและบุตรอีก 7 คนท่ีถูกทรมานจนเสียชีวิต หนังสือพรรณนาการทรมานในระดับ

ท่ี “โหดเหลือเชื่อ” ควบคูไปกับการหยัดยืนอยางกลาหาญของมรณสักขี เชน “เต็มใจถูกทรมานจน

ตายเพ่ือใหกฎหมายยังคงศักดิ์สิทธิ์” (2 มคบ 6:28) หรือ บทสนทนาของจักรพรรดิอันตีโอคัส (2 มคบ 

7:24) ท่ีคลายกับบทสนทนาของแปรเปตูอามรณสักขีในยุคตนของศาสนจักร มัคคาบีจบบทดวยความ

ตายหนากระทะและหมอท่ีอันตีโอคัสลงโทษให ทอด ถลกหนัง และตัดแขนตัดขา บรรดาผูศรัทธา (2 

มคบ 7:3-5) ภาพความตายนี้มีอิทธิพลอยางยิ่งตอการตีความการตายของพระเยซูของเปาโล 38

18  และ

ในโลกภาษากรีกท้ังเปาโลกับลูกาก็ยังเปนเพ่ือนรวมงานกันอีกดวย (ฟเลโม 24) เรื่องมรณสักขีจึงถูก

เลาแบบยิวผสมกรีก  

 (2) ความตายของพระเยซูในลูกา กลาวใหชัดคือ มรณสักขีกลาหาญตามมโนทัศนท่ีพวกเขา

มีตอมหาทรมานของพระเยซู ปญหาคือคัมภีรมิไดกลาวถึงโดยละเอียด เชน ในการตรึงกางเขนมีตอน

เดียวท่ีสะทอนวาทรงทรมานอยางมนุษย นั่นคือ “ทรงรองดวยเสียงอันดังบนไมกางเขน” (มัทธิว 

27:46, มาระโก 15:34, ลูกา 23:46) ในการศึกษาของ Sterling (2001) เสนอวา ลูกาเลาฉาก

                                                                 
16 คํากลาวนี้ แมกระทั่งพระสันตะปาปาฟรังซิสก็ไดทรงตรัสหลายคร้ังตางวาระกัน เชน 30 ตุลาคม 2015 ขณะเยือนเอลซัลวาดอรและ

อีกหลายคร้ังในป 2015, จดหมายที่สงไปยังพระสันตะบิดรแหงเอธโิอเปย ป 2016, ระหวางการเสวนาในวันที่ 27 มกราคม 2017, บท

เทศนในชวงเชาวันที่ 30 มกราคม 2017 อาจกลาวไดชัดวา เปนวลีทีถู่กใชบอยและเปนทางการอยูแมในทุกวันนี้ หรือวาทกรรม 

(discourse) 
17 Tertulliani Liber De Pudicitia, XXII, 6 
18 ดูคําอธิบายเร่ืองนี้อยางละเอียดใน James D.G. Dunn. (1974). “Pual’s Understanding of the Death of Jesus” in Robert 

Bank (ed.). Reconciliation and Hope. New Testament Essays on Atonement and Eschatology Presented to 

L.L.Moris on his 60th Birthday. Carlisle: The Paternoster Press. 
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สิ้นพระชนมแบบ Mors Philosophi หรือ การตายของนักปรัชญาอยางโสกราตีส (หรือ Zeno of 

Elea, Anaxarchus of Abdera) โดยแกขอความ “ไฉนจึงทอดท้ิงขาพระองคเลา” เปน “ขาพเจา

มอบจิตใจไวในพระหัตถพระเจา” ซ่ึงคลายกับท่ีโสกราตีสพูดกับไครโตวา “ควรเอาไกไปเซนเทพแอส

เคลปอัส”39

19 เพราะตรงกันดวยนัยของการถวาย (มัทธิว 9:13; โฮเชยา 6:6) ท้ังอาการอันสงบของพระ

เยซูยังคลายกับทาทีของโสกราตีสในบทสนทนาเฟโด (Phaedo) อยางนาตั้งขอสังเกต  

 (3) เรื่องเลาในสังคมกรีกโรมัน อิทธิพลของโรมันถายทอดไปยังคริสตปรัชญาระยะกอตัว

ดวย เชน งานของแตรตูเลียนมิไดยกยองแตมรณสักขีชาวคริสตเทานั้น ดังปรากฏชื่อของ เรกูลูส 40

20 

วีรบุรุษและลูเครเชีย (Lucretia)21 แตเอากูสตีนูสไมนับลูเครเชียเปนมรณสักขีเพราะชี้วาไมควรฆาตัว

ตาย มุมมองนี้แยงกับอัมโบรสิโอผูเปนอาจารยของเขา และกอใหเกิดการจัดประเภทมรณสักขีใหมอีก

ดวย อากวีโนรับความคิดนี้สืบตอมา จนกลายเปนการยืนยันวามนุษยไมอาจฆาตัวตายไดในทุกกรณี42

22 

เรื่องนี้สืบเนื่องถึงปญหาการุณยฆาต ในปจจุบันท่ีกําลังเปนประเด็นถกเถียงกัน รองรอยขางตนสรุปได

วากอนเอากูสตีนูส “มรณสักขี” (martyrs) รวมถึง บุคคลท่ีสมัครใจจะตาย (Votuntary)23 เพ่ือสิ่งท่ี

สูงสงหรือรักษาเกียรติแหงตน (Catharine,2007,p.209) ท่ีสําคัญไมจําเปนตองแยกขาดจากการเมือง

44

24  

 จะเห็นวา พ้ืนมโนทัศนของมรณสักขียุคตนอิสระจากกรอบคริสตปรัชญาในปจจุบัน ท้ัง

ใกลชิดกับพระเยซูในฐานะมนุษย (มิใชพระเจา) จึงกอใหเกิด “แรงดลใจท่ีจะทนทรมาน” (inspirata 

patientia doloris)25 มรณสักขีเหลานี้ยืนหยัดดื้อแพง (Civil disobedience) และสิ้นชีพไปดวย

ความคิดวาตนและพระคริสตตางมีสวนรวมในการตอสูของกันและกัน (Christus in martyre est) ขอ

พระคัมภีรเองไมวาจะลูกาหรือเปาโล เชน บําเหน็จในสวรรคใหญยิ่งนัก (ลูกา 6:23), ใครตองตาย

เพราะเราผูนั้นจะมีชีวิต (ลูกา 9:24) หรือสํานวนท่ีมีกลิ่นอายโรมันอยาง “...นักกีฬาตางแขงขันเพ่ือจะ

ไดรับรางวัลเปนมงกุฎใบไมท่ีรวงโรยได แตพวกเรา (แขงขัน) เพ่ือจะไดรับรางวัลเปนมงกุฎใบไมท่ีไมมี

วันรวงโรยเลย...” (1 โครินธ 9:25) ตางรองรับความเปนมรณสักขีนี้ กลาวไดวา มรณีสักขีในระยะท่ี  

                                                                 
19 สํานวนแปลของ ส.ศิวรักษ ใน สุลักษณ ศิวรักษ. (2523). โสกราตีส. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. หนา 126. 
20 Tertulliani Liber Apologeticus, L, 6 
21 Tertulliani ad martyres, IV,4 
22 Robin E. Gearing and Dana Lizardi. (2009). “Religion and Suicide”. Journal of Religion and Health, 

Vol.48,No.3.p.334 
23 โปรดดูเพิ่มเติมใน Paul Middleton. (2013). “Early Christian Voluntary Martyrdom: A State for the Defence”. The 

Journal of Theological Studies, Vol.64, Issue 2, (Oct.) pp. 556-573 
24 โปรดดูเพิ่มเติม เชน H.A.Fischel. (1947). “Martyr and Prophet”. The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol 

37,No.3, pp.265-280 หรือ Ali Mazrui. (1965). “Sacred Suicide”. Transition, No.21, pp.10-15, 
25 คํากลาวของ Felix คริสตชนโรมันยุคแรก โปรดดูใน M.Minucii Felicis, Octavius, XXXVII 
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คริสตปรัชญากอตัว ยอมรับความสมัครใจท่ีจะตาย อันเปนการผนวกรวมสัญลักษณการดํารงความ

ยุติธรรมเหมือนนักปรัชญาและการยืนหยัดตอตานอํานาจจากท้ังรัฐ/ศาสนาท่ีไมเปนธรรม เหมือนพระ

เยซู, สเตเฟน และคนอ่ืนๆ 

 

การเสียสละชีวิตในพุทธศาสนา :  

น้ําหนักของเร่ืองเลาในมหายานเปรียบเทียบกับเถรวาทไทย 

 “มรณสักขีผูเผาตนเอง” (Burning martyrs)26 หมายถึง นักบวชทิเบตซ่ึงเผาตัวตายประทวง

รัฐบาลจีน รัฐบาลทิเบตพลัดถ่ินบันทึกการเผาตัวตาย (Self-immolation) ระหวางป 2011-2013 วา

มากถึง 109 ศพ 47

27 นอกจากนั้น รายงานอ่ืนยังพบอีกวา ภายหลังป 2013 ก็ยังมีการเผาตัวตาย

ลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนอยูเรื่อย ๆ 48

28 ปรากฏการณนี้สะทอนใหเห็นถึงมโนทัศนทางพุทธศาสนาท่ีอยู

เบื้องหลัง เชน อุดมคติโพธิสัตว (Bodhisattava) Benn (2007) เสนอวา อาจเพราะอิทธิพลของ

สัทธรรมปุณฑรีกสูตร กลาวคือ พระสูตรนี้รับรองการมีอยูภายหลังพุทธปรินิพพาน ขณะท่ีเถรวาทเห็น

วาไมมีอยู การรับรองดังกลาวทําใหชาวพุทธมีพระพุทธเจาท่ีมีสวนรวมคลายคลึงกับขอสังเกตเรื่อง

กําเนิดมรณีสักขีชาวคริสตของ Crenshaw (2013, p.28) แตเถรวาทวิจารณเรื่องนี้ไวคอนขางรุนแรง 

เชน พระมหาโกมล กมโล (2560) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบสัทธรรมปุณฑรีสูตร ไดท้ิงทายไววา “...หากเรา

ปลอยปละละเลยหลักการของเถรวาทตามพระไตรปฎก สักวันหนึ่งจะถูกกลืนและกลายเปนพันธุใหม

ของมหายานไป...” (น.30) ความคิดท่ีวานี้สะทอนใหเห็นถึง การไมอาจยอมรับหลักการของมหายาน

ท้ังท่ีสืบมาและท่ีจะเปนตอไป กลาวคือ “ไมมีพระพุทธเจารออยูเบื้องหลังความตาย” มุมมองแบบเถร

วาทนี้ นักโบราณคดีตั้งขอสังเกตวา เปนผลใหลัทธิบูชาตัวบุคคลถูกสลายตัวตนจนเสื่อมลง 49

29 เชนท่ี

เกิดข้ึนในศิลปะหลังสมัยนครวัด 

สําหรับปญหาเรื่องการฆา “พุทธปรัชญาเถรวาทไมสนับสนุนใหฆาทุกกรณี” ไมวาจะฆา

มนุษยหรือฆาตัวตาย แต อุดมคติโพธิสัตว เชน ขอความของทานโซปะกอนเผาตัวตาย ในป 2012 

                                                                 
26 เรียกตามพาดหัวขาวของหนังสือพิมพเดอะการเด้ียน โปรดดู Jason Burke and Tania Branigan. (2011,November 10). 

“'Burning martyrs': the wave of Tibetan monks setting themselves on fire”. The Guardian. Retrieved from 

https://www.theguardian.com/world/2011/nov/10/burning-martyrs-tibetan-monks-fire 
27 The Tibet Bureau. (2013,March 20). Self-Immolations for freedom in Tibet. Retrieved from 

http://www.tibetoffice.ch/selfimmolations/ 
28 Tibet Watch. (2016). Tibet’s “Intolerable” Monasteries: The role of monasteries in Tibetan resistance since 

1950. Retrieved from http://www.tibetwatch.org/uploads/2/4/3/4/24348968/tibets_intolerable_monasteries.pdf 
29 ยอรช เซเดส. (2529). นครวัด (ปราณี วงษเทศ แปล). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,หนา 50-51 
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กลาววา “...ฉันยินดีจะสละชีวิตของตนดังเชนพระโพธิสัตวซ่ึงสละชีวิตของตนแกแมเสือ...” 50

30 ซ่ึงเปน

มโนทัศนท่ีมีพ้ืนความเขาใจจากพาหิรนิทานคัมภีรชั้นหลังท่ีมิไดปรากฏตรงในพระสูตรเถรวาท51

31 และ

ความตายของทานมิใชการฆาตัวตายตามความเชื่อทางศาสนา หากแตเปนการฆาตัวตายเพ่ือประทวง

ทางการเมือง และไมใชเถรวาทจะไมรูจัก “การยอมฆาตัวตายเพ่ืออุดมการณบางอยาง” เพราะยังพบ

ในคัมภีรอนาคตวงศจากเรื่องนารทมาณพซ่ึงในเอกสารแปลภาษาไทยมีปรากฏ ท้ังยังเคยเกิดข้ึนดวย

ในกรณีการเผาตัวตายของนายบุญเรืองและนายนก ในชวงรัตนโกสินทรตอนตน แตพุทธปรัชญาของ

รัฐไดเปลี่ยนมโนทัศนนี้ เชน ประกาศหามมิใหเผาตัวเปนพุทธบูชาในรัชกาลท่ี 432 ดังนั้น การกระทํา

ของทานโซปะยอมไมรับรองนาสังเกตตอไปอีกวา แมการเผาตัวตายดังกลาวก็ลวนเพ่ือตนเองมิใชเพ่ือ

ผูอ่ืน ซ่ึงขัดแยงกับอุดมการณท่ีปรากฏในคัมภีรชั้นตาง ๆ เชน พระพรหมอิสิในคัมภีรสัมภารวิบาก จึง

อาจสรุปวา ไมมีการเสียสละชีวิตเปนพุทธบูชาในสํานึกแบบเพ่ือผูอ่ืน และหามกระทําเชนนั้นดวยอีก

ชั้นหนึ่ง มโนทัศนแบบเถรวาทไทยจึงกอตัวในรูปแบบของการปรารถนาให “ตน” มีชีวิตท่ีดีและบรรลุ

ถึงพระนิพพาน สวนการทําเพ่ือผูอ่ืนมีเพียงการอุทิศสวนกุศลใหผูตายและวัตถุทานเทานั้น 

 

คานิยมแหงการไมฆาคนที่ยอนแยง : พุทธปรัชญาเถรวาทของรัฐที่แปรเปลี่ยน 

 พุทธจริยศาสตรระบุชัดวา หามฆาคนตั้ งแตพระวินัย สวนในสิกขาบทเรียกรองให

พุทธศาสนิกชนงดเวนการฆา กระท่ัง อาชีพการฆาก็เปนมิจฉาวณิชชา นั่นเองทําใหเกิดคําถาม เชน 

อาชีพขายสัตวเพ่ือฆาท่ีชาวพุทธทําจะวาอยางไร? คําตอบท่ัวไป อธิบายในแงของกรรมใครก็กรรมมัน 

แตสําหรับมหายานกลับตีความเรื่องนี้เลยไปถึง การไมบริโภคสิ่งท่ีถูกฆาหรือแมแตตายเองดวย 5 3

33  

และไมวาจะถูกทรมานแสนสาหัสเพียงใด พระสูตรกลับแนะนําใหปลอยวางความอาฆาตลงเสีย54

34 แต

การเสียสละชีวิตตามอุดมคติโพธิสัตวเปนขอยกเวน นักบวชมหายานฆาตนเองเพ่ืออุดมคติโพธิสัตวได 

                                                                 
30 “...I am taking this action neither for myself nor to fulfill a personal desire nor to earn an honor. I am sacrificing 

my body with the firm conviction and a pure heart just as the Buddha bravely gave his body to a hungry tigress 

(to stop her from eating her cubs) ...”  เปนการถอดความจากภาษาทเิบตโดย Bhychung D.Sonam จากเมืองธรรมศาลา 

ประเทศอินเดีย  อางถึงใน The Canada Tiber Committee Retrieved from http://www.tibet.ca/en/library/wtn/12043 
31 ประเทศไทยรูจักชื่อ พระพรหมดาบส, พระพรหมฤาษี (อิสิ) ปรากฏในคัมภีรสัมภารวิบาก รจนาราวพุทธศตวรรษที่ 19 ขอความที่

ทานโซปะกลาวถึงคือคํากลาวของพระโพธิสัตว (พรหมอิสิ) วา “...ตสฺมา สพฺเพสํ สตฺตานํ หิตตฺถาย ยาว จิตฺตํ ปสนฺนํ, ตาว อิทํ สชีว ํมม 

สรีรํ อิมสฺสา พยคฺฆิยา นิยยฺา เตสสามิ...” หรือฉบับแปลใน พระธรรมวีรานุวัตร. (2504). สัมภารวิบาก (พิมพคร้ังที่ 4). กรุงเทพฯ: ส.

ธรรมภักดี, น.67 
32 โปรดดูใน ศรันย ทองปาน. (2552). ลัทธิอนาคตวงศ:พุทธศาสนาประชานยิมยุคตนรัตนโกสินทร. ดํารงวิชาการ,ปที่ 8,ฉ.2, น.102-

115 
33 ลังกาวตารสูตร บทที ่8 มังภกัษณปริวรโต นาม สัปตมะ 
34 เชนขอความในวัชรปรัชญาปารมิตาสูตรความวา “...แมวาเราจะถูกหั่นรางกายออกเปนสวนๆก็ตาม แตเราไมยึดถือในรางกายแลว 

เราจึงไมบังเกิดความโกรธแคนอาฆาต...” หรือเทียบเคียงกับพระไตรปฎกภาษาไทย เลมที่ 27:166 ขันติวาทิชาดก 
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สวนเถรวาทไทยตีความการฆากวางกวามหายาน กลาวคือ ฆาได แมแต “ฆาคน” ถามีเหตุผล

เหมาะสม จะไมถือวาเปนบาปหนัก เชน พระมหาทวี ฐานวโร (2534) ยกคัมภีรธัมมปทัฏฐกถาเรื่อง

นายตัมพทาฐิกะเพชรฆาตเพ่ือสนับสนุน เจาหนาท่ีของรัฐฆาไดบางตามหนาท่ี นักปราชญทางพุทธ

ศาสนาอยาง ปยุตฺโตภิกขุ (2559) เห็นวา การปลอยใหฝายท่ีกระทํารุนแรงทําไดตามใจชอบเปนความ

สุดโตงอยางหนึ่ง ท้ังนี้ ตองสยบความรุนแรงดวยความสามารถท่ีจะระงับความรุนแรง และไมมีการจง

ใจฆาใด ท่ีไมบาป กระนั้น ทานยังยอมรับอีกวา วิธีการท่ีไมรุนแรงและไมสุดโตงตองใชปญญาและทํา

ไดยาก 55

35  จะเห็นวา แนวทางปฏิบัติตอการฆาของเถรวาทคอนขางคลุมเครือ ไมมีทางออกท่ี

หลากหลายหากจําเปนตองฆา และไมมีการชดเชยพิเศษหลังฆา เชน พิธีกรรมชดเชยบาปหนัก สวน

การยอมใหผูอ่ืนฆาถูกจัดเปนความสุดโตง 56

36  ดังนั้น ไมควรยอมใหใครฆา แตจะฆาผูอ่ืนหรือไมให

พิจารณาเองตามความเหมาะสม ตางจากแนวโนมการตีความของมหายาน 

 

ความคลุมเครือของปาณาติบาตยอนแยงมากพอใหเลือกที่จะลืม 

 พวงทอง ภวัครพันธุ และ ธงชัย วินิจจะกูล (2561) ตั้งคําถามเก่ียวกับความเชื่อท่ีแฝงฝงอยูใน

จิตใจของคนไทยท่ีทํารายศพในท่ีสาธารณะเม่ือคราว 6 ตุลาคม 251937 แนนอน ท้ัง 2 ชัดเจนวา ไม

ตองการใหผูเสียชีวิตกลายเปนแคเฟองนิรนามเทานั้น 58

38 กอนหนานั้น ธงชัย เขียนงานสําคัญออกมา

ชิ้นหนึ่ง คือ 6 ตุลา ในความทรงจําของฝายขวา 59

39 ในท่ีนี้ ผูเขียนอธิบาย “ความปนปวนในจิตใจ” สืบ

ตอจากขอมูลท่ีธงชัยรวบรวม เชน สํานวน “ปดทองหลังพระ”60

40 ท่ีเปนกลไกปองกันทางจิต (Defense 

Mechanism) ท่ียายความรูสึกผิดบาปเปนการปลอบใจวาตนประพฤติตามคําสั่งสอนเพ่ือใหพระงาม

บริบูรณเต็มองค กลาวใหชัดวา เปนการลากเขาความท่ีสงผลรายตอผูปฏิบัติการท้ังหมด ท้ังยังพบทาที

ปฏิเสธ (Denial) ท่ีจะรูเห็นวาตนหรือใครมีสวนโดยตรงในการกระทําครั้งนี้ดวย สะทอนใหเห็นถึง 

สํานึกท่ียังแจมชัดและสับสนระคนกันในเรื่องของปาณาติบาต(การฆา) หรือ ควรสงสัยวาพุทธปรัชญา

                                                                 
35 ดูเพิ่มเติมใน พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). การเมืองแคที่พระควรจะพดู. อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นายผาสุก อารยาง

กูร และนางรัศมี อารยางกูร เปนกรณีพเิศษ, ณ ฌาปนสถานวัดชลประทานรังสฤษด์ิ,วันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
36 เร่ืองเดียวกัน,หนา 21 
37 โปรดอานบทความฉบับเต็มใน  พวงทอง ภวัครพันธุ และ ธงชัย วินิจจะกูล. (2561). การทํารายศพเมื่อ 6 ตุลา 2519 ใคร อยางไร 

ทําไม. ฟาเดียวกัน, ปที ่16 ฉบับที ่2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561, หนา 43 - 64 
38 เร่ืองเดียวกัน, หนา 64 
39 ธงชัย วินิจจะกูล. (2553). “6 ตุลาในความทรงจําของฝายขวา 2519-2549:จากชัยชนะสูความเงียบ(แตยังชนะอยูดี)” ใน ชัยวัฒน 

สถาอานันท (บรรณาธิการ). ความรุนแรงซอน/หาในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มติชน. 
40 เร่ืองเดียวกัน, หนา 46-47 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ธีรทัศนเชิงมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศลิปกรรมศาสตร | 869 | 
 

 

ของรัฐจะวางโลกทัศนไวชวนสับสนเชนนั้น?41  การตีความ 2 แบบนี้สังเกตจาก พระสงฆสําคัญท่ีเคย

เทศนาถึงความชั่วรายของวิชาฆาคน  เปนตน ใน ธรรมวิจยานุสาส ของสิริจันโทภิกขุ (2458) ตอตาน

การฆาคนดุจผักปลาและยืนยันดวยพุทธพจนวา “ทุวิชาโน ปราภโว” 62

42 ซ่ึงยอนแยงกับพาดหัวของ

วารสารจตุรัส เดือน มิ.ย.2519 ท่ีสัมภาษณ กิตติวุฑโฒภิกขุวา “ฆาคอมมิวนิสตไดบุญมากกวาบาป”

63

43 หรือ “ฆาคอมมิวนิสตไมบาป” 64

44 จะเห็นวาการชวนเชื่อใหมท่ีปะทะคละเคลากับสํานึกเบื้องลึก

เก่ียวกับปาณาติบาต ทําใหเกิดความขัดแยงในตัวเองสูง ดังนั้น การลืมปาณาติบาตครั้ง 6 ตุลา 2519 

เปนดีท่ีสุด เพราะไมมีทางออกท่ีเหมาะสมสําหรับเหตุการณนั้นวาควรทําอยางไร เชน ทาทีของ

อาจารยมหาวิทยาลัยผูมีสวนรวมแตไมตองการพูดถึงเรื่องนี้และทําเปนไมรูไมเห็น65

45 จากปรากฏการณ

นี้ เขาใจไดไมยากวา ทําไมผูเสียชีวิตในเหตุการณ 6 ตุลาจึงยากท่ีจะกลายเปนวีรชน 66

46 ดวยเพราะถูก

ลืมไปกอนแลวจึงไมเกิดการพิจารณาใด ๆ ลักษณะเชนนี้ สืบตอมาในพฤษภาทมิฬ 2535 และความ

ขัดแยงทางการเมืองท่ีรวมสมัยกวานั้นดวย เพราะหลักการเรื่องไมฆานั้นเบาบางแลวอยางตอเนื่อง แต

คําสั่งใหฆากลับชัดเจนกวาเพราะถูกรับรองวาไมบาปหรือเปนหนาท่ี ศาสนาเองก็มิไดเรียกรองให

ปฏิบัติสิ่งใดท่ีชัดเจนภายหลังการฆา แตกตางจากโลกทัศนของชาวคริสตท่ีการฆามนุษยถูกบัญญัติเปน

บาปหนัก (Mortal sin) ตองมีพิธีชดเชยความผิด(Atonement Ritual) เพราะ แมแตการฆาในนามศา

สนจักรโดยตรงก็ยังตองสรางขออางให ซับซอนเพ่ือแปะปายวา “สิ่ ง ท่ีจะฆาไม ใชมนุษย” 

(Dehumanize) เชน เนนความไมรูตายของอมนุษยในการลาแมมดโดยอางวา “อมนุษยจะตาย” หรือ 

หมดอันตรายกับผูคนจําเปนตองมีกรรมวิธีเฉพาะ โดย “เหตุผลประดิษฐ” ถูกผลิตข้ึนภายใตพลัง

                                                                 
41 โปรดดูเพิ่มเติมใน สันติสุข โสภณสิริ. (2559). ปจฉิมนิทัศน ใน ปาฐกถา 14 ตุลา ประจาํป 2559 หวัขอ “ใครเปนผูรับผิดชอบความ

รุนแรง?” โดย ธัมมนันทาภิกษุณี  สืบคนจาก http://www.14tula.com/activity/p14tula2559.pdf 
42 สํานวนตนฉบับเดิมแปลวา “...วิชาชัว่เปนสพานแหงความเส่ือมความฉบิหาย...” (น.22) และควรกลาวใหทราบบริบทเพิ่มเติม คือ 

ทานอภิปรายถึงสงครามโลกคร้ังที่ 1 ในลักษณะปลงธรรมสังเวชวา จะเกิดการนองเลือดลมตาย การพลัดพรากจากครอบครัว ความ

ยากจน  

การปราศจากความเมตตาเห็นคนเปนผักเปนปลา (สํานวนเดิมวาเปนเนื้อเปนปลา) (น.18-22) 
43 หากพิจารณาอยางเครงครัด กิตติวุฑโฒ ไมไดพูดวา “ฆาคอมมวินิสตไมบาป” แตการพาดหวัดังกลาวทาํใหผูคนทั่วไปที่เห็นแตพาด

หัวโดยไมไดอานเนื้อความเขาใจผิดแนนอน และตอใหเปดเขาไปอานเองก็ตาม ทาทีของกิตติวุฑโฒแตกตางจากสิริจันโทชัดเจน คือ ใช

อุปมาที่กาํกวมเชน “...ตองต้ังใจเราไมไดฆาคนแตฆามาร...” เพราะที่ตายไปไมใชจิตมารแตเนื้อหนังก็ตายไปดวย 
44 คําพูดนี้มาจากวารสารชอฟา และเพื่อใหผูอานเห็นพัฒนาการชัดเจนขึ้นโปรดดู วิศรุต บวงสรวง. (2018, 10 ตุลาคม). กิตติวุฑฺโฒ

ภิกขุบนเสนทางสู 6 ตุลาฯ. ประชาไท. Retrieved from https://prachatai.com/journal/2018/10/79079 
45 ธงชัย วินิจจะกูล. (2553). “6 ตุลาในความทรงจําของฝายขวา 2519-2549:จากชัยชนะสูความเงียบ(แตยังชนะอยูดี)” ใน ชัยวัฒน 

สถาอานันท (บรรณาธิการ). ความรุนแรงซอน/หาในสังคมไทย. กรุงเทพฯ: มติชน.หนา 61-62 
46 เปนการยอมรับของขบวนการเคล่ือนไหวเพื่อฟนฟูความทรงจํา 6 ตุลาฯ เอง โปรดดูเพิ่มเติมใน กนกรัตน เลิศชูสกุล. (2561). “การ

ร้ือฟนและการกอรางสรางตัวของความเปนคนเดือนตุลาฯจากนักศึกษาฝายซายผูพายแพสูคนเดือนตุลาฯนักตอสูเพื่อประชาธิปไตยแหง

ทศวรรษ 2510”. ใน ไชยันต ไชยพร(บรรณาธิการ). พินจิการเมืองไทย ปจจุบนัและอนาคต. กรุงเทพ: สํานกัพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.น.180 
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ปรัชญาของอากวีโน เพ่ือคานกับการฆาคนท่ีเปนบาปหนัก ไมเชนนั้นยอมไมมีคริสตชนคนใดกลาฆา

คนเปนแนดวยขัดตอบทบัญญัติ ท้ังควรสังเกตวา คริสตปรัชญาลดทอนความเปนมนุษยดวยการให

ไมใชมนุษยไปเสียเลย มิไดมองเปนผักปลาดวยวาเปนสิ่งดีท่ีพระเจาทรงสราง  

 

การเปนหรือไมเปนวีรชน : กรณีลุงนวมทอง ไพรวัลย 

 ในอีกดานของการวิเคราะห นิธิ เอียวศรีวงศ (2536) กลาววา รัฐไทยมีวีรบุรุษของชาติไมมาก

นักเพราะเหตุผลทางจารีตของรัฐเองเชน การท่ีรัฐไทยจะไมมีวีรสตรีอยาง โจน ออฟ อารค ก็เพราะ

เธอเปนผูเสียสละท่ีไมบรรลุความสําเร็จ ขัดแยงกับอุดมคติวีรบุรุษแหงชาติซ่ึงตองเปนมีบุญญาภินิหาร

และประสบความสําเร็จ ท้ังนี้ นิธิเห็นวา รัฐไทยหมดพลังท่ีจะสรางวีรบุรุษของชาติตามมติเอกฉันท

ของผูคนในสังคมไปแลว? แต วีรบุรุษซ่ึงเกิดจากจารีตของประชาชนยังสามารถเปน “วีรบุรุษของ

ชาติ” ไดอยู แตตองมีลักษณะพิเศษ (บารมี) อยูดี คงชัดเจนวา สามัญชนท่ีลวงลับแตไมมีลักษณะ

พิเศษจึงไมอาจเปน “วีรบรุุษ” อยางนอยก็ตามการจัดขางตน มีบางท่ีนิธิเรียกผูเสียชีวิตจากเหตุการณ

ทางการเมืองวา “วีรชน” แตก็มิไดขยายความวา บุคคลเหลานั้นจะเปนวีรบุรุษจากจารีตของ

ประชาชนหรือไมอยางไร? 

 “การหยัดยืนจนถึงแกชีวิต” ในตัวเองควรนับเปนวีรชนแลว หากแตการเปนวีรชนอยางท่ีเรา

เรียกกัน ควรมากไปกวา การติดคําวา “วีรชน” ประดับการอางถึงบุคคลนั้น เพราะ “วีรชน” ตองเปน

แรงบันดาลใจใหเกิดการตอสู (ซ่ึงไมจําเปนตองลงเอยดวยความตาย) แต “วีรชน” ในประเทศไทย

กลายเปนเพียง “ผูลวงลับ” ท่ีญาติมิตรกลุมหนึ่งพากันทําบุญอุทิศสวนกุศลใหอยางเงียบๆ ลักษณะ

เชนนี้แตกตางอยางมากกับ “วีรชน” ในความหมายท่ีตางประเทศเปน ไมวาจะในแงของมรณสักขี 

หรือนักตอสูตามอุดมการณทางการเมือง (ไมวาจะระบอบการปกครองใดดวย) จึงควรนับอยางนาเศรา

วา ผูเสียชีวิตเหลานั้นมิไดกลายเปนวีรชนแมจะถูกเรียกวา วีรชน ซ่ึงนาสังเกตวาอะไรทําใหเกิด

ปรากฏการณนี้  

 หรือการถูกปลอยใหลืมคงแข็งแกรงกวาและผูเสียชีวิตอาจเปนแคฟนเฟอง การยกยองวาให

เปน “วีรชน” อาจมีบางตามวาระ แตหาไดยากท่ีจะมีผูขบคิดและเจริญรอยตามอุดมการณท่ีสวนทาง

กับมโนทัศนเรื่องหามฆาตัวตายของเถรวาทอยางลุงนวมทอง มรณสักขีของเกษียร จดหมายของลุง

สะทอนความคิดเก่ียวกับ “มโนทัศนหลังความตาย” ท่ีนาสนใจ 

“...ผมเลือกวันสุดทายของเดือนตุลาคมเปนวันพลีชีพเพราะเดือนนี้เปนเดือนท่ี

วิญญาณของวีรชนท่ีสถิตอยูท่ีอนุสรณสถานฯ ท่ีผมทําการพลีชีพนี้ไดเรียกรองกระท่ัง
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ไดมาซ่ึงประชาธิปไตยและวิญญาณของผมก็จะสถิตอยูกับเหลาวีรชนแหงนี้ตลอดไป

..”67

47 

 ลุงนวมทองจัดเปน “มรณสักขี” ไดแนในความหมายของคริสตปรัชญาระยะกอตัวเพราะไม

ตางจากชาวยิวท่ีฆาตัวตายเพ่ือตอตานโรมัน แนนอน คริสตปรัชญาตั้งแตอากวีโน (Thomism) เปน

ตนมา จะไมรับการฆาตัวตายแบบนี้เด็ดขาด ลุงอางถึง “วิญญาณของวีรชนท่ีสถิตอยู” และ “วิญญาณ

ของลุงท่ีจะไปอยูกับเหลาวีรชน” ขอความนี้ แรกชวนใหคิดถึง วัลฮัลลาเทวตํานานนอรส แตสําหรับ

พุทธปรัชญาเถรวาทแลว คําอธิษฐานของลุงไมเปนผลเพราะทุกอยางเปนไปตามกฎแหงกรรม กรรม

ของลุงเปน “โมฆกรรม” หรือ กรรมท่ีเปลาประโยชนในทางพุทธศาสนา68

48 ไมเคยและไมมีพ้ืนท่ีใหการ

ฆาตัวตายรูปแบบนี้ เวนแตผูปฏิบัติจะบรรลุธรรม เชน พระโคธิกะ หรือ พระฉันนะ ถึงแม คัมภีรชั้น

ฎีกาท่ีเถรวาทยอมรับจะไมจัดการฆาตัวตายเปนปาณาติบาต แตอรรถกถาชี้วา พระพุทธเจาไม

สนับสนุนการฆาตัวตาย ดังนั้น คําอธิบายฝายเถรวาทจึงผลิตซํ้าคําอธิบายนี้โดยเนนความสูง-ต่ําของ

จิตจนกลายเปนเกณฑมากกวาท่ีจะพิจารณาเหตุผลแหงการกระทํา ดังนั้น ในโลกของเถรวาทไทยกรณี

ทานโชปะไมอาจรับดวย 

 เหตุท่ียกตัวอยางลุงนวมทองเพ่ืออภิปรายการไมกลายเปนวีรชนนี้ เพราะเกิดความทาทายวา 

ตองนับหรือไมนับลุงในพ้ืนท่ีวีรชนในระดับใด เพราะจะกลายเปนการสงเสริมใหฆาตัวตายหรือไม? 

(กรณีพระทิเบต) แตถาไมนับจะเปนการทอดท้ิงความตายนี้ใหโดดเดี่ยวหรือเปลา? เรื่องการไม

กลายเปนวีรชนยิ่งซับซอนข้ึนอีก เพราะ กรณี 6 ตุลาฯ และท่ีจริงแมแต 14 ตุลาฯ เองก็ไมถูกนับรวม

ในทางปฏิบัติ(หรือยากท่ีจะถูกนับรวม) เชน การอางวาผูเสียชีวิตตายเพราะความวุนวาย69

49 ท่ีลดทอน

ความเปนวีรชนใหเหลือเพียงคนโดนลูกหลง ถาสมมติ เราจะขยายสิ่งท่ีเกษียรยกยองลุงนวมทองวา

เปน “มรณสักขี”จะเห็นวา ลุงมิไดเปนวีรชนตามพุทธปรัชญาเถรวาทแนนอน ขณะท่ีฝายมหายานนั้น

พอท่ีจะเปนไปได สวนการเปนวีรชนตามแนวคิดตะวันตกยิ่งไมมีปญหาอะไร แมวาไมอาจเปนมรณ

สักขีตามความหมายของคริสตปรัชญาภายหลังอากวีโน แต ลุงเสี่ยงตอการถูกลืม ภายใตบริบทพุทธ

ปรัชญาเถรวาทของรัฐไทย 

 

 

                                                                 
47 ประชาไท. (2007, ตุลาคม 31). ครบรอบป คล่ีจดหมายลายมือ “ลุงนวมทอง” มาอานอีกคร้ัง “ชาติหนาเกิดมา คงไมพบเจอการ

ปฏิวัติอกี”. Retrieved from https://prachatai.com/journal/2007/10/14666 
48 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ใหทัศนะไวในพระนิพนธเร่ืองมนุษยธรรม (2558) วา “...ในบางหมูเห็นวาการฆาตัวในบาง

กรณีเปนเกียรติสูง แตทางพระพุทธศาสนาแสดงวาเปนโมฆกรรมคือกรรมที่เปลาประโยชน เรียกผูที่ทาํวาโมฆบุคคลคือคนเปลา เทากับ

วา ตายไปเปลาๆควรจะอยูทําอะไรใหเกิดประโยชนตอไปได กห็มดโอกาสเสียแลว...” (น.13) 
49 นิธิ เอยีวศรีวงศ. (2538). ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย. กรุงเทพฯ:มติชน. น. 134 
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พุทธปรัชญาเถรวาทของรัฐ: การยอมรับสภาพในทางปฏิบัต ิ

 ทุกวันนี้ ชาวทิเบตยังคงมีวีรชนระดับมรณสักขีอยางตอเนื่อง ดังนั้น พุทธศาสนาจึงไมใชเหตุ

ใหเกิด/ไมเกิดวีรชน แตพุทธปรัชญาของรัฐท่ีผานการสะสมและสืบทอดมโนทัศนเปนเหตุ โดยประเทศ

ไทยยืนยันถึงการมีอยูของคติเถรวาทท่ีเกาแกของตน จึง “ไมเชื่อเรื่องพระพุทธเจาในโลกหนา” แต 

พระพุทธเจาท่ีนั่งเปนพระพุทธรูปนั้นคือใครกัน? ขอนี้เปน “ชองวาง” ท่ีควรจะถูกเติมเต็มแตกลับไม

พบการผลิตซํ้าคําตอบดี ๆ หากถามอีกวา เถรวาทเชื่อเรื่องโลกหนาหรือไม ตอบไดวา เชื่อแตไมใชสัส

สตทิฏฐิ ดังนั้น คนตายจะเปน “ผีคนเดิม” หรือไมเปน “ผีคนเดิม” ก็ได นี่ก็เปนอีกหนึ่งชองวางเพราะ

ไมมีหลักท่ีชัดเจน “ศาสนาผีเดิม” ถึงยังตอบโจทยประชาชนไดดีกวา อยางไรก็ตาม รัฐไดสถาปนา

พุทธเถรวาทข้ึนในหลายระลอก เพ่ือเปนเครื่องมือในการใชเหตุผลเพ่ือรวมปกครองตั้งแตตน

รัตนโกสินทรเปนตนมา มีการผลิตซํ้าท่ีทําใหพระพุทธเจาเปนนักปราชญมากกวาเปนครูของพระ

สามัญชน ความสูงสงนี้ รัฐอาง“ปญญาท่ีจะชี้นํา”ซ่ึงกอใหเกิดกรณีอยางครูบาศรีวิชัย รวมถึง ภิกษุณี 

หรือ ธรรมกายดวย ท้ังรัฐมิไดเดินเปนเสนตรง เห็นจากความเพิกเฉยตอการเคลื่อนไหวทางการเมือง

ของสมณะสันติอโศก จึงกลาวไดวา เถรวาทของรัฐ แมตรงตามพระไตรปฎก แตก็วางน้ําหนักการผลิต

ซํ้าไวอยางนาสงสัย คําสอนเรื่องบุญกรรมถูกโยงเขากับแนวคิดแบบพรหมลิขิต เชน มีบางคนเทานั้นท่ี

จะมีบุญวาสนา สวนผูท่ีเกิดมายากจน พิการ ไรยศศักดิ์ เปน “ผลของกรรมชั่ว” ตางจากมหายานท่ีมี

พ้ืนท่ีใหความยากลําบากเปนโอกาสในการบําเพ็ญบารมี ดังนั้น การฆาตัวตายเปนกรรมในแงลบแม

อุดมการณจะสูงสงเพียงไร กระท่ัง การเปนมรณสักขีก็ไมใชเรื่องท่ีเก่ียวกับผลของกรรมดี สังเกตวา 

น้ําหนักของเหตุผลเปนไปในรูปแบบ การตองยอมรับสภาพ 70

50 ไมใช การกาวไปสูอนาคต ควรตอง

กลาววา รัฐวางใหประชาชนรูสึกตองยอมรับสภาพ ไมวาจะมีสิ่งไมดีอันใดเกิดข้ึน เพราะมีคําอธิบายท่ี

ถูกผลิตซํ้าซ่ึงใหคําตอบวาท้ังหมดเปนกรรมเกา และพลังของมโนทัศนแบบนี้เปนท่ีมาของคําพูดท่ี

สะทอนใหเห็นถึงลักษณะแบบเฉ่ือยเชื่อง เชน  เกิดมาใชเวรเกิดมาใชกรรม, กมหนารับกรรม, กรรม

ตามสนอง สังเกตวา ทุกคําแฝงดวยนัยแบบผูถูกกระทํา (Victim) ท้ังสิ้น  

 

ไมมีพ้ืนที่สําหรับวีรชนและการไมกลายเปนวีรชน 

 พุทธปรัชญาเถรวาทมีพ้ืนท่ีใหวีรชนได แมจะจํากัดกวามหายาน เชน พมา,ศรีลังกา แตเถร

วาทของรัฐไทยไมมีเลย เพราะขัดตอหลักกรรมประเภทท่ีนิยมตีความในแงใหยอมรับสภาพ และนั่น

เปนท้ังขอดีและขอเสีย ขอดี คือ ความรุนแรงในสังคมไทยระดับฆาลางเผาพันธุออนกําลังกวาใน

                                                                 
50 สังเกตถอยคําในคําพิพากษาคดีพระพิมลธรรมวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ตอนหนึ่งความวา  

“...ศาลจึงขอใหจําเลยระลึกวาเปนคราวเคราะหหรือกรรมเกาของจําเลยเองหรือมิฉะนั้นก็เปนการสรางบาปกรรมของคนมีกิเลส ไมใช

ความผิดของผูใด แตเปนความผิดของสังสารวัฏเอง...” 
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51  ขนาดรัฐพยายามท่ีจะจุดความรุนแรงใหเกิดจากบทสัมภาษณของกิตติวุฑโฒก็ยัง 

“เฉ่ือยเชื่องมากพอ” ท่ีจะจุดไมติดดวย เพราะยังมีสํานึกเรื่อง “กรรม” ท่ีรัฐฝงไวเองดวย กลาวคือ ไม

ควรทํากรรมชั่วซํ้าเติมชีวิตท่ีกําลังชดใชกรรมของตน แต ขอเสีย คือ ไมเกิดวีรชน เพราะรัฐไมกลา

สรางเง่ือนไขใหเกิด “วีรชน”รัฐจะปลอยให “วีรชนมีชื่อ” เฉพาะท่ีไมเปนภัยตอความม่ันคงเทานั้น 

และคณะสงฆก็อยูภายใตอํานาจรัฐจนไมมีอํานาจชี้นําเหมือนประเทศอ่ืน แมจะยอมใหมีคํา “วีรชน” 

ใชบางเฉพาะกลุม แตพ้ืนท่ีอันนอยนิดก็สามารถถูกริบคืนไดทันทีและทุกเม่ือ เชนนี้ การสืบตอ

อุดมการณท่ีเขมขนจากมรณสักขีจึงไมอาจเกิดข้ึน ความโดดเดี่ยวนี้ทําใหท้ังญาติหรือมิตรสหายตางพา

กันถอยกลับไปสูสภาวะกมหนายอมรับดวย นาน ๆ ทีจึงมีคนอยางลุงนวมทองสักครั้งหนึ่ง แตทวา 

สังคมไทยไดเปลี่ยนไปแลว มโนทัศนเถรวาทของรัฐไมใชสิ่งท่ีคนรุนใหมจะยอมรับได เพราะเขา

สามารถรูจักเถรวาทไดดวยตนเอง ท้ังยัง มีพ้ืนท่ีออนไลนซ่ึงจะเปนแหลงเพาะบมอุดมการณท่ีไมจํากัด

อีกดวย นาสังเกตวา การยืนหยัดทางอุดมการณอาจเกิดข้ึนในทศวรรษนี้ก็เปนได ขอดีจากอดีตคือเถร

วาทของรัฐจะชวยชะลอแรงปรารถนาท่ีจะเปน “มรณสักขี” ไดซ่ึงชวยเพ่ิมความรอบคอบในการ

เคลื่อนไหว และมโนทัศนใหมท่ีเกิดข้ึนจะเพ่ิมโอกาสในการระลึกถึงสามัญชนมรณสักขี ทุกความตาย

เพ่ืออุดมการณจะไมถูกลืมอีกไป วีรชนจึงไดเปนวีรชนตามความหมาย 

 

สรุป 

 โดยธรรมชาติของพุทธปรัชญาเถรวาทไมมีพ้ืนท่ีหลังความตายท่ีสามารถทํานายได จึงเปน

รากฐานใหไมเกิด “มรณสักขี” ท้ังในความหมายของคริสตปรัชญาระยะกอตัวและพุทธปรัชญา

มหายาน เพราะฉะนั้น ความสมัครใจท่ีจะตายเพ่ืออุดมการณ (Voluntary martyr) จึงไมใชเรื่องท่ีจะ

พบบอยนักในสังคมไทย และรัฐจะเปนผูอนุญาตแตละวีรกรรมเปนรายกรณีดวย เชน อนุญาต

บางระจัน แต ไมอนุญาต 6 ตุลาฯ ประกอบกับรัฐมิไดกลาฆาคนอยางเปดเผยมากพอจนเปนเง่ือนไข

ใหเกิดการเคลื่อนไหวเสียอีก สังเกตไดจากวัฒนธรรมลอยนวลพนผิด ทามกลางความคลุมเครือของ

พยานหลักฐาน เม่ือผนวกเขากับคําสอนของเถรวาทไทยท่ีมุงเนนและผลิตซํ้าเรื่อง การตองสยบยอม

ตอกรรม และไมยอมรับการฆาตัวตายทุกกรณีแลว ทําใหเกิดปจจัยกดใหผูคนขาดแรงบันดาลใจและ

เฉ่ือยเชื่องมากพอท่ีจะยอมรับชะตากรรมโดยไมลุกข้ึนมาตอสูในลักษณะอุทิศชีวิต จึง “วีรชน” เปนวีร

ชนแตในนาม มิไดแตกตางจากวีรชนท่ีรอดชีวิตคนอ่ืน ซํ้าราย เม่ือสิ้นชีวิตแลวก็ถูกลืมเลือนไป จะถูก

ระลึกถึงอยูบางก็เฉพาะแตในหมูญาติมิตรเปนครั้งคราวเทานั้น จึงไมไดอยูในฐานะแรงบันดาลใจให

เกิดการตอสูอยางกวางขวางเหมือนท่ีเกิดข้ึนในรัฐอ่ืนซ่ึงมีโลกทัศนตางจากไทย ท้ังนี้ รัฐและมวลชน

                                                                 
51 เอนกชัย เรืองรัตนากร. (2558). บทบาทของอุดมการณพุทธศาสนา-ชาตินิยมสุดโตงกับความขัดแยงระหวางชาวพุทธยะไขกับชาว

มุสลิมโรฮิงญา. วารสารสังคมศาสตร, ปที่ 11, ฉ.2 (ก.ค.-ธ.ค. 2558). หนา 73-78 
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ฝายผูเสียชีวิตตางคิดในรูปแบบเดียวกัน คือ ความตายเปนจุดสิ้นสุดของการมีชีวิตเพ่ือชดใชกรรมใน

ชาตินี้ ชีวิตหลังความตายท่ีคลุมเครืออันมีคําสอนเรื่องความสูงต่ําของจิตกํากับ ทําใหเกิดความไม

ม่ันใจในผลกรรมของตน สงผลตอความสับสนในการปฏิบัติเพ่ือมอบความตายแกตนเองหรือผูอ่ืน 

ดังนั้น เม่ือเกิดการตายจากเหตุทางการเมืองในท่ีสาธารณะจึงกลายเปนเรื่องท่ีจัดประเภทไมไดและไม

ควรพูดถึงไปโดยปริยาย ท่ีสุด ความตายเหลานั้นก็หมดพลังไปสิ้นเชิง แตกตางจากอุดมคติของวีรชน

และบรรดามรณสักขีในโลกทัศนอ่ืน ดังคํากลาววา “...ความตายเปนตัวอยางของความกลาหาญและ

อนุสรณแหงคุณธรรมแกเยาวชนและทุกคน...” (2 มคบ 6:31) 
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