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ทําอยางไร...จึงจะเขียนผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพ 
HOW TO WRITE A QUALITATIVE ARTICLE 

รองศาสตราจารย ดร.สนม ครุฑเมือง* 
Associate Professor Dr. Sanom Crutmueng 

 
บทคัดยอ 

 
บทความน้ีนําเสนอ หลักการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยกลาวถึง ความสําคัญของผลงานวิชาการ การสํารวจ

ตนเองกอนเขียนเพ่ือเตรียมความพรอม การวางโครงรางเพ่ือท่ีจะนําไปสูการเขียนท่ีมีระบบ ควรจะมีสวนประกอบ
อะไรบาง นอกจากน้ียังกลาวถึง ลักษณะผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพควรคํานึงถึงเรื่องใดบาง เชน การเรียบเรียง การ
จัดพิมพ การใชภาษาวิชาการ เปนตน 
 
คําสําคัญ : การเขียน, ผลงานวิชาการ 
 

Abstract 
 

This article presents the principles of writing academic articles. These are mentioned to what 
an importance of academic work, a self-observation for preparing a readiness in writing, and an 
outline for writing systematically should be consisted of, in addition, what the characters of quality 
should be considered such as compiling contents, publishing articles, or using academic language. 
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ผลงานทางวิชาการเกิดจากการปฏิบัติงานของขาราชการครูหรือบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีจัดทําข้ึน อาจเปนเอกสาร สื่อ 
สิ่งประดิษฐ สิ่งท่ีทดลอง นวัตกรรม ผลงานอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือกลวิธีการ      
ท่ีสะทอนไดวาผูผลิตผลงานมีความรู ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม โดยมุงประโยชนของผูศึกษาเปนหลักสําคัญ 
 
กอนการเขียนผลงานทางวิชาการ 
  

ผูท่ีจะเสนอผลงานทางวิชาการ ควรสํารวจตนเองวามีสิ่งเหลาน้ีหรือไมอยางไร 
 1. การเตรียมตัว 
 ผูขอผลงานทางวิชาการตองมีการวางแผนสําหรับตนเอง หรือสํารวจตนวามีความพรอมเพียงใด ท้ังการวางแผน
ชีวิต และแผนงานท่ีจะเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ เพราะ “การเริ่มตนท่ีดีเทากับประสบความสําเร็จไปครึ่งหน่ึงแลว” 
ดังน้ัน การเตรียมตัวจึงควรสะสมแสวงหาความรูอยูเสมอ ดวยการบันทึกสิ่งท่ีเปนสาระสําคัญ เพ่ือจะนําไปใชใหเปน
ประโยชนตอผลงานในโอกาสตอไป 
 2. ความถนัด 
 ผูขอผลงานทางวิชาการตองมีความชํานิชํานาญ เช่ียวชาญในเรื่องท่ีจะเสนอผลงานทางวิชาการ มีทักษะชัดเจน 
รูมาก รูลึก ดุจดั่งเปนพหูสูตในเรื่องน้ันๆ โดยเฉพาะ 
 3. ความสนใจ 
 ผูขอผลงานทางวิชาการตองมีความสนใจเปนกรณีพิเศษ ตองมีความเขาใจอยางถองแทในความสําคัญ และสิ่งท่ี
เปนปญหาในเรื่องน้ัน พรอมท่ีจะแกไขปญหาเพ่ือประโยชนในการเรียนการสอน 
 4. มีประสบการณสอน 
 ผูขอผลงานทางวิชาการตองเคยสอนเรื่องน้ันๆ มากอน โดยมีประสบการณการสอนเปนอยางดี หรือตรงกับ
หนาท่ีของตนท่ีรับผิดชอบอยู จะทําใหรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนไดดี มีลําดับข้ันตอน ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีการ
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 
เม่ือเขียนผลงานทางวิชาการ 
  

ตองวางโครงราง 
 ผูขอผลงานทางวิชาการตองวางโครงรางอยางคราวๆ ในหัวขอท่ีคิดและจะทําผลงาน ถาเปนแผนการสอน 
แผนการจัดการเรียนรู หรือแผนการจัดประสบการณ แผนการจัดกิจกรรม ควรจะศึกษาประเด็นเหลาน้ีเสยีกอน เพ่ือจะได
นํามาเขียนโครงรางไดอยางเหมาะสม เชน สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ ศึกษา
วัตถุประสงคของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคเฉพาะ เน้ือหาสาระ กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม       
สื่อและแหลงอางอิง การวัดผลและประเมินผล เปนตน 
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 ถาเปนเอกสารทางวิชาการอ่ืน ซึ่งไดแก สื่อ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ รายงานการศึกษาคนควา การศึกษาผูเรียน 
การวิจัยในช้ันเรียน การรายงานโครงการ/ประเมินโครงการ การศึกษาผลงานของผูเรียน ตลอดจนผลงานอ่ืนๆ            
ผูขอผลงานตองเขาใจรูปแบบผลงานแตละประเภทแตละชนิดใหดี มีความรูอยางละเอียดทุกแงมุม 
 การวางโครงรางในการเขียนแผนการสอน หรือแผนการจัดประสบการณ รวมท้ังการเขียนผลงานทางวิชาการ
อ่ืน ผูขอผลงานตองวางโครงรางเพ่ือท่ีจะนําไปสูการเขียนท่ีมีระบบ คือ ควรจะมีสวนนํา สวนเน้ือหา และสวนสรุป 
 
 สวนนํา 
 เปนการเกริ่นใหผูศึกษารูท่ีมาของปญหา หรือประเด็นท่ีกลาวถึง อยางนอยเปนการสรางความสนใจใหติดตาม
ในรายละเอียดตอไป สวนนําในการเขียน มีกลวิธีหลากหลายรูปแบบ เชน กลาวถึงสภาพปญหา สภาพในปจจุบัน อันเปน
ท่ีมาของการเสนอเรื่องน้ัน กลาวถึงขอบขายเน้ือหามีประเด็นใดบาง ช้ีแจงกับผูศึกษาเก่ียวกับกระบวนการดําเนินงาน   
ยกคําคมวาทะของบุคคลสําคัญ ใหคํานิยามคําจํากัดความตามพจนานุกรมหรือเอกสารอ่ืนๆ ยกประเด็นที่เปนปญหา  
ทําใหผูศึกษามีความสนใจ ตองการหาคําตอบ ยกตัวอยางเรื่องจริง หรือเรื่องสมมุติ แลวโยงไปสูเน้ือหาสาระ 
 
 สวนเนื้อหา 
 เปนสวนท่ีสําคัญ ซึ่งผูขอผลงานทางวิชาการตองมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาสาระอยางลุมลึก รูแทและรูจริง 
ซึ่งมีหลักเกณฑพอประมวลไดดังน้ี 
 1. ควรเช่ือมโยงสวนนําเขาสูเน้ือหา เพ่ือใหมีความสอดคลองหรือสอดรับกันไดเปนอยางดี หรือท่ีเรียกวา 
“สัมพันธภาพ” 
 2. ในเน้ือหาสาระแตละตอน ท่ีเรียกวา “อนุเฉท” จะตองมี “เอกภาพ” มีเรื่องราวไปในทํานองเดียวกัน 
สนับสนุนกัน เรื่องราวไมวกวน มีประเด็นเดียวในแตละวรรคแตละตอน สิ่งใดท่ีผูขอผลงานทางวิชาการตองการเนนย้ํา
อาจจะใชคําคม ขอความท่ีเนนย้ํา ซึ่งเรียกวา “สารัตถภาพ” ระบบการพิมพอาจใชตัวหนาหรือตัวทึบก็ได 
 3. นิยามศัพทเฉพาะท่ีสําคัญ เมื่อถึงเน้ือหาสวนน้ันถาเปนศัพทภาษาตางประเทศ ใหเขียนภาษาไทยและวงเล็บ
ภาษาตางประเทศ 
 4. เสนอหลักการทฤษฎี ขอคนพบ หรือวิเคราะห สรุปผลใหเห็นชัดเจน ควรแยกประเด็นสวนท่ีเปนจริงและ
ขอคิดเห็น 
 5. อธิบายขยายความใหชัดเจนงายๆ และสั้นๆ ใหเห็นเปนรูปธรรม โดยใชแผนภูมิ ภาพ ตาราง และอ่ืนๆ 
ประกอบ 
 
 สวนสรุป 
 เปนสวนท่ีผูขอผลงานทางวิชาการจะตองสรุปสาระสําคัญ ประเด็นสําคัญ เปนองคความรูของผู ศึกษา           
ซึ่งจะนําไปประยุกตใชในอนาคต 
 การสรุปอาจทําไดดังน้ี 
 1. สรุปเฉพาะประเด็นสําคัญเพ่ือใหเห็นภาพรวมของเน้ือหาน้ัน 
 2. กลาวย้ําจุดเดน หรือจุดสําคัญของเน้ือหาน้ัน 
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 3. เสนอแนะใหผูศึกษาขบคิดพิจารณาตอไป 
 4. ยกภาษิต คําคม ประโยคท่ีสําคัญ หรือถอยคําท่ีลึกซึ้งกินใจใหเกิดความประทับใจ 
 
ลักษณะผลงานทางวิชาการท่ีดีมีคุณภาพ 
  

การเขียนผลงานทางวิชาการท่ีดีมีคุณภาพ ควรคํานึงถึงลักษณะท่ีเปนองคประกอบ ดังน้ี 
 1. การเตรียมท่ีดี  

1.1 การเตรียมตน หมายถึง เตรียมจะเขียนผลงานทางวิชาการ มีระบบการวางแผนชีวิต การวางแผนงาน 
การวางโครงราง วัตถุประสงค เน้ือหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และการวัดประเมินผล เปนตน 

1.2 การเตรียมเร่ือง หมายถึง กําหนดเรื่องท่ีจะสอน กําหนดเรื่องท่ีจะจัดทําเอกสารวิชาการใหครอบคลุม
เน้ือหาของคําอธิบายรายวิชาหรือบทน้ันๆ  

1.3 การเตรียมการ หมายถึง สิ่งที่คาดหมายวาจะทําอะไร อยางไร และหากมีปญหาอันจะเกิดขึ้น
ควรจะแกไขปญหาเหลาน้ันอยางไร เชน การหาขอมูลอางอิง และแหลงการเรียนรูจะหาไดอยางไร เปนตน 
 2. การเรียบเรียงและการจัดพิมพอยางมีระบบ 

2.1 นอกจากผลงานทางวิชาการจะมีความถูกตอง และมีความคิดสรางสรรคแลว การลําดับเน้ือหา        
ท่ีนําเสนอตองมีลําดับข้ันตอน เสนอจากเรื่องงายๆ ท่ีเปนรูปธรรม นําไปสูเรื่องท่ียากข้ึนและเปนนามธรรม วางพ้ืนฐาน   
ใหผูศึกษามีความเขาใจดวยตนเอง 

2.2 การแบงหัวขอเปนบทเปนตอน หัวเรื่องใหญ หัวเรื่องรอง ตองเหมือนกันตลอดเลม ผูศึกษาเขาใจงาย 
2.3 การนําผลงานของผูอ่ืนมาอางอิงหลายๆ เลม ตองมีการสรุป พรอมท้ังเสนอแนวคิดของผูขอผลงาน 

ทางวิชาการเพ่ิมเติมดวย อยาตัดตอขอความผูอ่ืนมาเรียงๆ กัน ควรจะสรุปประเด็นใหเช่ือมโยงกัน หรือสรุปดวยภาษา
ของผูขอผลงานทางวิชาการเอง 

2.4 ขอมูลท่ีนํามาเรียบเรียงตองทันสมัย ตองแสดงแหลงที่มาของขอมูล ควรเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ
ดีกวาคัดลอกตอๆ มา เพราะอาจผิดพลาดไดงาย 

2.5 กําหนดจุดประสงคในการจัดทําผลงานทางวิชาการใหชัดเจน โดยเสนอเน้ือหาสาระของผลงานน้ัน
อยางครบถวน 

2.6 เน้ือหาท่ีเสนอตองมีลําดับข้ันตอน ไมยนยอจนเกินไป อธิบายไดชัดเจน มีเน้ือหาสาระท่ีทันสมัย เขาใจ
ไดงาย 

2.7 การจัดบทของผลงานทางวิชาการ ควรมีความสัมพันธตอเน่ืองกันทุกบท ความยาวของเน้ือหาสาระ
ควรมีความใกลเคียงกัน มีสวนนํา สวนเน้ือหา สวนสรุปทุกๆ บทเหมือนกัน และเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคใหแก
ผูศึกษา 

2.8 การเรียงลําดับเน้ือหา ควรเรียงอยางมีระบบ จะใชระบบใดก็ควรใชระบบน้ันเหมือนกันหมด เน้ือหา
ตองมีท้ังปริมาณและคุณภาพท่ีเพียงพอ 

2.9 การเลือกระบบตัวอักษร ผูขอผลงานทางวิชาการควรกําหนดตัวอักษรใหเปนระบบเดียวกันตลอดเลม 
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ผูศึกษาหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจโดยท่ัวไปเปนสําคัญ สวนผลทางออมทําใหผูเสนอผลงานดํารงตําแหนง
ทางวิชาการสูงข้ึนหรือไมก็ตาม ก็อยาไดทอถอย จงเพียรมานะพยายาม ความสําเร็จจะสัมฤทธิผลท้ัง 2 ประการในท่ีสุด 
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TEACHING CHINESE STUDENTS TO PRONOUNCE THAI SOUND : PROBLEMS 
AND SOLUTIONS. CASE STUDY OF INTENSIVE COURSE OF LAMPANG 

RAJABHAT UNIVERSITY 2013  2014 
การสอนนักศึกษาจีนออกเสียงภาษาไทย : ปญหาและการแกไข  

กรณีศึกษาหลักสูตรเรงรัดภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2013  2014 
Tatpicha Sakulsueb1 

ทัตพิชา สกุลสืบ 

Abstract 

Chinese students who studies Thai language as a foreign or second language 
encounter the pronunciation problem of Thai sounds such as consonants, vowels, and 
tones. Most of them cannot pronounce the sounds like /p/, /b/, /r/, /ƞ/,/ɯ:/, /ɯa:/ and the 
diphthongs. At first the international phonetics are used to teach them pronounce but they 
cannot remember the sound of consonants and some students changes those phonetics 
symbols into pinyin (Chinese phonetics) instead because they get used to them than the 
international ones. Therefore, the instruction is changed from international phonetics to 
pinyin alphabets. This helps the students to learn better and giving the satisfied result 
about pronunciation and conversation. The pronunciation acquisition needs more time to 
practice for reciting but in abroad context the teacher should find the ways to teach by 
setting a learning activity in class. Besides, the teacher should provide the reading book 
for students to read in extra time including the recorded sounds from lessons or another 
interested topics especially everyday life vocabulary. 

Keywords : teaching Thai language, Chinese students, Thai sounds, problems and 
solutions, China 

บทคัดยอ 
 

นักศึกษาชาวจีนท่ีเรียนภาษาไทยเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ จะประสบปญหาการ
ออกเสียงภาษาไทย เชน เสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต สวนมากนักศึกษาจะไมสามารถออกเสียง 
/ป/, /บ/, /ร/, /ง/, /อึ/, /อือ/ และเสียงควบกล้ํา  ในชวงแรกมีการใชสัทอักษรสากลเพ่ือสอนออกเสียง 
แตนักศึกษาจําเสียงพยัญชนะไมได และมีบางสวนเปลี่ยนสัญลักษณเหลานั้นเปนพินอิน (pinyin) เพราะมี
ความคุนเคยมากกวา ดังนั้น การเรียนการสอนจึงเปลี่ยนมาใชพินอิน ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาจดจําไดดีข้ึน

                                                 
1 Lecturer at Major of Thai Language, Faculty of  Humanities and Social Science, Lampang Rajabhat University 
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และใหผลลัพธท่ีนาพอใจเก่ียวกับการออกเสียงและการสนทนา การเรียนรูวิธีการออกเสียงตองอาศัยเวลา
ในการสอนโดยการสรางกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน นอกจากนี้ ผูสอนจะตองใหหนังสืออานเสริม    
นอกเวลา ตลอดจนเสียงบันทึกบทเรียนตางๆ หรือประเด็นท่ีนาสนใจอ่ืนๆ โดยเฉพาะคําศัพทในชีวิต 
ประจําวัน  

 
คําสําคัญ : การสอนภาษาไทย, นักศึกษาจีน, เสียงภาษาไทย, ปญหาและการแกไข, ประเทศจีน 

1. Introduction 
Teaching Thai language for foreigners at Lampang Rajabhat began in 1994. In 

2006 Faculty of Humanities and Social Sciences opened curriculum Bachelor of Arts in 
Thai language for accepting 10 Chinese students to study and earn Bachelor degree then 
the following year Thai language and business communications opened for supporting a 
large number of Chinese students who wanted to study here . Nowadays there are more 
than 100 Chinese students studied in Thai language and other majors like International 
business, Mass Communication, and English.  

In 2013, the newest curriculum will open and accept foreign students to learn in 
Communicative Thai Language for Foreigners and preparing for MOU between Lampang 
Rajabhat University and other universities in China. In addition, Thai Language Major 
had an intensive course for preparing foreign students to learn basic of Thai language 
about 8 months. This course began since 2005 till now is 8th year.  Students who pass the 
exam will receive certificate and special offer to study in our newest curriculum, 
Communication Thai Language for Foreigners, improved and guaranteed by professionals 
of teaching foreign language with a goal of accomplishment in education and career of 
students.  

Detail of intensive course consisted of 840 hours for 1-4 level of Thai language 
(August – March), 120 hours for field trip. Timetable is Monday – Friday, except 
Wednesday, since 9.00 a.m. -17.00 p.m. The cost is 33,000 THB. Each week the classes 
will be changed and circulated from listening, speaking, reading, and writing (2 hours) 
and culture (1 hour: 9.00-10.00 a.m.) every day.   

In general, the main instruction media was “Foundation of Thai language” written 
by Assist Professor Chamlong Khamboonchoo and extra sheets of each teacher about 
topics to study that day. 

The number of student in class is 30. The period of instruction per day was 7 
hours.  

It takes 60 minutes for culture class and 120 minutes for communication skills. 
The media in classroom was blackboard, computer, and projector.  The environment of 
classroom is fine that there is enough luminance and fresh air. The students understand 
English, too. 

At first month on August, the teacher informed the foundation of Thai consonants, 
vowels and tones before going further to other content because it was very important for 
mixing all components into words, phrase, and sentence.  
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However, some of students could not remember these sounds even they could 
memorize and recite them all in class and passed the dictation. This maybe they confused 
some symbols of sound in Thai alphabets that looked like Pinyin but pronounced 
differently. Therefore, if the students had no techniques to remember or remind, the risk 
to pronounce wrongly was high.  

For example /d/ in Thai does not have in Chinese, but the Pinyin uses /d/ to 
represent /t/ in an international sounds. The problem was many students could not 
pronounce /d/ Thai clearly and the first time to pronounce always wrong.   /p/ even 
Chinese has this consonant has but the students could not separate it from /b/ clearly.  For 
example, ‘/paj1/ - /paj1/’ that meant ‘you can go now’ in Thai, they thought it meant bye -
bye in English. Other components of Thai sounds seemed to be problematic ones, too.     

This study wants to find the better solutions to teach Thai sounds for Chinese 
student for efficient results.  

Purposes of the study  
1. To specify the pronunciation problems of Thai sounds on Chinese students.  
2. To find the better solutions on teaching Chinese students to pronounce Thai 

sounds.  

Significance of the study 
This research will be benefit for Thai language teacher to teach Thai language 

both in Thai and abroad context.  

Scope of the study  
The scope of content is Thai sound pronunciation: consonants, vowels, and 

tones. The population is 30 intensive students at Lampang Rajabhat University. Period of 
collecting data is August – December 2013. 

Hypothesis 
The usage of Chinese phonetics is better to tech pronunciation of Thai sounds 

on Chinese students 

2. Review of Related Literature 
The instruction concepts 

The main method was teacher – centered instruction even was denied 
nowadays but teaching foreign language at beginners. Content was controlled by teacher 
was much more suitable. The concept of teacher-centered instruction dictated by 
Associate Professor Dr.Tissana  Kham-manee (2007)  

The teacher-centered instruction had been popular because this 
method aimed to inform the contents, facts, and data rapidly and easy-
understanding. The teachers had to well – plan for presenting knowledge 
briefly, clearly, and accordant to learners’ purposes. This method had 
been used for a long time and was guaranteed on effective results. 
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The teacher could choose the ways to teach from this concept 
having 2 styles that were direct instruction and learning theory based 
direct instruction. 

However, this study used the direct instruction consisted of 6 components as 
followed (Kham-manee, 2007) 

1) Teacher centrality meant the teacher had an important role to control the 
directions of instruction by deciding what and how the students had to learn. 

2) Task orientation meant the teacher focused on academic contents that 
were knowledge, data or information providing by activities and experiences. 

3) Positive expectation meant the teacher should expect that all students 
could gain their knowledge and got good achievements. 

4) Student cooperation and accountability meant the students must be 
responsible their works and learning and helping other to learn. 

5) Nonnegative affect meant the learning environment should be friendly and 
no bias or looking down.  

6) Apparent rule and legislation meant the teacher had to establish structure 
of activities and performances under the close following up of teacher. 

The instruction methods 
The ways to recite the Thai sounds selected the memory model of Joyce & 

Weil (1996) consisted of 6 components. 
1) Awareness meant the students could memorize something well if they 

noticed and intended to prospect. 
2) Association meant the linkage the new thing into their old perception. 
3) Link system meant the linkage system of concept for stimulating other 

knowledge after recognizing one’s knowledge.  
4) Ridiculous association meant the ridiculous or humorous sense while the 

students learnt something could stimulate and impress someone for a long time. 
5) Replaced words meant the words that could replace the one’s position that 

meaning did not mean.  
6) Key word usage meant the usage of words, alphabets, or syllables to recall 

the other things involved the topic.  

The instruction techniques 
Interesting techniques could help learning by giving a sense of exciting and it 

was accordant with the method of ridiculous association for better result.   
Game 

This technique used game for stimulating class. The game had 3 styles of 
using that were (Kham-Manee, 1996) 

1) Playing without competition  
2) Playing with competition 
3) Playing under simulated situation  
The advantage and disadvantage of game usage as followed 
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Advantage 
1) High participation from students and joy 
2) Long memory of meaning 
3) Not much power to teach 

Disadvantage 
1) Too long time spent 
2) High expenses 
3) Depending on teacher’s ability 
4) Requiring well – prepared 
5) Requiring discussion skill after process finished  

Knowledge of Thai sounds 
Words in Thai language consisted of consonants, vowels and tones. 

(Wikipedia, 2010)  
1. Consonants 

Thai consonant had 21 sounds that divided into 2 styles of usage that were 
first and last consonant as shown in Table 1. 8 final consonants were /m/, /n/,/ƞ/,/j/, /w/, 
/k/, /p/, /t/.  

 Bilabial Labio-
dental 

Alveolar Palato-
alveolar 

Palatal Velar Uvular 

Stops /p/ /ph/ /b/  /t/ /th/ /d/   /k/ /kh/ /?/ 
Nasals /m/  /n/   /ƞ/  
Fricatives  /f/ /s/    /h/ 
Affricates    ʨ ʨʰ    
Rolls    /r/    
Approximants     /j/  /w/ 
Laterals    /l/    

Table 1 the position of Thai consonant sounds 

2. Vowels 
Thai vowels consisted of 21 sounds that were /i/, /i:/, /ɯ/, /ɯ:/, /u/,/u:/, 

/e/,/e:/, /ɤ/,/ɤ:/, /o/,/o:/, /ԑ/,/ԑ:/, /ɔ/,/ɔ:/, /a/, /a:/, /ia:/,/ɯa:/, /ua:/. Some theory said there 
were 24 sounds of vowels because they counted /ia/, /ɯa/, /ua/ too.  

3. Tones 
Thai tones consisted of 5 sounds that were medium tone /-/, falling tone /`/, 

rising –falling tone /^/, rising tone /ˊ/ and rising –falling tone /ˇ/. 

4. Diphthongs 
Thai diphthongs had /r/, /l/, /w/ inside words and pronounced together with 

the first consonant. The diphthongs in Thai language divided into 2 styles that were real 
and unreal diphthongs.  The real ones consisted of 11 sounds : /kr/, /kl/, /kw/, 
/khr/,/khl/,/khw/, /tr/, /pr/, pl/, /phr/, and /phl/.  However, some Thai words borrowed from 
foreign diphthongs would translated into 6 sounds were /br/, /bl/, /dr/, /fr/, /fl/, /tr/.  The 
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unreal diphthongs that meant no pronunciation of /r/, /l/,/w/ even they appeared within 
words such as /ʨr/, /ʨh/,/sr/, /tr/ etc. 

3. Methods and procedures 
The methods for teaching Chinese students to pronounce Thai sounds used the 

methods of direct instruction and memory model under the concept of teacher centered 
instruction by giving 6 steps with 2 language for describing (Thai, English) and Chinese 
pinyin and a media including playing game for stimulating students’ interests. After a 
while of application, the result of teaching was assessed by observation and oral test.  The 
result was in descriptive analysis. The procedure was shown in figure 1 

    

   

Figure 1 procedure of teaching by memory model 
  
4. Findings and conclusion  

The problems of Thai sound pronunciation on Chinese students who studied Thai 
language as a foreign language were shown in Table 2. 

Thai sounds Problem sounds 
Consonants 
           First consonants 
           Final consonants 

/ƞ/, /d/,/?/ ,/b/, /p/, /r/  
/m/, /n/,/ƞ/,/t/ 

Vowels /e/, /e:/, /ԑ/, /ԑ:/, /ɯa:/ 
Tones /ˊ/  
Diphthong  every word having /r/  

Table 2 the problem sounds of Thai language for Chinese students. 

The causes of these problematic sounds were  
1) /ƞ/, /d/,/?/ ,/b/, /r/ 

No sounds like these in Chinese and some form was the same in Pinyin but 
different pronunciation such as /d/ in Chinese pronounced /t/ 

2) /b/ /p/ 
These two sounds were easy to say but hard to listen. Sometime Chinese 

students could not separate clearly for example /bai2/ “afternoon” /pԑt2/ “8”. For /p/ in 
Thai sounds Pinyin used ‘b’ as a symbol. 

3) /m/,/n/,/ƞ/,/t/ 
When /m/ used as a final consonant, the lips closed but Chinese students 

opened and for /n/,/ƞ/ used as a final consonant, the lips opened but they did oppositely. 

Set up 
memory 
model 

Implied 
into 
teaching 

Observed, 
Played 

game and 
Oral test 

Improved   
and 
implied  
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Especially for /ƞ/, it was very hard sound for students to practice both in first and final 
positions. For /t/ even the students could pronoun a first consonant but the final consonant 
could not pronounce apparently because the position of tongue should be behind the 
upper teeth but they put it at the palate.  

4) /e/,/e:/, /ԑ/, /ԑ:/ 
The level of tongue differentiated. /e/,/e:/ were in medium and /ԑ/, /ԑ:/ were 

in low but the students could not make it differently. These vowels were not in Chinese so 
Thai forms could use immediately before reciting.  

5) /ɯa:/ 
The mixed-vowels between /ɯ:/ and /a:/. Chinese had not /ɯ:/ so the 

students did not know how to pronounce. The technique used in this case was acting that 
showed the direction of wind from abdomen to mouth. This acting looked like rap dance 
that the students liked. 

6) /ˊ/ 
The forth tone of Thai sounds when pronounced the sounds was a little 

strange both in short and long vowel.  
7) Diphthong /-r-/  

The diphthong in Thai that frequently used in everyday life  if the speaker 
pronounced unclearly, the listener still understand but it was discredit of speaker so in the 
class teacher should emphasize the students to pronounce these words carefully. 
  

The solutions for sounds above was an implication of direct instruction mixing 
with memory model first. The procedure below was an example of /d/ sound in Thai.  

1) Awareness    
Teacher described the position of tongue and wind then showed how to 

pronounce. For instance, /d/ in Thai language, the teacher drew the picture on blackboard  
then marked the position of sound origin (alveolar) and described what the wrongness of 
their pronunciation. In this case the teacher should explain in detail easily because the 
technical terms of phonetics maybe not familiar to learners. However, if in Pinyin had 
forms that was alike Thai sounds, the teacher could use that forms instead of Thai 
consonant immediately.   

2) Association 
Teacher linked the new consonant to their own memory of Pinyin by 

mixing with English pronunciation. The teacher said “/d/ in Thai is the same sound with 
D in A B C D”    

3) Link system 
Teacher emphasized that /d/ in Thai was in the same position with /d/ so 

when teacher began saying “A B C …” with pointing to form of it on blackboard. The 
students recalled their understanding with the sound. After the students remembered, the 
teacher would erase each word and asked them again then erased all and pointed on the 
blank blackboard to test them about the link system.  
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4) Ridiculous association  
Teacher used participatory activities to stimulate other students in class by 

calling them one by one to read out loud then teacher corrected their pronunciation with 
positive reinforcement such as applause, smile and admire. Some students that were shy, 
this step was good to be familiar with them and make laughing among classroom. 
Furthermore, the competition between groups in class would change learning’s 
environment to exciting and fun. Some cases the teacher could call them to show in front 
of the class for compliment. 

5) Replaced words and 6) Key word usage 
These steps looked like link system in no. 4 but for consonants need not to 

do. The other problematic sounds in Thai language could be improved by this memory 
model and the teacher should insert game during instruction too.  Some sounds were not 
in Pinyin such as /ƞ/,/d/, /?/, /b/, /r/ the teacher could use Thai alphabet form 
simultaneously with their own sounds instead of international phonetics or pinyin for 
better understanding. 

Besides, some sounds like final consonants and diphthongs though they could 
pronounce correctly for each, after matching into word they confused about /m/, /n/,/ƞ/ 

The procedure of memory model used for direct instruction instead of 
international phonetics usage for teaching Thai sounds above gave the good achievement 
among students by observations and oral test in the first and second semesters.    

Conclusion
17 Thai sounds seemed to be problematic among Chinese students who studied 

Thai language as beginners solved by memory model having 6 steps of direct instruction 
controlled by teachers. Chinese Pinyin was good for teaching consonants, vowels, and 
tones. The teachers should take care of students closely at the threshold of studying 
because if the students could understand well, these problematic sounds could be solved 
rapidly within 2 weeks but if they remembered the wrong one, they maybe pronounced 
incorrectly forever. Moreover, playing game in class, dictation and oral test were efficient 
evaluation.

5. Discussion and Implication 
Most of problematic sounds in Thai language among Chinese students occurred 

because these sounds did not have in Chinese. The most difficult sound of first consonant 
was /ƞ/.They still cannot pronounce this sound correctly.  The teacher should focus on the 
characters of lips during the student pronounced final consonants because the students 
always confuse on closed and opened lips. The technique for this problem was hand 
hinting like bird’s beak. The vowels and tones seemed less to be problematic if the 
students listened and practiced enough so the teacher should provided the recording of 
Thai sounds and some vocabularies to students. The diphthong maybe the big problem for 
foreign students who studied in the future because Thais always speak carelessly on 
diphthong so the students had no chance to practice with native speakers. However, if 
they said unclearly but everyone understands they would not try to improve their 
pronunciation, too.   
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มิเชล ฟูโกต : ความจริงท่ีบงการมนุษย: วาทกรรมกับการตอสู 
และอํานาจท่ีไมใชอํานาจ 

MICHEL FOUCAULT : TRUTH COMMANDS HUMAN,  
DISCOURSE AND FIGHT, AND POWER THAT IS NOT POWER 

พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน1 
Patcharasalid Kanittasen 

  
บทคัดยอ 


บทความน้ี นําเสนอแนวคิดของมิเชล ฟูโกต ในภาพรวมอยางงายๆ ฟูโกตผูทรงอิทธิพลตอศาสตรสาขาตางๆ

จํานวนมาก ผูไมเช่ือในทฤษฎีสากล ไมเช่ือในมหาทฤษฎี คือไมเช่ือวาจะมีทฤษฎี  บทบัญญัติ คําอธิบาย หรือคําจํากัด
ความใด ท่ีสามารถอธิบายครอบคลุม กวางขวางและลึกซึ้งไดในทุกสิ่ง ความจริง ไมใชการคนพบ แตถูกผลิตข้ึนอยางเปน
กระบวนการในประวัติศาสตร อะไรคือกระบวนการ ข้ันตอนท่ีสรางความรูข้ึนมา และแพรขยายความรูน้ันออกไป โดยมี
เปาหมายอยูท่ีการคนใหพบ “กระบวนการสรางวาทกรรม” วาทกรรมถูกสรางข้ึนโดยสงัคม ซึ่งอาจเกิดจากกลุมท่ีถือครอง
อํานาจ หรือจากกลุมท่ีตอตานอํานาจก็ได  ดังน้ันวาทกรรมจึงเปนเทคโนโลยีทางอํานาจ ท่ีทําใหมนุษยกลายเปนวัตถุท่ีอยู
ภายใตการบงการของอํานาจ 

 
คําสําคัญ : มิเชล ฟูโกต, วาทกรรม, อํานาจ  
 

Abstract 
 

This article presents perspective ideas of Michael Foucault, an influential person in many 
fields of sciences, who does not believe in any theory. Truth is not discovery but is produced by 
historical process. What is process? It is a step of creation and propagation. Goal is to find a process 
of discourse creation. Discourse is created by society which may be a power group or anti – power 
group. Therefore, discourse is a technology of power that makes people be object under commands 
of power.  
 
Keywords : Michael Foucault, discourse, power  

                                                 
1
 อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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“หนาท่ีอันดับแรกของคนคุกท้ังหลาย ก็คือ พยายามหนีออกจากคุกใหได” ประโยคสั้นๆ ประโยคหน่ึง
ระหวางเหตุการณความวุนวาย ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1968 ซึ่งเปนการประทวงตอตานรัฐบาลนายพล ชารลส เดอ 
โกลล แหงฝรั่งเศส ทําใหคนท้ังประเทศเริ่มรูจักนักวิชาการท่ีช่ือ ฟูโกต หากในเวลาน้ัน ยังไมมีใครคาดคิดวา ความคิดของ
เขาคนน้ี จะสั่นสะเทือนแวดวงวิชาการไปท่ัวโลก 

มิเชล ฟูโกต เกิดเมื่อป ค.ศ. 1926 ทางตอนกลาง
ของฝรั่งเศส เขาเริ่มตนการเปนอาจารยแผนกฝรั่งเศส        
ท่ีมหาวิทยาลัยอุปซาลาในสดีเวน จากน้ันไดรับตําแหนง
หัวหนาแผนกฝรั่งเศสท่ีมหาวิทยาลัยวอรซอในโปแลนด กอน
จะมารับตําแหนงหัวหนาแผนกฝรั่งเศสเชนกันท่ีมหาวิทยาลัย 
ฮัมบูรก ในเยอรมัน การท่ีเขาทํางานในมหาวิทยาลัยมาตลอด
น่ีเอง ทําให เขาอยู ใกล ชิดแหล งขอมูล ในการคนคว า  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหอสมุดของอุปซาลา ซึ่งเขาไดพบตํารา
และเอกสารทางการแพทยในศตวรรษท่ี 17 และ 18 เปน
จํานวนมาก ในท่ีสุดเขาไดถอดแนวคิดเหลาน้ันออกเปน
แนวคิดของเขาเองในผลงานเอกช้ินแรกคือ “ประวัติศาสตรเก่ียวกับความบา” ซึ่งทําใหเขาไดรับปริญญาเอก จากน้ันเขา
ยายมาสอนในฝรั่งเศส และเริ่มมีช่ือเสียง กระท่ังไดรับตําแหนงศาสตราจารยทางดาน “ประวัติศาสตรเก่ียวกับระบบคิด” 
ท่ี The College de France ฟูโกตเสียชีวิตดวยโรคเน้ืองอกในสมองในป 1984  และไดรับการยอมรับวา เปนนักคิด         
ท่ียิ่งใหญคนหน่ึงของยุคสมัย 

ในชวงชีวิตของเขา ฟูโกตไดเสนอแนวความคิดอันทรงอิทธิพลตอศาสตรสาขาตางๆ จํานวนมาก เชน เรื่อง
อํานาจ และความสําพันธเชิงอํานาจ ซึ่งเปนบอกําเนิดของวาทกรรม ท่ีสรางความรู 
จนกลายเปนความจริง กลายเปนบรรทัดฐานสรางความเปนตัวตนของเรา และ
ควบคุมเราโดยไมรูตัว  กระท่ังมนุษยกลายเปนวัตถุท่ีอยูภายใตการบงการของ
อํานาจ โดยผานกระบวนการทางวินัยตางๆ  

ปจจุบันแนวคิด และวิธีวิทยาของฟูโกตถูกนําไปใชในการศึกษาตางๆ
มากมายท่ัวโลกรวมถึงในไทย น่ันเพราะแนวคิดของฟูโกตสอดคลองกับสังคมยุค
หลังสมัยใหมเชนในปจจุบันมากกวาแนวคิดเชิงโครงสรางแบบเดิม เน่ืองดวยอํานาจ
ในปจจุบัน มีความหลากหลาย แทรกซึมอยูในความสัมพันธตางๆ ของสังคม ไมได
รวมศูนยอยูเพียงในอํานาจรัฐเทาน้ัน ดังน้ันรัฐไมสามารถจะทําอะไรตามอําเภอใจ 
โดยไมคํานึงถึงอํานาจในสวนตางๆ ของสังคมอีกตอไป 

เมื่อสังคมไทยทวีความยุงเหยิง และพอกพูนความขัดแยงรุนแรงมากข้ึน 
เชน ความขัดแยงระหวางรัฐบาลและกลุม นปช. (แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ) ท่ีผานมา ตางฝายตาง
พยายามสรางชุดความคิดข้ึนมาตอสูกัน เพ่ือชิงพ้ืนท่ีทางความคิดของคนในสังคม ซึ่งมักเรียกกันวา เปนการตอสูผาน  
วาทกรรม เชน วาทกรรมจําพวกลมเจา ความมั่นคง กอการราย คอมมิวนิสต การกระชับพ้ืนท่ี ของฝายรัฐ หรือวาทกรรม   
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อํามาตยาธิปไตย ความชอบธรรม ความเหลื่อมล้ํา รากหญา และไพรของฝาย นปช. แนวคิดท่ีมักถูกหยิบยกข้ึนมาใชใน
การทําความเขาใจกับปญหาเหลาน้ีมากท่ีสุดอันหน่ึง ยอมหนีไมพนแนวคิดเรื่องวาทกรรมของฟูโกต  

ปญหาก็คือฟูโกตมีบุคลิกภาพซับซอน เขาเปนคนเขาใจยาก ผลงานของเขาก็เชนเดียวกัน  งานท่ีไดรับการแปล
เปนภาษาไทยเอง ก็มีจํานวนนอยมาก ยิ่งไปกวาน้ัน การถอดความในหลายบทความ  ยิ่งทําใหเน้ือหาท่ีซับซอนอยูแลว
เขาใจยากข้ึนไปอีก  ดังน้ันในบทความช้ินน้ี เราจึงจะพยายามทําความเขาใจแนวคิดของฟูโกตเบ้ืองตน ในภาพรวมอยาง
งายๆ เพ่ือวาผูท่ีสนใจจะไดคนควาในเชิงลึกดวยตนเองตอไป 
 
ความจริงท่ีบงการมนุษย 

  
สถานะในทางวิชาการของฟูโกต น้ันไมชัดแจง  บางจัดให เขาเปนนักสังคมวิทยา บางก็วาเขาเปน

นักประวัติศาสตรท้ังท่ีตัวเขาเองปฏิเสธ บางก็จัดใหเขาเขาพวกอยูกับนักปรัชญา แตไมวาจะจัดเขาไวในพวกไหน ผลงาน
สําคัญสวนหน่ึงแสดงใหเห็นวา แนวคิดของเขาอยูในขอบขายของศาสตรดาน“ญาณวิทยา”(epistemology) ซึ่งเปนวิชาท่ี

ศึกษาเก่ียวกับบอเกิดและธรรมชาติของความรูอยางเห็นไดชัด    
ความตั้งใจของฟูโกตคือ การสืบเสาะใหไดวา อะไรคือกระบวนการ 

ข้ันตอนท่ีสรางความรูข้ึนมา และแพรขยายความรูน้ันออกไป โดยมีเปาหมาย
อยูท่ีการคนใหพบ “กระบวนการสรางวาทกรรม” (discursive formation) 
ซึ่งก็คือการลําดับแนวคิด และแยกแยะกฎเกณฑตางๆ อันสงผลใหเกิด
วาทกรรมข้ึนมา ซึ่งวาทกรรมน้ีเองไดนิยามระบบความจริงในเรื่องน้ันๆ ข้ึน
สําหรับฟูโกตแลว ความจริง ไมใชการคนพบ แตถูกผลิตข้ึนอยางเปน
กระบวนการในประวัติศาสตร 

ในงานเขียนหลักช้ินแรกของฟูโกต “Madness and Civilization: 
A History of Insanity in the Age of Reason” (1961) ฟูโกตไดอธิบายถึง
รอยแยกทางประวัติศาสตรยุโรป อันเปนผลจากยุคแหงการรูแจง (the 
Enlightenment) ซึ่งทําใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร และระบบคิดแบบ

มีเหตุผลของวิทยาศาสตรน้ีเองท่ีไดโคนลมระบบระเบียบแบบคลาสสิกเก่ียวกับการเมืองการปกครองท่ีอยูบนพ้ืนฐาน
อํานาจกษัตริยและสิทธิตางๆ ลง จากน้ันสถาปนาระบอบใหมข้ึนแทนท่ี ซึ่งเปนเรื่องเก่ียวกับอํานาจ 

อํานาจดังกลาว ดําเนินการโดยผานกลไกของระเบียบวินัย และการกําหนดเง่ือนไขท่ีเปนบรรทัดฐานสําหรับ
พฤติกรรมของมนุษย ทั้งในหองเรียน ชุมชน ที่ทํางาน ศาล โรงพยาบาล หรือกระทั่งในคุก วิทยาศาสตรไดสราง
มาตรฐานเก่ียวกับ “ความเปนปกติธรรมดา” (normality) ข้ึนมา เชน ผูชายปกติควรเปนอยางไร เด็กดีควรเปนอยางไร 
รางกายแข็งแรงควรเปนอยางไร จิตใจดีงามควรเปนอยางไร ภรรยาท่ีดีควรเปนอยางไร ประชาชนท่ีดีควรเปนอยางไร   

แนวคิดท่ีถูกสรางข้ึน ถูกทําใหชอบธรรมและกลายเปนบรรทัดฐาน โดยผานการปฏิบัติของผู ท่ีมีหนาท่ี
รับผิดชอบเชน นักวิชาการ ครูอาจารย พนักงานบริษัท ขาราชการ ผูบริหาร ตํารวจ นักบวชและอ่ืนๆ รวมท้ังยังไดสราง 
กระบวนการสอบสวน กระบวนการควบคุม กระบวนการรักษาเยียวยา กระบวนการศึกษา เพ่ือตอกใหเสาเข็มแหงความ
เปนปกติลงลึกในจิตสํานึก และกลายเปนกฎเกณฑท่ีควบคุมตัวเราโดยไมรูตัว  
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สํานึกของความเปนปกติเหลานี้ ติดแนนอยูในความนึกคิดที่เรามีตอตนเอง และหากเราทําสิ่งที่ผิดไปจาก
แบบแผนความเปนปกติ เราก็จะกลายเปนมนุษยอันแปลกแยก อาทิ เปนผูชายท่ีเบ่ียงเบน เปนคนท่ีเดินนอกลูนอกทาง 
เปนเด็กดื้อดึง เปนคนออนแอ เปนคนเลว คนบา คนไมดี คนขวางโลก คนไมมีเหตุผล คนเหลวไหล คนราย หรือกระท่ัง
คนซึ่งรูสึกไมดีตอตนเอง และคนท่ีรูสึกวาตนเองไรคาในท่ีสุด  

ดวยเหตุน้ี รางกายและตัวตนของเราจึงถูกแบงแยกดวยศาสตร และกระบวนการของของศาสตรเหลาน้ัน 
มนุษยกลายเปนผูรับการทดสอบของการศึกษา เปนผูอยูใตบังคับของรัฐ เปนผูอยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย เปนผู
อยูภายใตการบงการของศีลธรรม ความเช่ือ ประเพณี คานิยม ซึ่งถูกสรางข้ึนมากําหนดความเปนอยูของพวกเราทุกคน 
ท้ังดวยการบังคับ และดวยความยินยอม ท้ังโดยรูตัวและไมรูตัว ดังน้ันมนุษยจึงเปน the subject (ผูอยูใตการบงการ) 
อยูเสมอ  

ฟูโกต อธิบายวา สิ่งท่ีเรียกวา subject ในท่ีน้ีมี 2 ความหมาย 
ประการแรก หมายถึงการท่ีเราถูกควบคุม หรือตองการพ่ึงพาผูอ่ืน สวน
ความหมายประการท่ีสอง ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน คือ subject 
หมายถึงการท่ีเราถูกกระบวนการปลูกฝงในจิตสํานึก ใหผูกติดแบบแผน
ของความรู ซึ่งเราเช่ือวามันเปนความรู เปนความจริง เปนความถูกตอง 
อันเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนมา จะเปนโดยบุคคลอ่ืน โดยวาทกรรม โดย
ประวัติศาสตร หรือโดยสังคมก็ตามที  

ก ล า ว คื อ  มี
รูปแบบอํานาจอยางหน่ึง 
ซึ่งทําใหเราตกอยูภายใต

การควบคุมของคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน โดยท่ีเรายังรูสึกวาเรามีเสรีภาพ เราเลือก
ได เรายอมรับโดยไมมีใครมาบังคับแข็งขืน หรือกระท่ังไมรูตัววา ตนเองได
กลายเปน subject ท่ีถูกบงการไปแลว  

ยกตัวอยางเชน หากมีความตั้งใจ เราสามารถศึกษาหาความรูใน
ระดับอุดมศึกษาหรือสูงไปกวาน้ันไดดวยตนเอง ถาอยางน้ันทําไมเราจึง
ยอมเสียคาใชจายเพ่ือเขาเรียนในสถาบันการศึกษา ท้ังท่ีเราสามารถเลือก
ได ท้ังท่ีเรารูสึกวาเรามีเสรีภาพในการเลือก แตเพราะเหตุใดเราจึงไมได
ตัดสินใจเรียนรูดวยตนเอง เราอาจคิดวาเราตัดสินใจเลือกในสิ่งท่ีถูก ทวาสิ่ง
ท่ีเราคิดวาถูกคิดวาจริงน้ัน แทจริงแลวก็ถูกสรางข้ึนเปนบรรทัดฐาน ดวยกระบวนการสรางวาทกรรม (discursive 
formation) ซึ่งเกิดข้ึน ณ จุดใดจุดหน่ึงในประวัติศาสตร ทําใหเรารูสึกวาเราตองการปริญญา เราตองการสถาบันท่ีผาน
การยอมรับ มาใหการรับรองระดับความรูของเรา เพ่ือคนอ่ืนจะไดยอมรับความรูของเรา เพ่ือพอแมผูปกครองจะได
ภาคภูมิใจ หรือจะดวยเหตุผลอ่ืนๆ ไมวาจะดวยเหตุใด ท้ังหมดน้ันเองคือการท่ีเราไดถูกครอบงํา ดวยระบบการวัดคุณคา
ดวยปริญญาโดยท่ีเราไมรูตัว  
 ทายท่ีสุด ฟูโกตแบงความรูเปนสองประเภท ประเภทแรกเขาเรียกวา Savoir ซึ่งหมายถึงกระบวนการความรู  
ระหวางท่ีมนุษยอยูภายใตกระบวนการน้ี ตัวตนของเราจะเปลี่ยนไป และทําใหตกอยูภายใตการควบคุม 
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ความรูประเภทท่ี 2 เรียกวา Connaissance ซ่ึงก็คือกระบวนการท่ีชวยเพ่ิมพูนความเขาใจความเปนเหตุ    
เปนผลของมนุษย อาจใกลเคียงกับคําวา ปญญา ในทางพุทธศาสนา อันหมายถึง ความรูท่ัว คือรูท่ัวถึงเหตุถึงผล รูอยาง
ชัดแจง ปญหาสําคัญของมนุษยก็คือ สิ่งท่ีกําหนดความเปนตัวตนของมนุษยและบงการตัวเรา คือ Savoir แตดวย
ประสบการณอันจํากัดของเรา เรากลับไมรูสึกตัววาถูกควบคุม มองไมเห็น เขาใจวาความรูแบบ Savoir เปน 
Connaissance ซ้ํารายคือเราเช่ือและยอมรับวาสิ่งเหลาน้ันเปนความจริงอันเท่ียงแท 
 ดังน้ันฟูโกตจึงสรุปวา มนุษยในปจจุบัน คือขอบเขตปริมณฑลท่ีเปนสากลอันหน่ึง ซึ่งบรรจุอยูภายในกฎของการ
ดํารงอยู (a law of being) และกฎน้ันก็คือประดิษฐกรรมของยุคแสงสวางน่ันเอง  
 
การตอสูของวาทกรรม 

 
หนวยในการวิเคราะหท่ีสําคัญท่ีสุดของฟูโกตคือ สิ่งท่ีเขาเรียกวาวาทกรรม (discourse) คําวาวาทกรรมของ   

ฟูโกตไมไดหมายเพียงวาทะ ขอเขียน หรือคําพูด อันกอใหเกิดผลอยางใดอยางหน่ึงตามความท่ีเขาใจกันท่ัวไป ดังเชนท่ีเรา
พบเห็นบอยครั้งในหนังสือพิมพ หรือขอเขียนและบทความเชิงวิเคราะห หากวาทกรรมของฟูโกตยังกินความหมาย
กวางกวาน้ัน 

ฟูโกตอธิบายความหมายของคําวาวาทกรรมของเขา ไวในงานช้ินเอก
ช้ินหน่ึงคือ อํานาจของวาทกรรม (The order of discourse, 1970) มีเน้ือหา
โดยสรุปวา วาทกรรม คือ กระบวนการในการผลิต สรางความหมาย และ
เอกลักษณโดยภาษา รวมถึงสัญลักษณรูปแบบตางๆ ท่ีดํารงอยูในสังคม 
ประกอบกันเปนความรู ความเขาใจในเรื่องหน่ึงๆ ซึ่งสงผลตอการสราง
บรรทัดฐานวา สิ่งใดเปนความรู สิ่งใดเปนความจริง หรือสิ่งใดไมใช สิ่งท่ีเกิดข้ึน
คือ ชุดของความรู กฎเกณฑ ขอปฏิบัติทางสังคม สถาบันทางสังคม และ
ปฏิบัติการทางสังคมท่ีตอเน่ืองมาจากความรู น้ัน ท่ีสําคัญคือ ทําใหมนุษย
เปลี่ยนแปลงการนิยามคุณคาของตนเองไปตามชุดความรูท่ีผลิตออกมา  

วาทกรรมถูกสรางข้ึนโดยสังคม ซึ่งอาจเกิดจากกลุมท่ีถือครองอํานาจ 
หรือจากกลุมท่ีตอตานอํานาจก็ได ดังน้ันวาทกรรมจึงเปนเทคโนโลยีทางอํานาจ ท่ีถูกใชท้ังการเก็บกดปดก้ัน และจัด
ระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม และในอีกดานหน่ึงก็ถูกใชเพ่ือตอตานอํานาจ (Counter discourse) ตอตานระเบียบท่ี
วาทกรรมหลักครอบงําอยู 

สาเหตุท่ีฟูโกตบัญญัติวาทกรรมข้ึนมาเปนหนวยวิเคราะหของเขา ก็เพราะฟูโกตปฏิเสธหนวยการวิเคราะห และ
ตีความแบบดั้งเดิมท่ีเปนมา ไมวาจะเปนตํารา หนังสือ ผลงานของนักประพันธ สไตลงานเขียน ทฤษฎี กระบวนทัศน หรือ
กระท่ังวิทยาศาสตร น่ันเพราะฟูโกตเช่ือวาสิ่งเหลาน้ันลวนเปนผลจากการครอบงํากรอบความคิดในประวัติศาสตรท้ังสิ้น 
และท่ีสําคัญเขาไมเช่ือในทฤษฎีสากล ไมเช่ือในมหาทฤษฎี คือไมเช่ือวาจะมีทฤษฎี บทบัญญัติ คําอธิบาย หรือคําจํากัด
ความใด ท่ีสามารถอธิบายครอบคลุม กวางขวางและลึกซึ้งไดในทุกสิ่ง  

ดังน้ันการมุงไปท่ีการศึกษาวาทกรรม ทําใหเราสามารถเขาใจมิติอํานาจในจุดเล็กๆ ท่ีเช่ือมโยงกันอยางซับซอน
ละเอียดออน ซึ่งแปรเปลี่ยนอยางรวดเร็วตลอดเวลา สอดคลองกับความหลากหลาย และกระจัดกระจายของ
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ความสัมพันธทางอํานาจในสภาพการณปจจุบัน มากกวาการศึกษาเชิงโครงสราง หรือความสัมพันธทางอํานาจรวมศูนย 
แบบสองข้ัว หรือหลายข้ัวอํานาจตามแนวดั้งเดิม 

ดวยเหตุน้ีเอง ในการศึกษาวาทกรรมของฟูโกต จึงมุงเปาไปท่ีการคนควาแถลงการณ หรือถอยแถลง
(statements) อยางละเอียดลึกซึ้ง แถลงการณของฟูโกตก็คือหลักฐานอันเปนถอยคํา หรือลายลักษณอักษรท่ีปรากฏข้ึน
ในชวงเวลาท่ีผานมา ถอยแถลงจึงเปรียบเสมือนรอยน้ิวมือของวาทกรรมน่ันเอง ดวยวีธีการศึกษาถอยแถลงโดยการ
คนควาลงลึกไปจนถึงรายละเอียดอันยิบยอยน้ีเอง ในท่ีสุดแลวเราก็จะสามารถพิเคราะห จนพบหลักการบางอยางท่ีสงผล
ตอถอยแถลงน้ัน ซึ่งฟูโกตเรียกมันวา “กฎเกณฑ” จากน้ันคนหาวากฎเกณฑใดท่ีทําใหถอยแถลงน้ันเกิดข้ึน กฎเกณฑใด 
ท่ีทําใหเรากําหนดคาถอยแถลงน้ันวาเปนจริงหรือเท็จ กฎเกณฑใดท่ีวางระเบียบแบบแผนใหถอยแถลงน้ัน กระบวนการ
แยกแยะถอยแถลง และสืบสาวจนละเอียดน่ีเอง จะทําใหเราเขาใจกระบวนการสรางวาทกรรม ฟูโกตเรียกกระบวนการ
ศึกษาน้ีวา Genealogy อันเปนแกนหลักของวิธีวิทยาตามแบบฉบับของฟูโกต ซึ่งเราจะยังไมกลาวโดยในละเอียด
ในบทความช้ินน้ี  

เมื่อวาทกรรมเกิดข้ึน และมีอํานาจในการครอบงําข้ึนมาแลว มันก็จะทําหนาท่ี เพ่ือใหตัววาทกรรมน้ันเองดํารง
อยูไดตอไป ซึ่งจะมีลักษณะสําคัญ 3 ประการดังน้ี  

1. วาทกรรมใดจะข้ึนมามีอํานาจเปนวาทกรรมหลักได วาทกรรมน้ันจะทําการปดก้ัน กีดกัน หามปราม มิให
วาทกรรมอ่ืน ซึ่งมีเอกลักษณและความหมายบางอยางท่ีขัดแยงกับวาทกรรมของตนเขามามีสวนรวม เพราะวาทกรรมท่ีมี
อํานาจ คือผูกําหนดคุณคาของสิ่งตางๆ ดังน้ันตัวมันจึงมีพลังท่ีสามารถแบงแยกและปฏิเสธ (division and rejection) 
ชุดวาทกรรมอ่ืนวาถูกหรือผิดได เชน การแยกคนบาออกจากคนดี การกันความปกติออกจากความผิดปกติ เปนตน 
นอกจากน้ันมันยังสามารถหามปราม (prohibition) ท้ังตัวมันเองและวาทกรรมอ่ืน ไมใหพูดในบางสิ่งบางเรื่องอันไมพึง
ประสงคไดอีกดวย เชน การพูดจาเรื่องเพศระหวางชายหญิงเพราะเปนการกระทําบัดสี หรือการพูดจาบจวงสถาบันเพราะ
เปนการไมบังควร ฟูโกตเห็นวากระบวนการกีดกันและหามปรามน้ี ทําใหวาทกรรมชุดหน่ึงมีอํานาจเพ่ิมพูนข้ึน และ
สามารถสถาปนาข้ึนเปนบรรทัดฐานความรูท่ีถูกตอง และมีอํานาจในการแถลงความหมาย โดยกระทําผานสถาบันตางๆ 
เชน การศึกษา ระเบียบวินัย หรือจารีตปฏิบัติ  

2. วาทกรรมกระแสหลัก จะควบคุมและจํากัดขอบเขตวาทกรรมอื่น (controlling and delimiting 
discourse) เพ่ือธํารงรักษาสิ่งท่ีสรางข้ึนใหดํารงอยู และทําใหเปนท่ียอมรับของสังคมในวงกวาง โดยทําการควบคุมและ
จํากัดขอบเขตวาทกรรมอ่ืนผานกลไกการวิจารณ และกระบวนการทางวินัย เพราะผูกําหนดคุณคาของสิ่งใดสิ่งหน่ึงวา   
ในสังคม สิ่งใดเปนเรื่องถูกหรือผิด จริงหรือเท็จ ก็คือวาทกรรมกระแสหลัก ดังน้ันมันจึงกลายเปนผูมีอํานาจในการบงช้ีวา 
วาทกรรมอ่ืนๆ ท้ังท่ีเกิดข้ึนแตเดิมหรือเพ่ิงเกิดข้ึนใหม เปนสิ่งที่ถูกตองหรือไมถูกตอง รวมทั้งเปนผูใหสิทธิวา
กลุมวาทกรรมกลุมใด จะมีเอกสิทธ์ิในการแถลงความหมายของสิ่งตางๆ ได ดังน้ันการท่ีสังคมในวงกวางจะยอมรับวาเรา
จะสามารถวิพากษวิจารณเรือ่งอะไรไดหรือไมได และวิจารณอยางไร ใครควรเปนผูพูดหรือผูวิจารณ รวมท้ังวิจารณแลวจะ
ไดรับการเช่ือถือหรือไม ลวนข้ึนกับการจํากัดขอบเขต และการควบคุมของวาทกรรมหลักท่ีมีอํานาจอยูในขณะน้ันท้ังสิ้น 
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3. วาทกรรมหลัก จะสรางความมั่นคงใหตนเองดํารงอยูในสังคมไดอยางชอบธรรม และทําใหวาทกรรมดั้งเดิม
ลดความชอบธรรมลงไปได วาทกรรมท่ีข้ึนมามีอํานาจจะตองผานกระบวนการบางอยาง ซึ่งอาจทําใหเกิดความศักดิ์สิทธ์ิ 
นาเช่ือถือ อันจะทําใหสังคมรูสึกวาวาทกรรมน้ันชอบธรรม มีเอกสิทธ์ิอันบริสุทธ์ิท่ีจะมีอํานาจ ซึ่งกระบวนการเหลาน้ัน    
ก็จะแตกตางกันไปตามยุคสมัย และผูท่ีกําหนดคุณคา หรือวิธีการน้ัน ก็คือตัววาทกรรมหลักท่ีมีอํานาจในขณะน้ันน่ันเอง 
อาทิ วาทกรรมในอดีตจะตองผานพิธีกรรมทางศาสนา หรือผานกระบวนการทางกฎหมาย ตอมาในปจจุบันวาทกรรมท่ีจะ
มีความชอบธรรม ตองผานตองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีสามารถพิสูจน ทดลอง หรือไดรับความยอมรับในการ
เปนศาสตร เปนตน ดังน้ันเมื่อวิธีการในการสรางความชอบธรรมเปลี่ยนไปตามวาทกรรมหลักท่ีเกิดข้ึน วาทธรรมเดิมท่ีไม
สามารถผานกระบวนการสรางความชอบธรรมแบบใหม ก็จะหมดความชอบธรรมลงไป 

การศึกษาวาทกรรมของฟูโกต ไมไดหมายความวา
วาทกรรมหลักท่ีครอบงําตัวเราอยู เปนสิ่ งเลวราย หรือ      
วาทกรรมท่ีตอตานเปนสิ่งท่ีถูกตอง แตเปนการแสวงหาความ
เขาใจในความสัมพันธเชิงอํานาจ เพ่ือใหเราเขาใจวาสิ่งท่ี
ควบคุมเราอยู  ไมวาจะเปนเรื่องรัฐ เพศ รางกาย ตัวตน 
เศรษฐกิจ หรือกระทั่งความเปนมนุษยของเรา ลวนเปน
วาทกรรม และเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนโดยอํานาจท้ังสิ้น และเพ่ือให
เราเขาใจวาเราถูกวาทกรรมทําใหเกิดความเปนตัวตน และ
บรรทัดฐานตางๆ ในตัวเรา รวมท้ังกีดกันความคิด ความเช่ือ 
เอกลักษณท่ีแตกตางจากวาทกรรมหลักออกไปจากตัวเราและ
สังคมอยางไร 

น่ีเองทําใหการศึกษาวาทกรรมตามวิธีของฟูโกตจึง
เปนเรื่องท่ีนาสนใจ เพราะไมเพียงประวัติศาสตรตะวันตก หาก
ประวัติศาสตรท่ีผานมาของไทยเอง ก็ไดผานความขัดแยงทาง
อํานาจในหลายยุคหลายสมัย ซึ่งจะเห็นไดชัดผานแวนขยายของการศึกษาวาทกรรม กระท่ังปจจุบันซึ่งวาทกรรมหลัก    
ท้ังท่ีเรารับมาจากตะวันตก อาทิ ทุนนิยม การแขงขันเสรี การมองโลกแบบเครื่องจักร การพัฒนาแบบแยกสวน และวาทกรรม 
ดั้งเดิมท่ีผสมผสานกับตะวันตก อาทิ ระบบอุปถัมภผสมกับแนวคิดภาวะทันสมัย (Modernization Theory) หรือระบบ
ราชการสมัยใหม วาทกรรมเหลาน้ีไดกอใหเกิดการกีดกันภูมิปญญา ความเปนทองถ่ิน วิถีชุมชน การเกษตรดั้งเดิม และ
ความเช่ือท่ีแตกตางออกไปจากสังคม อีกท้ังยังดึงดูดทรัพยากรสูคนกลุมนอย กระท่ังสงผลใหเกิดปญหาความขัดแยงใน
สังคมเชนปจจุบัน 

ดังน้ันการท่ีเราจะสามารถแกปญหาเหลาน้ีได จึงตองปรับมุมมองในการทําความเขาใจเรื่องความสัมพันธเชิง
อํานาจเสียกอน เพราะอํานาจในมุมมองของวาทกรรม ไมไดมีเพียงอํานาจจากศูนยกลาง ไมไดเปนมิติอํานาจในแนวดิ่ง 
จากบนลงลาง จากลางข้ึนบน ไมไดอยูในรูปแบบกฎหมาย ระเบียบแบบแผนจากรัฐเทาน้ัน แตอํานาจกระจัดกระจายอยู
ท่ัวไปทุกทิศทาง โดยผานทางวาทกรรมตางๆ ซึ่งแฝงอยูในทุกอณูของสังคม เก่ียวของกับความสัมพันธอันหลากหลาย
รูปแบบ ไมวาจะเปนความสัมพันธในครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน ท่ีทํางาน และอ่ืนๆ 
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ดวยเหตุน้ีเราจึงสามารถทําความเขาใจกับความสัมพันธเชิงอํานาจผานวาทกรรม ภายใตความสัมพันธตางๆ
เหลาน้ีไดเปนอยางดี เชนเดียวกับท่ีเราสามารถทําความเขาใจการครอบงําของวาทกรรมหลกั ไปสูความสัมพันธเชิงอํานาจ 
ไมเพียงระหวางรัฐกับสังคม แตยังเช่ือมโยงไปถึงจุดเล็กๆ ในสังคมเชนชุมชนเล็กๆ หรือกระท่ังครอบครัว 
 

อํานาจท่ีไมใชอํานาจ 
 
หากมองในภาพรวมแลว ประเด็นหลักในงานของฟูโกตก็คือ

การศึกษาเรื่องอํานาจ และความสัมพันธเชิงอํานาจ การท่ีเขาศึกษา   
ลงไปในสวนยอย ก็เพ่ือคนหาวาทําไมมนุษยถึงถูกครอบงํา น่ันก็คือ 
คนหาวาอํานาจอะไรท่ีครอบงํามนุษยอยูน่ันเอง ฟูโกตเช่ือวาอํานาจ คือ
สิ่งท่ีสรางความจริงข้ึนมาในรูปแบบของความรู ผานกระบวนการวาทกรรม 
และความจริง ตอมาความรูนั้นก็จะเขาครอบงําคนในสังคม ปดก้ันความ
จริงหรือความรูชุดอ่ืนๆ  

อํานาจในทรรศนะของฟูโกตไมไดเกิดจากรัฐ หรือใครคนใดคน
หน่ึงสถาปนาข้ึน แตเ กิดจากความคิดของปจเจกชนจํานวนมาก 
โดยเฉพาะนักคิด นักวิชาการ นักปราชญ หรือผูท่ีไดรับความเช่ือถือใน
สังคม จากน้ันถูกทําใหเขมแข็งโดยสถาบันตางๆ จนกลายเปนความรู 

และความรูนั้นก็กลายเปนความจริงซึ่งเปนบรรทัดฐานของสังคม ดังน้ันผูท่ีผลิตความจริงก็คืออํานาจ และอํานาจก็คือสิ่งท่ี
ครอบงํามนุษยใหกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดๆ  

ดังน้ันอํานาจจึงกระจัดกระจายอยูทุกแหง มีอยูในทุกความสัมพันธ และปรากฏหลากหลายรูปแบบ เชน
ความสัมพันธระหวางพอแมกับลูก เราเช่ือฟงพอแมวาทานอาจไมไดมีรางกายแข็งแรงกวาเรา หรือมีอาวุธรายแรงใชขมขู
เราได แตเราเช่ือฟงพอแมเพราะเราเช่ือคําสอนแตโบราณ เช่ือหลักธรรมของศาสนา เช่ือความรัก ความกตัญู อันเปน
บรรทัดฐานของสังคม ซึ่งเกิดมาจากความของความรูท่ีฝงแนนโดยวาทกรรมจนกลายเปนความจริง  

อํานาจจึงไมไดมีอยูเพียงในรัฐหรือในการเมือง แตดํารงอยูในสวนยอยตางๆ ในสังคมอันหลากหลาย ท้ังใน
รูปแบบทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ คานิยม ความโลภ ความรัก ความภักดี และอีกมากมาย  

ทุกความสัมพันธลวนมีอํานาจเขามาเก่ียวของ ไมวาจะเปนความสัมพันธระหวางเพ่ือน ความสัมพันธใน
ครอบครัว พอแม หรือพ่ีนอง สามีภรรยา ขาราชการกับประชาชน หมอกับคนไข ครูกับศิษย ชาวบานในชุมชน 
ความสัมพันธเชิงอํานาจเหลาน้ี แตกตางกันออกไปในแตละสังคมเชนชาวจีนจะถูกปลูกฝงเรื่องความสัมพันธโดยผานทาง
ลัทธิขงจื้อ หรือชาวอเมริกันเช่ือในความเปนเสรีนิยม และความเปนนักบุกเบิก ผลก็คือ ลูกท่ีดีของชาวจีนตองกตัญูดูแล
กิจการของครอบครัวดูแลพอแม ใครทอดท้ิงพอแมถือเปนเรื่องอกตัญู ขณะท่ีชาวอเมริกันนิยมใหลูกออกจากบาน ดูแล
ตัวเอง สรางครอบครัวของตนเอง ใครโตแลวยังอยูกับพอแมกลายเปนเรื่องนาอับอาย   
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นอกจากน้ันความสัมพันธยังเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลา อันเปนผลจากวาทกรรมหลักท่ีมีอํานาจเปลี่ยนไป
จากเดิม เชน ในอดีตความเช่ือเรื่องผีกะในเขตภาคเหนือ ซึ่งมักถูกใชเปนเครื่องมือในการขับไลคูอริออกจากหมูบาน 
ปจจุบันความเช่ือเชนน้ีหมดความสําคัญลงไป หรือกลาวกันวา คนเปนหมอเมืองท่ีมีความสามารถในลําปางสมัยกอน 

จะมีลูกๆ เต็มเมือง น่ันเพราะหมอมีความสัมพันธในลักษณะบิดา
และบุตรกับผูปวย เน่ืองจากการรักษาโรคในสมัยน้ันเปนเรื่อง
ยากลําบาก ผูปวยตองใชเวลาพักอยูที่บานหมอนานนับเดือน 
เมื่อรักษาหาย หมอก็เปรียบเสมือนผูใหชีวิตที่สองกับผูปวย 
จึงไดรับการยกยองอยางสูง ซึ่งตางกับความสัมพันธระหวางคนไข
กับแพทยสมัยใหมในปจจุบันอยางสิ้นเชิง ท่ีเปนเชนน้ีก็เพราะในแตละ
ยุคสมัย มีชุดความจริงท่ีตางกัน เกิดจากวาทกรรมท่ีตางกัน และ
เปนผลจากอํานาจท่ีตางกัน 

ฟูโกตเช่ือวา ในสังคมสมัยใหม วิทยาศาสตรท่ีเจริญข้ึน 
อันเปนผลจากยุคแสงสวาง (Enlightenment) ทําใหเกิดความ
ตองการการปกครอง หรือจัดการท่ีมีระบบระเบียบอยางมีเหตุผล 
ผานการเติบโตอยางคอยเปนคอยไปจนแข็งแกรงมากข้ึน และแผ
ขยายออกไปในพ้ืนท่ีตางๆ ดวยกิจกรรมของรัฐอยางมากมาย โดยมี
ขออางเรื่องความรูและความเช่ียวชาญ ซึ่งไดเปลี่ยนความสัมพันธท่ี
กระจัดกระจาย ไปสูแบบแผนของการควบคุมครอบงํา วางระบบ

ระเบียบตางๆ ใหแกสังคม คอยจับตามองหาสิ่งท่ีเบ่ียงเบนไปจากความรูหรือความจริง อันเกิดจากวาทกรรมหลักและทํา
การเยียวยาเพ่ือใหกลับสูความปกติ หรือกําจัดท้ิง ใหเปนไปตามความตองการของอํานาจ  

ในสังคมไทยก็เชนกัน การเปลี่ยนแปลงสูความทันสมัยในชวงรัชกาลท่ี 5 ไดทําใหโครงสรางอํานาจท่ีกระจัด
กระจายอยูถูกดึงมารวมศูนย กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด และความรูสมัยใหมซึ่งรับมาจากตะวันตก เริ่มตน
ในหมูเจานาย ขุนนาง ขาราชการ และแพรกระจายไปยงัพอคาประชาชนในเวลาตอมา ผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม ทําให
เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม เกิดบรรทัดฐานของความจริงรูปแบบใหม อันสงผลตอความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยในเวลาตอมา 

การศึกษาความสัมพันธเชิงอํานาจของฟูโกต เปนการมุงไปยังจุดแหงความขัดแยงในประวัติศาสตร ซึ่งก็คือการ
ตอสูกับอํานาจรูปแบบตางๆ โดยแบงรูปแบบการตอสูเปน 3 รูปแบบคือ  

1. การตอสูกับการครอบงํา 
2. การตอสูกับการกดข่ี 
3. การตอสูกับรูปแบบท่ีเราเลือกจะผูกติดกับระบบความคิดใดๆ 

ในประวัติศาสตรของไทยเองก็มีการตอสูกันระหวางวาทกรรมหลักและวาทกรรมโตแยงอยูบอยครั้ง การศึกษา
ตามแนวทางของฟูโกต จะชวยใหเราเขาใจท่ีมาของอํานาจ ความสัมพันธทางอํานาจ และการครอบงําในภาพแหงความ
เปนจริงมากข้ึน ซึ่งมีประเด็นความขัดแยงจํานวนมาก ท่ีนาสนใจศึกษาในวิวัฒนาการทางการเมืองไทย เชน ความขัดแยง
ระหวางวิถีการปกครองใหมของกลุมพระเจาตากสิน และอุดมการณการปกครองแบบอยุธยาของฝายรัชกาลท่ี 1 ความ
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ขัดแยงดานความเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลท่ี 5 ความขัดแยงในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ความขัดแยงใน
เหตุการณ 14 ตุลา และ 6 ตุลา รวมไปถึงความขัดแยงทางการเมืองในปจจุบัน เปนตน  

สิ่งท่ีนาสนใจคือ อํานาจของฟูโกตไมใชการใชกําลังบังคับเทาน้ัน แตเปนอํานาจท่ีผานกระบวนการดังท่ีกลาว
มาแลว จนกลายเปนความรู โดยเฉพาะความรูแบบเช่ียวชาญเฉพาะดาน ดังน้ันคนสวนมากจึงมองไมเห็นกลไกการทํางาน
ของมัน เพราะมันไมไดมาในรูปแบบของกฎหมายซึ่งบัญญัติไว อันท่ีจริงกฎหมายเปนเพียงเครื่องมืออันเปนผลจาก 
บรรทัดฐานท่ีถูกสรางข้ึนจากความรู และโดยอํานาจเทาน้ัน ดังน้ันอํานาจท่ีมองไมเห็นน้ีจะมาในรูปแบบของกฎเกณฑ 
จารีตปฏิบัติตางๆ ในสังคม รวมถึงคําสั่งสอนจากผูใหญ พระ ครูอาจารย นักวิชาการ เปนอํานาจท่ีเรามองไมเห็นวาเปน
อํานาจ แตคิดวาเปนความรูหรือความจริง และเราก็รับเอาการควบคุมของอํานาจน้ันเขามาเปนตัวเองโดยท่ีเราไมรูตัว 

แนวคิดความสัมพันธเชิงอํานาจของฟูโกต ซึ่งอธิบายวาอํานาจไมมีศูนยกลาง แตอํานาจกระจายไปตาม
เครือขายของสัมพันธภาพทางอํานาจมีประโยชนอยางยิ่ง โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนท่ีสังคมการเมืองทวีความ
สลับซับซอน ทําใหวิธีคิดกระแสหลักซึ่งละเลยการทําความเขาใจกับความสัมพันธในสวนเล็กๆ ของสังคม ไมสามารถตอบ
โจทยในการศึกษาได เพราะในเมื่ออํานาจมีลักษณะกระจัดกระจาย การปฏิบัติการตอตานอํานาจก็ตองอาศัย
ลักษณะเฉพาะของแตละพ้ืนท่ีแตละประเด็นแตกตางกันไป เชนเดียวกับการศึกษาปญหาของชุมชน เราก็ตองศึกษาใน
บริบทของแตละพ้ืนท่ี แตละประเด็นเชนกัน 

ตัวอยางเชน ปญหาความขัดแยงทางการเมืองในชวง 5 ปท่ีผานมา ถาเราใชแนวคิดเชิงโครงสราง หรือการ
อธิบายแบบ 2 ข้ัวอํานาจ ก็อาจเขาใจไดเพียงวาเปนการชวงชิงอํานาจทางการเมืองระหวางกลุมการเมือง 2 ฝาย ท้ังท่ี  ใน
ความเปนจริง มีความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีซับซอนในแตละกลุม ฝายสนับสนุนรัฐบาลพรรคประชาธิปตยเอง ก็ประกอบไป
ดวยหลายกลุมหลายฝาย อาทิ กลุมนักการเมือง กลุมขาราชบริพาร กลุมประชาชนผูเชิดชูสถาบันกษัตริย กลุมนักธุรกิจ 
ทหาร รวมท้ังกลุมพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย เปนตน และในกลุมตางๆ ก็ยังมีกลุมยอยลงไปอีก ซึ่งยึดโยงกัน
ดวยความสัมพันธเชิงอํานาจ และวาทกรรมท่ีแตกตางกัน 

ฝายตอตานรัฐบาลก็เชนกัน ในกลุม นปช. ประกอบดวยกลุมท่ีหลากหลาย อาทิ กลุมนักการเมืองและกลุม  
แกนนําหลัก ซึ่งแบงเปนท้ังสายสันติวิธีและสายฮารดคอร กลุมมวลชนเองยิ่งมีความหลากหลาย ทั้งกลุมแกนนํายอย 
กลุมรากหญาในตางจังหวัด กลุมรากหญาในเมือง กลุมชนช้ันกลาง นอกจากน้ันยังมีกลุมกาวหนา หรือกลุมผูนําความคิด 
ซึ่งเปนผูมีความรู ท้ังนักวิชาการ หรือสื่อมวลชน ซึ่งแตละกลุมตางมีความตองการ และอุดมการณทางการเมืองท่ีแตกตาง 
เชนกลุมการเมืองซึ่งเปนผูนําความเคลื่อนไหวน้ัน ตองการแสวงหาอํานาจการเมือง ความเคลื่อนไหวจึงเปนไปเพ่ืออํานาจ
ทางการเมืองเปนสําคัญ  

ขณะท่ีกลุมกาวหนาทําหนาท่ีผลิต และเผยแพรวาทกรรมโตแยงวาทกรรมหลัก ซึ่งก็แบงเปนหลายแนวทาง ท้ังท่ี
เนนประเด็นทางสังคม ประเด็นทางการเมือง กลุมฝายซาย กลุมสังคมนิยมกาวหนา และกลุมท่ีโจมตีสถาบันกษัตริย ในแตละ
แนวทางเองก็ยังมีความคิดท่ีแตกตางกัน เชน ในกลุมท่ีโจมตีสถาบันกษัตริยก็แบงไดเปน 2 พวก ท้ัง 2 พวกเห็นวา 
แมประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยอยูภายใตรัฐธรรมนูญ (Constitutional 
monarchy) หากท่ีผานมาพระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจแทรกแซงการเมืองท้ังท่ีปรากฏใหเห็น และในทางลับ 
ดังน้ันจึงควรควบคุมอํานาจใหชัดเจน เพ่ือใหการปกครองเปนระบบ Constitutional monarchy ท่ีแทจริง สวนอีกกลุม
น้ันเห็นวาการควบคุมอํานาจไมสามารถกระทําไดในทางปฏิบัติ จึงควรยกเลิกระบบกษัตริยไปเสีย ขณะท่ีกลุมมวลชน 
สวนใหญ ไมไดมีแนวคิดตอตานสถาบัน หากเปนผูช่ืนชมในตัวอดีตนายกทักษิณ เช่ือในความสามารถในการบริหารงาน 
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รวมไปถึงตองการเรียกรองความเปนธรรมในสังคม ดวยความหลากหลายเหลาน้ีเอง การแกปญหาท่ีถูกตอง จึงตองเริ่มตน
จากการทําความเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจในแตละกลุม ภายใตบริบทและประเด็นท่ีแตกตางกัน การมุงควบคุม
ปราบปรามเชนในปจจุบันจึงเปนไดเพียงการโหมไฟใหแรงขึ้น ไมสามารถแกไขปญหาไดในระยะยาว อันเปนผล
จากมุมมอง ท่ีปราศจากความเขาใจมิติอันหลากหลายในความสัมพันธเชิงอํานาจของฝายรัฐ 

นอกจากน้ันเราสามารถนําแนวคิดของฟูโกต มาใชในการศึกษาความขัดแยงอ่ืนดวย เชน การเวนคืนท่ีดิน 
การประกาศพ้ืนท่ีปาสงวน การปฏิรูปท่ีดิน การจัดการนํ้า ไปจนกระท่ังการตั้งคําถามถึงความขัดแยงระหวางรัฐกับสังคม 
ตั้งแตระดับบุคคล ชุมชน ไปจนถึงปญหาระดับชาติ เชน ทําไมชาวบานตองยอมใหมีการสรางโรงไฟฟา ทําไมตองละท้ิง
หมูบานใหจมนํ้าเพ่ือการสรางเข่ือน ทําไมตองยายออกจากปา ท้ังท่ีทํากินมาตั้งแตรุนปูยา ทําไมจึงตองเสียสละกักนํ้าไวใน
บานตนเองเพ่ือไมใหตัวเมืองถูกนํ้าทวม ทําไมทรัพยากรจึงถูกดึงดูดเขาสูเมือง ทําไมมีเพียงคนสวนนอยท่ีไดรับประโยชน
จากนโยบาย ทําไมความเหลื่อมล้ําทางสังคมจึงมีชองวางหางกันมากข้ึนทุกที ทําไมเราจึงยอมรับมันโดยไมปริปาก ทําไม
คนจํานวนมากถึงไมรูสึกวาปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนเรื่องไมถูกตอง 

ปจจุบันวาทกรรมหลักเองก็ถูกตั้งขอสงสัย และถูกตอบโตโดยวาทกรรมโตแยงมากข้ึนทุกทีในสังคมไทย เชน เรา
ตั้งเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมถูกตองแลวหรือไม ทําไมยิ่งอุตสาหกรรมเติบโตข้ึนเทาไร คุณภาพชีวิตของคนงาน
กลับยิ่งเลวรายลงเทาน้ัน ทําไมความมั่งค่ังถึงกระจุกตัวอยูในกลุมผูบริหารหรือนักลงทุน การกดราคาคาจางแรงงาน 
เพ่ือลดตนทุนการผลิตใหต่ํา โดยอางวาเพ่ือจะไดมีศักยภาพทางการแขงขันเทียบเทาคูแขง ซึ่งถูกครอบงําโดยการแขงขัน
เสรี อันเปนผลมาจากทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวิน ทําให
คนงานตองทํางานหลายกะ เพ่ือจะมีรายไดเพียงพอตอการ

ครองชีพ คนงานมีเวลานอยลง มีคุณภาพชีวิตต่ํา และไร
หลักประกันในชีวิต คนงานกลายเปนเพียงเครื่องมืออยางหน่ึง
ในกระบวนการผลิต ตามการครอบงําโดยแนวคิดโลก
เครื่องจักรของนิวตัน เหลาน้ีเปนเรื่องท่ีควรยอมรับหรือไม  

นอกจากน้ันการกดราคาสินคาเกษตรไว เพ่ือใหชนช้ันลางท่ีมีรายไดนอย พอจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดเปนเรื่อง
ถูกตองแลวหรือ เพราะน่ันทําใหเกษตรกรประสบปญหา เน่ืองจากไมสามารถขายผลผลิตไดในราคาท่ีสอดคลองกับตนทุน 
ท่ีสูงข้ึน และแรงงานท่ีเสียไป เชนน้ีเทากับวาเราพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือนักอุตสาหกรรมใชหรือไม เราพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ิมเติมเชนไฟฟาเพ่ือนักอุตสาหกรรม ไมใชเพ่ือความเปนอยูท่ีดีของคนสวนใหญหรือไม  
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การสงเสริมการเกษตรก็เชนกัน ผลจากแนวคิดการพัฒนาแบบแยกสวน ทําใหรัฐไทยในอดีต พยายามสงเสริม
ใหปลูกพืชเชิงเดี่ยว พืชเศรษฐกิจหรือผลผลิตทางการเกษตรอยางใดอยางหน่ึงเปนจํานวนมาก เพ่ือปอนโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน สับปะรด ยูคาลิปตัส หรือยางพารา โดยอางวาการผลิตเชนน้ีจะสรางรายไดและความเปนอยูท่ีดีใหแก
เกษตรกร เกษตรกรจํานวนมากเจริญรอยตามการสนับสนุนของรัฐ หวังจะขายผลผลิตไดราคาดจีํานวนมาก มีเงินทองและ
ชีวิตท่ีมั่นคง โดยลืมคิดถึงปญหาท่ีอาจตามมา เชน ยูคาลิปตัสหรือยางพาราลวนตองใชเวลาในการเติบโตท้ังสิ้น ชวงเวลา
กอนจะถึงการเก็บเก่ียวน้ัน เกษตรกรจะดํารงชีวิตอยูเชนไร ตองกูหน้ียืมสินเทาไร เพ่ือเปนตนทุนในการผลิต และเปน
คาใชจายในชวงหลายปน้ัน หากผลผลิตทางการเกษตรชนิดนั้นราคาตกต่ํา อันเปนผลจากการที่รัฐสงเสริมใหผลิต
เปนจํานวนมากจะทําอยางไร  

ปญหาจากการพัฒนาดังท่ีกลาวมา เปนเพียงตัวอยางแบบผิวเผินของการพัฒนาภายใตกรอบวาทกรรมหลัก    
ท่ีควบคุมสังคมโลกและสังคมไทยอยูเทาน้ัน ปญหาท่ีเกิดข้ึนทําใหอํานาจกระจายตัว และทวีความเขมแข็ง โดยโยงใยเปน
แนวระนาบในกลุมวาทกรรมโตแยงมากข้ึนทุกขณะ เชน การเกษตรอินทรีย การเกษตรผสมผสาน การพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยคํานึงถึงทางเลือกของชุมชน อุตสาหกรรมเพ่ือคุณภาพชีวิต การพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน การพ่ึงตนเอง 
ธุรกิจสวนรวม ทุนนิยมสรางสรรค หรือการท่ีชุมชนอยูรวมกับปา เปนตน ซึ่งหากรัฐยังไมพยายามทําความเขาใจในความ
หลากหลายของอํานาจท่ีเกิดข้ึน ก็ยอมสงผลตอศักยภาพในการบริหาร การพัฒนา และเสถียรภาพของรัฐในท่ีสุด 

อยางไรก็ดี บทความน้ีเปนเพียงการพยายามทําความเขาใจแนวคิดเบ้ืองตนของฟูโกต ซึ่งหากจะนําไปใชใน
การศึกษาจริง มีความจําเปนตองทําความเขาใจกับแนวคิดของฟูโกตอยางลึกซึ้งมากกวาน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีวิทยา 
อันพิเศษเฉพาะของฟูโกต นอกจากน้ันยังมีแนวคิดสําคัญอีกหลายประการท่ียังไมไดกลาวถึง เชน เรื่องดวงตาแหงอํานาจ 
(The Eye of Power) และเรื่องการปกครองชีวิตและจิตใจ (Governmentalization) ซ่ึงเปนคําผสมระหวาง Govern 
(ปกครอง) กับ Mental (จิตใจ) หรือท่ีบางทานบัญญัติศัพทวา การปกครองแบบชีวญาณ หมายถึง การใชอํานาจปกครอง
ท่ีลวงลึกไปถึงระดับจิตใจ ซึ่งตางก็เปนเรื่องท่ีนาสนใจ และเปนประโยชนในการทําความเขาใจสังคมและการเมืองไทย
เปนอยางยิ่ง  
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ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความเช่ือท่ีควรปฏิบัติในวรรณกรรมคําสอนลาว ในแงมุมของความสัมพันธกับ
บริบทชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เพ่ือศึกษาความเช่ือท่ียังปรากฏอยูในวรรณกรรมคําสอนลาว ตลอดจนกลวิธีการสอน การศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยใชการศึกษา
วรรณกรรมคําสอนลาว จํานวน 14 เรื่อง  

ผลการศึกษาพบวา มีความเช่ือท่ีควรปฏิบัติท้ังหมด จํานวน 303 ความเช่ือ แตมีความเช่ือท่ีคนในชุมชน     
ธาตุหลวง ยังคงประพฤติและปฏิบัติจริง จํานวน 211 ความเช่ือ ท้ังน้ีผูประพฤติและปฏิบัติ แบงไดเปน 2 กลุมตาม
บทบาทหนาท่ี ไดแก กลุมท่ี 1 คือกลุมท่ีใชวรรณกรรมคําสอนในการอบรมสั่งสอนขัดเกลาคนในสังคม ไดแก พระ หมอสูตร 
ครูอาจารย คนเฒาคนแกในครอบครัว ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอแม และกลุมท่ี 2 คือกลุมผูประพฤติและปฏิบัติตาม
วรรณกรรมคําสอน ไดแก เด็ก วัยรุน คนหนุมสาวในวัยทํางาน สตรีมีครรภ ฆราวาส และคนเฒาคนแก กลุมผูประพฤติ
และปฏิบัติตามความเช่ือท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอน สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ตามชวงอายุ ไดแก กลุมท่ี 1 ผูท่ีมี
ชวงอายุ 40 ปข้ึนไป เปนกลุมท่ีปฏิบัติตามความเช่ือในวรรณกรรมคําสอนอยางเครงครัด กลุมท่ี 2 ผูท่ีมีชวงอายุ 20  40 
ป เปนกลุมท่ีปฏิบัติตามความเช่ือในวรรณกรรมคําสอนแตไมเครงครัดเทากับกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 3 ผูท่ีมีชวงอายุ 6  19 
ป เปนกลุมท่ีปฏิบัติตามความเช่ือท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอนนอย ท้ังน้ีวิธีการสอนท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอนท้ัง 
14 เรื่อง แบงออกเปน 2 ประการ คือ สอนใหคนประพฤติปฏิบัติตามโดยตรง และสอนใหงดเวนจากการประพฤติและ
ปฏิบัติ โดยสอนวาหากปฏิบัติในสิ่งท่ีควรงดเวนจะไดรับผลกระทบอยางไร ทําใหผูปฏิบัติเกิดความเกรงกลัว และไมกลา 
ฝาฝนคําสอนท่ีตกทอดจากรุนสูรุน ผลการศึกษาครั้งน้ีทําใหผูวิจัยทราบวาคนลาวมีอัตลักษณท่ีมีลักษณะเฉพาะในดานวิถี
ชาวบานท่ีพึงประพฤติและปฏิบัติ รวมถึงจารีตประเพณีตางๆ ท่ีคนลาวตางปฏิบัติตามคําสั่งสอนอยางเครงครัด ท่ีทําให
ผูวิจัยเกิดความเขาใจและรับรูวา กลุมชาติพันธุลาวมีความโดดเดนในเรื่องการเคารพและเช่ือฟงคําสั่งสอนของผูหลัก
ผูใหญในสังคมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาชานาน ทําใหคนในสังคมลาวอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุขมาถึงทุกวันน้ี 

คําสําคัญ : ความเช่ือ, วรรณกรรมลาว 
                                                           

1 อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Abstract 
 

Objectives of this study were 1) studying beliefs in Lao literature involving That Luang 
Vientiane Community, Kampaeng Nakorn Vientiane district, Lao People’s Democratic Republic 2) 
beliefs existed in Lao literature and teaching methods. This study was documentary research from 14 
titles. 

The result found that there were 303 beliefs and 211 beliefs of those were taken to perform 
until now. Performer of beliefs following role – duty was 2 categories that was 1) person who used 
beliefs for instruction such as monk, doctor, teacher, old people in family 2) person who performed 
following instruction such as children, teenager, working age, pregnant woman, layman, and old 
people. The second group had 3 subgroups. 1) 40 years old or over group was a strictly performing 
group 2) 2040 years old group was a fairly strictly performing group 3) 619 years old group was a less 
performing group. 

Teaching methods appeared of 14 titles divided into 2 types that was 1) to perform and 2) 
not to perform and telling the effects of perform that was not followed those beliefs. This method 
made people fear and no resist. This study showed that Lao people had identity about folkways and 
customs to perform strictly. Identity of Lao people was outstanding at respecting and obeying old 
people that made them lived happily for a long time.  
 
Keyword : Beliefs, Laos Literature 
 
บทนํา 

วรรณกรรมเปนงานเขียนท่ีมีความสําคัญตอสังคม ไมวาในสังคมใดลวนมีการสรางวรรณกรรมข้ึนมา           
เพ่ือตอบสนองความตองการของคนในสังคม การผลิตงานวรรณกรรมออกสูสายตาสาธารณชน ผูรังสรรคงานวรรณกรรม
จะตองมีความสามารถทางภาษาเปนอยางดี และใชภาษาไดอยางสละสลวย เพ่ือท่ีจะผลิตงานเขียนท่ีมีวรรณศิลปออกมา
รับใชประชาชน เพราะวรรณกรรมคืองานศิลปท่ีชวยขัดเกลาจิตใจ และตอบสนองความตองการดานตางๆ ของผูเสพได
ตามแรงปรารถนา ท้ังน้ีข้ึนอยูกับประเภทของวรรณกรรม เพราะวรรณกรรมมหีลายประเภท และแตละประเภทก็มีเน้ือหา
แตกตางกันตามแตผูรังสรรคจะนําเสนอ  

วรรณกรรมลาว เปนงานเขียนอีกประเภทหน่ึงท่ีมีเสนหและมีความนาสนใจ ท้ังยังเปนงานเขียนท่ีมีมาตั้งแต
โบราณ วรรณกรรมลาวท่ีรูจักกันดีในแวดวงวรรณกรรมไทยมีอยูหลายเรื่อง ซึ่งเน้ือหาโดยมากมักจะเปนตํานานเรื่องของ
วีรบุรุษ นิทานสอนใจหรือคติธรรม เชน อินทิยานสอนลูก ปูสอนหลาน ยาสอนหลาน เสียวสวาด สินไซ ทาวคําสอน ฯลฯ 
ซึ่งวรรณกรรมคําสอนลาวเหลาน้ีลวนแลวแตมีเน้ือหาท่ีแฝงความเช่ือ ขอคิด คติธรรม พรอมท้ังทําใหผูอานเขาใจสภาพ
สังคม วัฒนธรรม และประเพณีของชาวลาว “วรรณกรรมคําสอนลาว” จึงจัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลาวท่ีเปน
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เสมือนกระจกเงาสองสะทอนภาพชีวิตของคนในสังคม ท่ีฉายภาพความเปนอยู ความเช่ือ ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ตามบริบทสังคมของชนชาติลาว 

ความเช่ือตางๆ ท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอนลาว ถือเปนมรดกทางปญญา เปนมรดกทางภาษาและวัฒนธรรม
ท่ีสําคัญท่ีคนลาวยึดถือและปฏิบัติมาชานาน แตมีเพียงคนกลุมนอยท่ีรับรูวิถีปฏิบัติของคนลาว เน่ืองจากมีผูสนใจศึกษา
ความเช่ือในวรรณกรรมคําสอนลาวไมมากนัก ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวรรณกรรมคําสอนลาวในฐานะท่ีเปนมรดก    
ทางวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการกําหนดบรรทัดฐานทางสังคม โดยผูวิจัยไดศึกษาความเช่ือจากวรรณกรรม      
คําสอนลาวท่ีควรปฏิบัติ ท้ังสิ้น จํานวน 14 เรื่อง ท้ังน้ีผูวิจัยเลือกชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนคร
เวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนพ้ืนท่ีศึกษา เน่ืองจากเปนชุมชนเกาแกและอยูบริเวณ
องคธาตุหลวงเวียงจันทน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีอบอวลไปดวยมรดกทางวัฒนธรรมและความเช่ือตางๆ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความเช่ือท่ีควรปฏิบัติในวรรณกรรมคําสอนลาวในแงมุมของความสัมพันธกับบริบทชุมชน       
ธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. เพ่ือศึกษาวามีความเช่ือใดบางท่ียังปรากฏอยูในวรรณกรรมคําสอนลาว และมีกลวิธีการสอนอยางไรในสังคม
ลาวปจจุบัน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ  

1. วรรณกรรมคําสอนลาว หมายถึง งานประพันธท้ังรอยแกวและรอยกรอง ท่ีแตงข้ึนเพ่ือใชในการอบรมสั่งสอน
ชาวลาว และใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแกคนในสังคมลาว  

2. ความเช่ือ หมายถึง สิ่งท่ีประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา จากวรรณกรรมคําสอนท้ัง 14 เรื่อง ดังน้ี 1. กาพยปู
สอนหลาน 2. กาพยหลานสอนปู 3. อินทิยานสอนลูก 4. ยาสอนหลาน 5. หลานสอนยา 6. ทาวคําสอน 7. ยอดคําสอน
โบราณ 8. ฮีตพอคองแม 9. ฮีตผัวคองเมีย 10. ฮีตเขาคองเขย 11. นางตันไต 12. เสียวสวาด 13. สินไซ 14. มหาชาติ 

3. อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะเฉพาะในดานวิถีชาวบาน วิถีปฏิบัติ จารีต และกฎหมาย ท่ีทําใหเกิดความเขาใจ
และรับรูวาเปนกลุมชาติพันธุลาว 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา โดยเลือกแนวคิดทฤษฎีตางๆ เพ่ือเปนกรอบ และทิศทางในการศึกษา
ขอมูล ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

1. ทฤษฎีอัตลักษณ (Identity)  
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชกรอบแนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ ของ ริชารด เจนกินส (Richard Jenkins. 1996) กลาว

โดยสรุปไดวา อัตลักษณ คือ ความเขาใจและการรับรูในความเปนตัวเองวาเราคือใคร และคนอ่ืนคือใคร อัตลักษณไม
จําเปนตองมีหน่ึงเดียว แตอาจมีหลายอัตลักษณท่ีประกอบกันข้ึนมาเปนตัวเราพวกเรา อัตลักษณไมใชสิ่งท่ีมีอยูตาม
ธรรมชาติ แตเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนโดยสังคม (Social Construct) และมีลักษณะของความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา     
การสรางอัตลักษณมีกระบวนการสรางท่ีสืบทอดทางสังคม แตก็ข้ึนอยูกับบริบทและความสัมพันธของคนในสังคมเดียวกัน 
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และความสัมพันธของคนในสังคมกับคนกลุมอ่ืน ท้ังน้ี ริชารด เจนกินส แบงอัตลักษณออกเปน 2 กลุม คือ อัตลักษณ
ระดับปจเจก และอัตลักษณระดับรวมของกลุม ท้ังน้ีการสรางอัตลักษณรวมของสมาชิกในกลุมตองอยูในสังคมและบน
พ้ืนฐานเดียวกัน  

2. ทฤษฎีบทบาทหนาท่ีนิยม 
ทฤษฎีบทบาทหนาท่ีนิยม เปนทฤษฎีสําคัญทฤษฎีหน่ึงในการศึกษาคติชน การใชทฤษฎีบทบาทหนาท่ีของ    

คติชนน้ันไดรับการยอมรับอยางมาก ทฤษฎีน้ีไดจําแนกบทบาทหนาท่ีของคติชน ไวในบทความของ William Bascom 
เรื่อง “Four Functions of Folklore” วามี 4 ประการดวยกัน คือ (ศิราพร ฐิตะฐาน. 2537)  

1) คติชนเปนทางออกสําหรับความขัดแยงและกฎเกณฑทางสังคม 
2) คติชนกับการใหการศึกษาอบรมระเบียบของสังคม 
3) คติชนกับการถายทอดความเช่ือและพิธีกรรม 
4) คติชนกับการสรางเอกลักษณและประวัติศาสตรทองถ่ิน 

ศิราพร ณ ถลาง (2548) นักคติชนวิทยาของไทยไดนําแนวคิดของ William Bascom มาปรับปรุงและประยุกต
เปนกรอบในการอธิบายบทบาทหนาท่ีของคติชนในการวิจัยหลายเรื่อง และไดเสนอวาควรจะพิจารณาบทบาทหนาท่ีของ
คติชนเปน 3 ประการ คือ  

1) บทบาทคติชนในการอธิบายกําเนิดและอัตลักษณของกลุมชนและพิธีกรรม  
2) บทบาทคติชนในการใหการศึกษา อบรมระเบียบสังคม และรักษามาตรฐานพฤติกรรมทางสังคม 
3) บทบาทคติชนในการเปนทางออกใหกับความคับของใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑทางสังคม 

3. ทฤษฎีโครงสรางทางวัฒนธรรม (Structuralism)  
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชกรอบแนวคิดเก่ียวกับโครงสรางทางวัฒนธรรมของ คล็อด เลว่ี สเตาส (Claued Levi

Strauss. 1969) ซึ่งเปนการศึกษาความคิดของคนในแตละกลุมชาติพันธุท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอัตลักษณ
เปนของตนเอง ท้ังน้ี คล็อด เลว่ี สเตาส มีความเช่ือวามนุษยมีระบบคิดแบบอัตโนมัติ และเปนเหตุเปนผลในรูป
ตรรกศาสตร สงผลใหความคิดของมนุษยมีความเปนรูปธรรมไดโดยอาศัยความเช่ือ ความศักดิ์สิทธ์ิ และความขลัง ภาษา 
ศาสนา และระบบสัญลักษณตางๆ ท่ีสามารถอธิบายไดโดยสงเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยท่ีกระบวนการคิด      
เปนศาสตรท่ีมีตรรกะท่ีซับซอนเปนผลสืบเน่ืองจากสติปญญาของมนุษย และมีความเปนสากลไมวาจะอยูท่ีใดก็ตาม 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ภูมิจิต เรืองเดช (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหวรรณกรรมคําสอนของไทย กัมพูชา และลาว โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประวัติ ความเปนมา และองคประกอบ เพ่ือวิเคราะหคุณคาและความสําคัญ และศึกษา
เปรียบเทียบอัตลักษณความสัมพันธและการแพรกระจายทางวัฒนธรรมของวรรณกรรมคําสอนไทย กัมพูชา และลาว 
ผลการวิจัยพบวา วรรณกรรมคําสอนของไทย กัมพูชา และลาว มีรากฐานท่ีมาจากความเช่ือถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาท ท่ีนํามาจากตนเคาคําสอนเดียวกัน คือ จากพระไตรปฎก ตนแบบในลัทธิลังกาวงศ มีหลักคําสอนท่ีเปน
แกนกลางคือ หลักพุทธธรรมเดียวกัน โดยบทรอยกรองท่ีใชแตงวรรณกรรมคําสอนของไทยและกัมพูชาเหมือนกันแตมีช่ือ
เรียกแตกตางกัน สวนของลาวใชบทรอยกรองแตกตางกับไทยและกัมพูชา กลวิธีทางวรรณศิลปในวรรณกรรมคําสอนของ
ไทย กัมพูชา และลาวใชในลักษณะใกลเคียงกัน สํานวนคําจะเลือกใชคําท่ีงายตรงไปตรงมา เพ่ือใหผูอานผูฟงเขาใจไดงาย 
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บัวพอน มาลัยคํา (2544) ไดศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมคําสอนสตรีของไทยและลาว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมคําสอนสตรีของไทยและลาวในดานท่ีมาและลักษณะการแตง เน้ือหา คําสอน กลวิธี     
การสอนและภาพสะทอนทางคติชนท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอน ผลการศึกษาพบวา ดานท่ีมาและลักษณะการแตงท้ัง
ของไทยและลาว สวนใหญไมทราบช่ือผูแตง ดานสมัยท่ีแตง ของไทยอยูในสมัยรัตนโกสินทร ชวงรัชกาลท่ี 3 ถึงชวงหลัง
รัชกาลท่ี 5 สวนลาวน้ันแตงในชวงพุทธศตวรรษท่ี 22 สมัยอาณาจักรลาวลานชางรุงเรือง ท้ังน้ีผูแตงวรรณกรรมคําสอน
สตรีของไทยและลาวลวนมุงสอนสตรีสาวและสตรีท่ีแตงงานแลวในระดับชาวบานเปนสวนใหญ แตก็มีการสอนสตรีผูสูง
ศักดิ์ดวยในวรรณกรรมคําสอนสตรีของไทย ดานท่ีมาของเน้ือหาคําสอนน้ันท้ังวรรณกรรมคําสอนสตรีของไทยและลาว
ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดท่ีเปนคานิยมหรืออุดมคติของสังคมเปนสวนใหญ ลักษณะการแตงเปนรอยกรองท้ังของไทยและ
ลาว ในสวนเน้ือหาสามารถจัดกลุมเน้ือหาท่ีเหมือนกันได 3 กลุม คือ 1. ดานบุคลิกภาพและการแสดงออก 2. ดานจิตใจ 
ความคิดและการตัดสินใจ และ 3. ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ แนวคิดสําคัญของวรรณกรรมคําสอนสตรีของท้ัง 2 ชาติ 
คือ สตรีสาวและสตรีผูครองเรือนมีภาพลักษณท่ีเดนชัดคือตองเปนสตรีท่ีมีความงาม สุภาพเรียบรอย ท้ังกาย วาจา และ
ใจ มีคุณสมบัติของการเปนแมบานแมเรือน และสตรีครองเรือนตองมีคุณสมบัติในการผูกใจสามี ดานกลวิธีการสอนมี
ความเหมือนกัน คือการผูกเรื่องใชตัวละครเปนผูสอน และใชผูแตงเปนผูสอน โดยมีวิธีการสอนเน้ือหาท้ังการสอนโดยตรง
และการสอนโดยออมดวยการเปรียบเทียบ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. การศึกษาเอกสาร 
ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย ตํารา หนังสือ สิ่งพิมพและขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ 

ความเช่ือ วรรณกรรมคําสอนลาว ประเพณี และพิธีกรรม ของชาวลาว  
2. การช้ีแจงวัตถุประสงคในวิจัย   

ผูวิจัยติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือดําเนินการขออนุญาตเขาเก็บขอมูลภาคสนานในพ้ืนท่ี
ศึกษาในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวทางในการศึกษา รวมถึงการประสานเพ่ือขอรับขอมูลตางๆ และการสําเนาเอกสาร        
ท่ีเก่ียวของเปนประโยชนตอการศึกษา  

3. การสํารวจขอมูลพ้ืนท่ี 
ผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลพ้ืนท่ี ไดแก ชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน 

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
4. การจัดเก็บขอมูลจากเอกสารแลวลงเก็บขอมูลภาคสนาม 

ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลจากเอกสาร แลวลงเก็บขอมูลภาคสนามท่ีชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพง
พระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อ
สิ่งพิมพท่ีเปนภาษาลาว ท่ีเก่ียวของกับประเด็นวรรณกรรมคําสอน ความเช่ือ ขอหาม โดยผูวิจัยจะลงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความ
เขาใจและหาแนวทางในการทํางาน เพ่ือศึกษาเรียนรู สรางความคุนเคย การสรางความเขาใจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
ในบริบทของพ้ืนท่ีศึกษา รวมถึงการสังเกตอยางมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและการคนหาผูใหขอมูลท่ีสําคัญ 
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5. การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากเอกสารและสัมภาษณกลุมเปาหมายท่ีเก่ียวของกับการใชวรรณกรรมคําสอนลาว

และผูปฏิบัติตามวรรณกรรมคําสอนลาว โดยจะสัมภาษณกลุมเปาหมายท่ีอยูในพ้ืนท่ีศึกษา ในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน 
แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห
ขอมูล ประมวลผลขอมูล และสรุปผลขอมูล  

สําหรับกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลท่ีสําคัญ แบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 
กลุมท่ี 1 คือ กลุมผูท่ีนําวรรณกรรมคําสอนมาใชสอน ไดแก ผูเฒาผูแก ครู อาจารย พระ หมอสูตร  
กลุมท่ี 2 คือ กลุมท่ีไดรับการสั่งสอนใหประพฤติปฏิบัติตามคําสอน ไดแก เด็ก วัยรุน วัยทํางานเพศหญิง 

วัยทํางานเพศชาย สตรีมีครรภ และคนชรา 
6. สังเคราะหขอมูลและจัดทําขอเสนอแนะ  

 
ผลการศึกษาคนควา 

การศึกษาในครั้งน้ีใชการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการคัดเลือกวรรณกรรมคําสอนลาว 
ท่ีเปนวรรณกรรมคําสอนรุนเกา แพรหลายและเปนท่ียอมรับวาเปนแบบฉบับของวรรณกรรมคําสอน และเปนวรรณกรรม
คําสอนท่ีมีแนวคิดหรือความเช่ือท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน จํานวน 14 เรื่อง ดังน้ี 

1. กาพยปูสอนหลาน 2. กาพยหลานสอนปู 3. อินทิยานสอนลูก  
4. ยาสอนหลาน 5. หลานสอนยา 6. ทาวคําสอน 
7. ยอดคําสอนโบราณ 8. ฮีตพอคองแม 9. ฮีตผัวคองเมีย 
10. ฮีตเขาคองเขย 11. นางตันไต 12. เสียวสวาด 
13. สินไซ 14. มหาชาติ 

ผลการวิเคราะหปรากฏวามีความเช่ือท่ีควรปฏิบัติท้ังหมด 303 ความเชื่อ แตมีความเช่ือท่ีคนในชุมชนธาตุหลวง
เวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงประพฤติและปฏิบัติ 
จํานวน 211 ความเช่ือ โดยผูประพฤติและปฏิบัติ แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมผูทําหนาท่ีสอน โดยใชวรรณกรรมคําสอน
ในการสอน และกลุมท่ีเปนผูประพฤติและปฏิบัติตามวรรณกรรมคําสอน ท้ังน้ีวิธีการสอนแบงออกเปน 2 ประการ คือ 
สอนใหคนประพฤติปฏิบัติตามโดยตรง และสอนใหงดเวนจากการประพฤติและปฏิบัติ 

 
ตัวอยาง : ความเช่ือท่ีวัยรุนควรปฏิบัติในวรรณกรรมคําสอนลาว 

 
ลูกมาถาขนยังไมยาวปกหนา อยาไดเอาไปฝกข่ี 

ขนบทันปกหนา ยาไดแหมหุนแลน 
ลูกไกถาอายุยังนอย อยาขันทาตัวท่ีมีอายุมากกวา 

ปกบทันหุมกน ยาทาแตสิขัน 
ควายท่ีเขายังไมยาวโคง อยาแกวงหัวขวิด 

เขาไปโซงเพียงดาม ยาแสวหัวแกวง 
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วัวท่ียังไมหนุมเต็มท่ี อยาไปมีเพดสัมพันกับวัวตัวเมีย 
หางไปลากกีบนอย ยาปองแมเซิง 

 (อินทิยานสอนลูก) 
จากวรรณกรรมคําสอนลาวเรื่องอินทิยานสอนลูกมีความเช่ือวา : อยาชิงสุกกอนหาม โดยเอาธรรมชาติของสัตว

ตางๆ ไดแก ลูกมา ลูกไก ควาย และวัว ซึ่งใชการสอนดวยการเปรียบเทียบ 
 

ตัวอยาง : ความเช่ือของผูชายในการเลือกภรรยา 
 

หญิงใดปานจับกํ้า กกขาดูหลาก 
ไผผูไดกลาวตาน โอมไดโชคมัน แทแลว 

 (ทาวคําสอน) 
จากวรรณกรรมคําสอนลาวเรื่องทาวคําสอนมีความเช่ือวา : หากชายใดท่ีไดหญิงท่ีมีปานดําท่ีตนขาเปนภรรยา

จะโชคดี มีความสุข มีทรัพยสมบัติ  
 

ตัวอยาง : ความเช่ือของผูชายในการเลือกภรรยา 
 

หญิงใดทําการสราง ครัวกินกอยลาบ 
ก็บเค็มบจืดแท พอดามแซบนัว 
หญิงน้ันบุญมากลน ยศโยดนางขุน 
แมววาดําปานกา ก็หากควรเอาซอน 

 (ทาวคําสอน) 
จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องทาวคําสอนมีความเช่ือวา : หญิงใดท่ีทําอาหารอรอยพอดี ไมเค็ม ไมจืด ถือวาเปน

หญิงมีบุญวาสนา แมจะดําข้ีเหรก็ควรเลือกมาเปนภรรยา 
  

ตัวอยาง : ความเช่ือเรื่องการดูแลเอ้ือเฟอเก้ือกูลกัน 
 

หลานสี่ชายจื่อจําเอาไว เจานอนสูงใหเหลียวเบ่ิงลุม 
เจานอนลุมใหเหลียวเบ่ิงเทิง อยูเหิงไปปเดือนมันสวย 
 (กาพยปูสอนหลาน) 

จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องกาพยปูสอนหลานมีความเช่ือวา : เปนผูใหญตองใหเอ้ือเฟอและดูแลผูท่ีมีอายุ  
นอยกวา ท้ังน้ีผูท่ีมีอายุนอยควรเคารพนับถือผูท่ีมีอาวุโสกวา และประพฤติตนตามแบบอยางผูอาวุโส 
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ตัวอยาง : ความเช่ือวาคนแกควรประพฤติปฏิบัติตามฮีตคอง 10 ประการ 
 

เถาไมปะกอบคองวัดสิบปะกาน เฮาหลานบยาน 
เถาน้ันข้ีคานคองพระกะสัด บบัวระบัดฮีตบานคองเมือง 
ดูหลานแคนเคืองเอาคําไปเวา เวาตอคําใดบปากบจา 
บเวาบวามีคํา โกดกา อางแตโทสา จัดหาสรุามากินกับเขา 
คําเวาบมผีีปองเปนบาบ ใจบโสพาบเห็นแตเงินคํา 
บจํานักประหลาดเถาบสะหลาด ฮูฮีตคองขุน ปุนหาแตไดคอยทาวาความ 
เถาน้ันบดีตกอเวจีกองไฟหมอใหย ลงไปอยูน้ันนานยิ่งแสนกับ ดูฮายอีหล ี
 (กาพยหลานสอนปู) 

จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องกาพยหลานสอนปูมีความเช่ือวา : คนแกท่ีไมปฏิบัติตามฮีตคอง 10 ประการ ชอบ
โกรธ ชอบดื่มสุรา และไมจดจําคําสอนของนักปราชญ หากตายไปจะตกนรกอเวจี  
 

ตัวอยาง : ความเช่ือเรื่องการใชจายอยางประหยดั  
 

เจาหากมเีงินลน เต็มถงอยาฟาวอง 
ยามเมื่อทุกขะมอดไร เงินน้ันจึงบาย 

 (อินทิยานสอนลูก) 
จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องอินทิยานสอนลูกมีความเช่ือวา : ยามท่ีมีเงินมาก อยาโออวดความร่ํารวย ควรใช

จายอยางประหยัดอดออม เผื่อยามทุกขยากจะไดมีเงินไวใชสอย 
 

ตัวอยาง : ความเช่ือเรื่องกิริยามารยาทดานการพูดจา 
 

อันวาวาจาน้ัน มีคุณหลายอยาง 
คันแมนเวาถืกขอ เงินแกวสิหลั่งมา  
คันแมน ไผมีวาจาฮาย ผีสางเอ้ืนหา 
ไผบยากเบ่ิงหนา กายใกก็เลาซัง 
ใหคะลําความตาน อยาพานหาแตหา หลายเดอ 
มันซิพาซิเศรา เซาสาเจาอยาดา  
อยาไดปากกาวกา หลังหนาใหฮ่ําเพิง  
 (ยอดคําสอนโบราณ) 

จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องยอดคําสอนโบราณมีความเช่ือวา : การพูดเปนเรื่องสําคัญ ดังน้ัน ควรระมัดระวัง
การพูดจา ควรพูดจาใหไพเราะ เพราะจะทําใหเงินทองไหลมาเทมา หากพูดจาไมดีจะถูกผีดาวา หรือหากพูดแตเรื่อง
เลวรายจะสงผลใหจิตใจขุนมัว และประสบแตเรื่องเลวราย ท้ังยังสงผลใหไมมีผูใดอยากคบคาสมาคมดวย 
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ตัวอยาง : ความเช่ือเรื่องการเก็บสิ่งของเขาท่ีใหเรียบรอย 
 

เถิงเมื่อแลงค่ําคอย ยาสิเขาบอนนอน 
ใหคอยเก็บของเมี้ยน ดูเฮือนเสียกอน 
มีดและพา ใหหาไวบอนควร 
ใหเจาเอามาไว แจบอนนอนขางบอน 
ลางเท่ือมีเหตุฮาย ขโมยข้ึนลักของ 
จักไดปวะปะฟาว ควาหาแมนบอน 
คันซิเอาออกใช วันหนาก็สบาย 
คันเจาเก็บของแลว สีลาเขาบอน 
ใหเจาตักนํ้าลาง ตีนแลวจึงคอยนอน 
 (ยอดคําสอนโบราณ) 

จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องยอดคําสอนโบราณมีความเช่ือวา : การเก็บสิ่งของเขาท่ีใหเรียบรอยกอนนอน   
เปนสิ่งท่ีควรปฏิบัติ มีดและพรา ควรเก็บเขาท่ีท่ีควรเก็บ เพราะหากเกิดสถานการณคับขัน เชน ขโมยข้ึนบานยามคํ่าคืน
จะไดหยิบฉวยอาวุธข้ึนมาปองกันตัว หรือตอสูกับผูรายไดทันทวงที และสอนใหลางเทากอนเขานอน 
 

ตัวอยาง : ความเช่ือเรื่องคนไมมีเงินเปรียบเหมือนคนปวยไข 
 

คันบมีเงินแลว พอปานคนปวย 
คอยแตทางสิลม ตายถ้ิมใสดิน 
ไปทางใดก็ลา แขนตายขาออน 
ถกก็ถกบข้ึน สุดยื้อบอนไป 
แนวบมีเงินแลว ไหวแววก็บสง 
ความคิดมีบแพ ทึนถาหากบมี 
พอปานเปนใบ จิตใจเหงางวม 
คึดโสกเสา หมดมื้อยังคืน 
หัวใจหอย แขวนไกวตองแตง 
 (ฮีตพอคองแม) 

จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องฮีตพอคองแมมีความช่ือวา : คนท่ีไมมีเงินทองเปรียบเสมือนคนท่ีปวยไข รอเวลาลม
ลงดินเพราะหมดเรี่ยวแรง แขนขาออนกําลัง คนท่ีไมมีเงินเปนคนท่ีไมมีสติปญญา ถึงมีความคิดก็เหมือนไมมี เปรียบ
เหมือนกับคนเปนใบไมมีปากไมมีเสียง มีแตความเศราโศกภายในจิตใจ หัวใจแหงเหี่ยว 
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สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาความเช่ือท่ีควรปฏิบัติในวรรณกรรมคําสอนลาว : กรณีศึกษา ชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพง

พระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําใหทราบวาในวรรณกรรมคําสอนลาว จํานวน 14 
เรื่อง มีความเช่ือท่ีควรปฏิบัติท่ีรวบรวมไดท้ังหมดจาํนวน 303 ความเช่ือ แตมีความเช่ือท่ีคนในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน 
แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงประพฤติและปฏิบัติ มีจํานวน 
211 ความเช่ือ คิดเปนรอยละ 70 ของความเช่ือท้ังหมด และมีกลุมท่ีตอตานฝาฝนไมเช่ือฟงคําอบรมสั่งสอน เน่ืองจาก
เปนวัยรุนมีความคิดเปนของตนเอง ไมสนใจคําสั่งสอน และชอบปฏิบัติในสิ่งท่ีตรงกันขามกับคําสั่งสอน มีจํานวน 92 
ความเช่ือ คิดเปนรอยละ 30 ของความเช่ือท้ังหมดท่ีรวบรวมไดจากวรรณกรรมคําสอนลาวท้ังหมด 14 เรื่อง ทั้งน้ี 
ผูประพฤติและปฏิบัติ แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1 กลุมท่ีทําหนาท่ีอบรมสั่งสอนคนในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน 
โดยใชความเช่ือในวรรณกรรมคําสอนในการอบรมสั่งสอน และกลุมท่ี 2 คือ กลุมผูประพฤติและปฏิบัติตามวรรณกรรม 
คําสอน ท้ังน้ีสามารถแบงผูประพฤติปฏิบัติออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมท่ี 1 ผูท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป จะใชความเช่ือท่ีปรากฏ
ในวรรณกรรมคําสอนเปนเครื่องมือในการสั่งสอน และขัดเกลานิสัยและความประพฤติของคนในสังคม ไดแก ครู อาจารย 
พระ หมอสูตร โดยนําความเช่ือจากวรรณกรรมคําสอนลาวมาอบรมสั่งสอนคนในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน ซึ่งคนกลุมน้ี
นอกจากใชความเช่ือเก่ียวกับวรรณกรรมคําสอนในการสั่งสอนแลว ยังเปนผูท่ีปฏิบัติตามความเช่ือท่ีปรากฏในวรรณกรรม     
คําสอนลาวอยางเครงครัด เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกผูท่ีไดรับการอบรมสั่งสอน ท้ังน้ีสตรีลาวท่ีตั้งครรภก็เปนผูประพฤติ
ปฏิบัติตามความเช่ืออยางเครงครัดเชนกัน เน่ืองจากเกรงกลัวผลกระทบท่ีจะเกิดแกตนเองและลูกในทอง หากฝาฝนและ
ไมปฏิบัติตามความเช่ือท่ีถูกอบรมสั่งสอนมา กลุมท่ี 2 ไดแกผูท่ีมีอายุระหวาง 20  40 ป ท่ีอาศัยอยูในชุมชนธาตุหลวง
เวียงจันทน ท่ีอยูในวัยทํางานท้ังหญิงและชาย ซึ่งคนลาวกลุมน้ีเปนผูประพฤติและปฏิบัติตามความเช่ือท่ีปรากฏใน
วรรณกรรมคําสอนลาวแตไมเครงครัดเทากลุมท่ี 1 เพราะคนในกลุมท่ี 2 ท่ีมีชวงอายุระหวาง 20  25 ป จํานวนมากไมเช่ือ
และไมปฏิบัติตามคําสอนท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอนลาว เนื่องจากคิดวาสิ่งท่ีไดรับการอบรมสั่งสอนเปนเรื่องท่ี 
ลาสมัย โดยใหเหตุผลวาสังคมลาวปจจุบันเปนสังคมท่ีเจริญแลว และมีความเช่ือบางประการท่ีพิสูจนแลวดวยวิธีทาง
วิทยาศาสตรวาไมเปนจรงิดังคําสอน และกลุมท่ี 3 ไดแก คนในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทนท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป ไดแก เด็ก
และวัยรุน ซึ่งเปนกลุมท่ีประพฤติปฏิบัติตามความเช่ือท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอนลาวนอยท่ีสุด ซึ่งกลุมท่ี 3 สามารถ
แบงออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมเด็กท่ีมีอายุตั้งแต 6  12 ป เปนกลุมท่ีปฏิบัติตามความเช่ือท่ีปรากฏในวรรณกรรม
คําสอนลาวท่ีผูเฒาผูแกอบรมสั่งสอน เพราะเด็กท่ีมีชวงอายุ 6  12 ป อยูในวัยท่ีวานอนสอนงายเช่ือฟงคําอบรมสั่งสอน
ของผูใหญ ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกุศโลบายการสั่งสอนและเกรงกลัวผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับตนหากฝาฝน สวนกลุมยอย  
ท่ี 2 ไดแก ผูท่ีมีอายุระหวาง 13  19 ป คนกลุมน้ีจะเปนผูท่ีฝาฝน และไมคอยปฏิบัติตามความเช่ือท่ีอยูในวรรณกรรม  
คําสอนลาว เน่ืองจากชวงอายุ 13  19 ป เปนชวงวัยรุนท่ีอยูในชวงการตอตาน ไมเช่ือฟงผูใหญ และชอบปฏิบัติในสิ่งท่ี
ตรงกันขามกับคําอบรมสั่งสอน  

วิธีสอนแบงออกเปน 2 ประการ คือ สอนใหคนประพฤติปฏิบัติตามโดยตรง และสอนใหงดเวนจากการประพฤติ
และปฏิบัติ คนในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จากการศึกษาทําใหทราบวาผูท่ีประพฤติและปฏิบัติตามความเช่ือท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอนลาวอยาง
เครงครัด คือ กลุมท่ีนําความเช่ือมาใชในการอบรมสั่งสอนคนในชุมชน คนกลุมน้ีคํานึงถึงความสําคัญและเกรงกลัว
ผลกระทบหากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามความเช่ือท่ีถูกอบรมสั่งสอนกันมาจากรุนสูรุน คนกลุมน้ีไดแก พระ หมอสูตร ครู
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อาจารย คนเฒาคนแก โดยกลุมคนดังกลาวจะยึดถือความเชื่อท่ีไดจากวรรณกรรมคําสอนมาใชอบรมสั่งสอนเด็กและ
เยาวชน ฆราวาส สตรีมีครรภ และคนในวัยทํางานท้ังหญิงและชาย สวนกลุมท่ีมีชวงอายุ 13  19 ป เปนกลุมคนท่ีปฏิบัติ
ตามความเช่ือท่ีปรากฏในวรรณกรรมคําสอนลาวนอยท่ีสุด เน่ืองจากอยูในชวง “วัยรุน” ซึ่งเปนวัยท่ีตอตานและฝาฝน   
ไมเช่ือฟงคําสั่งสอน เน่ืองจากมีความคิดเปนของตนเอง เปนวัยท่ีชอบปฏิบัติในสิ่งท่ีตรงกันขามกับคําสั่งสอน และจาก
การศึกษาความเช่ือท่ีควรปฏิบัติในวรรณกรรมคําสอนลาว : กรณีศึกษาชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนคร
เวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําใหผูวิจัยทราบถึงอัตลักษณของคนลาว วิธีคิดและวิถี
ปฏิบัติของคนในสังคมลาว กลุมชาติพันธุลาวมีความโดดเดนในเรื่องการเคารพและเช่ือฟงคําสั่งสอนของผูหลักผูใหญใน
สังคม ท่ียึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาชานาน ทําใหคนในสังคมลาวไมกลาฝาฝน และปฏิบัติตามคําสอนสั่งสอนอยาง
เครงครัด หากฝาฝนเกรงกวาจะไดรับโทษจากสิ่งท่ีมองไมเห็น หรือไมไดรับการยอมรับจากสังคม คนลาวมีความโดดเดน
ดานการใชภาษาและความคิด โดยใชภาษาอยางมีวรรณศิลปสอดแทรกคําสอนและความเช่ือท่ีควรปฏิบัติและควรละเวน
ไวในวรรณกรรม จากวรรณกรรมคําสอนยังสองสะทอนถึงวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนท่ีพึงประพฤติและปฏิบัติ รวมถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีตางๆ ท่ีคนลาวตางยึดถือตามคําสั่งสอนอยางเครงครัด ทําใหคนในสังคมลาวอยูรวมกัน
ไดอยางรมเย็นเปนสุข 
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การศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนาดานมิติวัฒนธรรม 
A STUDY OF CULTURE DIMENSION OF PLAMLEAF COLOPHON 

 
ตุลาภรณ แสนปรน1 

Tulaporn Saenpron 
 

บทคัดยอ 
  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนาดานมิติวัฒนธรรม โดยศึกษา
ขอความทายใบลานท่ีผานการปริวรรตแลว จํานวน 40 เรื่อง เพ่ือศึกษามิติทางวัฒนธรรมเก่ียวกับช่ือคัมภีร ตัวบุคคล  
สมัยท่ีจาร สถานท่ีจาร วัตถุประสงคในการจาร ตัวอักษรท่ีใชในการจาร คานิยม ความเช่ือ อานิสงสในการจาร  
 ผลการวิจัยพบวา ขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา มักจะบอกช่ือผูจาร หรืออาจบอกจํานวนผูกของ
คัมภีรดวย ผูจารสวนมากจะเปนพระภิกษุ สามเณร หรือผูท่ีเคยบวชมากอน คือ นอยหรือหนาน สมัยท่ีจาร สวนมาก     
ผูจารจะไมบอกรายละเอียดมากนัก แตจะบอกวันเวลาท่ีจารเสร็จ หรือวันเดือน บางฉบับอาจบอกป ซึ่งจะบอกเปนป
จุลศักราชเปนสวนมาก แตบางครั้งอาจบอกเปนปพุทธศักราช หรืออาจบอกท้ังปจุลศักราชและพุทธศักราช และกลาวย้ํา
ความสําคัญของเรื่องดวย ในสวนของสถานท่ีจาร ผูจารมักจะบอกสถานท่ีจารตอทายจากช่ือของตน และกลาวถึง
วัตถุประสงคในการจาร คือ ตองการสืบอายุพระศาสนาใหครบ 5000 ป เพ่ือใหเขาถึงนิพพาน ไมตองเวียนวายตายเกิด 
ในวัฏสงสาร เพ่ือใหสตําเร็จตามท่ีตนเองปรารถนา และเพ่ือใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ เกิดชาติหนาใหอยูดีมีสุข 
โดยอักษรท่ีใชในการจารพบวา มีท้ังตัวอักษรธรรมลานนา และตัวอักษรไทยปจจุบัน สวนคานิยม ความเช่ือ อานิสงสใน
การจารเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา คานิยมในการจางหรือใหคนอ่ืนจารใบลาน ใหคานิยมการถอมตัว ไมโออวด การกลาว
ตําหนิตัวเองหรือบทอัตตวิพากษพบวา ผูจารจะกลาวถึงลักษณะของตัวหนังสือไมสวย หรือการเขียนท่ีขาดตกบกพรองไปบาง 
การยอมรับขอผิดพลาด การนอมรับความผิด และพรอมท่ีจะใหผูอ่ืนเพ่ิมเติมขอความท่ีผิดพลาดไดเสมอ ในสวนของความ
เช่ือ พบวาความเช่ือเรื่องการทานธรรม ศาสนา 5000 ป ยุคพระศรีอาริย และเช่ือเรื่องนิพพาน การจารใบลานน้ันมี
อานิสงสมาก เพราะเปนการสืบทอดอายุพระศาสนาอยางหน่ึง จึงทําใหมีประเพณีการจารธรรมถวายไวกับวัดตางๆ พรอม
กันน้ันจะมีการอธิษฐานใหผูจารไดรับอานิสงสตางๆ 
 
คําสําคัญ : มิติวัฒนธรรม, คัมภีรใบลาน, ขอความทายใบลาน, นิพพาน, พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 

                                                 
1 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง
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Abstract 
  

This research aimed to study the colophon of Lanna palmleaf on culture dimension. The 
exchanged palmleafs colophon was 40. The culture dimensions consisted of name, people, period, 
pace, purpose, font, value, belief, and result of merit. 
 The result found that the colophon always wrote name, number of palmleaf set, the writer 
was monks, novice, man who resumed secular life, period of writing with date, time, month, or year 
(Thai minor era and Bhuddist era) and importance of content. Purpose of writing was inheriting 
Buddhism to 5000th years, enlightened to nirvana, fulfilled hopes, healthy, and happiness for next 
life. Fonts of writing were Lanna Dham and Thai contemporary character. Value, belief, and result of 
merit was offering to Bhudda. Values were hiring to write and ordering the other to write, humble, 
boast, self blame. Self blaming were bad handwriting, incomplete writing, accepting error and 
corrections. Beliefs were donation, 5000th year Bhuddism, Maitreya (Bhuddist Deity) and nirvana. 
palmleaf writing was very merit because it inherited Bhuddism and led to tradition of offering 
palmleaf to temples and praying for writer.  
 
Keywords : Culture Dimension, Plamleaf, Colophon, Nirvana, Bhuddism 
 
บทนํา 

คัมภีรใบลาน สามารถเรียกได 2 แบบ คือ ใบลานยาว เรียกวา หนังสือผูก สวนใบลานสั้น เรียกวา หนังสือกอม 
หมายถึง ใบลานท่ีใชบันทึกเรื่องราวตางๆ สวนใหญจะเปนเรื่องเก่ียวกับพุทธศาสนา ประวัติศาสตรชาดก หรือธรรมคาว 
จะใชตัวอักษรธรรมลานนา (ตัวเมือง) จารึกลงบนใบลาน โดยใชเหล็กแหลมจาร (เขียน) ใบลานแตละใบท่ีนํามาใชจารึก
จะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวางประมาณ 2 น้ิว ยาวประมาณ 22 น้ิว ใชจารึกท้ัง 2 หนา กอนจะจารตองมีการตีเสน
บรรทัดกอน โดยท่ัวไปนิยมใชหนาลานละ 5 บรรทัด จารตัวหนังสือใตเสนบรรทัดเหลาน้ัน 

เมื่อจารขอความเสร็จแลว ตองลูบลานน้ันดวยเขมาไฟผสมดวยนํ้ามันยาง ทาใหท่ัว เพ่ือใหสีดําของเขมาไฟ   
เขาไปฝงอยูในรองท่ีจารเปนรูปตัวอักษรไวแลว การลูบน้ันตองใชลูกประคบถูไปมาจนท่ัว แลวจึงใชทรายละเอียดตากแดด
จนรอนมาโรยลงบนลาน หลังจากน้ันใชลูกประคบสะอาดถูบนทรายเพ่ือลบเขมาไฟผสมนํ้ามันยางออกใหหมด เมื่อจารใบ
ลานจบเรื่อง และทําการลบตัวอักษรแลว การนํามาเขาผูกจะมีใบลานประมาณ 24 ลาน ถาเปนผูกเล็กจํานวนลานก็จะ
นอยกวาน้ี อาจมีใบลานเปลาเปนปกหนาปกหลังก็ได ใชเชือกถักเรียกวา “สายสยอง” รอยตามรองท่ีเจาะไว เรื่องหน่ึงๆ 
จะมีจํานวนผูกท่ีไมเทากัน บางเรื่องอาจมีเพียง 56 ผูกเทาน้ัน แตบางเรื่องอาจมีถึง 30 ผูกก็ได และในแตละเรื่องนับเปน
คัมภีรหน่ึง ผูสรางคัมภีรนิยมตกแตงคัมภีรท่ีขอบดานขางของใบลาน และใบปกหนาปกหลัง รวมท้ังไมประกับท้ังดานหนา
และดานหลัง จะนิยมการจัดทําไมประกับเหลาน้ันใหเปนลวดลายศิลปะตางๆ เชน การปดทอง ประดับมุก หรือประดับ
กระจก เปนตน ผาท่ีจะนํามาใชหอคัมภีรก็จะเปนผาอยางดี เชนผาไหม เปนตน และจะเรียกหรือนับคัมภีรใบลานเปน 
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“ผูก” ในแตละมัดจะมีจํานวนก่ีเรื่องหรือกี่ผูกก็ได และในแตละผูกก็จะมีจํานวนใบลานไมเทากัน ตัวใบลานจะมีรู 2 รู 
ซึ่งจะใชสายสยองรอยรูแลวผูกสวนปลายเพ่ือไมใหใบลานแยกออกจากกัน 

จากหลักฐานเทาท่ีมีปรากฏในสังคมทองถ่ินลานนาพบวา “คัมภีรใบลาน” นาจะมีมาตั้งแตสมัยพระพุทธศาสนา
เขามาสูดินแดนแหงน้ีแลว กลาวคือ ตั้งแตสมัยพระนางจามเทวีเปนตนมา จนถึงสมัยของพระเมืองแกว พระสงฆชาว
ลานนาไดรับอิทธิพลศาสนาแบบ (พุทธ) ลังกา และไดนําเอาคัมภีรพระไตรปฎกจากประเทศน้ันมาดวยเปนจํานวนมาก 
ความเปนไปทางดานศาสนาในระยะน้ันจะมีการศึกษาภาษาบาลีกันอยางจริงจัง พระภิกษุมีความรูในภาษาบาลีอยาง
แตกฉาน จนสามารถแตงคัมภีรเปนภาษาบาลีไดหลายสิบเรื่อง (ปรียานุช อนุสุเรนทร.  2540 : 2223) 

นอกจากน้ี ดิเรก วชิรญาโณ (2545) ไดกลาวถึงคัมภีรใบลานไววา เมื่อพระพุทธศาสนาไดเขามาเผยแผใน
ดินแดนลานนามาตั้งแตสมัยท่ีพระนางจามเทวีมาครองเมืองหริภุญชัยเปนตนมา พระพุทธศาสนาก็เจริญรุงเรืองมาเปน
ลําดับ ตอมาเมื่อราชวงศมังรายปกครองเมืองเชียงใหม มีพระสงฆชาวลานนาหลายรูปไดเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนา
ท่ีลังกา ทําใหมีความรู ความเช่ียวชาญ ดานภาษาบาลีและหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเปนอยางดี ไดคัดลอก
พระไตรปฎกและคัมภีรอ่ืนๆ มาสูดินแดนลานนาดวย ในชวงรัชสมัยของพระญาติโลกราชน้ัน พระสงฆชาวลานนา    
หลายรูปมีความเช่ียวชาญดานภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ถึงข้ันท่ีสามารถทําสังคายนาพระไตรปฎกภาษาบาลี ณ วัด
มหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) เมื่อ พ.ศ. 2020 ซึ่งนับเปนการทําสังคายนาครั้งท่ี 8 (ตามมติการนับของไทย) 

ตอมาพระสงฆชาวลานนาไดแตงคัมภีรตางๆ ท้ังท่ีเปนภาษาบาลีและภาษาลานนา เชน ชินกาลมาลีปกรณ   
มังคลัตถทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา จามเทวีวงศ ปญญาสชาดก และมูลศาสนา เปนตน ดานวรรณศิลปมีนักปราชญไดแตง
โคลง ฉันท กาพย คราว ฯลฯ ไวมากมาย ผลงานเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองดานตางๆ ท้ังพระพุทธศาสนา 
วรรณกรรม วัฒนธรรม และภูมิปญญาพ้ืนบานของชาวลานนาไดเปนอยางดี 

ขอความทายใบลาน หรือ อวสานพจน หมายถึง ขอความตางๆ ท่ีปรากฏอยูในสวนทายของใบลานหลังจาก  
ท่ีจารเน้ือความตามคัมภีรน้ันๆ จบแลว (หลังจากคําวา “ค็บังคมสมเร็จสระเด็จ”) สวนมากจะบอกช่ือของคัมภีรกอน  
หรือบางครั้งผูจารจะบอกช่ือของตนและช่ือเรื่องของคัมภีรใบลานน้ัน กลาวคือ ถือเปนขอความท่ีเปนสวนของผูจารเอง  
ซึ่งสวนมากจะบอกช่ือคัมภีร ช่ือผูจาร วันเดือนปท่ีจาร หรือช่ือผูจางใหจาร (เจาศรัทธา) สถานท่ีจาร และคําอธิษฐาน  
เปนตน 

การจารขอความในสวนทายของคัมภีรใบลาน ถือเปนจารีตนิยมอยางหน่ึงท่ีมีคุณคาและความนาสนใจ เพราะ
บางครั้งขอความในทายใบลานก็แทรกความรู สภาพเหตุการณบานเมือง วิถีชีวิตของผูคนในยุคสมัยน้ันดวย ขอความ  
ทายใบลานบางผูก ผูจารไดบอกถึงอารมณและความรูสึกของตน หรือกลาวตําหนิตนเองวาจารไดไมสวย หรือบอก
เหตุการณท่ีสําคัญไว  

นอกจากน้ัน ยังมีการนําเอาความรู และภูมิปญญาดานตางๆ มาจารหรือคัดลอกไวในคัมภีรใบลาน เชน 
กฎหมาย โหราศาสตร ดาราศาสตร ไสยศาสตร ประวัติศาสตร ตํานาน ตํารายา และวรรณกรรมทองถ่ินตางๆ ท้ังท่ีเปน
รอยแกวและรอยกรอง ใหเปนมรดกตกทอดมาถึงคนรุนปจจุบัน ดวยความเช่ือและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ
ชาวลานนา ทําใหมีการจารและคัดลอกคัมภีรใบลานถวายไวตามวัดตางๆ เปนจํานวนมาก ชาวลานนามีความเช่ือวา   
การจารคัมภีรใบลานดวยตนเอง หรือแมแตจางวานใหผูอื่นจารแลวนําไปถวายไวกับวัด เปนการสรางบุญกุศลท่ียิ่งใหญ
เหมือนกับสรางพระพุทธรูป ในการถวายแตละครั้ง ผูจารหรือผูถวายจะจารึกช่ือของตน พรอมคําอธิษฐานใหตนเองไดเขา
สูนิพพานในภายภาคหนาดวย 
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ความเช่ือเก่ียวกับการจารใบลาน พัฒนาการท่ีเกิดข้ึนมีความสําคัญตอมิติทางวัฒนธรรมและสังคม สะทอนให
เห็นความเปลี่ยนแปลงวิถีทางสังคมแตละยุคสมัย ดังน้ันการศึกษามิติทางวัฒนธรรมของขอความทายใบลานจึงเปนสิ่งท่ีมี
ความสําคัญยิ่ง ท่ีจะสะทอนภาพความเช่ือ อานิสงส การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย วิถีชีวิตของผูคน สภาพสังคมและ
วัฒนธรรม อันทําใหอนุชนรุนหลังไดเกิดความคิดทบทวนและตระหนัก เพ่ือจะเปนแนวทางในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติใหยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนาดานมิติวัฒนธรรม 
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิเคราะหในครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห ขอมูลท่ีนํามาอางอิงประกอบการวิเคราะห 
สวนหน่ึงเปนขอมูลทุติยภูมิ หนังสือ เอกสาร งานวิจัย ท่ีมีผูไดศึกษาไวแลว และขอมูลท่ีไดจากการออกบริการวิชาการ 
โดยดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 1. ศึกษาแหลงขอมูลทุติยภูมิ หนังสือ เอกสารงานวิจัย ท่ีเก่ียวของ 
 2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารเพ่ือตรวจดูจํานวนคัมภีรใบลานท่ีตองการ และวางแผนในการ
ดําเนินงานใหเหมาะสม 
 3. ปริวรรตเน้ือหาจากคัมภีรใบลานท่ีสํารวจ และยังไมมีการปริวรรต 
 4. ศึกษาวิเคราะหขอมูลในสวนของขอความทายใบลาน 
 5. จัดทํารายงาน และนําเสนอผลการวิจัย 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัย พบวาขอความทายใบลาน (colophon) ประกอบดวยขอความตางๆ ท่ีปรากฏอยูใน
สวนทายของใบลานหลังจากท่ีจารเน้ือความตามคัมภีรน้ันๆ จบแลว ถือเปนขอความท่ีเปนสวนของผูจารเองท่ีมักไมยาว
มากนัก ผูจารอาจเขียนขอความตามความตองการสวนตัวเพ่ิมลงได สามารถแบงไดเปน 7 มิติ คือ  

1. มิติเกี่ยวกับชื่อคัมภีร คัมภีรใบลานลานนาท่ีพบมักจะบอกช่ือผูจาร หรืออาจบอกจํานวนผูกของคัมภีร
ดวย มีจํานวน 35 เรื่อง ดังตัวอยางขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานเรื่องตํานานสี่เกลอ ฉบับวัดดอนแกว ตําบล  
ดอนแกว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม วา 
 

 “กลาวดวยตํานาน 4 เกลอสมเรจ็สระเด็จ” 
       

หรือดังตัวอยางปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลาน เรื่องตํานานอายแขนสั้น ฉบับวัดแสนฝาง 
ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วา 
 

 “นิฏ ิตํ มักวากลาวตํานานอายแขนสั้นค็สมเร็จสระเดจ็แลวเทาน้ีกอนแล” 
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2. มิติเกี่ยวกับตัวบุคคล ผูจารสวนมากจะเปนพระภิกษุ สามเณร หรือผูท่ีเคยบวชมากอน คือ นอยหรือ
หนาน มีจํานวน 28 เรื่อง ดังตัวอยางปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานเรื่องตํานานดาวควัน ฉบับวัดควรคามา 
ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“... ขาพเจานอยภินบาน อยูแจงหัวริน เปนผูเขียนแล” 
           

นอกจากน้ี หากผูจารเปนเจาอาวาส จะปรากฏดังขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลาน เรื่องตํานานพระเจา
เลียบโลก ฉบับวัดกูคํา ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“...อธิการวัดกูฅําเขียนไวแล” 
 

หากเปนพระลูกวัด จะปรากฏดังขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลาน เรื่องตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดบานเอ้ือม 
ตําบลบานเอ้ือม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา 
 

“...สามเณรไชยลังกาเขียนปลางเมื่อปฏิบัติทานพระอภิวงศวันน้ันแล นายเหย ขาไดเขียน
ธัมมผูกน้ีไวโชฏกะวระพระพุทธสาสนาพระโคตมเจาตราบตอเทา 5000 วัสสาแทดีหลีขอหื้อเปน
นิสสัยปจจัยยแกนิพพานเจาแทดีหลี นิจจํ ธุวํ ธุวํ แดเทอะ...” 

 
3. มิติเกี่ยวกับสมัยท่ีจาร สวนมากผูจารจะไมบอกรายละเอียดมากนัก แตจะบอกวันเวลาท่ีจารเสร็จหรือ

วันเดือน บางฉบับอาจบอกป ซึ่งจะบอกเปนปจุลศักราชเปนสวนมาก แตบางครั้งอาจบอกเปนปพุทธศักราช หรืออาจบอก
ท้ังปจุลศักราชและพุทธศักราช และกลาวย้ําถึงความสําคัญของเรื่องดวย มีจํานวน 32 เรื่อง 

3.1 วัน จะบอกเปนตัวเลข เชน วัน 1 หมายถึง วันอาทิตย, วัน 2 หมายถึง วันจันทร ตามลําดับ    
ดังปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานทะโคง ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง วา 
 

“จุลสักขาดได 1238 ตัว ปลีดับไจ เดือน 1 แรม 4 ค่ํา พร่ําวาไดวัน 4...” 
 

หากจารในยุคหลังอาจจะบอกเปนวันแบบเม็ง คือ วันอาทิตย วันจันทร วันอังคาร เปนตน ดังปรากฏใน
ขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องหมากนํ้าจมหมากหรินฟู ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“...เขียนภอสอ 2482 เดือน 10 วันเสาร ตัวค็บงามสักหนอย คอยพิจจารณาไพพรองเนิอ” 
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นอกจากน้ัน ยังบอกวันทางจันทรคติ คือ วันแรม 1 คํ่า, 2 คํ่า หรือ ขึ้น 5 คํ่า เปนตน ดังปรากฏในขอความทาย
ใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานเมืองแกนเชียงดาว ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“จาดวยนิทานตํานานเมืองแกนค็สมเร็จสระเด็จ ยามตูดเชา เดือน 10 แรม 3 ฅ่ํา เมงวัน 5 
ไทยกาบไจ...” 

 
3.2 เดือน จะบอกเดือนตามจันทรคติ คือ เดือนเก๋ียง (1), เดือนยี่ (2) หากเปนวันเดือนเพ็ญ 15 คํ่า  

ก็จะบอกวาเดือนยี่เพ็ง, เดือน 4 เพ็ง เปนตน ดังปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องปทุมม
กุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา 
 

“...แลวยามเท่ียงวัน 6 ไทย กาบสี ปลีกาไส เดือนเจี๋ยง แรม 9 ค่ํา สักกราชได 1255 ตัว...” 
 
3.3 ป จะบอกเปนปจุลศักราช (จ.ศ.) ปพุทธศักราช (พ.ศ.) และปหนไท การหาปพุทธศักราช และ   

ปจุลศักราชสามารถทําได คือ จุลศักราช + 1181 = พุทธศักราช 
 พุทธศักราช  1181 = จุลศักราช 

ผูจารมักจะบอกปจุลศักราช และบอกปหนไทกํากับไวเสมอ ดังปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลาน
ลานนา เรื่องตํานานทะโคง ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา 
 

“...จุลสักขาดได 1238 ตัว ปลีดับไจ เดือน 1 แรม 4 ค่ํา พร่ําวาไดวัน 4...” 
 

3.4 เวลา จะบอกเวลาเปนยาม เชน ยามแตรรุง ยามกองงาย ซ่ึงการแบงชวงเวลาเปนยามของชาว
ลานนา ดังปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานเมืองแกนเชียงดาว ฉบับวัดดอกแดง ตําบล
สงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“จาดวยนิทานตํานานเมืองแกนค็สมเร็จสระเด็จ ยามตูดเชา เดือน 10 แรม 3 ฅ่ํา เมงวัน 5 
ไทยกาบไจ...” 

 
หรือบอกเวลาตามแบบไทย เชน บายสี่โมงเย็น บายสามโมง ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลาน

ลานนา เรื่องตํานานพระญาอินทา ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“เขียนแลวเวลาบาย 3 โมง ซ้ํามาคงกับวันจันท สลันเขามาเดือนเกียง ข้ึน 5 ฅ่ํา สักราช 
1308 รวายเส็ด แกขาแล ภอสอสองพันสี่รอยแปดสิบเกา ฯ” 
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หรือดังปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานถํ้าเชียงดาว ตนฉบับวัดอภัย อําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน 
 

“ปริปุณณะแลวยามแลงเวลาบาย 2 โมงแกขา (พเจา) แล...” 
 

3.5 การกลาวยํ้าความสําคัญของเร่ือง โดยสรุปสาระสําคัญของเรื่อง มีการพรรณนาใหเห็นถึงผล
ของการประกอบกรรมดี เพ่ือใหผูฟงเกิดความศรัทธา และปฏิบัติตามจะไดข้ึนสวรรคหรือถึงนิพพานได จากน้ันจะบอกถึง
วันเดือนปท่ีจารหรือคัดลอก ความปรารถนา และบทอัตตวิพากษ 

ตํานานพระญาอินทา เปนการสอนใหคนรูจักการทําบุญ รักษาศีล 5 และศีล 8 สอนใหคนไมประมาท และสราง
ความคาดหวังเก่ียวกับพระศรีอารยเมตไตรย จากน้ันจะบอกวัน เวลา ในการจาร ดังขอความท่ีปรากฏในวรรณกรรม เชน 
 

“กรียาอันกลาวยังคราวตํานานพระญาอินทาแลอารยเมตเตยยเจา อันวิสุกัมมเทวบุตต ลง
มาแตมเขียนไวแผนหินตีนดอยฅําเมืองตวน อันพระญาอินทาสั่งสอนวาหื้อชักชวนกันกะทําบุญชุฅ่ํา
เชา ทังชาวเจาแลคระหัฏฐยิงชายใหยนอย ค็จักหันหนาพระยอดสรอยอารยเมตเตยย หื้อมีสีลใสทัง 
5 แล 8 แขวดใส ในใจค็เปนไพบคลาด อยาไดประหมาทแกวเจา 3 ประการ ค็บังคมสมเร็จสระเด็จ
แลว เทาน้ีกอนแลฯ...” 

 
จากเรื่องปทุมมกุมารชาดก ฉบับวัดฉางขาวนอย ตําบลปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน การเขียนบันทึก

ทายเรื่องหลังจากมีการประชุมชาดกแลว ก็มีการสั่งสอนใหคอยทําบุญ ก็จะไดสุข 3 ประการ คือ เกิดในมนุษยชาติ มีราชศรี 
และมีสมบัติ และบอกวาชาดกก็จบลงเพียงเทาน้ี อาจะบอกวัน เวลา สถานท่ีแตง หรือคัดลอก ดังความตอไปน้ี 

 
“เหตุนั้นตนหญิงชายจุงจักคอยกระทําบุญตามไตก็เท่ียงจักไดเถิงสุข 3 ประการ คือ เกิดใน

มนัสสชาติ บไรราชสรี สมบัติมีชุโชกก็เท่ียงจักไดเกิดในเทวโลกเสวยสุขในวิมานปราสาทบอาจคณนา 
อันวา สูทีฆาร่ํายศ พนจากโทษทังมวลบโหดรายก็บไดไขแล มรณาบรูชราถอยเฒาก็บเขาสูอบายเหตุ
น้ันคนทังหลายอยาไดประมาทฟงแลวสวาททุกคนตามดังพระพุทธเจาหากเทศนาไวก็เท่ียงจักได   
เถิงสุข 3 ประการมีนิพพานเปนท่ีแลวบอยาชะแล...” 

  
นอกจากน้ี การบอกเวลาและวันเดือนปท่ีจารใบลานแตละผูกเสร็จน้ัน ทําใหเราทราบวาผูจารใชเวลานานเทาใด

ในการจารใบลานแตละผูก ตลอดจนทําใหพบวามีลักษณะการบอกเวลาดวยเหตุการณตามวิถีชีวิตของชาวบานหรือสภาพ
ธรรมชาติของสิ่งรอบขาง ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานทะโคง ฉบับวัดพิชัย ตําบล
พิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา 
 

“ขียาอันกลาวยังตํานานมหาธาตุเจาทะโคงดวงอันประเสิฏค็สมเร็จสระเด็จแลวบัวรมวล
ควรแกกาลธัมมเทสนาเทาน้ีกอนแล สระเด็จแลวยามทุเจาสันงายแกขาแลนายเหยท่ีไหวดวยเตชะ
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กุศลบุญ อันขาไดสรางไดเขียนยังตํานานทะโคงน้ีขอมีประหญาปญญาอันเฉลียวฉลาดเปนดั่งพระ
พุทธบาทเจาหากเทสนาไวนี้เทิอะ หลอนวาขาเกิดมาภาวะชาติอันใดขาขอหื้อมีรูปโสมอันงาม ขออยา
หื้อมีข้ีขากข้ีเข้ียน ข้ีเฮือด แลข้ีทูดแลอันใดค็แลว ขาขอเวนจากทางบดีมีอบายเปนตนขอเวนจากทัง
มวลแลขอหื้อมีขาวของสมปตติทังมวลยุทางเททานแดเทิอะ จุลสักขาดได 1238 ตัว ปลีดับไจ เดือน 
1 แรม 4 ค่ํา พร่ําวาไดวัน 4 แกขาแลตนตัวแหงขาครูบากกนามมะกอนช่ือไววา อุตตมะแล” 

 
หรือดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องแมงสี่หูหาตา ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบล    

ปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง วา 
 

“นิฏฐิตํ กรียาอันกลาวยังทุคคตะกําพรากุมมารชาดก ค็บังคมสมเร็จเสด็จแลวบัวรมวล
กลาวควรเทาน้ีกอนแล ปริปุณณเสด็จแลวยามเมื่อกินเขางายแลว ทุเจาพระนายค็เมือบานเสียเสี้ยง
แล พุทธสักขาด 2459 ตัว ปลีรวายสี เดือน 7 ลง 1 ฅ่ํา พร่ําวาไดวัน 3 ไจ ดับเรา ขาแล จุฬสักราช
ได 1278 ตัวขาแล ริกขิตโชตนวรพุทธสาสนา 5000 พระวัสสาแดเทิอะ ลิกขิตตะขาเขียนธัมมผูกน้ี
ช่ือวา 4 หู 5 ตา ขาแล ทุเจาพระนายตนใดเทสนาค็ขอคอยพิจจรณาไพพรอง ตัวสุรเต็มที ท่ีตกค็ตก 
ท่ีเหลือค็เหลือ เจาท่ีไหวเฮย ตัวสุรทีเต็มที มันเพราะวาลานหวิด หาลานใดมาทึงหลา ทุเจาเมืองวัน
ขออยาไดติเตียนนินทาวาหยอขารายเชน” 

 
นอกจากน้ี ในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานบางเรื่อง จะมีการบอกเหตุการณสําคัญ ดังปรากฏใน

ขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดบานเอ้ือม ตําบลบานเอ้ือม อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง วา 
 

“กรียาอันกลาวหองมูลสาสนาค็บังคมสมเร็จสระเด็จแลวเทาน้ีกอนแล สระเด็จแลวยามแถ
จักใกลเท่ียงจักเบียรสันทอนค็บริบูณณแกขาวันน้ันแล นายเหย ช่ือขาวาสมสามเณรลิขิตวันน้ันแล 
ตติยเหนือข้ึน 12 ฅ่ําพร่ําวาไดวัน 5 สักราชได 2463 ตัวปลีกดสันเดือน 11 ค็บริบูณณแกขาวันน้ันแล 
ปถมมูลสัทธาสามเณรไชยลังกาเขียนปลางเมื่อปฏิบัติทานพระอภิวงศวันน้ันแล นายเหย ขาไดเขียน
ธัมมผูกน้ีไวโชฏกะวระพระพุทธสาสนาพระโคตมเจาตราบตอเทา 5000 วัสสาแทดีหลีขอหื้อเปน
นิสสัยปจจัยยแกนิพพานเจาแทดีหลี นิจจํ ธุวํ ธุวํ แดเทอะ..... 

ขาพเจาไดเขียนปลางเมื่อบานเมืองแหงแลงฟาฝนบตกฅนทังหลายบไดเยียะไรทํานาตลอด
เถิงเดือน 11 แล นายเหย เมื่อปลีกดสันเสียคําแลวท่ีไหวเหย ตัวหนังสือค็บสูงามเทาใดเลยเพราะวา
ไมสนานแตมแลตัวมะยอกมะยอยพอวาเปนถอยติดใบลานเทานั้นแล หนารับมูลสาสนาแลนา นาย
เหย 

ธัมมท่ีวัดบานเอ้ือมนครลําปางแกวกวางทาทางทางหลวงนายเหย 
เขียนแลวเวลากอง 5 จักเบียนสันทอนแลท่ีไหวลงนามเณรไชยลังกาบานทาหัวขัวดอนไชย

เลย ตัวไมงามเลยสักนอยเนอฟะอวัว ท้ังหลายเหย” 



49

49 

 
4. มิติเกี่ยวกับสถานท่ีจาร ผูจารมักจะบอกสถานท่ีจารตอทายจากช่ือของตน มีจํานวน 13 เรื่อง ดังปรากฏ         

ในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องปทุมมกุมมาร ฉบับวัดฉางขาวนอยเหนือ ตําบลปาซาง อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน วา 
 

“...นายขาเขียนปางเมื่ออยูปฏิบัติสาธุเจาเชยยะวุฒิ คณะใหญวัดสานฅะนอย (ฉางขาว
นอย) ใตวันน้ันแควนสะปุง ปาซาง ฉางขาวนอย ขอยแด” 

 
5. มิติเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจาร ผูจารจะบอกวัตถุประสงคในการจารใบลานของตน คือ ตองการ

สืบอายุพระศาสนาใหครบ 5000 ป เพ่ือใหเขาถึงนิพพานไมตองเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร เพ่ือใหสําเร็จตามท่ีตนเอง
ปรารถนา และเพ่ือใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ เกิดชาติหนาใหอยูดีมีสุข มีจํานวน 15 เรื่อง เชน  

5.1 ตองการสืบอายุพระศาสนาใหครบ 5000 ป ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลาน
ลานนา เรื่องโสนันทกุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา 
 

“...อทฺธรสฺสภิกขุสางไวคําชูวรพุทธสาสนาพระพุทธเจาตราบตอเทา 5000 พระวสาแด
เทอะปทุมมาวดีผูกปลายแล 3 ผูกแล” 

           
หรือดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องปทุมมกุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา 
 

“...เชยยะสานเปนผูแตมคํ้าสาสนาพระโคดมเจา ใหไวเปนประไจยทแกนิพพานเจาเปน
ยอดขอดเปนตรากับสาสนาพระเจา นิพานปจจโยโหนตุโน นิจจํ ธุวํ ธุวํ” 

           
5.2 เพ่ือใหเขาถึงนิพพานไมตองเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร ดังปรากฏในขอความทายใบลาน 

ในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานพระแกวเจา ตนฉบับวัดศรีทรายมูลหนองไครใหม ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“...ตนตัวขาขอยนอยมอนภิกขุเขียนคํ้าชูฏักกศาสนาพระพุทธเจาตราบตอเทา 5000 
พระวัสสาตามอายุลานเทอะ ขอหื้อเปนผละผลคํ้าชูตนตัวขาลวดเถิงนิพพานช้ันฟาท่ีอินทรเกิดพรหม
วัตฏินั้นจิ่ม เทอะ...” 

 
5.3 เพ่ือใหสําเร็จตามท่ีตนเองปรารถนา ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา 

เรื่องตํานานทะโคง ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา 
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“ขียาอันกลาวยังตํานานมหาธาตุเจาทะโคงดวงอันประเสิฏค็สมเร็จสระเด็จแลวบัวรมวล
ควรแกกาลธัมมเทสนาเทาน้ีกอนแล สระเด็จแลวยามทุเจาสันงายแกขาแลนายเหยท่ีไหวดวยเตชะ
กุศลบุญอันขาไดสรางไดเขียนยังตํานานทะโคงน้ีขอมีประหญาปญญาอันเฉลียวฉลาดเปนดั่งพระพุทธ
บาทเจาหากเทสนาไวนี้เทิอะ หลอนวาขาเกิดมาภาวะชาติอันใดขาขอหื้อมีรปูโสมอันงาม ขออยาหื้อมี
ข้ีขากข้ีเข้ียน ข้ีเฮือด แลข้ีทูดแลอันใดค็แลว ขาขอเวนจากทางบดีมีอบายเปนตนขอเวนจากทังมวล
แลขอหื้อมีขาวของสมปตติทังมวลยุทางเททานแดเทิอะ จุลสักขาดได 1238 ตัว ปลีดับไจ เดือน 1 
แรม 4 ค่ํา พร่ําวาไดวัน 4 แกขาแลตนตัวแหงขาครูบากกนามมะกอนช่ือไววา อุตตมะแล” 

 
5.4 เพ่ือใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ เกิดชาติหนาใหอยูดีมีสุข ดังปรากฏในขอความ         

ทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานเชียงดาว ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบลปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
วา 
 

“ตํานานดอยอางสรงเชียงดาวสังเขปเนยยะอันหยออันแฅวบค็สมเรฏสระเดฏแลเทาน้ีกอน
แล  สระเดฏแลวยามกองงายพร่ําครูบาปนพรคูมเขาแกขาแล ตัวทึงบงามเพราะบเคิยชนานล้ําไพใจค็
บตั้งชดาบสุดแลว คันตาไหนใสหื้อขาจิมเทอะ พระพุทธสักราช 2468 จุฬสกฺกราช 1287 ตัว ปลีดับ
เปลา รดูเดือน 4 ออก 14 ค่ํา พร่ําไดวัน 2 แกขาดอยขานอยเขียดสุดแล เขียนตัวค็บงามร้ําลายท่ี
ใหยค็เทาตากาท่ีหนอยค็เทาตาแมงแดงหื้อคอยสะแคสะแคงตาผอหื้อ ถ่ีๆ เทอะ ทุพ่ีพระพีตนใดเลา
แล เทสนา พร่ําอยาไพชัง เพราะใจขาบตั้งเพราะกายเหลอืเกินแล ใครสิกค็เหลอืที ลางวันค็บไดสักตัว
ขาเขียนได 29 วันจิ่งแลว เพราะใจตั้งล้ําไพใครสิกเหลือใจแล เจาท่ีไหว เฮอเหอ ดอกไมจายเหมยบ
ทันกูขาขอไดลอดนิพฺพานในสาสนาพระพุทธเจาโคตมน้ีเทอะ คันวาขาบไดเถิงนิพฺพานเทอะดั่งอันขา
ขอหื้อไดเกิฏในขระกูลอันประเสิฏล้ําเลิศอุดมขออยาหื้อไดก้ันไดอยากสังสักอันแดเทอะ ดวยเตชะขา
ไดเขียนตํานาน เชียงดาวน้ีขอหื้อเปน ประไจแกขาพอแมพ่ีนองคูบาอาจารยตนไดสั่งสอนหื้อไดวัดได
คองอันดีแดเทิอะ นามปญญาขาพระกันทิยะภิกขุ ริกขิตะ ปางเมือง  อยูปฏิบัตทานอาจารยพระปละ
วิชาคณะ หมวด 11” 

 
6. มิติเกี่ยวกับตัวอักษรท่ีใชในการจาร การใชตัวอักษรในการจารคัมภีรใบลานลานนาพบวา มีท้ัง

ตัวอักษรธรรมลานนา และตัวอักษรไทยปจจุบัน มีจํานวน 40 เรื่อง ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลาน
ลานนา เรื่องตํานานเชียงดาว ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบลปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง วา 
 

“ตํานานดอยอางสรงเชียงดาวสังเขปเนยยะอันหยออันแฅวบค็สมเรฏสระเดฏแลเทาน้ีกอน
แล  สระเดฏแลวยามกองงายพร่ําครูบาปนพรคูมเขาแกขาแล ตัวทึงบงามเพราะบเคิยชนานล้ําไพใจค็
บตั้งชดาบสุดแลว คันตาไหนใสหื้อขาจิมเทอะ พระพุทธสักราช 2468 จุฬสกฺกราช 1287 ตัว ปลีดับ
เปลารดูเดือน 4 ออก 14 ค่ํา พร่ําไดวัน 2 แกขาดอยขานอยเขียดสุดแล เขียนตัวค็บงามร้ําลายท่ี
ใหยค็เทา ตากาท่ีหนอยค็เทาตาแมงแดงหื้อคอยสะแคสะแคงตาผอหื้อถ่ี ๆ เทอะ ทุพ่ีพระพีตนใดเลา
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แล เทสนา พร่ําอยาไพชัง เพราะใจขาบตั้งเพราะกายเหลอืเกินแล ใครสิกค็เหลอืที ลางวันค็บไดสักตัว
ขาเขียนได 29 วันจิ่งแลว เพราะใจตั้งล้ําไพใครสิกเหลือใจแล เจาท่ีไหว เฮอเหอ ดอกไมจายเหมยบ
ทันกูขาขอไดลอดนิพฺพานในสาสนาพระพุทธเจาโคตมน้ีเทอะ คันวาขาบไดเถิงนิพฺพานเทอะดั่งอันขา
ขอหื้อไดเกิฏ ในขระกูลอันประเสิฏล้าํเลิศอุดมขออยาหื้อไดก้ันไดอยากสังสักอันแดเทอะ ดวยเตชะขา
ไดเขียนตํานาน เชียงดาวน้ีขอหื้อเปนประไจแกขาพอแมพ่ีนองคูบาอาจารยตนไดสั่งสอนหื้อไดวัดได
คองอันดี แดเทิอะ นามปญญาขาพระกันทิยะภิกขุ ริกขิตะ ปางเมืองอยูปฏิบัตทานอาจารยพระปละ
วิชาคณะ หมวด 11 (ภาษาไทย)”  

    

รูปภาพ : ตัวอักษรไทยปจจุบันท่ีพบในขอความทายใบลาน 
  

7. มิติเกี่ยวกับคานิยม ความเชื่อ อานิสงสในการจาร มีจํานวน 16 เรื่อง 
  7.1 คานิยม คานิยมของการจารใบลานในขอความทายใบลาน มีคานิยมเก่ียวกับการจารเพ่ือถวาย
เปนพุทธบูชา คานิยมในการจางหรือใหคนอ่ืนจารใบลานให คานิยมการถอมตัวไมโออวด การกลาวตําหนิตัวเอง หรือ
บทอัตตวิพากษ ซึ่งมักพบวาผูจารจะกลาวถึงลักษณะของตัวหนังสือไมสวย หรือการเขียนท่ีขาดตกบกพรองไปบาง  
การยอมรับขอผิดพลาด นอมรับความผิด และพรอมท่ีจะใหผูอ่ืนเพ่ิมเติมขอความท่ีผิดพลาดไดเสมอ  

7.1.1. คานิยมเกี่ยวกับการจารเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา ดังปรากฏในขอความทายใบลานใน
คัมภีรใบลานลานนา เรื่องปทุมมกุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดลําปาง วา 

 
“ปทุมมชาฏกํ นิฏฐิตํ กรียาอันสังวัณณาวิเสส เทสนายังหองปทุมมชาดกค็แลวเทาน้ีกอน

แล แลวยามเท่ียงวัน 6 ไทย กาบสี ปลีกาไส เดือนเจี๋ยงแรม 9 ค่ํา สักกราชได 1255 ตัว ติฏฐีอันวิเสส
เหตุนั้นหมายมี ปถมภูมเทพเปนประทาน ถัดน้ัน เชยยะสานเปนผูแตมคํ้าสาสนาพระโคดมเจา ใหไว
เปนประไจยทแกนิพพานเจาเปนยอด ขอดเปนตรากับสาสนาพระเจา นิพานปจจโยโหนตุโน นิจจํ ธุวํ 
ธุวํ” 
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7.1.2. คานิยมในการจางหรือใหคนอ่ืนจารใบลานให ดวยเหตุท่ีมีความเช่ือวาการคัดลอก หรือ

การจารใบลานเปนวิถีทางหน่ึงในการสืบทอดพระพุทธศาสนา และนํามาซึ่งอานิสงส ท้ังผูแตงและผูคัดลอกจึงถือวาเปน
การประกอบกุศลกรรม ซึ่งเก่ียวของกับความเช่ือทางศาสนา ที่เช่ือวาจะมีพระศรีอารยเมตไตรยเปนพระพุทธเจาองค
ตอไปบางคนก็ปรารถนาใหตนไดบรรลุนิพพาน แสดงใหเห็นวาความเช่ือเรื่องพระศรีอารยเมตไตรยแมจะไมใชความเช่ือ
ของศาสนาพุทธฝายหินยาน แตก็เปนความเช่ือท่ีปลูกฝงอยูในจิตใจของกวีและผูคัดลอก (ตรีศิลป บุญขจร.  2530 : 36)      
ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานเมืองแกนเชียงดาว ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสงาบาน 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“จาดวยนิทานตํานานเมืองแกนค็สมเร็จสระเด็จ ยามตูดเชา เดือน 10 แรม 3 ฅ่ํา เมงวัน 5 
ไทยกาบไจ ขาพเจาพอเลี้ยงหนานไชยยา เขียนหื้อนายดวงบานเกาะ พรอมภริยาลูกเตา พอแมพ่ีนอง 
มิตรแกวสหาย ลูกหลาน เทวบุตร เทวดา อินทา พรหม ยมราช ครุฑ นาคนํ้านาคี นางธอรณี ไอสวร 
นายหนังสือแลอารักข เทพดาอารักขเจาเชนเมือง ขอเปนสุขีหื้อนายดวงบานเกาะจิ่มเทิอะ สุทินนํ 
วตฺตเม ทานํ อโหวตฺตเมทานํ นิพพานํ ปรมํ สุกขํ แล” 

 
7.1.3. คานิยมการถอมตัว ไมโออวด การกลาวตําหนิตัวเอง หรือบทอัตตวิพากษ ซึ่งมักพบวา 

ผูจารจะกลาวถึงลักษณะของตัวหนังสือไมสวย หรือการเขียนท่ีขาดตกบกพรองไปบาง การยอมรับขอผิดพลาด นอมรับ
ความผิด และพรอมท่ีจะใหผูอ่ืนเพ่ิมเติมขอความท่ีผิดพลาดไดเสมอ ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลาน
ลานนา เรื่องตํานานเชียงดาว ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบลปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง วา 
 

“ตํานานดอยอางสรงเชียงดาวสังเขปเนยยะอันหยออันแฅวบค็สมเรฏสระเดฏแลเทาน้ีกอนแล 
สระเดฏ แลวยามกองงายพร่ําครูบาปนพรคูมเขาแกขาแล ตัวทึงบงามเพราะบเคิยชนานล้ําไพใจค็บ
ตั้งชดาบสุดแลว คันตาไหนใสหื้อขาจิมเทอะ พระพุทธสักราช 2468 จุฬสกฺกราช 1287 ตัว ปลีดับ
เปลา รดูเดือน 4 ออก 14 ค่ํา พร่ําไดวัน 2 แกขาดอยขานอยเขียดสุดแล เขียนตัวค็บงามร้ําลายท่ี
ใหยค็เทาตากาท่ีหนอยค็เทาตาแมงแดงหื้อคอยสะแคสะแคงตาผอหื้อถ่ี ๆ เทอะ ทุพ่ีพระพีตนใดเลา
แล เทสนา พร่ําอยาไพชัง เพราะใจขาบตั้งเพราะกายเหลอืเกินแล ใครสิกค็เหลอืที ลางวันค็บไดสักตัว
ขาเขียนได 29 วันจิ่งแลว เพราะใจตั้งล้ําไพใครสิกเหลือใจแล เจาท่ีไหว เฮอเหอ ดอกไมจายเหมยบ
ทันกูขาขอไดลอดนิพฺพานในสาสนาพระพุทธเจาโคตมน้ีเทอะ คันวาขาบไดเถิงนิพฺพานเทอะดั่งอันขา
ขอหื้อไดเกิฏในขระกูลอันประเสิฏล้ําเลิศอุดมขออยาหื้อไดก้ันไดอยากสังสักอันแดเทอะ ดวยเตชะขา
ไดเขียน ตํานานเชียงดาวน้ีขอหื้อเปนประไจแกขาพอแมพ่ีนองคูบาอาจารยตนไดสั่งสอนหื้อไดวัดได
คองอันดี แดเทิอะ นามปญญาขาพระกันทิยะภิกขุ ริกขิตะ ปางเมืองอยูปฏิบัตทานอาจารยพระปละ
วิชาคณะ หมวด 11”  
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หรือดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องแมงสี่หูหาตา ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบล    
ปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง วา 
 

“นิฏฐิตํ กรียาอันกลาวยังทุคคตะกําพรากุมมารชาดก ค็บังคมสมเร็จเสด็จแลวบัวรมวล
กลาว ควรเทาน้ีกอนแล ปริปุณณเสด็จแลวยามเมื่อกินเขางายแลว ทุเจาพระนายค็เมือบานเสียเสี้ยง
แล พุทธสักขาด 2459 ตัว ปลีรวายสี เดือน 7 ลง 1 ฅ่ํา พร่ําวาไดวัน 3 ไจ ดับเรา ขาแล จุฬสักราช
ได 1278 ตัวขาแล ริกขิตโชตนวรพุทธสาสนา 5000 พระวัสสาแดเทิอะ ลิกขิตตะขาเขียนธัมมผูกน้ี
ช่ือวา 4 หู 5 ตา ขาแล ทุเจาพระนายตนใดเทสนาค็ขอคอยพิจจรณาไพพรอง ตัวสุรเต็มที ท่ีตกค็ตก 
ท่ีเหลือค็เหลือ เจาท่ีไหวเฮย ตัวสุรทีเต็มที มันเพราะวาลานหวิด หาลานใดมาทึงหลา ทุเจาเมืองวัน
ขออยาไดติเตียนนินทาวาหยอขารายเชน” 

 
7.2 ความเชื่อ จากการศึกษาขอความทายใบลานกลาวถึงความเช่ือเรือ่งการทานธรรม ความเช่ือเรื่อง

ศาสนา 5000 ป ความเช่ือเรื่องยุคพระศรีอารยเมตไตรย ความเชื่อเรื่องนิพพาน 
7.2.1 ความเชื่อเร่ืองการทานธรรม เปนความเช่ือในเรื่องของการสรางคัมภีรถวายวัด การท่ี

คัมภีรใบลานเรื่องหน่ึงมีตนฉบับมากกวาหน่ึงในวัดหน่ึงน้ัน หรืออาจมีมากจนกระจัดกระจายตามหอธรรมวัดตางๆ แสดง
ใหเห็นถึงความเช่ือ คานิยมในการสรางคัมภีรถวายวัด หรือเรียกวา การทานธรรม จากการศึกษาขอความทายใบลาน    
ในคัมภีรใบลานลานนา พบวาการสรางคัมภีรเพ่ือทานธรรม เปนความเช่ืออยางหน่ึงของบุคคล ดังปรากฏในขอความทาย
ใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานพระเจาเลียบโลก ฉบับวัดกูคํา ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“...ขาเขียนทานไวกับสาสนาพระโคตมะเจา ตราบตอเทาอายุลานเปนประหมาณเทิอะ  
นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ เม นิจฺจํ เมตฺเตยฺยพุทฺธสนฺติเก อนาคเต นิจฺจํ ปรมํ สุกฺขํ ขอหื้อเปน ประจัยแก 
พระนิพพาน จิ่มแดเธิญ ทานไววัดกูฅํา ธัมมวัดกูฅํา อธิการวัดกูฅําเขียนไวแล” 

 
7.2.2 ความเชื่อเร่ืองศาสนา 5000 ป วรรณกรรมของลานนาจํานวนหน่ึง โดยเฉพาะ

วรรณกรรมตํานานท่ีเก่ียวกับปูชนียสถาน มักปรากฏความเช่ือเรื่องพุทธทํานาย ในเรื่องกลาวถึงอายุของพระพุทธศาสนา 
5000 ป และเริ่มเสื่อมถอยลงนับตั้งแตพุทธศักราช 2500 ปเปนตนมา เรียกวา ก่ึงพุทธกาล ในตํานานมูลศาสนากลาวไว
วา ศาสนาของพระพุทธเจาพระสมณโคดมจะมีอายุเพียง 5000 ป แลวจะหายไป เกิดอันตรธาน 5 คือ ปริยัตติอันตรธาน 
ปฏิปตติอันตรธาน ปฏิเวธอันตรธาน ลิงคอันตรธาน ธาตุอันตรธาน เมื่อหมดสิ้นอายุของพระพุทธศาสนาในยุค
พระสมณโคดมแลว จะถึงโลกของพระศรีอารยเมตไตรย ที่บุคคลใดไดเกิดในยุคนี้ถือวาเปนผูมีบุญและมีความสุข
ทุกประการ (บําเพ็ญ ระวิน.  2538 : 177) 

ความเช่ือเรื่องพุทธทํานาย ท่ีถือวาอายุพุทธศาสนามี 5000 ป ทําใหพุทธศาสนิกชนตองสรางสัญลักษณทาง
ศาสนา เพ่ือเปนเครื่องบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาใหมีอายุถึง 5000 ป เชน การสรางพระพุทธรูป การสรางเจดีย 
การสรางพระธาตุ พระไตรปฎก คัมภีรตางๆ ท่ีมีการคัดลอกเก็บเปนคัมภีรทางศาสนา สิ่งเหลาน้ีเปรียบเสมือนตัวแทน 
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ของพุทธศาสนา ท่ีจะยืนยันวาพระศาสนายังไมสูญหายไปจากโลกมนุษย (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เลม 9 : 
4714) 

จากการศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา พบวาความเชื่อศาสนา 5000 ป มีปรากฏในขอความ
ทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องโสนันทกุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา 
 

“...อทฺธรสฺสภิกขุสางไวคําชูวรพุทธสาสาน พระพุทธเจาตราบตอเทา 5000 พระวสาแด
เทอะ ปทุมมาวดีผูกปลายแล 3 ผูกแล” 

 
หรือดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องแมงสี่หูหาตา ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบล    

ปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง วา 
 

“...ขาแล ริกขิตโชตนวรพุทธสาสนา 5000 พระวัสสาแดเทิอะ ลิกขิตตะขาเขียนธัมมผูกน้ี
ช่ือวา 4 หู 5 ตา ขาแล ทุเจาพระนายตนใดเทสนาค็ขอคอยพิจจรณาไพพรอง ตัวสุรเต็มที ท่ีตกค็ตก 
ท่ีเหลือค็เหลือ เจาท่ีไหวเฮย  ตัวสุรทีเต็มที มันเพราะวาลานหวิด หาลานใดมาทึงหลา ทุเจาเมืองวัน
ขออยาไดติเตียนนินทาวาหยอขารายเชน” 

 
7.2.3 ความเชื่อเร่ืองยุคพระศรีอารยเมตไตรย แนวความคิดความเช่ือในเรื่องพระศรีอารย

เมตไตรย ที่ปรากฏในวรรณกรรมสะทอนใหเห็นถึงความตองการ หรือความคาดหวัง ที่อยากจะใหสังคมสงบสุข 
ไมเบียดเบียนกัน   มีความเสมอภาค และสมบูรณพูนสุข ความเช่ือดังกลาว อาจเปนการแสดงถึงความดิ้นรนท่ีจะหลุดพน
จากความขมข่ืนและความกดดันท่ีมีอยูในระบบเศรษฐกิจ ความวุนวายในสังคม เพ่ือรอคอยยุคสมัยท่ีเปนอุดมคติของ
ตนเอง ความเช่ือน้ีนับวามีสวนในการควบคุมสังคมใหสงบสุข เพราะผูท่ีจะไปเกิดในยุคพระศรีอารยเมตไตรยไดนั้น จะตอง
ประกอบคุณงามความดี ละเวนการทําความช่ัวหรือการทําบาป เมื่อทุกคนมุงหวังท่ีจะเกิดในยุคพระศรีอารยเมตไตรย มุง
ทําแตความดี ความสงบสุขก็จะเกิดข้ึนในสังคม คติความเช่ือของคนไทยจะถือวา พระศรีอารยเมตไตรยเปนพระโพธิสัตว
องคหน่ึง ซึ่งในขณะน้ีสถิตอยูบนสวรรคช้ันดุสิต เมื่อสิ้นศาสนาของพระสมณโคดมองคปจจุบันน้ีแลว พระศรีอารย
เมตไตรยก็จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาในโลกมนุษยองคตอไป 

จากขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนาพบความเช่ือท่ีปรากฏในตํานานกัปปลวัตถุนคอร ฉบับวัดดอกแดง 
ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“ดูรา อานนท ตํานานกัปปลวัตถุอันน้ี ปุคคละผูใดไดสางแลไดเขียนไวไหวสักการะปูชา ค็
หากจักไดหันธัมมิกราชแลไดรวมพระอารยเมตเตยยเจา อันจักลงมาเปนพระพายหนามีหั้นชะแล...” 

 
7.2.4 ความเชื่อเร่ืองนิพพาน จากการศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา มีการ

กลาวถึงการจารใบลานเพ่ือใหไปถึงนิพพานดวยตนเอง ดังปรากฏในเรื่องตํานานพระเจาเลียบโลก ฉบับวัดกูคํา ตําบลวัดเกต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วา 
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“...ขาเขียนทาน ไวกับสาสนาพระโคตมะเจา ตราบตอเทาอายุลานเปนประหมาณเทิอะ 

นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ เม นิจฺจํ เมตฺเตยฺยพุทฺธสนฺติเก อนาคเต นิจฺจํ ปรมํ สุกฺขํ ขอหื้อเปน ประจัยแก
พระ นิพพาน จิ่มแดเธิญ ทานไววัดกูฅํา ธัมมวัดกูฅํา อธิการวัดกูฅําเขียนไวแล” 

 
7.3 อานิสงส การจารใบลานน้ันมีอานิสงสมาก เพราะเปนการสืบทอดอายุพระศาสนาอยางหน่ึง    

จึงทําใหมีประเพณีการจารธรรมถวายไวกับวัดตางๆ พรอมกันนั้นก็จะมีการอธิษฐานใหผูจารไดรับอานิสงสตางๆ
ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องหมากนํ้าจมหมากหรินฟู ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสงาบาน 
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา 
 

“กรียาสังวัณณนาวิเสสเทสนาจาดวยบาปแลบุญ อันเปนคําสอนแกฅนแลเทวดาทังหลาย 
กลาวคือวาหมากนํ้าเตาจม หมากหรินฟู ค็แลวบัวรมวลกาละควรแลวเทาน้ีกอนแล ฯ ปริปุณณ สระ
เด็จแลวกองแลแล เจตนาสถานอยอายเปนผูเขียน ขอหื้อมีผละอานิสงสอันกวาวขวางช่ัวน้ีแล ช่ัวหนา 
ขอเอาสุข 3 ประการมีนิพพานจิ่มเทิอะ เขียนภอสอ 2482 เดือน 10 วันเสาร ตัวค็บงามสักหนอย 
คอยพิจจารณาไพพรองเนิอ” 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนาดานมิตวัิฒนธรรม จากขอความทายใบลานจํานวน 40 

เรื่อง แลวนํามาวิเคราะหมิติทางวัฒนธรรมท้ัง 7 ดาน พบวาขอความทายใบลานท่ีปรากฏมิติเก่ียวกับช่ือคัมภีรมีจํานวน 
35 เรื่อง มิติเก่ียวกับตัวบุคคลมีจํานวน 28 เรื่อง มิติเก่ียวกับสมัยท่ีจารมีจํานวน 32 เรื่อง มิติเก่ียวกับสถานท่ีจารมีจํานวน 
13 เรื่อง มิติเก่ียวกับวัตถุประสงคในการจารมีจํานวน 15 เรื่อง มิติเก่ียวกับตัวอักษรท่ีใชในการจารมีจํานวน 40 เรื่อง มิติ
เก่ียวกับคานิยม ความเช่ือ อานิสงสในการจารมีจํานวน 16 เรื่อง โดยการวิเคราะหมิติทางวัฒนธรรมท้ัง 7 ดานในขางตน 
เปนเพียงขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีถือวาเปนองคประกอบของขอความทายใบลาน จากผลการศึกษาเบ้ืองตนจะเห็นวามีความ
สอดคลองกับการศึกษาของ วิลักษณ ศรีปาซาง (2541) ซ่ึงไดกลาวถึงบันทึกทายเรื่องหรือบทสงทายวา เปนขอความท่ี
ปรากฏอยูในตอนสุดทายของเรื่องกอนจบเรื่องหรือปดเรื่อง บางทานอาจใชคําวา อวสานพจน ในความหมายเดียวกัน 
(สมหมาย เปรมจิตต และคณะ.  2537) ไดกลาววา บันทึกทายเรื่องเปนจารีตนิยมในวรรณกรรมตํานานลานนา 
มีเน้ือความอยูหลายลักษณะ เชน บอกวัน เวลา การแตง หรือการคัดลอก บอกนามผูแตงหรือผูคัดลอก หรือบอกเจตนา
ความปรารถนาในการแตงหรือการคัดลอก ท่ีปรากฏแทรกในสวนเน้ือเรื่องมักเปนของผูแตง หากกําหนดไวในหนาลาน
สุดทายมักเปนของผูจาร ตํานานบางเรื่องท่ีมีหลายผูก อาจมีบันทึกทายเรื่องทุกผูกหรือมีเฉพาะผูกสุดทาย บางเรื่องกลาว
ไวยืดยาวหรืออาจกลาวจบอยางรวบรัด นอกจากน้ี เรื่องเวสสันตรทีปนี ซึ่งถือเปนคัมภีรเลมแรกในผลงานบาลีของพระ
สิริมังคลาจารย ท่ีแสดง นิคมกถา หรือ บทสงทาย (Colophon) ไวคอนขางชัดเจนวา ผูแตงคือใคร สถานท่ีแตง ชวงสมัย
ท่ีแตง และปท่ีแตงเสร็จ จากน้ันก็ขออานิสงสแหงการแตงใหผูแตงและบุคคลท้ังหลาย มีความสุขความเจริญในโภคสมบัติ 
และธรรมสมบัติ ขอใหผูแตงไดพบพระศรีอารยเมตไตรย ไดฟงธรรมะแลวบรรลุอรหัตตผลในท่ีสุด 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาขอความทายใบลานดานประวัติศาสตรเพื่อทราบความเปนมาของวัดและชุมชน ตลอดจน  
วิถีชีวิตของผูคนในอดีต สภาพทางภูมิศาสตรท่ีปรากฏในขอความทายใบลาน 
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบขอความทายใบลานดานมิติวัฒนธรรมจากคัมภีรใบลานในภาคตางๆ ของ
ประเทศไทย 
 3. ควรมีการจัดทําเครือขายในการอนุรักษเอกสารใบลานอยางกวางขวาง เพ่ือใหคนรุนหลังไดเห็นวิถีชีวิต     
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษ  
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การศึกษาเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
A STUDY OF THAI FOLK DANCE SONGS FROM LOMRAD, 

TERN DISTRICT, LAMPANG PROVINCE 
ภาณุวัฒน สกุลสืบ1 

Panuwat Sakulsueb 
 

บทคัดยอ 
  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และเพ่ือศึกษา
เน้ือหาของเพลงดวยบทบาทของเพลงรําวง ผลการศึกษาสามารถรวบรวมเพลงรําวงไดท้ังสิ้น 117 เพลง ในดานเน้ือหา
ปรากฏบทบาทของเพลงรําวง 4 บทบาท คือ การใหความบันเทิง การใหความรู การควบคุมสังคม และการระบายความ
คับของใจ โดยบทบาทของการใหความบันเทิงมีจํานวนเพลงมากท่ีสุดถึง 105 เพลง แบงเปน 1) การเก้ียวพาราสี การช่ืนชม  
คูรํา และการเชิญชวนใหออกมารํา 2) การตัดพอตอวาและความนอยอกนอยใจ 3) ความงามของธรรมชาติ และ
4) เรื่องราวจากวรรณคดี รองลงมาคือบทบาทดานการควบคุมสังคม มีจํานวน 6 เพลง ตอมาคือบทบาทในการใหความรู    
มีจํานวน 3 เพลงซึ่งมีจํานวนเพลงเทากับบทบาทในการเปนทางระบายความคับของใจท่ีมีจํานวน 3 เพลงเชนเดียวกัน 
 
คําสําคัญ : เพลงรําวง, ตําบลลอมแรด, อําเภอเถิน, บทบาทหนาท่ี 
 

Abstract 
  

Objectives of this study were collecting Thai folk dance songs from Lom  rad district, Tern, 
Lampang and analyzing contents by roles of those songs. The results were 1) 117 Thai folk dance 
songs were collected 2) contents of songs having 4 roles that were entertainment, knowledge, social 
control, and vent frustration. Role of entertainment appeared 105 songs that were the most numbers 
of it. Contents of songs were about 1) flirting, admiring partner, and invitation 2) complain and hurtful 
3) beauty of nature 4) literature stories. then role of social control appeared 6 songs, role of 
knowledge appeared 3 songs and role of vent frustration appeared 3 songs as well. 
 
Keyword : Thai folk dance, Lomrad, Tern district, Roles 
 

                                                 
1
 อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง
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บทนํา 

รําวง หรือ รําโทน เปนการละเลนพ้ืนบานซึ่งเปนท่ีรูจักแพรหลายในทองถ่ินภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัด
สุโขทัย นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา สิงหบุรี ชัยนาท ฯลฯ ในสมัยท่ีจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี การเลนรําวงไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัย มีระเบียบแบบแผนและมีความสวยงามยิ่งข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือ
ใชในการเผยแพรใหชาวตางประเทศไดรูจัก โดยการปรับเปลี่ยนน้ีเนนใหเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย กลาวคือ มีปรับเน้ือเพลง 
ท่ีรองใหมีความหมายในทางท่ีดี ไมเนนการเก้ียวพาราสีหรือหยาบโลน ทํานองเพลงปรับใหรองงายข้ึนไมเนนการเอื้อน
เสียง สวนทารําก็ไดนําแมทาในทางนาฏศิลปมาใชในการรํา หรือท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปวา “ทารําวงมาตรฐาน” สําหรับ  
เครื่องดนตรีนอกจากจะตีโทนประกอบการรําวงแลว ก็มีการใชเครื่องดนตรีไทยอ่ืนๆ มาชวยบรรเลงดวย จากความนิยม
ประกอบกับการสงเสริมของรัฐบาล ทําใหการเลนรําวงไดขยายออกไปในภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีซึ่งเปนเสนทาง
การคาและคมนาคม เชน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซึ่งมีพ้ืนท่ีติดตอกับจังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย ดังท่ี ศรีศักร      
วัลลิโภดม (2545) ไดกลาวถึงอําเภอเถินวา เปนเมืองดานท่ีเปนชุมทางคมนาคม มีความสําคัญยิ่งมาตั้งแตสมัยโบราณ   
ดังเห็นไดจากการมีพัฒนาการของความเปนเมืองท่ีมีอายุใกลเคียงกับเมืองโบราณอ่ืนๆ ในเขตแควนลานนา กับท้ังยังมี
ความสืบเน่ืองของการเปนเมืองมาจนปจจุบัน  

จากท่ีตั้งซึ่งเปนเสนทางการคมนาคมท่ีสําคัญน้ีเอง ทําใหเมืองเถินมีวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวาง
ภาคเหนือและภาคกลางเขาไวดวยกัน ดังปรากฏวา มีการเลนเพลงรําวงในงานประเพณี และงานบุญตางๆ ในอําเภอเถิน
มานานหลายทศวรรษตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน โดยรําวงท่ีเลนน้ันยังคงรักษาเอกลักษณของการละเลนแบบโบราณเอาไว  
น่ันคือ กองเชียรรําวงและนักดนตรีจะชวยกันรองเพลงประกอบการเลนเครื่องดนตรีพ้ืนบาน สวนผูแสดงรําวงนอกจาก
จะตองชวยกันรองเพลงเชนกันแลว ยังมีการรําวงประกอบบทอีกดวย1  

อยางไรก็ดี ในชวง 10 ปมาน้ี การเลนรําวงโบราณในลักษณะดังกลาวเริ่มสูญหายไปจากอําเภอเถิน ท้ังน้ีเพราะ
ขาดการสืบทอดจากคนรุนใหม ดังจะเห็นไดจากกลุมผูแสดงรําวงดังกลาวยังคงเปนกลุมเดียวกับผูท่ีเลนรําวงเมื่อ 50  60 
ปท่ีแลว ประกอบกับสมาชิกในคณะรําวงหลายทานไดลืมเน้ือรองไปแลว หรือบางก็ลมหายตายจากกันไปดวยโรคและ
ความชรา และบางคนก็ไดยายถ่ินฐานไปอยูท่ีอ่ืนเพ่ือความสะดวกในการดูแลของบุตรหลาน 

จากสถานการณดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษารวบรวมเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง และวิเคราะหถึงบทบาทของเพลงรําวงจากเน้ือหาท่ีปรากฏ โดยมีความคาดหวังวาการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะเปนการ
รวบรวมการละเลนพ้ืนบานซึ่งเปนศิลปะพ้ืนบานอันทรงคุณคาของชาวเถินใหคงอยูตอไป 
 
 
 

                                                 
 1 คุณยายตา ตะวัน หัวหนาคณะรําวงเหลาชัยนารี ไดอธิบายถึงลักษณะของรําวงประกอบบทไววา เปนการแสดงทาทางประกอบ
เนื้อหาในเพลงรําวงเพื่อใหเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เชน เพลงตุจก เม่ือรําถึงเนื้อรองท่ีกลาวถึงชูชกเอาไมไลตีสองกุมาร ผูรําวงฝายชาย
จะถือไมทําทาหวดผูรําวงฝายหญิง ในขณะเดียวกันผูรําวงฝายหญิงก็จะนั่งพับเพียบลงกับพื้น แลวกมหนาทําทาทางเหมือนคนกําลังรองไห 
หลังจากนั้นใชมือแตะท่ีขากางเกงของฝายชาย เพื่อเปนการขอรองวาอยาตีอีกเลย ตามเนื้อรองท่ีปรากฏ เปนตน 
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วัตถุประสงค  
การศึกษาเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลาํปาง มีวัตถุประสงคการวิจยัดังน้ี 

1. เพ่ือรวบรวมเพลงรําวงจาก ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลาํปาง 
2. เพ่ือศึกษาเน้ือหาของเพลงรําวงจาก ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จงัหวัดลําปาง 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 นุชนาฏ ดีเจริญ (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง รําวงในเขตภาคเหนือตอนลาง: กรณีศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร นครสวรรค และพิจิตร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะห และเปรียบเทียบองคประกอบของการแสดงรําวง
ของท้ัง 3 จังหวัด ผลการศึกษาพบวา ปจจุบันมีการแสดงรําวงเฉพาะในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค 
จังหวัดพิจิตรไมมีการแสดงในลักษณะเปนวง แตจะแสดงในลักษณะของการรองโตตอบกันหรือท่ีเรียกวา เพลงตรุษ ประวัติ
ความเปนมาของรําวงในจังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรคและพิจิตร มีพัฒนาการมาจากการรองรําของชุมชนในทองถ่ิน 
เปนการรําเพ่ือความสนุกสนานของชาย  หญิง ไดรับความนิยมมากในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในชวงระหวาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยเรียกช่ือแตกตางกันไป เชน รําโทน รําวง รําวงแบบบท รําวงประกอบบท รําวงโบราณ เปนตน  
บทรองเพลงรําวง มี 87 เพลง เมื่อพิจารณาเน้ือหาของบทเพลงพบวา มีช่ือเพลงและบทรองคลายคลึงกันจํานวน 3 เพลง  
ทารําและกระบวนรําเปนทารํามาตรฐานจํานวน 15 ทา และทารําท่ีมีความหมายตามเน้ือรองในลักษณะของการรําใชบท 
จํานวน 52 ทา เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของทารําและกระบวนรําพบวา มีทารํามาตรฐานท่ีใชเหมือนกันจํานวน 4 ทา 
และมีทารําท่ีมีความหมายตามเน้ือรองในลักษณะของการรําใชบท ท่ีใชเหมือนกันจํานวน 3 ทา การแตงกาย คลายคลึงกัน
คือ แตงในลักษณะพ้ืนบาน เครื่องดนตรีท่ีใชประกอบการแสดงคลายคลึงกัน ประกอบดวย ฉ่ิง ฉาบ และกรับ โดยจังหวัด
กําแพงเพชร ใชโทนเปนเครื่องดนตรีหลัก สวนจังหวัดนครสวรรคใชรํามะนาเปนเครื่องดนตรีหลัก โอกาสท่ีใชแสดง ใชแสดง
ในงานประเพณี วันสงกรานต งานบุญ และงานท่ีมีผูวาจางเหมือนกัน โดยรําวงของตําบลเนินศาลา จะรําถวายเจาพอท่ีศาล
กลางหมูบาน ในเทศกาลสงกรานตเปนประจําทุกป 

ปนเกศ วัชรปาน (2543 : 207  213) ไดวิจัยเรื่อง รําวง : กรณีศึกษารําวงอาชีพ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเสนอเปนวิทยานิพนธตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาท่ีมาของ
รําวงในประเทศ และศึกษารําวงอาชีพ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในดานประวัติ องคประกอบ
การแสดง วิธีแสดง ตั้งแต พ.ศ. 2504  2521 ผลการวิจัยพบวา รําวงมีการพัฒนาการมาจากการรองรําของชุมชนทองถ่ิน 
ในการรําประกอบพิธีกรรม และการรําเพ่ือความสนุกสนานของชายหญิง เชน รําโทนของชาวไทยโคราช เปนรําวงพ้ืนบาน
ท่ีเกาแก ในรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 นํารําโทนมาปรับปรุง และเรียกวารําวง
มาตรฐาน โดยใชรําวงเพ่ือการสรางชาติ นอกจากน้ีรําวงมาตรฐานเติบโตในสังคมเมืองควบคูกับการเตนลีลาศตามงาน
สโมสร รําวงของรัฐบาลยุติลงแตเกิดการพัฒนาข้ึนในสังคมทองถ่ิน และทําใหเกิดเปนอาชีพ พบวามี 2 แนวคือ รําวง
ประกอบบท และ   รําวงอาชีพ รําวงอาชีพมีรูปแบบการแสดงท่ีเหมือนกันท่ัวประเทศ เปนรําวงเพ่ือการคาผูแสดงเปน
หญิงรับจางรํากับลูกคาผูชาย บนเวทีไมยกพ้ืนปูบนถังนํ้ามัน วงดนตรีใชวงชาโดวซึ่งเปนวงดนตรีสากล มีการขายบัตรเปน
รอบ ปจจุบันรําวงอาชีพพบวามี 2 คณะใน ตําบลหวยใหญ ท่ียังคงเหลืออยู และแสดงในชวง พ.ศ. 2504  2521 จากน้ัน
ถูกหามแสดงตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2528 เน่ืองจากเกิดการทะเลาะวิวาทอาจทําใหเกิดอันตรายได เปนเหตุใหรําวง
อาชีพลดนอยลง วิธีแสดงมี 4 สวนคือ 1. การบูชาครู 2. การรําไหวครู 3. การเตนเขาจังหวะ 4. การรําเขาจังหวะ 
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การบูชาครูเปนการบูชาดวยเครื่องบูชา ซึ่งนาจะไดรับอิทธิพลจากการประกอบพิธีกรรมในละครไทยแตเดิม การรําไหวครู
พบวา ลักษณะการรําเปนทารําไทยมาตรฐาน 7 ทา และการรําใชบท ประกอบกับทารําท่ีคิดใหม 7 ทา การใชทารําอยู
ชวงกลางลําตัว ไมเรียงลําดับทา หันหนารําดานหนาดานเดียว โยกตัวตลอดเพลง การเตนเขาจังหวะมี 32 จังหวะ 
แบงเปนการเตนเขาจังหวะตามแบบสากล 21 จังหวะ และการรําเขาจังหวะในจังหวะท่ีเกิดในประเทศ 11 จังหวะ เปน
การผสมระหวางทา  รําไทยกับการกาวเทาตามจังหวะสากลท่ีผูแสดงเปนผูคิดใหมจากเพลงท่ีนิยม และจากการแสดง
ตางๆ เปนทาเฉพาะท่ีเขาใจกันในหมูคณะ รําวงอาชีพ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ท้ัง 5 คณะ ปจจุบัน
ไมยึดเปนอาชีพ ซึ่งมีการจัดแสดงเปนบางครั้งตามเทศกาลหรือเปนการสาธิตเทาน้ัน  

อยางไรก็ดี งานวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวาพ้ืนท่ีในเขตภาคกลาง คือพ้ืนท่ีของการแสดงรําวงท่ีอยูในการรับรู
ของคนโดยท่ัวไป และวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยไดมุงเนนไปท่ีการเก็บรวบรวมทารําตางๆ ตามลักษณะความสนใจ
ของศาสตรทางนาฏศิลป ฉะน้ันการคนพบการเลนเพลงรําวงในจังหวัดลําปาง ซึ่งอยูในเขตภาคเหนือตอนบนจึงเปนเรื่อง
ทาทายตอวงวิชาการเปนอยางยิ่ง ในขณะท่ีความสนใจดานการวิเคราะหเน้ือหาในเพลงรําวงก็ยังมีอยูไมมาก ผูวิจัยจึง
สนใจจะศึกษาเน้ือหาของเพลงรําวง โดยใชแนวคิดเรื่องบทบาทของเพลงพ้ืนบานของสุกัญญา สุจฉายา (2545) มา
วิเคราะห เพ่ือแสดงใหเห็นวาเพลงรําวงจาก ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เปนขอมูลคติชนท่ีมีคุณคาตอ
ทองถ่ิน ควรท่ีผูเก่ียวของจะไดสืบทอด และใหคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป  
 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มีวิธีดําเนินการดังตอไปน้ี 
1. ข้ันศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  
1.2 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหบทบาทของเพลงพ้ืนบาน 
1.3 รวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเพลงรําวง และการวิเคราะหบทบาทหนาท่ีของเพลง

พ้ืนบาน   
1.4 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือสัมภาษณและบันทึกวีดิทัศนการแสดงรําวงและการรองเพลงรําวงจากวิทยากร 
1.5 ถอดเทปการสัมภาษณจากเครื่องบันทึกเสียงและจากกลองวีดิทัศน แลวพิมพเนื้อหาเพลงรําวง

ทีละเพลงจนครบ  
2. ข้ันวิเคราะหขอมูล  
 นําเน้ือเพลงท่ีไดจากการถอดเทปมาวิเคราะห โดยใชแนวคิดดานบทบาทหนาท่ีของเพลงพ้ืนบานของ 

สุกัญญา สุจฉายา (2545) มาเปนกรอบในการศึกษาวิเคราะห  
3. ข้ันสรุปผลการวิจัย  
 นําเสนอขอสรุป และอภิปรายผลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ  
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ผลการศึกษา 
 ในการศึกษารวบรวมเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปางครั้งน้ี สามารถรวบรวมเพลงรําวง
ไดท้ังสิ้น 117 เพลง เมื่อนํามาวิเคราะหดวยแนวคิดบทบาทหนาท่ีของเพลงพ้ืนบาน ปรากฏวามีบทบาทท้ังสิ้น 4 บทบาท 
ไดแก 

1. บทบาทในการใหความบันเทิง 
จากเน้ือหาของเพลงรําวงท้ังหมด 117 เพลง ปรากฏเน้ือหาท่ีมุงใหความบันเทิงถึง 105 เพลง โดย

สามารถแบงเน้ือหาของเพลงในลักษณะน้ีได 4 ลักษณะดังน้ี 
1.1 เนื้อหาท่ีแสดงถึงการเกี้ยวพาราสี การชื่นชมคูรํา และการเชื้อเชิญ  

เน่ืองจากการรําวงเปนการละเลนท่ีใชทารําและการรองประกอบกัน จึงทําใหเน้ือเพลงมีขนาดสั้น 
ท้ังน้ีก็เพ่ือใหผูรอง (กองเชียรและสาวรําวง) ไมเหน่ือยจนเกินไป นอกจากน้ีบางเพลงก็เปดโอกาสใหฝายชายท่ีเขามาโคง 
ไดมีโอกาสรองหรือแสดงบทบาทสมมุติรวมดวย  

อยางไรก็ดี การท่ีตองรําไปพรอมๆ กับคูรํา ทําใหมีโอกาสใกลชิดหรือสงสายตาใหกับคูรําไดมาก 
ดังน้ันเน้ือหาของเพลงท่ีใชในการรําวงสวนใหญ จึงเลาเรื่องราวของความรัก การเก้ียวพาราสี การคาดหวังวาจะไดรับรัก
ตอบจากคูรํา ดังปรากฏเพลงรําวงท่ีมีเน้ือหาในลักษณะน้ีท้ังสิ้น 62 เพลง ตัวอยางเชน  
 

 1) เพลง โอแมสาวเวียงทอง  
 โอแมสาวเวียงทอง งามผุดผองกระไรเพริศแพรว งามวิมานเมืองแกว งามเพริศแพรวหาใคร 
มาเทียม เรียมจองตาแลมอง โอแมเน้ือทองจงไดเห็นใจ พบพ่ีจําหนาเอาไว (ซ้ํา) อยากจะไดแมสาว
เวียงทอง 
  
 2) เพลง ชักชวนคนงามมาเลนฟอนรํา (เพลงน้ีรองเวลารําอยูในวัด)  
 ชักชวนสาวงามนะมาเลนฟอนรําถวายหลวงพอ อนิจจารูปหลอ รูปหลอ ค้ิวตอ คาง เดียว 
จะเอาเรือยนตเขามารับ ขากลับจะพานําเท่ียว จะรักเธอคนเดียว จะพาไปเท่ียวท่ีวัดสุนทร อยากไป
ไหมละจะ เธอจายังไมแนไมนอน อยากไปไหมละหลอน วัดสุนทรท่ีเราเคยไป วัดสุนทรท่ีเราเคยไป 
(คุณยายตาจะรองวาวัดเหลาชัย) 
 
 3) เพลง ยามเย็นเดินเลนตะวันรอน  
  (รองพรอมกัน) ยามเย็นเดินเลนตะวันรอนรอน สายลมพัดออนจันทรวันเพ็ญเดนดวง เธอ
น่ีหรือเปนชายท่ีหลอกลวง เลิกรักเลิกหวงกับพอพวงมาลัย ทําไมใจนอยนักเลา โศกเศราถึงเธอไมวาย 
อกคะนึงคิดถึงแตพ่ีชาย ฉันไมใชจะเปนคนงอคน  
  (ช) เชนน้ันเชียวหรือนงลักษณ  
  (ญ) คะ 
  (ช) เชนน้ันเชียวหรือนงลักษณ  
  (ญ) คะ 
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  (พรอมกัน) ผูกสมัครรักเธอไมไหว อกคะนึงคิดถึงแตพี่ชาย ฉันไมใชจะเปนคนท่ี
งอคน  

 
1.2 เนื้อหาท่ีแสดงถึงความนอยใจ ตัดพอตอวา  

เน่ืองจากการรําวงของคณะเหลาชัยนารี เปนการรําวงประกอบทาทาง ทําใหเน้ือรองนอกจาก 
จะมีผลตอทารําแลว ยังสงผลตออารมณเพลงอีกดวย และไมเพียงอารมณแหงรัก หรือการช่ืนชมความงามของคูรํา 
อารมณแหงความผิดหวัง การตัดรอน การงองอน และการทอดถอนใจ ก็เปนอีกกลุมหน่ึงท่ีทําใหเกิดความบันเทิงได
เชนกัน ดังปรากฏเพลงรําวงในลักษณะน้ีท้ังสิ้น 33 เพลง ตัวอยางเชน 
 

1) เพลง โปรดจงเห็นใจ (รองสําหรับการมาสาย) 
ฉันมาชาไปหนอยอยาทําใจนอย เหลาชัยอยูไกล อุตสาหฝาดงหลงไพร โปรดจงเห็นใจเถอะ

แมงามงอน เหน่ือยนักขอเชิญมาพักกอน เหน่ือยนักขอเชิญมาพักกอน มารักกับพ่ีเสียกอนอยาพ่ึงไป
รักใคร 

  
2) เพลง โอความรักของชาย (รองสลับชายหญิงและมีการผลักกัน) 
 (ญ) โอความรักของชายนะมาถูกทํารายไปตามสายลม ผูกรักไวหวังใจจะไดชม รักมาขมข่ืน 

ระทมอกเอย วาอะไรจะพ่ี เมื่อตะก้ีนองไมไดยินเลย อยามาทําอยามาทําหนาเฉย รักไมเคยจะหนางอ 
เลิกรักเลิกใครกันเสียหนอ ผูชายหนางอฉันไมตองการ (ใชมือผลักผูชายใหออกไป) 

 (ช) ชาชาแมเอย ฉันหลอกเธอเลน เน้ือเย็นอยามาทําใจนอย หันหนาเขามาหาพ่ีหนอย 
อยาทําใจนอยไปเลยนะเธอ (บางคนจะเดินเขามาชักแขนเสื้อ) 

 (ญ) โอความรักของหญิงนะมาถูกชายท้ิงไปตามสายลม เมื่อแรกหวังใจจะไดชม รักมาขมข่ืน 
ระทมอกเอย วาอะไรจะพ่ี เมื่อตะก้ีฉันไมไดยินเลย อยามาทําอยามาทําหนาเฉย รักไมเคยจะหนางอ 
เลิกรักเลิกใครกันเสียหนอ ผูชายหนางอฉันยังไมตองการ (ใชมือผลักผูชายใหออกไป) 

 
3) เพลง อกเอยไมเคยโศกเศรา 
อกเอยไมเคยโศกเศรา ตัวเรามาหลงรักผูกอง เดี๋ยวน้ีเธอก็มีรักใหม เดี๋ยวน้ีเธอก็มีรักใหม 

ฉันรูเต็มใจรักใหมเธอมี หนอย หนอย นอย หนอย หนอย นอย นอย หนอย นอย หนอย หนอย 
หนอย หนอย นอย ฉันรูเต็มใจรักใหมเธอมี  

 
1.3 เนื้อหาท่ีแสดงความงดงามของธรรมชาติ 

เพลงรําวงท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับความงามของธรรมชาติ ประกอบดวยการช่ืนชมถึงสิ่งท่ีอยูแวดลอม
แลวนํามาเปรียบเทียบถึงความรัก สําหรับเพลงรําวงในลักษณะน้ีมีท้ังสิ้น 6 เพลง ตัวอยางเชน 
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1) เพลง ยามเย็นเดินเลนชายหาด 
ยามเย็นเดินเลนชายหาด หาดทรายชายนํ้ามีปลา โนนแหละปลา ปลาตะเพียนทอง โนน

แหละปลา ปลาตะเพียนทอง ลอยข้ึน ลอยลองอยูในทองธารา โนนละปลา ปลายังมีคู โนนละปลา 
ปลายังมีคู สงสารแมหนูไมมีคูเหมือนปลา 

 
2) เพลง นกยูงรําแพน 
นกยูงรําแพน อกแอนชูหงอนงามกระไร ขนหางเจาเปนประกาย สลับลวดลายเยื้องกราย

นาดู ยูงทองรองหา มาบินเท่ียวหาคอนอยู โผผินบินตามหาคู ฟงดูเสียงดังกองไพร โกงๆ กะโตงโฮง  
 

1.4 เนื้อหาท่ีนํามาจากเร่ืองราวในวรรณคดี 
เพลงรําวงท่ีมีเน้ือหามาจากเรื่องราวในวรรณคดี จะมีทาทางประกอบเพ่ือเราการแสดงรําวงให

เสมือนหน่ึงการเลนละคร จึงทําใหการเลนรําวงนาสนใจมากยิ่งขึ้น สําหรับเพลงรําวงในกลุมนี้มีทั้งสิ้น 4 เพลง 
ตัวอยางเชน  
 

 1) เพลง โมรานารี  
โมรา นารี แตกอนรักพ่ี เดี๋ยวน้ีรักใคร สงพระขรรคไปใหคนปา สงพระขรรคไปใหคนปา  

ขอเชิญโมราฆาพ่ีเสียใหตาย พ่ีจาโมราผิดไป พ่ีจาโมราผิดไป จะขออภัยใหแกโมรา 
   

2) เพลง ตุจก (ชูชก)  
รําแบบสองกุมาร ชูชกขอทาน สองกุมารรองไห ชูชกเขาตีดวยหวาย ชูชกเขาก็ตีดวยหวาย 

สองกุมารรองไหควาไมไลตี แมจาชวยลูกดวย แมจาชวยลูกดวย ถาแมไมชวยลูกคงมวยชีวี ตาจาอยา
ตีหนูเลย หนูไมเคยจะเดินทางไกล  

 (ช) ชิชะ เจาเด็กนอยมาทําสําออย เดี๋ยวก็โดนรอยหวาย  
 (ญ) โอย โอย โอย โอย เจ็บซะจนเต็มที ตาตีซะจนหลังลาย  
ชูชกขอทาน สองกุมารรองไห ชูชกเขาก็ตีดวยหวาย ชูชกเขาก็ตีดวยหวาย สองกุมารรองไห

ควาไมไลตี แมจาชวยลูกดวย แมจาชวยลูกดวย ถาแมไมชวยลูกคงมวยชีวี ตาจาอยาตีหนูเลย หนูไม
เคยจะเดินทางไกล  

 (ช) ชิชะ เจาเด็กนอยมาทําสําออย เดี๋ยวก็โดนรอยหวาย  
 (ญ) โอย โอย โอย โอย เจ็บซะจนเต็มที ตาตีซะจนหลังลาย 

 
2. บทบาทในการใหความรู 

จากการวิเคราะหบทบาทในการใหการศึกษาของเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง พบวาความรูท่ีไดสงผานเพลงรําวงจะเก่ียวของกับคานิยม และการปฏิบัติตนใหถูกตอง เมื่อตองมารําวงหรือการใช
ชีวิตโดยท่ัวไป สําหรับเพลงรําวงในกลุมน้ีมีท้ังสิ้น 3 เพลง โดยมีลักษณะดังน้ี  
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2.1 การใหเกียรติแกสตรี เชน เมื่อตองการรําดวยผูชายจะตองเขาไปโคงกอน ดังเพลงท่ีวา 
 

เพลง เชิญรําซิ (เพลงแรก) 
 เชิญรําซิ คนไหนรําดีเชิญมารํา แขนออน แขนออน ฟอนรํา ขอเชิญมารวมรําวง เธอยิ้ม
ยวนใจ ชวนใหชายมาโคง การเลนรําวงตองโคงใหแกสตรี ตองโคงใหแกสตรี 

 
2.2 การเลือกคู ตองคิดตรึกตรองใหดี อยาผลีผลามตัดสินใจโดยไมปรึกษาใคร ตัวอยางเชน 

 
  เพลง นกเขาคูกัน 

นกเขามาบินกันขัน ไมใชคูเรา อยาเศราหมอง คูน้ีเหมาะสมกันไหม พ่ีนองชาวไทยชวยกัน
ตรึกตรอง นกเขามาบินกันขัน ไมใชคูเรา เพียงแตแลมอง หากไดนกเขามาเปนคู จะเก็บท้ังคูฝงไวใน
ดิน นกเขามาบินกันขัน ไมใชคูเรา เพียงแตแลมอง หากไดนกเขามาเปนคู จะเก็บท้ังคูฝงไวในดิน 
นกเขามาบินกันขัน ไมใชคูเรา อยาเศราหมอง คูน้ีเหมาะสมกันไหม คูน้ีเหมาะสมกันไหม พ่ีนองชาว
ไทยชวยกันแลมอง  

  
2.3 การไมหลงทะนงตัว ตัวอยางเชน 

 
เพลง หงสอยาทะนงตัว  
หงส หงส หงส อยาทะนงตัวนัก ปกของเจาจะหัก หักลงกับความหลอกลวง อยาทะนง ถือ

ตัววาเปนหงสทอง ยามเมื่อฉันแลมอง หงสทองขยับปกบิน หงสทองขยับปกบิน 
  

3. บทบาทในการควบคุมสังคม 
สําหรับบทบาทของเพลงรําวงในดานการควบคุมสังคมน้ัน จะไมกลาวถึงโดยตรง แตจะเปนการใช

เน้ือความท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีไมควรทํา หรือเตือนใหรูวาเปนการกระทําท่ีนาอาย จากการวิเคราะหพบวามีเพลงราํวงในบทบาท
ดังกลาว 6 เพลง ตัวอยางเชน 

3.1 การเตือนผูสูงวัยไมใหหลงกับการรําวง ไดแก 
 
  เพลง คนแกอยากไดเมียสาว (เอาไวลอคนแกท่ีมารําดวย) 

 คนแกอยากไดเมียสาวถือไมเทายักยี่ยักยัน ท่ีน่ีเขามีอะไรกัน ท่ีน่ีเขามีอะไรกัน บอกแม
สุวรรณเคามีรําวง ไมรักฉันก็ไมวาจะขอแหวนตาของฉันกลับคืน เอาแหวนท่ีไหนไมรูไมช้ี เอาแหวนท่ี
ไหน ไมรู ไมช้ี เปนไรเปนกันจะตบแมสุวรรณเอาซะในวันน้ี จะตบตรงไหนขอใหเลือกตบเอา ตบสิ 
ตบสิ มือก็ฟาด ปากก็รอง กลัวแลว กลัวแลวนะแมแกวสายใจ  
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3.2 การเตือนผูหญิงไมใหหลงกับทรัพยสิน ความงาม และผูชายรูปหลอ ตัวอยางเชน 
 

 เพลง สาวสมัยใหม (คณะของคุณยายตาใชเพลงน้ีประกวดแขงขันไดท่ีหน่ึง) 
สาวสมัยใหม ไวไฟใจงายเหลือเกิน บูชาแตเงินเปนพระเจา คิดแลวเศราใจ หญิงเชนน้ีมิควร  

เกิดมาทําไม มาหลอกใหชายหลงรูปงาม โอนวลนารี ฉันเปรียบสตรี น้ันก็มีแตอยาก สวยงามแตราง
ดวงใจสายตาจริงหนอ ตัวฉันจะวา จงฟงเถิดนะผูชาย คิดแลวจําไวอยาไดหลง เจ็บแลวจําไวได  อยา
หลงรูปนางเอย 

 
3.3 การเตือนผูชายไมใหทําผิดศีลธรรมและระวังผูหญิงจะเผยความลับ ตัวอยางเชน 

 
 เพลง รักเขายังไมทันจะรูตัว  

รักเขายังไมทันจะรูตัว เขาลือกันท่ัว วาเธอน่ีรักฉุด หากไมรักเขาคงไมพูด เธอรักฉุดชางนา
ไมอาย กุย กุย กุย คนหนาเกอ กุย กุย กุย คนหนาเกอ คูรักเธอใชเสียเมื่อไหร คูรักเธอทําไมไมจดจําไว 
เธอทําไมมาเอาปายแขวนคอ 

 
4. บทบาทในการเปนทางระบายความคับของใจ 

ในการวิเคราะหเพลงรําวง จํานวน 117 เพลงพบวา บทบาทในการเปนทางระบายความคับของใจ  
จะปรากฏออกมาในรูปแบบของการแทนตัวเองวาต่ําศักดิ์กวาอีกฝาย โดยเฉพาะการเปนคนจน หรือคนบานนอกท่ีทําไร 
ไถนา นอกจากน้ียังปรากฏในลักษณะการฝนเอามาเปนเจาของโดยใชกําลัง สําหรับเพลงรําวงในกลุมน้ี ตัวอยางเชน 
 

1) เพลง เช้ือเชิญฉันก็ไมวา  
เช้ือเชิญฉันก็ไมวา ฉันตองมาสมานไมตรี แตตัวฉันน้ีเปนรําวงชาวไร รองรําไดไมคอยจะดี  

กิริยาหรือตองวางทาที ฉันรําไมดฉัีนตองขออภัย  
 

2) เพลง จะจากโฉมตร ู
จะจากโฉมตรู ดู ดู ดู ดูแลวนาชม เลื่อนลอยตามลม ฉันน่ังชมแลวเศราใจ โอแมยอดชีวัน

เรามารักกันเสียใหม เรามารักกันไว ช่ืนใจของลูกคนจน ช่ืนใจของลูกคนจน 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ในครั้งน้ี สามารถรวบรวมเพลงรําวงได 
จํานวนท้ังสิ้น 117 เพลง ในดานการศึกษาบทบาทของเพลงพ้ืนบานท่ีปรากฏในเน้ือหาจากเพลงรําวง พบวามีบทบาท 
ดังน้ี 
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1. บทบาทในการใหความบันเทิง มีจํานวนท้ังสิ้น 105 เพลง แบงเปนเน้ือหาท่ีแสดงถึงการเก้ียวพาราสี การ  
ช่ืนชมคูรํา และการเช้ือเชิญ จํานวน 62 เพลง เน้ือหาท่ีแสดงถึงความนอยใจ ตัดพอตอวา จํานวน 33 เพลง เน้ือหาที่
แสดงความงดงามของธรรมชาติ จํานวน 6 เพลง เน้ือหาท่ีนํามาจากเรื่องราวในวรรณคดี จํานวน 4 เพลง  

2. บทบาทในการใหความรู มีจํานวน 3 เพลง 
3. บทบาทในการควบคุมสังคม มีจํานวน 6 เพลง 
4. บทบาทในการเปนทางระบายความคับของใจจํานวน 3 เพลง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยในครั้งน้ีพบวา เพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวนท้ังสิ้น 117 เพลง    

มีบทบาทหนาท่ีท้ังสิ้น 4 ดาน คือ บทบาทในการใหความบันเทิง บทบาทในการใหความรู บทบาทในการควบคุมสังคม 
และบทบาทในการเปนทางระบายความคับของใจ สอดคลองกับการศึกษา“จอยจากอําเภอวังช้ิน จังหวัดแพร”ของ 
กนิษฐฎา ฐานะวุฒิกุล (2541 : 9192) ใน 3 บทบาท คือ บทบาทในการสรางความบันเทิงใจ เปนเครื่องระบายอารมณ
ความรูสึก และใหความรูแกคนในสังคม ในขณะท่ีมีขอแตกตางกันคือ บทบาทการถายทอดเรื่องราวในสังคม ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากความแตกตางกันในการแสดง กลาวคือ แมจะเปนศิลปะการแสดงพ้ืนบานท่ีตองใชการรองรําเชนเดียวกัน แต
การเลนรําวงจะใชผูรองท้ังท่ีเปนกองเชียร ผูรํา และผูท่ีเขามาโคงขอรําดวย การตองจดจําเน้ือหาของเพลงขนาดยาวจึงไม
เหมาะกับการเลนรําวงในแตละครัง้ เพราะไมสามารถคาดเดาไดเลยวาผูท่ีมารําวงน้ันจะจดจําเน้ือเพลงไดมากนอยเพียงใด 
ในขณะท่ีการแสดงจอย ท่ีตองจดจําเน้ือหาเปนจํานวนมากแลว ยังตองใชปฏิภาณไหวพริบในการรองดวย อยางไรก็ดีการ
แสดงท้ังสองประเภทก็แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเพลงพ้ืนบาน ท่ีครั้งหน่ึงเคยมีบทบาทสําคัญในการใหความบันเทิง
แกผูคน ในสังคม ไดผอนคลายและหยุดพักเพ่ือหาความสุขใจ หลังจากทํางานหนักมาอยางยาวนาน 
 อยางไรก็ดี การสรางคณะรําวงในทองถ่ินก็ไมอาจสําเร็จได หากไมไดรับการสนับสนุนของคนในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี
เพราะเมื่อ 60 ปกอน การเรียนรําวงจะตองใชการจดจํา และความยินยอมจากผูใหญและญาติๆ โดยผูเรียนจะตองมาฝก
ทารําในชวงเย็นของแตละวัน อีกท้ังยังจะตองจดจําเน้ือเพลงท่ีมีอยูมากมายใหไดหมด ยิ่งไปกวาน้ันคือ การดูแลของ
ผูใหญบาน (แกบาน) ท่ีจะเปนผูรับประกันความปลอดภัยของผูท่ีมาฝกหัดรําวง วาจะไมไดรับอันตรายระหวางการเดนิทาง
มาฝกหรือออกไปแสดง ไมรวมถึงนักดนตรีและกองเชียรรําวงอีกจํานวนไมนอยกวา 10 คน ท่ีตองสละเวลามารวมบรรเลง
ดนตรี และรองเพลงใหกับคณะรําวง จึงอาจกลาวสรุปไดวา คณะรําวงเปรียบเสมือนเครื่องแสดงความสามัคคีของคนใน
ชุมชน ดังท่ีอมรรัตน ชัยรัตน (2531 : 150151) ไดศึกษา “วรรณกรรมประกอบประเพณีลุยไฟของชาวจีนไหหลําใน
พิษณุโลก : การวิเคราะหในแนวหนาท่ีนิยม” ผลการศึกษาพบวา มีบทบาททางออมคือ เปนการเสริมสรางความสามัคคี 
และการพบปะสังสรรคของชาวไหหลําในจังหวัดพิษณุโลกน่ันเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 สถานศึกษาในพ้ืนท่ีอําเภอเถิน ควรนําขอมูลความรูจากการวิจัยน้ีไปใชในการพัฒนาเปนหลกัสูตรทองถ่ินประจํา
สถานศึกษาตอไป  
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กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีสําเร็จไดดวยดจีากความกรณุาจากวิทยากร 5 ทาน ท่ีไดเสียสละเวลาใหผูวิจัยไดสอบถาม

ขอมูลความรูตางๆ อยางละเอียด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง และขอช่ืนชมในจิตวิญญาณของการเปนผูใหของวิทยากรท้ัง 5 ทาน
ดังจะขอกลาวถึง ดังน้ี 

คุณยายตา ตะวัน วิทยากรหลักผูเปนหัวหนาคณะรําวงเหลาชัยนารี ซึ่งเปนคณะรําวงท่ีประสบความสําเร็จมาก
ท่ีสุดคณะหน่ึงในอําเภอเถิน ท้ังน้ีเพราะมีเพลงท่ีแตงข้ึนเองหลายเพลง ประกอบกับการมีทารําท่ีสวยงามไมเหมือนกับ
คณะอ่ืน เมื่อข้ึนแสดงหรือไปประกวดแขงขันท่ีใด ก็มักจะไดรับรางวัลท่ีหน่ึงอยูเสมอ และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ คุณยายตาเปน
แมเพลงเพียงคนเดียวในตําบลลอมแรดในขณะน้ี ท่ีสามารถจดจําเพลงรําวงไดมากกวารอยเพลง 

คุณตาอ่ินแกว สิงคา ในอดีตเปนคนเชียรรําวง และนักดนตรีของคณะรําวงลอมแรดมากอน ในวันที่ผูวิจัยได
ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล คุณตาใหความกรุณามาตีกลองพรอมท้ังชวยรองเพลงรําวงใหดวย 

คุณยายบุญศรี ปนเช้ือ เคยเปนสาวรําวงคณะเดียวกับคุณยายตา ตะวัน โดยคุณยายศรีจะติดหมายเลขท่ี 4    
ในวันท่ีเก็บขอมูลแมคุณยายศรีจะจดจําเพลงรําวงไมได แตเมื่อคุณยายตาข้ึนตนเพลงไปสักพัก คุณยายศรีก็จะจดจําได
และชวยรองและรํารวมกับคุณยายตา 

คุณยายคําผอง อินวาน เคยเปนสาวรําวงมากอน แตเปนรุนตอมาท่ีคุณยายตาเปนผูฝกหัดให โดยคุณยายคําผอง 
จะเปนตัวสํารองใหกับคณะของคุณยายตา หากวันไหนท่ีคนนอยหรือไปแสดงรําวงที่อื่น คุณยายตาก็จะชวนคุณยาย
คําผองไปดวย ในวันท่ีเก็บขอมูลคุณยายไดลืมเพลงรําวงไปหมดแลว อยางไรก็ดีเมื่อคุณยายตาไดข้ึนตนเพลงไปสักพักก็จะ
จําได และชวยใหขอมูลบรรยากาศในการแสดงรําวงเมื่อ 60 ปกอนใหกับงานวิจัยน้ีเปนอยางมาก 

คุณยายเรือนทอง วงศทิพย แมไมใชสาวรําวงแตทานเปนผูท่ีช่ืนชอบการดูรําวงเปนอยางมาก ในตอนท่ีเปนเด็ก
คุณยายเรือนทองจะเดินไปดูรําวงตามงานตางๆ โดยไปกับพอแมหรือญาติๆ ทําใหคุณยายเรือนทองสามารถรองและฟอน
เพลงรําวงเปน  

คุณประโยชนใดๆ ท่ีเกิดจากงานวิจัยเรื่องน้ี ผูวิจัยขออุทิศใหกับดวงวิญญาณของคุณตาอ่ินแกว สิงคา ผูใหความ
กรุณามาตีกลองประกอบการรองเพลงรําวงตลอดระยะเวลากวา 2 สัปดาห  
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เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง : นวนิยายวาดวยการสงเสริม

อุดมการณทุนนิยมเสรี 
DEK CHAY MALIWAN LODLAIMONGGON AND SUMPHAOTHONG :             

THE SUPPORTING OF CAPITALISM IDEOLOGY IN NOVEL 
สุพรรษา ภักตรนิกร1 

 Supansa Phaktalanikorn 
 

บทคัดยอ 
 

บทความน้ีมุงศึกษานวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล   
โดยใชแนวคิดอุดมการณของหลุยส อัลธูแซร และแนวคิดศาสตรแหงเรื่องเลา ผลการศึกษาพบวา นวนิยายเรื่อง เด็กชาย
มะลิวัลย ไดสงเสริมระบบทุนนิยมเสรีดวยการลดทอนความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม ซึ่งเปนปญหา
สําคัญในระบบทุนนิยมเสรี นวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ไดสงเสริมอุดมการณทุนนิยมเสรี ดวยการยกยองชาวจีน
ในประเทศไทย ท่ีประกอบธุรกิจการคาในระบบทุนนิยมเสรีจนประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง 
ไดสงเสริมอุดมการณทุนนิยมเสรี ดวยการลดทอนความรุนแรงของปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 อุดมการณ
ทุนนิยมเสรีในนวนิยาย ยังทําหนาท่ีรวมกับปฏิบัติการประเภทอ่ืนในสังคมไทย อีกท้ังหนวยงานดานวรรณกรรมยังยกยอง
ใหนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง เปนหนังสือดีเดน เพ่ือเปนการสงเสริมใหอุดมการณ
ทุนนิยมเสรีเปนอุดมการณกระแสหลัก ทําใหรัฐสามารถธํารงรักษาอํานาจและความมั่นคงไวได 
 
คําสําคัญ : เด็กชายมะลิวัลย; ลอดลายมังกร; สําเภาทอง; การสงเสริมอุดมการณทุนนิยมเสรี 
 

Abstract 
 

This article aims at studyin Dek Chay Maliwan LodLaiMonggon and Sumphaothong , the 
novel by Prabhassorn Sevikul, through Louis Althusser ’s conception of Ideology and conception of 
narratology. The results revealed that Dek Chay Maliwan support capitalism Ideology by decreasing 
the violence of Economic disparity problem in Capitalism. LodLaiMonggon support capitalism 
Ideology by praising Chinese in Thailand who make a success of business in capitalism. In addition 
Sumphaothong support capitalism Ideology by decreasing the violence of economic crisis In 1997. 
Capitalism Ideology in novels harmonize with other discursive practices in Thai social. Moreover 

                                                 
1
 อาจารยประจาํสาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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Literature Assosiations promote Dek Chay Maliwan LodLaiMonggon and Sumphaothong to 
outstanding novels, in order to support capitalism Ideology to be principle ideology, resulting in, the 
state to maintain political power. 
 
Keyword : Dek Chay Maliwan, LodLaiMonggon, Sumphaothong, Supporting Capitalism Ideology 
 
บทนํา 

อุดมการณกระแสหลักของรัฐไทยอุดมการณหน่ึงคือ อุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี โดยมีปฏิบัติการ
ทางวาทกรรมคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติตั้งแตฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2506 – 2509) เพ่ือสงเสริมการลงทุนของตางชาติ 
และนํารายไดจากภาคเกษตรกรรมมาใชในภาคอุตสาหกรรม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับตอมาจนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ท่ีรัฐยังคงมุงเนนการสงเสริมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวการคา
เสรีอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนใหประชาชนเห็นวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีเปนสิ่งท่ีวัดความ
เจริญกาวหนาของประเทศตามแนวคิดแบบ “โลกาภิวัตน” โดยเฉพาะในสมัยของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2531 2534 รัฐไดทําใหเห็นวายุคน้ีเปน “ยุคทองทางเศรษฐกิจของไทย” เน่ืองจากมี
นโยบายสงเสริมการลงทุน จนทําใหท่ีดินและอสังหาริมทรัพยตางๆ มีราคาสูง และยังมีลักษณะเศรษฐกิจนําหนาการเมือง
คือ นักธุรกิจดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือผลประโยชนในดานธุรกิจ (ลิขิต ธีรเวคิน.  2535 : 218219)  

นอกจากปฏิบัติการทางวาทกรรมท้ังหลายเหลาน้ี นวนิยายยังเปนปฏิบัติการทางวาทกรรมหรือเปนเครื่องมือ
ตอกย้ําอุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีท่ีมีประสิทธิภาพอีกรูปแบบหน่ึงของรัฐ เน่ืองจากนวนิยายสามารถ
นําเสนออุดมการณหรือความรูใหแกสังคมดังท่ี นฤมล ทับจุมพล (2531 : 22) กลาววา นวนิยายนําเสนอในรูปแบบของ
ความบันเทิงท่ีใหอารมณความรูสึกท่ีไมเปนทางการ ยอมไดรับความสนใจจากผูคน และหากมีการอางอิงวามีสวนจริงหรือ
เปนเรื่องท่ีเหมาะสมในทัศนะของคนในสังคม จะมีแนวโนมไดรับการยอมรับจากประชาชนในสังคมและอาจกลายเปน
ความจริงของทัศนะของคนในสังคมไปในท่ีสุด ทําใหผูอานไมเห็นชุดอุดมการณท่ีแฝงเรนในตัวบทนวนิยาย นอกจากน้ี 
เมื่อพิจารณาตามแนวโครงสรางนิยมนําไปสูการมองนวนิยาย วาเปนพ้ืนท่ีพิเศษท่ีไมไดเก่ียวของกับประวัติหรือเจตนาของ
ผูเขียน แตเปนระบบการสื่อความหมายท่ีเกิดจากความสัมพันธกันเองในตัวบท เพ่ือผลิตสรางอุดมการณชุดหน่ึงออกมาสู
ผูอาน นวนิยายจึงเปนปฏิบัติการทางอุดมการณท่ีมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง 

สําหรับนวนิยายท่ีใชในการวิเคราะห คือ นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2530 นิยายเรื่องน้ี
ไดรับรางวัลดีเดนประเภทบันเทิงคดีสาํหรับเด็กและเยาวชน จากงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ พ.ศ. 2530 และไดรับรางวัล
หนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชน จากสมาพันธเพ่ือพัฒนาหนังสือและการอาน พ.ศ. 2541  2542 นวนิยายเรื่อง       
ลอดลายมังกร พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2533 ไดรับรางวัลชมเชยจากงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ พ.ศ. 2533 และไดรับรางวัล
หนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชน จากสมาพันธเพ่ือพัฒนาหนังสือและการอาน พ.ศ. 2541  2542 สําหรับนวนิยายเรื่อง 
สําเภาทอง พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2541 ไดรับรางวัลชมเชยจากงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ พ.ศ. 2541 และไดรับรางวัล
หนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชน จากสมาพันธเพ่ือพัฒนาหนังสือและการอาน พ.ศ. 2541  2542 

นวนิยายท้ัง 3 เรื่องน้ีมีลักษณะเดนคือ มีแนวเรื่องท่ีเก่ียวของกับประเด็นหรือเหตุการณทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน
จริงในสังคมไทย กลาวคือ นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ไดกลาวถึงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี
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สอง ท่ีสงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางชนช้ันของคนในชุมชนเดียวกัน นวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ไดกลาวถึงนักธุรกิจ
เช้ือสายจีนท่ีอพยพเขามาอาศัยอยูในเมืองไทย โดยกลาวถึงในฐานะกลุมคนสําคัญท่ีทําใหเกิดธุรกิจหลากหลายประเภท 
ในเมืองไทย มีการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากกลุมเครือญาติหรือครอบครัว แลวขยายกิจการจนเปนบริษัท
หรือระบบธุรกิจขนาดใหญมีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ กลาวไดวา กลุมพอคาชาวจีนมีบทบาทสําคัญ  
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเจริญกาวหนา และนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ไดกลาวถึงเหตุการณ
วิกฤตเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมหรือท่ีเรียกกันวา “เศรษฐกิจยุคฟองสบูแตก” ใน พ.ศ. 2540 ท่ีสงผลใหคนงานและ
พนักงานในบริษัทตางๆ ถูกปลดออกเปนจํานวนมาก เกิดปญหาการวางงาน และคุณภาพชีวิตตกต่ํา รวมถึงผูประกอบการ
ในธุรกิจหลายประเภทประสบปญหาลมละลาย ประเทศไทยตองเปนหน้ีตางชาติ และอยูภายใตการควบคุมของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF) นับเปนเหตุการณท่ีสงผลกระทบตอสังคมไทยเปนอยางมาก 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นวานวนิยายท้ัง 3 เรื่อง ลวนเก่ียวของกับประเด็นทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ผูวิจัยจึงได
ใชศาสตรแหงเรื่องเลา เพ่ือคนหากระบวนการสรางอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ท่ีแฝงเรนอยูภายใตองคประกอบ
ของเรื่องเลา และใชแนวคิดอุดมการณเพ่ือทําใหผูอานเห็นวานวนิยายท้ัง 3 เรื่องน้ี เปนปฏิบัติการทางวาทกรรมภายใต
อุดมการณทุนนิยมเสรี ซึ่งเปนอุดมการณกระแสหลักของรัฐไทย  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางอุดมการณทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ 
สําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล 

2. เพ่ือศึกษาอุดมการณทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง ของ
ประภสัสร เสวิกุล ในฐานะปฏิบัตกิารทางวาทกรรม 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

อุดมการณทุนนิยมเสรี (Capitalism Ideology) หมายถึง ระบบความคิดและภาพแทน ท่ีทําใหคนในสังคมเช่ือ
วา ระบบทุนเสรีหรือการเปดคาเสรี เปนแนวทางจัดการทรัพยากรในประเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด หรือเช่ือวาเปนระบบ
ท่ีทําใหผูคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตท่ีดี จนสามารถพัฒนาไปสูประเทศท่ีเจริญแลว 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

รายงานการวิจัยท่ีมุงวิเคราะหอุดมการณในวรรณกรรมประเภทตาง ๆ โดยมองวาวรรณกรรมมีฐานะเปน
ปฏิบัติการทางวาทกรรมประเภทหน่ึง ท่ีใชในการเผยแพร ตอกย้ํา หรือหลอหลอมอุดมการณรัฐใหเปนท่ียอมรับของสังคม
ในชวงเวลาน้ัน ไดแก 

นัทธนัย ประสานนาม (2550) ไดเสนอรายงานการวิจัยเรื่อง อยูกับกง ของ หยก บูรพา : การถายทอดอุดมการณ    
การผนวกรวมในบริบทสังคมไทย โดยใชแนวคิดอุดมการณของหลุยส อัลธูแซร และแนวคิดการครอบงําทางวัฒนธรรม
ของ อันโตนีโอ กรัมชี ทําใหพบวา นวนิยายเรื่องอยูกับกง เปนวรรณกรรมจีนพลัดถ่ินท่ีเสนออัตลักษณโดยรวมของชาวจีน
ท่ีสอดคลองกับวาทกรรม “พ่ึงพระบรมโพธิสมภาร” ท่ีรัฐสรางข้ึน เพ่ือผนวกรวมคนจีนใหเปลี่ยนแปลงเปนคนไทย และ
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พบวานวนิยายเรื่องน้ี ไมสะทอนความขัดแยงของคนจีนพลัดถ่ินระหวางรุนวัย รวมท้ังไมใหคุณคาแกความทรงจําท่ีติดตัว
มาจากแผนดินจีน นอกจากน้ีรัฐยังกําหนดให อยูกับกง เปนหนังสืออานนอกเวลาภาษาไทย ท้ังยังถูกสรางใหมในสื่อ
ประชานิยมเพ่ือตอกย้ําความเปน “ชนกลุมนอยตัวอยาง” ท่ีรัฐใชเพ่ือถายทอดอุดมการณการผนวกรวมชาติพันธุอ่ืนๆ 
ใหสํานึกในความเปนไทย 

นุจรี ใจเกง (2551) ไดเสนอบทความเรื่อง ระลึกชาติในแบบเรียนภาษาไทย ท่ีวิเคราะหอุดมการณรัฐ           
ในวรรณกรรม โดยใชหนังสือเรียนภาษาไทยเปนตัวบทในการวิเคราะห ทําใหเห็นวาหนังสือแบบเรียนภาษาไทยท่ีมีการ
แตงเรื่องคลายนิทาน มีตัวละครเปนสัตวหรือเดก็ๆ เพ่ือสรางความประทับใจใหแกผูอานน้ัน แทจริงเปนวาทกรรมประเภท
หน่ึง เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีสําคัญในการเผยแพร ตอกย้ํา หรือหลอหลอมอุดมการณรัฐในแตละยุคสมัยใหแกสมาชิกในสังคม 
เพ่ือธํารงรักษาอํานาจรัฐท่ีดํารงอยูในชวงเวลาน้ัน 

วิสันต สุขวิสิทธ์ิ (2554) ไดเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุดมการณรัฐคือ เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาษากับ
อุดมการณ ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 – 2544 : การศึกษาตามแนววาท
กรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ ผลการวิจัยพบวา กลวิธีท่ีใชเปนหลักเพ่ือสื่ออุดมการณ ไดแก การเลือกใชคําศัพท การแสดง
เหตุผล การแสดงความสัมพันธระหวางบุคคล ดวยโครงสรางประโยค การใชความเช่ือท่ีมีอยูกอน และการใชนํ้าเสียงท่ี
หลากหลาย กลวิธีทางภาษาเหลาน้ีสื่ออุดมการณตางๆ ไปสูผูอานท้ังสิ้น 10 ชุดความคิด อุดมการณเดนท่ีพบในหนังสือ
เรียนทุกเลมคือ อุดมการณเด็ก อุดมการณความเปนหญิงและความเปนชาย ผลการศึกษาเปรียบเทียบในแตละหลักสูตร
พบแนวคิดท่ีสื่อวา เด็กดี คือ สมาชิกท่ีดีของสังคมและเปนพลเมืองดีของชาติ และประเทศไทย คือ ประเทศท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ เจริญรุงเรือง สงบรมเย็น นอกจากน้ียังพบแนวคิดวา เด็กดีเปนผูใชชีวิตอยางพอเพียง ซึ่งปรากฏในหนังสือ
เรียนหลักสูตร พ.ศ. 2544 และเจาหนาท่ีของรัฐเปนมิตรกับประชาชน ซึ่งปรากฏในหนังสือเรียนหลักสูตร พ.ศ. 2521 
และ พ.ศ. 2544 ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมพบวา หนังสือเรียนน้ันเปนวาทกรรมท่ีผลิตซ้ําอุดมการณ ของรัฐ
และผูมีอํานาจในสังคม เพ่ือเตรียมเด็กใหเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ตามท่ีรัฐและผูมีอํานาจในสังคมเห็นวาเหมาะสม แต
บางครั้งอุดมการณเหลาน้ันอาจสื่อภาพท่ีไมเปนกลางของบุคคล และสิ่งตางๆ ในสังคมไปสูผูอาน จนอาจสรางความไม 
เทาเทียมกันระหวางบุคคลในสังคมไดในท่ีสุด 

จากการทบทวนวรรณกรรมจะเหน็วา มีการศึกษาอุดมการณชุดตางๆ ในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม หรือใน
ฐานะกลไกของรัฐเปนจํานวนมาก แตยังไมมีการศึกษาอุดมการณทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลาย
มังกร และ สาํเภาทอง ของประภสัสร เสวิกุล ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เขาใจกระบวนการสรางอุดมการณสังคมในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง 
ของประภัสสร เสวิกุล 

2. เขาใจอุดมการณทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง ของ
ประภัสสร เสวิกุล ในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม 
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วิธีการศึกษาวิจัย 
1. ศึกษานวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสาํเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล  
2. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับแนวคิดอุดมการณ (Idology) และศาสตรแหงเรื่องเลา (Narratology) 
3. วิเคราะหอุดมการณทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง ของ

ประภัสสร เสวิกุล  
4. สรุปผลการศึกษาและเขียนบทความวิจัย 

 
แนวคิดอุดมการณและศาสตรแหงเรื่องเลา : กรอบคิดของการวิจัย 

แนวคิดอุดมการณท่ีผูวิจัยนํามาใชวิเคราะหคือ แนวคิดอุดมการณของหลุยส อัลธูแซร  (Louis Althusser)  
หลุยส อัลธูแซร ไดเสนอความคิดวา สังคมประกอบดวยปฏิบัติการ 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ การเมือง และ

อุดมการณ โดยรัฐใชปฏิบัติการทางอุดมการณเพ่ือคํ้าจุนการดํารงอยูของรัฐและสถาบันหลักของรัฐ กลไกทางอุดมการณ
ของรัฐจะทําหนาท่ีสรางทัศนคติทางการเมืองใหแกประชาชน เพ่ือนําไปสูการยอมรับการดํารงอยูของรัฐ และสถานภาพ
ทางสังคมในขณะน้ัน ควยการสรางความเช่ือ ความเคยชิน และความรักตอสถาบันหรือสัญลักษณของอุดมการณ และ
พรอมท่ีจะปกปองคุมครองสถาบันหรือสถานะทางสังคมท่ีเปนอยู หากมีใครละเมิดหรือสั่นคลอนสภาพดังกลาว (อัลธูแซร. 
2529 : 28)  

อัลธูแซร (2529 : 4555) ไดแสดงใหเห็นวา อํานาจรัฐเปนพ้ืนท่ีท่ีชนช้ันตางๆ เขาไปชวงชิงเพ่ือใชอํานาจ จึงมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามการเมอืงในแตละชวงเวลา แตกลไกรัฐเปนสิ่งท่ีดํารงอยูอยางคงท่ี กลไกรัฐท่ีมีความหลากหลายคือ
กลไกเชิงอุดมการณ เน่ืองจากมีการดําเนินการผานสถาบันตางๆ ท้ังสถาบันศาสนา โรงเรียน การสื่อสาร รวมถึงสถาบัน
ทางวัฒนธรรม เชน วรรณกรรม ศิลปะ เปนตน 

สาเหตุท่ีอุดมการณรัฐสามารถครอบงําผูคนในสังคมได เน่ืองจากผูคนในสังคมสรางภาพตัวแทนของความเปน
จริง ใหอยูในรูปแบบจินตนาการท่ีสัมพันธกับเง่ือนไขดานความสัมพันธทางการผลิต และความสัมพันธทางชนช้ันในสังคม     
ท่ีบุคคลน้ันอาศัยอยู อุดมการณจึงดํารงอยูภายใตกลไกแบบหน่ึง และมีภาคปฏิบัติการอันหลากหลาย เพ่ือทําใหบุคคล  
ในสังคมประพฤติตนอยางมีแบบแผน และเขารวมในปฏิบัติการน้ันอยางสม่ําเสมอ เรียกไดวาเปนปฏิบัติการของกลไกทาง
อุดมการณ หรือกลาวไดวาถาบุคคลน้ันมีความเช่ือถือใน “ภารกิจหนาท่ี” เขาก็จะสรางสรรคพฤติกรรมและทัศนคติ     
ใหสอดคลองกับความเช่ือน้ัน อุดมการณทางสังคมน้ีแทรกซึมเขาไปในชีวิตประจําวันอยางไมรูตัว เปนกลไกของรัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพในการช้ีนําความคิด หรือเปนการสรางความคิดข้ึนมาใหม โดยเสนอในลักษณะท่ีทําใหเห็นวาเปนสิ่งปกติ
ธรรมดา (อัลธูแซร.  2529 : 6875)  

นอกจากน้ีผูวิจัยยังใชแนวคิดศาสตรแหงเรื่องเลา (Narratology) ท่ีใหความหมายของนวนิยายวา เปนระบบ
การสื่อความหมายท่ีอิงอยูกับความสัมพันธกันเองระหวางองคประกอบตางๆ ในตัวบท ท้ังโครงสรางการเลาเรื่อง วิธีการ
เลาเรื่อง การสรางตัวละคร รวมถึงการกําหนดผูเลาเรื่อง โดยเฉพาะการใชภาษาท่ีผูกติดกับความหมายเชิงสังคม 
วัฒนธรรม องคประกอบตางๆ เหลาน้ี ลวนมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย.  2545 : 397399) 
มีความลื่นไหล สอดคลองกลมกลืนเปนหน่ึงเดียวกัน จนทําใหเห็นวาอุดมการณสังคมท่ีแฝงอยูในโครงสรางของนวนิยาย
เปนเรื่องปกติธรรมดาหรือเปนความจริงตามธรรมชาติ สอดคลองกับนพพร ประชากุล (2552 ก : 149, 153162) ท่ี
กลาววา เรื่องเลาคือการนําเสนอเหตุการณชุดหน่ึง ท่ีมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณเริ่มตนจนถึงสถานการณ
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ตอนจบ โดยอิงกับการกระทําของตัวละครในกรอบของสถานท่ีและเวลา เช่ือมโยงกันเปนเรื่องราว การวิเคราะหในแนว
ศาสตรแหงเรื่องเลาน้ี จําเปนตองมีการวิเคราะหโครงเรื่องท้ังในแบบท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน เชน วิธีการลําดับเวลา การ
แสดงความเปนเหตุเปนผลของเหตุการณในเรื่อง เปนตน และยังตองมีการวิเคราะหโครงเรื่องในระดับท่ีไมสามารถ
มองเห็นได เชน การใชผังแสวงหา (Quest Model) ของเกรมาส เพ่ือแสดงวาเรื่องเลาน้ันมีโครงสรางของการแสวงหา
ของตัวละคร การใชสี่เหลี่ยมสัญศาสตร (Semiotic square) ท่ีเกิดจากการคนพบอรรถลักษณพ้ืนฐานคูหน่ึง นําไปสูการ
เกิดอรรถลักษณคูแยงตามมา อรรถลักษณพ้ืนฐานและอรรถลักษณคูแยงจะปฏิสัมพันธกันจนเปนโครงสรางของเรื่องเลา
น้ัน (เสนาะ เจริญพร, 2548 : 27)  

การใชแนวคิดอุดมการณของหลุยส อัลธูแซร ในการศึกษาวิจัย ทําใหเขาใจนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย  
ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง ในฐานะกลไกทางอุดมการณของรัฐ และการนําแนวคิดศาสตรแหงเรื่องเลามาใช         
ในการศึกษาวิจัย ทําใหเห็นโครงสรางทางวรรณกรรมหรือวิธีการทางวรรณกรรม ท่ีสื่อความหมายเพ่ือสงเสริมอุดมการณ
ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีของนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง ไดชัดเจนยิ่งข้ึน  
 
ผลการวิจัย 
 
เด็กชายมะลิวัลย : นวนิยายท่ีชวยลดทอนความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ      

ในระบบทุนนิยมเสรี  
 เด็กชายมะลิวัลย ของประภัสสร เสวิกุล เปนนวนิยายท่ีกลาวถึงชุมชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีไดรับผลกระทบ

ทางดานเศรษฐกิจจากสงครามโลกครั้งท่ีสอง คนสวนใหญในชุมชนจึงมีฐานะยากจน เห็นไดจากการกําหนดใหคนจํานวน
มากในชุมชนน้ี ประกอบอาชีพท่ีแสดงถึงการเปนคนชนช้ันลางทางเศรษฐกิจ เชน การพับถุงกระดาษขาย ขายอาหารหรือ
ไอศกรีมรถเข็น ขายลูกโปงหรือหนากากกระดาษ รับจางปะเตา หรือรับจางเย็บเสื้อโหล เปนตน สวนผูท่ีมีฐานะร่ํารวย  
ในชุมชนคือ เจาของบานเชาหรือคนทํางานบริษัทท่ีแตงตัวหรูหราถูกกลาวถึงเพียงเล็กนอย จึงกลาวไดวาชุมชนในนวนิยาย 
เรื่องน้ีเปนชุมชนท่ีประสบปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ แตการท่ีนวนิยายเรื่องน้ีอยูภายใตขนบและแนวเรื่อง 
(Genre) ของการเปนวรรณกรรมเยาวชน จึงทําใหเกิดกติกาขอตกลงระหวางผูเขียนและผูอานเก่ียวกับ “ความเปน
วรรณกรรมเยาวชน ” วา นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ตองมีตัวละครเปนเด็กท่ีมีความบริสุทธ์ิไรเดียงสา แมวาจะตอง
ประสบกับอุปสรรคหรอืปญหารปูแบบตางๆ ในการดําเนินชีวิต แตเด็กก็จะไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูใหญใหสามารถใช
คุณธรรมในการจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนได ทําใหผานพนอุปสรรค มีความสุขในชีวิต และเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพได
ในท่ีสุด จึงกลาวไดวาแนวเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนสามารถกําหนดทิศทางของโครงเรื่อง หรือสรางภาพในใจของผูอาน
ไวแลววา ตัวละครเด็กจะตองประสบความสุขและความสําเร็จในทายท่ีสุด ขนบของวรรณกรรมเยาวชนน้ีจึงทําใหปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางชนช้ันในสังคมซึ่งเปนปญหาสําคัญของระบบทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย กลายเปน
เพียงปญหารูปแบบหน่ึงท่ีไมไดรุนแรงไปกวาปญหาอ่ืน และตัวละครเด็กคือเด็กชายมะลิวัลย ตองยอมรับและใชคุณธรรม
ในการตอสูฝาฟน เพ่ือจะไดเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ กลาวไดวาการใช “ขนบของความเปนวรรณกรรมเยาวชน” เปน
กระบวนการท่ีชวยลดทอนความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางชนช้ันในระบบทุนนิยมในนวนิยายเรื่อง เด็กชาย
มะลิวัลย 
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นอกจากน้ี นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ยังกําหนดใหเด็กชายมะลิวัลยท่ีเติบโตเปนผูใหญแลว เปนผูเลาถึง
ชีวิตในวัยเด็กจนถึงวัยท่ีเริ่มทํางานและมีเงินเดือน เสียงเลาในนวนิยายเรื่องน้ีจึงเปนเสียงเลาของมะลิวัลยเมื่อโตเปนผูใหญ
แลว สวนมุมมองการเลาเรื่องน้ันใชมุมมองของเด็กในการเลา ทําใหมีเรื่องแทรกที่เต็มไปดวยความสนุกสนาน หรือ     
นาประทับใจตามมุมมองของเด็ก เชน การเลาถึงการแสดงที่สนุกสนานอยางลิเก ละครลิง การเลี้ยงแมลงแกลบไวเลน
ละคร การเลนวาว รถราง การเลาถึงความสนุกจากการไปเที่ยวงานภูเขาทอง มิตรภาพท่ีประทับใจ เปนตน เรื่องแทรก
เหลาน้ีจึงเปนองคประกอบสําคัญ ท่ีลดทอนความรุนแรงของประเด็นความยากลําบาก อันสืบเน่ืองมาจากการมีฐานะ
ยากจนของเด็กชายมะลิวัลย และการกําหนดใหเด็กชายมะลิวัลยในวัยผูใหญที่สําเร็จการศึกษาและมีงานทํา ทําหนาท่ี
เปนผูเลาถึงชีวิตของตนในวัยเด็กเพ่ือสื่อนัยวา การอาศัยอยูในชุมชนท่ีมีความเหลื่อมล้ําทางสังคม และความทุกขยากจาก
ปญหาความยากจนไมไดเปนอุปสรรคในชีวิต เพราะสุดทายมะลิวัลยสามารถเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพได  

กระบวนการสําคัญท่ีชวยลดทอนความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ซึ่งเปนปญหาสําคัญในระบบ
ทุนนิยมเสรีอีกประการหน่ึงคือ การสรางตัวละครโดยนําอรรถลักษณดานชนช้ันทางเศรษฐกิจ คือความยากจน และความ
ร่ํารวย มาผูกโยงกันกับอรรถลักษณความดีงาม จนกลายเปนโครงสรางของนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย แสดงใหเห็น
จาก “สี่เหลี่ยมสัญศาสตร” (Semiotic square) 

 
 
 

จากสี่เหลี่ยมสัญศาสตรน้ีจะพบวา นวนิยายเรื่องน้ีไดสรางตัวละครเฉพาะตามแนวแกนนอน คือ ตัวละครท่ีมี
ฐานะยากจนท่ีดีงาม กับตัวละครร่ํารวยท่ีไมมีความดีงาม 

สําหรับตัวละครยากจนท่ีมีความดีงาม คือครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลย เห็นไดจากเหตุการณสงครามโลก
ครั้งท่ีสอง สงผลใหครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยมีฐานะยากจน พอของเด็กชายมะลิวัลยเปนเพียงคนเดียวในบานท่ีมีรายได 
จากการทํางานท่ีโรงละคร และยังติดสุราอีกดวย ทําใหรายไดไมเพียงพอ แมจึงตองเก็บของเกาในบานขาย หรือพ่ีสาวท่ี
หารายไดดวยการพับถุงกระดาษใหแมคาขนม แตครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยกลับถูกสรางใหเปนครอบครัวยากจนท่ีมี
เกียรติยศท่ีรุงเรืองในอดีต โดยกําหนดใหคุณตาของเด็กชายมะลิวัลยเปนผูท่ีเคยทํางานรับราชการ อยูกระทรวงการคลัง  
มีหนาท่ีพิทักษทรัพยชนชาติคูสงครามในประเทศไทย และเด็กชายมะลิวัลยยังมีพอท่ีเคยเปนนายทหาร และพนักงาน
ติดตอดานพลาธิการใหกองทัพญี่ปุนในเมืองไทยสมัยสงครามโลกดวยความซื่อสัตยสุจริต การมีอดีตท่ีรุงเรืองน้ีทําใหพอ
สอนเด็กชายมะลิวัลยวา ตองรักษาเกียรติยศใหเหนือกวาการคิดถึงปญหาความยากจนในครอบครัว เห็นไดจากตอนท่ี 
มะลิวัลยเก็บเงินไดยี่สิบบาท แตพอกลับบอกใหนํากลับไปคืนเจาของ แมวาท้ังบานจะมีสตางคอยู เพียงหกสลึง 
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เชนเดียวกับแมท่ีสอนใหมะลิวัลยเห็นคุณคาของเกียรติหรือคุณความดี มากกวาปญหาความยากจน โดยสอนใหเด็กชาย
มะลิวัลยทองโคลงโลกนิติประกอบในบทท่ีวา 
 

ถึงจนทนสูกัด  กินเกลือ 
อยาเท่ียวแลเน้ือเถือ พวกพอง 
อดอยากเยี่ยงอยางเสือ       สงวนศักดิ์ 
โซก็เสาะใสทอง จับเน้ือกินเอง 
 

จามรีขนของอยู หยุดปลด 
ชีพบรักรักยศ         ยิ่งไซร 
สัตวโลกซึ่งสมมติ         มีชาต ิ
ดูเยี่ยงสตัวนั้นได         ยศซองสรรเสริญ 

           (เด็กชายมะลิวัลย.  2534 : 17 ) 
 

จะเห็นไดวาโคลงท้ัง 2 บทน้ี มีเน้ือหาท่ีแสดงวาการรักเกียรติ หรือการไมเบียดเบียนผูอ่ืนเพ่ือประโยชนของ
ตนเองน้ันเปนสิ่งท่ีควรทํา การท่ีนวนิยายเรื่องน้ีกําหนดใหตัวละครแม นําโคลงท่ีแสดงใหเห็นความสําคัญของการรักษา
เกียรติยศมาสอนเด็กชายมะลิวัลย ทําใหเด็กชายมะลิวัลยเห็นวาปญหาความยากจนหรือความอดอยากมีความสําคัญ
นอยลง เน่ืองจากมีสิ่งอ่ืนท่ีสําคัญกวาคือ เกียรติยศของครอบครัวท่ีตองรักษาไว แมวาเด็กชายมะลิวัลยไดแสดงใหเห็นวา
การใหความสําคัญกับการรักษาเกียรติมากกวาปญหาความยากจนของครอบครัวเปนเรื่องท่ีปฏิบัติตามไดยาก แตใน
ทายท่ีสุดเขาก็สามารถยอมรับและปฏิบัติตามคําสอนของพอแมได ดังตอนท่ีเด็กชายมะลิวัลยกลาวถึงครอบครัวของตนวา 
 

การรักษาช่ือเสียงของวงศตระกูลน้ันดูชางเปนเรื่องวุนวายใหญโต และการบังเอิญเกิดมา
เปนคนมีชาติตระกูลน้ันก็ไมไดชวยใหทองเราอ่ิมข้ึนแมแตนอย...แทบทุกคืนผมจะหลับตาลงพรอมกับ
ความหิว เราสามคนพ่ีนองเปนโรคโลหิตจาง โรคปากนกกระจอก เลือดออกตามไรฟน และโรคอะไร
ตอมิอะไรท่ีเก่ียวเน่ืองมาจากการไมไดรับประทานอาหารท่ีมีคุณคาและปริมาณท่ีเพียงพอ มีอยูครั้ง
หรือสองครั้งท่ีเรามาถึงเสนแบงท่ีจะเลือกเอาระหวางช่ือเสียงฯ กับการท่ีจะมีอะไรกินอ่ิมกันสักมื้อ  
แตอยางแรกก็ดูชางไดชัยชนะไปเสียทุกที 

(เด็กชายมะลิวัลย.  2534 : 1718 ) 
   

จากตอนน้ีแสดงใหเห็นวา นวนิยายเรื่องน้ีมีการหยิบยกปญหาเรื่องความอดอยากมาเทียบเคียงกับการรักษา
เกียรติยศหรือคุณความดี และกําหนดใหเด็กชายมะลิวัลยเลือกเกียรติยศ แมวาตนเองจะหิวโหยและทุกขทรมานจาก
อาการเจ็บปวยเพราะขาดสารอาหาร เพ่ือเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการรักษาเกียรติใหเหนือกวาความ
ยากจนมากยิ่งข้ึน 
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นวนิยายเรื่องน้ียังแสดงใหเห็นวา ครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยสามารถมีความสุขได แมจะมีฐานะยากจน 
เห็นไดจากตอนท่ีครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยไมมีอาหารกิน จนตองแยงไขตมลูกหน่ึงจากแมว แมวาภาพการแยง
อาหารจากสัตวเพ่ือความอยูรอดน้ัน เปนการแสดงใหเห็นคุณภาพชีวิตท่ีต่ํามาก แตนวนิยายเรื่องน้ีกลับไมไดสื่อถึงความ
เลวราย หรือความนาสลดสังเวชของครอบครัวน้ีแตประการใด ตรงกันขามกลับแสดงใหเห็นถึงความสุข สนุกสนาน ความ
ตลกขบขันผานคําพูดและอากัปกิริยาของตัวละคร สิ่งท่ีสื่อออกมาจึงเปนภาพความรักใครผูกพันในครอบครัว มากกวา  
จะเห็นความเลวรายของปญหาความยากจน อีกท้ังการท่ีนวนิยายเรื่องน้ีกําหนดใหเด็กชายมะลิวัลยนําเหตุการณการแยง
ไขตมจากแมว ไปเทียบเคียงกับชีวิตของแขกลันไดในเรื่องระเดนลันได ซึ่งเปนวรรณกรรมลอเลียนชนช้ันสูงท่ีเต็มไปดวย
ชุดคําท่ีตลกขบขัน แมวาแขกลันไดจะยากจนเพียงใดก็ตาม ยิ่งเปนการเนนย้ําวาปญหาความยากจนไมใชปญหาท่ีรุนแรง 
เพราะใชภาพความสนุกสนานจากการบรรยาย และการอางอิงวรรณคดีแนวตลกขบขันมาปดบังความรุนแรงของปญหา
น้ัน  

นอกจากเรื่องอาหารการกินท่ีไมดีแลว บานของเด็กชายมะลิวัลยน้ันก็แคบมากจนเรียกไดวามีพ้ืนท่ีเทาแมวดิ้น
ตาย และมีน้ําเนาขังอยูใตถุนบาน แตนวนิยายเรื่องน้ีไดแสดงวาสมาชิกในครอบครัวไมไดรับความเดือดรอน ตรงกันขาม
กลับใชพ้ืนท่ีแคบน้ันทําสวนครัวนานาชนิดไวใชประโยชนได และกลาวถึงขอดีของการมีน้ําเนาขังอยูใตถุนบานวา สามารถ
ชอนลูกนํ้าและตัวไรไปเลี้ยงปลาได และทําใหมีปลาไหลเลื้อยเขามากินขาวเนา สามารถจับปลามาเปนอาหารได จึงเปน
การแสดงใหเห็นวาความยากจนไมไดทําใหชีวิตประสบความทุกขยาก หรือกลาวไดวาเปนการลดทอนความรุนแรงของ
ปญหาความยากจน  

นวนิยายเรื่องน้ีไดแสดงวา สิ่งสําคัญท่ีทําใหครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยมีความสุขคือ การมีคุณธรรมชุดหน่ึง
ท่ีเมื่อคนยากจนปฏิบัติแลว จะทําใหสามารถอยูรวมกับความยากจนไดอยางราบรื่นคือ การมีน้ําใจ แสดงใหเห็นจากตอนท่ี
แมของเด็กชายมะลิวัลยแบงปลาท่ีซื้อมาทํากับขาวใหครอบครัวอ่ืนดวย พรอมท้ังสอนใหเด็กชายมะลิวัลยรูวาการมีนํ้าใจ
เชนน้ี จะทําใหไดรับการชวยเหลือจากเพ่ือนบานตอบแทนกลับมาในอนาคต ทําใหมีอาหารรับประทานตลอดไป แมของ
เด็กชายมะลิวัลยยังแสดงใหเห็นวา การประหยัดเปนคุณธรรมท่ีสําคัญ แมสอนใหเด็กชายมะลิวัลยซื้อเฉพาะอาหารหรือ
ขนมท่ีมีราคาถูกและอ่ิมทอง การปลูกผักสวนครัวไวรับประทานเอง เปนตน อีกท้ังยังกําหนดใหเด็กชายมะลิวัลยกลาว   
ในเชิงช่ืนชมแมในฐานะท่ีเปนผูหญิงท่ีมีความอดทนตอความยากจน 

ลักษณะท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงคือ การแสดงวาผูท่ีมีฐานะยากจนสามารถเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจ เห็นไดจาก
ในทายท่ีสุดเด็กชายมะลิวัลยไดเติบโตเปนผูใหญ สําเร็จการศึกษา มีงานทํา มีรายไดสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว 
เชนเดียวกับติงฮั้วเพ่ือนของเด็กชายมะลิวัลยซึ่งเปนเด็กกําพรา แมรับจางเย็บเสื้อโหลหาเงินเลี้ยงครอบครัว แตติงฮั้ว 
สามารถทําใหตนเองมีเกียรติในสังคมได ดวยการตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนสามารถสําเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพครู 

สําหรับความหมายตามแนวแกนนอนของสี่เหลี่ยมสัญศาสตรอีกความหมายหน่ึงคือ ผูท่ีร่ํารวยน้ันไมไดมีเกียรติ
และความสุขเหมือนผูท่ีมีฐานะยากจน เห็นไดจากการท่ีเด็กชายมะลิวัลยกลาวถึงคุณนายเจาของบานเชา ท่ีแมตองนําเงิน
ไปจายคาเชาทุกเดือน ดวยการใชคําท่ีแสดงรูปราง ลักษณะ บรรยากาศรอบตัว และอารมณความรูสึกท่ีไดพบเจาของ 
บานเชาในดานลบ เพ่ือแสดงวาผูท่ีมีฐานะร่ํารวยมีชีวิตท่ีเงียบเหงาโดดเดี่ยว อีกท้ังยังกลาวถึงตัวละครหญิงผูร่ํารวยท่ีมีช่ือ
จากนิสัยของตนเอง คือ คุณนายลางแบงก เน่ืองจากเธอมีอาชีพออกเงินกู และเปนคนรักสะอาด จึงตองลางแบงกกอน
เก็บ การกระทําเชนน้ีเปนท่ีโจษจันท่ัวไป จนเปนเหตุใหผูรายบุกไปชิงทรัพยและแทงคุณนายลางแบงกจนเสียชีวิต        
จึงกลาวไดวา คุณนายลางแบงกเสียชีวิตเพราะความร่ํารวยของตนเอง สวนคุณนายถนิมซ่ึงเคยเปนเจาของบานเชา     
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และร่ํารวยมาก  กอนสงครามเคยแตงตัวดวยเครื่องถนิมพิมพาภรณมากมาย แตขาดคุณธรรมคือ เปนคนเยอหยิ่ง ไมมี
นํ้าใจ ตอมาถูกผูชายปอกลอกจนหมดตัว เมื่อเกิดสงครามประกอบกับไมมีวิชาความรู ทําใหคุณนายถนิมกลายเปนคน
ยากจน กระน้ันก็ยังชอบใสเครื่องประดับเชนเดิมแตเปลี่ยนเปนทองชุบ และมีชีวิตท่ีตกต่ําลงมากจนตองมาขอความ
ชวยเหลือจากครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยอยูเสมอ 

การแสดงวาผูท่ีมีฐานะยากจนเปนผูมีเกียรติ มีความสุข สามารถยอมรับ ภูมิใจในสถานภาพของตน และอยู
รวมกับความยากจนได นอกจากน้ียังแสดงวาปญหาความยากจน สามารถแกไขไดในระดับบุคคลหรือครอบครัว โดยใช
คุณธรรมชุดหน่ึงแทนการแกไขในระดับโครงสรางทางเศรษฐกิจ ทําใหความรุนแรงของปญหาความยากจนในระบบ     
ทุนนิยมเสรี ถูกลดทอนลงอยางมาก อีกท้ังการแสดงวาคนท่ีมีฐานะร่ํารวย ไมไดมีเกียรติ คุณธรรม และความสุขเสมอไป 
ขณะท่ีผูมีฐานะยากจนมีโอกาสปรับเปลี่ยนฐานะทางเศรษฐกิจของตนใหดีข้ึนได เปนการลดความตึงเครียดทางชนช้ัน
ระหวางผูท่ีมีฐานะยากจนกับผูท่ีมีฐานะร่ํารวย หรือกลาวไดวาทําใหปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม ซึ่งเปนปญหาสําคัญ
ในระบบทุนนิยมเสรี กลายเปนปญหาท่ีไมรุนแรง เพราะจัดการแกไขไดในระดับประชาชน  
 
ลอดลายมังกร : นวนิยายแหงการผลิตสรางวีรบุรุษทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมเสรี  

ลอดลายมังกร ของประภัสสร เสวิกุล เปนนวนิยายท่ีกลาวถึงอาเหลียง ชาวจีนอพยพท่ีเขามาอาศัยอยูใน
ประเทศไทย เพ่ือหวังจะมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน อาเหลียงตองตอสูกับความยากจน และอุปสรรคดานการประกอบ
ธุรกิจการคา จนสามารถมีกิจการสิ่งทอเปนของตนเอง และไดขยายกิจการดานธุรกิจหลักทรัพยโดยมีลูกหลานชวยกัน
ดูแลกิจการ อาเหลียงตองพบปญหาเก่ียวกับการทําธุรกิจและปญหาครอบครัวไปพรอมกัน แตอาเหลียงสามารถใช
คุณธรรมแกไขปญหาตางๆ จนผานพนไดดวยดี มีลูกหลานหลายคนท่ีมีความรูความสามารถชวยกันดําเนินกิจการตางๆ 
และขยายกิจการจนประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับขนบและแนวเรื่อง (Genre) ของการเปนวรรณกรรมแนวสู
ชีวิต ท่ีตัวละครเอกตองตอสูฝาฟนกับปญหาและอุปสรรคอยางใดอยางหน่ึงดวยความยากลําบาก แตจะมีผูชวยท่ีมี
ความสามารถชวยเหลือใหสามารถฝาฟนอุปสรรคได ทําใหตัวละครเอกไดรับสิ่งท่ีตองการในทายท่ีสุด การกําหนดให     
นวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร อยูภายใตขนบของวรรณกรรมแนวสูชีวิต ทําใหผูอานเชื่อวาปญหาการทําธุรกิจการคา
ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี เปนปญหาท่ีสามารถแกไขจัดการได และทําใหตัวละครอาเหลียง ผูตอสูฝาฟนกับ
ปญหาและอุปสรรคตางๆ  ในการประกอบธุรกิจการคา มีฐานะเปน “วีรบุรุษ” หรือ “ผูชนะ” ตามขนบของวรรณกรรม
แนวสูชีวิต  

นอกจากน้ีนวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ยังกําหนดใหตัวละครนภา ผูเปนหลานใชสรรพนามแทนตนเองวา 
“ฉัน” เลาถึงอาเหลียงปูของตน นภายังทําหนาท่ีบอกเลาความคิด และการกระทําของบุคคลตางๆ ในครอบครัว หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวของกับตระกูลสือพานิชยจากมุมมองของตน การใหตัวละครนภาเลาเรื่องตางๆ เพื่อแสดงความดีงาม
ของอาเหลียงผูเปนปู แทนการใหอาเหลียงเปนผูเลาเรื่องของตนเองนี้ เปนการสื่อวาอาเหลียงไดรับการยอมรับและ 
ยกยองจากลูกหลานในฐานะบุคคลท่ีเปนแบบอยางอันดีงามอยางแทจริง อีกท้ังนภายังเลาเรื่องราวของตระกูลสือพานิชย
ตามลําดับกอนหลัง โดยเริ่มจากสมัยท่ีอาเหลียงตองตอสูกับอุปสรรคการคาตางๆ ริเริ่มกิจการทอผา ตอมาสามารถกอตั้ง
บริษัทนัฐกิจโกศล และไดขยายกิจการเปนจํานวนมาก จนไดรับการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะการเลาถึงการแบงชวง
ชีวิตของอาเหลียงออกเปน 3 ยุค คือ ยุคสรางตัว ยุคสรางงาน และยุคสรางคนรุนใหม เพ่ือสืบทอดการทําธุรกิจของตน 
เพ่ือแสดงใหเห็นพัฒนาการดานการทําธุรกิจการคาของนักธุรกิจชาวจีน 
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ลักษณะสําคัญอีกประการหน่ึงคือ เรื่องราวในตระกูลสือพานิชยท่ีนภาเปนผูเลาน้ี มีลักษณะของเรื่องเลาท่ีแสดง
ปมปญหา และการคลี่คลายสลับกันไป จนในทายท่ีสุดเรื่องราวท้ังหมดไดคลี่คลายไปในทางท่ีดี เพ่ือเปนการแสดงใหเห็น
ความสามารถของอาเหลียงในฐานะนักธุรกิจ ดังจะเห็นไดจากนภาเริ่มเลาถึงอาเหลียง เมื่อครั้งเปนชาวจีนอพยพท่ีประสบ
ปญหาความยากจน แตอาเหลียงสามารถตอสูกับความยากจนไดดวยการทํางานหนักหลายอยาง ตั้งแตการใชแรงงาน 
และเริ่มทํากิจการคาขนาดเล็ก จนสามารถสรางตัวได ตอมามีปมปญหาใหมเกิดข้ึนคือ อาเหลียงพบปญหาการคาขาดทุน 
และมีคูแขงทางธุรกิจมากทําใหการคาไมไดกําไร อาเหลียงไดแสดงการแกไขปญหาน้ี ดวยการรวมทุนกับชาวไตหวัน       
ตั้งกิจการทอผาจนมีโรงงานเปนของตนเอง และขยายกิจการดานธุรกิจหลักทรัพยจนประสบความสําเร็จ ในชวงน้ีไดมีปม
ปญหาใหมเกิดข้ึนอีกคือ อาเหลียงไดรับผลกระทบทางการเมืองจากเหตุการณปฏิวัติ จึงตองหนีภัยทางการเมืองไปฮองกง 
จึงมีโอกาสแกปญหาหรือพลิกวิกฤตเปนโอกาส ดวยการรวมมือกับเพ่ือนนักธุรกิจชาวฮองกงตั้งธุรกิจดานหลักทรัพย 
โดยใหลูกชายเปนผูดูแล หลังจากน้ันไดเกิดปญหาลูกชายบริหารงานผิดพลาดสงผลใหคนงานประทวง และกิจการขาดทุน 
รวมท้ังปญหาการแยงชิงผลประโยชนทางธุรกิจในกลุมเครือญาติ แตอาเหลียงสามารถใชคุณธรรมแกไขปญหาตางๆ 
ใหผานพนไปไดดวยดีในทายท่ีสุด 

 นวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ยังประกอบสรางตัวละครเอกอาเหลียงในเรื่อง ลอดลายมังกร ใหมีฐานะเปนวีรบุรุษ
ทางการคา ท่ีสามารถอธิบายไดดวยผังแสวงหา (Quest Model) ดังตอไปน้ี 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากผังแสวงหา จะเห็นวาอาเหลียงถูกจัดวางใหเปนผูแสวงหาความเปนปกแผนทางธุรกิจใหตระกูลสือพานิชย 

อาเหลียงตองพบกับอุปสรรคในการทําธุรกิจอยูเสมอ แตอาเหลียงสามารถฝาฟนหรือแกไขปญหาตางๆ ได เน่ืองจากมี
ผูชวยหรือสิ่งสนับสนุนท่ีสําคัญ ผูชวยและสิ่งสนับสนุนน้ัน เปนการทําใหอาเหลียงเปนตัวละครท่ีมีความยิ่งใหญ หรือมี
อํานาจในทางเศรษฐกิจ และเปนตัวละครท่ีดีงามอีกดวย 

สําหรับผูชวยท่ีทําใหอาเหลียงเปนตัวละครท่ียิ่งใหญ หรือมีอํานาจในทางเศรษฐกิจคือ ขาราชการระดับสูง   
เห็นไดจากตอนท่ีอาเหลียงเริ่มตั้งบริษัทการเงิน คือ นัฐกิจหลักทรัพย อาเหลียงไดเชิญนายตํารวจระดับอัศวินแหวนเพชร
ซึ่งมีความสัมพันธอันดีกับอธิบดีกรมตํารวจ พล.ต.อ.เผา ศรียานนท มาเปนประธานบริษัท และมีนายตํารวจระดับรอง  
ลงไปเปนกรรมการ เน่ืองจากอาเหลียงเปนชาวจีนอพยพท่ีมีฐานะท่ีต่ําตอยในสังคมไทย ทําใหไมเปนเช่ือถือหรือยอมรับ
ของคนในสังคมไทย แตเมื่อมีนายตํารวจระดับสูงมาเปนผูบริหาร ทําใหนัฐกิจหลักทรัพยไดรับความนาเช่ือถือ และ
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นายตํารวจเหลาน้ียังมีความสัมพันธอันดีกับผูมีอํานาจทางการเมืองในขณะน้ัน ทําใหนัฐกิจหลักทรัพยเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็วและมั่นคง  สวนนายตํารวจระดับสูงและรัฐบาล  ก็ไดรับประโยชนทางการเงินเปนจํานวนมากจากนัฐกิจ
หลักทรัพย ตอมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากเหตุการณปฏิวัติ และผูนําประเทศเปลี่ยนเปนจอมพลสฤษดิ์ 
ธนรัชต สงผลใหผูท่ีอยูฝายรัฐบาลเดิมน้ันถูกตรวจสอบจับกุม อาเหลียงจึงตองหนีภัยไปอยูท่ีฮองกง แตเมื่อกลับมา
เมืองไทย อาเหลียงได      “กันเงินจํานวนหน่ึง” ไวบํารุงพรรคการเมืองตางๆ อยูเสมอ พรอมท้ังสอนลูกหลานใหปฏิบัติ
ตาม เปนการแสดงใหเห็นวาการเมืองและรัฐบาลมีความสําคัญตอการทําธุรกิจการคาอยางแยกจากกันไมได การท่ีอาเหลียง 
สงตอความคิดน้ีถึงลูกหลาน ทําใหแนวคิดน้ีมีลักษณะเปน “ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ” เพ่ือทําใหการคาราบรื่น  

ผูชวยท่ีสนับสนุนใหอาเหลียงเปนนักธุรกิจท่ีมีอํานาจ และมีความมั่งค่ังท่ีสําคัญอีกกลุมหน่ึงคือเครือญาติ เห็นได
จากตอนท่ีอาเหลียงตองหนีภัยทางการเมืองในชวงการปฏิวัติ พ.ศ. 2500 ไปยังประเทศฮองกง โดยมีเงินติดตัวไปเพียง
เล็กนอยทําใหประสบความยากลําบากเปนอยางมาก นวนิยายเรื่องนี้กําหนดใหอาเหลียงไดรับการชวยเหลือจาก     
รอเจอร เฟย นักธุรกิจท่ีร่ํารวยมีอํานาจในฮองกง และมีความสัมพันธทางเครือญาติกับอาเหลียงคือ เปนพอของเปกก้ี
ภรรยาลูกชายคนรองของตน ทําใหอาเหลียงไดรับการชวยเหลือจากรอเจอร เฟย ในการกอตั้งบริษัทเนชันแนล ทรัสต 
ในฮองกงไดสําเร็จ แตรอเจอร เฟย หวังผลประโยชนเชนกันคือ ตองการใหแอนดี้ ลูกชายคนรองของอาเหลียงหรือลูกเขย
ของตนมาดูแลกิจการเดินเรือในฮองกงรวมท้ังเนชันแนล ทรัสต แตอาเหลียงเห็นวาลูกชายคนรองคุมกิจการท่ีเมืองไทย 
อยูแลว การทําเชนน้ีจะทําใหลูกชายคนรองมีอํานาจทางธุรกิจมากเกินไป และเปนไปไดวาจะเปนการเปดโอกาสใหกิจการ
ท้ังหมดถายโอนสูรอเจอร เฟย อาเหลียงจึงสงเทียน ลูกชายคนโตไปคุมเนชันแนล ทรัสต แทน ทําใหรอเจอร เฟย ไมพอใจ 
แตอาเหลียงกลับสามารถรักษาความสัมพันธเชิงเครือญาติกับรอเจอร เฟย ไวไดดวยการใหชาญชัย ลูกชายของแอนดี้กับ
เปกก้ีเดินทางมาอยูฮองกง เพ่ือใหรอเจอร เฟย หายโกรธ เมื่อไดอยูใกลชิดหลานชาย  

นอกจากน้ีอาเหลียงยังสอนใหลูกหลานเห็นความสําคัญของกลุมเครือญาติ เห็นไดจากการท่ีชาญชัยผูเปนหลาน
ไดไปเปดบริษัทสินทอง เพ่ือตองการแขงขันทางการคากับอาเหลียง แตสุดทายประสบปญหาขาดทุน แตอาเหลียงกลับ
บอกใหลูกหลานชวยเหลือชาญชัย โดยการกลาวเปรียบเทียบกับความแข็งแกรงของไผหลายกอท่ีมารวมกัน ทําใหเห็นวา
การทําธุรกิจแบบพ่ึงพากันในกลุมเครือญาติมีความสําคัญมาก เพราะทําใหธุรกิจมีความมั่นคง นวนิยายเรื่องน้ียังแสดงวา
ลูกหลานท่ีชวยอาเหลียงบริหารงานอยางเต็มกําลัง โดยไมคิดแยกตัวออกจากธุรกิจครอบครัว ตางไดรับสิ่งดีงามตอบแทน 
คือไดรับการยกยองและทําใหธุรกิจเจริญกาวหนา ตรงขามกับชาญชัยผูคิดแยกตัวออกจากธุรกิจครอบครัว ท่ีบริหารธุรกิจ
ลมเหลวถึง 2 ครั้ง จนตองกลายเปนอาชญากรทางเศรษฐกิจ และถูกจับกุมตัวในท่ีสุด  

นอกจากผูชวยเหลือแลว นวนิยายเรื่องน้ีไดแสดงวาสิ่งสนับสนุนสําคัญ ท่ีทําใหอาเหลียงประสบความสําเร็จดาน
ธุรกิจการคาคือ ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการมีคุณธรรม ความสามารถท่ีเดนชัดของอาเหลียงเห็นไดจากการท่ี 
อาเหลียงไดตั้งสํานักงานกลางคือ นัฐกิจโกศล และจัดใหมีกลุม “ปศาจพันตา” หรือกลุมบุคคลที่คอยติดตาม
ความเคลื่อนไหวของบริษัทในเครือ และตรวจสอบการทํางานของผูบริหารฝายตางๆ ในบริษัท เพ่ือแจงใหอาเหลียงทราบ 
ทําใหอาเหลียงรับรูวิธีการบริหารงานของบุคคลในบริษัทไดเปนอยางดี สงผลใหการทํางานเปนไปตามระบบท่ีอาเหลียง  
ไดจัดไว อาเหลียงยังมีความสามารถในการบริหารคนคือ การใหลูกหลานแสดงความสามารถดานการบริหารงานตาม
หนาท่ีท่ีตนถนัด และไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางลูกหลานในบริษัทอยูเสมอ  

นวนิยายเรื่องน้ียังแสดงวาอาเหลียงเปนผูยึดมั่นในคุณธรรม ดังตอนท่ีอาเหลียงติดภาพเขียนรูปมดตัวใหญ
เพ่ือใหคติธรรมสอนตนเองและสมาชิกในครอบครัววา 
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มดเปนสัตวที่ขยันขันแข็ง มานะอดทน และบากบั่นพากเพียร ตอใหฝนตกแดดออก 

หรือไกลแสนไกลแคไหนมดก็ไมยอทอ หรือเหน่ือยหนายกับการออกไปหาอาหาร... มดเปนสัตว
สะอาดท้ังความเปนอยูและอาหารการกิน ซ่ึงอันน้ีเราถือวามันสุจริต... มันมีระเบียบวินัย และท่ี
สําคัญคือรักพวกพอง ถึงมันจะตัวเล็กนิดเดียว แตถาใครมารังแก มันก็ชวยกันตอสูอยางไมกลัวตาย 

(ลอดลายมังกร.  2540 : 43) 
 

จากขอความขางตนจะเห็นวา คุณธรรมท่ีอาเหลียงกลาวถึงน้ันลวนเปนคุณธรรมท่ีทําใหการบริหารธุรกิจของ   
อาเหลียงประสบความสําเร็จท้ังสิ้น กลาวคือ ความขยันขันแข็ง อดทน หรือทํางานหนักมากเทาใด ยิ่งสงผลใหสามารถ
ผลิตสินคาเปนจํานวนมากและหลากหลาย การมีระเบียบวินัยเปนสิง่ท่ีชวยใหการผลิตสินคาเสร็จเร็วตามกําหนด หรือชวย
ใหการวางแผนทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ การรักพวกพองเปนสิ่งสําคัญท่ีนําไปสูการชวยเหลือพ่ึงพากัน และชวยกันปกปอง
ผลประโยชนทางธุรกิจในกลุมตน และความซื่อสัตยสุจริตทําใหลูกคาเกิดความเช่ือมั่น เห็นไดจากเมื่อเทียนลูกชายคนโต
นําเงินของบริษัทหลักทรัพยเนชันแนล ทรัสต ไปใชเปนการสวนตัวและไมสามารถคืนเงินไดทัน ลูกคาตางพากันเขาช่ือเพ่ือ
ฟองรอง เหตุการณวิกฤตถึงข้ันเกือบทําใหบริษัทลมละลาย แตอาเหลียงกลับใช “ความซื่อสัตย” แกไขปญหา ดวยการ
โอนเงินจากสํานักงานกลางไปชําระหน้ีใหลูกคา อีกท้ังเชิญลูกคามารวมงานเลี้ยงท่ีจัดข้ึนอยางหรูหรา ทําใหลูกคาเกิด
ความเช่ือมั่นทางการเงินอีกครั้ง สงผลใหเนชันแนล ทรัสต ยังคงสถานภาพการเปนบริษัททางการเงินท่ีมีช่ือเสียงตอไปจน
สามารถคืนเงินใหสํานักงานกลางไดภายในเวลาเพียงสองสัปดาห 

การกําหนดใหอาเหลียงเปนตัวละครท่ีมีผูชวยและมีสิง่สนับสนุนจนสามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ และไดรับในสิ่ง
ท่ีตนตองการ คือการสรางความมั่นคงทางธุรกิจใหตระกูลสือพานิชยไดสําเร็จ ทําใหอาเหลียงมีฐานะเปน “วีรบุรุษทาง
การคา” การยกยองนักธุรกิจชาวจีนผูทําการคาในระบบทุนนิยมเสรีนี้ จึงสื่อนัยของการยกยองหรือสงเสริมระบบทุนนิยม
เสรี ไปพรอมกันดวย และยังเปนการแสดงวาการสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักธุรกิจกับขาราชการระดับสูง 
นักการเมือง และเครือญาติ เปน “สิ่งท่ีพึงปฏิบัติ” เพราะทําใหการทําธุรกิจมีความเจริญกาวหนา 
  
สําเภาทอง : นวนิยายแหงการผลิตสรางวีรบุรุษทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและการลดทอนความรุนแรง

ของ วิกฤตทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540  
 นวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล เปนนวนิยายท่ีกลาวถึงธนพงศลูกชายคนโตของปุญญรัตนการ
ชาง ท่ีตองทําหนาท่ีแกไขปญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนกับบริษัท หลังจากท่ีพอของเขาฆาตัวตายในเหตุการณวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งใหญของประเทศใน พ.ศ. 2540 ธนพงศยังตองประสบปญหาพนักงานในบริษัทไมเช่ือถือ ปญหาความ
ขัดแยงทางความคิด การแยงชิงอํานาจและผลประโยชนกันในบริษัท แตธนพงศสามารถฝาฟนอุปสรรคปญหาตางๆ ไปได
ดวยความมุงมั่น อดทน และไดรับความชวยเหลือดานการบริหารธุรกิจจากผูท่ีมีความสามารถ ทําใหเขาสามารถรักษา
บริษัทของพอใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจได ซึ่งสอดคลองกับขนบและแนวเรื่อง (Genre) ของการเปนวรรณกรรม   
แนวสูชีวิต ท่ีตัวละครเอกตองตอสูฝาฟนกับปญหาและอุปสรรคอยางใดอยางหน่ึงดวยความยากลําบาก แตจะมีผูชวยท่ีมี
ความสามารถชวยเหลือใหสามารถฝาฟนอุปสรรคได ทําใหตัวละครเอกไดรับสิ่งท่ีตองการในทายท่ีสุด การกําหนดให    
นวนิยายเรื่อง สําเภาทอง อยูภายใตขนบของวรรณกรรมแนวสูชีวิต ทําใหผูอานเช่ือวาวิกฤตทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม
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แมวาจะเปนปญหาใหญเพียงใดแตก็สามารถแกไขจัดการไดในระดับบุคคลหรือองคกร และทําใหตัวละครธนพงศ
ผูตอสูฝาฟนกับวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญของประเทศ มีฐานะเปน “วีรบุรุษ” หรือ “ผูชนะ” ตามขนบของวรรณกรรม
แนวสูชีวิต  

การประกอบสรางตัวละครเอกธนพงศ ใหมีฐานะเปนวีรบุรุษผูฝาฟนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม
เสรี สามารถอธิบายไดดวยผังแสวงหา (Quest Model) ดังตอไปน้ี 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากผังแสวงหา จะเห็นวาธนพงศนั้นมีสิ่งท่ีแสวงหาคือ ตองการใหบริษัทรับเหมากอสรางของเขาดําเนินกิจการ

ตอไปได แตก็ตองพบอุปสรรคตางๆ คือ วิกฤตทางเศรษฐกิจ การขาดประสบการณในการบริหารธุรกิจ อีกท้ังประสบ
ปญหาในบริษัท ท้ังการแยงชิงผลประโยชนหรือการขัดแยงทางความคิด และมีผูรวมงานท่ีไมยอมรับในความสามารถของเขา 
แตนวนิยายเรื่องน้ีไดแสดงวาธนพงศมีผูชวยและสิ่งสนับสนุน ทําใหเขาสามารถฝาฟนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจได 

สําหรับผูชวยท่ีสําคัญของธนพงศคือ บรรพบุรุษผูเปนแบบอยางท่ีดีและเปนกําลังใจใหเขาตอสูกับอุปสรรคตางๆ 
เน่ืองจากปูของธนพงศเปนชาวจีนอพยพท่ีลงเรือสําเภามายังประเทศไทย ตองตอสูกับความยากลําบากดวยการทํางาน
เปนกรรมกรรับจาง ซื้อเสื้อผาเกามาขาย แตในทายท่ีสุดสามารถลงทุนทํากิจการคาจนประสบความสําเร็จ ธนิตบิดาของ
ธนพงศ นํารูปเรือสําเภาจีนจําลองลําใหญทําดวยกระเบ้ืองเคลือบสีทองอรามมาตั้งไวท่ีบาน เพ่ือเปนกําลังใจในการตอสู
อุปสรรคในการทําธุรกิจ เมื่อธนพงศไดมองรูปเรือสําเภาก็ทําใหเขามีกําลังใจท่ีจะสานตอกิจการปุญญรัตนการชาง หลังจากท่ี
พอเสียชีวิต และมีกําลังใจท่ีจะตอสูกับวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีสงผลกระทบรุนแรงตอบริษัท การท่ีนวนิยายเรื่องน้ีกําหนดให
ธนพงศไดรับแบบอยางท่ีดีจากบรรพบุรุษ และฝาฟนอุปสรรคทางธุรกิจเชนเดียวกับบรรพบุรุษของตนน้ี เปนการแสดง
ใหเห็นถึงความดีงามของการสืบทอดการทําธุรกิจการคาในระบบทุนนิยมเสรีไปดวย 

นอกจากน้ีพอของเขายังสรางความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัทรับเหมากอสรางเทวาคอนสตรัคชัน ซึ่งมีนุจรี
เปนเจาของบริษัท นุจรีเปนหญิงสาวท่ีศรัทธาและรําลึกในบุญคุณของธนิตบิดาของธนพงศท่ีเคยชวยเหลือ และให
คําแนะนําดานธุรกิจ นุจรีจึงตอบแทนบุญคุณของธนิตดวยการใหความรูดานการทําธุรกิจแกธนพงศ ทําใหธนพงศมีผูท่ีมี
ความสามารถคอยใหความชวยเหลือ นุจรียังมีความสัมพันธอันดีกับผูใหญในระดับอธิบดีกรมวิศวกรรม จึงชวยเหลือ    
ธนพงศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งน้ี ดวยการชวยเหลือใหบริษัทของธนพงศไดรับงานซอมแซมอาคารของ
สถาบันไบโอเคมี และไดเขารวมเปนซับคอนแทรกเตอรของบริษัทเทวาคอนสตรัคชัน ในโครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนนของกรมวิศวกรรม ทําใหปุญญรัตนการชางมีสถานะทางการเงินท่ีดีขึ้น และอยูรอดไดทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ 
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นวนิยายเรื่องน้ียังแสดงวา การมีความมุงมั่น ตั้งใจจริง และอดทน เปนคุณธรรมสําคัญท่ีชวยใหรอดพนจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ เห็นไดจากธนพงศเปรียบตนเองเปนไตกงเรือ ท่ีตองมีความมุงมั่นอดทน นําพาบริษัทใหรอดพนจากลม
พายุคือวิกฤตเศรษฐกิจ ท้ังยังแสดงวาการมีความหวังและมุงมั่นทําใหสามารถแกปญหาทางเศรษฐกิจได วิธีการมองปญหา
เชนน้ีทําให “วิกฤตทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540” อยูในระดับเดียวกับปญหาหรืออุปสรรคอ่ืนๆ ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดในชีวิต
เพียงช่ัวครั้งช่ัวคราวเทาน้ัน และยังเปนปญหาท่ีแกไขจัดการไดในระดับบุคคลดวยการมีคุณธรรม การท่ีธนพงศสามารถ 
ฝาฟนอุปสรรคจนประสบความสําเร็จ สามารถชวยใหบริษัทดําเนินกิจการตอไปดังท่ีตั้งใจไว ทําใหธนพงศมีฐานะเปน 
“วีรบุรุษทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ” ท่ีควรไดรับการยอมรับยกยอง 

นอกจากน้ีนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ไดแสดงการลดทอนปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในชวง พ.ศ. 2540 ดวยชุด
คําอธิบายสาเหตุของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในชวง พ.ศ. 2540 ของตัวละครนุจรี สามารถแยกเปนชุดเหตุการณไดดังน้ี 
  

เหตุการณท่ี 1 : ในชวง พ.ศ. 2532  2534 มีนักธุรกิจไตหวันมาลงทุนที่ดิน และตลาดหุน เปน
จํานวนมาก มีการปนราคาท่ีดินและหุนใหสูงมากข้ึน เกิดการกูเงินจํานวนมากเพ่ือทํา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และสถาบันทางการเงินรับจํานองท่ีดินท่ีมีราคาสูงเกินความจริง  
จนเกิดปญหาหน้ีสูญ – หน้ีเสีย 

เหตุการณท่ี 2 : ในชวง พ.ศ. 2534 เปนตนมา สภาวะทางการเมืองไมมั่นคง เพราะการยุบสภาบอยครั้ง 
นักการเมืองไมมั่นใจในความมั่นคงของตน จึงหาทางทุจริตดวยการผลักดันโครงการขนาดใหญ 
เพ่ือผลประโยชนของตน สงผลใหคาใชจายในประเทศสูงข้ึน เกิดหน้ีสิน ขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด ระบบการเงินออนแอ เกิดการเทขายเงินบาท 

เหตุการณท่ี 3 : การสงออกขยายตัวสูงในชวง พ.ศ. 2535  2538 แตไมไดปรับปรุงใหมีความสามารถ
แขงขันในระยะยาวจึงเกิดการชะงักงันใน พ.ศ. 2539 

เหตุการณท่ี 4 : เงินทุนจากตางประเทศท่ีเขามาในประเทศไทยเพ่ือหวังผลกําไรระยะสั้น เริ่มถอนการ
ลงทุนจากประเทศไทย 

เหตุการณท่ี 5 : ตางประเทศชะลอการลงทุน และเรงรัดหน้ีสินจากแหลงเงินตางประเทศ 
เหตุการณท่ี 6 : คนไทยใชเงินเกินตัวเน่ืองจาก พ.ศ. 2530  2533 ราคาท่ีดินสูงข้ึน เงินทุนตางประเทศ 

เขามามาก และเงินบาทมีสภาพคลอง 
       (สําเภาทอง.  2541 : 6568) 

 
จากท่ีกลาวมาจะเห็นวา วิธีการอธิบายสาเหตุของปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 น้ัน ไมไดเก่ียวของหรือ

เช่ือมโยงกับระบบทุนนิยมเสรี แตกลับแสดงใหเห็นวาวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งน้ี เกิดจากเหตุการณทางเศรษฐกิจตางๆ 
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังเหตุการณทางการเมืองท่ีไมมั่นคงมาประจวบเหมาะกัน มีลักษณะเก่ียวพันกันเปน
ลูกโซ และสงผลรายในคราวเดียวกัน  

นวนิยายเรื่องน้ียังแสดงวา สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งน้ีคือ การท่ีคนไทยขาดความรูความ
เขาใจในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี โดยกําหนดใหตัวละครเอแคลรนักศึกษามหาวิทยาลัย กลาวถึงระบบทุนนิยม  
วาเปนเกมการตอสูแบบหน่ึง ทําใหคนไทยท่ีออนประสบการณในระบบน้ีจึงกลายเปนผูพายแพ และยังกําหนดใหตัวละคร
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ตัวน้ีกลาวยกยองจอรจ โซรอส นักธุรกิจชาวอเมริกันผูมีช่ือเสียงดานการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจในระดับโลก    
เขาจึงเปนผูรูเทาทัน และไดรับประโยชนจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีอยางเต็มท่ี นวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ยังแสดงวา
สาเหตุการเกิดวิกฤตในครั้งน้ี เกิดจากการใชจายท่ีผิดพลาดในระดับบุคคล โดยการกําหนดใหตัวละครสามีภรรยา        
ตางกลาวโทษพฤติกรรมการใชจายเกินตัวของกันและกัน 

วิธีการลดทอนความรุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจในนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง อีกประการหน่ึงคือ การกระจาย
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใหเปนของทุกคนโดยเทาเทียมกัน ดังตอนท่ีธนพงศกลาวกับพนักงานบริษัทของตนวา 
 

เวลาน้ีบริษัทเปนของพวกคุณทุกคน และผมไมอยากจะใชคําพูดของประธานาธิบดีเคเนดี้
ท่ีวา ‘อยาถามวารัฐจะใหอะไรแกคุณ แตจงถามตัวเองวาคุณจะใหอะไรแกรัฐ’ แตผมอยากจะขอ
ความรวมมือรวมใจ และความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวจากพวกคุณฝาฟนอุปสรรคตางๆ รวมกัน และ
ชวยกันคนละไมคนละมือโดยไมเก่ียงงอน ชวงเวลาตอไปน้ีอาจจะเปนชวงเวลาท่ีมืดมิดท่ีสุดของ   
ปุญญรัตนการชาง แตผมเช่ือมั่นวาเราจะผานพนมันไปได ตราบเทาท่ีเรายังมีความหวัง มีกําลังใจ    
มีความเช่ือมั่นในกันและกัน และความสามัคคี ถาใครคิดวาตนเองมีความคิดท่ีจะชวยเหลือบริษัทได 
ก็เสนอมาเลย 
       (สําเภาทอง.  2541 : 7677) 

 
จากคํากลาวน้ีจะเห็นวา ตัวละครธนพงศไดพยายามทําใหพนักงานในบริษัททุกคนสํานึกวา ปญหาของบริษัท  

ท่ีสืบเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจน้ี เปนปญหาท่ีพนักงานตองมีสวนชวยกันแกไข และทําใหพนักงานเห็นวาการทําเพ่ือ
บริษัทเปนสิ่งสําคัญมาก โดยยกคํากลาวของประธานาธิบดีเคเนดี้ ในเรื่องการทําประโยชนเพ่ือรัฐมาอางอิง การท่ีตัวละคร
แสดงวาไมไดตั้งใจจะยกคํากลาวน้ีมา กลับยิ่งเปนการเนนความสําคัญของคํากลาวน้ีมากข้ึน และยังแสดงใหพนักงานเห็น
วา การมีคุณธรรมชุดหน่ึงคือ ความมุงมั่น สามัคคี สามารถชวยแกวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งน้ีได พรอมท้ังกลาวเชิญชวนให
พนักงานแสดงความคิดเห็นเพ่ือชวยเหลือบริษัท จึงเปนการเนนย้ําวาพนักงานมีบทบาทหนาท่ีในการแกไขปญหาในบริษัท 
นวนิยายเรื่องน้ีไดแสดงวา เมื่อธนพงศกลาวจบทําใหพนักงานมีความศรัทธาในตัวเขา เปนการแสดงวาพนักงานบริษัท
ยอมจํานนตอชุดคําอธิบายของธนพงศ และยอมรับ “บทบาทหนาที่” ในการชวยเหลือบริษัทตามที่ธนพงศตองการ 
โดยไมมีการตั้งคําถามเก่ียวกับขอเสียของระบบการบริหารงานของบริษัท หรือตั้งคําถามเก่ียวกับขอเสียในระบบทุนนิยม
เสรี  
 
เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง : นวนิยายในฐานะเครื่องมือทางอุดมการณ    

นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย เปนนวนิยายท่ีแสดงปญหาความเหลื่อมล้ําดานชนช้ันทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปน
ปญหาสําคัญในระบบทุนนิยมเสรี แตกลับกําหนดใหตัวละครไมไดรับความทุกขจากปญหาน้ัน และสามารถอยูรวมกับ
ปญหาความยากจนไดดวยการใชคุณธรรมในการแกไขปญหา แสดงวาผูที่มีฐานะยากจนสามารถเลื่อนชนช้ันทางเศรษฐกิจ
ใหสูงข้ึนได จึงทําใหไมเกิดความขัดแยงรุนแรงระหวางชนช้ัน สวนนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ไดสราง “วีรบุรุษทางการคา” 
เพ่ือแสดงใหเห็นถึงคุณคา และความสําคัญของการประกอบธุรกิจการคาในระบบทุนนิยมเสรี เชนเดียวนวนิยายเรื่อง 
สําเภาทอง ท่ีสราง “วีรบุรุษทามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจ” เพ่ือแสดงวา วิกฤตเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมสามารถแกไข
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จัดการไดดวยชุดคุณธรรมคือ ความมุงมั่น อดทน อีกท้ังแสดงวาวิกฤตเศรษฐกิจไมไดเกิดจากระบบทุนนิยมเสรี แตเกิด
จากพฤติกรรมการใชจายท่ีผิดพลาดของบุคคล การขาดประสบการณในการทําธุรกิจ นอกจากน้ีนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง 
ยังกําหนดใหตัวละครเจาของบริษัท กลาวถึงหนาท่ีของพนักงานทุกคน ท่ีตองชวยเหลือบริษัททามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ 
เหตุการณตอนน้ีจึงเปนภาพแทนแสดงการแกไขวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐ กลาวคือ เจาของบริษัทเปนตัวแทนของผูนํา
รัฐบาล พนักงานเปนตัวแทนของประชาชน และบริษัทเปนตัวแทนของประเทศ เหตุการณตอนน้ีจึงสื่อนัยวา ประชาชน
ชาวไทยทุกคนมีบทบาทหนาท่ีในการจัดการแกไขวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหประเทศชาติปลอดภัยมั่นคง  

การสื่อความหมายในนวนิยายดังกลาวน้ี เปนการปลูกฝงหรือหลอหลอมใหสมาชิกในสังคมเห็นวา ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี เปนระบบเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด สงผลใหสมาชิกในสังคมมีการสงเสริมหรือดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท่ีสอดคลองกับแนวทางของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี นอกจากน้ีการท่ีนวนิยายแสดงการ
ลดทอนความรุนแรงของปญหาท่ีเกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี วาเปนปญหาท่ีไมเกิดจากตัวระบบโดยตรง  
เปนการทําใหสมาชิกในสังคมไมเห็นขอเสียท่ีรุนแรงของระบบทุนนิยมเสรี ไมเกิดการตั้งคําถามกับระบบหรือนโยบาย  
เปดการคาเสรีของรัฐ ทําใหรัฐสามารถดําเนินนโยบายตามแนวทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีตอไปได และการท่ีนวนิยาย   
ไดแสดงวา หนาท่ีแกไขวิกฤตเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมเสรี เปนหนาท่ีของสมาชิกในสังคม โดยการทําใหเห็นวาสมาชิก 
ในสังคมเปนสวนสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหา หรือทําใหเห็นวาปญหาทางเศรษฐกิจเปนปญหาของทุกคน เพ่ือใหเกิดความ
รับผิดชอบรวมกัน อีกท้ังแสดงวาปญหาตางๆ ในระบบทุนนิยมเสรี เปนเรื่องท่ีจัดการแกไขไดดวยการมีคุณธรรมในระดับ
บุคคลหรือองคกร ทําใหรัฐไมตองแสดงบทบาทในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน สงผลใหรัฐยังคงธํารงรักษาระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเสรีตอไปไดอีกดวย นวนิยายเหลาน้ีจึงมีฐานะเปน “กลไกทางอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี” ของรัฐ
อยางแทจริง 

นอกจากน้ีการท่ีนวนิยายท้ัง 3 เรื่อง ไดรับรางวัลจากหนวยงานดานวรรณกรรม มีการพิมพซ้ําหลายครั้ง ทําให
หลายสถาบันการศึกษาจัดซื้อนวนิยายเหลาน้ีไวในหองสมุด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดอาน หลายสถาบันการศึกษา        
ไดคัดเลือกใหนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย เปนหนังสืออานนอกเวลา อีกท้ังนวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร และนวนิยาย
เรื่อง สําเภาทอง ยังไดรับการเผยแพรในรูปแบบของละครโทรทัศน จึงยิ่งเปนการผลิตซ้ําอุดมการณทางเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเสรี ใหเผยแพรสูสมาชิกในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

อุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง ของ
ประภัสสร เสวิกุล น้ี ยังไดทําหนาท่ีรวมกับปฏิบัติการอ่ืนในสังคม จึงทําใหผูอานนวนิยายเช่ือวาอุดมการณทุนนิยมเสรี      
ท่ีปรากฏในนวนิยายเปน “ความเปนจริงตามธรรมชาติ” หรือเปนสิ่งท่ี “พึงตระหนักและปฏิบัติตาม” ปฏิบัติการทาง
อุดมการณท่ีสําคัญคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504  2509) ท่ีรัฐเริ่มเปดประเทศ
เพ่ือรองรับทุนตางชาติ สินคาเกษตรถูกสงเสริมใหมีความสําคัญ เพ่ือนํารายไดภาคเกษตรมาสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
ทางการผลิตแบบอุตสาหกรรม จึงมีคําขวัญท่ีแสดงใหเห็นถึงการสงเสริมอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีอยางชัดเจน
คือ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตอมา จนถึงแผนพัฒนา
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540  2544) รัฐยังคงมุงเนนการขยายตัว และรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวทางทุน
นิยมเสรีอยางตอเน่ือง 

ปฏิบัติการทางอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีท่ีเห็นไดชัดอีกประการหน่ึงคือ นโยบายการสงเสริม      
การลงทุนจากตางชาติใน พ.ศ. 2531 ในชวงน้ีมีการกอสรางอาคารชุด เลนหุน ทําใหมีเศรษฐีใหมเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก 
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ราคาท่ีดินและอสังหาริมทรัพยมีราคาสูง จนกลายเปน “ยุคทองทางเศรษฐกิจของไทย” ทําใหอํานาจเศรษฐกิจเหนือกวา
อํานาจทางการเมือง เห็นไดจากการท่ีนักธุรกิจเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ (ลิขิต ธีรเวคิน. 
2535 : 218219) ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดออกประกาศ เพ่ืออนุญาตใหธนาคารพาณิชยของไทย และตางประเทศ
เปดเสรีทางการเงินเพ่ือใหเงินตราไหลเวียนเขาสูประเทศ  

อยางไรก็ตามใน พ.ศ. 2540 ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยมครั้งใหญในประเทศไทย หรือท่ีเรียกกันวา 
“เศรษฐกิจยุคฟองสบูแตก” ซึ่งเช่ือมโยงกับวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยมของโลก ทําใหคนวางงานเปนจํานวนมาก รายได
ประชากรลดลง ธุรกิจทุกขนาดประสบปญหาลมละลาย คุณภาพชีวิตประชากรต่ําลง อีกท้ังประเทศไทยตองเปนหน้ี
ตางชาติ และอยูภายใตการควบคุมของกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งน้ีทําใหเกิดชุดวาทกรรม เพ่ืออธิบายถึงสาเหตุและแนวทางแกไขวิกฤตเศรษฐกิจ
ท้ังในรูปแบบของหนังสือ บทความ หรือการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการเพ่ือนําเสนอแกประชาชนซึ่งสอดคลองกับ
ชุดคําอธิบายในนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง เห็นไดจากการสนทนาเรื่อง “วิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2540 
สาเหตุ วิธีแกปญหา และอนาคต” ของบริษัทไทยวิจัยและฝกอบรม ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2540 การสนทนา  
ในครั้งน้ีเปนกลไกทางอุดมการณรูปแบบหน่ึง เพ่ือแสดงวาวิกฤตการณเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนน้ี ไมไดเกิดจากระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมเสรีโดยตรง หรือไมไดตั้งคําถามเก่ียวกับนโยบายการเปดการคาเสรีของรัฐ แตแสดงวาวิกฤตเศรษฐกิจเกิดจาก
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจท่ีไมเหมาะสมของภาคเอกชน ท่ีมีการลงทุนมากเกินไป มีการบริโภคอุปโภคท่ีเกินตัวและไมมี
ประสิทธิภาพ โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศท่ียังบกพรอง และไมไดปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน        
การเขาใจคําวาโลกาภิวัตนไมดีพอ รวมถึงการเมืองท่ียังไมมีเสถียรภาพ และการบริหารราชการท่ีไมโปรงใส นอกจากน้ี  
ยังแสดงแนวทางแกไขเพ่ือธํารงรักษาระบบทุนนิยมเสรี ดวยการรักษาสภาพคลองทางการเงิน รักษาความมั่นคงของ
สถาบันทางการเงิน และสงเสริมการสงออก (บริษัทไทยวิจัยและฝกอบรม.  2540 : 14) 

นอกจากน้ี เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541 : 3237) ไดเขียนบทความวิเคราะหสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ไทยวา เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลเปนสําคัญ ท้ังการหวังรวยทางลัดจากการเก็งกําไรในตลาดหลักทรัพย การใชจาย
สุรุยสุราย การทําตามกระแสจนทําใหเกิดอสังหาริมทรัพยลนตลาด ขาดความรอบคอบในการกูเงินลงทุน และความไม
รอบคอบของธนาคารในการปลอยเงินกู เปนตน 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นวานวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล  
มีฐานะเปนกลไกทางอุดมการณ หรือเปนปฏิบัติการทางวาทกรรมของรัฐท่ีมีความสอดคลองกับปฏิบัติการสงเสริม
อุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีท่ีปรากฏอยูแลวในสังคมไทย การท่ีนวนิยายและปฏิบัติการเหลาน้ีสามารถดํารงอยู
ไดในสังคมไทย เน่ืองจากอุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีเปนอุดมการณกระแสหลักของโลก โดยเฉพาะยุคท่ี
เรียกวา โลกาภิวัตน ซึ่งเปนยุคท่ีนําการพัฒนาหรือความเจริญของประเทศ ไปเปนเรื่องเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ    
ตามแนวทางทุนนิยมเสรีอยางเดนชัด สงผลใหประเทศไทยมีอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี เพ่ือใหเกิดการพัฒนา        
ท่ีสอดคลองกับประเทศมหาอํานาจตะวันตก 
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บทสรุป 
นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล เปนนวนิยายท่ีสงเสริม

อุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี กลาวคือ นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ไดลดทอนความรุนแรงของปญหาความ
เหลื่อมล้ําทางสังคมซึ่งเปนปญหาสําคัญในระบบทุนนิยมเสรี ดวยการแสดงวาผูท่ีมีฐานะยากจนสามารถยอมรับใน
สถานภาพ และมีโอกาสเลื่อนชนช้ันทางเศรษฐกิจของตนใหสูงข้ึนได อีกท้ังแสดงวาการมีคุณธรรมสามารถแกไขจัดการ
ปญหาความยากจนได สวนนวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ไดสราง “วีรบุรุษทางการคา” ในระบบทุนนิยมเสรี เพ่ือใหเห็น
อํานาจ และความยิ่งใหญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี และนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ไดสราง “วีรบุรุษทามกลาง
วิกฤตเศรษฐกิจ” เพ่ือแสดงวาวิกฤตเศรษฐกิจสามารถแกไขจัดการไดดวยการมีคุณธรรม และยังลดทอนวิกฤตเศรษฐกิจใน 
พ.ศ. 2540 วาไมไดเกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีโดยตรง แตเกิดจากความผิดพลาดจากบริบทและปจจัย
แวดลอมตางๆ กลาวไดวานวนิยายเหลาน้ีไดรวมกันทําหนาท่ีสื่อความหมายวา อุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี
เปนระบบท่ีทําใหประเทศเกิดความเจริญกาวหนา ไมกอใหเกิดผลกระทบหรือความขัดแยงใดๆ ท่ีสืบเน่ืองมาจากตัวระบบ 
สงผลใหสมาชิกในสังคมเกิดความเช่ือมั่นในอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี นอกจากน้ีนวนิยายท้ัง 3 เรื่องยังถูกทําให
เปนกระแสหลัก คือ ไดรับรางวัลจากหนวยงานดานวรรณกรรม มีการพิมพซ้ําหลายครั้ง การไดรับคัดเลือกเปนหนังสือ  
อานนอกเวลาของสถาบันการศึกษาตางๆ และเผยแพรในรูปแบบละครโทรทัศน จึงชวยใหอุดมการณทางเศรษฐกิจแบบ  
ทุนนิยมเสรีเผยแพรสูประชาชนในวงกวาง นวนิยายท้ัง 3 เรื่องยังทําหนาท่ีรวมกับปฏิบัติการทางอุดมการณทุนนิยมเสรี
ประเภทอ่ืนๆ ในสังคม ทําใหรัฐสามารถธํารงรักษาอุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีไวได 
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จดหมายสือ่รักในงานวรรณกรรมเร่ือง Daddy  Long  Legs กรณีศึกษา : เร่ือง Daddy  Long  Legs 
ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และละครไทยเร่ือง รักเดียวของเจนจิรา 

LOVE LETTER IN DADDY LONG LEGS. CASE STUDY OF ENGLISH, KOREAN 
VERSION AND THAI DRAMA (ONLY LOVE OF JANEJIRA) 

          สุภาวดี ยาดี1 
         Supawadi Yadi 

 

บทคัดยอ 
  

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอิทธิพลในงานวรรณกรรมตางชาติสูวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมเกาหลี 
โดยศึกษาจากเรื่อง คุณพอขายาว คุณพอขายาวฉบับเกาหลี และละครไทยเรื่อง รักเดียวของเจนจิรา ผลการศึกษาพบวา 
เรื่องคุณพอขายาวฉบับเกาหลี และเรื่องรักเดียวของเจนจิรา ไดรับแนวความคิดจากเรื่อง Daddy  Long  Legs 
ดานการนําเสนอกลวิธีการเลาเรื่อง มีลักษณะเหมือนกัน คือ เรื่อง รักเดียวของเจนจิรา ใชกลวิธีการเขียนจดหมาย
เหมือนกับเรื่อง Daddy  Long  Legs แตตางกันคือเรื่อง คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ใชวิธีการเขียนจดหมาย สงทาง
อีเมล ดานตัวละครเอกฝายหญิงท้ัง 2 จะมีลักษณะเหมือนกับเรื่อง Daddy  Long  Legs คือ เปนเด็กกําพรา สวน 
ตัวละครเอกฝายชาย เปนผูใหการอุปการะและมีฐานะดี ดานฉากและสถานท่ีมีลักษณะแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม 
นอกจากน้ีตอนจบในเรื่องรักเดียวของเจนจิราจะจบดวยความสุขของตัวละคร แตในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี     
จะจบดวยความตายของพระเอกคือ คิมจุนโฮ  
 

คําสําคัญ : คุณพอขายาว, รักเดียวของเจนจิรา 
 

Abstract 
 

This article is intended to Study paths competency in foreign literary works and To Korea and 
Thai literature, literary. By studying the subject Daddy  Long  Legs, Daddy  Long  Legs Korea 
Edition, Thai drama love story of Jane JIRA. Study results showed that Long legs father Korea Edition, 
Thai drama love story of Jane JIRA Get ideas from the Daddy  Long  Legs. The narrative strategy 
presentation have the same characteristics is love story of Jane JIRA using tactics similar to the letter's 
writing Daddy  Long  Legs. But it is different story Daddy  Long  Legs Korea Edition use the how to 
write a letter sent by email. Character there are similarities. The end in the story love story of Jane 
JIRA with the characters' happiness. But in the story Daddy – Long  Legs Korea Edition with death. 

Keyword : Daddy Long  Legs; Only Love of Jane JIRA 
                                                 

1 อาจารยประจาํสาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง
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บทนํา 
วรรณกรรมนับวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคายิ่งของสังคมท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เพ่ือใหชนรุนหลังได

ศึกษาหาความรู เพราะวรรณกรรมน้ันไดผานกระบวนการทางความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ กลั่นกรองออกมาจาก
ภูมิปญญาของนักปราชญในอดีต วรรณกรรมจึงเปรียบเหมือนกระจกเงาท่ีสะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยูของคนในแต
ละยุค ท่ีนักปราชญไดแตงวรรณกรรมเรื่องน้ันๆ ท้ังในดานการเมืองการปกครอง ปรัชญาการดําเนินชีวิต คติความเช่ือ 
คานิยม อุดมการณทางสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม จารีตประเพณี (สมัย วรรณอุดร.  2545 : 45) วรรณกรรมตางประเทศ
และวรรณกรรมไทยก็มีท้ังลักษณะท่ีเหมือนและแตกตางกัน ลักษณะท่ีเหมือนกันน้ันอาจเปนเพราะไดรับอิทธิพลทาง
แนวความคิด โครงสรางของเรื่อง ฉาก ตัวละคร และอ่ืนๆ มาสรรคสรางเปนผลงานวรรณกรรมในรูปแบบตางๆ ใหสอดคลอง 
กลมกลืนกับวัฒนธรรมในชาติ แตถึงอยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงของสังคมและวัฒนธรรมแลว จะพบวาลักษณะสิ่งท่ี
ตางกันในเรื่องของระบบวัฒนธรรม อุดมการณของสังคมก็ไมสามารถจะรับมาไดท้ังหมด ท้ังน้ีเพราะความแตกตางของ
สังคมท่ีตางก็มีระบบความคิด ความเช่ือ และวัฒนธรรมของแตละชนชาติท่ีแตกตางกันน่ันเอง 

ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผูศึกษามีความสนใจศึกษาวรรณกรรมท่ีรับอิทธิพลจากตางประเทศมาดัดแปลงเปน
วรรณกรรมของไทย ซึ่งผูศึกษาไดหยิบยกเอาวรรณกรรมเรื่อง Daddy  Long  Legs ของ จีน เว็บสเตอร ผลงานการ
แปลของ สังวรณ ไกรฤกษ มาศึกษาเปนอันดับแรก เพราะมีความเช่ือวา วรรณกรรมเรื่องน้ีมีอิทธิพลตอวรรณกรรมไทย
บางเรื่องน่ันก็คือ เรื่อง รักเดียวของเจนจิรา ผลงานการเขียนของ นิดา ไดกลายมาเปนละครโทรทัศนโดยฝมือของผูจัด 
วรายุธ มิลินทจินดา เมื่อ พ.ศ. 2539 นําแสดงโดยศิริลักษณ ผองโชค ในบทของเจนจิรา สาวนอยผูอาภัพแตยึดมั่น
ในความดี และ วิลลี่ แมคอินทอช แสดงเปน เจารังสิมันต กํากับการแสดงโดยชูศักดิ์ สุธีรธรรม และนอกจากวรรณกรรม
ไทยแลว ดวยอิทธิพลดังกลาวยังมีผลรวมไปถึงเรื่อง คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ซึ่งเคยเปนภาพยนตรเกาหลีไดออกฉายใน 
ค.ศ. 2005 ท่ีผานมา  

ดวยอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่อง Daddy  Long  Legs ของ จีน เว็บสเตอร ไดสงผลตอวรรณกรรมท้ัง 2 
เรื่องน่ันก็คือ การใชกลวิธีการเขียนจดหมาย ตัวอยางเชน 

เร่ือง คุณพอขายาวท่ีรัก 
 

1 ตุลาคม เรียน คุณพอขายาวท่ีรัก 
ดิฉันรักมหาวิทยาลัยน้ีมากคะ และดิฉันรักทานมากท่ีไดกรุณาสงดิฉันมาเรียนท่ีน่ี ดิฉันมี

ความสุขมากทีเดียว รูสึกตื่นเตนอยูทุกขณะจนแทบจะนอนไมหลับ ทานคงจะนึกภาพไมออกวาท่ีน่ี
แตกตางไปจาก “จอนหน เกรีย โฮม” มากเพียงใด ดิฉันไมเคยคิดไมเคยฝนเลยวาจะมีสถานท่ีวิเศษ
เชนน้ีอยูในโลก ...ดิฉันตั้งใจจะเขียนจดหมายยาวๆ และเลาเก่ียวกับการเรียนของดิฉันใหทานฟง  
(คุณลิปเปทบอกวาทานตองการทราบ) แตระฆังเวลาหน่ึงทุมดังข้ึนแลว หมายความวา ภายในเวลา 
10 นาที ดิฉันจะตองไปถึงโรงยิมในชุดกีฬา ทานคิดวาดิฉันจะไดคัดเลือกใหรวมในทีมแขงขัน          
หรือเปลาคะ ? 

       เคารพทานท่ีสุด 
      เจอรูชา แอบบอท 
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เร่ือง รักเดียวของเจนจิรา 
 

 จดหมายฉบับน้ีคงไมใชจดหมายฉบับสุดทายท่ีเจนจะเขียนถึงคุณลุงหรอกคะ เพราะ
ถึงแมวาเจนจะเรียนจบจากท่ีน่ีไปแลว ไมมีความจําเปนอะไรอีกแลวท่ีจะตองรับทุนจากคุณลุงตอไป 
แตเจนก็เคารพรักและสํานึกถึงบุญคุณของคุณลุงเสมอ ไมวาเจนจะไปอยูไหน เจนจะเขียนจดหมาย    
ถึงคุณลุงเสมอคะ เจนขอกราบขอบพระคุณคุณลุงท่ีเมตตาดวยดีเสมอมา เจนขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ
ในสากลโลกดลบันดาลใหคุณลุงมีสุขภพแข็งแรง โรคภัยไขเจ็บอยาไดเบียดเบียนอันตรายใดๆ 
ก็อยาไดพบนะคะ 
       ดวยความเคารพรักอยางสูง 
        เจนจิรา 
ป.ล. เจนหวังเสมอคะวา สักวันคงจะไดมีโอกาสไดพบและกราบแทบเทาคุณลุงสักครั้ง 
 
เร่ือง คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี  
จะไมพบรูปแบบการเขียนจดหมาย แตจะพบลักษณะการเขียนถายทอดเรื่องราวและเหตุการณตางๆ ทางอีเมล

เชน 
 

 “ท่ีเขียนจดหมายพวกน้ีเอาไวก็เพ่ือเก็บความทรงจําท่ีมีตอคุณ ท่ีฉันเขียนอีเมลถึงตัวเอง  
ก็เพราะวา ฉันไมรูวาตอไปตัวเองจะเปนยังไง หากฉันไดอานจดหมายพวกน้ี สักวันฉันอาจไดสารภาพ
ความรักท่ีฉันมีตอคุณ ท่ียังไมอาจบอกไป”  

(คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี : แผนท่ี 2) 
 
เมื่อพิจารณาวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่องพบวา อิทธิพลจาก เรื่อง Daddy  Long  Legs ของ จีน เว็บสเตอร  

สูเรื่อง รักเดียวของเจนจิรา วรรณกรรมไทย และคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ก็คือ การนําเสนอเหตุการณในรูปแบบของ
จดหมาย ซึ่งเปนรูปแบบงานเขียนท่ีใชประกอบหรือผสมผสานกับนวนิยาย เพ่ือสรางรูปแบบใหมในการนําเสนอคือ 
จดหมาย วิธีการผสมผสานมีไดหลายแบบ ท้ังการแทรกจดหมายลงในตัวเรื่อง ใชจดหมายเปดเรื่องหรือปดเรื่อง และ
ดําเนินเรื่องโดยใชจดหมายท้ังหมด สุพรรณี วราทร กลาวไวใน ประวัติศาสตรการประพันธนวนิยายไทยตัง้แตสมยัเริม่แรก
จนถึง พ.ศ. 2475 วา นวนิยายท่ีดําเนินเรื่องโดยใชจดหมายท้ังหมดเริ่มใน พ.ศ. 2434 เชนเรื่อง สงครามชีวิต ของศรีบูรพา  
แตท่ีจริงแลว ในวงวรรณกรรมไทยมีนวนิยายรูปแบบจดหมายปรากฏข้ึนกอนสงครามชีวิต อยางนอย 2 เรื่อง คือ 
จดหมายจางวางหร่ํา ของ น.ม.ส. ซึ่งลงพิมพในทวีปญญาตั้งแต พ.ศ. 2448 และหัวใจชายหนุม ของ รามจิตติ ลงพิมพใน
ดุสิตสมิตเมื่อ พ.ศ. 2464 ถึงแมจดหมายจางวางหร่ําจะเปนเรื่องท่ีไดแนวความคิดจาก Letters from a Self  made 
Merchant to His Son ของ จอรจ ฮอเรซ ลอริเมอร (George Horace Lorimer) แตก็ไดมีการปรับเปลี่ยนบางสวนจนมี
ลักษณะเฉพาะตัวท่ีควรจะถือวาเปนนวนิยายไทย เชนเดียวกับสงครามชีวิต ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก Poor People ของ      
ฟโอดอร ดอสโตเยฟสกี (Fyodor Dostoyevsky) (ปวิวัณณ คําเจริญ.  2543 : 2) ดังน้ัน จึงกลาวไดวานวนิยายท่ีดําเนิน
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เรื่องโดยใชจดหมายท้ังหมดเริ่มปรากฏข้ึนในวงวรรณกรรมไทยตั้งแต พ.ศ. 2448 คือชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเลยทีเดียว 

จะเห็นไดวา วรรณกรรมท่ีมีลักษณะการถายทอดเรื่องราวผานจดหมาย มีมายาวนานตั้งแตอดีต โดยจะพบวา 
วรรณกรรมในลักษณะดังกลาวน้ีไดรับอิทธิพลจากตางประเทศท้ังสิ้น ท้ังน้ีเปนการแสดงใหเห็นวา วรรณกรรมของไทย
สวนใหญมีตนตอทางความคิด และแนวคิดตางๆ มาจากตางชาติ จึงเปนการสะทอนใหเห็นวา คนไทยยังคงใหคุณคาและ
นิยมกับวรรณกรรมตางชาติมากกวา จึงไดหยิบยกเอามาดัดแปลง ปรับเปลี่ยน หรือใชแนวความคิดของวรรณกรรม
ตางชาติมาใชในการประพันธเปนวรรณกรรมของไทย  

เชนเดียวกับการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมท่ีผูศึกษาไดกลาวไวขางตนวา ผูศึกษามีความมุงหมายท่ีจะวิเคราะห
ลักษณะของวรรณกรรมในรูปแบบการไดรับอิทธิพล อันเปนบอเกิดของวรรณกรรมของไทย และของตางชาติอยางเชน
ประเทศเกาหลีอีกเรื่องหน่ึง ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีจะทําใหเขาใจถึงระบบความคิดในเรื่องความเหมือนและความแตกตางกัน 
ของแตละวัฒนธรรมการประพันธงานวรรณกรรม นอกจากน้ียังเปนการชวยใหผูอานเกิดความเขาใจถึงลักษณะการรับ
อิทธิพลจากตัววรรณกรรมตางชาติมาปรับใชใหกลายเปนวรรณกรรมของชาติตนเอง โดยท่ีผูอานเองยังไมสามารถรูไดวา 
วรรณกรรมท่ีกําลังเสพอยูนั้นเปนวรรณกรรมท่ีมีตนตอทางความคิดมาจากตางประเทศ 
 
Daddy  Long  Legs อิทธิพลและการสงตอความเหมือน 

จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่อง Daddy  Long  Legs ของ จีน เว็บสเตอร ผลงานการแปลของสังวรณ ไกรฤกษ 
เบ้ืองตนพบวา มีอิทธิพลท้ัง 2 เรื่อง ไดแก คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี และเรื่องรักเดียวของเจนจิรา วรรณกรรมท้ัง 2 เรื่อง
น้ีมีความคลายคลึงกันหลายประการ ไดแก โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในเรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ
ตอเน่ืองเปนเหตุผลตอกัน โดยมีความขัดแยงท่ีกอใหเกิดการตอสูทําใหเรื่องดําเนินไปอยางนาสนใจและนาติดตาม ซึ่งเรื่อง 
Daddy  Long  Legs เปนเรื่องราวเก่ียวกับเด็กสาวจากบานเลี้ยงเด็กกําพราท่ีมีช่ือวา เจอรูชา แอบบอท เด็กสาวท่ีมี
อายุมากท่ีสุดในสถานเลี้ยงเด็กกําพรา มีชีวิตอยูไปวันๆ เพ่ือชวยเหลือเด็กเล็กดวยความเบ่ือหนายและหดหู เธอยังมอง  
ไมเห็นอนาคตของตัวเองวาจะแปรเปลี่ยนไปเปนอยางอ่ืนไดอยางไร ท้ังท่ีวัยของเธอถึงเวลาตองออกไปจากสถานท่ีแหงน้ี 
แตเธอก็ไรท่ีไปเพราะไมมีคนอุปการะ จนกระท่ังวันหน่ึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเจอรูชาก็เกิดข้ึน เมื่อมี
ผูอุปการะใจดีประสงคจะสงเสียใหเธอเรียนจนจบมหาวิทยาลัย พรอมท้ังจายคาเลี้ยงดูใหเธอมีฐานะทัดเทียมกับเด็ก
คนอ่ืนๆ ท่ีมาจากครอบครัวมั่งค่ัง โดยมีเง่ือนไขวาเธอจะตองเขียนจดหมายเลาเรื่องราวการใชชีวิตประจําวัน และรายงาน
ผลการเรียนใหทราบทุกๆ เดือน โดยท่ีเธอไมเคยไดพบกับผูอุปการะ และไมเคยไดรับจดหมายตอบกลับแมแตฉบับเดียว 
เจอรูชาไดเรียนรูการใชชีวิตในโลกภายนอกซึ่งตื่นเตน และแปลกใหมสําหรับเด็กกําพราผูไมเคยกาวพนสถานเลี้ยงดู แมเธอ  
จะไดสัมผัสกับชีวิตท่ีหรูหราสุขสบาย แตเธอก็ยังถือการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย และมีความฝนท่ีจะเปนนักเขียน     
ตามความประสงคของผูอุปการะและตัวเธอเอง (สุภาพร คชารัตน.  2547 : บทนํา) 

สวนเรื่อง คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี เปนภาพยนตรเกาหลีท่ีออกฉายใน ค.ศ. 2005 ดัดแปลงจากวรรณกรรม
ช่ือเดียวกัน โดยเน้ือเรื่องเลาถึงเด็กกําพราคนหน่ึงอายุ 17 ป เธอไดรับการอนุเคราะหสงเสียคาเลาเรียนจากชายนิรนาม
คนหน่ึงอยางไมคาดฝน เขาใหเธอเขียนจดหมายถึงเขา และเขาก็จะมาหาเธอโดยใหเธอเห็นขาท่ียาวมากของเขาเทาน้ัน 
เธอจึงเรียกเขาวาคุณพอขายาว และหลังจากน้ันภารกิจการคนหาคุณพอขายาวของเธอจึงเริ่มตนข้ึน  
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 เรื่องรักเดียวของเจนจิรา เปนเรื่องเก่ียวกับเด็กสาวกําพราท่ีถึงแมจะพบกับอุปสรรคมากมายในชีวิต แตก็ยังทํา
ใหเธอยืนหยัดและยึดมั่นในความดี สาวนอยเจนจิราเด็กกําพราที่อาศัยอยูกับลุงและปา แตเมื่อลุงเสียชีวิต ปายุพาใจราย 
ก็สงเจนจิราไปอยูโรงเรียนสําหรับเด็กกําพรา ท่ีนั่นเจนจิราไดรูจักกับชีวิตใหม และเธอก็ไดรับการอุปการะจากคุณลุงผูใจดี
คนหน่ึง ท่ีออกทุนการศึกษาใหกับเธอสงเสียจนเจนเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6  

วันหน่ึงเจนจิราไดรับการติดตอจากคุมฑิฆัมพร เพ่ือใหไปเปนครูสอนอรยา ลูกสาวของเจารังสิมันต เธอตัดสินใจ 
ทํางานน้ี และไดพบกับลูกศิษยตัวเล็กท่ีคอยสรางความปวดหัวใหกับเจนจิราอยูเสมอ ชีวิตกําลังมีความสุข แตแลวเจนจิรา 
ก็ไดรับขาววาปายุพาเจ็บหนัก เธอตองกลับบานมาดูแล และจัดการสิ่งท่ีคางคาอยูใหเรียบรอย ตอมาเจนจิราไดรูวา      
เจารังสิมันต แทจริงก็คือคุณลุงผูมีพระคุณของเธอ วันหน่ึงคุมฑิฆัมพรเกิดไฟไหม เจาไดรับบาดเจ็บสาหัสจนตาบอด เจนจิรา
พาเจารังสิมันตมาดูแลท่ีบานชายทะเล ซึ่งเหมือนเปนปาฏิหาริยทําใหหายจากตาบอด และมีคนท่ีรักอยางเจนจิราคอยอยู
เคียงขาง 

จากท้ัง 3 เรื่องสามารถสรุปไดวา มีลักษณะโครงเรื่องท่ีคลายคลึงกัน คือ การกลาวถึงเด็กกําพราท่ีไดรับการ
ชวยเหลืออุปการะทางดานการศึกษา และคาครองชีพในดานตางๆ จากบุรุษผูหน่ึง ท่ีไมยอมเปดเผยสถานะของตนแก
เด็กหญิงกําพรา โดยมีขอแมวาจะตองใหเด็กหญิงกําพราเขียนจดหมาย รายงานเรื่องการเรียนและชีวิตประจําวันใหรับรู
เปนระยะ จนกระท่ังความจริงไดถูกเปดเผยวา บุรุษท่ีเด็กหญิงเพียรพยายามท่ีจะขอความกรุณาพบสักครั้งน้ันก็คือ ชายท่ี
ตนเองรัก 

นอกจากน้ัน ตัวละคร (Character) คือผูทําใหเกิดเหตุการณในเรื่อง หรือเปนผูแสดงพฤติกรรมตางๆ ในเรื่อง 
ตัวละครน้ีนับเปนองคประกอบสําคัญสวนหน่ึงของนวนิยาย เพราะถาไมมีตัวละครแลว เรื่องราวตางๆ ในนวนิยายก็จะ
เกิดข้ึนไมได ตัวละครของนวนิยาย มี 2 ประเภท คือ ตัวละครเอก (the major character) คือตัวละครซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินเรื่องโดยตลอด หรือเปนศูนยกลางของเรื่อง และตัวละครประกอบหรือตัวละครยอย (the minor 
character) คือตัวละครซึ่งมีบทบาทในฐานะเปนสวนประกอบของการดําเนินเรื่องเทาน้ัน แตก็ตองมีสวนชวยเสริม     
เน้ือเรื่องและตัวละครสําคัญใหเดนข้ึนดวย 

จากการศึกษาลักษณะตัวละครท่ีปรากฏในเรื่อง ทําใหเห็นถึงจํานวนตัวละครท่ีมีจํานวนแตกตางกัน เชน 
จํานวนตัวละครในเรื่อง Daddy  Long  Legs จะมีจํานวนไมมากนัก ซึ่งตัวละครเอก (the major character) ไดแก 
เจอรูชา เจอว่ีหรือเจอวิส สวนในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา ตัวละครเอก (the major character) ประกอบไปดวย เจนจิรา 
เจารังสิมันต และตัวละครยอย (the minor character) ไดแก ลุงพินิจ ปายุพา พงษ พิศ ขวัญ ทนายธนัย ปาน่ิม พร นพ 
คุณครูมาลินี คุณครูรัดใจ ภารโรง สายจิต ธิดาสวรรค อารยา นายแม สิริสุภิญา เจาศรีโสรถ และเรื่องคุณพอขายาว ฉบับ
เกาหลี มีตัวละครเอกประกอบไปดวย ชา ยัง มี จุน โฮ และตัวละครยอยคือเพ่ือนๆ ของชา ยัง มี ในท่ีทํางาน  

หากพิจารณาดานความเหมือนกันของตัวละครท้ัง 3 เรื่อง สามารถพิจารณาไดวาเรื่อง Daddy  Long  Legs 
รักเดียวของเจนจิรา และคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี มีตัวละครท่ีมีลักษณะเหมือนกันดังน้ี  

เจอรูชา แอบบอท เธอเปนเด็กกําพราท่ีอาศัยอยูในสถานเลี้ยงเด็กกําพราจอหน เกรียโฮม และวันหน่ึงก็ไดรับ
การอุปการะทางการศึกษาจากชายลึกลับผูไมเปดเผยตัวตน โดยชายผูน้ีมีขอแมวา เจอรูชาจะตองเขียนจดหมายเลาเรื่อง
การเรียนใหกับเขาทุกๆ เดือน ซึ่งทําใหเจอรูชาอยากรูวาเขาคนน้ีเปนใครกันแน จนกระท่ังเธอไดพบกับผูชายคนหน่ึงท่ีทํา
ใหเธอรูสึกหว่ันไหว ซึ่งผูชายคนน้ีเองท่ีกลับกลายมาเปนคุณพอขายาวตัวจริงของเธอ 
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นอกจากน้ีแลว ดวยลักษณะนิสัยของเจอรูชาท่ีมีความกลาหาญ อดทน ราเริงแจมใส ยังเปนเสนหใหผูอาน    
ช่ืนชอบอีกดวย เชนในตัวอยางท่ีกลาวถึงลักษณะนิสัยของเจอรูชาเอาไววา 

 
 “เจอรูชาท่ีนาสงสาร เธอเปนเด็กสาวท่ีมีนิสัยราเริงแจมใสชางคิดชางฝน กระตือรือรน     
มีชีวิตชีวา และมีอารมณขันมากท่ีสุด ความมีอารมณขันเปนพิเศษของเธอน้ีทําใหเธออดทนและ     
ฟนฝาชีวิตกําพราอันลําเค็ญมาไดเปนอยางดี ถาหากเปนคนอมทุกขเพราะสิ่งแวดลอมซึ่งกอทุกขและ
ปญหาอยูเสมอแลว เธอก็คงจะยืนหยัดในชีวิตน้ีไดยากยิ่ง”  

(Daddy  Long  Legs : 18) 
 
เจนจิราอาศัยอยูกับคุณลุงและคุณปา เมื่อคุณลุงเสียชีวิต คุณปาก็พาเจนจิราไปอยูโรงเรียนประจํา ไมสงเสีย

คาใชจายใดๆ ใหกับเจนจิราเลย จนกระท่ังมีชายผูหน่ึงใหการอุปการะการศึกษาและคาใชจายในแตละเดือนแกเจนจิรา 
ทําใหเจนจิราปลื้มปติในความเมตตาของคุณลุงเปนอยางมาก จึงพยายามถามครูใหญวาชายผูนี้เปนใคร สุดทายก็ไดทราบ
เพียงแคท่ีอยู ใหเธอไดเขียนจดหมายถึงเทาน้ัน และหลังจากน้ันเปนตนมา เจนจิราก็เขียนจดหมายถึงคุณลุง 

ชา ยัง มี เคยมีครอบครัวท่ีแสนอบอุนในวัยเด็ก แตเมื่อพอและแมไดเสียชีวิตจากเธอไป ก็ทําใหเธอตองอยู    
คนเดียวดวยความยากลําบาก แตแลววันหน่ึงก็มีชายลึกลับมาคอยชวยเหลือเธอท้ังเรื่องการศึกษา และการมอบของ
รางวัลเปนกําลังใจแกเธอ  

จะเห็นไดวาตัวละครท้ัง 3 ตัว มีลักษณะรวมกันคือ การเปน “เด็กกําพรา” เพียงแตการบรรยายตนตอของ
ความเปนเด็กกําพราท่ีแตกตางกัน กลาวคือ ในฉบับของ Daddy  Long  Legs ไมกลาวถึงความเปนมาของเจอรูชา 
เก่ียวกับครอบครัว มีเพียงการกลาวถึงความยากลําบากในชีวิตของเด็กกําพราท่ีมีช่ือวาเจอรูชา แอบบอท เทาน้ัน เชนใน
ตอนท่ีกลาววา  

 
“เจอรูชา แอบบอท เปนเด็กกําพราซึ่งมีอายุมากท่ีสุดในสถานเลี้ยงเด็กกําพราแหงน้ี เธอ

จะตองรับภาระหนักเปนพิเศษในวันพุธตนเดือน เพราะเปนวันประชุมคณะกรรมการการบริหาร
สถานเลี้ยงเด็กกําพรา ทุกวันพุธตนเดือนจึงเปนวันท่ีเธอรูสึกกลัดกลุมท่ีสุด…ในวันดังกลาว เธอจะตอง
ตื่นตั้งแต ๕ นาฬิกา ทําแซนดวิช สําหรับแขกท่ีมาเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกําพรา…งานท่ีเธอจะตอง    
เอาใจใสเปนพิเศษก็คือ หองเอฟ…หลังจากน้ันเจอรูชาจึงไดมีเวลาเปนอิสระสําหรับตัวเองเพียงครึ่ง
ช่ัวโมง”  

(Daddy  Long  Legs : 16) 
 
สวนในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา มีการอธิบายถึงสาเหตุวา เจนจิรามีท่ีมาของการถูกตีตราวาเปนเด็กกําพรา 

เพราะผูเปนปาหวังในทรัพยสมบัติท่ีเจนจิราไดรับจากคุณลุงพินิจ จึงหาวิธีพาเจนจิราออกจากบาน เพ่ือท่ีจะไดครอบครอง
สมบัติเอาไวเพียงคนเดียว ดังน้ัน การพาเจนจิราไปไวท่ีโรงเรยีนกุลนารี ซึ่งเปนโรงเรียนประจําแหงหน่ึง จึงเปนการแฝงนัย
ถึงการถูกทอดท้ิง และสถานท่ีแหงน้ีก็เปนท่ีเขาใจกันดีวา มีแตเด็กไรพอขาดแม หรือเปนเด็กมีปญหาเทาน้ันตางมารวมอยู
ดวยกัน ดังน้ันการใหตัวละครเจนจิรา ตองไดรับความยากลําบากในครั้งน้ี ถือวาเปนสิ่งหน่ึงท่ีผูแตงนิยมใชในการประพันธ 
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ท้ังน้ีก็เพ่ือการสรางเหตุการณความยากลําบากใหกับตัวละคร และแสดงใหเห็นถึงการตอสูดิ้นรนในชีวิตตั้งแตเด็กของตัว
ละครเอกอยางเจนจิรา  

 
ปานิ่ม: โถคุณหนูเจนของปา คุณหนูเจน โถทํากันไดขนาดน้ีเลยหรอ 
เจนจิรา: ปาน่ิมจะเจนไมอยากอยูท่ีนี้แลว เจนอยากไปใหพนๆ  
ปานิ่ม: แมคุณของปา 
พร: อีนังคุณนายใจยักษ มึงเปนผีบากลับชาติมาเกิดแทๆ แนจริงมาตบกับกูสิวะ  

(รักเดียวของเจนจริา แผนท่ี 1) 
  

และกลาวถึงการท่ีคุณปายุพาพยายามทําใหเจนจิราตองเขาไปอยูในโรงเรยีนประจําใหได โดยสรางเรื่องท่ีไมเปน
ความจริงใสรายเจนจิรา จนกระท่ังเจนจิราตกอยูในฐานะจําเลยในสายตาครูใหญมาลินี ดังน้ี 

 
คุณปายุพา: พาไปหาจิตแพทยก็แลว ซื้อตําราการเลี้ยงดูเด็กก็แลว แตเด็กคนน้ีเกินเยียวยา

จริงๆ คะอาจารยขา แกเปนเด็กท่ีมีปญหามาก มากๆ จริงๆ…อาจารยๆ ดูน่ีกอนนะคะ เห็นรอยไหมคะ
แกทํารายดิฉันคะ แกโกรธเดี๊ยน เพราะพูดจาไมถูกหูแก แกกัดเดี๊ยนคะ ผานไปสองอาทิตยยังไมหาย
เลยคะ และเรื่องอบายมุขท้ังหลายท้ังปวงแกชอบท่ีสุดเลยนะคะ เดี๊ยนเคยจําไดคะ แกเคยแอบดูดบุหรี่
ในหองนํ้า เลนไพกับพวกเด็กคนใช อุยตายแลวเดี๊ยนไมอยากพูดคะ เดี๊ยนพูดก็เหมือนเดี๊ยนใสราย
หลานตัวเอง ใสรายเด็ก แตมันเปนเรื่องจริงนะคะ อาจารยขาแลวเรื่องมือไวใจเร็วอันดับหน่ึง ข้ีขโมย
ท่ีสุดเลยคะ เดี๊ยนวางเงินไวบาทเดียวแกยังเอาไป เดี๊ยนจับไดคาหนังคาเขาแกยังปฏิเสธ แถมยังปด
ความผิดไปใหลูกๆ ของเดี๊ยนอีกคะ ผลการเรียนคะ แยท่ีสุดเลยคะ คุณครูท่ีโรงเรียนนะคะเขียน
จดหมายมาหาเดี๊ยนเปนประจําคะ วาเด็กคนน้ีไมไหว ชอบหนีเรียน พูดจาหยาบคาย ไมรูผุดคําไหน
ตอคําไหนมาพูดถึง ไปโรงเรียนก็สาย ท่ีสําคัญแกเคยขูวาจะฆาเดี๊ยน 

คุณครูมาลินี: เทาท่ีฟงมาน่ี เด็กคนน้ีอาการหนักเอาการนะคะ  
(รักเดียวของเจนจริา : แผนท่ี 1) 

 
เรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ถือไดวามีลักษณะเชนเดียวกัน ตัวละครชา ยัง มี แสดงใหเห็นถึงความรูสึก

ของเด็กท่ีตองสูญเสียพอแมตั้งแตวัยเด็ก เชนในตอนท่ีกลาววา 
 

“ฉันเคยมีครอบครัวท่ีแสนอบอุนในวัยเด็ก แตเมื่อพอและแมไดเสียชีวิตจากเธอไป ก็ทําให
เธอตองอยูคนเดียวดวยความยากลําบาก แตแลววันหน่ึงก็มีชายลึกลับมาคอยชวยเหลือเธอท้ังเรื่อง
การศึกษา และการมอบของรางวัลเปนกําลังใจแกเธอ”  

(คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี : แผนท่ี 1) 
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นอกจากเจอรูชา เจนจิรา และชา ยัง มี แลว คุณพอขายาวท้ังสามยังถือวามีลักษณะเหมือนกันอีกดวย เชน 
จอหน สมิธ หรือ เจอวิส/เจอว่ี ในเรื่อง Daddy  Long  Legs เปนผูใหการอุปการะเจอรูชา ไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัย 
และในขณะเดียวกันก็เปนผูชายท่ีทําใหเจอรูชารักมากท่ีสุด ซึ่งการแสดงตัวของเขาน้ันมีท้ังการปรากฏตัวในฐานะของคุณพอ
ขายาว กับเด็กท่ีใหการอุปการะ และในฐานะอาของเพ่ือนเจอรูชา เจอรูชาไมมีทางรูไดเลยวา คุณอาของเพ่ือนก็คือคุณพอ
ขายาว  

เชนในตอนท่ีกลาววา  
 

“คุณอาเจอวิสผูแสนดีของจูเลียไดมาเยี่ยมเราอีกเมื่อบายน้ี และนําช็อคโกแล็ตกลองใหญ
ขนาด 5 ปอนดมาใหเรา เห็นไหมคะการท่ีเราอยูรวมบานกับจูเลียน้ันนับเปนผลดีอยางยิ่ง” 

 (หนา 106) 
 
นอกจากน้ี การแสดงภาพของคุณพอขายาว ยังเปนการแสดงฐานะความมั่งค่ังท่ีตัวละครมีอยางเห็นไดชัด  
 

“ฟงแลวใหรูสึกวา คุณหนูเจอว่ีเปนผูวิเศษ นารักไปเสียทุกอยางในความรูสึกของพ่ีเลี้ยง 
ดิฉันเสียดายท่ีเขาอยูในตระกูลเพ็นเดิลตั้น เขานาจะอยูในตระกูลท่ีดีกวาน้ี ดิฉันไมไดหมายความวา
ตระกูลเพ็นเดิลตั้นต่ําตอยหรอกนะคะ แตดิฉันกลัวความยิ่งใหญของตระกูล” 

 (หนา 94)  
 
อาจกลาวไดวา การนําเสนอตัวละครคุณพอขายาวน้ี ทําใหเห็นถึงสถานะของตัวละครท่ีหลากหลายตามบทบาท

ท่ีไดรับ เชน การรับบทบาทผูมีเมตตากรุณา อุปการะสถานเลี้ยงเด็กกําพราและชีวิตเด็กผูหญิงอีกคนหน่ึง จึงมีความ
จําเปนท่ีจะตองแสดงภาพของความมั่งค่ังทางทรัพยสินและเงินทองท่ีมี เพ่ือเปนการยืนยันถึงความสามารถท่ีจะเปนผูดูแล
น่ันเอง 

สวนในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา เจารังสิมันตเปนผูใหการอุปการะโรงเรียนกุลนารีมากอนท่ีจะใหการอุปการะ
เจนจิรา นอกจากน้ีเขายังเปนผูรักษาทรัพยสมบัติของเจนจิราจากพวกของปายุพา เชน การซื้อบานอันเปนมรดกท่ีคุณลุง
พินิจมอบไวใหเจนจิรากอนเสียชีวิตอีกดวย และเจารังสิมันตยังเปนชายท่ีทําใหเจนจิรารักมากท่ีสุด เปนเจาหลวงของ    
คุมฑิฆัมพร เปนผูปกครองสมาชิกทุกๆ คนภายในคุม รวมไปถึงหลานสาว (อรยา) 

ดังน้ัน ในหลายฉากท่ีบรรยายความเปนเจารังสิมันตจึงเต็มไปดวยความลึกลับ ท่ีตองการใหเจนจิราหาคําตอบ 
อยางเชนการปรากฏตัวในทุกท่ีท่ีเจนจิราไป ท้ังน้ีก็เพ่ือแสดงความหวงใยของเจารังสิมันตท่ีมีตอเจนจิรา จึงไปคอยเฝา 
แอบดูแลอยูหางๆ โดยท่ีเจนจิราไมเคยรูตัวเลย นอกจากน้ียังมีฉากท่ีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของเจารังสิมันต เพ่ือให
สมกับบทบาทผูอุปการะโรงเรียนและเด็กหญิง ในตอนท่ีกลาววา 

 
ครูมาลินี: ในปการศึกษาหนาดิฉันคาดวาโรงเรียนจะตองขอความชวยเหลือมากทีเดียวคะ 

ดิฉันจะของบประมาณเพ่ิมอีกสามเปอรเซ็นต ก็เพราะดิฉันคิดวาเราควรจะตองปรับสภาพความเปนอยู  
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ของเด็กใหดีข้ึน ตอนน้ีเรียกไดวาอยูในข้ันอัตคัดทีเดียว เด็กบางคนตองสวมเครื่องแบบเกาๆ ท่ีรับชวง
กันมาหลายชวง รวมท้ังเรื่องอาหารดวยคะ 

เจารังสิมันต: ผมอนุมัติทุกอยางท่ีคุณมาลินีเสนอขอมา 
ครูมาลินี: ทานจะใหดิฉันจัดทํารายละเอียดเสนอตอท่ีประชุมอีกไหมคะ 
เจารังสิมันต: ไมจําเปนเพราะคุณเสนอมาอยูในวาระการประชุมแลวน่ี 
ครูมาลินี: เด็กๆ คงจะดีใจมาก ดิฉันกราบขอบพระคุณคะ 

  
จากท้ัง 2 เรื่องก็ยังมีตัวละครหน่ึงท่ีมีลักษณะรวมกันก็คือ จุน โฮ ตัวละครท่ีแสดงเปนคุณพอขายาว ผูใหการ

อุปการะชา ยัง มี ในขณะท่ีเรียนอยูในระดับมหาวิทยาลัย เขาเปนผูหางานใหชา ยัง มี ทําตามท่ีเธอชอบก็คือ การเปน
นักเขียนทํางานเปนบรรณารักษในหองสมุด จนเขาปวยหนัก ความจําเสื่อม จึงเขียนจดหมายใสอีเมลเอาไว เพ่ือจะจะได
ไมลืม ชา ยัง มี  

อาจกลาวไดวา ตัวละครชายจากท้ัง 3 เรื่องน้ี แสดงใหเห็นถึงลักษณะท่ีคลายคลึงกัน กลาวคือ ในเรื่อง Daddy 
 Long  Legs เปนตนแบบช้ันท่ีดีทําใหวรรณกรรมอีก 2 เรื่องนํามาประยุกตใชเปนพระเอกในอุดมคติของตนไดอยาง  
ลงตัว  

ทางดานตัวละครท่ีสรางสีสนัใหกับเรื่องอีกตัวละครหน่ึง ก็คือ นางลิปเปท กับ คุณครูรัดใจ ซึ่งมีลักษณะตัวละคร
คลายคลึงกัน เชน นางลิปเปท เปนแมบานของสถานเลี้ยงเด็กกําพราจอหน เกรีย โฮม สวนคุณครูรัดใจเปนครูแมบาน    
ในโรงเรียนกุลนารี ตัวอยางเชนการกลาวถึงบทบาทของนางลิปเปท ในตอนท่ีวา 
  

 “นางลิปเปทเปนแมบานของสถานเลี้ยงเด็กกําพรา จอหน เกรีย โฮม เปนคนมีสองบุคลิก 
เวลาออกรับแขกจะดูเปนคนละคนกับนางลิปเปทตัวจริง ซึ่งโมโหงาย โกรธงาย เขมงวดกวดขัน 
ปากรายและเจาระเบียบ แตพอถึงเวลารับแขกจะมีทาทีสงบ ออนโยน เปนสงา นาเคารพ จึงทําให
เกิดความประทับใจแกกรรมการบริหาร รวมท้ังสตรีผูมีเกียรติ และแขกทุกคนท่ีมาเยี่ยมสถานเลี้ยง
เด็กกําพราแหงน้ี” 

 (Daddy  Long  Legs : 1617) 
 

 “คุณครูรัดใจ: น่ีฉันจะบอกใหฟงนะ ฉันเปนครูแมบานท่ีนี่ เวลาท่ีฉันวาอะไรจะตองเช่ือฟง
ฉัน ไอพวกท่ีมันดื้อดานกับฉันมันเจอดีมานักตอนักแลวนะ ไปถามใครดูก็ได ไอประเภทท่ีฉันเปลี่ยน
ช่ือใหก็มีไมนอยเชียวนะ หนาตาดื้อดานเอาการเหมือนกันนะเรา ถาทางจะเหลือขอจนไมมีใครเขาทน
ได จนถึงเขาจับโยนมาไวท่ีนี่ใชไหม”  

(รักเดียวของเจนจริา : แผนท่ี 1) 
 

ท้ัง 2 คนน้ีมีบทบาทหนาท่ีท่ีเหมือนกัน คือ การดูแลทุกสิ่งทุกอยางท่ีเก่ียวกับเด็ก ท้ังในสถานเลี้ยงเด็กกําพรา
ของนางลิปเปท หรือจะเปนโรงเรียนกุลนารีของคุณครูรัดใจ ตางก็มีพฤติกรรมการบน ดุดา ตักเตือน หรือแมแตการเฆี่ยน
ตี ซ่ึงในเรื่อง Daddy  Long  Legs นางลิปเปทจะคอนขางโหดรายกวาคุณครูรัดใจ ผูศึกษาไดพิจารณาเปรียบเทียบ 



102

102 

การแสดงออกของตัวละครนางลิปเปท พบวานางลิปเปทแสดงออกถึงความเปนแมบานท่ีดูแลเด็กก็จริง แตยังไรซึ่งความ
ออนโยนและมีเมตตาตอเด็ก จากตัวอยางท่ีกลาววา  
  

“นางลิปเปทมองขามความจริงท่ีสําคัญอยางหน่ึง น่ันคือ ตลอดเวลา 2 ปน้ี เจอรูชาตอง
ทํางานหนักมาก ซึ่งก็คุมเกินกวาคาอยูกินในระยะ 2 ปน้ัน เจอรูชาทํางานหนักจริงๆ โดยถือเอางาน
ของสถานเลี้ยงเด็กกําพรามาเปนอันดับแรก สวนทางดานการศึกษาของเธอมาเปนอันดับรอง เชน  
ในวันท่ีสถานเลี้ยงเด็กกําพรามีงานเชนวันน้ี เธอก็ถูกเก็บตัวอยูดานหลัง พรอมดวยภาระหนาท่ี
สารพัด ปดกวาด เช็ดถู ดูแลเด็ก และอ่ืนๆ อีกจิปาถะ ไมเคยไดโผลมาเห็นแสงสีอันนาบันเทิงใจใดๆ”  

(Daddy  Long  Legs : 23) 
 
จะนอกจากน้ียังพบวา ตัวละครท้ัง 2 ถึงแมจะมีบทบาทหนาท่ีในเรื่องเหมือนกัน แตจะแตกตางกันตรงท่ี คุณครู

รัดใจจะมีความเมตตาปรานีเด็กมากกวา มีความเปนกันเองมากกวา และชอบพูดจาวากลาวท่ีอาจจะดูรุนแรงไปบาง แตก็
แฝงไปดวยความโอบออมอารี ดังเชนตอนท่ีกลาวถึงเจนจิราและเพ่ือนๆ รอมเงินกันจะจัดกิจกรรมอําลา และจํานวนเงิน 
ท่ีเก็บได มีจํานวนไมมาก คุณครูรัดใจก็ยื่นมือเขามาชวยเด็กๆ ใหสามารถผานอุปสรรคไปไดดวยดี หรือแมแตตอนที่เจนจิรา
กับสายจิต ตองเขาเรียนวิทยาลัยครู แตถูกพวกอันธพาลรังแก คุณครูรัดใจก็เปนผูเขามาชวยทุกครั้ง ดังตัวอยางท่ีเจนจิรา
เขียนจดหมายถึงคุณลุง กลาวเอาไววา 

 
“ไปๆ มาๆ คนท่ีเปนท่ีพ่ึงท่ีดีท่ีสุดก็คือครูรัดใจ ถือไมคุมหนาประตูโรงเรียนทุกวัน หนาดุๆ

ของแกใครเห็นก็ตองกลัว ทุกวันน้ีไมมีพวกชางกล สิงหมอเตอรไซคมากวนใจเจนกับสายจิตอีกแลวคะ 
ครูรัดใจบอกวามีลูกสาวสวยก็ตองคุมเขมตลอดเวลา”  

(รักเดียวของเจนจริา : แผนท่ี 3) 
 
ตางเพราะใคร …ถาไมใชอุดมการณทางวัฒนธรรม 

ทุกสังคมยอมมีความแตกตางกัน ท้ังในดานสภาพแวดลอมและคานิยมทางสังคม คําวา วัฒนธรรม มีผูให       
คํานิยามไวมากมายคือ วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนกําหนดข้ึน มิใชสิ่งท่ีมนุษยทําตามสัญชาตญาณ วัฒนธรรมในเชิงชีวิต 
วัฒนธรรมนาจะถือวาเปนองคประกอบของวิธีคิด คุณคา และอุดมการณของสังคม ท่ีมนุษยสรางสรรคและสะสมข้ึนมา 
ในความหมายท่ีจะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเปนมนุษย และการปรับตัวกับระบบความสัมพันธทางสังคมและ
ธรรมชาติ ภายใตเง่ือนไขและบริบทท่ีแตกตางกัน ตามนัยน้ีวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนพลังท่ีอยูเบ้ืองหลังศิลปะและวิถี
ของสังคมมนุษย ซึ่งจะมีความหลากหลายและซับซอน แตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน ขณะเดียวกันก็มีพลังเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงได ดวยการผลิตใหมของชุมชนเจาของวัฒนธรรม เพ่ือปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเง่ือนไขและบริบทของ
สภาวะแวดลอม (ออมเดือน สดมณี.  2541 : 1) 

เชนเดียวกับการรับอิทธิพลจากวรรณกรรมตางประเทศอยางเรื่อง Daddy  Long  Legs มาปรับเปน
วรรณกรรมเรื่องรักเดียวของเจนจิรา และคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ซึ่งหากพิจารณาจะพบวา ไดรับอิทธิพลการประพันธ
จาก Daddy  Long  Legs มาจริง ท้ังแนวคิด และโครงเรื่อง รวมไปถึงตัวละคร แตก็ไมใชท้ังหมด เพราะถึงแมวาใน
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แกนเรื่องจะใหความสําคัญกับเด็กกําพรารวมถึงชายหนุมลึกลับผูใหการอุปการะก็จริง แตการรับอิทธิพลมาก็ไมสามารถ
ทําใหผูอานผูชมทราบไดเลยวา แทจริงแลวเราเรือ่งท่ีเรารับชมรบัฟงอยูนั้น เปนวรรณกรรมท่ีไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรม
จากตางชาติ  

ท้ังหมดน้ีเกิดจากการรับเอาเฉพาะแนวความคิดมาน่ันเอง การใสสีสันในบริบทอ่ืนๆ เชน ตัวละครเอกท้ัง 2 
เรื่อง ลวนไดรับแนวความคิดของวัฒนธรรมของแตละชาติมาท้ังสิ้น เชน เจารังสิมันตในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา การสราง
ตัวละครน้ีจะมุงแสดงถึงบุคลิกลักษณะของตัวละครแบบฉบับของไทย คือ พระเอกจะตองมีชาติตระกูลสูงสง มีบุคลิกภาพ
ดี สงา เงียบขรึม ลึกลับ เปนท่ีเกรงใจตอบุคคลอ่ืนๆ ท่ีไดพบเห็น พูดจาไพเราะ ออนโยน 

สวนตัวละครท่ีเปนนางเอกของเรื่องคือเจนจิรา สถานะของเธอจะแตกตางกับเจอรูชา ตรงท่ีเจนจิรามีครอบครัว
ดูแลมากอนท่ีจะถูกสงไปอยูโรงเรียนประจํา และท่ีสําคัญเจนจิราจะมีพ้ืนฐานทางครอบครัวท่ีตางจากเจอรูชา อยางสิ้นเชิง
คือ เจนจิราเปนคุณหนูมากอน และยังมีมรดกอันประเมินคาไมไดเปนของตนเอง แตดวยความอิจฉาของคุณปา เจนจิรา 
จึงถูกกลั่นแกลงสารพัดและจบลงดวยสถานะใหมคือ เด็กกําพรา ดังตัวอยางเชน 

 
ปานิ่ม: พินัยกรรมของคุณทานวายังไงหรือคะคุณธนัย 
ธนัย: ลุงเสียใจท่ีไมไดบอกหนูเจนเรือ่งพินัยกรรม เพราะวาลงุไมคิดวาคุณปาของหนู เขาจะ

ทํากับหนูถึงขนาดน้ี 
ปานิ่ม: เพราะวาคุณหนูเจนไดมากกวาเคาน่ีคะ เคาถึงไดจงเกลียดจงชังนักเด็กนักเชียว 
พร: ปา ทีนี้เราก็ไมตองกลัวแลวสิปา เพราะคุณหนูเจนคือเจาของบานหลังน้ีท่ีแทจริง 
นพ: ง้ันคุณหนูเจนก็เปนเศรษฐีสิแม 

(รักเดียวของเจนจริา : แผนท่ี 1) 
 
ดวยลักษณะการผูกปมปญหาในชีวิต ใหตัวละครไดรับความยากลําบากยิ่งข้ึนไปเรื่อยๆ ในชีวิต ทําใหเห็นถึง

วิธีคิดท่ีวา ตัวละครเอกจะตองมีสถานะบทบาททางสังคมเทาเทียมกัน จึงจะเหมาะสมกัน อยางสํานวนท่ีกลาววา “ก่ิงทอง
ใบหยก” ดวยวิธีคิดเชนน้ีจึงทําใหเขาใจอีกวา คนไทยยังคงยึดมั่นในอุดมคติเรื่องความเหมาะสมท้ังฐานะ และชาติตระกูล
มาเปนอันดับแรก ดังน้ันหากเจนจิราจะสามารถรักกับเจารังสิมันตได เจนจิราก็ตองมีภูมิหลังทางครอบครัวท่ีดีดวยเชนกัน  

นอกจากน้ี การผูกเรื่องใหเจนจิรามีความยึดมั่นในความรักและเคารพคุณลุงเปนมาก ยังแสดงออกถึงระบบ
ความคิดของคนไทยในเรื่องความรักและความกตัญูตอผูมีพระคุณ ซึ่งการเขียนจดหมายถึงคุณลุงถือวาเปนพันธกิจอยาง
หน่ึง ท่ีเจนจิราพึงตองกระทําอยูอยางสม่ําเสมอ ท้ังน้ีเพราะในทัศนะของคนไทยน้ัน ผูใหญท่ีมีฐานะตําแหนงสูงกวา
มีเมตตาตอผูนอย ในระบบสังคมไทยจะมีหลักวัฒนธรรม ท่ีกําหนดความรับผิดชอบความสัมพันธระยะยาวอยูคือ 
ความสัมพันธภายใตระบบบุญคุณ เปนพันธกรณีทางใจในระยะยาวซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากอภิสิทธ์ิหรือประโยชนตางๆ ท่ีให 
ไมวาจะเปนในระหวางผูมีสถานภาพทัดเทียมกันหรือแตกตางกัน โดยผูท่ีไดรับประโยชน มีภาระผูกพันท่ีจะตองทําอะไร
ตอบแทน ซึ่งเรียกวา “บุญคุณ” ผูท่ีไดรับประโยชนจะเปนหน้ีบุญคุณท่ีจะตองชดใช การสํานึกถึงบุญคุณท่ีผูอ่ืนใหแกตนน้ัน 
คนไทยเรียกวากตัญู ในทางตรงกันขามการเปนคนอกตัญู ไมรูคุณคนจนถึงกับปฏิเสธพันธกรณีท่ีจะตองตอบแทน
บุญคุณน้ัน เรียกวา เปน คนเนรคุณ จะถูกสังคมตําหนิ คนไทยจะเปนหน้ีบุญคุณของพอแม ครูอาจารย ผูอาวุโส นายฯลฯ และ
ตามชดใช จงรักภักดี มีภาระผูกพัน ท่ีถือเอาบุญคุณ และความกตัญูเปนเกณฑ (ออมเดือน สด.  2542 : 11) 
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ดวยเหตุนี้การเขียนจดหมายของเจนจิราคือ การตอบแทนพระคุณของเจารังสิมันตอยางหน่ึง ท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ ท่ีเจนจิราตองกระทําเพ่ือแสดงออกถึงความรัก ความนับถือตอผูมีบุญคุณ และถาหากเจนจิราเพิกเฉยกับ
การแสดงความรัก โดยการไมเขียนจดหมายสงไปยังเจารังสิมันตแลว ก็จะแสดงวาเจนจิราเปนคนอกตัญู ดังตัวอยาง
การเขียนจดหมายของเจนจิราถึงคุณลุง 

  
“อีกไมนาน เจนก็จะสอบไลปลายปแลวคะ เจนคิดแลวก็อดใจหายไมได หลังจากเรียนจบ

จากท่ีน้ีแลว ชีวิตของเจนจะเปนยังไง เจนยังนึกไมออกเลย แตท่ีแนๆ ท่ีเจนคิดวางแผนเอาไว ยังไง
เจนก็จะขอพบคุณลุงใหไดสักครั้ง เพ่ือท่ีเจนจะไดกราบเทา ขอบพระคุณในความกรุณาของคุณลุงท่ีมี
ใหกับเจนตลอดเวลา 5 ป คุณลุงรักษาสุขภาพนะคะ ชวงน้ีอากาศเปลี่ยนแปลง เวลานอนตองหมผา 
ไมอยางน้ันจะเปนหวัดไดคะ” 

      ดวยความเคารพรักอยางสูง 
          เจนจิรา ธัญรักษ 

 
ประเด็นน้ีทุกคนสามารถเขาใจตอสถานะความผูกพันของตัวละครท้ังสองน้ี โดยถาหากพิจารณาตอไปจะพบวา 

นอกเหนือการเขียนจดหมายท่ีเจนจิรากระทําแลว การท่ีเจนจิรามอบความรักแบบชูสาวใหกับเจารังสิมันต ถือเปนการ
แฝงนัยเรื่องของความรักที่เกิดจากอภิสิทธิ์ในการครอบครองสิทธิ์ของเจนจิราจากเจารังสิมันตอยางหน่ึงหรือไม 
เพราะการท่ีเจารังสิมันตเขามามีบทบาทในชีวิตของเจนจิรา หลังจากที่เจนจิราตองออกจากบานมาอยูโรงเรียนประจํา 
จึงไมตางกับเด็กกําพราคนหน่ึง ทําใหสถานะของเจนจิราในขณะน้ันไรผูดูแล ฉะน้ันเจารังสิมันตจึงเขามาจับจองแสดงความ
เปนเจาของเจนจิราตั้งแตเธอยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งหากพิจารณาจะพบวา เจนจิรามีเจาของมาตั้งแตยังไมรูเดียงสา ดวย
เหตุน้ี บทสรุปของเรื่องจึงกอเกิดเปนความรักของเจนจิรา ท่ีมอบใหกับเจารังสิมันตอยางหมดหัวใจ และไมมีขอแมใดๆ 
ท่ีจะหยุดไมใหเธอรักเจารังสิมันต  

ในทางกลับกัน เจารังสิมันตกลับมีคูหมั้นอยูแลว น้ันก็คือเจาศรีโสรถ ซึ่งท้ังคูกําลังจะแตงงานกัน และดู
เหมือนวาเจารังสิมันตจะไมขัดขืนกับการแตงงานครั้งน้ี เพราะเมื่อตอนสงตัวเจารังสิมันตเขาหอกับเจาศรีโสรถ ปรากฏวา 
เจารังสิมันตก็มีใจหวั่นไหวขนาดจะมีความสัมพันธลึกซึ้งเสียกอน แตเมื่อเกิดเหตุการณมาคั่นกลางระหวางทั้งคู 
การแตงงานก็จบลง หลังจากน้ันเจารังสิมันตตองมาอยูในสถานะอันโดดเดี่ยวเพราะไรคูครอง ซึ่งตอนน้ีเองท่ีเจนจิราเขามา
รักษาแผลในหัวใจของเจารังสิมันต ดวยท้ังคูตางมีความรูสึกดีๆ ตอกันมาบางแลว 

อาจกลาวไดวา เจนจิราคือทรัพยสินอยางหน่ึงของเจารังสิมันต เพราะเจารังสิมันตจะกระทําการใดๆ ในชีวิต
ของเจนจิราก็ได ไมวาจะเปนเรื่องการเรียน การทํางาน และเรื่องความรัก ท่ีเขาสามารถควบคุม กํากับใหเจนจิราไดพบ 
ไดเห็นเขาในสถานะใดก็ได เชน ในสถานะภารโรง ในสถานะคนแปลกหนาท่ีเขามากวนใจเธอ ในสถานะนายจางท่ีจางเธอ
มาเปนครูสอนหลานสาว หรือแมแตในสถานะคุณลุงผูอุปการะเจนจิรามาตั้งแตเด็ก วาเธอจะสามารถพบเจอกับสิ่งใดได
กอนบาง และเวลาไหนสมควรหรือไมสมควร ฉะน้ันเจนจิราก็ไมตางจากทรัพยสมบัติช้ินหน่ึงของเจารังสิมันตนั่นเอง 

คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ถึงแมวานางเอกจะเปนเด็กกําพราฐานะทางบานไมดี แตพระเอกคือ คิม จุน โฮ ก็ถือ
วาเปนชายหนุมท่ีมีฐานะดีสามารถชวยเหลือเธออยูหางๆ ได ซึ่งในตอนท่ีแสดงใหเห็นวาเขามีฐานะดีน้ัน ก็คือในตอนท่ี
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กลาวถึงพ่ีชายเจาของบริษัทท่ีชา ยัง มี ไดเขามาทํางานอยู ท้ังน้ีในระบบความคิดของชาวเกาหลีแนนอนเลยวา การมอบ
สิทธิความเหนือกวาของผูชายยอมมากอนเสมอ  

แตมีสิ่งหน่ึงท่ีนาสนใจในท้ัง 2 เรื่องน้ีก็คือ บทบาทของคุณพอ ในตอนสุดทายท่ีมีเหตุการณอยางเชน การปวย
หนักของเจารังสิมันต โดยเจารังสิมันตประสบอุบัติเหตุไฟไหมคุมฑิฆัมพร ทําใหตาท้ังสองขางบอดสนิท และอาการปวย
ดวยโรครายเก่ียวความจําเสื่อม และตามมาดวยอาการอัมพาตของคิม จุน โฮ ท่ีไมอาจจะรักษาได เหตุจากอาการปวยของ
ตัวละครท้ังสองไดรับอิทธิพลจากเรื่อง Daddy  Long  Legs ดังตอนท่ี เจอรูชา กลาววา 

 
“ท่ีรักคะ ดิฉันแทบจะทนไมไดเมื่อคิดวาคุณปวยหนักมาก และตลอดเวลาเหลาน้ันดิฉัน    

ไมทราบเลย ตอนท่ีหมอเดินมาสงดิฉันท่ีรถเมื่อวานน้ี เขาบอกวาคุณตกอยูในระยะอันตรายนานถึง 3 
วันเต็มๆ จนเขาคิดวาคุณไมรอดแน”  

(Daddy  Long – Legs : 225)  
 
การปดเรื่องหรือจบเรื่อง พบวาวรรณกรรมท้ัง 2 เรื่องแตกตางกันโดยสิ้นเชิง เพราะในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา 

เจารังสิมันตสามารถหายจากอาการตาบอดไดและไมเสียชีวิต สวนในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี มีจุดจบท่ีความตาย
ของคิม จุน โฮ ดังท่ีกลาววา 

 
“ผมอยากจะเปดเผยตัวเองกับคุณ แตวาเพราะโรคท่ีอาจจะพรากความทรงจําของความรัก

ท่ีมีตอคุณ ถาทุกอยางแยลงและผมก็ตองสูญเสียความทรงจําไป อีเมลที่จะสงมาหนึ่งปใหหลัง
จะเปนเหมือนแผนท่ีใหผมหาทางกลับไปหาคุณ ขอเพียงแคผมมีความทรงจําของคุณ ไมตองเสีย
ความทรงจํากลายเปนคนอีกคนไป ผมอยากท่ีจะรักคุณอีกครั้ง ชา ยัง มี”  

(คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี : แผนท่ี 2) 
  
และจากคําพูดของพ่ีชายของคิม จุน โฮ กลาววา  
 

“คิม จุน โฮ อาจจะนึกอะไรไมออก เพราะความทรงจําของเขาคอยๆ เลือนหายไปพรอมๆ
กับการเปนอัมพาต อาการของโรคน้ีไมอาจจะหลีกพนความตายไปได ข้ึนอยู ท่ีวาจะชาหรือเร็ว
เทาน้ัน”  

(คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี : แผนท่ี 2) 
 
ตัวละครจากท้ัง 3 เรื่องตางก็มีอาการปวย แตท่ีตางกันคือเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ไดผูกปมปญหาแสดง

ถึงอาการปวยของตัวละครเอกคิม จุน โฮ วาปวยมาตั้งแตแรก จนทําใหเกิดเหตุการณข้ึน เชน การเขียนจดหมายสงเปน
อีเมลใหตัวเอง เพราะกลัววาถาหากตนเองปวยหนักข้ึนเรื่อยๆ จะลืมเรื่องราวของนางเอกท้ังหมดไป 

ท้ัง 2  เรื่องปดเรื่องแตกตางกัน เรื่องหน่ึงปดแบบโศกนาฏกรรม คือตัวละครเอกเสียชีวิต สวนอีกเรื่องหนึ่ง 
ปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม ดวยการใหตัวละครสุขสมหวังในความรัก นอกจากน้ียังมีการรับเอารูปแบบของการเลาเรื่อง
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ท่ีตางกันอีกประการหน่ึงคือ ในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา จะกําหนดใหตัวละครเจนจิรา เขียนจดหมายสงไปใหเจารังสิมันต 
ลักษณะเชนน้ีถือวามีความเหมือนกับเรื่อง Daddy  Long  Legs แตในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี มีความแตกตาง
ในการกําหนดใหตัวละครใชวิธีการถายทอดเรื่องราวแบบการสงอีเมลถึงตนเอง จนกระท่ังนางเอกมาอานพบ ดังท่ีกลาว
เอาไววา  

 
“ท่ีเขียนจดหมายพวกน้ีเอาไวก็เพ่ือเก็บความทรงจําท่ีมีตอคุณ ท่ีฉันเขียนอีเมลถึงตัวเองก็

เพราะวา ฉันไมรูวาตอไปตัวเองจะเปนยังไง หากฉันไดอานจดหมายพวกน้ี สักวันฉันอาจไดสารภาพ
ความรักท่ีฉันมีตอคุณ ท่ียังไมอาจบอกไป”  

(คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี : แผนท่ี 2) 
 

ประเด็นน้ีทําใหเห็นถึงกลวิธีการเลาเรื่องแบบใหมท่ีทันตามยุคสมัย ดวยเหตุท่ีวาสังคมมีการพัฒนาทันสมัยมาก
ยิ่งข้ึน วิวัฒนาการการติดตอสื่อสารไดพัฒนารูปแบบใหมๆ จาก โทรเลขเปนจดหมาย จากจดหมาย กลายเปนการสื่อสาร
ไรสายอยางโทรศัพทและอินเทอรเน็ต ภาพยนตรเรื่องน้ีเปนภาพยนตรท่ีเพ่ิงเกิดข้ึนมาเพียงไมก่ีป ดังน้ันการปรับวิธีการ
นําเสนอเรื่องราวจึงมีความจําเปนอยางมาก ท่ีจะใหมีความทันสมัยตอผูรับชมดวยเชนกัน 

อีกประการหน่ึงท่ีไมควรมองขามก็คือ การใหภาพในแตละฉากในทั้ง 2 เรื่องน้ี จะพบวามีความแตกตางจากเรื่อง 
Daddy  Long  Legs อยูหลายประการ ท้ังน้ีเพราะจํานวนตัวละครในเรื่องก็ถือวาเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหฉากเพ่ิมข้ึนดวย
เชนกัน อยางตัวอยางเชนในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา ไดกลาวถึงปาน่ิม คนรับใชท่ีดูแลเจนจิรามาตั้งแตเด็ก ซึ่งเจนเขียน
จดหมายไปเลาใหคุณลุงฟงวา “ปาน่ิมลาออกมาเปดรานขายขาวแกง ขายดีแตบนวาเหน่ือยมาก แตก็สบายใจกวาเปนคนใช
บานคุณปา เจนก็คิดวาอยางน้ันคะ…” (แผนท่ี 1) 

จากตัวอยางทําใหเห็นถึงวิถีชีวิตของตัวคนไทยไดก็คือ เรื่องวัฒนธรรมอาหารของคนไทย ท่ีนิยมรับประทาน
ขาวราดแกงหลากหลายชนิด แตหากมองอยางลึกซึ้งแลวจะพบวา ขาวราดแกงมีความหมายบางประการแฝงอยู น้ันก็คือ 
ขาวราดแกง เหมาะกับผูมีฐานะเศรษฐกิจทางสังคมปานกลางถึงระดับยากจน เพราะการดําเนินเรื่องจะเห็นไดชัดเจน
เก่ียวกับภาพท่ีใหวา ในขณะท่ีปาน่ิมมีลูกคามากมายเขามารับประทานอาหารในราน แตคนเหลาน้ันก็ลวนเปนคนในระดับ
ลางของสังคมท้ังสิ้น เชน คนขับรถจักรยานยนตรับจาง  
 ในฉากตอมาคือ บานชายทะเลของเจนจิรา การกําหนดสถานท่ีท่ีเจนจิราอาศัยอยูกอนจะไปอยูโรงเรียนประจํา
น้ัน เปนการแสดงภูมิหลังของเจนจิรา วามีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดีมากอน เพราะการมีบานติดชายทะเล นาจะ
สันนิษฐานไดวาตัวละครมีฐานะร่ํารวยน่ันเอง นอกจากน้ีก็อาจเปนเพราะตองการเลือกสถานท่ีท่ีสวยงามในการถายทํา
ละครเรื่องน้ีสวนหน่ึง 

ฉากท่ีประเทศพมา เปนฉากคุมฑิฆัมพรของเจารังสิมันต การบรรยายภาพจะเนนท่ีความสวยหรู และความ
ลึกลับท่ีแฝงอยู เพ่ือใหนางเอกคือเจนจิราคนหาความลับ หรือตองเขาไปมีสวนรวมกับเหตุการณตางๆ ดวย เชน ในตอนท่ี
กลาวถึงสิริสุภญาแมของอรยา หลานสาวของเจารังสิมันต ท่ีพอพ่ีชายฝาแฝดของเจารังสิมันตจบชีวิตลงดวยฝมือภรรยา
ของตนเองคือ สิริสุภญา หลังจากน้ันมาสิริสุภญาก็เปนบา ทําใหเจารังสิมันตตองกักขังสิริสุภญาเอาไวในคุมอีกคุมหน่ึง 
เชน  
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เจนจิรา: ฉันไมไดฝนและก็ไมไดเพ้ียนนะ ดูสิท่ีคอของฉันมันเขามาบีบคอของฉันดวยนะชํ้า
ไปหมด 

จันดา: จริงๆ ดวยคะ 
เจารังสิมันต: ผักพ้ืนบานบางอยาง กินมากก็ไมดี เพราะมันมีพิษ ทําใหเกิดภาพหลอน ยิ่ง

คนไมเคยกินอยางคุณนะ กินเขาไปก็คลุมคลั่งแบบน้ีนั่นแหละ 
เจนจิรา: น่ี ฉันไมไดคลุมคลั่งนะ 
เจารังสิมันต: แลวกลางค่ํากลางคืน พรวดพราดออกมาแบบน้ีไมเหมาะเลยนะคุณครู ยังดี

นะท่ีวาท่ีนี่เปนคุมฑิฆัมพร ถาเปนท่ีอ่ืนเธอโดนดีไปแลว  
จันดา: เจาคะหรือวาจะเปน… 
เจารังสิมันต: ไมมีอะไรหรอกจันดา ไปนอนไดแลวไป  

(รักเดียวของเจนจริา : แผนท่ี 3) 
 
จากเหตุการณขางตน เปนเหตุการณประหลาดอันเกิดจากความลึกลับของคุมฑิฆัมพร ท่ีพระเอกปดบังเอาไว 

จนกระท่ังเจนจิราไปพบกับสถานการณท่ีเช่ือมโยงไปถึงความลับภายในคุม พระเอกก็ตองรีบเขามาขัดขวาง เพ่ือมิให
นางเอกเขามายุงเก่ียวและรับรูเรื่องราวท้ังหมด 

หากพิจารณาตอไปจะพบวา ลักษณะแนวเรื่องดังกลาวน้ี ก็อาจจะมีสวนคลายกับละครช่ือดังเมื่อหลายปกอน 
น่ันก็คือ เรื่องบานทรายทอง กลาวถึงนางเอกเขาไปในบานทรายทองครั้งแรก ก็ตองพบพฤติกรรมแปลกๆ ของคนในบาน
อยางเชนคนสวนหรือแมแตคนรับใช ท่ีพูดจากับพจมานไมดีพอเขาไปอยูในบานทรายทองไดแลว พจมานก็ตองไปคนหา
ความลับตางๆ ในบานทรายทอง นอกจากเรื่องบานทรายทองยังมีละครอีกหลายๆ เรื่องท่ีมีแนวเรื่องคลายคลึงกัน เชน
เรื่องวังวารี กลาวถึงคฤหาสนหลังงามท่ีแฝงไวดวยความนาสะพรึงกลัวบนเกาะแหงทะเลอันดามัน โดยมีภาดลชายหนุม 
รูปงามเปนเจาของรีสอรท การหายสาบสูญไปของหญิงสาวหลายคน รวมท้ังนองสาวของเพ่ือนรักทําใหริสาตองเขามา
คนหาความจริงในวังวารี เชนเดียวกันกับเรื่องรักเดียวของเจนจิรา ท่ีเจนจิราไดเขาไปรับรูความลับตางๆ ในคุมฑิฆัมพร
น่ันเอง  

จะเห็นไดวาการรับเอารปูแบบการประพันธลวนมีอิทธิพลตอวรรณกรรม การคํานึงถึงเน้ือหา ความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและบริบทในสังคม อยางเชนระบบความคิด คานิยม ตลอดจนวัฒนธรรมตางๆ เพราะผูประพันธจะตอง
สรางสุนทรียภาพแกผูรับชมใหเช่ือในสิ่งท่ีกําลังรับชมอยูใหจงได ท้ังน้ีอาจกลาวไดวาเปนความสําเร็จอยางหน่ึงของ
ผูประพันธงานวรรณกรรมน่ันเอง 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาบอเกิดและอิทธิพลท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง Daddy  Long  Legs สูวรรณกรรมไทยเรื่อง 
รักเดียวของเจนจิรา และเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี พบวาวรรณกรรมท้ัง 2 เรื่องลวนแลวแตไดรับแนวความคิดจาก
เรื่อง Daddy  Long  Legs มาท้ังสิ้น ซึ่งแนวคิดท่ีไดรับมาน้ันไดถูกปรับประยุกตใหเขากับสังคมและวัฒนธรรมของ     
ผูรับชมอยางแยบยล จนไมอาจจะรับรูไดเลยวา เราไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดดังกลาวมาจากตางชาติ ไดแก การเขียน
จดหมาย ท้ัง 2 เรื่องใชกลวิธีการนําเสนอเหตุการณดวยการเขียนจดหมาย แตจะตางกันตรงท่ีในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับ
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เกาหลี ใชวิธีการเขียนจดหมายสงทางอีเมล สวนเรื่องรักเดียวของเจนจิรา ยังคงเขียนจดหมายสงทางไปรษณีย
เชนเดียวกับเรื่อง Daddy  Long  Legs และน่ีเองท่ีทําใหเห็นถึงวิวัฒนาการของวรรณกรรม ท่ีไดรับอิทธิพลบางอยางมา
ก็จริง แตก็ไดปรับรูปแบบบางอยางใหเขากับยุคสมัย เพ่ือใหผูรับชมเกิดความเขาใจรวดเร็วมากข้ึน และทําใหขอมูล
ท่ีปรากฏมีความทันสมัยเชนเดียวกัน และทางดานตัวละครเอกฝายหญิงของเรื่องท้ังสอง จะมีลักษณะเหมือนกับเรื่อง 
Daddy  Long  Legs คือเปนเด็กไรท่ีพ่ึงพา (กําพรา) สวนตัวละครเอกฝายชาย ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน คือ ผูใหการ
อุปการะ และมีฐานะดี  
 นอกจากความเหมือนกันแลว วรรณกรรมท้ัง 2 เรื่องยังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางกับเรื่อง Daddy  Long  
Legs อยูหลายประการดวยกัน ไดแก จํานวนตัวละครในเรื่อง ซึ่งในเรื่องรักเดียวของเจนจิราจะปรากฏตัวละครจํานวน
มาก ท้ังน้ีก็เพราะตัวละครทําใหเรื่องมีสสีันมากยิ่งข้ึน ทําใหผูรับชมสนใจอยากติดตาม เชน การปรากฏตัวของเจานางหรือ 
เจาศรีโสรถ ซึ่งเปนเปนคูหมั้นของเจารังสิมันต ก็สงผลทําใหเจนจิราเสียใจจนคิดอยากจะจากคุมฑิฆัมพรไปในเร็ววัน     
จะเห็นไดวาตัวละครทุกตัวมีความสําคัญตอการดําเนินเรื่องน้ีมากเชนกัน สวนในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ปรากฏ
ตัวละครไมมากนัก เพราะเรื่องน้ีจะใหความสําคัญกับชา ยัง มี คิม จุน โฮ และการเลาเรื่องราวจากอีเมลสงผานรายการ
วิทยุมากกวา  
 จะเห็นไดวาวรรณกรรมเรื่องรักเดียวของเจนจิรา จะใหความสําคัญกับตัวละครมากกวาเรื่องอ่ืนๆ ท้ังน้ีก็เกิดจาก
ความตองการใหเน้ือหาท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ผสมผสานกับวัฒนธรรมการรับชมของคนไทย ท่ีช่ืนชอบความตื่นเตน
นาสนใจ จนในบางครั้งนิยมสิ่งท่ีเรียกวา “นวนิยายนํ้าเนา” เขาสายเลือด เพราะจะเห็นไดจากเรื่องน้ีท่ีวา นางเอกมักจะ
ถูกทํารายรางกายตั้งแตเด็ก มีท้ังการทุบตีทํารายจนเลือดตกยางออก หรือแมแตฉากตบตีกันของตัวละครฝายราย และตัว
ละครฝายดี ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคานิยมความรุนแรง ท่ีคนไทยถือวาเปนเรื่องธรรมดา  
 ทางดานฉากและสถานท่ีตางๆ ในท้ัง 2 เรื่อง มีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป เชน ในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา 
ใชฉากบานชายทะเลท่ีหัวหิน เปนฉากเลาจุดเริ่มตนของชีวิตและเหตุการณท้ังหมดในวัยเด็ก ตอมาก็เปนฉากในโรงเรียน
กุลนารี ท่ีไมใชสถานเรื่องเด็กกําพรา แตผูคนภายนอกก็มองวาเปนสถานเลี้ยงเด็กกําพรา และฉากท่ีประเทศพมา คุมฑิฆัมพร 
เปนบานของเจารังสิมันตท่ีเจนจิราเขาไปทํางานอยู สวนในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ฉากคือมหาวิทยาลัยท่ีชา ยัง มี
ศึกษาอยู แลวจึงเปลี่ยนมาเปนฉากในสถานท่ีทํางานคือ สถานีวิทยุ นอกจากน้ียังมีฉากในบานท่ีชา ยัง มี ไดรับความ
ชวยเหลือจากหัวหนาในท่ีทํางานใหเขาไปพักอาศัยอยูช่ัวคราว จนเธอไดพบกับเรื่องราวของความรักท่ีคิม จุน โฮ เขียน
สงผานอีเมลเอาไวนั่นเอง 
 จากท่ีกลาวมา ในตอนจบของท้ัง 2 เรื่อง ยังมีความเหมือนและตางอยูดวยเชนกัน กลาวคือ ในเรื่องรักเดียวของ
เจนจิราจะจบดวยความสุขของตัวละคร แตในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี จะจบดวยความตายของพระเอกคือ คิม จุน โฮ 
ซึ่งอาจกลาวไดวา การจบดวยความสุขของเรื่องรักเดียวของเจนจิราก็เพราะวัฒนธรรมการรับชมละครของคนไทย ไมนิยม
ใหเกิดจุดจบท่ีเลวรายของตัวละครเอกอยางแนนอน แตถาเปนจุดจบของตัวละครฝายราย ผูชมจะนิยมและยินดีมากท่ีสุด 
เชนสํานวนท่ีวา ธรรมะยอมชนะอธรรม น่ันเอง  

สวนเรื่อง คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ไมใชเรื่องเดียวท่ีปรากฏในวรรณกรรมเรื่องอ่ืนๆ ของเกาหลี ท่ีกําหนดให
ตัวละครเอกตาย อยางเชนเรื่อง Autumn In My Heart (รักน้ีช่ัวนิรันดร) นางเอกของเรื่องเสียชีวิตเพราะเปนโรคลูคีเมีย 
(Leukemia) ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะคนเกาหลีมีความเช่ืออยางหน่ึงวา การครองคูกันมีความยากลําบาก เพราะวัฒนธรรม
ท่ีชายเปนใหญอยางสุดโตง ทําใหผูหญิงตองยอมจําทนกับสถานะเมีย แม และคนใชของบาน ภรรยาตองทําตัวเช่ือง
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เหมือนสุนัขรับใชเลยก็วาได ดังน้ันการผลิตวรรณกรรมประเภทท่ีมีจุดจบเชนน้ีจะเปนเสมือนทางออกของความรักท่ีแสน
จะกดดันน่ันเอง และจากการผลิตซ้ําความตายในวรรณกรรมของเกาหลี ก็มีสวนทําใหคนเกาหลีเกิดความเบ่ือหนาย และ
คิดวาไมอยากจะมีชีวิตครอบครัวอีกตอไป 

จากการศึกษาท้ังหมดน้ีทําใหเห็นวา การรับอิทธิพลของวรรณกรรม Daddy  Long  Legs มาใชปรับใหเขา
กับสังคมท้ังของไทยและเกาหลีไดอยางลงตัว มีท้ังความเหมือนและความตางแตกตาง ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมเฉพาะของแต
ละประเทศ ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีทําใหเขาใจถึงระบบและวิธีการคิดของงานวรรณกรรมแตละชาติเปนอยางยิ่ง และผูศึกษา
คิดวานาจะศึกษาวรรณกรรมเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือคนหาความจริงเก่ียวกับวรรณกรรมท่ีไดรับอิทธิพลมาจากตางชาติ ตลอดจน
การศึกษาวิธีการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ของวรรณกรรมเรื่องน้ันๆ ตอไป 
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คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 
    

บทความท่ีรับตีพิมพในวารสารไดแก 1) นิพนธตนฉบับท่ีเปนบทความวิจัย 2) นิพนธปริทัศน 3) บทความ
วิชาการ 4) บทวิจารณเชิงวิชาการ โดยใหพิมพผลงานดวยกระดาษ เอ 4 พิมพหนาเดียว จํานวนไมเกิน 15 หนา 
 สวนประกอบของบทความวิจัย ประกอบดวย บทคัดยอ บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและ
วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอางอิง  
          หมายเหตุ: ทุกบทความตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีตีพิมพบทความเปน
ภาษาตางประเทศ ตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยดวย 
 

ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ 
 ขนาดกระดาษ เอ 4  
 กรอบของขอความ ในแตละหนาใหมีขอบเขตดังน้ี จากขอบบนของกระดาษ 1.8 น้ิว ขอบลาง 1.0 น้ิว 

ขอบซาย 1.25 น้ิว ขอบขวา 1.0 น้ิว 
 ระยะหางระหวางบรรทัด หน่ึงชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร  

 ตัวอักษร ใชไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) และพิมพตามท่ีกําหนดดังน้ี 
o ชื่อเร่ือง (Title)  

 ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา  
 ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพใหญ) ขนาด 18 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา   

o ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 
 ช่ือผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา  
 ท่ีอยูผูเขียน ขนาด 14 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา  

o บทคัดยอ  
 ช่ือ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  
 ขอความบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา  
 ขอความบทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 
 ยอหนา 0.5 น้ิว  

o คําสําคัญ (Keyword) ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ (Abstract) กอนข้ึนสวนของเน้ือหา ควรเลือกคํา
สําคัญท่ีเก่ียวของกับบทความ ประมาณ 45 คํา  ใชตัวอักษรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ขนาด 14 
point 

o รายละเอียดบทความ  
  หัวขอใหญ ขนาด 16 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา  
  หัวขอรอง ขนาด 14 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา 
  ตัวอักษร ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 
  ยอหนา 0.5 น้ิว  
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 คําศัพท ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ช่ือภาพใหระบุคําวา ภาพท่ี ไวใตภาพประกอบ 

และจัดขอความบรรยายภาพใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ ช่ือตารางใหระบุคําวา ตารางท่ี หัวตารางใหจัดชิดซายของ
หนากระดาษ และใตภาพประกอบหรือตารางใหบอกแหลงท่ีมาโดยพิมพหางจากช่ือภาพประกอบหรอืเสนค่ันใตตาราง 
1 บรรทัด ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกต ิ
 ตัวอยาง ภาพประกอบท่ีนํามาอางและการบอกแหลงอางอิง 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ศาลาพระเจาพันองค วัดปงสนุก 
 

             ท่ีมา: http://www.teeneelanna.com/moojoomhao/home/space.php?uid=1&do=blog&id=1017 
 
 ตัวอยาง ตารางท่ีนํามาอางและการบอกแหลงอางอิง 
 

ตาราง 1 แสดงคาแคลอรี่ในอาหารประเภทอาหารจานเดียว 
 

ชนิดอาหาร แคลอร่ี หมายเหต ุ

ขาวมันไก   
ขาวหมูแดง   
ขาวผัดปูใสไข   
ราดหนา  
ผัดซีอิ๊ว  
ผัดไทย  
สุกี้ยากี้น้ํา 

459 
254 
377 
214 
425 
411 
231 

 

 

                 ท่ีมา: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=blossoms&month=1508
2010&group=5&gblog=4 
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 กิตติกรรมประกาศ ใหประกาศเฉพาะการไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 รูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม การอางอิง ใหใชรูปแบบการอางอิง แบบ APA (ช่ือผูแตง.  ปท่ีพิมพ 

: เลขหนาท่ีอางอิง) เชน (รัถพร ซังธาดา.  2549 : 23) สําหรับรายการบรรณานุกรมใหเรียงไวทายบทความตามลําดับ
ตัวอักษรบรรณานุกรมจะมีรูปแบบการพิมพแตกตางกันตามชนิดของแหลงสารสนเทศ ดังน้ี  

1.  บรรณานุกรมหนังสือ ใชรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือเรื่อง.//ครั้งท่ีพิมพ.(ถามี)//เมืองท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 
2.  บรรณานุกรมจากวารสาร ใชรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//“ช่ือบทความ,”//ช่ือวารสาร.//ปท่ี(ฉบับท่ี)/:/หนาท่ีอาง/;/วันท่ี เดือน. 
3.  บรรณานุกรมรายงานการประชุม ใชรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือบทความ//ช่ือรายงานการประชุม//หนาท่ีอาง. 
4.  บรรณานุกรมปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใชรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือเรื่อง.//ช่ือปริญญา (ช่ือเต็ม).//หนวยงาน. 
5.  บรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ใชรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีเผยแพร).  ช่ือเรื่อง.//[CDROM].//สถานท่ีผลิต://ผูผลิต. 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีสืบคน).  ช่ือเรื่อง.//[Online].//เขาถึงไดจาก://วิธีการเขาถึงและสถานท่ีของขอมูล. 
 
การสงบทความ 

เจาของบทความตองสง 
1. ใบสมัครขอสงบทความลงตีพิมพ 
2. ไฟลตนฉบับบทความท่ีจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word for Windows บันทึกลงแผน CDROM 

จํานวน 1 แผน  
3. เอกสารบทความจํานวน 1 ชุด โดยเอกสารชุดท่ี 1 ตองมีรายละเอียดครบตามแบบฟอรมวารสารลําปาง

หลวง สงถึงกองบรรณาธิการวารสารลําปางหลวง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    
119 ถนนลําปางแมทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 Email: Lampangluang@gmail.com โทรศัพท – โทรสาร       
054316154 

ท้ังน้ีเมื่อบทความไดรับการตีพิมพ ผูเขียนบทความจะไดรับวารสารฉบับท่ีบทความน้ันตีพิมพ จํานวน 2 ฉบับ 
โดยจะใหผูเขียนท่ีเปนช่ือแรก 
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