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ความคิดเห็นใด ๆ ท่ีปรากฏในหนังสือรวมบทความฉบับนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการ ไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องกับ 

ผู้เขียนบทความ และหากผู้เขียนบทความได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้ใด กองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว



บทบรรณาธิการ

อาณาบริเวณกว้างขวาง อาคารสถานที่ใหญ่โต หรือจ�านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีเพิ่มมากขึ้นอาจบอก 

ความเจริญเติบโตของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ๆ ได้ แต่จะบอกความก้าวหน้าทางวิชาการยังไม่ได้ จนกว่าจะได้

เห็นผลงานทางวิชาการของอาจารย์และบัณฑิตของสถาบันแห่งนั้น ผลงานที่ต่างคนต่างท�าและเผยแพร่ในที่ต่าง ๆ 

นั้นอย่างหนึ่ง แต่ผลงานท่ีท�าแล้วน�ามาจัดกลุ่มตามแนวการศึกษาและรวมไว้ในที่เดียวกันจะช่วยบอกทิศทางและ 

จุดเน้นของแหล่งผลิตนักวิชาการแห่งนั้นได้

ในปี 2561 อนัเป็นวาระครบ 50 ปี ภาควชิาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร ภาควชิาฯ  

ได้จดัท�าหนงัสือรวมบทความทางวิชาการเพือ่เผยแพร่และเสรมิสร้างความรู้ทางภาษาและวรรณกรรมไทยให้มทีศิทาง

หลากหลายและเปิดสูว่งกว้างมากขึน้ ผูเ้ขยีนบทความมทีัง้บรูพาจารย์ อาจารย์ประจ�าภาควชิา ศิษย์เก่าของภาควชิา 

และอาจารย์จากสถาบันเครือข่ายในโครงการวิวิธวิจัยภาษาไทย (ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร กับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์) หนังสือเรื่องนี้ “สรรสาร” ทางภาษาและวรรณกรรมไทยมาไว้ในบทความ 26 เร่ือง เป็นบทความ 

ทางภาษา 10 เรื่อง วรรณคดีเก่าและคติชน 9 เรื่อง และวรรณกรรมปัจจุบัน 7 เรื่อง

ศาสตราจารย์ ดร.วิภา กงกะนันทน์ บูรพาจารย์อาวุโสรุ่นแรกของภาควิชาภาษาไทย เล่าประสบการณ์ 

ในการท�างานทางวิชาการและแสดงทรรศนะเกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมไว้ในบทความพิเศษเร่ือง “สิ่งมหัศจรรย์

ที่มีชื่อว่า ‘ภาษา’”,    บทความพิเศษเรื่องที่ 2 คือ “การสืบทอดการอ่านท�านองร้อยกรองไทย” เป็นประสบการณ ์

ในการสอนและความเป็นแหล่งความรู้ความเชี่ยวชาญด้านท่วงท�านองภาษากวีนิพนธ์ของรองศาสตราจารย์นันทา  

ขุนภักดี บูรพาจารย์อีกท่านหนึ่ง

การใช้ค�ายมืภาษาบาลแีละสนัสกฤตเพือ่การสือ่สารของคนไทยบอกอะไรเราได้บ้าง ค�าตอบอยูใ่นบทความ

เรื่อง “ภูมิปัญญาไทยในการยืมค�าภาษาบาลีและสันสกฤต” ของรองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์, 

ข้อความที่ใช้ภาษาโน้มน้าวหรือสั่งสอนต้องใช้ภาษาท่ีอาศัยการเชื่อมโยงความอย่างไร รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  

เลี่ยมประวัติ ศึกษาไว้แล้วในเรื่อง “การเชื่อมโยงความในพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”,  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส�าเนียงงาม ซ่ึงไปสอนวิชาภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการ 

ต่างประเทศ สาธารณรฐัเกาหล ีได้ศกึษาเรือ่ง “ป้ายชือ่ร้านอาหารไทยในกรงุโซล: การน�าเสนอภาษาและวฒันธรรมไทย”  

มีท้ังการแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและการแสดงความเป็นพวกเดียวกันกับชาวเกาหลีได้อย่างไร,    

กระบวนการสร้างความหมายของค�ากริยาซ้อนแสดงให้เห็นระบบความคิดอันสลับซับซ้อนอย่างไร อาจารย์วิรัช  

ศิริวัฒนะนาวิน ใช้แนวคิดทางภาษาศาสตร์ศึกษาเรื่อง “อรรถศาสตร์ปริชานกับการศึกษามิติทางความหมาย 

ของค�ากรยิาซ้อน ‘กดักนิ’”, ผู้ใหญ่มักหยอกเย้าเด็ก ๆ เช่น กล่าวถึงรูปลักษณ์ที่เด็กไม่อยากได้ยินเรียก ถ้อยค�าเช่นนี้

เป็นภาษาที่ส่งผลกระทบอย่างไรต่อความคิดของผู้พูดและผู้ฟัง อาจารย์ ดร.สุนทรี โชติดิลก ศึกษาไว้ในเรื่อง  

“‘รักดอกจึงหยอกเล่น’: การศึกษากลวิธีทางภาษาแสดงการหยอกเย้าในวัฒนธรรมไทย”,    เรื่อง “กลวิธี 

การสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอ” ของอาจารย์วีณา วุฒิจ�านงค์ มีค�าตอบว่ารายการตลกที่ได้รับ 

ความนิยมมากเช่นรายการนี้มีกลวิธีด้านภาษา เน้ือหา และการแสดงที่สร้างรสอารมณ์ขันแก่ผู ้ชมได้อย่างไร,     

อาจารย์ ดร.ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์ ศึกษาเรื่อง “การสร้างนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร: ภาพสะท้อน



แนวคิด ‘พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์’” เพื่อหาค�าตอบว่าการสร้างค�าราชาศัพท์กลุ่มความหมายเก่ียวกับร่างกายเกิดจากแนวคิด

เรื่องความศักดิ์สิทธิ์และอ�านาจอย่างไร,    ในเรื่อง “โคลงเบญจลักษณานุกรม: แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

และคุณค่าทางวรรณศลิป์” ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กรีต ิธนะไชย มคี�าตอบว่ารปูแบบค�าประพนัธ์ชนดินีท้ีก่วร่ีวมสมัย

สบืสานและสร้างสรรค์จากฉนัทลกัษณ์เดมิมลีกัษณะอย่างไร แสดงความมชีวีติและความเจรญิงอกงามของค�าประพนัธ์ไทย 

อย่างไร

ลิลิตพายัพ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวรรณคดีบันทึกการเดินทาง 

รายวันรูปแบบใหม่อย่างไร ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต มีค�าตอบอยู่ในบทวิเคราะห์เรื่อง “ลิลิตพายัพ: 

วรรณคดีบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่กับสายใยผูกพันในวันร้างรัก”,    นันโทปนันทสูตรค�าหลวง พระนิพนธ์ของ 

เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ เป็นเรื่องที่นักอ่านวรรณคดีไทยรู้จักกันดี ครั้งนี้รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ ได้อ่านจาก

หนังสือสมุดไทยที่มีอายุเกือบ 300 ปี และวิเคราะห์แนวคิดจากเรื่องไว้ 4 ประการ มีอะไรบ้าง ค�าตอบอยู่ในบทความ

เรื่อง “แนวคิดและการน�าเสนอหลักธรรมในนันโทปนันทสูตรค�าหลวงฉบับหนังสือสมุดไทย”,    จากค�าสอน 

ผู้ชายทั่วไป สุนทรภู่สามารถประพันธ์ให้เป็นค�าสอนถวายเจ้านายได้อย่างไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์  

อนิทรพร ศกึษาไว้ในเรือ่ง “สวสัดิรกัษาค�ากลอนของสนุทรภู:่ การปรบัเปลีย่นเนือ้หาจากวรรณคดคี�าสอนชายสามญัชน 

ให้เป็นวรรณคดีค�าสอนเจ้านาย”,  เมื่อศึกษาคัมภีร์อรรถกถาในพระพุทธศาสนาด้วยแนวโครงเรื่องของบันเทิงคด ี

จะได้ข้อสรปุอย่างไร ค�าตอบอยูใ่นบทความ 2 เรือ่ง ได้แก่ “การเล่าเรือ่งในอรรถกถาพทุธาปทาน” ของผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ และ “การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์” ของอาจารย์อนุสรา ศรีวิระ,    แนวคิดเร่ือง  

“ราชศาสน์ชาติของตน” คืออะไร เป็นการสร้างสรรค์ขนบการยอพระเกียรติตามบริบทสังคมใหม่อย่างไร  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ฑฆีประเสรฐิกลุ วเิคราะห์ไว้ในเร่ือง “กาพย์สดุดีของพระยาศรีสุนทรโวหาร: วรรณคดี 

ยอพระเกียรติ ‘ราชศาสน์ชาติของตน’”

เปลีย่นแนวมาเรือ่งพืน้บ้านบ้าง ในเรือ่ง “อาหารการกนิในวรรณกรรมไทยภาคตะวนัตก” รองศาสตราจารย์ 

ดร.อุบล เทศทอง วิเคราะห์ว่าทั้งอาหารในชีวิตประจ�าวันและอาหารในโอกาสพิเศษสะท้อนภูมิปัญญาและมโนทัศน์

ของชาวบ้านอย่างไร,    ส่วนประเดน็ทีว่่ารปูป้ันทีส่ร้างข้ึนจากต�านานการต้ังหมูบ้่านเพ่ือให้เป็นสัญลักษณ์ของอ�าเภอหนึง่  

กลายมาเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิท่ี์เป็นท่ีรูจ้กัระดบัประเทศและส่งผลต่อการท่องเทีย่วได้อย่างไร มคี�าตอบจากผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร.วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน ในเรื่อง “เรื่องเล่า ‘พญาเต่างอย’: ต�านานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป”,     

เรือ่งสดุท้ายในกลุม่นีค้อื “พธิเีลีย้งปีเจ้าพ่อของชาวลาวเวยีงบ้านหนองขาม นครปฐม” ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.น�า้มนต์ 

บุษบงค์ ศึกษาขั้นตอนการประกอบพิธีและวิเคราะห์ความส�าคัญของพิธีที่มีต่อชุมชน

ในกลุม่วรรณกรรมร่วมสมัย บทความเรือ่งแรกคอื “พุทธศกัราชอสัดงกบัทรงจ�าของทรงจ�าของแมวกุหลาบด�า:  

การเดินทางสู่อัสดง” รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท วิเคราะห์กลวิธีที่วีรพร นิติประภาใช้ในนวนิยายเรื่องนี้ 

ทัง้การเล่าเรือ่งด้วยการจดัวางโครงเรือ่งและการใช้ฉากบรรยากาศประวตัศิาสตร์ ท�าให้ตคีวามค�าว่า “อสัดง” ได้ตาม

บริบทที่ต่างกัน,    ในเรื่อง “ครึ่งหลับเธอฟื้น ครึ่งตื่นเธอสูญหาย: โลกที่ก�าลังสูญสลายของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์”  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อารยีา หุตนิทะ วิเคราะห์การเล่าเรือ่งท่ีผูเ้ขยีนนวนยิายเรือ่งนีผ้สานแนวสจันยิม แนวแฟนตาซี 

และแนวนิยายวิทยาศาสตร์ เข้าด้วยกันจนสามารถท�าให้ผู้อ่านเข้าถึงสภาวะจิตใจของตัวละครผู้ป่วยทางจิตได้อย่าง

เป็นรูปธรรม, นวนิยายเรื่อง ในกับดักและกลางวงล้อม ของประชาคม ลุนาชัย มีผู้เลือกศึกษาเป็น 2 ทาง ในเรื่อง  

“ในกบัดกัของชวีติและกลางวงล้อมของความหมาย: อตัลกัษณ์และการสร้างความหมายในเร่ืองเล่าชวีติลูกเรือประมง

ของประชาคม ลุนาชัย” อาจารย์ ดร.นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์ วิเคราะห์การสร้างตัวละครและเสนอประเด็นว่า

นวนิยายเรื่องนี้เป็นการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้แก่ลูกเรือประมง อัตลักษณ์นั้นคืออะไรและท�าหน้าท่ีอย่างไร ค�าตอบ



อยู่ในบทความ,    ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ ใช้ทฤษฎีความพิการและใช้การอ่านแบบเควียร์ 

วิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายเรื่องเดียวกันนี้ และเสนอประเด็นว่ากลุ่มตัวละครลูกเรือประมงที่มีร่างกายพิการ 

เป็น “คนไม่ปกติ” และไร้ความสามารถในสายตาของคนท่ัวไป พวกเขามี “เรือ” เป็นพ้ืนท่ีสัญลักษณ์ให้ใช้ใน 

การพสิจูน์ตนเองให้ได้รบัการยอมรับจาก “คนปกต”ิ อย่างไร บทวเิคราะห์อยูใ่นบทความเรือ่ง “กบัดกัความเป็นชาย 

และความพกิารบนเรอืเควียร์: อ่านในกบัดกัและกลางวงล้อมแบบเควยีร์”,    ในเรือ่ง “เลกิทาสในลกูทาส: วรรณกรรม

กับความทรงจ�าแห่งชาติ” รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม วิเคราะห์นวนิยายเรื่องลูกทาสของรพีพร 

ในมติิทีส่มัพนัธ์กบัความทรงจ�าเร่ืองเหตกุารณ์เลกิทาสในรชักาลที ่5,    ในเรือ่ง “แรงงานหญงิข้ามชาตใินเรือ่งส้ันไทย 

บรบิทสงัคมอาเซยีน” ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกิาญจน์ จินาพันธ์ มข้ีอสรุปว่าตัวละครหญงิเป็นคนรุ่นใหม่ทีม่บีทบาท

ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย ท�าให้ลบอคติทางชาติพันธุ์และชาตินิยมที่เคยมีได้บ้าง,    

บทความเรื่องสุดท้ายคือ “กวีนิพนธ์ไทยในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์” รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา แก้วคัลณา  

วเิคราะห์ผลกระทบจากระบบทนุนิยม การขยายตัวของสือ่เทคโนโลย ีฯลฯ ทีม่ต่ีอการสร้างสรรค์กวนีพินธ์ในปัจจบัุน  

แล้วตั้งค�าถามว่าการผลิตและการสร้างสรรค์งานของกวีมีนวัตกรรมแปลกใหม่ทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่

ใน “สวนภาษาไทยอักษรศิลปากร” แห่งนี้มีไม้หลากหลายพรรณทั้งไม้ต้น ไม้ผล และไม้ใบงาม บางต้น 

เป็นไม้แกร่งยืนต้นมานาน มีลูกหล่นอยู่ใกล้และไกลต้น ที่งอกงามเป็นไม้ที่ยังอิงแอบอยู่กับไม้ใหญ่ก็มี ที่กลายพันธุ์

ต่างสกุลไปก็มี บางต้นเป็นหน่อที่ไปเติบโตในสวนอื่นแล้วยกมาประดับสวนนี้ในโอกาสพิเศษ ไม้ต้นใดทอดกิ่งก้าน

สวยงาม ต้นใดมีดอกมีใบงามแปลกตา หรือต้นใดเป็นไม้ดัดรูปทรงสะดุดตาอย่างไร เชิญทัศนาเถิด

 (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี)

 บรรณาธิการ
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สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า “ภาษา”

วิภา กงกะนันทน์* 

Wibha Kongkanandana

น�าเรื่อง

เม่ือต้นปี 2510 ข้าพเจ้าได้พบหม่อมหลวงบุญเหลอื เทพยสวุรรณ ในการประชมุเตรยีมการเปิดคณะอกัษรศาสตร์  

มหาวทิยาลยัศลิปากร ซึง่ ฯพณฯ หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ ขณะทีด่�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 

และอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขยายงานของมหาวิทยาลัยจากวิทยาเขตวังท่าพระมาที่บริเวณพระราชวัง

สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ก่อนที่จะเข้าห้องประชุมข้าพเจ้าได้เข้าไปกราบแนะน�าตัวกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นนักเขียนนวนิยาย 

ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมแก่ชีวิตของข้าพเจ้า

ท่านผู้อ่านคงจะทราบแล้วว่าหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ เป็นผู้ก่อต้ังและคณบดีคนแรกของ 

คณะอักษรศาสตร์ของเรา และเป็นนักบริหารการศึกษาที่ให้ความส�าคัญแก่การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยมากกว่า

วชิาใด ๆ  เพราะท่านเหน็ว่าภาษาไทยคอืพืน้ฐานของการศกึษาสรรพวทิยาการ อาจารย์จึงให้ความส�าคญัแก่ภาควชิา

ภาษาไทยของเราอย่างยิ่ง เช่นด้วยการเป็นผู้สอนและเขียนต�าราให้ ดังที่เราได้ทราบและได้ใช้กันอยู่ และท่านผู้อ่าน

ก็คงยังจ�าได้ว่าเมื่อ พ.ศ. 2555 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)  

ได้ประกาศยกย่องท่านเป็นบุคคลส�าคัญของโลก ในฐานะที่ท่านมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วัฒนธรรม ภาษา และ

วรรณคดี ในวาระครบรอบ 100 ปีแห่งชาตกาลของท่าน

ในการพบกันครั้งแรกนั้นอาจารย์ก็ได้เปล่ียนวิถีชีวิตของข้าพเจ้าท่ีด�าเนินมา 30 ปี ไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง 

และการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นมีผลต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลา 51 ปีนับถึงวันนี้ และข้าพเจ้าก็จะเดินทางสายนี ้

ต่อไป จนถึงเวลาที่ข้าพเจ้าไม่สามารถเดินได้อีก

การเปลีย่นอาชพีจากการเป็นครสูอนวชิาภาษาอังกฤษมาเป็นครสูอนวชิาภาษาไทยนัน้ท�าให้ข้าพเจ้าพบว่า

ครูที่สอนวิชาภาษาไทยเป็นผู้ที่มีโอกาสตลอดชีวิตในการพัฒนาตนเอง และยังได้เงินใช้ทุกเดือนด้วย เพราะหน้าที่ 

ในอาชีพเอ้ืออ�านวยให้เราสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่เรื่องวรรณคดีไทยซ่ึงเป็นขุมทรัพย์ทางสติปัญญา  

เป็นอารยธรรมของชาติที่บรรพชนสร้างสรรค์ สะสม และสืบทอด ต่อเนื่องตลอดมาจนถึงวันนี้ และต่อไปในอนาคต 

เราสามารถพัฒนาตัวเราด้วยวิธีนี้ได้ ทั้งในและนอกเวลาราชการตลอดชีวิตของเรา

*ศาสตราจารย์, ดร. 
อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทความพิเศษ



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ขณะที่ก�าลังเขียนบทความนี้ ข้าพเจ้ามีอายุเลยวันเกษียณราชการมากว่า 21 ปีแล้ว แต่ข้าพเจ้าพบว่ายังมี

วรรณคดไีทยท้ังท่ีสร้างขึน้ในอดตี และวรรณคดร่ีวมสมยัของข้าพเจ้าทีม่คีณุค่าทีข้่าพเจ้าใคร่จะศกึษาค้นคว้าหาความรู้ 

ในแง่มุมต่าง ๆ อีกหลายเรื่อง แม้ว่าตลอดระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา ข้าพเจ้าก็ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร ่

ผลการศึกษาวิจัยของข้าพเจ้าอยู่เป็นระยะแล้วก็ตาม

วรรณคดีไทย หรือ วรรณกรรมไทย

ข้าพเจ้าใช้ค�าว่า “วรรณคดีไทยทั้งที่สร้างขึ้นในอดีต และวรรณคดีร่วมสมัยของข้าพเจ้า” ซึ่งถ้าข้าพเจ้า 

เขียนบทความนี้เป็นภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าก็จะเขียนว่า “ancient and contemporary Thai literature”

ในบทความน้ี ข้าพเจ้าใช้ค�าว่า “วรรณคดี” ในความหมายที่เป็นสากล เช่นเดียวกับค�าว่า “วรรณกรรม” 

คอืในความหมายทีว่่า เป็นผลงานของบคุคลทีส่ร้างสรรค์ขึน้โดยใช้ภาษาเป็นเครือ่งมอื คอืเป็นสือ่ในการแสดงความรู้  

ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ประสบการณ์ และจินตนาการของผู้เขียน ให้เป็นเร่ืองราว เป็นข้อคิด เป็นค�าสอน  

ค�าร�าพึง ฯลฯ คือเป็นสิ่งที่มีเนื้อหา

ข้าพเจ้าได้นิยามค�าว่า “วรรณคดี” และ “วรรณกรรม” ที่ข้าพเจ้าใช้ในผลงานของข้าพเจ้าอย่างละเอียด

แล้ว ในหนงัสอืชือ่ “วรรณคดศีกึษา” จงึขออนญุาตไม่กล่าวซ�า้ในทีน่ีอ้กี (วภิา กงกะนนัทน์, 2556) แต่จะขออธบิายเพิม่เตมิ 

ว่าในโลกของวรรณคดสีากล ค�าว่า “วรรณคด”ี และ “วรรณกรรม” ท่ีเราใช้กนัในภาษาไทยน้ัน ผูท้ีอ่ยูใ่นวงการภาษา

และหนังสือนานาชาติใช้ค�าว่า “literature” เหมือนกัน เช่น “scientific literature”, “historical literature”, 

“religious literature”, “imaginative literature”, “political literature” และ “children literature”

เม่ือข้าพเจ้ารับเชิญจากบรรณาธิการ Encyclopedia of World Literature in the 20th Century  

ให้เขยีนบทความเรือ่ง “Thai literature” นัน้ เขาขอให้ข้าพเจ้าเขยีน และ/หรอืหาคนช่วยเขยีนบทความเฉพาะเรือ่งของ  

“ดอกไม้สด” และหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช อีกด้วย เพราะในโลกของวรรณคดีสากลในศตวรรษที่ 20  

ผลงานของ “ดอกไม้สด” และของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ ์ปราโมช ซ่ึงนกัวชิาการไทยบางท่านเรยีกว่า “วรรณกรรม” นัน้  

ในขอบเขตของ “วรรณคดีสากล” ถือว่าเป็นตัวอย่างท่ีเด่นชัดของ “วรรณคดีโลก” ในศตวรรษท่ี 20 เช่นเดียวกับ 

ผลงานของ George Bernard Shaw, John Steinbeck, รพินทรนาถ ฐากูร, H.G. Wells, Thomas Wolfe

ในบทความเรื่อง “วรรณคดีไทย” (“Thai literature”) ที่ข้าพเจ้าเขียน และลงพิมพ์ใน Encyclopedia 

of World Literature in the 20th Century (Kongkanandana, 1984) ซึ่งต่อมามีการตีพิมพ์ซ�้าในหนังสือช่ือ  

Far Eastern Literature in the 20th Century (Kongkanandana, 1986) นัน้ มผีลงานของนกัเขียนไทยหลายท่าน  

นอกจาก “ดอกไม้สด” และหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งแยกออกไปเป็นบทความเฉพาะ เช่น บทละคร 

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กวีนิพนธ์ของ “น.ม.ส.” เร่ือง สามกรุง ซึ่งแต่งเสร็จ 

หลังการพิมพ์เผยแพร่นวนิยายของ “ศรีบูรพา” “ดอกไม้สด” และหม่อมเจ้าอากาศด�าเกิง นอกจากนี้ยังมีนวนิยาย

ของ ป. อินทรปาลิต “บุญเหลือ” “โบตั๋น” “สุวรรณี สุคนธา” นิมิต ภูมิถาวร เรื่องสั้นของค�าสิงห์ ศรีนอก อาจินต์ 

ปัญจพรรค์ และ ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ กวีนิพนธ์ของอังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นต้น

นักอ่าน นักศึกษาวรรณคดีเม่ือศึกษา encyclopedia ชุดน้ีก็จะได้รู้จักวรรณคดีไทยดังกล่าวข้างต้น 

เป็นอย่างน้อย ในฐานะที่เป็นวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 20 

นั่นคือ สิ่งที่นักวิชาการไทยและนักศึกษาไทยบางคนเรียกว่า “วรรณกรรม” นั้น ในวงวรรณคดีโลกนับว่า 

อยู่ในอาณาจักรแห่งวรรณคดี



สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า “ภาษา”



นักอักษรศาสตร์ทุกคนทราบดีว่าวรรณคดีไทยมีมานานก่อนศตวรรษที่ 20 ผู้สนใจสามารถสืบค้นขึ้นไปได้

อย่างน้อยถึงศตวรรษที่ 13 ในสมัยที่นักประดิษฐ์ไทยคิดวิธีบันทึกวรรณคดีลงบนแผ่นศิลาประเภทต่าง ๆ  เช่น บันทึก

พระราชประวติัท้ังอตัชวีประวตั ิและชวีประวตัขิองพ่อขนุรามค�าแหงไว้บนแผ่นหนิทรายแป้ง* (กรมศลิปากร, 2547: 36)  

จารึกส่วนหนึ่งของพระราชประวัติของสมเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราช บันทึกลงในแผ่นหินชนวน (กรมศิลปากร, 

2547: 465) จารึกบางส่วนของพระพุทธประวัติว่าด้วย “รอยฝ่าตีนพระพุทธเป็นเจ้า…” ลงในหินทรายแปร  

(กรมศิลปากร, 2547: 87)

ววิฒันาการของการบันทกึวรรณคดไีทยน้ันน่าสนใจมากส�าหรับข้าพเจ้า เพราะแสดงให้เหน็ส่ิงท่ีปัจจุบนัเรียกว่า  

“ภูมิปัญญาไทย” ที่บรรพชนของเราใช้ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ประสบการณ์ และ

จินตนาการของคนไทยในสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ตกทอดมาจนถึงเราในวันนี้

แต่เน้ือหาของบทความน้ีจะยังมิได้กล่าวถึงวัสดุหรือสื่อที่คนไทยใช้ในการบันทึกหรือจารึกวรรณคดีไทย  

เนื้อหาของบทความนี้จะว่าด้วยสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากการศึกษาวรรณคดีไทยซ่ึงสร้างข้ึนด้วยส่ิงมหัศจรรย์ท่ีเรียกว่า 

“ภาษา” ซึ่งได้แก่ภาษาไทย

อนึ่ง ในการกล่าวถึงวรรณคดีนั้น ข้าพเจ้าก็ใช้ค�าว่า “วรรณกรรม” บ้าง “วรรณศิลป์” บ้าง บางทีก็ใช ้

ค�าว่า “ผลงานประพนัธ์” และค�าอืน่ ๆ  ทีผู่อ่้านจะทราบได้จากปรบิทว่าข้าพเจ้าหมายถงึผลงานของมนษุย์ทีส่ร้างสรรค์ 

และบันทึกไว้ด้วยภาษา มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราว ความคิด ค�าสอน ค�าร�าพึง ฯลฯ 

ภาษา กับ วรรณคดี

วรรณคดีทุกเรื่องมีภาษาเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน ไม่มีวรรณคดีเรื่องใด ของชนชาติใดที่มิได้มีภาษาเป็น 

องค์ประกอบพื้นฐาน ดังนั้น เมื่อจะศึกษาวรรณคดีให้ได้ผลคุ้มค่าของเวลาที่ใช้ไป เราจึงจ�าเป็นต้องรู้จักภาษาอย่างดี

เสียก่อน

ภาษาคืออะไร

ภาษาคือสิ่งที่มีพลังมหัศจรรย์ เพราะเป็นพลังที่สามารถเชื่อมปัจจุบัน กับอดีต และอนาคตได้ สามารถ

ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในหัวใจและสมองของมนุษย์คนหนึ่งถึงมนุษย์อีกคนหนึ่งหรือหลายคนข้ามชาติ ข้ามภพได้

มนษุย์สามารถใช้ภาษาถ่ายทอดความรูส้กึนกึคดิและประสบการณ์ให้แก่กนัและกนัได้ ไม่ว่าสิง่นัน้จะมตีวัตน 

หรือไม่มีตัวตน หรือเป็นสิ่งที่มีตัวตนแต่มนุษย์ไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของตนตามล�าพังได้ 

สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า “ภาษา” นี้เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดสร้างข้ึนมาโดยก�าหนดความหมายให้เสียงและเส้น 

ที่มีลักษณะและทิศทางต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า “ตัวอักษร” แล้วจัดให้เป็นระบบเพ่ือใช้เป็นส่ือ เป็นสัญลักษณ์ส�าหรับ 

การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้นั้นแก่กันและกัน คือเป็นเครื่องมือส�าหรับให้มนุษย์รู้จักโลก และในขณะเดียวกัน

มนุษย์ก็สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือส�าหรับสื่อสารกับโลกเพื่อให้โลกรู้จักตัวเขาได้ด้วย

แต่นั่นคือค�าตอบที่กว้างมาก

*ข้าพเจ้าเสยีใจทีก่รมศลิปากรยงัเรียกจารกึวดัศรพีจิติรกรีตกิลัยารามด้วยชือ่ทีช่าวบ้านซึง่หาตวัตนมิได้เรยีก แทนทีจ่ะเคารพ 

ท่านผู้ให้สร้างจารึกนี้โดยเรียกชื่อวัดตามที่ท่านประกาศไว้ในจารึกซึ่งเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้เมื่อ 600 ปีกว่ามาแล้ว



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ถ้าจะกล่าวให้แคบลงกคื็อ ภาษาคอืสิง่ทีเ่ราใช้เป็นส่ือเพ่ือเรียนรู้โลก และใช้ส่ือสารกบับคุคลท่ีเราเกีย่วข้องด้วย

แต่การกล่าวเพยีงเท่านีก็้จะท�าให้เรา “รูจ้กัภาษาน้อยไป” ไม่สมกบัท่ีมนุษย์ใช้ภาษาอยูทุ่กวนั ต้ังแต่เกดิจนตาย  

ใช้ตลอดชีวิต ใช้แม้แต่ในเวลาหลับ เพราะเมื่อมนุษย์ฝัน เขาก็ฝันด้วยภาษา ฝันเป็นภาษา และเม่ือมนุษย์ถ่ายทอด

ความฝันของเขาให้ผู้อื่นรับรู้ มนุษย์ก็ใช้ภาษาถ่ายทอดความฝันของเขาด้วย

น่ีแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถใช้ภาษาแทนสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่มีอยู่จริงในโลกปัจจุบันก็ได้ และมนุษย ์

ก็สามารถรับรู้ และถ่ายทอด “ความไม่มีจริง” นี้ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ด้วย

มีอยูบ่่อยครัง้ทีค่นบางคนตัง้ใจพดูหรอืเขยีนสิง่ทีไ่ม่มตีวัตนอยูจ่รงิให้ผูอ่ื้นรบัรู้ราวกบัว่าสิง่นัน้มอียูจ่รงิ เช่น 

สนุทรภูเ่ขยีนเรือ่งของผเีสือ้สมทุร สดุสาคร และนางเงือก หรือหม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ ์ปราโมช เขียนเร่ืองของแม่พลอย 

แม่ช้อย พ่อเพิ่ม ตาอ๊อด และคุณเปรม

เราเรียกสิ่งที่คนพูดหรือเขียนอย่างนั้นว่า “จินตคดี” คือเป็นวรรณคดีประเภทหนึ่ง ได้แก่ประเภทที่ใช้

จนิตนาการเป็นวตัถดุบิส�าคัญ คอืวรรณคดปีระเภทบนัเทงิคด ีเช่น นยิาย นทิาน นทิานค�ากลอน เร่ืองสัน้ หรอืนวนิยาย

ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างประสบการณ์ของผูท้ีไ่ม่รูเ้ท่าทนับทบาทของภาษาให้ท่านฟัง เพือ่เป็นเครือ่งเตอืนใจ

ไม่ให้ไว้ใจภาษาของใครโดยไม่คิดให้รอบคอบ

นกัเรยีนวรรณคดอีงักฤษหรอืผูท้ีช่อบอ่านวรรณคดอีงักฤษหลายคนได้เคยอ่านนวนยิายเร่ือง Lorna Doone 

ของ Richard D. Blackmore ซึง่เป็นนวนยิายโรแมนติกท่ีผู้แต่งใช้ชือ่สถานท่ีจริงเป็นฉากส�าคญัของเร่ือง แต่รายละเอียด 

ของฉากเป็นการผสมผสานสิ่งที่มีอยู่จริงกับสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของผู้ประพันธ์

ผู้อ่านจ�านวนไม่น้อยรวมทั้งข้าพเจ้าในสมัยที่ยัง “รู้จักภาษาและวรรณคดีน้อยไป” คือเมื่อ 47 ปี มาแล้ว  

ได้พากันเดนิทางไปทีช่นบทด้านตะวนัตกของประเทศองักฤษในเขต Devon และ Somerset เพือ่ดหูบุเขาในทุ่งหญ้า 

Exmoor ที่ Lorna ซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องอาศัยอยู่กับแก๊งนอกกฎหมายที่ชื่อว่าพวก Doones

เมือ่เริม่ออกเดนิทาง คณะแฟนคลบัของ Lorna Doone มปีระมาณ 20 คน ล้วนเป็นคนนานาชาต ิแต่หลงัจาก 

ฝ่าดงเครอืข่ายของหญ้าชนดิหนึง่บน Exmoor ทีช่ื่อ “heather” ไปได้ประมาณ 1 ชัว่โมงท่ามกลางแสงแดดยามสาย

ของฤดูใบไม้ผลิ ข้าพเจ้าก็พบว่าเพื่อนร่วมทางของข้าพเจ้าเหลืออยู่ 3 คน คนหนึ่งคือ “มัคคุเทศก์” จาก I House 

(International House) ซึง่เป็นผูจั้ด trip นี ้อกีคนหนึง่เป็นคณุหมอจากสวติเซอร์แลนด์และภรรยา ท้ังคูอ่ายปุระมาณ 

50 ปี ข้าพเจ้าหยุดเดินในขณะที่ภรรยาคุณหมอก�าลังพยายามแกะก้านหญ้าที่รั้งรองเท้าของเธอออก ข้าพเจ้าเอง 

เดินไปแกะหญ้าออกไปมาเป็นชั่วโมง แม้หญ้านี้จะมีดอกเล็ก ๆ สีม่วง ชมพู และขาวดูสวยงามน่ารัก เมื่อปกคลุม 

อยูบ่นทีร่าบสงูมองดเูหมือนก�ามะหยีส่เีขยีวหม่น แต่มนัท�าให้การเดินทางล�าบาก แต่พวก Doones ใช้ม้าเป็นพาหนะ

มันคงไม่ต้องคอยแกะหญ้าที่รั้งเท้าไว้ไม่ให้ยกสูงได้ถนัด

ข้าพเจ้ามองไปข้างหน้า และมองไปรอบ ๆ  เพราะเป็นทีร่าบสูง ข้าพเจ้าพบว่า Exmoor คือทุง่หญ้า heather  

ที่มีท้องฟ้าครอบไว้โดยรอบ 360 องศา ไม่เห็นแววว่าจะมีภูเขา เนินเขา หรือหุบเขาอยู่ตรงไหนเลย จึงถามมัคคุเทศก์

ว่าอีกไกลไหมกว่าจะถึงหุบเขาที่พวก Doones เคยอาศัยอยู่

มัคคุเทศก์ท�าท่าทางมีเลศนัย แล้วตอบว่า “ไม่ทราบ”

ค�าตอบต่อไปของมคัคเุทศก์ท�าให้ข้าพเจ้าจ�าได้ไม่ลมืว่าคนอ่านทีห่ลงเข้าใจว่าสิง่ทีผู่แ้ต่งกล่าวไว้ในนวนยิาย

เป็นเรื่องจริงมีอยู่ไม่น้อย



สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า “ภาษา”



เมื่อข้าพเจ้าถามว่าแล้วท�าไมไม่บอกอย่างนี้เสียแต่แรก จะได้ไม่ต้องมีใครเสียเวลาเดินแกะหญ้า ตากแดด 

เป็นชั่วโมง

เขาตอบว่า “ให้ออกแรงเดินมาให้เห็นด้วยตากันเองดีกว่า จะได้ไม่ลืมว่านวนิยายไม่ใช่เรื่องจริง แม้ผู้แต่ง 

จะแต่งให้ดูเหมือนเป็นเรื่องจริง”

ที่ Exmoor ของจริง ไม่มีหุบเขาที่พวก Doones อาศัยอยู่

แต่ที่ Exmoor ในนวนิยายเรื่อง Lorna Doone มี

ที่เล่ามาเสียยาวก็เพราะว่าอยากให้ผู้อ่านได้เดินทางตามตัวอักษรมาจนสรุปได้เองว่า “คนเราใช้ภาษา 

แทนสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่ในโลกก็ได้” เช่น Doone Valley ที่ Exmoor มัจฉานุ หนุมาน ในรามเกียรติ์ บุษบา ในอิเหนา 

ตัวตะบองพล�าในสามกรุง และผีแม่นาคพระโขนง เป็นต้น

นอกจากนี้ คนยังใช้เสียงและสัญลักษณ์ต่าง ๆ กัน ซึ่งเราเรียกว่า “ภาษา” ดังกล่าวแล้ว แทนสิ่งเดียวกัน

ก็ได้ นักอักษรศาสตร์จะเห็นความจริงข้อนี้ได้เป็นอย่างดี เช่น เห็นว่า ค�าว่า “แก้ว” ในภาษาไทยนั้น ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน ภาษาสันสกฤต ใช้เสียงและสัญลักษณ์ต่างกันในการหมายถึง “แก้ว” และแม้ค�าว่า “แก้ว” ในภาษาไทย

เองก็หมายถึงสิ่งต่าง ๆ กันได้ด้วย เช่น อาจหมายถึงภาชนะใสส�าหรับบรรจุของเหลวและไหล อาจหมายถึงอัญมณี 

อาจหมายถงึวตัถทุีใ่ส เช่น แก้วทบักระดาษ หรอืหมายถงึสิง่ทีม่คีณุค่าสูง อนัเป็นนามธรรมทีจั่บต้องไม่ได้ และยังอาจ

มีความหมายอย่างอื่น ๆ อีก ขึ้นอยู่กับปริบทของค�านี้

เมื่อค�าค�าเดียวยังอาจมีความหมายได้หลายอย่างเช่นนี้ ผู้ท่ีศึกษาวรรณคดีจึงจ�าเป็นต้องมีความรู้มากกว่า 

ที่อาจหาได้ในพจนานุกรม ความรู้ที่ช่วยนักศึกษาวรรณคดีให้ได้ประโยชน์จากการศึกษาของตนประการส�าคัญคือ

ความรู้เรื่องภาษา

ข้าพเจ้าได้เขียนบทความชื่อ “คนกับภาษา” เป็นบทความทางวิชาการเรื่องแรก เมื่อทราบว่าจะต้อง 

มาสอนภาษาไทยท่ีคณะอักษรศาสตร์ที่ก�าลังจะต้ังขึ้นใหม่ที่จังหวัดนครปฐม บทความนั้นได้รับการตีพิมพ์เผยแพร ่

ในวารสารทางวิชาการที่มีชื่อเสียงที่สุดในระยะนั้น คือวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ของสมาคมสังคมศาสตร ์

แห่งประเทศไทย (วิภา เสนานาญ, 2511) และได้พิมพ์ซ�้าอีกหลายครั้งในภาคผนวกของหนังสือวรรณคดีศึกษา

เนื้อหาของบทความนั้นว่าด้วยเร่ืองความสัมพันธ์ของมนุษย์กับภาษาท่ีมนุษย์คิดข้ึน โดยแสดงให้เห็น 

ความมหัศจรรย์ของภาษาว่ามนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากภาษาได้อย่างไร และตกเป็นทาสของภาษาเพราะ  

“ไม่รู้ภาษา” ได้อย่างไร

เมื่อข้าพเจ้าส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยลอนดอนเมื่อ พ.ศ. 2516 กลับมาสอน 

วิชาภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์ตามเดิม ข้าพเจ้าได้เริ่มวิธีสอนแบบใหม่ คือให้นักศึกษาใช้เวลาอ่านหนังสือ 

นอกห้องเรยีนให้มากข้ึน แทนท่ีจะเข้ามานัง่ฟัง “เล็กเชอร์” ของข้าพเจ้าในห้องเรยีนเรือ่งหลกัการอ่าน หลกัการเขยีน 

หลักการศึกษาวรรณคดี และวรรณคดีแต่ละเรื่องมีคุณค่าอย่างไร เพราะเวลาเพียง 18 หรือ 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้น

น้อยเกินกว่าท่ีนักศึกษาจะ “ย่อย” ข้อมูลท่ีจ�าเป็นต่อการศึกษาที่จะท�าให้เขาเป็น “ศึกษิต” คือเป็นผู้ที่มีความรู ้

และใฝ่หาความรูอ้ยูเ่สมอ เป็นผูท้ีรู่จ้กัคดิ รูจ้กัแสดงความรูแ้ละความคดิ โดยมสีปัปรุสิธรรมเป็นหลกัในการด�าเนนิชีวติ  

คือเป็นผู้ที่รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้เวลา รู้กลุ่มบุคคล ฯลฯ รู้จักใช้วิจารณญาณ เป็นผู้มีความสุข



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเริ่มท�าเมื่อกลับมาถึงทับแก้วคือเขียนต�าราว่าด้วยหลักการอ่าน ซึ่งเริ่มต้นที่ความรู้ 

เรือ่งของภาษา ซึง่ข้าพเจ้าเขียนไว้อย่างละเอยีด ได้มีการปรับปรุงทุกคร้ังท่ีมกีารพิมพ์ใหม่จนเป็นท่ีพอใจของข้าพเจ้าแล้ว 

ในฉบับที่พิมพ์ครั้งนี้ (วิภา กงกะนันทน์, 2556) ข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญท่านที่สนใจจะทราบว่าการประยุกต์ความรู้ 

เรื่องของภาษาที่ข้าพเจ้าได้เสนอไว้ในต�ารานั้นสามารถช่วยให้เราติดต่อกับคนในอดีตนับร้อยปีมาแล้วได้อย่างไร  

ต�าราน้ันศาสตราจารย์เกยีรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ ตัง้แต่สมยัทีย่งัไม่มตี�าแหน่งทางวชิาการตัง้ชือ่ให้ว่า “วรรณคดศีกึษา”  

ในฉบับปัจจุบันข้าพเจ้าได้เติมค�าอธิบายเพิ่มขึ้นว่า “ว่าด้วยหลักการอ่าน” ซ่ึงมีเนื้อหาว่าด้วยเร่ืองของภาษา และ 

การใช้ภาษาในมิติต่าง ๆ อันเป็นทางน�าไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ที่ลึกซึ้งในเรื่องของวรรณคดี

เรือ่งของภาษาเป็นเรือ่งใหญ่ในชวีติมนษุย์ ไม่เฉพาะในการศกึษาวรรณคดเีท่านัน้ เพราะถ้าไม่รูเ้ท่าทนัภาษา 

คนเราก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นได้โดยไม่จ�าเป็น และอาจสร้างความทุกข์หรือความร�าคาญให้ผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ในฐานะ

ทีเ่ป็นครสูอนวชิาภาษาไทย ข้าพเจ้าพยายามทีจ่ะมีส่วนช่วยให้ผู้ท่ีใช้ภาษารู้เท่าทันภาษา ได้ประโยชน์เต็มท่ีจากภาษา 

และไม่ตกเป็นเหยื่อของภาษา เพราะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็มีคุณและโทษเหมือนกัน

ต่อมาข้าพเจ้าได้เขียนอีกบทความหนึ่งชื่อ “วัฒนธรรมทางภาษา” ตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม 

ทางวิชาการ (วิภา กงกะนันท์, 2537) ในบทความน้ีข้าพเจ้าพยายามจะส่ือสารกับผู้ฟังและผู้อ่านเรื่องคุณและโทษ

ของภาษา ให้รู้จักใช้ภาษาให้เป็น ไม่ตกเป็นทาสของภาษาโดยไม่รู้ตัว และให้มีความตระหนักเรื่องสัปปุริสธรรม 

ของการใช้ภาษา

ในเรื่องประโยชน์และโทษของภาษานี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงอีกคร้ังโดยสรุปในสุนทรพจน์ของข้าพเจ้า 

ท่ีศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทยในงานวนัภาษาไทยแห่งชาติประจ�าปีพทุธศกัราช 2561 (วภิา เสนานาญ กงกะนนัทน์,  

2562) ไม่ขอกล่าวซ�า้อกี แต่ใคร่ขอเชญิชวนให้ท่านทีส่นใจอ่านบทความท้ังสองบทนัน้ อ่านเรือ่งของภาษาในวรรณคดศีกึษา  

และสนุทรพจน์ดงักล่าวซึง่ถือได้ว่าเป็นบทน�าไปสูก่ารอ่านหนงัสอืท่ีให้ความรูแ้ละความคดิทีล่ะเอยีดลกึซ้ึงขัน้สงูต่อไป 

เกี่ยวกับลักษณะ บทบาท คุณ และโทษของภาษาโดยทั่วไป ไม่เฉพาะภาษาไทย (Johnson, 1946; Hospers, 1961)

คุณค่าของการศึกษาวรรณคดีซึ่งมีภาษาเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน

ในบทความนีข้้าพเจ้าจะขอกล่าวถงึคณุค่าทีข้่าพเจ้าได้รับจากการศึกษาวรรณคดีไทยซ่ึงสร้างขึน้ด้วยภาษาไทย  

ด้วยการบูรณาการความรู้เร่ืองภาษา หลักการอ่าน และวิธีศึกษาวรรณคดีท่ีข้าพเจ้าได้เขียนไว้ในเอกสารต่าง ๆ  

ดังได้กล่าวมาแล้ว เป็นกลวิธีที่ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ เรียกว่า “มนุษยศาสตร์บูรณาการ” เนื่องจาก

ข้าพเจ้ายังหาชื่อที่เหมาะกว่านี้ไม่ได้ จึงขอใช้ชื่อนี้ต่อไป

ได้กล่าวแล้วว่าภาษาเป็นสิง่มหัศจรรย์ทีส่ามารถเชือ่มอดตี ปัจจบุนั และอนาคตได้ เราในวนันีซ้ึง่เป็นอนาคต

ของอดีตสามารถรู้เรื่องราวที่เกิดข้ึนย้อนหลังไปในอดีตก่อนเราเกิดได้นับร้อยนับพันปีเพียงจากการอ่านบันทึก 

ของบรรพชน หรือฟังเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของท่านซึ่งมีการสืบทอดกันต่อมาจนถึงเรา และในขณะเดียวกัน

คนในอดีตก็สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิดในปัจจุบันของท่านมาถึงเราซ่ึงเป็นอนาคตของท่านได้ด้วยการที่ท่าน

บันทึกหรือเล่าเรื่องราวของท่าน และมีผู้สืบสาน ถ่ายทอด ต่อเนื่องลงมาจนถึงเรา

เรารูเ้รือ่งราวของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตัง้แต่ก่อนทีท่่านจะประสตู ิรูพ้ทุธประวตั ิรูจ้กัพทุธธรรมค�าสอน 

ของท่านได้ด้วยภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด ภาษาเทศน์ หรือภาษาเขียนก็ตาม

ในท�านองเดียวกันเราก็พยากรณ์ได้ว่าคนในอนาคตก็จะสามารถรู้เรื่องราวของเราและคนร่วมสมัยของเรา

ได้ด้วยการทีเ่ราบนัทกึหรอืมผีูอ้ืน่บนัทกึไว้ด้วยภาษา จะอยูใ่นรปูแบบใดกไ็ด้ เช่น เรือ่งเล่า บทเพลง บทละคร บนัทกึ



สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า “ภาษา”



เหตุการณ์ทางสังคมที่เราเรียกว่า “ประวัติศาสตร์” บันทึกเรื่องราวของบุคคลที่เราเรียกว่า “ชีวประวัติ” และถ้าเรา
บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองไว้ ผู้ที่อ่านพบเข้าก็จะเรียกบันทึกนั้นว่า “อัตชีวประวัติ” ของเรา

เมื่อ 615 ปีมาแล้ว มีสตรีท่านหนึ่งให้บันทึกเร่ืองราวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์ชีวิตของท่านไว ้
ในแผ่นหิน โดยการ “จาร” ด้วยเหล็กแหลมหรือวัตถุที่สามารถจารึกข้อความลงบนแผ่นหินได้ ในสมัยเดียวกันนั้น 
ก็มีผู้อื่นบันทึกเรื่องราวของท่านผู้นี้อีก ผู้ที่บันทึกมีทั้งพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินสุโขทัยและทั้งผู้ที่น่าจะเป็น 
พระภิกษุผู้ใหญ่

เมื่อประมวลผลการศึกษาข้อความในจารึกทั้งหมด ข้าพเจ้าพบว่าสตรีท่านน้ีคือพระมเหสีของพระยาลิไท  
พระราชมารดาของพระเจ้าแผ่นดนิสโุขทยัในช่วงปี พ.ศ. 1943 – 1947 ทรงเป็นวีรสตร ีเป็นนักรบ เป็นนกัอักษรศาสตร์  
เป็นนกัการศึกษา เป็นผูท้รงภมูธิรรมในพระพทุธศาสนา มพีระสตปัิญญาประณตีมัน่คง เป็นผูมี้สายพระเนตรยาวไกล 
ซึ่งถ้าจะใช้ภาษาท่ีใช้กันท่ัวไปในปัจจุบันก็จะต้องกล่าวว่า “ทรงมีวิสัยทัศน์” ยาวไกล เป็นผู้ที่สตรีชั้นสูง สัปปุรุษ  
และสมณะชั้นสูงในราชอาณาจักรสุโขทัยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างสูง

ท่านท่ีสนใจพระราชกรณยีกจิต่าง ๆ  ทีท่�าให้ข้าพเจ้าสรุปมาเป็นพระบคุลกิภาพดงักล่าวข้างต้น ขอได้โปรด
ศึกษาจารึกที่อ้างอิงไว้ในแหล่งข้อมูลท้ายบทความนี้* (กรมศิลปากร, 2547)

เจ้าหญงิพระองค์นีท้รงพระนามว่า “สมเดจ็พระศรธีรรมราชมาดา” พระราชกรณยีกจิทีป่ระทบัใจข้าพเจ้า
เป็นอย่างยิง่คอืการทีโ่ปรดเกล้าฯ ให้สร้างวดัขึน้เป็นสถาบนัการศกึษาชัน้สงูนอกก�าแพงเมอืงสโุขทยั ทรงตัง้ช่ือวดันีว่้า  
“วัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม”

วดันีข้้าพเจ้าเคยไปส�ารวจประมาณ พ.ศ. 2531 ตอนนัน้เจ้าหน้าท่ีของกรมศิลปากรท่ีพาข้าพเจ้าไป เรียกวดันี้ 
ว่า “วดัตาเถรขงึหนงั” ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2537 ข้าพเจ้าพานกัศกึษาท่ีศกึษาวิชาภมูทัิศน์ในวรรณคดีไทยไปศกึษา
ภูมิทัศน์ของวัดนี้ในลักษณะการศึกษาเปรียบเทียบฉากในวรรณคดีกับสถานที่ที่ผู้แต่งใช้เป็น “ฉาก” เช่นท่ีข้าพเจ้า 
ไปศึกษา Exmoor ในชนบทอังกฤษ พบว่ากรมศิลปากรได้ขึ้นป้ายชื่อวัดนี้ใหม่ว่า “วัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม”!!!

ข้าพเจ้าดีใจมากท่ีได้เห็นว่าวัดท่ี “สมเด็จพระศรีธรรมราชมาดา” ทรงประกาศตั้งชื่อไว้ในแผ่นศิลา 
ทีท่รงให้จารกึไว้เมือ่ พ.ศ. 1947 ได้มช่ืีอปรากฏอยูบ่นแผ่นป้ายสมัยใหม่ด้วยตวัอกัษรทีใ่ช้กนัอยูใ่นประเทศไทยปัจจบุนั 
และนกัศกึษาอกัษรศาสตร์ของเรากบัครขูองเขา คอืตัวข้าพเจ้า กไ็ด้ตืน่เต้นท่ีได้เหน็ชือ่วดันีท่ี้ทางเข้าก่อนจะถึงบรเิวณ
ที่เคยเป็นที่ตั้งวัดอันเคยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นดี ที่มี “อาจารย์ใหญ่” หรือ “ผู้อ�านวยการ” หรือ “อธิการบดี”  
ที่พระราชชนนีของพระเจ้าแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรสุโขทัยโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์มาจากเมืองก�าแพงเพชร เพื่อมา
จัดการศึกษาให้แก่สัปปุรุษทั้งหลายท่ีวัดซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่นอกก�าแพงพระนครอันแออัด 
ด้วยความเจริญทางวัตถุ ซึ่งท่านท่ีอ่านบทความนี้จะสามารถไปพิสูจน์ค�าพูดของข้าพเจ้าได้ง่ายกว่าไปพิสูจน์หุบเขา
ของพวก Doones ที่ Exmoor

ขณะนั้น (พ.ศ. 2537) อาวาสชั้นดีท่ีชื่อ “วัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม” เหลือแต่ซาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
มีการบูรณะแล้วในระดับหนึ่ง ข้าพเจ้าขอให้นักศึกษาคนหนึ่งอ่านจารึกนั้นด้วยการอ่านออกเสียงในบริเวณใกล ้
ทางขึ้นไปบนซากองค์เจดีย์ประธาน เมื่ออ่านมาถึงข้อความใกล้จบ เพราะแผ่นหินช�ารุด ผู้ที่ฟังอยู่ก็มองไปรอบ ๆ 
พื้นที่ว่างกว้างใหญ่ ข้อความนั้นมีดังนี้

*จารึกวัดป่าแดงแผ่นที่ 3 หน้า 331 - 333

จารึกวัดอโสการาม  หน้า 400 410

จารึกวัดบูรพาราม  หน้า 411 - 426

จารึก “วัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม” ในชื่่อที่กรมศิลปากรเรียกว่า “วัดตาเถรขึงหนัง” หน้า 467 - 468



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



…ใน พ.ศ. 1946 เดือนอ้าย ขึ้น 8 ค�่า วันพฤหัสบดี “ยามตะวันชายย้ายหกบาท 

ฉายาเสร็จสมเด็จพระศรีธรรมราชมาดา...จึงสถิตสถาปนาปลูกพระพฤกษาธิบดีศรีมหา 

(โพธิ)”... (กรมศิลปากร, 2547: 468)

หลายคนเห็นเหมือนกัน และคงส่งเสียงตื่นเต้นหรือตกใจคล้ายกัน ที่มองไปเห็นต้นโพธิ์ใหญ่ยืนต้นเด่น 

เป็นสง่าอยู่ท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ ห่างจากจุดที่พวกเรายืนอยู่ไม่น่าจะน้อยกว่า 50 เมตรทางด้านหลังซาก 

องค์พระเจดีย์

ไม่ว่าโพธ์ิใหญ่ต้นน้ันจะเป็นต้นเดมิท่ีเป็นประธานแห่งต้นไม้ทัง้หลายเป็น “อธบิด”ี แห่งมวลไม้ในบรเิวณวดันัน้  

หรือเป็นต้นที่เกิดใหม่ก็ตาม ไม่ใช่สิ่งที่ส�าคัญมากส�าหรับข้าพเจ้า ส่ิงท่ีส�าคัญมากคือสิ่งท่ีอยู่ในพระราชหฤทัย 

ของเจ้าหญิงศรีพิจิตรเมื่อ 615 ปีก่อนซ่ึงทรงปรารถนาจะบอกให้โลกรับรู้ ซ่ึงข้าพเจ้าและลูกศิษย์สามารถรับรู้ได ้

โดยผ่านภาษาที่ท่านทรงให้บันทึกไว้

เราได้มายืนอยู่ที่ซากวัดที่เคยมีจารึกแผ่นนั้นประดิษฐานไว้ ได้เห็นต้นโพธิ์ใหญ่เป็นประธานอยู่ท่ามกลาง 

มวลหมู่ไม้นานาพันธุ์บนพื้นที่ว่างเป็นบริเวณกว้างใหญ่โดยรอบที่วัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม ตามที่เราอ่านพบใน 

ศิลาจารึกนั้น

เราเรียกเนื้อหาในศิลาจารึกนี้ว่า “บันทึกทางประวัติศาสตร์” ไม่เรียกว่า “นวนิยาย” ดังที่เราเรียกเนื้อหา

ของหนังสือที่มีช่ือว่า “Lorna Doone” ทั้ง ๆ ที่วรรณคดีทั้งสองเรื่องนี้ใช้ภาษาบันทึกไว้เหมือนกัน แต่ผู้ใช้ภาษา 

ทั้งสองท่านนี้ใช้ภาษาในบทบาทท่ีต่างกัน ท่านหนึ่งใช้ภาษาบอกเล่าเรื่องที่มีอยู่จริง อีกท่านหนึ่งใช้ภาษาเล่าเรื่อง 

ในจินตนาการซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีอยู่จริง

ตัวอย่างข้างต้นนี้แสดงให้เห็นความมหัศจรรย์อีกประการหนึ่งของส่ิงท่ีเรียกว่า “ภาษา” กล่าวคือ ภาษา

สามารถเชือ่มความรู ้ความรู้สกึ ความคดิ จนิตนาการระหว่างมนษุย์ ข้ามชาต ิข้ามภพ คอืเราสามารถติดต่อกบัคนอ่าน 

ในอนาคตของเราได้ แม้ตัวเราจะมิได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตาม เช่นเดียวกับที่เราสามารถติดต่อกับคนในอดีตได้ 

แม้เราจะไม่เคยพบเขา และแม้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตาม

เนื่องจากมีพื้นที่จ�ากัดในการเขียน ข้าพเจ้าจึงจะขอกล่าวถึงตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นความมหัศจรรย ์

ของภาษาอีกเพียงตัวอย่างเดียว นั่นคือเมื่อเป็นองค์ประกอบของวรรณคดี ภาษาสามารถเปลี่ยนอารมณ์ ความรู้  

ความรู้สึก ความคิด เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้อ่านหรือผู้ฟังได้ นั่นคือภาษาเป็นปัจจัยในการพัฒนามนุษย์

เรื่องภาษาในวรรณคดีเปล่ียนอารมณ์ผู้อ่านหรือผู้ฟังนั้น ข้าพเจ้าขอไม่กล่าวในที่นี้ เพราะไม่ต้องการ 

น�ามะพร้าวห้าวมาขายสวน ใครเล่าจะกล้าบอกนกัอักษรศาสตร์วชิาเอกภาษาไทยได้ว่าภาษาในวรรณคดีเปลีย่นอารมณ์ 

ของผู้อ่านได้อย่างไร

แต่ข้าพเจ้าใคร่ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านผู้อ่านในเรื่องต่อไปนี้

เมือ่ข้าพเจ้ามาเป็นครสูอนวชิาภาษาไทยใหม่ ๆ  ข้าพเจ้าไม่เคยรูว่้าในไตรภมูพิระร่วงฉบบัพระยาลไิทม ีconcept  

เรื่องโลกกลม ซึ่งเป็น concept ที่รับรู้อยู่ในวงนักปราชญ์ไทย ก่อนที่ทั้งโคลัมบัสและกาลิเลโอจะเกิด

ไม่เคยได้ยินชื่อ “หมื่นแก้วนคร” ไม่รู้จักพระยาเชลียง ไม่รู้ว่าราชอาณาจักรสุโขทัยล่มสลายไปได้อย่างไร  

รูแ้ต่ว่าเสยีกรงุศรอียธุยาให้พม่า ไม่รูว่้ามหาชาตคิ�าหลวงเป็นผลงานของนกัปราชญ์ราชบณัฑิตในราชส�านกัพิษณโุลก 

คิดว่าเป็นของอยุธยา ไม่รู้ว่าพิษณุโลกเคยเป็นเมืองหลวง ในขณะที่อยุธยาเป็นเพียงเมืองลูกหลวง ไม่รู้ว่าพิษณุโลก



สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า “ภาษา”



เป็นราชธานีถึง 25 ปี มากกว่ากรุงธนบุรีถึง 10 ปี คือในระหว่าง พ.ศ. 2006 - 2031 ได้ยินและได้อ่านค�าวิจารณ ์

ลิลิตพระลอที่มีสาระขัดแย้งกันราวกับสีขาวและสีด�า ด้านหนึ่งลิลิตพระลอ คือวรรณคดีศักดิ์สิทธิ์ เป็นวรรณคด ี

ทางพทุธศาสนา เป็นวรรณคดช้ัีนเลศิในทางศลิปะ อกีด้านหนึง่บทประพนัธ์เรือ่งนีเ้ป็นวรรณคดหียาบคาย ลามกอนาจาร  

(วิภา กงกะนันทน์, 2554)

ด้วยการอ่านภาษาทีบ่รรพชนบนัทกึเรือ่งราวไว้ในรปูแบบต่าง ๆ  ข้าพเจ้ากพ็บว่าความรูเ้รือ่งของภาษาและ

หลกัการอ่าน รวมทัง้ทฐิิของผูอ่้านคอืปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้ผูอ่้านแต่ละคนมองเหน็วรรณคดเีรือ่งเดยีวกนัในทัศนยีภาพ

ที่ต่างกัน ท�าให้ผู้อ่านแต่ละคนได้ประโยชน์จากภาษาและวรรณคดีต่างกันได้ถึงขนาดที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างบนนี้

ส�าหรบัตวัของข้าพเจ้านัน้ ข้าพเจ้าเป็นอกีผู้หนึง่ทีม่คีวามสุขเสมอจากการอ่านและการคิด และด้วยวธิกีาร

ทีเ่รยีกว่า “มนษุยศาสตร์บรูณาการ” ดงักล่าวแล้ว ข้าพเจ้าได้มเีครือ่งมอืส�าหรบัพัฒนาตนเองด้านความรูแ้ละความคิด  

และได้รับความเพลิดเพลินมากมายจากการใช้ภาษาของผู้เขียน (และผู้เล่าในกรณีที่เป็นวรรณคดีพื้นบ้าน)

ข้าพเจ้าได้รบัรูเ้หตกุารณ์ท่ีเกดิข้ึนในอดตี มองเหน็เหตปัุจจยัทีอ่าจจะท�าให้เกดิเหตกุารณ์นัน้ เช่นการล่มสลาย 

ของราชอาณาจกัรสโุขทยัทีเ่กดิจากความอ่อนแอของพระยทุธิษฐริะ ผูซึ้ง่ข้าพเจ้าไม่พบในหนงัสอืประวตัศิาสตร์เล่มใด 

ที่นับว่าท่านเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชอาณาจักรนั้นทั้ง ๆ ที่ท่านเป็นคนสุดท้ายที่ “ปกครอง” สุโขทัย

ได้รูเ้รือ่งของคนโชคร้ายชือ่พระยาเชลยีงทีถ่กูเข้าใจผดิจนมีการบนัทกึไว้ในหนงัสือประวัตศิาสตร์ทีรู่จ้กักัน 

ในชื่อ “พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ” ว่าท่านเป็น “ขบถพาเอาครัวทั้งปวงไปออกแด่มหาราช” (หลวงประเสริฐ

อักษรนิติ์, 2515) ท้ัง ๆ ท่ีมีเหตุปัจจัยและหลักฐานหลายอย่างที่บอกว่าพระยาเชลียงคนนี้ตกอยู่ในภาวะจ�ายอม 

และถูกบังคับด้วยก�าลังอาวุธให้พาครอบครัวขึ้นไปเป็น “ข้า” ของพระเจ้าติโลกราช

ข้าพเจ้าได้รูเ้รือ่งเศร้าสลดท่ีอาจเรยีกได้ว่าเป็น “tragedy” ในชวีติของหมืน่แก้ว อดีตยอดขุนพลแห่งนครล�าปาง 

ผู้ต้องจบชีวิตลงอย่างไร้ศักดิ์ศรีในสายตาของพระเจ้าติโลกราชและพันธมิตร แต่ตายอย่างมีเกียรติในสายของกวี  

ผู้ซึ่งมีพฤติกรรมบางอย่างที่ท�าให้ข้าพเจ้าตั้งสมมุติฐานว่าต่อมาได้เป็นพระราชเทวีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

หมื่นแก้วนครนี้นักศึกษาวรรณคดีไทยรู้จักในชื่อ “หมื่นนคร” หรือ “หมื่นด้ง” 

ข้าพเจ้าเสยีดายท่ีข้ึนไปถึงอ�าเภอหางดงแล้ว แต่มไิด้มเีวลาเข้าไปคารวะอนสุาวรย์ีทีม่คีนรุน่หลงัสร้างขึน้ให้เขา  

ซึ่งแสดงว่ามีคนอื่นอีกหลายคนที่เห็นคุณค่าของยอดนักรบที่มีชีวิต มีวีรกรรม มีความส�าเร็จ ความล้มเหลว และ 

มีอุดมคติเป็นอมตะ เช่น “หมื่นแก้ว” “หมื่นด้ง” หรือ “หมื่นนคร” คนนี้

ข้าพเจ้าได้รู้จัก “หลวงศรีราชบุตร” ซึ่งเป็นนายทหารฝ่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ นายทหารผู้นี ้

สง่างาม “เก๋” มาก ดไูด้จากภาพทีก่วบีรรยายยามทีท่่านไสช้างน�าทหารชัน้เยีย่มของท่านเข้าสูส่มรภมู ิเสยีงและแสงอาวธุ 

ที่กระทบกันนั้นรุนแรงและรวดเร็วราวกับ “ฟ้าฟาดไฟ” (วิภา กงกะนันทน์, 2553)

ข้าพเจ้าได้พบหลกัฐานทางวตัถุท่ียนืยนัความจรงิทีก่วบีนัทกึไว้ในบทประพนัธ์ทีข้่าพเจ้าพยายามแสดงหลกัฐาน 

และให้เหตุผลว่าควรเรียกว่า “กวีนิพนธ์เรื่องยวนพ่าย” แทนที่จะเรียกชื่อตามส�านักพิมพ์ซ่ึงท�าให้ผู้ที่มิได้ศึกษา 

อย่างจรงิจงัมคีวามเข้าใจท่ีคลาดเคลือ่นเกีย่วกบัฉันทลกัษณ์ของบทประพนัธ์ ความจรงิทีว่่านีม้ทีัง้ความจรงิทีเ่ก่ียวกับ

สถานที่และตัวบุคคล เช่น ความจริงเกี่ยวกับยุทธวิธีของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ข้าพเจ้าพบว่าข้อมลูจากพจนานกุรมศพัท์วรรณคดีไทยสมยัอยธุยาว่าด้วยบทประพนัธ์เรือ่งนีซ่ึ้งราชบณัฑติ

เรียกว่า “โคลงยวนพ่าย” นัน้มคีวามคลาดเคลือ่นจากสิง่ทีม่อียูจ่รงิ ความคลาดเคลือ่นท่ีส�าคญัประการหนึง่ทีข้่าพเจ้า



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ใคร่เรยีนให้ทราบในบทความนีคื้อเร่ืองค�าอธบิายของราชบณัฑติเกีย่วกบัการเดนิทัพของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ 

ในโคลงบทที่ 188 ที่ขึ้นต้นว่า

ไปยอยบาตรส้องศรี สกุณ ก่อนฤา 

ในท่าชยเอาไชย ชื่นแกล้ว...

ท่านราชบัณฑิตอธิบายความตอนนี้ในปริบทของความเชื่อในเรื่องของโชคลางหลายแบบ เช่น 

ในการเคลื่อนกระบวนทัพน้ันจะต้องรอฤกษ์ท่ีเป็นสิริมงคลคือฤกษ์ท่ีจะมี 

นกบินเข้ามา ณ มณฑลพิธี (เรียกว่าสกุณนิมิต) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544: 191 - 192)

ข้าพเจ้าไม่ขอวพิากษ์วจิารณ์ค�าอธบิายของท่านราชบณัฑติในบทความน้ี แต่ใคร่ขอเชญิท่านทีต้่องการความรู ้

ทีแ่ตกต่างซึง่อาจจะเป็นความรูท้ีต่รงกบัสิง่ทีก่วต้ีองการบอกผู้อ่านของท่าน เดินทางไปส�ารวจเส้นทางเดินทัพของขุนอนิทร์ 

ด้วยตัวของท่านเอง

ถ้าท่านยังหาเวลาไปไม่ได้ ข้าพเจ้าก็ขอเชิญท่านอ่านผลงานวิจัยกวีนิพนธ์เร่ืองยวนพ่ายท่ีข้าพเจ้าเสนอ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2553 (วิภา กงกะนันทน์, 2553) แล้วท่านจะพบว่าที่ท่าชัยซ่ึงต้ังอยู่ 

บนฝ่ังแม่น�า้ยมด้านหลงัทวิเขาพระศรนีัน้เป็นท้องทุง่ทีม่พีืน้ทีร่าบกว้างใหญ่ มบีงึขนาดใหญ่ประมาณเท่าหรอืเกอืบเท่า 

กว๊านพะเยา เจ้าหน้าทีข่องกรมศลิปากรเล่าให้ฟังว่าท่ีนัน่เคยเป็นบงึบวัขนาดใหญ่ มีนกนานาชนดิมา “ส้อง” สมุกนัอยู ่

เป็นเมอืงของนกนานาชนดิ เมือ่ก่อนทีจ่ะได้รบัการพฒันาเป็นสถานทีส่�าหรบัเดก็เล่นในปัจจบุนั ทีบ่งึใหญ่นัน้เป็นแหล่ง

ทีน่กัปักษนียิมพากันมาส่องกล้องดนูก ข้าพเจ้าก็เดาได้ว่าทีน่ีค่อืชัยภมูทิีพ่กัทพัของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทีร่บัสัง่

ให้ขนุอนิทร์พาทหารช่างล่วงหน้ามาท�างานให้พร้อม ก่อนพันธมติรทีจ่ะมาช่วยร่วมรบด้วยจะมาถงึ คอืพระยาศโุขทยั

และพระยาก�าแพงเพชร

ที่ “ส้องศรีสกุณ” คือท่ีบึงใหญ่อันเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่านกนานาชนิดนี้ คือแหล่งอาหารของกองทัพ  

มนี�า้ มีกุ้ง หอย ป ูปลา สถานทีนั่ดพบของกองทพัพนัธมิตรอยูด้่านหลงัทวิเขาพระศรทีีโ่อบล้อมเมอืงเชลยีง ซึง่จะเป็น

ยุทธภูมิในไม่ช้า

ส่วนค�าถามท่ีว่ากองทัพเรอืของสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถและของขนุอนิทร์พายเรอืทวนน�า้ในแม่น�า้น่าน 

ที่พิษณุโลกมาถึงท่าชัยที่อยู่ริมฝั่งแม่น�้ายมที่เชลียงได้อย่างไร เพราะกองทัพเคลื่อนออกจากพระราชวังที่ประทับ 

ริมฝั่งแม่น�้าน่านซึ่งอยู่ที่พิษณุโลก ส่วนท่าชัยนั้นอยู่ริมฝั่งแม่น�้ายมซ่ึงไหลผ่านเมืองเชลียงในสุโขทัย ขอเชิญท่าน 

หาค�าตอบได้จากการเดินทางไปส�ารวจด้วยตัวของท่านเอง หรืออ่านผลงานวิจัยของข้าพเจ้าดังกล่าวแล้ว

ที่ส�าคัญข้าพเจ้าได้พบว่ากวีผู้แต่งเรื่องยวนพ่ายที่ใช้ชื่อตนว่า “นางเมือง” นั้นคือเจ้านายสตรี เชื้อพระวงศ์

สโุขทยั เช่นเดยีวกบัสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ และเจ้านายพระองค์นีน่้าจะเป็นพระราชมารดาหรอืพระมาตุฉาเจ้า 

ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ผู้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระศรีสรรเพชญ์ พระพุทธรูปยืนสูงถึง 16 เมตร ประมาณ

ตึก 4 ชั้น ปิดทองค�าทั้งองค์ และเจ้านายสตรีพระองค์นี้คือผู้ “ผจงฉันท์” ลิลิตพระลอ ด้วยปาก ไม่ใช่ด้วยมือ

ข้าพเจ้าได้รบัความประทบัใจในความรักและความกล้าหาญของพระลอ พระเพ่ือน และพระแพง ทีเ่หน็ว่า 

การตายพร้อมกับผู้เป็นที่รักในสถานการณ์ที่คับขันเช่นนั้นเป็นสิ่งมีค่านิรันดร์ เพราะว่า



สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า “ภาษา”



“ครั้นตายก็เกิดขึ้น กับกัน

เสวยพิภพสรวงสวรรค์ ฟากฟ้า…”*

(วิภา กงกะนันทน์, 2554: 128)

ดีกว่ามีชีวิตอยู่ในโลกตามล�าพังให้คนเย้ยหยัน  

ได้เห็นทัศนะอันงดงามของกวีในเรื่องของความรักที่ว่า ความรักคือน�้าทิพย์ที่ท�าให้ชีวิตสดชื่น** (วิภา  

กงกะนันทน์, 2554)

ข้าพเจ้าได้เห็นความน่าขันในอากัปกิริยาของนางร่ืนและนางโรยยามดีใจเดิน “ย้วย” มาขึ้นช้าง*** (วิภา  

กงกะนันทน์, 2554)

ได้ข้อคิดในการด�ารงชีวิตจากพฤติกรรมทางกาย วาจา และจิตใจของพระนางบุญเหลือผู้ซึ่ง “รักลูก 

รักได้ร้อย ส่วนล�้ารักตัว**** (วิภา กงกะนันทน์, 2554)

ได้ศึกษาบทประพันธ์ท่ีไพเราะและมีพลังด้วยภาษาที่ใช้บรรยายภาพ ทั้งภาพความงามของสรีระมนุษย์  

ความงามและความน่าสะพรงึกลวัของธรรมชาตทิีแ่ปรเปลีย่นไปตามกศุลจติและอกศุลจติของมนษุย์ ได้รบัรูค้วามคิด

และความรูส้กึของตวัละครต่าง ๆ ทีท่�าให้มพีฤตกิรรมดงัทีก่วบีรรยายไว้ ได้มโีอกาสคดิใคร่ครวญปรชัญาชวีติของกวชีัน้เลศิ 

ทีถ่กัทอความรู้สกึนกึคดิของปถุชุนทีป่นเป้ือนด้วยกเิลสและอวิชชากบัพทุธธรรมทัง้ในระดบัจรยิธรรมและพระอภธิรรม 

สรรค์สร้างขึ้นเป็นวรรณคดีวิจิตรทรงคุณค่าทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นวรรณศิลป์อันละเอียดประณีต

ข้าพเจ้าได้ประมวลผลการศึกษาวิจัยกวีนิพนธ์เรื่องยวนพ่ายและลิลิตพระลอซึ่งท�าให้ข้าพเจ้าได้รับความรู ้

และความประทับใจดังกล่าวแล้วข้างต้นน้ีเป็นรายงานในรูปแบบเอกสารอัดส�าเนา และบันทึกไว้ในแผ่น DVD  

ท่านที่สนใจสามารถขอท�าส�าเนาได้จาก E- Library ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ข้าพเจ้าภูมิใจท่ีเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ใช้เครื่องมือทันสมัยที่สุดที่โลกมีในระยะนั้นในการจัดระเบียบ 

และศึกษาค�าในลิลิตพระลอ โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อ concordance ซึ่งมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา

เพิง่คดิขึน้มาใช้ในการศกึษาพระคมัภีร์ไบเบลิในปลายศตวรรษที ่20 และข้าพเจ้ากไ็ด้ใช้ด้วยความร่วมมอืของนักภาษาศาสตร์ 

และนักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เหนือ ผลของการศึกษาค�าซึ่งน�าไปสู่การศึกษาภาษาในลิลิตพระลอ

ท�าให้ข้าพเจ้าได้หลกัฐานเพิม่ขึน้ซึง่สนบัสนนุให้ได้ข้อสรปุร่วมกบัหลกัฐานด้านอืน่ ๆ  ว่ากวทีี ่“ผจงฉนัท์” บทประพนัธ์วจิติร 

เรื่องนี้ด้วยปาก ดังกล่าวแล้ว เป็นกวีสตรี และเป็นคนเดียวกับกวีที่แต่งเรื่องยวนพ่ายมาแล้ว

Output ของ concordance ในการจัดระเบียบค�าในลิลิตพระลอมีอยู่ที่หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ณ พระราชวงัสนามจันทร์ นครปฐม และที ่Center for Southeast Asian Studies ที ่Northern Illinois University  

at DeKalb

ข้าพเจ้าได้เขียนรายงานประมวลผลการวิจัยกวีนิพนธ์ 2 เรื่องนี้อย่างละเอียดเป็นเอกสาร 2 เล่ม 

เสนอส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) เมือ่ พ.ศ. 2553 – 2554 ซึง่ใหท้นุสนับสนนุการวจิยั ช่วยให้ข้าพเจ้า

*โคลงที่ 602

**โคลงที่ 536
***โคลงที่ 460

****โคลงที่ 638
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ไม่ต้องใช้เงินบ�านาญที่ข้าพเจ้าใช้เลี้ยงชีวิตไปในการเดินทางลงพื้นที่ภาคสนามหลายครั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พิษณุโลก และสุโขทัย

รายงานท้ังสองเรือ่งน้ีมภีาพประกอบจ�านวนมาก ซึง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ส�าเนยีงงาม นายปรุาณ 

หอมมา เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรที่เคยประจ�าการอยู่ท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และช่างภาพอาชีพ 

ได้ถ่ายจากสถานที่จริงบ้าง ใช้ภาพถ่ายทางอากาศที่ดูได้จาก google earth และ PointAsia.com บ้าง

ส�าหรบัข้าพเจ้าการวิจัยท่ีใช้เวลาด�าเนนิการตัง้แต่ พ.ศ. 2518 - 2554 เป็นระยะไม่ต่อเนือ่งซึง่ขึน้อยูก่บัโอกาสนี้  

เป็นประสบการณ์ชีวติท่ีมคุีณค่าอย่างยิง่ในฐานะทีข้่าพเจ้าเป็นครูสอนวชิาภาษาและวรรณคดไีทย เพราะในระยะเวลา

อันยาวนานนั้นข้าพเจ้าได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความคิด ความรู้สึก และโลกทัศน์ของตนเองด้วยการจัดระเบียบ

ความรูเ้ร่ืองหลกัการอ่านและวธิกีารศกึษาวรรณคดใีนแบบทีแ่ตกต่างไปจากทีข้่าพเจ้าเคยเหน็มา แล้วเขยีนเป็นต�ารา 

และมีโอกาสปรับปรุงต�ารานั้นทุกครั้งที่มีการพิมพ์ใหม่ ดังกล่าวแล้ว

ข้าพเจ้าขอบคณุอาจารย์ปัทมา ฑีฆประเสรฐิกลุ หวัหน้าภาควชิาภาษาไทยในปัจจบุนัทีไ่ด้กรณุาให้ข้าพเจ้า

ได้เขียนบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวาระที่ภาควิชาภาษาไทยซึ่งเป็นบ้านเดิมในทางวิชาการของข้าพเจ้ามีอายุครบ 

50 ปี ข้าพเจ้าจงึขอใช้ภาษาเป็นสือ่บอกความในใจของข้าพเจ้าให้คณาจารย์ นกัศกึษาทัง้เก่าและปัจจบุนั และผูท่ี้สนใจ 

ได้ทราบว่าทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเขียนมานั้น ข้าพเจ้าเขียนข้ึนด้วยความรักและขอบคุณภาควิชาภาษาไทยท่ีให้โอกาส

ข้าพเจ้าได้ใช้ประโยชน์จากภาษาไทย ศึกษาหาความรู้เรื่องภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ วรรณคดี และอารยธรรมไทย

ตลอดมาจนบัดนี้ ซึ่งช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักตนเองมากขึ้น รู้จักคนไทยมากขึ้น และรู้จักประเทศไทยมากขึ้น

อย่างไรก็ดี เนื้อหาทั้งหมดในบทความน้ีเป็นเพียงส่วนน้อยของเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่า 

“ภาษา” ที่ข้าพเจ้าสามารถน�ามาเสนอท่านได้ภายในพื้นที่อันจ�ากัดนี้

ข้าพเจ้าเขียนบทความนีเ้มือ่อายเุกอืบจะครบ 82 ปี บทความนีค้งเป็นงานเขยีนชิน้สดุท้ายทีข้่าพเจ้าจะมโีอกาส 

เขียนให้ภาควิชาภาษาไทยในวาระที่มีการเฉลิมฉลองอายุของภาควิชาในโอกาสพิเศษ ซึ่งจะต้องมีต่อไปเป็นระยะ 

อีกยาวนานเท่าอายุของมหาวิทยาลัย แม้จะมีข่าวว่าจะมีการยุบภาควิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป และหาก

มีการยุบภาควิชาบางภาคจริง ภาควิชาภาษาไทยจะไม่มีวันถูกยุบโดยเด็ดขาด ตราบใดที่ยังมีประเทศไทย

ก่อนจะจบข้อเขียนนี้ ข้าพเจ้าขอความกรุณาท่านผู้อ่านได้โปรดช่วยแก้ข้อผิดพลาด คลาดเคล่ือน และ 

ข้อบกพร่องใด ๆ  ทีท่่านพบ แล้วกรณุาแจ้งให้ข้าพเจ้าและผู้อืน่ทราบด้วยเป็นวทิยาทาน ข้าพเจ้าขอขอบคณุท่านล่วงหน้า 

มา ณ ที่นี้ และถ้าท่านเห็นว่างานเขียนชิ้นนี้มีข้อความที่อาจจะอยู่ “นอกกรอบ” การเขียนบทความ “ทางวิชาการ” 

ท่ีท่านคุ้นเคยไปบ้าง และถ้าท่านผู้ทรงคุณวุฒิและท่านบรรณาธิการจะตัดส่วนท่ีอยู่ “นอกกรอบ” ออกไป ข้าพเจ้า 

กเ็ข้าใจ แต่ถ้าท่านจะเมตตาเกบ็ไว้ ข้าพเจ้ากข็อขอบพระคุณเป็นอย่างสงูทีก่รณุาอนญุาตให้ข้าพเจ้าเขยีนสิง่ทีข้่าพเจ้า

ปรารถนาด้วยวธีิการทีข้่าพเจ้าเลือก เพือ่จะบอกท่านผูอ่้านว่าเรือ่งราวของสิง่มหัศจรรย์ท่ีชือ่ว่า “ภาษา” ยงัมมีากกว่านี ้

อีกมากนัก เป็นเรื่องที่ให้ทั้งความรู้ ความคิด และความเพลิดเพลิน แต่ด้วยข้อจ�ากัดดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าจึงจ�าเป็น

ต้องยุติเพียงเท่านี้



สิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อว่า “ภาษา”
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การสืบทอดการอ่านท�านองร้อยกรองไทย

Continuing Cultural Heritage through Thai Verse Recitation

นันทา ขุนภักดี*

Nandha Khunpakdee

บทน�า

ในปีการศกึษา 2528 ผูเ้ขยีนเสนอขอเปิดรายวชิา การอ่านค�าประพนัธ์ร้อยกรองไทย ผ่าน ภาควชิาภาษาไทย 

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร ไปยงัทบวงมหาวทิยาลยั หลงัจากผูเ้ขียนเรยีนรูจ้ากประสบการณ์การสอนว่า 

นกัศกึษาวชิาเอกและวิชาโทภาษาไทยท่ีเลือกเรียนรายวิชาการประพันธ์ร้อยกรองไทยเป็นรายวิชาเลือกระดับปลาย 

รวมทัง้นกัศกึษาคณะอ่ืนท่ีเลอืกเป็นรายวชิาเลอืกเสรทีีผู่เ้ขยีนสอนมาตัง้แต่ปีการศกึษา 2525 น้ัน ไม่สามารถเลอืกสรร

ค�ามาแต่งร้อยกรองให้ไพเราะได้ดั่งใจ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองไม่เป็นก็ได้

ผู้เขียนจึงคิดต่อไปว่าน่าจะต้องส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ควบคู่กันไปตามที่ หลวงธรรมาภิมณฑ์ 

(ถึก จิตรกถึก) (2514: 28) นกัปราชญ์ส�าคญัผู้แตกฉานการแต่งโคลง ฉนัท์ กาพย์ กลอน และเชีย่วชาญการอ่าน การสวด 

และการขบัร้องเป็นท�านองต่าง ๆ ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7 ได้อธิบายไว้อย่างเข้าใจง่ายและน่าฟังว่า  

“…ผูแ้ต่งกจ็ะต้องรูใ้นวธิอ่ีาน ทัง้ผูอ่้านกจ็ะต้องรู้ในวธิแีต่ง แลรู้บญัญติัส�าเนยีงอกัษรนัน้ด้วยจึงจะเสนาะ…” จนกระทัง่

ปีการศกึษา 2531 ทบวงมหาวทิยาลัยจงึแจ้งเรือ่งอนมัุตใิห้ผูเ้ขยีนเปิดสอนรายวชิาการอ่านค�าประพนัธ์ร้อยกรองไทยได้

การอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองไทย

ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปี 2531 ผู้เขียนจึงเตรียมศึกษาบทร้อยกรองไทยอย่างตั้งใจและพิจารณา 

อย่างละเอียดแล้วพบว่า ที่กวีไทยพิถีพิถันถี่ถ้วนเลือกสรรถ้อยค�าอันไพเราะมาเรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติ

แห่งฉันทลักษณ์ด้วยสติปัญญา อารมณ์ และจินตนาการให้มีจังหวะหลากหลาย จึงเกิดฉันทลักษณ์ที่มีสุนทรียภาพ

และคตีาลงัการอนัเพราะพริง้จบัใจหลายรปูแบบนัน้ หากน�ามาอ่านเงียบ ๆ  ในใจ ย่อมท�าให้รสชาติและความไพเราะ

ของค�ากวีนั้นหย่อนลง แต่ถ้าอ่านออกเสียงให้ดังฟังชัด ให้เสียงสัมผัส จังหวะ และท�านอง กระทบหูและความคิด  

ย่อมจะเกิดรสเสียงเสนาะหู รสค�าจับใจ เสมือนฟังเสียงดนตรีที่มีภาษาอื่นเหมือนยาก

*รองศาสตราจารย์

อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทความพิเศษ
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ต่อมาผูเ้ขยีนยงัประจกัษ์อกีว่า บรรพบุรษุไทยโบราณผูช้าญฉลาดสามารถคดิสร้างสรรค์และถ่ายทอดท�านอง

อ่านบทกวนีพินธ์ไทยอนัไพเราะให้ไว้เป็นมรดกสบืมา หากเยาวชนไทยสนใจและสามารถอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองไทย 

เป็นท�านองต่าง ๆ ได้อย่างไพเราะตามแบบแผนการอ่านท�านองร้อยกรองไทยโบราณแล้ว จักย่อมได้ชื่อว่าได้ร่วมกัน

ช่วยอนรุกัษ์ สงวนรกัษา และจรรโลงสมบตัทิางศลิปวฒันธรรมของชาตด้ิานภาษาและวรรณศลิป์ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์

พิเศษของไทยให้เจริญด�ารงได้ตลอดไป

การรวบรวมท�านองร้อยกรองไทย

ในที่สุดผู้เขียนสามารถรวบรวมท�านองร้อยกรองไทยท่ียังด�ารงอยู่ในวิถีชีวิตไทย ซ่ึงคิดว่าสามารถน�ามา

ถ่ายทอดแก่นักศึกษารายวิชาการอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองไทยได้ (นันทา ขุนภักดี, ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 

ดังนี้ กล่อมลูก กล่อมเด็ก เห่กล่อมพระบรรทม สวดสรภัญญะ สวดสดุดีสังเวย สวดฉันท์ สวดโอ้เอ้วิหารราย  

สวดพระมาลัย สวดคฤหัสถ์ แหล่ มี 2 ท�านอง เรียก แหล่ใน กับแหล่นอก/แหล่เครื่องเล่นมหาชาติ เห่เรือ พากย์  

ขับเสภา ร้องหุ่น ร้องเพลงไทย ร้องเพลงไทยสากล อ่านกาพย์ขับไม้กล่อมช้าง อ่านฉันท์ดุษฎีสังเวย อ่านท�านอง

โองการแช่งน�้า อ่านท�านองเสนาะ และอ่านท�านองสามัญ/อ่านบทกวี

การเตรียมท�าแผนการสอนรายวิชาการอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองไทย

หลังจากที่ผู้เขียนรวบรวมท�านองอ่านดังกล่าวข้างต้นส�าเร็จแล้ว จึงเตรียมท�าแผนการสอนตลอดภาค 

การศึกษาต้น เพ่ือแจ้งภาควชิาภาษาไทยทราบ ดงันี ้ค�าอธบิายรายวิชาคอืทกัษะวธิกีารอ่านค�าประพนัธ์ร้อยกรองไทย 

ทัง้การอ่านท�านองเสนาะและการอ่านเป็นท�านองต่าง ๆ  จากตัวบทประเภทร่าย โคลง กาพย์ ฉันท์ กลอน และก�าหนด

วตัถปุระสงค์รายวชิา เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถอธบิายหลกัการอ่านและสามารถอ่านค�าประพนัธ์ร้อยกรองไทยประเภท

ต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ในแต่ละสัปดาห์ผู้เขียนจะเจาะจง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน หนังสือ/เอกสารที่ต้องการ 

ให้นักศึกษาค้นคว้ามาล่วงหน้า สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และข้อตกลงอื่น ๆ เป็นต้นว่า การฟัง

ท�านองจากแผ่นบนัทกึข้อมลูให้เคยชนิ เพือ่ว่าเวลาเรียนจะช่วยให้นักศกึษาสามารถฝึกฝนการอ่านแต่ละท�านองเหล่านัน้ 

ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ตั้งแต่ผู้เขียนเปิดสอนรายวิชาการอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองในภาคการศึกษาต้นปี 2531 แล้ว ปรากฏว่า

มีนักศึกษาทั้งในคณะและต่างคณะสนใจมาเลือกเรียนทุกภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน ต่างเอาใจใส่ฝึกฝนตามท่ีผู้เขียน

ถ่ายทอดให้ทัง้ในชัน้เรยีนและส�าเนาแผ่นบนัทกึข้อมลูไปฝึกฝนต่อนอกชัน้เรียนอย่างอตุสาหะมานะพยายามเสมอมา 

โดยนักศึกษาระบุเหตุผลว่า หากตนสามารถอ่านได้ทุกท�านองก็นับเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่ง และยังเป็น

อาจริยบูชาอีกอย่างหนึ่ง โดยถือว่าได้เป็นแรงหนึ่งในการช่วยสืบอายุของศาสตร์และศิลป์อันวิเศษนี้ที่อาจารย์ผู้สอน

ได้สู้มานะประสิทธิ์ประสาทให้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และพร้อมที่จะน�าไปเผยแพร่ถ่ายทอดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ตราบเท่าทีโ่อกาสจะอ�านวย เพือ่ให้ผูอ้ืน่เกดิความซาบซ้ึงและประทบัใจเช่นเดียวกับตน แม้ผูเ้ขยีนพ้นหน้าทีร่าชการแล้ว  

ก็ยังมีนักศึกษารุ่นหลัง ๆ สนใจลงทะเบียนเรียนกันอย่างต่อเนื่องสืบมาอีกนับสิบปี



การสืบทอดการอ่านท�านองร้อยกรองไทย



การอ่านท�านองเสนาะโอกาสส�าคัญ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมขออนุเคราะห์ผู้เขียนให้เป็น 

ผู้ประพันธ์ฉันท์อาศิรวัจน์เฉลิมรัชมังคลาภิเษก และเป็นผู้อ่านท�านองเสนาะถวายชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โอกาสมหามงคลสมัยรัชมังคลาภิเษกสมโภช ในนามพสกนิกร

จังหวัดนครปฐม ณ พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระราชวังสนามจันทร์

การเผยแพร่การอ่านท�านองร้อยกรองไทย

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2533 ท่ีประชุมภาควิชาภาษาไทยปรึกษาหารือกันในที่ประชุมว่าควรจะจัดบริการ 

ทางวิชาการแก่สงัคมหวัข้อใดด ีผูเ้ขยีนจงึเสนอว่า รายวชิาการอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองไทยทีส่อนอยู ่เป็นเพยีงเฉพาะ 

การอ่านท�านองของภาคกลาง ส่วนท�านองของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซ่ึงมีลีลาท่ีไพเราะ

แตกต่างกันไป ยังไม่มีผู ้ใดรวบรวมวิธีการอ่านท�านองร้อยกรองดังกล่าวมาก่อน เห็นสมควรให้เสนอขออนุมัต ิ

คณะอักษรศาสตร์จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอ่านท�านองร้อยกรองของสี่ภาคขึ้น ซึ่งที่ประชุมลงมติ 

เหน็ชอบ จงึจดัสมัมนาข้ึนระหว่างวนัท่ี 14 - 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ณ ห้อง 3104 อาคารศนูย์รวม 3 มหาวทิยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ มีผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วยครูอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยทั้งในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ผู ้สนใจทั่วไป รวมทั้งคณาจารย์วิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา มสีถาบนัการศกึษาทกุระดับเชญิผู้เขยีนไปเป็นวทิยากรบรรยายและสาธติการอ่าน

ท�านองร้อยกรองไทยของภาคกลางอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ผู้เขียนมีโอกาสอุทิศตนเป็นประโยชน์โดย เฉพาะอย่างยิ่ง 

แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เสมอมาจนถึงปัจจุบัน บางมหาวิทยาลัยก็เชิญไปหลายครั้ง โดยบางแห่งยังเชิญครูอาจารย ์

ในรัศมภีาคการศกึษาของตน 7 - 8 จงัหวดัมาร่วมกจิกรรมด้วยกนั ได้แก่ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เกษตรศาสตร์ 

ครสิเตียน เชยีงใหม่ ทกัษณิ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศนูย์รังสิต และโครงการศกึษาศลิปศาสตรบณัฑิต สหวทิยาการ

สังคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ ธรรมศาสตร์ศูนย์ล�าปาง มหิดล สุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันราชมงคล ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พระนครศรีอยุธยา 

นครสวรรค์ ราชนครินทร์ ร�าไพพรรณี หมู่บ้านจอมบึง และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง

สถาบันที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เช่น พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และมูลนิธิธรรมาภิรักษ์ เป็นต้น

การเรียบเรียงเอกสารค�าสอนการอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองไทย

จนกระทั่ง พ.ศ. 2536 ผู้เขียนจึงเรียบเรียงเอกสารค�าสอนเรื่องการอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองไทยขึ้น  

โดยพัฒนามาจากงานวิจัยที่ผู้เขียนได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เร่ืองลักษณะเฉพาะ

ของอ่านท�านองเสนาะ ท่ีพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2531 และพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2537  

ส่วนพมิพ์ครัง้ที ่3 ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสภัุทรดศิ ดศิกุล ผูเ้คยทรงด�ารงต�าแหน่งอธกิารบดี เมือ่คร้ังทรงด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการสภามหาวทิยาลยัศลิปากรประเภทผูท้รงคณุวฒุ ิโปรดตรสัแนะน�าสภามหาวทิยาลยัศลิปากรให้จดัพมิพ์เผยแพร่ 

งานวิจัยของผู้เขียนพร้อมแถบบันทึกเสียงจ�านวน 5 ตลับ



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ดังนั้น เมื่อ พ.ศ. 2539 ชุมพล พรประภา นายกสภามหาวิทยาลัย จึงยินดีสนับสนุนการจัดพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัยของผู้เขียนพร้อมแถบบันทึกเสียง จ�านวน 5 ตลับ เป็นอภินันทนาการ จ�านวน 1,100 ชุด เป็นเงิน  

200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อบริจาคแก่สถานศึกษาต่าง ๆ เพราะครูอาจารย์ทั่วประเทศต้องการมาก  

จึงนับเป็นโอกาสดีที่ผู้เขียนได้เรียบเรียงเอกสารค�าสอนส�าเร็จ ซึ่งย่อมยังประโยชน์ได้อย่างมหาศาลด้วยเป็นเรื่องท่ี

ส�าคัญยิ่งทั้งทางเอกลักษณ์ของชาติ ทางการศึกษาภาษา และวรรณคดี

การอ่านท�านองเสนาะถวาย

ที่ส�าคัญอย่างยิ่งคือเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี ด�าริจัดให้มีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ หลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ

พระราชด�าเนินมาทรงเป็นประธานในงาน

ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบหมายให้ผู้เขียนเป็นผู้แต่งบทร้อยกรองสดุดีเกียรติคุณ และเป็นผู้อ่านบทร้อยกรอง

ทัง้นัน้เฉพาะพระพกัตร์สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีรวมทัง้เป็นผูเ้บกิทกุท่านเข้ารับพระราชทาน

ช่อดอกไม้และบทร้อยกรองสดุดีเกียรติคุณที่มหาวิทยาลัยพิมพ์ใส่กรอบสวยงาม

กิจกรรมการอ่านท�านองเสนาะถวายยังคงด�าเนินสืบเนื่องมาทุกปี โดยผู้เขียนยังคงได้รับความไว้วางใจ 

จากผูบ้รหิารทกุสมยัให้เป็นผูแ้ต่งบทร้อยกรองถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จพระบรมราชนินีาถ 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวง สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ พระองค์หญิง

โสมสวลี และสดุดีเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณทุกท่าน รวมทั้งประกาศเกียรติคุณ 

ผลงานวิจัยดีเด่นทุกราย

การสาธิตเสนาะศัพท์ขับขานกาญจนาภิเษก

เมือ่วันที ่9 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 คณุหญิงกลุทรพัย์ เกษแม่นกจิ ประธานคณะกรรมการจดังาน เสนาะศพัท์ 

ขบัขานกาญจนาภิเษก โดยด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะของคณุสภัุทร สวสัดริกัษ์ บรรณาธกิารอาวุโสนติยสารสกุลไทย  

เมื่อคร้ังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรร่วมกันในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “50 ปี ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร:  

สืบสานภาษา พิจารณาวรรณกรรม” เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม พ.ศ. 2539 ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล 

ที่เห็นสมควรให้ผู้เขียนเป็นผู้สาธิตภาควิชาการ

ดังนั้น องค์กรทั้ง 7 อันประกอบด้วยสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย สโมสรสยามวรรณศิลป์ มูลนิธิเพชรภาษา 

หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร และนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ จึงพร้อมใจกันจัดงานขึ้น ณ หอสมุดแห่งชาติ  

กรมศิลปากร ท่าวาสุกรี โดยเชิญผู้เขียนเป็นผู้สาธิตภาควิชาการ เสนาะศัพท์สดับท�านองร้อยกรองไทย ทุกท�านอง

เพื่อฉลองทรงครองสิริราชสมบัติ 50 ปี  ดังกล่าวแล้ว



การสืบทอดการอ่านท�านองร้อยกรองไทย



การอ่านท�านองร้อยกรองไทยในสภากวีโลก

ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ผู้เขียนได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสภากวีโลก ครั้งที่ 15  

(15th World Congress of Poets) ณ Buckinghamshire College วิทยาเขต High Wycombe ประเทศอังกฤษ 

โดยผู้เขียนได้เสนอบทความเรื่อง Experiences in Teaching the Course Thai Verse Recitation (ประสบการณ์

การสอนรายวิชาการอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองไทย) และอ่านบทกวีช่ืออาหารคาวหวานไทย (Culinary Dishes)  

โดยกล่าวถึงวิชาที่ผู้เขียนถ่ายทอดการอ่านบทกวีนิพนธ์ไทยเป็นท�านองต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงความฉลาด 

ของบรรพบุรุษที่คิดประดิษฐ์ท�านองต่าง ๆ สืบทอดกันมาเป็นสมบัติอัจฉริยะทางเสียงของบทกวีนิพนธ์ไทยโดยให้

นักศึกษาได้ชื่นชมความไพเราะนั้นด้วย ทั้งนี้ ผู้เขียนได้แจกเอกสารที่เตรียมไปแก่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน แล้วจึงอ่าน

บทความพร้อมทัง้สาธติให้กวนีานาชาตไิด้รูจ้กัท�านองร้อยกรองของไทยท่ีมหีลากหลาย (นันทา ขุนภกัดี, 2544: 17 - 21)

อย่างไรกด็ ีผลจากการทีผู่เ้ขยีนพยายามคดิ เขยีน และอ่านเกีย่วกบัการถ่ายทอดบทกวนีพินธ์ไทยอย่างเตม็ท่ี  

ท�าให้ผู้เขียนได้รับเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติ For Excellence in Poetry เพียงผู้เดียว ในจ�านวน 

ผู้เสนอบทความทุกทวีปท่ัวโลกจ�านวน 44 ราย จากประธานสมาคมกวีนานาชาติ (United Poets Laureate  

International - UPLI) ซึง่เป็นองค์การแม่ให้แก่องค์กรสถาบนัศลิปะและวฒันธรรมโลกและสภากวีโลก ซึง่มหีลกัการใหญ่ 

ที่มุ่งรักษาและส่งเสริมการสร้างสรรค์งานกวีนิพนธ์ท่ัวโลกให้มั่นคง มีกิจกรรมหลักประการหนึ่งคือการจัดประชุม 

สภากวีโลกทุก ๆ สองปี เพื่อเปิดโอกาสให้กวีผู้สร้างสรรค์งานและผู้ที่ท�างานด้านการเรียนการสอนกวีนิพนธ์ รวมถึง

ผูส้นใจทัว่ไปได้พบปะแลกเปลีย่นประสบการณ์และความเป็นไปทางวงการกวีจากทัว่โลก จึงนบัเป็นความภมิูใจอย่างยิง่ 

ของผู้เขียนที่ได้สร้างชื่อเสียงด้านกวีนิพนธ์ไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจ�าชาติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ช่ืนชม 

ของผู้ร่วมประชุมในต่างประเทศได้

หลังจากทีผู่เ้ขยีนเสนอบทความจบแล้ว มผีูเ้ข้าร่วมประชมุหลายคนเข้ามาแสดงความนยิมชมชอบการอ่าน

ท�านองร้อยกรองไทยทีม่คีวามหลากหลาย ซึง่ผูเ้ขยีนได้ชีแ้จงให้เข้าใจว่า ในวฒันธรรมการอ่านออกเสยีงหรอืการอ่าน

ฟังเสียงของไทยนั้น มีวิธีการอ่านท่ีเหมาะสมกับค�าประพันธ์แต่ละประเภท เช่น ขับเสภา พากย์โขน และสวด 

พระมาลัย เป็นต้น ส่วนหนังสือกวีนิพนธ์ที่อ่านฟังเสียงอื่น ๆ  ก็สามารถน�าไปอ่านท�านองเสนาะได้ทุกประเภททั้งร่าย 

โคลง กาพย์ ฉนัท์ และกลอน หรือจะอ่านท�านองสามญัท่ีปัจจบุนันิยมเรยีกกันว่าอ่านบทกว ีเช่นท่ีกวทีัว่ไปนยิมอ่านกัน 

ก็ได้ นับเป็นอัจฉริยะทางเสียงที่น่าอัศจรรย์ของไทยทีเดียว

อีกสองปีต่อมาระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ผู้เขียนได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสภากวีโลก  

ครั้งที่ 16 (16th World Congress of Poets) ณ Clark Development Corporation Villas เมือง Pampanga 

ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีโอกาสได้รับเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติดีเด่น Distinguished Services for 

World Brotherhood and Peace จากการเสนอบทความเรือ่ง Thai Poetry: The World’s Heritage (กวนีพินธ์ไทย:  

มรดกโลก) และอ่านบทกวีช่ือยิ้มสยามและไหว้ไทย (The Thai Smile and Traditional Greeting) นอกจากนี้  

ก่อนปิดการประชุมผู้เขียนยังได้รับเกียรติจากประธานสภากวีโลกเชิญใหเ้ป็นผู้อ่านบทกวีชินขุ ชื่อ Poets in the 

Congress ที่ผู้เขียนเคยได้รับรางวัลการแต่งบทกวีชินขุ (World Hsinku Poetry Award) เมื่อครั้งได้รับเชิญ 

เข้าร่วมประชุมสภากวีโลกครั้งท่ี 14 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2538 ณ โรงแรม Wilson World เมืองเมมฟิส  

รัฐเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกาในพิธีปิดการประชุมด้วย



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



การขับร้องเพลงไทยกับวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ผู้เขียนได้รับเชิญจากวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (Bangkok Symphony 

Orchestra - BSO) ให้เป็นผูเ้ห่เพลงพระราชนพินธ์เต่าเห่ เนือ่งในโอกาสงานแสดงดนตรกีารกุศล ไทยธนาคาร...ภูมิใจไทย  

ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เวลา 19.30 น. โดยมีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นผูแ้นะน�าว่าผูเ้ขยีนสนใจและรกัการร้องเพลงไทย รวมถงึการอ่านท�านองเสนาะมาแต่เยาว์วยั ทัง้ยงัเคยได้รบัรางวลั

ชนะเลิศการประกวดอ่านท�านองเสนาะในงานสปัดาห์ศลิปะและวรรณคดนีานาชาต ิทีค่ณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วย

การศกึษาฯ สหประชาชาต ิเป็นผูจ้ดัข้ึน ณ โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั โดยพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงาน ในปี พ.ศ. 2504 นับว่าผู้เขียนมีส่วนร่วมพัฒนาศิลปะ

ประจ�าชาติแขนงนี้ตลอดมา รวมทั้งริเร่ิมให้ภาควิชาภาษาไทยเปิดสอนรายวิชาการอ่านค�าประพันธ์ร้อยกรองไทย  

เพื่อช่วยให้นักศึกษาแต่งค�าประพันธ์ร้อยกรองไทยได้ไพเราะขึ้นอีกด้วย

อีกทั้งผู้เขียนยังได้อัญเชิญเต่าเห่ บทพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

มาถ่ายทอดและเผยแพร่อยูเ่สมอ ด้วยพจิารณาเหน็ว่าเป็นบทพระราชนพินธ์ทีท่รงคณุค่าทางวรรณศิลป์และคตีศิลป์ 

ตลอดจนมีเนื้อความสอนใจปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรม กล้าหาญและเข้มแข็ง เพ่ือจะได้เติบใหญ่เป็นพลเมืองดี 

ของชาติ

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังได้รับมอบหมายจากโครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นผู้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เต่าเห่ขับร้องลงแถบบันทึกเสียง เสนาะศัพท์ 

สดับท�านองร้อยกรองไทยเป็นครั้งแรก พร้อมพิมพ์หนังสือ เสนาะศัพท์สดับท�านองร้อยกรองไทย จ�านวน 5,000 ชุด 

เฉลิมพระเกียรตเินื่องในมหามงคลฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 9 มิถุนายน 2539

ครัง้นีจ้งึนบัเป็นเกียรติประวตัคิรัง้แรกของวงดุรยิางค์ซมิโฟนกีรงุเทพทีม่กีารเห่เพลงไทย และเป็นครัง้ส�าคญั

ของผู้เขียนที่มีลูกคู่ขับร้องร่วมกันในคอนเสิร์ตแบบสากล ประกอบด้วยบุตร ีฐาปนัจฉร์ ขุนภักดี และลูกศิษย์รุ่น 33 

ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการอ่านค�าประพนัธ์ร้อยกรองไทย 2 คน คอื ชายชาญ ช่างสุวรรณ และ อภญิญา ศริิวรรณ  

ทั้งนี้ ธนาคารไทยธนาคาร จ�ากัด (มหาชน) ถือว่ามีความพิเศษและโดดเด่นมากกว่าทุกครั้งที่ได้น�าการเห่อันถือเป็น

ศิลปะการขับร้องท่ีผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยในอดีตเข้ามาผสมผสานกับดนตรีแบบตะวันตกได้อย่างกลมกลืน โดยที่

ยังสามารถรักษาส�าเนียงและความรู้สึกของความเป็นไทยไว้ได้ครบถ้วน และช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

ให้คงอยู่สืบไป

กรรมการภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

ใน พ.ศ. 2549 พระพรหมมงัคลาจารย์ (เจ้าคณุธงชยั) ผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัไตรมติรวทิยารามวรวหิาร ประธาน

มูลนิธิร่มฉัตร โครงการเพชรยอดมงกุฎ ได้เมตตาเชิญผู้เขียนเป็นกรรมการตัดสินนักเรียนผู้เข้าแข่งขันความสามารถ

ด้านการอ่านร้อยกรอง ถ้วยรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและทนุการศกึษา

พระพรหมมังคลาจารย์ ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศไทยตลอดมา 

ถึงปัจจุบันนับ 10 ปีเศษ มีผลเสริมสร้างเชิงการสืบทอดและส่งต่อวัฒนธรรมด้านการอ่านท�านองร้อยกรองไทยให้แก่

เยาวชนรุ่นใหม่ ท�าให้มั่นใจได้ว่า สมบัติวัฒนธรรมไทยด้านนี้ย่อมจะมีผู้สืบสานและด�ารงอยู่ได้



การสืบทอดการอ่านท�านองร้อยกรองไทย



การพิมพ์หนังสือดุษฎีกวีนิพนธ์

จนกระทัง่ พ.ศ. 2550 ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ คณุหญงิไขศร ีศรอีรณุ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวัฒนธรรม 

ผู้เคยด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แนะน�าให้มหาวิทยาลัยรวบรวมบทร้อยกรองสดุดีเกียรติคุณ

ของดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิแ์ละศาสตราจารย์เกียรตคิณุทกุท่านทีผู่เ้ขยีนเป็นผูอ่้านบทร้อยกรองนัน้ๆ เป็นท�านองเสนาะ 

ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 มาพิมพ์เป็นเล่มชื่อ ดุษฎีกวีนิพนธ์  

โดยท่านเขียนค�านิยมให้ผู้เขียน (นันทา ขุนภักดี, 2551: 4) ดังมีความตอนหนึ่ง ดังนี้  

...พิธีดังกล่าวเป็นท่ีชื่นชมของผู ้ได้รับเกียรติ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

มหาวทิยาลยัศลิปากรซึง่ทีอ่ืน่ไม่ม ี...รองศาสตราจารย์นนัทา ขนุภกัด ีมส่ีวนส�าคญัทีท่�าให้

งานเลี้ยงแสดงความยินดีดังกล่าว มีความหมายและทรงเกียรติมาก ในฐานะท่ีดิฉัน 

เคยด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นันทา 

ขุนภักดี ที่มีส่วนสร้างประเพณีที่ดีงามให้มหาวิทยาลัยศิลปากร

กิจกรรมน้อมร�าลึก 100 ปีการสวรรคตรัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดโครงการน้อมร�าลึก 100 ปี 

แห่งการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งจังหวัดนครปฐม อ�าเภอสามพราน  

สภาวฒันธรรมอ�าเภอสามพราน และโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ ได้ร่วมกนัจดัโครงการมหกรรมวถิไีทย ขึน้ ณ หอประชมุ 

ชุณหะวัณ และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 ภายในโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ อ�าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียนได้รับเชิญในฐานะสาราณียากรและกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ให้เป็นผู้แต่ง

บทร้อยกรองและเป็นผู้อ่านท�านองเสนาะบทกวีวัจนะปิยมหาราชศตวรรษสวรรคาลัย ในหอประชุมชุณหะวัณ  

เป็นรายการแรกก่อนท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสมัยนั้น หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล จะบรรยายพิเศษเรื่อง 

ใต้ร่มพระบารมี การบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่พสกนิกรไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลปัจจุบัน

การยุติถวายงานอ่านท�านองเสนาะ

ผูเ้ขยีนได้รบัมอบหมายให้ถวายงานอ่านท�านองเสนาะเฉพาะพระพกัตร์สมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัรี ในงานเลีย้ง

แสดงความยนิดีแด่ผู้ได้รบัพระราชทานปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิต่์อเนือ่งมาประมาณ 20 ปี จนกระทัง่ พ.ศ. 2556  

หลังจากอธิการบดีขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู ้ เขียนในฐานะผู ้ประพันธ์ค�าสดุด ี

รับพระราชทานของทีร่ะลกึและฉายพระฉายาลกัษณ์ร่วมแล้ว ทรงร่วมงานเลีย้งรบัรองตามพระราชอธัยาศยั จงึเสดจ็

พระราชด�าเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับ

ขณะที่ทรงพระด�าเนินผ่านผู้เขียนที่ยืนส่งเสด็จอยู่ได้พระราชทานพระราชด�ารัสว่า “ปีนี้เลยไม่ได้ฟัง 

อ่านบทกว”ี แล้วทรงแย้มพระสรวลน้อย ๆ  ซึง่ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ คณุหญงิไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวทิยาลยั

ศิลปากร ได้กราบบังคมทูลขึ้นว่า “ปีน้ีพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรนาน 5 ชั่วโมง” จึงเป็นท่ีเข้าใจได้ว่า

มหาวิทยาลัยคงพิจารณาเห็นว่า พระองค์ทรงตรากตร�ามากแล้ว และยังมีพระราชภารกิจอื่นอีกหลังพิธีพระราชทาน
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ปรญิญาบตัร จงึเห็นสมควรยุตกิจิกรรมการอ่านถวายงานต่อไป ดงันัน้ ปัจจบุนัผูเ้ขยีนจงึเพียงแต่เป็นผูแ้ต่งบทร้อยกรอง 

สดุดีเกียรติคุณดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และรางวัลนักวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์ดีเด่น  

ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเท่านั้น

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

เมือ่วนัที ่27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา แห่งหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ  

สาขาวชิาภาษาไทย มหาวทิยาลัยขอนแก่น ได้เสนอประวติัและผลงานของผูเ้ขยีนให้กรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม พิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ในฐานะผู้มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงตามทักษะความเชี่ยวช�านาญ

ด้านการแต่งค�าประพันธ์ร้อยกรองไทยและด้านการอ่านท�านองร้อยกรองไทย โดยเฉพาะผลงานด้านการอ่าน 

ท�านองร้อยกรองไทย ดังความบางตอน ดังนี้

รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี เป็นบุคคลตัวอย่างที่ดี ของผู้ซ่ึงสามารถน�า 

วิชาความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด ...มาฝึกหัดตนและพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถ

ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนไทยได้อย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้เป็นที่ยอมรับกันโดยกว้างขวาง

ว่า... เป็นเอตทัคคะในด้านการอ่านท�านองร้อยกรองไทย

คุณูปการอีกลักษณะหนึ่ง...คือการร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด 

อ่านท�านองเสนาะระดับอดุมศกึษา ถ้วยรางวลัพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว 

สรวลเสียงอ่านท�านอง อ่าน-พากย์-ขับ-ร้อง ซ้องถวาย ซ่ึงกองทุนพระมหาชนก 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้จัดนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2552 เป็นต้นมา

โดยทุก ๆ ครั้งที่ ...ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนั้น ...ยังให้ความรู้ 

เพิ่มเติมท้ังในเรื่องวิธีการอ่านและวรรณคดีแก่ผู ้ร่วมงาน ให้ก�าลังใจและค�าแนะน�า 

แก่เยาวชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปพัฒนาการอ่านท�านองร้อยกรองไทยต่อไป

อีกด้วย

แนวคิดที่ว่า “การรู้หลักค�าประพันธ์ร้อยกรอง และการเข้าใจวิธีอ่านท�านอง 

ร้อยกรองไทยนั้น เป็นปัจยาการแก่กัน” เป็นพื้นฐานใหร้องศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี 

อุทิศตนสั่งสอน สร้างสรรค์ และเสริมสร้างมาตรฐานการแต่งค�าประพันธ์ร้อยกรองไทย

และการอ่านท�านองร้อยกรองไทยมาตลอดชีวิต ...มีผลเป็นรูปธรรมในการสืบทอดและ

ส่งต่อวฒันธรรมวรรณศลิป์ให้แก่คนรุ่นใหม่ อนัก่อให้เกดิความมัน่ใจได้ว่า มรดกของชาติ

ทั้งสองแขนงนี้ จะมีผู้สืบสานและด�ารงอยู่ได้ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์

นันทา ขุนภักด ีให้ได้รับการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย

ประจ�าปี พ.ศ. 2557

ทั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ผู้เขียนเคยได้รับการคัดเลือกเป็น

ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2555, 2556 และ 2557  

มาแล้ว 3 ครั้ง ครั้นถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.จักรฤษณ์ 



การสืบทอดการอ่านท�านองร้อยกรองไทย



ดวงพัตรา แจ้งให้ผู้เขียนทราบว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเห็นว่า ควรให้ผู้เขียนได้รับการประกาศยกย่องเป็นผู้ใช ้
ภาษาไทยดีเด่นก่อนเป็นปูชนียบุคคล (2557: 25 - 29)

ค�านิยมและค�าชื่นชมหนังสือการอ่านท�านองร้อยกรองไทย

หลังจากที่ผู้เขียนได้รับยกย่องเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นดังกล่าวแล้ว จึงประสงค์จะมอบหนังสือการอ่าน
ท�านองร้อยกรองไทยให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยความกตัญญู เพ่ือจัดพิมพ์เผยแพร ่
เป็นบรรณาการแก่สถานศึกษาต่างๆ ทุกระดับทั่วประเทศต่อไป

ประจวบเหมาะกับเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เชิญผู้เขียนเป็นกรรมการ
ร่วมตัดสินการประกวดสรวลเสียงเสนาะท�านอง อ่าน-พากย์-ขับ-ร้อง ซ้องถวาย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

โอกาสน้ัน ผูเ้ขียนจึงได้น�าต้นฉบับหนงัสอืการอ่านท�านองร้อยกรองไทยทีป่รบัปรงุแล้วพร้อมแผ่นบนัทกึข้อมลู 
ติดตัวไปด้วย เมื่อพบคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ประธานกรรมการตัดสิน จึงได้ปรารภให้คุณหญิงทราบถึง
วัตถุประสงค์ของผู ้เขียนที่มุ ่งหมายจะมอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นผู ้จัดพิมพ์เผยแพร่พร้อมขอค�านิยม  
ซึ่งคุณหญิงเมตตาตอบรับทันที วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ผู้เขียนก็ได้รับค�านิยมจากคุณหญิง ดังนี้

ดิฉันยินดีมากที่รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี เขียนหนังสือเร่ืองการอ่าน
ท�านองร้อยกรองไทย พร้อมท้ังจดัท�าแถบบนัทกึข้อมลูเรือ่งการอ่านท�านองร้อยกรองต่าง ๆ   
ขึ้นด้วยความวิริยะอุตสาหะ โดยได้คิดท�าเครื่องหมายก�ากับบทร้อยกรอง เพื่อช่วย 
ในการอ่านท�านอง พร้อมทั้งอธิบายเกี่ยวกับการอ่านท�านองร้อยกรองแบบต่าง ๆ  ไว้ด้วย 
โดยมุง่จะให้ความรูแ้ละฝึกทกัษะวธิกีารอ่านค�าประพนัธ์ร้อยกรองไทยจากวรรณคด ีหรือ
กวีนิพนธ์ ซึ่งในปัจจุบันใกล้จะเสื่อมสูญ เพราะหาผู้รู้ผู้สามารถอ่านท�านองร้อยกรองไทย
ได้ยาก

รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี มีความสามารถปราดเปรื่องมากในการอ่าน
ท�านองเสนาะร้อยกรองไทย อาจารย์มีน�้าเสียงใสไพเราะ และสามารถอ่านท�านอง 
บทร้อยกรองไทยได้ทุกแบบทุกชนิด เมื่อหลายปีมาแล้ว ดิฉันเคยท�างานกับอาจารย์ ...
ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค ์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ขอให้อาจารย์มาอ่านท�านองบทร้อยกรองต่าง ๆ  
ชื่อเสนาะศัพท์สดับท�านองร้อยกรองไทย บันทึกลงแถบบันทึกเสียงมาครั้งหนึ่งแล้ว และ
พลอากาศเอกก�าธน สนิธวานนท์ องคมนตรี ซึง่เป็นประธานโครงการจัดท�าสารานุกรมไทย 
ส�าหรับเยาวชน ได้กรุณาสนับสนุนและน�าไปจ�าหน่ายที่ส�านักงานสารานุกรมไทย

เนื่องจากบทร้อยกรอง หรือกวีนิพนธ์ และการอ่านท�านองร้อยกรองไทย  
เป็นศิลปวัฒนธรรมด้านภาษาไทย และเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ  
ที่บรรพบุรุษของไทยอุตสาหะสร้างสรรค์ไว้ให้ ตกทอดมาถึงอนุชนในยุคปัจจุบัน  
รองศาสตราจารย์นนัทา ขนุภกัดี จึงเป็นผู้มคีณุปูการอย่างยิง่ในการอนรัุกษ์และเผยแพร่
การอ่านท�านองร้อยกรองไทยมิให้เสื่อมสูญ...
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นอกจากน้ี ผู้เขียนยังพิจารณาเห็นสมควรมีค�านิยมของอาจารย์ชายด้วย เนื่องจากในชีวิตจริงเวลาฝึก 

การอ่านท�านองร้อยกรองไทย ย่อมมีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายหรือนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายเสมอ  

จึงท�าให้นึกถึงรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ท่ีรู้จักกันมาเกือบ 30 ปี และประจักษ์ดีว่าอาจารย ์

เป็นผู้สนใจกิจกรรมการเรียนการสอนด้านนี้อย่างเอาใจใส่ จึงเรียนให้อาจารย์ทราบ พร้อมมอบต้นฉบับและ 

แผ่นบนัทกึข้อมูลให้ โดยขอค�านยิมวนัเดยีวกนักบัคณุหญงิกลุทรพัย์ เกษแม่นกจิ ซึง่อาจารย์ตอบรบัว่ายนิดจีะเขยีนให้  

ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้รับค�าชื่นชมจากรองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา ดังนี้

“ครูภาษาไทยต้องอ่านท�านองเสนาะได้ แต่งกลอนเป็น”...

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีครูภาษาไทยจ�านวนไม่มากนัก  

...ที่สามารถอ่านท�านองได้เสนาะ และแต่งค�าประพันธ์ร้อยกรองได้ไพเราะ

โดยเฉพาะครูอาจารย์ในสถาบันระดับอุดมศึกษาซึ่งมีพันธกิจที่จะต้องปฏิบัต ิ

ให้ครบ 4 ด้านนั้น กอ็าจกล่าวด้วยภาษาปากได้ว่า “นับนิ้วได้”... 

รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี คือหนึ่งในอาจารย์ภาษาไทยท่ี “นับนิ้วได้”  

ดังกล่าวนั้น เพราะนอกจากจะเรียบเรียงเอกสารค�าสอนรายวิชาการอ่านค�าประพันธ ์

ร้อยกรองไทย และการแต่งค�าประพนัธ์ร้อยกรองไทย ตลอดจนรบัผดิชอบสอน 2 รายวชิา

ดังกล่าวตราบจนเกษียณอายุราชการ...

นอกจากนั้น ท่านยังให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในขณะ 

รับราชการอยู่และพ้นจากหน้าที่ราชการแล้ว …กับทั้งยังช่วยสร้างมาตรฐานการอ่าน

ท�านองไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ด้วยการเป็นกรรมการตัดสิน

ประกวดการอ่านท�านองเสนาะ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

ในส่วนที่เป็นผลงานแต่งค�าประพันธ์ร้อยกรองนั้น …หนังสือดุษฎีกวีนิพนธ ์ 

อันเป็นท่ีมาของสมัญญา “กวีแก้วศิลปากร” และ “กวีประจ�าราชส�านัก” ตามที่

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เมื่อคร้ังด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี

มหาวทิยาลยัศลิปากรเคยกราบบังคมทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี  

ในคราวเบิกรองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี อ่านดุษฎีกวีนิพนธ์ถวาย เมื่อ พ.ศ. 2537 

และ พ.ศ. 2538 ตามล�าดับ

ที่ส�าคัญคือมิได้มีเฉพาะแต่ชาวไทยเท่านั้นท่ีได้มีโอกาสสัมผัสรสอันสุนทรีย์ 

ของท�านองร้อยกรองไทย อนัเป็นความสามารถเฉพาะตนของท่านเท่านัน้ ดงัจะเหน็ได้จาก 

การที่ท่านเคยอ่านบทกวีนิพนธ์เรื่อง Life of the Buddha ร่วมกับ Prof. Grevel  

Lindop จากประเทศอังกฤษ ณ วัดป่านานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2541 

รวมท้ังได้อ่านบทกวีไทย ยิ้มสยามและไหว้ไทย ในการประชุมสภากวีโลก ครั้งที่ 14  

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ค.ศ. 1995 พระธาตุศรีสองรัก ในการประชุมสภากวีโลก 

ครั้งที่ 15 ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ ค.ศ. 1997 และ อาหารคาวหวานไทย ในการประชุม

สภากวีโลก ครั้งที่ 16 ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อ ค.ศ. 2000 ตามล�าดับ



การสืบทอดการอ่านท�านองร้อยกรองไทย



…หนังสือการอ่านท�านองร้อยกรองไทย …พร้อมท้ังแผ่นบันทึกข้อมูลนี้จะเป็น 

รสส�าเนียงที่เป็นสมบัติของชาตสิืบต่อไปอย่างไม่มีข้อสงสัย

เกียรติบัตรชื่นชมยินดี

เมื่อมหาวิทยาลัยศิลปากรทราบข่าวที่ผู้เขียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจาก 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้ว ได้มีหนังสือเชิญผู้เขียนให้เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมยินดีที่ได้รับเข็มและโล ่

เชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

คณุหญิงไขศร ีศรีอรณุ นายกสภามหาวทิยาลัยศลิปากร เม่ือวนัที ่9 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชมุนรศิรานวุดัตวิงศ์  

เพือ่แสดงความชืน่ชมและยนิด ีณ โอกาสนัน้ผูเ้ขยีนได้น�าต้นฉบบัการอ่านท�านองร้อยกรองไทยทีเ่ตรยีมไว้ ไปมอบแด่

นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากรผู้เคยด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อช่วยน�าเสนอกระทรวง

พิมพ์เผยแพร่ต่อไปด้วย

การอ่านท�านองร้อยกรองถวายมุทิตาสักการะพระพรหมเวที

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้เขียนได้รับลิขิตจาก พระเทพมหาเจติยาจารย ์เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม

และรองเจ้าอาวาสวดัพระปฐมเจดย์ี ราชวรมหาวหิาร ขออนเุคราะห์บทร้อยกรองและอ่านท�านองแสดงมทุติาสกัการะ 

เพื่อถวายเกียรติแด่พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 และเจ้าอาวาส โอกาสได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ 

เป็นพระราชาคณะ เจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ผู้เขียนจึงได้ร้อยกรองบทกวีวัจนามุทิตาสักการะพระพรหมเวท ี 

เพือ่น�าลงพมิพ์ในหนงัสอืท่ีระลึกงานสมโภช และเป็นผูอ่้านถวายเป็นท�านองเสนาะ ท�านองสวดสรภญัญะ และท�านอง

ขบัเสภาไทย ณ กองอ�านวยการวัดพระปฐมเจดย์ีฯ ในวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2558 ท่ามกลางพระสงฆ์ผูท้รงสมณศกัดิ์ 

และอุบาสกอุบาสิกาเป็นจ�านวนมาก

การพิมพ์หนังสือการอ่านท�านองร้อยกรองไทย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้ทราบจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ในฐานะ

กรรมการและเลขานกุารมลูนธิสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาว่า ได้น�าต้นฉบบัการอ่านท�านองร้อยกรองไทยถวายสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โอกาสเสด็จมาทรงเป็นประธานที่ประชุมมูลนิธิ ณ อาคารชัยพัฒนา  

วังสวนจิตรลดา ซึ่งโปรดพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จ�านวน 1,000 ชุด 

โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดพิมพ์ด้วยอีก 1,000 ชุด



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ทั้งนี้ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี ได้เขียนค�าน�าไว้ในหนังสือการอ่านท�านองร้อยกรองไทย หน้า ฉ มีความตอนหนึ่ง ดังนี้

“...มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงอุปถัมภ์ดูแล 

งานศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกสาขามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงเห็นเป็นโอกาส 

อันสมควรท่ีจักได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ  

60 พรรษา วนัที ่2 เมษายน 2558 โดยจัดพิมพ์หนงัสือการอ่านท�านองร้อยกรองไทยของ

รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี ด้วยเล็งเห็นว่า หนังสือการอ่านท�านองร้อยกรองไทย 

และแผ่นบันทึกข้อมูลการอ่านท�านองร้อยกรองไทยแบบต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อ

นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางการฝึกอ่านท�านอง 

ร้อยกรองไทยแบบต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเอง ทัง้ยงัเป็นการสนองพระราชปณธิานในการสบืทอด 

มรดกทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไปด้วย”

ต่อมามูลนิธิได้มีหนังสือเชิญผู้เขียนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานของท่ีระลึกที่ได้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิ เมื่อวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561  

เวลา 09.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดา

การสืบทอดการอ่านท�านองร้อยกรองไทย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 พระพรหมมังคลาจารย์ เมตตาเชิญผู้เขียนร่วมสนทนาในรายการ 

วิทยุโทรทัศน์ “บ่ายนี้มีค�าตอบ” ซึ่งเป็นรายการสดร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร เวลา 13.00 - 13.35 น. ณ สถานีโทรทัศน์

โมเดิร์นไนน์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยของมูลนิธิโดยเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้ฟังทั่วประเทศว่า “นักเรียนที่เป็น

เพชรยอดมงกุฎภาษาไทยต้องผ่านการกลัน่กรองอย่างไรบ้าง” และเชญิผูเ้ขยีนเป็นกรรมการตดัสนิประกวดอ่านร้อยกรอง 



การสืบทอดการอ่านท�านองร้อยกรองไทย



เพชรยอดมงกุฎถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีก เมื่อวันที่ 8 - 9 กันยายน 

พ.ศ. 2561 ต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี

เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการเนื่องในวาระ 

ครบ 50 ปี อาจารย์ ดร.ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล หัวหน้าภาควิชาเชิญผู้เขียนร่วมกิจกรรมภาคกลางคืน ผู้เขียนจึงแต่ง

เนือ้เพลงไทยช่ือ เฉลมิสนุทรอักษรศาสตร์ ขับร้องด้วยเพลงสนีวล นางนาค และเต่าเห่ แล้วร้องเพลงไทยสากลกล้วยไม้ 

และร้องเพลงสากล Orchids เพื่อร�าลึกถึงศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ผู้ประพันธ์และผู้ก่อตั้ง 

คณะอักษรศาสตร์ เพลงสุดท้ายที่ขับร้องเป็นท�านองเพลงโสมส่องแสง ท่อน 1 ของครูมนตรี ตราโมท ท่ีผู้เขียน 

แต่งเน้ือร้องขึ้นใหม่ชื่อเพลง อักษรศาสตร์ศรีสนามจันทร์ ร้องเพลงจบแล้วผู้เขียนมอบทุนจ�านวน 10,000 บาท  

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อภาควิชาพิจารณามอบแก่นักศึกษาต่อไป

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีโครงการจัดงานพิธีมอบเครื่องหมายเกียรติคุณ

และของทีร่ะลกึแก่ข้าราชการ พนักงาน ลกูจ้างประจ�าทีเ่กษียณอายรุาชการและลาออกจากราชการ ปีงบประมาณ 2561  

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยขออนุเคราะห์

ผูเ้ขยีนให้เป็นผูต้ัง้ชือ่งานเกษยีณอายรุาชการ และแต่งค�าประพนัธ์ให้ผูเ้กษยีณราชการ จ�านวน 59 ราย เพือ่น�าไปจดัพมิพ์ 

หนังสอืทีร่ะลกึ พร้อมเชญิผูเ้ขยีนเป็นผูอ่้านค�าประพนัธ์แด่ผูเ้กษยีณในพธิมีอบเครือ่งหมายเกียรตคิณุและของท่ีระลึก 

โอกาสนั้นผู้เขียนขับเสภาไทย ในบทประพันธ์ชื่อ ตั้งใจรับราชการ ส�าราญฤทัยวัยเกษียณ

เมื่อวันท่ี 27 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ผู้เขียนได้รับเชิญจากมูลนิธิธรรมาภิรักษ์ให้เป็นวิทยากรโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการสุดยอดครูต้นแบบด้านการอ่านท�านองเสนาะและขับเสภา ในโครงการเสนาะกรรณวัณณนา  

เสภาธรรมาภิรักษ์ น้อมใจภักดิ์เจ้าฟ้าดวงทิพย์แห่งปวงราษฎร์ ณ สตาร์เวลบาหลีรีสอร์ท ต�าบลหนองกระทุ่ม  

อ�าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้เขียนบรรยายเรื่อง เสนาะศัพท์ขับขานสืบสานการอ่านท�านอง

ร้อยกรองไทย แก่ครูอาจารย์ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษาทั่วทุกภาค จ�านวน 100 คน

ทั้งนี้ มีผลสืบเนื่องไปถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งทางมูลนิธิธรรมาภิรักษ์เชิญผู้เขียนเป็นวิทยากร

อบรมให้ความรู้แก่นกัเรียนระดบัมัธยมศกึษาตลอดวนัทีส่ตาร์เวลบาหลรีสีอร์ท เพ่ือรุง่ขึน้วันที ่11 มกราคม พ.ศ. 2562  

จะน�าบรรดานักเรยีนเหล่านัน้เข้าร่วมแข่งขนัการประกวดอ่านท�านองเสนาะและขบัเสภา โล่พระราชทานรางวลัยอดเยีย่ม 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โอกาสฉลองทรงเจริญพระชันษา 62 ปี ณ หอศิลป์

พิมานทิพย์ พระต�าหนักทิพย์พิมาน ต�าบลโป่งตาลอง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เม่ือวนัที ่28 มกราคม 2562 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บศุรากรณ์ มหาโยธ ีประจ�าภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยศลิปากร ขอความร่วมมอื ผู้เขยีนให้เป็นผู้แต่งกลอน 

กล้วยอบสวนผึ้ง และเป็นผู้อ่านท�านองเสนาะถวายโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงพระด�าเนินไปทอดพระเนตรการแปรรูปกล้วยอบสวนผึ้ง เมื่อเวลา 15.00 น. ณ บริเวณโรงอบแห้งพลังงาน 

แสงอาทิตย์และอาคารผลิตเพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชด�าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การที่ผู ้เขียนได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เรื่องการอ่านท�านองร้อยกรองไทย  

แก่ผูส้นใจในลกัษณะการอบรมเชิงปฏิบัตกิารอยูเ่สมอ รวมทัง้เป็นประธานกรรมการ หรอืกรรมการตดัสนิการประกวด

อ่านท�านองเสนาะเรือ่ยมา อกีทัง้ยงัได้รบัเชญิให้อ่านท�านองร้อยกรองไทยในงานส�าคญั ๆ จนถึงปัจจุบนั ย่อมแสดงให้เหน็ 

ชัดเจนว่า สังคมไทยยังคงเอาใจใส่สืบทอดสมบัติวัฒนธรรมด้านนี้อยู่ จึงค่อนข้างเชื่อได้ว่า แท้ที่จริงแล้ว การอ่าน
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ท�านองร้อยกรองไทยยงัคงเป็นเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นทางด้านเสยีงและความงามของภาษาไทย ท�าให้มเีสน่ห์เป็นทีช่ืน่ชม 

และชื่นชอบสืบจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเช่นนี้เสมอ

ดังนั้น การอ่านท�านองร้อยกรองไทยจะยังคงมีสืบทอดให้อนุชนไทยได้รู้จัก เกิดความรัก ความเข้าใจ  

อีกทั้งเกิดความรู้สึกหวงแหนและพร้อมที่จะจรรโลงรักษาสมบัติอันเก่าแก่ล�้าค่านี้ไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทยได้ตลอดไป
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บทคัดย่อ

บทความนีมุ้ง่ศกึษาภมูปัิญญาของไทยในการยมืค�าภาษาบาลแีละสนัสกฤต ผลการศกึษาพบว่าค�ายมืภาษาบาลแีละสนัสกฤต 

แสดงให้เห็นวัฒนธรรมไทยด้านต่าง ๆ  ได้แก่ วัฒนธรรมของภาษา วัฒนธรรมทางสหธรรมและคติธรรม วัฒนธรรมทางเนติธรรม และ

วัฒนธรรมทางศิลปกรรม นอกจากนี้ ภูมิปัญญาไทยในการใช้ค�ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตยังท�าให้ทราบฐานะหน้าที่ของบุคคล  

ดังจะเห็นจากชื่อต�าแหน่งขุนนางที่สื่อให้เห็นหน้าท่ีความรับผิดชอบ และแสดงอัตลักษณ์ของวงศ์ตระกูล ซ่ึงปรากฏชัดในนามสกุล

พระราชทานสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลจากการตั้งชื่อของคนไทย

ค�าส�าคัญ: ภูมิปัญญาไทย, การยืมค�า, ภาษาบาลีและสันสกฤต

บทน�า

ในการประชุมคณะกรรมการจัดท�าพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทยของราชบัณฑิตยสภาครั้งหนึ่ง เม่ือ 

คณะกรรมการได้ให้ความหมายของค�าว่า “เจษฎา” ในเรื่องสมุทรโฆษค�าฉันท์ว่าหมายถึง “ผู้เป็นใหญ่” และ 

บอกที่มาของค�าว่ามาจากค�าภาษาสันสกฤตว่า “เชฺยษฺฐ” และค�าภาษาบาลีว่า “เชฏฺฐ” แปลว่า “ผู้เป็นใหญ่, พี่ชาย, 

พีส่าว” แล้ว กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการได้ถามว่า “และคนไทยได้แยกใช้ค�าว่า เชษฐา ให้หมายถงึพีช่าย 

ใช่หรือไม่” คณะกรรมการตอบว่า “ใช่” กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการร�าพึงดัง ๆ ว่า “คนไทยเก่งมาก” 

เหตุการณ์นี้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดบทความเรื่องนี้

ในบทความนีจ้ะกล่าวถงึภมูปัิญญาไทยหรอืปัญญาความรูข้องคนไทยในการใช้ค�ายมืภาษาบาลแีละสนัสกฤต 

เพื่อการสื่อสารประการหนึ่ง และเพื่อการแสดงอัตลักษณ์อีกประการหนึ่ง

*รองศาสตราจารย์, ดร.

อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การใช้ค�ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการสื่อสาร

ศิลาจารึกหลักที่ 1 หรือจารึกของพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัยมีการใช้ค�ายืมภาษาบาลีและ
สนัสกฤตจ�านวนมาก มคี�าทีเ่ป็นชือ่เฉพาะทีเ่ป็นทัง้ชือ่คน ชือ่เมอืง ชือ่สถานทีส่�าคญั ชือ่พาหนะ ประมาณ 23 ชือ่ เช่น

ชื่อคน สรีอินทราทีตย = ศรีอินทราทิตย์
ชื่อช้าง เนกพล = อเนกพล
ช่ือเมือง ษุกโขไท = สุโขทัย ราชบูรี = ราชบุรี
 ศรีธรมมราช = ศรีธรรมราช หงศาพดี = หงสาวดี
ช่ือวัด อไรญิก = อรัญญิก
ช่ือศาลา พุทธษาลา = พุทธศาลา
ช่ือพระพุทธรูป พระอฎฐารศ = พระอัฎฐารศ = พระอัฏฐารส 
ช่ือกระดานหิน มนงงษีลาบาตร = มนังคศิลาบาตร

และที่เป็นค�าสามัญประมาณ 38 ค�า เช่น
กถีน = กฐิน กูดี = กุฏิ บุน = บุณย
ปราชญ = ปราชญ์ พรนษา = พรรษา พีหาร = พิหาร/วิหาร
สก = ศก สรธา = ศรัทธา สรดภงส = สรีดภงค์
อูยาสก = อุบาสก

ค�ายมืภาษาบาลแีละสนัสกฤตท่ีปรากฏในจารกึหลกัที ่1 แสดงให้เหน็วฒันธรรมไทยด้านต่าง ๆ  ของคนสโุขทยั 
ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น

1. วัฒนธรรมทางภาษา คอืวฒันธรรมในการใช้ถ้อยค�าเพ่ือจุดประสงค์ต่าง ๆ  เพือ่การส่ือสาร การส่ังสอน 
การโน้มน้าวใจ การใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยรสของค�า ความไพเราะของเสียง และความงดงาม 
ของจินตนาการ วัฒนธรรมทางภาษาในจารึกหลักท่ี 1 ปรากฏในการต้ังชื่อบ้านนามเมืองอันเป็นมงคล ดังเช่น  
พ่อขุนรามค�าแหงเป็นเจ้าเมือง “ศรีสชชนาไล สุโขไท” (ศรีสัชนาลัย สุโขทัย) (ด้าน 3 บรรทัด 11) หมายถึง  
“เมืองทีเ่ป็นทีอ่าศยัของคนด ีและเป็นรุง่อรณุแห่งความสขุ” ผูต้ัง้ชือ่เมอืงนีต้ัง้ใจจะสือ่สารและโน้มน้าวใจคนทัว่ไปว่า 
เมืองนี้น่าอยู่มาก มีแต่ความสุข และมีแต่คนดี เพื่อจูงใจให้มาตั้งถิ่นฐาน เมืองจะได้เจริญเติบโตขึ้น

วัฒนธรรมทางภาษายังปรากฏในการตั้งชื่อผู้ปกครองบ้านเมือง ได้แก่ “พ่อกูชื่อสรีอินทราทีตย” (ด้าน 1 
บรรทัด 1) หมายถึง “ผู้ประเสริฐ ผู้ยิ่งใหญ่ดังพระอาทิตย์” “พ่ีกูชื่อบานเมือง” (บาลเมือง) (ด้าน 1 บรรทัด 1)  
หมายถึง “ผู้คุ้มครองปกป้องบ้านเมือง” และ “พ่อกูจึงขึ้นชื่อกู พระรามค�าแหง” (ด้าน 1 บรรทัด 10) หมายถึง 
“พระรามผู้กล้าหาญ” ช่ือผู้ปกครองบ้านเมืองท้ังสามท่ีปรากฏในจารึกแสดงให้เห็นลักษณะและหน้าท่ีส�าคัญของ 
ผู้ปกครองบ้านเมือง ณ เวลานั้น ที่จะให้ความคุ้มครองบ้านเมืองและราษฎรให้อยู่ดีมีสุขได้เป็นอย่างดี

2. วัฒนธรรมทางสหธรรมและคติธรรม คือการท�าความดีตามหลักศีลธรรมของศาสนา การปฏิบัติตน 
ถูกต้องตามจารีตประเพณีไทย ให้ความเคารพบุคคลผู้มีอาวุโส เคารพปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุที่ส�าคัญ ดังเช่น 

การท�าความดีตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จารึกกล่าวว่า คนเมืองสุโขทัยท�าทาน ถือศีลมาก 
ทกุคนมศีรทัธาในพระพุทธศาสนา ถอืศีลเมือ่เข้าพรรษา ทอดกฐนิเมือ่ออกพรรษา และไปสวดญตัตกิฐนิท่ีวดัอรญัญิก 
และในวนัพระขึน้และแรม แปดค�า่และสบิห้าค�า่ พ่อขุนรามค�าแหงให้บรรดามหาเถรขึน้นัง่บนพระแท่นมนังคศลิาบาตร 
แสดงธรรมแก่อุบาสกที่จ�าศีล ดังความว่า
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“คนในเมืองสุกโขไทนี้มกกทาน มกกทรงสีล มกกโอยยทาน”

(ด้าน 2 บรรทัด 8 - 9)

“ฝงูท่วยมสีรธา (ศรทัธา) ในพระพุทธสาสน ทรงสลีเมือ่อพรนษา (พรรษา) ทุกคน” 

(ด้าน 2 บรรทัด 12 – 13)

“เมื่ออโอกพรนษากรานกถิน (กฐิน) เดือนหนึ่งจึ่งแล้ว”

(ด้าน 2 บรรทัด 13)

“ไปสูดญดดิกถิน (สวดญัตติกฐิน) เถึงอไรญิก (อรัญญกิ) พู้น”  

(ด้าน 2 บรรทัด 16 - 17)

พ่อขนุรามค�าแหงให้ช่างท�ากระดานหนิตัง้กลางดงตาล กระดานหนินีม้ช่ืีอว่า “มนงงษีลาบาตร” (มนงัคศลิาบาตร  

= มน� + ค + ศลิา + ปฏฺฏ แปลว่า แผ่นหนิทีส่วยงาม) และในวนัขึน้และแรมแปดค�า่และสบิห้าค�า่ให้ “ฝงูปู่ครมูหาเถร 

ขึ้นนั่งเหนือขดารหีน สูด (สวด) ธรมม (ธรรม) แกอู่บาสกฝูงท่วยจ�าสีล” (ด้าน 3 บรรทัด 14 - 16)

การให้ความเคารพบุคคลผู้มีอาวุโส จารึกกล่าวว่า พ่อขุนรามค�าแหงเคารพพระบิดา พระมารดาและ 

พระเชษฐามาก ปรนนิบัติรับใช้อย่างดี และกล่าวว่าพ่อขุนรามค�าแหงถวายทานแก่พระสังฆราชผู้ศึกษาพระไตรปิฎก

ครบถ้วน เป็นผู้มีปัญญามากกว่าปู่ครูทุกคนในเมือง ดังความว่า

“พ่อขุนรามค�าแหงกท�าโอยทานแก่มหาเถรสงฆราชปราชญเรียนจบบีดกไตร 

(พระไตรปิฎก) หลวกกว่าปูค่รใูนเมืองนี้ทุกคน” 

(ด้าน 2 บรรทัด 28 - 29)

การให้ความเคารพปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุที่ส�าคัญ จารึกกล่าวว่า พ่อขุนรามค�าแหงให้ขุด 

พระมหาธาตุออกมาให้คนทั้งหลายบูชาเป็นเวลาหกวัน แล้วเอาลงฝังกลางเมืองศรีสัชนาลัย และก่อพระเจดีย์ 

ทางเหนือพระธาตุ ใช้เวลาก่อสร้างหกปี แล้วท�าเวียงผาล้อมพระมหาธาตุ ใช้เวลาสามปี ดังความว่า

“สก ปีกุร ให้ขุดเอาพระธาดุ (พระธาตุ) ออก ทงงหลายเหนกท�าบูชาบ�าเรอแก่ 

พระธาดไุด้เดอืนหกวนนจึง่เอาลงฝงงในกลางเมอืงษรีสชชนาไล ก่อพระเจดี (เจดีย์) เหนอื 

หกเข้าจึงแล้ว ต้งงวยงผาล้อมพระมหาธาด ุสามเข้าจึงแล้ว” 

(ด้าน 4 บรรทัด 4 - 8)

3. วัฒนธรรมทางเนติธรรม คือธรรมเนียมการปกครองของไทยต้ังแต่สมัยพ่อขุนรามค�าแหงท่ีมีลักษณะ

แบบพ่อปกครองลูก จนถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีรัฐธรรมนูญ

เป็นเครื่องมือก�าหนดรูปแบบการปกครองบ้านเมือง ดังเช่นจารึกกล่าวว่า ในวันที่ไม่มีการแสดงธรรมของมหาเถร 

ทัง้หลาย พ่อขนุรามค�าแหงขึน้นัง่เหนอืกระดานหนิส่ังสอนลูกหลานผู้ปกครองให้คดิถงึบ้านเมอืง และพ่อขนุรามค�าแหง

เปรียบเหมือนครูอาจารย์ของคนไทยทั้งหลาย ทรงสั่งสอนให้รู้บุญรู้ธรรม ดังความว่า
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“ผีใช่วนนสูดธรมม พ่อขุนรามค�าแหงเจ้าเมืองศรีสชชนาไลสุโขไทข้ึนนั่งเหนือ

ขดารหีน ให้ฝูงท่วยลูกเจ้าลูกขุนฝูงท่วยถือบ้านถือเมือง”

(ด้าน 3 บรรทัด 16 - 19)

“พ่อขุนรามค�าแหงน้นนหาเปนท้าวเปนพรญาแก่ไททงงหลาย หา (หาก)  

เปนครอูาจารยสงงสอนไททงงหลายให้รูบุ้น (บุณฺย) รูธ้รมม”

(ด้าน 4 บรรทัด 11 - 14)

4. วัฒนธรรมทางศลิปกรรม คอืความเจริญทางด้านศลิปะทีแ่สดงในจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม  

นาฏศิลป์ และดนตรี วัฒนธรรมทางศิลปกรรมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา

ความเจริญทางสถาปัตยกรรม จารึกกล่าวว่า เมืองสุโขทัยมีวิหารใหญ่ วิหารรอง มีปราสาทหิน มีกุฏิ 

มีสรีดภงค์หรือท�านบกั้นน�้า มีจารึก มีพระธาตุ และมีศาลา ดังความว่า

“กลางเมืองสุโขไทนี้มพีีหาร (วิหาร)...มพีีหารอันใหญ่ มพีีหารอันราม” 

(ด้าน 2 บรรทัด 26)

“ในกลางอรญญิกมพีีหารอนนณื่งมนใหญ่สูงงามแก่กม”

(ด้าน 2 บรรทัด 31 - 32)

“เบื้องตีนนอนเมืองสุโขไท...มปีราสาท”  

(ด้าน 3 บรรทัด 2)

“เบื้องหววนอนเมืองสุโขไทนี้มกีูดี ( กุฏิ) พีหาร”  

(ด้าน 3 บรรทัด 4) 

“เบื้องหัวนอนเมืองสโุขไทมพีีหาร...มสีรีดภงส”  

(ด้าน 3 บรรทัด 5)

“จารกิอนนณืง่มใีนเมืองชลยงสถาบก (สถาปก) ไว้ด้วยพระศรรีดนธาด ุ(รตันธาต)ุ” 

(ด้าน 3 บรรทัด 22 - 23)

“ในกลวงป่าตานนี้มษีาลา (ศาลา) สองอนน”  

(ด้าน 2 บรรทัด 25)

ความเจริญทางประติมากรรม จารึกกล่าวว่า ในเมืองสุโขทัยมีพระพุทธรูปส�าคัญคือ พระอัฏฐารส  

ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปสูงสิบแปดวา และมีพระอจนะ มีพระพุทธรูปจ�านวนมาก ท้ังพระพุทธรูปทอง พระพุทธรูปใหญ่ 

และพระพุทธรูปขนาดรอง ดังความว่า

“ในกลางอรญญิก...มพีระอฎฐารศอนนณื่งลุกยืน”

(ด้าน 2 บรรทัด 31 - 32)

“เบื้องตีนนอนเมืองสุโขไท...มพีระอจน” (พระอจนะเป็นพระพุทธรูป) 

(ด้าน 3 บรรทัด 1 - 2)  
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“กลางเมืองสุโขไทนี้มีพีหาร มีพระพุทธรูบทอง มีพระอฎฐรศ มีพระพุทธรูบ 

(พระพุทธรูป) อนนใหญ่ มพีระพุทธรูบอนนราม”

(ด้าน 2 บรรทัด 23 - 24) 

ความเจรญิด้านดนตร ีจารึกกล่าวว่า ในการถวายผ้าพระกฐนิของเมอืงสโุขไท นอกจากจะมพีนมดอกไม้

พนมหมาก หมอนนั่ง หมอนนอน เป็นบริวารกฐินแล้วยังมีการเล่นดนตรีเสียงดังกึกก้องอีกด้วย

“ด�าบงค�กลอยด้วยสยงพาด (พาทย์)สยงพีน(พิณ) สยงเลื้อน สยงขบบ “ 

(ด้าน 2 บรรทัด 18)

ตวัอย่างข้างต้นท้ังหมดท่ีประกอบด้วยค�ายมืภาษาบาลแีละสนัสกฤตมวีตัถปุระสงค์เพือ่สือ่สารว่า เมอืงสโุขทยั 

ในสมยัพ่อขนุรามค�าแหงมคีวามเจรญิทางวัฒนธรรมมาก คนสุโขทยักเ็ป็นคนดี อยูใ่นศลีในธรรม และพ่อขนุรามค�าแหง

ก็ทรงคุณความดีงามอย่างยิ่ง จารึกหลักที่ 1 เปรียบเหมือนเอกสารส่ือสารและประชาสัมพันธ์ความดีความงาม 

ของเมืองสุโขไทและของพ่อขุนรามค�าแหงให้แพร่หลายไป

ภมูปัิญญาไทยในการใช้ค�ายมืภาษาบาลสีนัสกฤตเพือ่ส่ือสารให้ทราบฐานะหน้าท่ีของบุคคล

ดังปรากฏในราชทินนามต่าง ๆ  ที่กล่าวไว้ในกฎมณเทียรบาลสมัยอยุธยา ในกฎมณเทียรบาลมีการก�าหนด

ราชทินนามของข้าราชการในต�าแหน่งต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบ ผู้ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกรมหรือเจ้ากรมมีราชทินนาม

ที่ประกอบด้วยค�าที่บอกต�าแหน่งหน้าที่และคุณลักษณะพิเศษที่สอดคล้องกับหน้าที่ ดังเช่นในราชทินนามต่อไปนี้

1. “เจ้าพญาจักรีศรีองครักษ์สมุหะนายกอัคมหาเสนาบดีอะไภยพิรีปรากรมภาหุ” เป็นหัวหน้าขุนนาง 

ฝ่ายพลเรอืน เป็นเจ้ากรมมหาดไทย เป็นอคัรมหาเสนาบดผีูร้บัผดิชอบหวัเมอืงฝ่ายเหนอืทัง้ปวงแทนพระเจ้าแผ่นดนิ 

ราชทินนามของเจ้าพญา (เจ้าพระยา) ท่านนี้ประกอบด้วยค�าบอกต�าแหน่งหน้าที่ คือ “สมุหนายก  

อัครมหาเสนาบดี” ค�าบอกลักษณะพิเศษ คือ “จักรีศรีองครักษ์” หมายถึง ผู้ถือจักร ผู้เป็นองครักษ์ผู้ประเสริฐ 

2. “เจ้าพญามหาเสนาบดีวิรียภักดีบดินทรสุรินทรฦๅไชยอไภยพิรียปรากรมภาหุ สมุหะพระกลาโหม”  

เป็นเจ้ากรมพระกลาโหม เป็นหัวหน้าขุนนางฝ่ายทหาร เป็นอัครมหาเสนาบดีผู้รับผิดชอบหัวเมืองปักษ์ใต้ทั้งปวง 

แทนพระเจ้าแผ่นดิน 

ราชทินนามของเจ้าพญา (เจ้าพระยา) ท่านนี้ประกอบด้วยค�าบอกต�าแหน่งหน้าที่ คือ “มหาเสนาบดี” 

เป็นสมหุกลาโหม ค�าบอกลกัษณะพเิศษ คอื “วริยีภกัดีบดินทร” หมายถงึ ผูท้รงพลงั ผูม้คีวามภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดนิ 

“สุรินทรฦๅไชย” หมายถึง ผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือด้วยความเป็นผู้กล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ 

3. “ออกพญาศรีธรรมราชเดชะชาติอ�ามาตยานุชิตพิพิทรัตนราชโกษาธิบดีอะภัยพิรียบรากรมภาหุ”  

เป็นเจ้ากรมพระคลัง

ราชทินนามของออกพญาหรือเจ้าพระยาท่านนี้ประกอบด้วยค�าบอกต�าแหน่งหน้าที่ คือ “อ�ามาตย์”  

ค�าบอกลกัษณะพิเศษ คือ “ศรธีรรมราช” หมายถงึ ผู้เป็นใหญ่ในธรรมผู้ประเสรฐิ “เดชะชาต”ิ หมายถงึ ผูม้พีลงัอ�านาจ  

“อนชุติ” หมายถงึ ผูม้ชียัชนะ และ “พพิทิรตันราชโกษธบิด”ี หมายถงึ ผูเ้ป็นใหญ่ในทรพัย์สมบตั ิ(โกษ) และรตันะต่าง ๆ
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4. “ออกพญาธารมาธิบดีศรีวิริยพงษวงษภักดีบดินทรเดโชไชยมะไหยสุริยาธิบดีศรีรัตนมลเทียรบาล 

อัคะมหาเสนาธิบดีอภัยพิรีบรากรมภาห”ุ เป็นเสนาบดีกรมวัง 

ราชทินนามของออกพญาหรือเจ้าพระยาท่านนี้ประกอบด้วยค�าบอกต�าแหน่งหน้าที่คือ “อัครมหา

เสนาบดี” ค�าบอกลักษณะพิเศษ คือ “ธารมาธิบดี” หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในธรรม “ศรีวิริยพงษ” หมายถึง ผู้อยู่วงศ์

แห่งผู้กล้าหาญอันประเสริฐ “วงษภักดีบดินทร” หมายถึง ผู้อยู่ในวงศ์แห่งผู้ภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน “เดโชไชยม 

ไหยสุรยิาธิบด”ี หมายถงึ ผูย้ิง่ใหญ่ดงัดวงอาทติย์ด้วยเดชและชยัชนะ “ศรรีตันมลเทยีรบาล” หมายถงึ ผูเ้ป็นดงัรตันะ

อันประเสริฐผู้รักษาพระราชมนเทียร

5. “ออกญาพลเทพราชเสนาบดศีรไีชยนพรตันกระเสตราธบิดอีภยัพริยีบรากรมภาห”ุ เป็นเสนาบดกีรมนา 

ราชทินนามของออกญาหรือเจ้าพระยาท่านนี้ประกอบด้วยค�าบอกต�าแหน่งหน้าที่ คือ “ราชเสนาบดี” 

ค�าบอกลักษณะพิเศษ คือ “พลเทพ” หมายถึง ผู ้เป็นดังพระพลเทพหรือพระพลราม ซึ่งตามภาควตปุราณะ 

ของพราหมณ์เป็นพี่ชายของพระกฤษณะ เป็นเทพอุปถัมภ์ของชาวนา มีไถเป็นอาวุธ (ในปุราณะมีเร่ืองพระพลเทพ 

ใช้ไถสังหารปีศาจ ใช้ไถลากแม่น�้ายมุนาให้มาใกล้ ๆ เมืองวฤนทาวันที่พระองค์อาศัยอยู่เพ่ือดื่มน�้าในแม่น�้านั้น 

ดับกระหายจากการดื่มสุรามากไป และใช้ไถลากเมืองหัสตินาปุระให้จมลงในแม่น�้าคงคา) คนไทยนับถือพระพลเทพ

ว่าเป็นเทพแห่งการเกษตร ด้วยเหตุนี้นามพระพลเทพจึงปรากฏในราชทินนามของเสนาบดีกรมนา และ “ศรีไชยนพ

รัตนกระเสตราธิบดี” หมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในการเกษตร ผู้เป็นดังแก้วเก้าประการ ผู้มีชัยชนะ ผู้ประเสริฐ

ในราชทินนามข้างต้นน้ีมีเร่ืองน่าสังเกตคือ ทุกนามลงท้ายด้วยความเดียวกันแต่สะกดต่างกันเล็กน้อย

ว่า “อะไภยพิรีปรากรมภาหุ”, “อไภยพิรียปรากรมภาหุ”, “อะภัยพิรียบรากรมภาหุ”, “อภัยพิรีบรากรมภาหุ” 

ข้อความนีม้หีมายความว่า ผูม้ ี“ภาห ุคอื พาห”ุ คอืแขนที ่“อะไภย, อไภย, อะภยั, อภัย คอื อภย” ทีไ่ม่มคีวามเกรงกลัว  

ที่ “พิรี, พิรีย คือ วิริย” ที่มีพลัง และ ที่ “บรากรม คือ ปรากรม” ที่มีความกล้าหาญ ข้อความนี้แสดงว่า ไม่ว่าจะอยู่

ในต�าแหน่งใด ข้าราชการผู้ใหญ่เหล่านี้ล้วนมีความสามารถในการรบทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับบ้านเมืองในสมัย 

กรุงศรีอยุธยาที่มีการท�าศึกสงครามเกือบตลอดเวลา

นอกจากนั้นในแต่ละกรมมีข้าราชการจ�านวนมาก บางกรม เช่น กรมมหาดไทย กรมพระคลัง และกรมวัง 

มีข้าราชการถึงแห่งละประมาณ 100 คน แยกกันอยู่ในกรมย่อย ๆ ท�าให้ต้องมีการก�าหนดราชทินนามซึ่งส่วนใหญ่ 

ใช้ค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤตท่ีมีความหมายสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของข้าราชการแต่ละคนเพื่อประโยชน์ 

ในการบริหารจัดการราชการ เช่น

ในกรมมหาดไทย ผูม้หีน้าทีเ่ป็นราชปลดันัง่ศาลราษฎรมรีาชทนินามว่า “ขนุเทพอาญา” ผูเ้ป็นเสมยีนตรา

มีราชทินนามว่า “ขุนพินิจอักษร” คนเร็วเดินตราในกรมมหาดไทยได้รับพระราชทานชื่อว่า “นายผยองเวหาศ”  

“นายผาดเวหา” “นายสุดสากล” “นายดลสาคร” “นายช�านิหะณุมาร” “นายตลอดไตรภพ” “นายตรลบเวหา” 

เป็นต้น และเจ้ากรมละครในกรมมหาดไทยมีราชทินนามว่า “หมื่นเสนาะภูบาล” และ “หมื่นโวหารพิรมย”

ราชทินนาม “นายช�านิหะณุมาร” มาจากชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ หนุมานเป็นลูกของเทพแห่งลม 

ผู้มีธรรมชาติเป็นผู้ไปด้วยความเร็ว หนุมานก็มีธรรมชาติเช่นเดียวกับบิดา ชื่อหนุมานจึงเหมาะสมกับหน้าท่ีของ 

คนเร็วเดินตรา และการใช้ชื่อหนุมานเป็นต�าแหน่งคนเร็วเดินตราคงได้อิทธิพลจากเร่ืองรามเกียรต์ิด้วย หนุมาน 

ผูม้ากความสามารถและท�ากจิการต่าง ๆ  ด้วยความรวดเรว็จงึได้รบัมอบหมายจากพระรามให้เป็นผูไ้ปถวายแหวนพระราม 

แก่นางสีดาที่กรุงลงกาของทศกัณฐ์ เพื่อส่งสารว่าพระรามยังมีชีวิตอยู่และก�าลังติดตามมาช่วยนาง

ในกรมพระกลาโหม มีข้าราชการจ�านวนมากที่มีราชทินนามที่แสดงว่าเป็นนักรบ เป็นผู้มีก�าลัง แกล้วกล้า 

และผู้สังหารศัตรู เช่น “ขุนนรินทรเสนี” “ขุนวิจารณอาวุทธ” “ขุนไชยเดช” “ขุนไกรเทพ” “ขุนเพชก�าแหง”  



ภูมิปัญญาไทยในการยืมค�าภาษาบาลีและสันสกฤต



“ขุนส�าแดงฤทธิรงค์” “ขุนโจมจัตุรงค์” “พระมหาสงคราม” “ขุนศรีโยธา” “หมื่นไภยพินาศ” “หมื่นศรีไกรวุธ” 

“หมื่นโยธาภูมิน” “หมื่นยุทณรงค์” “หมื่นจงพลพ่าย” “หมื่นไพรีพินาศ” “หมื่นศักดิสังหาร” เป็นต้น

กรมช่างเรือ มีจางวางเป็น “หลวงวิจิตรนาวา” กรมช่างแกะ มีเจ้ากรมเป็น “หลวงวิจิตรนฤมล”  

กรมช่างเขียน มีเจ้ากรมช่างเขียนซ้ายเป็น “หลวงพรมพิจิตร” กรมช่างกลึง มี “ขุนพมร” (ส.ภฺรมร = เคร่ืองกลึง 

ของช่างปั้นหม้อ) เป็นเจ้ากรม กรมช่างหุ่น มี “หลวงทิพยนต์” กรมช่างหล่อ มี “หมื่นนิมิตสรเพลิง” เป็นปลัดกรม 

เป็นต้น

ในกรมพระคลัง มีข้าราชการจ�านวนมากที่มีราชทินนามที่เก่ียวกับทรัพย์สมบัติ เช่น “พระพิพัทโกษา” 

“ขุนรักษาสมบัดิ” “ขุนสมบัดบดี” “ขุนราชเศรษฐี” “หลวงรัตนโกษา” “ขุนพิบูลสมบัดิ” “ขุนสวัสดิโกษา”  

“ขุนพิบูรรสมบัดิ” “ขุนวิสูทสมบัดิ”

ในกรมพระคลังนี้มีข้าราชการที่ท�าหน้าที่ล่ามจ�านวนมาก เช่น “หมื่นพินิจวาที” “หมื่นศรีทรงภาษา”  

“หมื่นสัจวาที” “หมื่นส�าเรจ์วาที” “หมื่นทิพวาจา” “หมื่นเทพวาจา” และ “ขุนวรวาที” เป็นต้น 

ในกรมวงั มข้ีาราชการจ�านวนมากทีม่รีาชทนินามทีเ่กีย่วกบัพระราชมนเทยีร และทีแ่สดงความจงรกัภกัดี 

เช่น “หลวงรักษมณเฑียร” “นายประภาษมณเฑียร” “นายช�านาญมณเฑียร” “หลวงพิพิทมณเฑียร” “ขุนสกล

มณเฑยีร” “ขนุพมิารมลเฑียร” “นายพมิารบรริกั” “หมืน่สกลพมิาน” “ขนุจนัพมิาร” “หลวงบ�าเรอภกัด”ี “จะหม่ืน

จงรักษาองค” “นายจ�าเนียรภักดี” “นายจ�านงภักดี” “นายสวัสดิภักดี” “นายสวรรภักดี” “หมื่นภักดีบรรยง”

นอกจากนั้นในกรมวัง พนักงานพระสุคนธ มีราชทินนามว่า “หมื่นสุคนธ” ชาวพรม มีราชทินนามว่า  

“หมื่นยศไสยาศน์” ชาวพระพลับพลาไชย มีราชทินนามว่า “หมื่นพิมานมงคล” ชาวพระแสงสรรพยุท มีราชทินนาม

ว่า “ขนุแสงเบญจาวุธ” “ขุนแสงศรอีาวธุ” พนกังานจ่ายข้าว มรีาชทินนามว่า “หมืน่โภชน์สมบดั”ิ พนกังานสวนหลวง 

มีราชทินนามว่า “หมื่นทิพอุทยาน”

ในกรมนา ข้าราชการส่วนใหญ่มรีาชทินนามทีเ่ก่ียวกบัอาหาร (โภชน) เช่น “ขุนทพิโภชน” “ขนุวสิทุโภชน” 

“ขนุโภชนชากร” “หมืน่โภชนวสิทุ” “หม่ืนศรีทพิโภชน” นอกจากนัน้ม ี“หลวงพพิทิสาล”ี (ผูม้หีน้าท่ีเกีย่วกบัข้าวต่าง ๆ)  

และ “หมื่นกระเศรษฐ” (ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก) เป็นต้น

ในกรมเครือ่งต้น ข้าราชการส่วนใหญ่มรีาชทนินามทีเ่กีย่วกบัเคร่ืองทรงของเจ้านาย เช่น “ขนุพิพัทภษูติ” 

“ขุนพิพิทภูษา” “ขุนวรรณกาษา” เป็นพนักงานถอดสีเครื่องต้น “หมื่นวรรณาพิจิตร” เป็นพนักงานย้อมสีเครื่องต้น 

“หมื่นวิจิตรส�าอาง” เป็นพนักงานพระสาง (หวี) “หมื่นสุคนธ” เป็นพนักงานพระสุคนธมุรธาภิเศก 

ในกรมพระคชบาล ข้าราชการส่วนใหญ่มรีาชทนินามทีเ่กีย่วกบัช้าง เช่น “ขนุบาลหศัดนิ” “ขนุกะรนิทรกัษา”  

“หมืน่คชภักดี” “หมืน่ศรคีชลกัษ” “หมืน่กีรษีรไชย” “ขนุคชกญุชร” “ขนุราชกะเชน” “ขนุไกรนาเคน” “นายบวรไอยรา”

ค�ายืมบาลีสันสกฤตที่มีความหมายว่าช้างในราชทินนามเหล่านี้มีหลากหลาย ได้แก่ 

“หัสดิน” คือ หสฺติน (ส.) “กะริน” คือ กรินฺ (ส.) “คช” (ป.,ส.)

“กีรี” น่าจะมาจาก กรี (ป.) “กุญชร” (ป.) “นาค” (ป.,ส.)

“กะเชน” น่าจะมาจาก คเชนฺท (ป.) หมายถึง ช้างส�าคัญ
“ไอยรา” มาจาก ไอราวณ (ส.) หมายถึง ช้างของพระอินทร์

ในกรมพระอศัวราช ข้าราชการส่วนใหญ่มรีาชทนินามทีเ่กีย่วกบัม้า เช่น “ขุนกนัถศัวราช” “ขนุวไิชยอศัเดช”  

“ขุนวิเศศอัศดร” “ขุนรามอัศดร” “ขุนวิชิตอาชาไนย” “ขุนราชอาชาไนย” “ขุนราชดุรงค” “ขุนดุรงสงคราม”  

“ขุนศรีมโนไม” “ขุนไกรสินทพ” “หลวงสุนธรสินทพ” “ขุนพาชีชาต” “นายไกรภาชี” 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤตที่มีความหมายว่าม้าในราชทินนามเหล่านี้มีหลากหลาย ได้แก่

“อัศว” “อัศ” “อัศดร” มาจาก อศฺว (ส.)

“อาชาไนย” หมายถึง ม้าที่ฝีกมาดีแล้ว มาจาก อาชาเนยฺย (ป.), อาชาเนย (ส.)

“ดุรงค” มาจาก ตุรงฺค (ป.,ส.)

“มโนไม” หมายถึง ม้าที่ขับขี่รวดเร็วได้ดังใจ มาจาก มโนมัย (ป.,ส.)

“สินทพ” หมายถึง ม้าพันธุ์ดี มาจาก สินฺธว (ป.)

“พาชี” และ “ภาชี” มาจาก วาชี (ป.,ส.)

ในกรมแพทยา กรมหมอยา มีข้าราชการท่ีมีราชทินนามดังเช่น “ขุนทิพโอสถ” “ขุนกุมารแพทย”  

“ขุนกมุารประสทิธิ”์ กรมหมอนวด มีข้าราชการดังเชน่ “หมื่นวาโยนาศ” “หมืน่วาโยไชย” กรมหมอตา มีข้าราชการ

ดังเช่น “ขุนราชเนตร” “ขุนทิพเนตร”

ในกรมราชบัณฑิตย มีข้าราชการที่มีราชทินนามดังเช่น “พญาธรรมปรีชา” “พระวิเชียนปรีชา” “หลวง

อุดมจินดา” “หลวงเมธาธิบดี” “ขุนญาณวิจิตร” “ขุนสุนธรโวหาร” “ขุนวรโวหาร” “หมื่นธรรมนรา” 

ราชทินนามเหล่านี้แสดงให้เห็นลักษณะส�าคัญของราชบัณฑิตว่า ควรมีปัญญาที่สมบูรณ์ที่ใฝ่ในธรรม  

ที่เข้มแข็งดังดวงแก้ว ควรเป็นใหญ่ในหมู่นักปราชญ์ มีความรู้ที่งามพร้อม ที่ส�าคัญควรมีวาจาไพเราะ พูดแต่สิ่งท่ีดี 

และเป็นผู้อยู่ในธรรม

ราชทินนามข้างต้นแสดงให้เหน็ว่าคนไทยสามารถอย่างย่ิงในการใช้ค�ายมืภาษาบาลีสันสกฤตเพ่ือการส่ือสาร

ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการบ้านเมือง

ภูมิปัญญาไทยในการใช้ค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของวงศ์ตระกูล

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีราษฎรจ�านวนมากได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน

นามสกลุ เพือ่เป็นสริมิงคลแก่ตนและผูส้บืสกลุ พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วักท็รงพระกรุณาพระราชทาน

นามสกลุให้ทกุราย ภาษาท่ีทรงใช้เป็นภาษาบาลสีนัสกฤตเป็นส่วนใหญ่ ในนามสกลุพระราชทานจ�านวน 6,432 นามสกลุ  

พบเพียงนามสกุลเดียวท่ีเป็นภาษามลายู คือ บินต�ามะงง ทรงตั้งตามชื่อทวดของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นามสกุล

พระราชทานเหล่านี้เกิดจากพระปรีชาญาณและพระวิริยอุตสาหะยิ่งของพระองค์ ทรงอุตส่าห์สืบเสาะค้นคว้าหาค�า

ที่เหมาะสมกับวิทยฐานะ อาชีพ และคุณความดีของผู้ขอและบรรพบุรุษ ทรงมีวิธีต่าง ๆ ในการตั้งนามสกุล ทรงใช้

พระนามเดิมของเจ้านาย เชื้อพระวงศ์บ้าง ส�าหรับข้าราชการและสามัญชนทรงใช้ค�าตามเสียงบ้าง ตามความหมาย

ของช่ือบ้าง ตามอาชีพ เชือ้ชาต ิและภมูลิ�าเนาบ้าง ในกรณทีรงต้ังนามสกุลตามเสยีงของชือ่เดิมของผูข้อหรือของญาติ

ของผู้ขอทรงเน้นเรื่องการแปลงเสียงของค�าเดิมให้เป็นค�าภาษาบาลี สันสกฤตเป็นหลัก โดยไม่เน้นความหมาย และ

ไม่ได้ทรงก�าหนดความหมายของนามสกุลที่ตั้งให้ใหม่ ตัวอย่างนามสกุลพระราชทานมีดังต่อไปนี้

การใช้เสียงของชื่อ

ปู่ชื่อ ขัน บิดาชื่อ ชวน ทรงตั้งนามสกุลว่า ขันธะชวนะ

ทวดชื่อ ปวน ปู่ชื่อ เรียด ” ปวนะฤทธิ

ปู่ชื่อ นาค บิดาชื่อ เถียน ” นาคะเสถียร

นามสกุลของผู้ขอชื่อ ลอสัน ” ลวสันธ์
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ปู่ชื่อ ซีฮวง ” ศรีหงส์

บิดาชื่อ อั๋ง ปู่ชื่อ เส็ง ” อังศุสิงห์

การใช้ความหมายของชื่อ

ปู่ชื่อ เต่า บิดาชื่อ แดง ทรงตั้งนามสกุลว่า กูรมะโรหิต

บิดาชื่อ ช้าง ผู้ขอชื่อ เทียน ” นาคะประทีป

ปู่ชื่อ หอย บิดาชื่อ ม ี ” สังขมาน

ปู่ชื่อ โต ทวดชื่อ เสือ ” อติพยัคฆ์

ปู่ทวดชื่อ พูน ปู่ชื่อ แก่น ” อดิเรกสาร

การใช้เสียงของชื่อ กับ ความหมายของชื่อ

ทวดชื่อ ด้วง ปู่ชื่อ แก้ว ทรงตั้งนามสกุลว่า ตุงคะมณี

บิดาชื่อ ธูป ปู่ชื่อ ชุ่ม ” ธูปะเตมีย์

ปู่ชื่อ อยู ่บิดาชื่อ อิ่ม ” ยุวบูรณ์

บิดาชื่อ โล ่ผู้ขอชื่อ แห ” โลหะชาละ

การใช้ความหมายของชื่อ กับ เสียงของชื่อ

ปู่ชื่อ ช้าง บิดาชื่อ สุด ทรงตั้งนามสกุลว่า คชะสุต

ผู้ขอชื่อ ตรึก บิดาชื่อ ร่ม ” จินดารมย์

ทวดชื่อ คง ปู่ชื่อ กัน ” ถาวรกันต์

ทวดชื่อ ผึ้ง ปู่ชื่อ จีน ” มิลินทจินดา

บิดาชื่อ โต ปู่ชื่อ โพ ” อติโพธิ

การใช้เฉพาะค�าบอกอาชีพ

ผู้ขอคือ พระยาเพทราชา (อ๋อย) ทรงตั้งนามสกุลว่า คชาชีวะ 

 จางวางกรมช้างต้น

ผู้ขอคือ หลวงบริรักษ์รถยาน (ชุ่ม) ” ยันตรโกวิท 

 กรมยานยนต์หลวง

ผู้ขอคือ รองอ�ามาตย์ตรีหลวงแพทย์ ทรงตั้งนามสกุลว่า เวชชาชีวะ 

 ประจ�าจังหวัดลพบุรี

ผู้ขอคือ พระยาอัศวบดีศรีสุรพาหน (เทียบ) ” อัศวรักษ์ 

 อธิบดีกรมพระอัศวราช

การใช้ชื่อ กับ อาชีพ

ผู้ขอคือ ขุนจัดจักรยนต์ (แดง) ทรงตั้งนามสกุลว่า รัตยันตรกร 

 กรมรถยนต์หลวง

ผู้ขอคือ รองอ�ามาตย์ตรี เชาวน ์ ” ชวนะคุรุ 

 ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
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ผู้ขอคือ นายเรือตรี มงคล ” มงคลนาวิน 

 ต้นปืนเรือเสือค�ารนสินธุ์

ผู้ขอคือ ขุนรุกชาติบริรักษ์ (ทอง) ” สุวรรณมาลิก 

 กองสวนหลวง

ผู้ขอคือหลวงสุริยาเทเวศร (สด) ” ศตะเวทิน 

 พราหมณ์พิธี กระทรวงวัง

การใช้ค�าเติมหน้า กับ ชื่อ

จารุ (งาม) กับ ชื่อ, อาชีพ

บิดาชื่อ ทองจีน ทรงตั้งนามสกุลว่า จารุจินดา

ทวดชื่อ เกิด ” จารุชาติ

ผู้ขอคือ ขุนแบบเยี่ยงคง (โหมด) กรมมหรสพ ” จารุนัฏ

ศิร (หัว หัวหน้า ผู้น�า) กับ ชื่อ

ผู้ขอชื่อฉาย ทรงตั้งนามสกุลว่า ศิระฉายา

การใช้ชื่อ กับ ค�าเติมหลัง 

ชื่อ กบัค�าบอกความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย

บิดาชื่อ แสง ทรงต้ังนามสกุลว่า รังสิกุล

ปู่ทวดและบิดาชื่อ หงส ์ ” หงสกุล

ปู่ชื่อ แย้ม ” สมิตชาต

ทวดชื่อ พุฒ ” พุทธินันทน ์(นนฺท, นนฺทน)  

  ภาษาสันสกฤตแปลว่า ลูก)

บิดาชื่อ เผือก ” เศวตนันทน์

ปู่ชื่อ อ่อน ” สุกุมลนันทน์

บิดาชื่อ ม้า ” อัศวนนท์

ปู่ชื่อ นิ่ม ” นิมิบุตร

ปู่ชื่อ นาท ” นาทะพันธุ์

ปู่ชื่อ ห ู ” กรรณสูต (สูต มาจาก สุต แปลว่า ลูก)

ชื่อ กับ อานนท์ (แปลวา่ ความยินดี ท�าให้เกิดความยินดี)

ปู่ชือ่ ทศ ทรงตั้งนามสกุลว่า ทศานนท์

ปู่ชื่อ ทุม ” ทุมานนท์

ทวดชื่อ สิน ” สินธวานนท์

ชื่อ กับ ปัจจัยตัทธิตของภาษาบาลีสันสกฤต

ปู่ทวดชื่อ ภู ่= จามร + อิก ทรงตั้งนามสกุลว่า จามริก

ปู่ทวดเป็น ปุโรหิต  + ย ” เปาโรหิตย์

บิดาชื่อ ลี้ = ลีน + วัต ” ลีนวัต

ทวดชื่อ รัตน + วตี ” รัตนะวตี
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การใช้ค�าหลายค�าแทนความหมายเดียว 

การใช้ ค�า นีล และ ปีตะนีล (เขยีวเข้ม) แทนค�าว่า เขียว

ปู่ชื่อ ทองเขียว ทรงตั้งนามสกุลว่า นีลกาญจน์

ปู่ชื่อ เขียว เป็นพ่อค้า ” นีลวณิช

ปู่ทวดชื่อ เขียว ” ปีตะนีลวัต

บิดาชื่อ เขียว เป็นชาวสวน ” ปีตะนีละผลิน

การใช้ ค�า กาญจน สาม สุพรรณ สุวรรณ สุวัณณ โสม เหม แทนค�าว่า ทอง

ปู่ชื่อ ทองจีน ทรงตั้งนามสกุลว่า กาญจนจินดา

บิดาชื่อ ทอง ผู้ขอสังกัดกรมศุลกากร ” สามโกเศศ

ปู่ชื่อ ทอง บิดาชื่อ ยา ” สุพรรณเภษัช

ต้นสกุลชื่อ ทองค�า ” สุวรรณทัต (ทัต แปลว่า ให้แล้ว)

บิดาชื่อ ทอง ปู่ชื่อ ทับ ” สุวัณณทัพพะ

ปู่ชื่อ ทอง เป็นพ่อค้า ” เหมะวณิช

นามสกุลพระราชทานจ�านวนมากเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระปรีชาญาณอย่างยิ่งในการใช้ค�าภาษาบาลีสันสกฤต ท่ีส�าคัญคือทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นท่ีสละเวลา

จ�านวนมากเพื่อคิดค�าเหล่านี้ ทั้งนี้เพราะทรงมีพระราชด�าริว่า นามสกุลเป็นศักด์ิศรีของเจ้าของนามสกุล ก่อให้เกิด

ความเป็นหมู่คณะและความสามคัคใีนระหว่างเครือญาติ และท�าให้เจ้าของนามสกุลส�านึกในความดี และจะประพฤตตินด ี

เพื่อรักษาเกียรติของสกุลไว้

การใช้ค�าภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคล

ในช่วงสองทศวรรษนี้การตั้งชื่อคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก จากการที่ชื่อส่วนใหญ่มีสองพยางค์และ 

มีความหมายเป็นที่เข้าใจได้ง่าย เช่น ผู้ชายมีชื่อว่า ปรีชา ปัญญา ประดิษฐ์ วันชัย วินัย สมคิด สมชาย สมบัติ สมพงศ์ 

สมยศ สมศักดิ์ และผู้หญิงมีชื่อว่า กัญญา กัลยา กานดา ธิดา วิภา สมใจ สมพร สมศรี สุกัญญา สุดา ชื่อคนไทย

ปัจจุบันท้ังของผู้หญิงและผู้ชายมีลักษณะเหมือนงานประดิษฐกรรมชิ้นหนึ่ง โดยเฉพาะที่สะกดด้วยค�าบาลีสันสกฤต 

ชือ่เหล่านีไ้ม่มปีรากฏมาก่อนในต�าราการตัง้ชือ่ และยากท่ีจะเข้าใจความหมายได้โดยง่าย ส่วนใหญ่ต้องใช้การสันนษิฐาน 

โดยค้นคว้าในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมภาษาสันสกฤต - ภาษาอังกฤษ ของ Monier-Monier 

Williams (1974) และพจนานุกรมภาษาบาลี - อังกฤษ ของ Rhys Davids and William Stede ดังตัวอย่าง 

ต่อไปนี้

กฤศรัณย ์ ผู้เป็นที่พึ่งที่ดี  กฤ แปลว่า ดี

  ศรัณย์ แปลว่า ที่พึ่ง

กัญญณรัน นางผู้แข็งแรง กัญญ แปลว่า ผู้หญิง

  ณรัน แปลว่า แข็งแรง

กษิดิศ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน  กษิติ แปลว่า แผ่นดิน

  อีศ แปลว่า เป็นใหญ่



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ฆัสรา พระศิวะ ฆสฺร แปลว่า พระศวิะ, ผูม้เีสยีงไพเราะดจุเสยีงระฆงั

จิณณพิภัทร ผู้มีสิ่งประเสริฐยิ่งที่เกิดแล้ว จิณณ แปลว่า ท�าแล้ว

  พิภัทร = วิภัทร  แปลว่า สิ่งที่ประเสริฐยิ่ง

ชยดิฐ ผู้ตั้งอยู่ในชัยชนะ ชย แปลว่า ชัยชนะ

  ดิฐ แปลว่า ตั้งอยู่

ชยินทร์ธร ผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในชัยชนะ

  ชย แปลว่า ชัยชนะ

  อินทร แปลว่า ความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ 

  ธร แปลว่า ทรงไว้

ญนน ผู้มีดาวพระศุกร์เป็นมารดา ญ แปลว่า ดาวพระศุกร์

  นนา แปลว่า มารดา

ฐนนท์ศรณ์ ผู้เป็นที่พึ่งคือที่ตั้งแห่งความยินดี ฐ แปลว่า ที่ตั้ง

  นนท แปลว่า ความยินดี

  ศรณ์ แปลว่า ที่พึ่ง

ณภษร สันนิษฐานว่า คือค�า นภสระ แปลว่า เมฆ (นภส ฺ= ท้องฟ้า + สรฺ = สระน�า้)

ณัฏฐมาฎา มารดาผู้มีความรู้ ณัฏฐ แปลว่า ความรู้

  มาฎา คือ มาตา  แปลว่า มารดา

ณิชกมล ผู้มีใจที่เกิดจากความรู้ ณ แปลว่า ความรู้

  ช แปลว่า เกิดจาก

  กมล แปลว่า ใจ

ทัศพิสิษฐ์ ผู้มีความเป็นเลิศสิบประการ ทัศ แปลว่า สิบ

  พิสิษฐ์ = วิสิษฐ แปลว่า ความเป็นเลิศ

ธนนน ผู้มีทรัพย์และอาหาร/ผู้มีมารดาเป็นทรัพย์

  ธน แปลว่า ทรัพย์ 

  นน = อนฺน แปลว่า อาหาร

  หรือ นนา แปลว่า มารดา

ธนภณ ผู้มีการพูดเป็นทรัพย์ ธน แปลว่า ทรัพย์

  ภณ แปลว่า การพูด

ธรรศจรส ผู้มีโชคที่เจิดจ�ารัส ธรรศ = ธรรษ แปลว่า โชค

  จรส  แปลว่า จ�ารัส

ธวัลรัตน์ ผู้มีมณีสีขาว ธวัล แปลว่า สีขาว

  รัตน์ แปลว่า มณี

ธัชชุอร นางผู้เป็นดังธงชัย ธัชชุ แปลว่า ธง ธงชัย

  อร แปลว่า นาง

ไธวดี ผู้มีปัญญา ไธ = ธี แปลว่า ปัญญา

  วดี มาจากปัจจัย วตี แปลว่า ประกอบด้วย



ภูมิปัญญาไทยในการยืมค�าภาษาบาลีและสันสกฤต



ปัญชพัฒน์ ผูม้คีวามเจรญิทีม่กีารพัฒนามาก ปัญช แปลวา่ มาก

  พัฒน์ แปลว่า การพัฒนา

ปุษฎี ความมั่งคั่ง

พชิรภาฐิย์ ผู้มีความมั่นคงแข็งแกร่งดังเพชร

  พชิร = วชิร แปลว่า เพชร

  ภาฐิย์ แปลว่า มั่นคง

พนัชกร ผู้มีการงานที่เกิดจากป่า พน = วน แปลว่า ป่า

  ช แปลว่า เกิดจาก

  กร แปลว่า การงาน

พัณพัชรา ผู้มีค�าพูด (มั่นคง) ดังเพชร

  พัณ = ภณ แปลว่า ค�าพูด

  พัชรา = วชฺร  แปลว่า เพชร

ภวิณฑ์ฐภณ ผู้มีค�าพูดตั้งอยู่ในความยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน

  ภว แปลว่า แผ่นดิน

  อิณฑ = อินท แปลว่า ความยิ่งใหญ่

  ภณ แปลว่า ค�าพูด

ภูภวิศ ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ภู แปลว่า แผ่นดิน

  ภว แปลว่า แผ่นดิน

  อีศ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

ลภัธนิษฐา ผู้มีความร�่ารวยมากที่ได้รับแล้ว

  ธนิษฺฐา แปลว่า ความร�่ารวยมาก

  ลภ แปลว่า ที่ได้รับแล้ว

วรลักษณัย ผู้มีลักษณะอันประเสริฐ วร แปลว่า ประเสริฐ

  ลักษณัย แปลว่า ลักษณะ

วิชวุทย์ ผู้เกิดจากสายฟ้า วิชวุ = วิชชุ แปลว่า สายฟ้า

  อุทย เปลว่า เกิดจาก

ศิริย์ภรธ์ ผู้สนับสนุนแห่งความรุ่งเรือง ศิริย์ แปลว่า ความรุ่งเรือง

  ภรธ์ แปลว่า การสนับสนุน

ศุภานวิต ผู้ถึงพร้อมด้วยความเจริญ ศุภาน แปลว่า ความเจริญ

  วิต เป็นปัจจัย แปลว่า มี

ษัษฐรัมย์ ผู้เป็นความรื่นรมย์ล�าดับที่หก ษัษฐ แปลว่า ที่หก

  รัมย์ แปลว่า ความรื่นรมย์ใจ

สุภัชฌาณ์ ผู้มีภาวะจิตสงบที่เกิดจากความดีงาม

  สุภ แปลว่า ความดีงาม

  ช แปลว่า เกิดจาก

  ฌาน แปลว่า ภาวะจิตสงบ



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



อริยกันตา ผู้เป็นที่รักผู้เจริญ อริย แปลว่า ผู้เจริญ

  กันตา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

เอกฉัท ผู้เป็นที่ปกป้องเพียงผู้เดียว เอก แปลว่า เดียว

  ฉัท แปลว่า การปกป้อง

เอกวรัญญู ผู้รู้ผู้ประเสริฐผู้เป็นหนึ่งเดียว เอก แปลว่าเดียว

  วร แปลว่า ประเสริฐ

  ญู แปลว่า ผู้รู้

เอธิรุตม์ ความส�าเร็จที่สูงที่สุด เอธิรุ = เอธ แปลว่า ความส�าเร็จ

  อุตม = อุตตม แปลว่า ดีที่สุด

ผูเ้ขยีนสนันิษฐานว่า เจ้าของช่ือท่ียกมาข้างต้นต้ององิต�าราทักษะซ่ึงเป็นต�าราทีช่่วยในการตัง้ชือ่ทีเ่ป็นมงคล

เป็นหลักในการตั้งชื่อ เจ้าของชื่อคงเลือกอักษรที่เป็นมงคลที่ต้องการก่อน แล้วจึงเอามาเรียงกันให้เกิดความหมาย 

และเมื่อพบว่าอักษรท่ีต้องการไม่ตรงกับค�าท่ีมีความหมายท่ีมีในพจนานุกรม ก็ยังเก็บตัวอักษรท่ีเลือกไว้ จึงพบ 

ค�าส�าเร็จที่สะกดต่างจากในพจนานุกรม เช่น ชื่อ “ณภษร” น่าจะหมายถึงค�า “นภสระ” เจ้าของชื่อเปลี่ยนตัวอักษร 

“น” ในค�า “นภสฺ” เป็นอักษร “ณ” และเปลี่ยนอักษร “ส” ในค�า “สระ” เป็น “ษ” “ค�าว่า “มาตา” ก็เปลี่ยนเป็น 

“มาฎา” ค�าว่า “ธรรษ” ก็เปลี่ยนเป็น “ธรรศ” เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือให้ชื่อของตนเป็นเสมือน “พาสเวิร์ด” เฉพาะตน

นั่นเอง

ตวัอย่างค�ายืมภาษาบาลสีนัสกฤตทีย่กมาข้างต้นทัง้หมดแสดงให้เหน็ว่า คนไทยมคีวามสามารถมากในการใช้ 

ค�าบาลีสันสกฤตอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ในการสื่อสารในกิจการต่าง ๆ และเพื่อการสร้างความเป็นอัตลักษณ์

ของตน ลักษณะเช่นนี้ท�าให้เชื่อได้ว่าค�าบาลีสันสกฤตคงยังมีความส�าคัญในภาษาและวัฒนธรรมไทยต่อไปอีกนาน
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การเชือ่มโยงความในพระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว*

Cohesion in Royal Speech Delivered by King Rama VI

สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ**

Suwattana Liamprawat

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงความในพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จ�านวน 143 องค์ ซึ่งปรากฏระหว่าง พ.ศ. 2453 – 2467 ผลการวิจัยพบว่ามีการเชื่อมโยงความ 5 ประเภท คือ 1) การอ้างถึง   

2) การละ  3) การซ�้า  4) การเชื่อมโยงค�าศัพท์ และ 5) การใช้ค�าเชื่อม 

ค�าส�าคัญ: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชด�ารัส, การเชื่อมโยงความ

บทน�า

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงได้รบัการสถาปนาเป็นพระมหากษตัรย์ิเสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบัติ 

สืบสันตติวงศ์เป็นล�าดับที่ 6 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อันอ�านวย

ประโยชน์สุขแก่พสกนิกรทุกด้านเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แม้ว่าพระองค์ด�ารงสิริราชสมบัติเพียง 15 ปี (พ.ศ. 2453 – 2468) แต่พระราชกรณียกิจของพระองค์ 

ที่ทรงสร้างสรรค์นั้นปรากฏเป็นอันมาก เช่น ด้านการศึกษา ทรงริเร่ิมสร้างโรงเรียนแทนการสร้างวัดประจ�ารัชกาล 

ทรงยกฐานะโรงเรยีนข้าราชการพลเรอืนเป็นจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ด้านการเศรษฐกจิ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 

ให้ตราพระราชบัญญัติคลังออมสิน ด้านคมนาคม ทรงปรับปรุงและขยายงานกิจการรถไฟ ทรงตั้งกรมรถไฟหลวง  

ด้านศิลปวฒันธรรม ทรงส่งเสรมิและอนรุกัษ์ความเป็นไทย ทรงสนบัสนนุศลิปะการแสดงโขน ละคร ด้านการต่างประเทศ  

ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศสงครามกับประเทศฝ่ายเยอรมัน เพื่อให้ประเทศไทยเข้าร่วมกับประเทศ 

ฝ่ายสัมพันธมิตร ผลของสงครามคือประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรได้ชัยชนะ ท�าให้ประเทศไทยมีโอกาสแก้ไขสนธิสัญญา

ที่ไม่เป็นธรรม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วชิรพยาบาล 

*บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “กลวิธีทางภาษาและแนวพระราชด�าริจากพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

**รองศาสตราจารย์

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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สถานเสาวภา และการประปากรุงเทพฯ ด้านวรรณกรรม บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์มีทุกประเภทตั้งแต่บทโขน 

ละคร พระราชด�ารัส เทศนา นิทาน บทความ กวีนิพนธ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัต ิ

วรรณคดสีโมสร เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารแต่งหนงัสอืท่ีมคีณุภาพ จากพระราชกรณยีกจิดงักล่าว โดยเฉพาะด้านวรรณกรรม 

องค์การศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(ยเูนสโก) จงึยกย่องพระเกยีรตคุิณของพระองค์ในฐานะ

ทีท่รงเป็นทัง้นกัประพนัธ์ กวี นกัแต่งบทละคร และประชาชนได้ถวายพระราชสมญัญานามว่า “สมเดจ็พระมหาธรีราชเจ้า”

การศึกษางานประพนัธ์ของพระองค์โดยเฉพาะการศกึษาพระราชด�ารสันัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่าเป็นวธิหีนึง่ทีท่�าให้

ผู้อ่านทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในโอกาสต่าง ๆ และทราบแนวพระราชด�าริที่หลากหลาย อีกทั้ง 

ได้รับอรรถรสจากภาษาอนัมวีรรณศลิป์ในฐานะทีท่รงเป็นกวอีกีด้วย ดงันัน้พระราชด�ารสัของพระองค์ทีพ่ระราชทาน

แก่พสกนิกรจึงเป็นพระบรมราโชวาทอนัมค่ีายิง่และเป็นมงคลต่อปวงชนชาวไทย เมือ่ศกึษาพระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงเป็นภาษาระดับข้อความหรือสัมพันธสาร (discourse) พบว่าพระราชด�ารัสส่วนใหญ ่

เป็นภาษาโน้มน้าวหรอืสัง่สอน (hortatory discourse) ตามการแบ่งประเภทสมัพนัธสารของลองเอเคอร์ (Longacre, 

1983) สัมพันธสารประเภทน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเชื่อและคล้อยตามให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

รวมทัง้แนะแนวทางท่ีพงึปฏิบัต ิดงัน้ัน พระราชด�ารสัของพระองค์จงึเป็นพระบรมราโชวาทด้วย สมัพันธสารทีใ่ช้ภาษา

โน้มน้าวหรือสั่งสอนต้องใช้ภาษาที่อาศัยการเชื่อมโยงความหลายวิธี เช่น การแสดงความคล้อยตามหรือขัดแย้ง  

การให้เหตุผล การกล่าวถึงข้อดีข้อเสีย การแสดงเงื่อนไข การซ�้า การอ้างถึง การละไว้ในฐานที่เข้าใจ หากผู้ที่ส่งสาร

ใช้การเชือ่มโยงความทีด่แีละใช้หลายวธิปีระกอบกนัจะท�าให้สารนัน้ทรงพลัง สามารถส่ือถึงผู้รับสารได้รวดเร็ว ชดัเจน 

เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ผู้ส่งสารต้องการ

จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง ผูว้จิยัพบว่ามงีานวจิยัท่ีเกีย่วกบัพระราชด�ารสัและพระบรมราโชวาท

หลายเรื่อง เป็นงานวิจัยเฉพาะพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

รัชกาลที่ 9 เช่น ผลงานของนันทา ขุนภักดี (2530) สุนันท์ อัญชลีนุกูล (2542) ชมัยภร แสงกระจ่าง (2543) ณัฐพร 

พานโพธิท์อง (2549) และ อภุาวณัณ์ นามหริญั (2553) งานวจิยัดงักล่าวเป็นการศกึษาด้านเนือ้หาทีส่ะท้อนสภาพสงัคม  

แนวพระราชด�าริและศึกษาการใช้ภาษา ส่วนการศึกษาการเชื่อมโยงความนั้นมักเป็นการศึกษาจากข้อมูลที่ปรากฏ

ในภาษาพูดหรือวรรณกรรม เช่น ผลงานของ อัจฉรากร กัลยาจิตร์โกศล (2543) สุนีย์ ลีลาพรพินิจ (2547) จิรายุ  

งามเหมาะ (2549) ปาณิสรา เบี้ยมุกดา (2550) และกันติทัต การเจริญ (2552) แต่ยังไม่มีผู้ใดท�าวิจัยเกี่ยวกับ 

สมัพนัธสารวเิคราะห์ (discourse analysis) โดยเฉพาะการเชือ่มโยงความ (cohesion) ในพระราชด�ารสัและพระบรม

ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเหตุที่พระองค์ทรงเป็นกวี พระราชด�ารัสของพระองค์น่าจะมี

วิธีการเช่ือมโยงความที่น่าสนใจ ชัดเจน ผู้รับสารสามารถน�าไปปฏิบัติได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงประสงค์จะศึกษาประเด็น 

ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาการเชื่อมโยงความในพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏระหว่าง พ.ศ. 2453 – 2467  

จ�านวน 143 องค์



การเชื่อมโยงความในพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว



นิยามศัพท์

พระราชด�ารัส หมายถึง พระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทีพ่ระราชทานแก่บคุคลในงานและโอกาสต่าง ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2453 – 2467 จ�านวน 143 องค์ เนือ่งจากพระราชด�ารสั 

ของพระองค์ที่พระราชทานแก่บุคคลต่าง ๆ  นั้น ล้วนมีคุณค่าให้แนวคิด ให้ก�าลังใจ ทรงอบรมสั่งสอนการด�าเนินชีวิต 

ที่ถูกต้องแก่พสกนิกร ดังนั้นพระราชด�ารัสในพระองค์จึงเป็นพระบรมราโชวาทด้วย

วิธีการด�าเนินการวิจัย

1. ศึกษากรอบแนวคิดที่ใช้วิจัย ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาสัมพันธสาร (discourse) และแนวคิด

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงความ (cohesion)

2. เนือ่งจากพระราชด�ารสัของพระองค์ทีพ่ระราชทานแก่บคุคลต่าง ๆ  นัน้ มคีณุค่าให้แนวคดิในการด�าเนนิชวีติ 

แก่ผู้ฟัง ดังนัน้ผูวิ้จยัจงึรวบรวมท้ังพระราชด�ารสัและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ตัง้แต่ 

พ.ศ. 2453 – 2467 จากเอกสาร ดังนี้

1) พระราชด�ารสัและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว ตีพมิพ์ พ.ศ. 2501

2) พระราชด�ารัสร้อยครั้ง ตีพิมพ์ พ.ศ. 2529

3) พระบรมราโชวาทกับวชิราวุธวิทยาลัย ตีพิมพ์ พ.ศ. 2543

4) พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตีพิมพ์ พ.ศ. 2546

ผูว้จิยัเลอืกเฉพาะพระราชด�ารสัและพระบรมราโชวาททีต่พีมิพ์ไม่ซ�า้กนัจากเอกสารดงักล่าว จ�านวน 143 องค์

3. วิเคราะห์พระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีการ

เชื่อมโยงความ (cohesion)

4. เรียบเรียงและสรุปผลการวิจัย

กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

การศึกษาวิธีการเชื่อมโยงความในพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว ผู ้วิจัย 

ใช้การวเิคราะห์สมัพนัธสารและวธิกีารเชือ่มโยงความจากแนวคดิของ ชลธชิา บ�ารงุรักษ์ (2539) ฮลัลเิดย์และฮะซาน 

(Halliday and Hasan, 1976) วิภา ฌานวังสะ (Wipah Chanwangsa, 1986) จันทิมา อังคพณิชกิจ (2557) และ

ลองเอเคอร์ (Longacre, 1983) สรุปได้ดังนี้

สัมพันธสาร (discourse) นักภาษาศาสตร์บางท่านใช้ว่า วัจนะ ปริจเฉท ภาษาระดับข้อความ หมายถึง 

ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในสถานการณ์ท่ีเป็นจริง เพ่ือท�าหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง

และมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองเจตนารมณ์บางประการของมนุษย์ สถานการณ์ที่ว่านี้รวมทั้งสถานการณ์ทางภาษา 

ที่ปรากฏ และสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจมิได้ปรากฏในรูปของภาษา เช่น บริบท สิ่งแวดล้อม กิริยาท่าทาง โลกทัศน์ 

ความเชื่อ เป็นต้น

การวิเคราะห์สัมพันธสาร หมายถึง การศึกษาภาษาในสถานการณ์ที่เป็นจริง เพื่อค้นหาค�าอธิบายลักษณะ

ภาษาที่เกิดขึ้นอย่างมีหน้าที่และวัตถุประสงค์ การศึกษาสัมพันธสารจึงจ�าเป็นต้องศึกษาภาษาตามสถานการณ์จริง 

ตลอดจนต้องศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในการใช้ภาษานั้นด้วย การศึกษาสัมพันธสารจึงนับว่า



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



เป็นการศึกษาภาษาในฐานะที่เป็นอเนกรูป ไม่มุ่งศึกษาเฉพาะรูปแบบเพียงรูปแบบเดียว (หรือเอกรูป) จ�าเป็นต้อง

ค�านึงถึงลักษณะทางความหมาย บริบท สถานการณ์และหน้าที่ของข้อความในภาษาเป็นส�าคัญ ซึ่งอาจปรากฏในรูป

ภาษาพูดซึ่งใช้เสียงเป็นสื่อหรืออยู่ในรูปภาษาเขียนที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ (ชลธิชา บ�ารุงรักษ์, 2539: 5) 

พระราชด�ารสัและพระบรมราโชวาทในทีน่ีเ้ป็นการส่ือสารด้านเดียว (monologue) Longacre (1983) ได้แบ่งภาษา

ที่ศึกษาสัมพันธสารเป็น 4 ประเภทโดยอาศัยหลักเกณฑ์เร่ืองการเรียงล�าดับเวลาและการมีผู้แสดงหรือผู้กระท�า 

มาเกี่ยวข้องดังนี้

1. สัมพันธสารประเภทเรื่องเล่า (narrative discourse) เป็นสารท่ีใช้ภาษาท่ีมีผู้แสดงหรือตัวละคร

เกี่ยวข้องด้วยและการเล่าเป็นไปตามล�าดับเวลาของเนื้อเรื่องที่เกิดก่อนหลัง

2. สัมพันธสารประเภทโน้มน้าว (hortatory discourse) เป็นสารที่ใช้ภาษาที่มีผู้กระท�าเก่ียวข้องด้วย  

แต่ไม่มีลักษณะของการเรียงล�าดับเวลาก่อนหลัง

3. สมัพันธสารประเภทกระบวนการ (procedural discourse) เป็นสารทีใ่ช้ภาษาทีแ่สดงกรรมวธิกีารปฏบิตัิ  

ไม่เน้นผู้กระท�าแต่เรียงล�าดับเวลาก่อนหลัง

4. สมัพันธสารประเภทอรรถาธบิาย (expository discourse) เป็นสารทีใ่ช้ภาษาทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัผูก้ระท�า

หรือการเรียงล�าดับเวลาแต่เป็นค�าอธิบายเท่านั้น

การเชือ่มโยงความ (cohesion) หมายถงึ การแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยภาษาด้วยการใช้กลวธิต่ีาง ๆ   

นกัภาษาศาสตร์หลายท่านแบ่งการเชือ่มโยงความต่างกนั ในบทความน้ี ผู้วจัิยได้ใช้เกณฑ์แบ่งระดับของการเชือ่มโยงความ 

โดยพจิารณาขอบเขตและการจดัการข้อความในตัวบทตามแนวคดิของจนัทมิา องัคพณิชกจิ (2557) และประยกุต์ใช้

แนวคิดเรื่องประเภทของการเชื่อมโยงความ ได้แก่ การอ้างถึง การใช้ค�าเชื่อม และการซ�้า จากแนวคิดของ ชลธิชา 

บ�ารงุรกัษ์ (2539) ส่วนเกณฑ์การวเิคราะห์ประเภทการเชือ่มโยงความด้วยการละและการเชือ่มโยงค�าศพัท์นัน้ ผูว้จิยั

ประยกุต์จากแนวคดิของฮัลลเิดย์และฮะซาน (Halliday and Hasan, 1976) วิภา ฌานวงัสะ (Wipah Chanwangsa,  

1986)

ระดับของการเชื่อมโยงความมี 2 ระดับดังนี้

1. การเชื่อมโยงความภายในย่อหน้าเดียวกันหรือการเชื่อมโยงจุลภาค (micro – cohesion) หมายถึง 

การเช่ือมโยงภายในข้อความที่มีขอบเขตเฉพาะของข้อความนั้น ได้แก่ 1) การอ้างถึง 2) การละ 3) การซ�้า   

4) การเชื่อมโยงค�าศัพท์ 5) การใช้ค�าเชื่อม

2. การเชื่อมโยงความระหว่างย่อหน้าหรือการเชื่อมโยงมหัพภาค (macro – cohesion) หมายถึง 

การเช่ือมโยงระดับโครงสร้างที่แสดงภาพรวมของข้อความนั้นทั้งหมด เป็นผลจากการเรียบเรียงเนื้อหาในข้อความ

ส่วนต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกันโดยมีใจความส�าคัญเพื่อแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตัวบทหนึ่ง ๆ ได้แก่ 

1) การเริม่เร่ือง 2) การเรยีงเรือ่ง 3) การขดีขอบเขตของเรือ่ง 4) การสรปุเรือ่ง 5) การเชือ่มโยงทางโครงสร้างข้อความ

ผลการวิจัย

จากการศึกษาการเช่ือมโยงความในพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้วิจัยพบ 

การเชื่อมโยงความดังนี้

1. การอ้างถึง (reference) เป็นการแสดงรูปสัมพันธ์ทางภาษาโดยการตีความรูปภาษาหนึ่งคือรูปแทน 

โดยอาศยัอกีรปูภาษาหนึง่เป็นหลกั รูปทีแ่ทนนัน้อาจแทนหน่วยนาม หน่วยกรยิา หน่วยอนพุากย์หรอืหน่วยข้อความ เช่น



การเชื่อมโยงความในพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว



(1) “อันชาติไทยเรานี้ บรรพบุรุษของเราท้ังหลายได้ช่วยกันต้ังข้ึนไว้แล้วและ 

ได้ช่วยกันรักษาสืบมา ท่านสู้สละความสุขความส�าราญในร่างกาย ความสะดวก 

โดยเฉพาะตวัและสูย้อมสละเลอืดเนือ้และชวีติเป็นท่ีสดุ เพือ่รกัษาความเป็นไทยแห่งชาติ 

ไว้ให้สมนาม ฝ่ายเรารู้สึกว่าเป็นทายาทรับมรดกส�าคัญอันนี้ไว้แล้วก็จะต้องตั้งใจรักษาไว้

ให้มั่นคง”

(3 ธันวาคม 2454) 

ท่าน ตัว อ้างถึง บรรพบุรุษของเราทั้งหลาย

มรดกส�าคัญ อ้างถึง ความเป็นชาติไทย

(2) “ถ้าแม้ว่ามิได้เริ่มบ�ารุงโลหิตก่อน ไปเริ่มลงมือฝึกหัดดัดกายทีเดียว บางที

เส้นเอ็น กล้ามเนื้อก็จะตึงได้ง่าย แต่ก็คงเป็นไปช่วงคราวหนึ่ง ต่อไปไม่ช้าคงสิ้นก�าลัง 

และจะกลับโทรมไปยิ่งกว่าเก่าเสียอีก เพราะฉะน้ันแพทย์ผู้มีสติปัญญาจึงแนะน�าให้ 

บ�ารุงโลหิตให้งามดีบริบูรณ์ในกายก่อน แล้วจึงค่อย ๆ ลงมือใช้วิธีฝึกซ้อมก�าลังกาย 

ให้เส้นเอน็และกล้ามเนือ้แข็งข้ึนทลีะน้อยเป็นล�าดับ ข้อความดังกล่าวมาแล้วนี ้ยกมาเป็น

ข้ออุปมา คือ ถ้าเปรียบพาณิชยการด้วยก�าลังกายแล้ว กสิกรรมก็คือเลือดนั่นเอง”

(10 เมษายน 2454)

ข้อความดังกล่าวมาแล้วนี ้อ้างถึง ข้อความอุปมาทั้งหมด เป็นการเปรียบเทียบ

การบ�ารุงกสิกรรมว่าเปรียบเสมือนการบ�ารุงโลหิต เพื่อให้พาณิชยการซ่ึงเปรียบเหมือน

ก�าลังกายนั้นแข็งแรง

(3) “ส่วนนักเรียนทั้งหลาย เจ้าจงมีความพากเพียรในการเรียนและจงเชื่อฟัง 

ค�าครูสอน จงอยู่ในถ้อยค�าของครูเสมอไป จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเด็กดีและศิษย์ดี”

(12 พฤศจิกายน 2455)

เจ้า อ้างถึง นักเรียนทั้งหลาย

(4) “การสุขาภิบาล กรมสุขาภิบาลในกรุงเทพฯ ก�าลังท�าการฝังท่อประปา  

เมื่อการอันนีส้�าเร็จแล้วก็จะเป็นประโยชน์ดีมาก”

(1 มกราคม 2455)

อันนี ้อ้างถึง การฝังท่อประปาในกรุงเทพฯ ของกรมสุขาภิบาล

(5) “เราคนหน่ึงก็เป็นเสือป่า ข้อที่จะมียศสูงในเสือป่าก็ตามหรือแม้ว่ามียศสูง 

เป็นถงึพระเจ้าแผ่นดนิกต็าม เรามคีวามตัง้ใจอยูอ่ย่างท่ีกล่าวเมือ่ตะกีน้ีแ้ล้ว คอื เราได้รบัมอบ 

หน้าที่เช่นนั้น ๆ เราก็ตั้งใจจะท�าตามหน้าที่เช่นนั้น ๆ…..”

(3 มกราคม 2456)
อย่างทีก่ล่าวเมือ่ตะกีน้ี ้ หน้าทีเ่ช่นนัน้ ๆ  อ้างถึง พระราชปณธิานท่ีจะท�านบุ�ารุง

บ้านเมืองให้สมกับหน้าที่ความเป็นกษัตริย์
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2. การละ (ellipsis) คือการแสดงความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแทนที่รูปภาษาหนึ่งด้วยการไม่ปรากฏ 
รปูภาษาใด ๆ ละไว้ในฐานทีเ่ข้าใจหรอืใส่สรรพนามศนูย์ (zero – form) การไม่ปรากฏรปูแทนหน่วยนาม หน่วยกริยา 
หรือหน่วยอนุพากย์ ใช้เครื่องหมาย Ø เช่น

(6) “การเล่าเรียน Ø ได้จัดการเล่าเรียนของพระภิกษุสงฆ์ทั้งในกรุงและหัวเมือง
ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน”

(1 มกราคม 2455)
Ø เป็นการละ คณะรัฐบาล

(7) “บรรดาครูอาจารย์ทุกคน เมื่อ Ø มีความรัก ดังท่ีเราชี้แจงมาและ Ø  
มีความรักชาติบ้านเมือง Ø รักศาสนา Ø จงรักภักดีต่อเรา ดังที่กล่าวให้เราฟังแล้ว”

(12 พฤศจิกายน 2455)
Ø เป็นการละ บรรดาครูอาจารย์ทุกคน

(8) “ขอให้ราษฎรทั้งหลายตั้งใจประกอบการท�ามาหาเลี้ยงชีพให้เป็นประโยชน์
แก่บ้านเมืองของเรา Ø ตั้งใจประพฤติให้เป็นพลเมืองดี Ø เคารพในพระราชก�าหนด
กฎหมาย เพื่อ Ø จะได้มีความสุขส�าราญในระหว่างกันและกัน” 

(12 มกราคม 2459)
Ø เป็นการละ ราษฎรทั้งหลาย

(9) “ในข้อนี้ สมเด็จพระบรมชนกนาถได้ทรงพระราชปรารภอยู่มากและเพื่อ Ø 
จะทรงบ�ารุงวิชาช่างของไทยเราที่มีมาแล้วแต่โบราณให้ถาวรอยู่สืบไป Ø จึงทรงสร้าง 
วัดเบญจมบพิตรขึ้นให้ปรากฏเป็นแบบอย่างไว้”

(7 มกราคม 2456)
Ø เป็นการละ สมเด็จพระบรมชนกนาถ

(10) “สามีควรยกย่องภรรยา คือ Ø
1
 เลี้ยงดู Ø

2
 อย่างออกหน้าออกตา Ø

2
  

จะไปทางไหนก็แสดงความรับรองเช่นนั้น Ø
1
 ไม่แสดงอาการปิดบังด้วยความกระดาก

หรือ Ø
1
 ท�าประหนึ่งจะปฏิเสธว่า Ø

2
 เป็นคนอื่น”

(12 พฤษภาคม 2473)
Ø

1
 เป็นการละ สามี Ø

2
 เป็นการละ ภรรยา

3. การซ�า้ (repetition) คอืการแสดงความสมัพนัธ์โดยการใช้รูปภาษาเดิมอกีครัง้ หลงัจากทีห่น่วยภาษานัน้ 
เคยปรากฏแล้วหรือใช้รูปภาษาต่างกัน แต่มีความหมายซ�้ากันหรือใกล้เคียงกัน จากการศึกษาพระราชด�ารัสสามารถ
แบ่งวิธีการซ�้าได้ 3 ประเภท คือ การซ�้ารูป (recurrence) การซ�้าความ (paraphrase) และการซ�้าโครงสร้าง  
(parallel structure) ดังตัวอย่างแต่ละประเภทดังนี้

3.1 การซ�้ารูป สามารถปรากฏทั้งการซ�้ารูปค�า และการซ�้าวลี เช่น
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(11) “สถานที่ 3 ภรรยาไม่ประพฤตินอกใจสาม ีคือ ย่อมซื่อตรงต่อสาม ีรักใคร่

ในสามอียู่เสมอ”

(12 พฤษภาคม 2457)

สาม ีทั้ง 3 แห่ง เป็นการซ�้ารูปค�า

(12) “ความจงรกัภักดต่ีอผูด้�ารงรฐัสมีาอาณาจกัร โดยต้องตามนติธิรรมประเพณี

ประการหนึ่ง ความรักชาติบ้านเมืองและนับถือพระศาสนาประการหนึ่ง ความสามัคคี 

ในคณะและไม่ท�าลายซึ่งกันและกันประการหนึ่ง”

(3 ธันวาคม 2454)

ประการหนึ่ง ทั้ง 3 แห่ง เป็นการซ�้ารูปค�า

(13) “เราตั้งใจช่วยมาตามที่สามารถกระท�าได้ ข้อนี้ ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ

ย่อมทราบอยู…่เราตัง้ใจท�านบุ�ารงุทหารเรอืและมใีจรกัใคร่ไมตรปีระหนึง่ว่าเป็นบตุรทีร่กั 

เราต้ังใจฝากความมั่นคงของชาติ ศาสนา ไว้แก่ทหารเรือ”

(4 พฤศจิกายน 2453)

เราตั้งใจ ทั้ง 3 แห่ง เป็นการซ�้ารูปวลี

3.2 การซ�้าความ คือ การเชื่อมโยงความ โดยการใช้รูปภาษาต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือ

ใกล้เคียงกัน เช่น

(14) “นิติธรรมของชาตินั้น คือ คุณสมบัติและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี  

ซึง่เป็นท่ีนยิมสบืต่อ ๆ  กนัมาในหมูป่ระชาชนแห่งชาตปิระเทศตรุก ีซ่ึงน่ากลวัจะต้องพนิาศ

ย่อยยับไปในไม่ช้านี้”

(11 มกราคม 2459)

ค�าว่า ขนบธรรมเนียม – ประเพณี  ชาติ – ประเทศ และ พินาศ – ย่อยยับ 

เป็นการซ�้าความ

(15) “ฉะนั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์อยากจะให้ผู้เกิดร่วมปีมาชุมนุม”

(11 มกราคม 2459)

ค�าว่า ประสงค์ – อยาก เป็นการซ�้าความ 

(16) “…จึงได้นึกถึงผู้ท่ีเกิดร่วมปีสหชาติ อยากใคร่จะได้ประสบพบปะ ผู้ที่ร่วม 

ปีเดียวกัน”

(11 มกราคม 2459)

ค�าว่า ร่วมปี – สหชาติ – ร่วมปีเดียวกัน  อยาก – ใคร่  ประสบ – พบ – ปะ 

เป็นการซ�้าความ
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3.3 การซ�้าโครงสร้าง เป็นการซ�้ารูปภาษาที่ใช้การเรียงค�าในประโยคเหมือนกัน เช่น

(17) “ข้อหนึ่ง ต้องมีความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระมหากษัตริย์ ผู ้เป็น

พระเจ้าอยู่หัวของตน เพราะท่านเป็นผู้ท�านุบ�ารุงประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วกัน

ข้อสอง ต้องมีความรักชาติบ้านเมืองของตน เพราะตนเป็นส่วนหนึ่งแห่งชาติ  

ถ้าชาติเสื่อมเสียยับเยินไปแล้ว เราท้ังหลายก็ต้องพากันยับเยินตามกันไปหมดและควร 

มีความเคารพนับถือพระศาสนาอันเป็นเครื่องผูกน�้าใจให้มั่นอยู่ในทางดี

ข้อสาม ต้องมคีวามซือ่ตรงต่อพวกพ้องร่วมคณะกนั เข้าร่วมโรงเรียนกนั เป็นต้น 

เพราะถ้าไม่ซื่อตรงต่อกันแล้วก็จะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันไม่ได้…”

(5 ธันวาคม 2454)

ข้อ…ต้องมีความ…เพราะ เป็นการซ�้าโครงสร้าง

4. การเชือ่มโยงค�าศพัท์ (lexical cohesion) หมายถงึ การแสดงความสมัพนัธ์ โดยใช้ค�าศพัท์ทีมี่ความหมาย 

เกี่ยวข้องกันในประโยคหรือข้อความที่น�ามาก่อนกับประโยคหรือข้อความที่ตามมา เช่น

(18) “ในทีส่ดุขออวยพรให้กรรมการทกุคนมีความเจรญิ จงมอีายยุนืนาน เพือ่จะได้ 

ท�าการต่อไปให้เป็นประโยชน์ ขอให้มวีรรณะอันงามปราศจากโรคภัย ขอจงมคีวามสุข 

ในกายใจทุกขณะ ขอจงมีพละก�าลังกายได้ประกอบกิจการเป็นผลส�าเร็จสมปรารถนา 

จงทุกประการเทอญ”

(6 มกราคม 2459) 

ค�าว่า อายุ – วรรณะ – สขุ – พละ เป็นค�าศพัท์กลุ่มจตุรพิธพร หรือพร 4 ประการ 

(19) “การปกครองก็เหมือนการทัพ ถ้าทัพหน้ารีบรัดเดินไปก็คงจะถึง สนามรบ

ก่อนจรงิ แต่ถ้าทพัหนุนและกองเสบยีงเดินไม่ทนักจ็ะเป็นเคร่ืองตัด ประโยชน์แห่งกองหน้า”

(1 มกราคม 2455)

ค�าว่า การปกครอง – การทพั – ทัพหน้า – สนามรบ – ทพัหนนุ – กองเสบยีง –  

กองหน้า เป็นค�าศัพท์กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการเมืองและสงคราม

(20) “พระพุทธเจ้านั้น เมื่อได้ตรัสรู้ คือ รู้ดีรู้ชั่วด้วยพระองค์เองแล้ว ถ้าหาก

พระองค์จะเกบ็ความรูน้ัน้ไว้และไม่สัง่สอนผูอ้ืน่กจ็ะไม่มผีูใ้ดจะติเตียนได้… ส่วนพระธรรมนัน้  

เมื่อผู้ใดปฏิบัติตามและตั้งตนอยู่ในคลองธรรมแล้วยากที่จะเพล่ียงพล�้าหรือผิดพลาด  

ด้วยประการต่าง ๆ  นีค้อื คณุของพระธรรม ส่วนพระสงฆ์ ซ่ึงตัวท่านเองเป็นผู้ปฏบิติัชอบ

ตามพระธรรมวินัยแล้ว ท่านอุตส่าห์ส่ังสอนให้เราทั้งหลายปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบด้วย  

นับว่ามีคุณเปรียบเหมือนบิดามารดาก็ว่าได้”

(12 พฤษภาคม 2457)
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ค�าว่า พระพุทธเจ้า – พระธรรม – พระสงฆ์ เป็นค�าศัพท์กลุ่มพระรัตนตรัย  

ส่วนค�าว่า ตรัสรู้ – คลองธรรม – คุณของพระธรรม – พระธรรมวินัย เป็นค�าศัพท ์

ที่มีความเกี่ยวข้องกันทางพุทธศาสนา

5. การใช้ค�าเชื่อม คือการใช้สันธานเชื่อมประโยคเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ จากการศึกษา

พบว่า มีการใช้ค�าเชื่อมเพื่อแสดงความสัมพันธ์ดังนี้

5.1 ความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม เช่น

(21) “การตัง้คลงัออมสนิและออกพระราชบญัญติัขนานนามสกลุที ่ยกขึน้กล่าวนัน้  

เป็นการส�าคัญและจ�าเป็นมาก”

(12 พฤศจิกายน 2456)

(22) “เมื่อพร้อมท้ังสติและปัญญาโดยบริบูรณ์แล้ว ความคิดและความเห็น 

จึงจะเป็นไปเพื่อประโยชน์อันสุขุม” 

(12 พฤศจิกายน 2456)

และ เมื่อ แล้ว เป็นค�าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม

5.2 ความสัมพันธ์แบบขัดแย้งกัน เช่น

(23) “เมื่อเราท�าการดี เขาต้องแลเห็นว่าดี แต่ถ้าการงานเราท�าไม่ดี เป็นแต ่

ตีราคาตนสูงแล้ว จะไปหวังให้เขาเห็นตามเราเสียด้วยนั้นเป็นไปไม่ได้”

(3 มกราคม 2456)

(24) “ทุกคนย่อมแสวงหาความสุขท่ียั่งยืนอยู่เสมอ ทั้งในส่วนกายและส่วนใจ  

แตค่วามสุขเช่นนั้นจะได้ด้วยยาก ความชั่วสิเป็นที่กระท�าได้ง่าย”

(12 พฤษภาคม 2457)

แต่ถ้า แต ่เป็นค�าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกัน

5.3 ความสัมพันธ์แบบให้เลือก เช่น

(25) “เปรยีบเหมอืนการสร้างทางรถไฟทีจ่ะต้องแหวะเขาหรือขดุอโุมงค์ลอดไป 

เพื่อไม่ให้รถเดินทางอ้อมให้เป็นการเปลืองเวลา”

(12 พฤศจิกายน 2456)

(26) “สถานท่ี 4 ควรท�าตนให้เสมอต้นเสมอปลายแก่มิตร ไม่ควรดูถูกมิตร 

หรือถือตัวว่าตัวดีกว่ามิตร…”

(12 พฤศจิกายน 2457)

หรือ เป็นค�าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์แบบให้เลือก
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5.4 ความสัมพันธ์แบบแสดงเวลา เช่น

(27) “เมื่อพระเจ้าหงสาวดีรับส่ังเรียกประชุมเจ้านายและนายทัพนายกอง 

พม่ารามัญทั้งปวงแล้ว ถามว่าท�าไมพวกเราจึงได้รบไทยเอาชนะไม่ได้ นายทัพนายกอง 

จึงได้ทูลตอบว่า ทหารไทยรบด้วยยาก เพราะกลัวพระนเรศวรยิ่งกว่าความตาย”

(28 มกราคม 2456)

เมื่อ…แล้ว…จึง เป็นค�าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์แบบแสดงเวลา

(28) “เมื่อเราผ่านมาทางเมืองญี่ปุ่น ได้เห็นโรงพยาบาลของสภากาชาดของเรา

เป็นท่ีสง่างามมาก ครั้นกลับเข้ามาถึงเมืองไทยจึงได้รู้สึกละอายใจว่า เมืองเรามิได้ท�าไป

ให้เสมอหน้าเขา”

(30 พฤษภาคม 2457)

เมื่อ…ครั้น…จึง เป็นค�าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์แบบแสดงเวลา

5.5 ความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข เช่น

(29) “แม้แต่ในหมูว่งศ์ญาตร่ิวมสายโลหิตเดยีวกนั ถ้าขาดความคุน้เคยต่อกนัแล้ว 

กย็ากที่จะเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันได้เสมอไป”

(18 พฤษภาคม 2459)

(30) “คนที่มีผ้านุ่งห่มแม้เพียงส�ารับเดียว แต่ไม่กระวนกระวายอยากได้อีก  

ฉะนี้เรียกว่า คนสันโดษ ถา้คนนั้นยังกระวนกระวายอยากได้ผ้านุ่งห่มให้มากขึ้น ก็นับว่า

ไม่ใช่คนสันโดษ”

(18 พฤษภาคม 2459)

ถ้า…ก ็เป็นค�าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์แบบเงื่อนไข

5.6 ความสัมพันธ์แบบแสดงผล เช่น

(31) “เมือ่ปู่ย่าตายายของเราได้รักษาชาติของเรายัง่ยนืมาได้หลายร้อยหลายพนัปี  

พวกเราท้ังหลายจะปล่อยให้ชาติ ศาสนาของเราตกอับไม่ได้เป็นอันขาด ด้วยเหตุฉะนี ้ 

ตัวเราผู้เป็นจอมทัพจึงต้องหมั่นตักเตือนเจ้าทั้งหลายที่เป็นทหาร ให้รู ้สึกถึงหน้าที ่

อันส�าคัญ”

(1 มกราคม 2457)

ด้วยเหตุฉะนี ้เป็นค�าเชื่อมแบบแสดงผล
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(32) “น�้าใสสะอาดย่อมเป็นเครื่องบ�าบัดโรคได้ดีกว่าโอสถหรือเภสัชทั้งหลาย 

เพราะฉะนั้น สิ่งไรท่ีนับว่าเป็นมลทินโทษ ท่านโบราณจารย์จึงต้องสอนให้ใช้น�้า 

เป็นเครื่องช�าระล้างในที่สุด”

(14 พฤศจิกายน 2457)

เพราฉะนั้น…จึง เป็นค�าเชื่อมแสดงผล

5.7 ความสัมพันธ์แบบแสดงวัตถุประสงค์ เช่น

(33) “แม้ชีวิตก็ดีต้องยอมสละได้ทั้งสิ้นเพื่อรักษาธรรมะ เพื่อรักษาความสุจริต

หรือเพื่อรักษาสิ่งใดที่เรานับถือ”

(23 เมษายน 2460)

(34) “คือพระแสงราชศาสตราที่เป็นของเราใช้ ไว้ส�าหรับท่านทั้งหลาย จะได้รับ

ไว้รักษา เพื่อเป็นเกียรติยศแก่เมืองนี้ เพื่อเป็นเครื่องแทนตัวเรา ผู้มาอยู่เองไม่ได้”

(18 เมษายน 2460)

เพื่อ เป็นค�าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์แบบแสดงวัตถุประสงค์

5.8 ความสัมพันธ์แบบแยกส่วน เช่น

(35) “การไฟฟ้าหลวงก็ได้จัดสร้างขึ้นเป็นอันส�าเร็จ เปิดไฟใช้ได้แล้วเหมือนกัน 

ส่วนการท�าถนนและสะพาน ซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์นั้นก็ได้ขยายออกไปอีกมาก”

(1 มกราคม 2457)

(36) “ส่วนนกัเรยีนท่ีได้รบัรางวลัในวนันี ้ควรตัง้ใจเล่าเรยีนและประพฤตดิยีิง่ขึน้ 

อย่าถือว่าท่ีได้รับรางวัลคราวน้ีดีพอแล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับรางวัลในคราวน้ี ก็ควรตั้งใจ

พากเพียร ให้ท�าดีต่อไป”

(20 ธันวาคม 2458)

ส่วน และ ส่วน…ส่วน เป็นค�าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์แบบแยกส่วน

5.9 ความสัมพันธ์แบบแจกแจงหรืออธิบาย เช่น

(37) “แท้ท่ีจรงิผูท้ีจ่ะเป็นทหารบก จะเป็นชัน้นายทหารสญัญาบตัรกด็ ีช้ันนายสบิ 

กด็ ีชัน้พลกด็ ีนบัว่าเป็นผูม้เีกียรตยิศคล้ายกันหมด คอื เป็นผูท่ี้มเีกยีรตยิศรบัใช้ท�าหน้าที่

อย่างลูกผู้ชายชาวไทย อย่างเช่นผู้พร้อมที่จะอยู่รับใช้ผู้ปกครองของตน เพื่อป้องกันชาติ 

ศาสนา”

(1 มกราคม 2457)
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(38) “ส่วนมณฑลพายัพที่มีเมืองใหญ่หลายเมือง ท้องที่ก็กว้างใหญ่ จึงได้แยก

ท้องที่มณฑลพายัพ คือ เมืองนครน่าน เมืองนครล�าปาง เมืองแพร่ รวม 3 เมือง ตั้งขึ้น

เป็นมณฑลหนึ่งต่างหาก”

(1 มกราคม 2458)

คือ เป็นค�าเชื่อมแสดงความสัมพันธ์แบบแจกแจงหรืออธิบาย

สรุปผลและอภิปรายผล

จากการศกึษาพระราชด�ารสัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัจ�านวน 143 องค์ พบว่ามกีารเชือ่มโยง 

ความ 5 ประเภทได้แก่ 1. การอ้างถงึ (reference)  2. การละ (ellipsis)  3. การซ�า้ (repetition)  4. การเชือ่มโยงศพัท์  

(lexical cohesion)  5. การใช้ค�าเชื่อม (conjunction) สอดคล้องกับผลการศึกษาของอัจฉรากร กัลยาจิตร์โกศล 

(2543) ทีศ่กึษาลกัษณะการเชือ่มโยงความในกลอนนริาศสุนทรภู ่ซ่ึงเป็นงานเขยีนประเภทร้อยกรอง และสอดคล้อง

กับผลการศึกษางานเขียนประเภทร้อยแก้ว เช่น ผลงานของอุภาวัณณ์ นามหิรัญ (2553) ที่วิเคราะห์หัวข้อ 

การเชือ่มโยงความจากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2593 – 2542 ส่วนงานวิจัยของกันติทัต การเจริญ (2550) ศึกษาลักษณะ 

การเช่ือมโยงความในจดหมายจางวางหร�่า พบการเชื่อมโยงความ 4 ประเภท ได้แก่ การอ้างถึง การละ การซ�้า  

การใช้ค�าเชื่อม 

การเชื่อมโยงความเป็นกระบวนการท่ีส�าคัญของสัมพันธสารประเภทโน้มน้าว (hortory discourse)  

จากผลการศึกษาวิธีการเชื่อมโยงความจากพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยแนวคิด 

ด้านสัมพันธสารวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงใช้วิธีการเชื่อมโยงความเพื่อท�าหน้าที่ส่งสารไปยังพสกนิกร 

ท�าให้ถ้อยค�าสละสลวย กระชบัจับใจผูร้บัสาร มกีารยกตวัอย่างสร้างความน่าเชือ่ถอืและคล้อยตาม สร้างความเชือ่มโยง 

และล�าดับเนื้อหาให้เข้าใจชัดเจน สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจที่ชัดเจน

และโดดเด่น วิธีการเหล่านี้ท�าให้พระราชด�ารัสของพระองค์มีพลังที่จะโน้มน้าวผู้รับสารให้มีพฤติกรรมเป็นไปตาม 

ความประสงค์ของผู้ส่งสารอีกทั้งแสดงให้เห็นพระปรีชาญาณด้านภาษาของพระองค์อย่างแท้จริง

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาประเภทของวัจนกรรม (speech act) จากพระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัวตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์

2. ควรศึกษาการเชื่อมโยงความในสารประเภทอื่น เช่นสารประเภทเรื่องเล่า (narrative discourse)  

สารประเภทกระบวนการ (procedural discourse) สารประเภทอรรถาธิบาย (expository discourse) ในวิทยุ 

โทรทัศน์และสื่อออนไลน์
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ป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล: การน�าเสนอภาษาและวฒันธรรมไทย*

Signboards of Thai Restaurants in Seoul:  

Presentation of Thai Language and Culture

สมชาย ส�าเนียงงาม**
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บทคัดย่อ

บทความนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาทีม่าของภาษา ตวัอกัษร หน้าทีข่องข้อความ และความหมายของค�า รวมท้ังการน�าเสนอ 

ภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏบนป้ายช่ือร้านอาหารไทยในกรุงโซล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากป้ายช่ือร้านอาหารไทยในกรุงโซลและ

ปริมณฑล จ�านวน 80 ช่ือ ท่ีได้จากการค้นหาค�าว่า “ร้านอาหารไทย โซล” ทาง youtube.com ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561  

เฉพาะร้านที่มีรูปป้ายชื่อร้านอาหารชัดเจน

ผลการวิจัยพบว่าป้ายช่ือร้านอาหารไทยส่วนใหญ่ใช้ค�าภาษาไทยในการตั้งชื่อมากที่สุด ส่วนตัวอักษรที่ใช้บนป้ายชื่อ 

พบป้ายที่ใช้ทั้งอักษรไทย อักษรโรมัน และอักษรเกาหลีรวมกันมากที่สุด ทั้งนี้พบว่าอักษรภาษาต่าง ๆ ดังกล่าวมีหน้าท่ีบอกชื่อร้าน 

บอกประเภทของร้านหรือประเภทของอาหาร และบอกข้อมลูเกีย่วกับการตดิต่อกับร้าน ส่วนความหมายของค�าทีป่รากฏบนป้ายชือ่ส่วนใหญ่ 

มีความหมายเกี่ยวกับสถานท่ี ท้ังสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย และสถานที่ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกับอาหาร รองลงมาคือ 

ความหมายว่า “ไทย” และความหมายเกี่ยวกับประเภทและรสชาติของอาหาร 

ป้ายชื่อดังกล่าวแสดงให้เห็นการน�าเสนอความเป็นไทยในมหานครที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวคือ 

ร้านอาหารไทยในกรงุโซลใช้ภาษาและตวัอกัษรไทย รวมทัง้ชือ่เฉพาะของสถานทีแ่ละอาหารไทยเพือ่น�าเสนอเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 

ต่อนานาชาติ รวมทั้งสื่อสารกับคนไทย ในขณะเดียวกันก็ใช้ภาษาอังกฤษและตัวอักษรโรมันเพื่อแสดงความเป็นสากล และสื่อสาร 

กับนานาชาติ รวมทั้งใช้ภาษาและตัวอักษรเกาหลีในการสื่อสารที่แสดงความเป็นพวกเดียวกันกับชาวเกาหลีด้วย

ค�าส�าคัญ: ป้ายชื่อ, ร้านอาหาร, สาธารณรัฐเกาหลี

*ปรบัปรงุจากบทความชือ่เดยีวกนัทีน่�าเสนองานด้วยวาจาในงาน International Conference Commemorating the 

60th Anniversary of Korea-Thailand Diplomatic Relations. October 5th - 6th,2018. Hankuk University of Foreign 

Studies, Republic of Korea. ทั้งนี้รูปทั้งหมดในบทความนี้มาจาก www.google.com

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. 

อาจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลัยศลิปากร และอาจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาไทย  

มหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี (1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562)
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 ทาง www.google.com
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บทน�า

หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อไทยส่งก�าลังทหารร่วมกับกองทัพ

สหประชาชาติไปช่วยรบในสงครามเกาหลีในปี ค.ศ. 1950 และเปิดสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในปี  

ค.ศ. 1958 แล้ว คนไทยกเ็ริม่รูจ้กัและนยิมเกาหลอีย่างจรงิจงัและเพ่ิมขึน้อกีครัง้จากนโยบายฮนัรย ู(한류, กระแสเกาหล)ี  

ของรัฐบาลเกาหลีที่ใช้วัฒนธรรมในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งออกวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังนานาชาติ 

ในปี ค.ศ. 2001 คนไทยจึงรู้จักวัฒนธรรมเกาหลีมากขึ้นจากภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เพลง รวมทั้งเกมออนไลน์  

และในขณะเดยีวกนัในประเทศเกาหลเีองกม็ปีรากฏการณ์แทรย ู(태류, กระแสไทย) เกดิขึน้เช่นกนั คนเกาหลีรูจ้กั

และนยิมภาพยนตร์ไทยมากข้ึน มีการน�าเข้าภาพยนตร์ไทยมากทีส่ดุในจ�านวนภาพยนตร์ทีน่�าเข้าจากประเทศในแถบ

เอเชียอาคเนย์ (คิม ฮอง กุ, 2011) บริษัทบันเทิงของเกาหลีก็รับศิลปินไทยเข้าร่วมงานหลายคน นอกจากนี้ยังม ี

รายการโทรทัศน์ที่ร่วมทุนกันระหว่างเกาหลีกับไทยด้วย 

ปรากฏการณ์กระแสไทยในเกาหลดีงักล่าวท�าให้คนเกาหลเีดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก  

รวมทั้งนิยมรับประทานอาหารไทยมากข้ึนด้วย ปัจจุบันในย่านชุมชนของกรุงโซลมีร้านอาหารไทยอยู่ถึง 223 แห่ง 

(สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล, 2561) ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากปี พ.ศ. 2554 ที่มีร้านอาหารไทยเพียง  

42 แห่งเท่านั้น (คิม ฮอง กุ, 2011) จากการสอบถามและเก็บข้อมูลภาคสนามจากร้านอาหารไทยบางร้านของผู้วิจัย

พบว่าเจ้าของร้านอาหารดังกล่าวมีทั้งคนไทย คนเกาหลี และคนชาติอื่น และมีการแข่งขันกันสูง ทั้งด้านประเภท 

ของอาหาร รสชาติ ราคา และวิธีการตั้งช่ือร้านเพ่ือดึงดูดความสนใจ รวมทั้งเลือกใช้ภาษา ตัวอักษร และภาพ 

บนป้ายชือ่ร้านอย่างหลากหลายเพือ่สือ่สารกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมาย จากการสงัเกตเบือ้งต้นพบว่าป้ายชือ่ร้านอาหารไทย 

มีการใช้ภาษาปนกันทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี ใช้ทั้งอักษรไทย อักษรโรมัน และอักษรเกาหลี  

อีกทั้งยังใช้อวัจนภาษาต่าง ๆ เช่น สี ภาพ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไทยด้วย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการใช้ภาษา 

ที่ปรากฏบนป้ายชื่อร้านอาหารเหล่านี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ

การศึกษาเกีย่วกบัการตัง้ชือ่ร้านค้าและป้ายทีผ่่านมาพบว่าส่วนใหญ่เป็นการศกึษาองค์ประกอบทางภาษา

ด้านที่มา การประกอบค�า ความหมาย รวมทั้งความคิด ค่านิยมที่สะท้อนจากความหมายของชื่อ เช่นวิทยานิพนธ์ 

ของวิยะดา จงบรรจบ (2534) เรื่องการศึกษาภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อธุรกิจการค้า โดยใช้ข้อมูลชื่อธุรกิจการค้า 

ของกรมการค้า กระทรวงพาณชิย์ วทิยานพินธ์ของรตกิารณ์ สขุเกษม (2544) เรือ่งภาษาท่ีใช้ในการตัง้ชือ่ธรุกจิการค้า 

ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วิทยานิพนธ์ของนควัฒน์ สาแระ (2550) เรื่อง 

การตัง้ช่ือร้านค้าในจงัหวดัปัตตาน:ี ความสมัพนัธ์ระหว่างชือ่ร้านค้ากบัวถิขีีวติในชมุชน ส่วนวทิยานพินธ์ของกฤตพล  

วังภูสิต (2550) เรื่องชื่อธุรกิจการค้าในย่านสยามสแควร์: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์เชิงภาษาศาสตร ์และงานวิจัย

ของจรยิา เสยีงเยน็ (2560) เรือ่งภมูทิศัน์ทางภาษาจากป้ายโฆษณาในเขตอ�าเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ีเน้นการศกึษา 

ชือ่ร้านค้าและป้ายโฆษณาท่ีสะท้อนให้เหน็ลกัษณะภมูทิศัน์เชงิภาษาศาสตร์ กล่าวคอื ศกึษาการใช้ภาษาทีป่รากฏในป้าย 

เพือ่ช่วยให้เห็นลกัษณะเด่นของย่านธรุกจินัน้ ๆ  ท้ังนี ้ยงัไม่พบการศกึษาท่ีเกีย่วกับป้ายชือ่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

การศึกษาป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซลนี้ ผู้วิจัยมีค�าถามในการวิจัยว่าป้ายดังกล่าวเลือกใช้ภาษาใด  

ตัวอกัษรใด เพือ่ท�าหน้าทีอ่ะไร ชือ่ร้านมคีวามหมายอย่างไร รวมทัง้ต้องการทราบว่าป้ายชือ่ร้านอาหารไทยในกรุงโซล 

มีการน�าเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทยผ่านป้ายชื่อร้านอย่างไร 



ป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล: การน�าเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทย



วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาที่มาของภาษา ตัวอักษร หน้าที่ของข้อความ และความหมายของค�า รวมทั้งการน�าเสนอภาษา

และวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏบนป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล 

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. เนื่องจากร้านอาหารไทยในกรุงโซลมีจ�านวนมากและกระจายกันอยู่ตามย่านต่าง ๆ ท่ัวไป ผู้วิจัย 

จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลออนไลน์โดยเก็บจากการค้นหาค�าว่า “ร้านอาหารไทย โซล” ทาง www.google.com  

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และเลือกเฉพาะร้านอาหารที่ปรากฏรูปป้ายชื่อร้านอาหารชัดเจนเท่านั้น ได้ป้ายช่ือ 

ร้านอาหารทั้งสิ้น 80 ป้าย ท้ังนี้ ป้ายชื่อร้านอาหารในงานวิจัยนี้หมายถึงป้ายท่ีมีชื่อร้านอาหารปรากฏอยู่ และ 

อาจมีข้อความอื่น ๆ ปรากฏร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นป้ายที่อยู่บริเวณหน้าร้านเพื่อบอกชื่อร้าน ไม่รวมถึง

ป้ายโฆษณาหรือบอกรายการอาหาร 

2. วิเคราะห์ที่มาของภาษา ตัวอักษร แล้วน�าเสนอความถ่ีเป็นค่าร้อยละ และวิเคราะห์ตัวอักษรที่ใช ้

เขียนข้อความ รวมทั้งหน้าที่ของข้อความที่ปรากฏในป้ายว่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง อนึ่ง การวิเคราะห์ที่มา 

ของภาษา ผูว้จิยัจดัให้ค�ายมืภาษาบาล ีสนัสฤต จนี เขมร ชวา มาลาย ูทีใ่ช้ในภาษาไทยปัจจบุนั เป็นค�าทีม่าจากภาษาไทย

3. วิเคราะห์ความหมายของชื่อร้านโดยจ�าแนกชื่อแต่ละชื่อออกเป็นหน่วยศัพท์และพิจารณาว่าแต่ละชื่อ

ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่มีความหมายใดบ้าง ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2554 หากเป็นค�าทีเ่ป็นชือ่เฉพาะจะจดัไว้ตามความหมายของชือ่เฉพาะน้ัน ๆ  เช่น พทัยา จดัอยูใ่นกลุม่ความหมาย 

เกี่ยวกับสถานที่ คุณสมชาย จัดอยู่ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับคน จากนั้นน�าเสนอความถี่ตามจ�านวนครั้งที่ปรากฏ

4. วิเคราะห์การน�าเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในป้ายชื่อร้านอาหารโดยพิจารณาว่าน�าเสนอ

อย่างไร เพื่ออะไร

ที่มาของภาษาและอักษรที่ใช้เขียนชื่อร้านอาหาร

จากการศึกษาที่มาภาษาของชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซลทั้ง 80 ช่ือ พบว่ามีทั้งชื่อท่ีมาจากภาษาเดียว 

และช่ือทีม่าจากการใช้สองภาษาปนกนั โดยเป็นชือ่ภาษาไทยมากทีส่ดุ รองลงมาคอืชือ่ท่ีใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

และชื่อที่ใช้ภาษาไทยและภาษาเกาหลี ตามล�าดับ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1: ร้อยละของที่มาของภาษาของชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล

ที่มาของภาษา ความถี่/ร้อยละ

ภาษาไทย 88.75

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 10.00

ภาษาไทยและภาษาเกาหลี 1.25

รวม 100.00



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ชื่อร้านอาหารท่ีใช้ภาษาไทย เช่น ส้มต�าไทย อร่อยไทย อร่อยจริง ๆ ตลาดรถไฟ บ้านพี่ชาย พัทยา  

ร้านผัดไท* สบาย นั่งนั่ง กุ้งทะเล ดอกไม้

ชื่อร้านอาหารที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น อเมซิ่งหนองคาย ตุ๊กตุ๊กนู้ดเดิ้ลไทย ไทยสไมล์

ชื่อร้านอาหารที่ใช้ภาษาไทยและภาษาเกาหลี ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวซอยยอมนัม 

ป้ายชือ่ร้านอาหารดงักล่าวเลอืกใช้อกัษรในการเขียนชือ่ร้านแตกต่างกนัไป บางชือ่แม้จะมทีีม่าจากภาษาไทย  

แต่กไ็ม่ได้เขยีนด้วยอกัษรไทย บางป้ายพบการเขยีนชือ่ร้านหลายครัง้โดยใช้อกัษรทีแ่ตกต่างกนั จากการศกึษาพบว่า

อักษรทีใ่ช้เขยีนชือ่ร้านอาหารมากท่ีสดุคืออกัษรโรมัน รองลงมาคอือกัษรไทยและเกาหล ีอกัษรไทย โรมนั และเกาหลี 

อักษรไทยและโรมัน อักษรโรมันและเกาหลี อักษรไทย และอักษรเกาหลี ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2: ร้อยละของอักษรที่ใช้เขียนชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล

อักษรที่ใช้เขียนชื่อร้าน ความถี่/ร้อยละ

โรมัน 30.00

ไทย เกาหลี 21.25

ไทย โรมัน เกาหลี 15.00

ไทย โรมัน 11.25

โรมัน เกาหลี 10.00

ไทย 6.25

เกาหลี 6.25

รวม 100.00

ตัวอย่างของการเขียนชื่อร้านด้วยอักษรต่าง ๆ แสดงได้ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ป้ายที่ใช้อักษรโรมันเขียนชื่อร้าน “ไทยโรตี”

*ผู้วิจัยเขียนสะกดตามที่ปรากฏในป้ายชื่อร้าน
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ภาพที่ 2 ป้ายที่ใช้อักษรไทยและเกาหลีเขียนชื่อร้าน “ใช่ไหม”

ภาพที่ 3 ป้ายที่ใช้อักษรไทย โรมัน และเกาหลีเขียนชื่อร้าน “บ้านพี่ชาย”

ภาพที่ 4 ป้ายที่ใช้อักษรโรมันและเกาหลีเขียนชื่อร้าน “เรือนไทย”

ภาพที่ 5 ป้ายที่ใช้อักษรไทยเขียนชื่อร้าน “ครัวคุณเบญ”

ตัวอักษรภาษาเกาหลีมีความหมายว่า “ร้านอาหารไทย” ไม่ใช่ชื่อร้านอาหาร



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ภาพที่ 6 ป้ายที่ใช้อักษรเกาหลีเขียนชื่อร้าน “ศาสาแดงบางกอก”

อักษรที่ใช้เขียนข้อความบนป้ายชื่อร้านอาหารและหน้าที่ของข้อความ

เมื่อพิจารณาการปรากฏของอักษรที่ใช้เขียนข้อความต่าง ๆ  บนป้ายทั้งหมด พบว่าป้ายชื่อร้านอาหารไทย

ในกรุงโซลเขียนข้อความโดยการใช้อักษรสามภาษาร่วมกัน คือ อักษรไทย โรมัน และเกาหลี มากที่สุด รองลงมาคือ

ใช้อกัษรโรมนั อักษรไทยและเกาหล ีอกัษรโรมนัและเกาหล ีอกัษรไทยและโรมนั อกัษรเกาหลอีย่างเดยีว และอกัษรไทย 

อย่างเดียว ตามล�าดับ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3: ร้อยละของการใช้อักษรที่ใช้เขียนข้อความบนป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล

อักษรที่ใช้เขียนข้อความบนป้าย ความถี่/ร้อยละ

ไทย โรมัน เกาหลี 28.75

โรมัน 27.50

ไทย เกาหลี 13.75

โรมัน เกาหลี 12.50

ไทย โรมัน 8.75

เกาหลี 5.00

ไทย 3.75

รวม 100.00
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ส่วนหน้าที่ของข้อความที่ปรากฏบนป้ายที่เขียนด้วยอักษรภาษาต่าง ๆ นั้น พบว่ามีหน้าที่ 3 ประการ คือ

1. บอกชื่อร้าน ข้อความส่วนนี้มักปรากฏเป็นตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น การเขียนชื่อร้านนี้ 

เลือกใช้ตัวอักษรที่มาจากภาษาต่าง ๆ กัน บางป้ายปรากฏชื่อร้านเพียงครั้งเดียว เขียนด้วยตัวอักษรภาษาเดียว  

บางป้ายอาจปรากฏชื่อร้านสองหรือสามครั้ง เขียนด้วยอักษรต่างภาษากัน ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น

2. บอกค�าแปลของชื่อร้าน บอกประเภทของร้านและประเภทของอาหาร ข้อความส่วนนี้ ส่วนใหญ่มักใช้

อกัษรโรมนัเขยีนภาษาองักฤษซึง่เป็นภาษากลาง หรือใช้อกัษรเกาหลีเขียนภาษาเกาหลี เพ่ือบอกความหมายของชือ่ร้าน  

และรายละเอียดต่าง ๆ ของร้านอาหารแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีทั้งกลุ่มคนนานาชาติ และคนเกาหลี ดังตัวอย่าง

จากภาพข้างต้น ภาพที ่2 บอกชือ่ร้าน “ใช่ไหม” โดยใช้อกัษรเกาหล ี차이 마이 และอกัษรไทย แล้วบอกประเภท

ของอาหารว่าขายอาหารไทยโดยใช้อักษรโรมัน thai food ภาพที่ 6 บอกชื่อร้าน “ศาลาแดงบางกอก” โดยใช้ 

อักษรเกาหลี 살라댕 방콕 และบอกประเภทของร้านและอาหารโดยใช้อักษรโรมัน OREINTAL BRUNCH,  

THAI CUSINE, LOUNGE BAR

ภาพที่ 7 ป้ายชื่อร้าน “อร่อยไทย”

ตวัอย่างภาพที ่7 บอกชือ่ร้าน “อร่อยไทย” ด้วยอกัษรโรมนั Aroi Thai ส่วนข้อความอกัษรเกาหลด้ีานบน 

บอกค�าแปลชื่อร้านเป็นภาษาเกาหลี 맛있다! 태국 อักษรเกาหลีใต้รูปช้างบอกประเภทของร้านอาหาร 

ว่าเป็นร้านขายอาหารไทย 태국 음식점 อกัษรเกาหลทีีอ่ยูเ่หนือลกูศรสแีดงบอกชือ่ร้านอกีครัง้โดยเขยีนทับศพัท์

ภาษาไทย 아로이타이 และบอกทางเข้าร้าน 입구 ส่วนอักษรโรมันท�าหน้าที่บอกประเภทของร้านว่าสามารถ

รับประทานในร้านและซื้อกลับบ้าน stay & take out (ในป้ายนี้เขียนสะกดผิด) รวมทั้งต�าแหน่งที่ตั้งของร้าน  

คือชั้นสอง 2F

3. บอกข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อร้าน ข้อความส่วนนี้มักใช้อักษรเกาหลีเขียนภาษาเกาหลีหรือใช้อักษรย่อ

และตวัเลขโรมนัเพือ่บอกรายละเอียดของช่องทางท่ีกลุม่เป้าหมายสามารถใช้ตดิต่อกบัร้านได้ เช่น ทีอ่ยู ่และหมายเลข

โทรศัพท์ ดังภาพ



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ภาพที่ 8 ป้ายชื่อร้าน “ส้มต�าไทย”

ตวัอย่างภาพที ่8 บอกชือ่ร้าน “ส้มต�าไทย” ด้วยอกัษรไทย และอกัษรเกาหลี 쏨땀타이 (ปรากฏสองครัง้)  

ส่วนตวัอกัษรเกาหลบีรรทดัสดุท้ายบอกทีอ่ยูข่องร้าน 의정부점 อกัษรย่อและตวัเลขโรมนับอกหมายเลขโทรศพัท์ 

T.836-5051

ความหมายของชื่อร้าน

ชื่อร้านอาหารไทยที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้ง 80 ชื่อ จ�าแนกเป็นหน่วยศัพท์ได้ทั้งสิ้น 126 หน่วยศัพท์ ซึ่งมีทั้ง

หน่วยศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี จัดเป็นกลุ่มความหมายได้ 10 กลุ่มความหมาย ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4: ความถี่ของความหมายของหน่วยศัพท์ของชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล

ความหมาย ความถี่/ครั้ง ตัวอย่างค�า

สถานที่ 36 หนองคาย พทัยา บางกอก ศาลาแดง ซอยยอมนัม บ้าน ร้าน ครวั

ไทย 30 ไทย

ประเภทอาหาร รสชาต ิและเครือ่งปรงุ 24 อร่อย หวาน ย�า ต้มย�า ผดัไทย มาม่า นูด้เด้ิล พรกิไทย น�า้ปลา

คน 9 คุณเบญ คุณขวัญ คุณสมชาย โหน่ง พี่ชาย เพื่อน

พืช สัตว์ สิ่งของ 9 ดอกไม้ ทานตะวัน บัว ออคิด ช้าง ถ่าน ตุ๊กตุ๊ก 

อารมณ์ กริยา 8 เข้าใจ สนุก กิน นั่ง สบาย สไมล์

ค�าพูด 6 โชคดี ใช่ไหม ครับผม

ความหมาย ความถี่/ครั้ง ตัวอย่างค�า

เชื้อชาติ 2 เกาหลี ลาว

สี 1 สีแดง

ฤดู 1 หน้าร้อน

รวม 126

จากตารางจะเห็นได้ว่ากลุม่ความหมายทีป่รากฏมากทีสุ่ดคอืกลุ่มความหมายเกีย่วกบัสถานที ่ซ่ึงประกอบด้วย 

สถานที่ส�าคัญของไทย เช่น หนองคาย พัทยา ศาลาแดง, สถานที่ในเกาหลี ได้แก่ ซอยยอมนัม, ที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน, 

ร้าน และสถานที่ที่ใช้ประกอบอาหาร เช่น ครัว รองลงมาคือกลุ่มความหมายที่ระบุว่าเป็นไทย โดยใช้หน่วยศัพท์ว่า 

“ไทย” กลุ่มความหมายเกี่ยวกับประเภทอาหาร เช่น น�้าพริก, รสชาติ เช่น หวาน และเครื่องปรุงอาหาร เช่น น�้าปลา 

กลุ่มความหมายเกี่ยวกับคน ซึ่งมีท้ังช่ือจริงและชื่อเล่นของคนไทย เช่น คุณสมชาย โหน่ง และค�าที่มีความหมาย 
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ถึงบุคคล เช่น พี่ชาย กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพืช สัตว์ และส่ิงของ เช่น บัว ช้าง ตุ๊กตุ๊ก กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ

อารมณ์และกริยา เช่น สนุก กิน กลุ่มความหมายเกี่ยวกับค�าพูดซึ่งส่วนใหญ่เป็นค�าที่ติดปากคนไทย เช่น โชคดี  

ครับผม กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเชื้อชาติ ได้แก่ เกาหลี ลาว กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสี ได้แก่ สีแดง และกลุ่ม 

ความหมายเกี่ยวกับฤดู ได้แก่ หน้าร้อน ตามล�าดับ

การน�าเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทยบนป้ายชื่อร้านอาหาร

การน�าเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทยบนป้ายช่ือร้านอาหารไทยในกรุงโซลมี 2 ลักษณะ คือการน�าเสนอ

ภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่แสดงเอกลักษณ์ไทย และการน�าเสนอภาษาและวฒันธรรมไทยเพือ่สือ่สารกบันานาชาติ 

1. การน�าเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทย 

ส�านักงานราชบัณฑิตยสภา (2550) ให้ความหมายของเอกลักษณ์ว่า หมายถึง “ความเป็นหนึ่งเดียว 

หรือสภาวะที่ไม่มีผู้ใดเหมือน” และทรงวิทย์ แก้วศรี (2534) ได้กล่าวถึงเอกลักษณ์ไทยไว้สรุปได้ว่า เอกลักษณ์ไทย

เป็นสิง่ทีส่ั่งสมสบืทอดกนัมาของคนไทย เป็นลกัษณะเด่นเฉพาะและมร่ีวมกนัของคนในชาตไิทย จ�าแนกเป็น 5 ประเภท 

ได้แก่ (1) การยอมรับและตระหนักในความเป็นเชื้อสายเดียวกัน (2) ภาษา (3) เคร่ืองนุ่งห่มและอาหารการกิน   

(4) ศลิปะ ดนตร ีและนาฏศลิป์ และ (5) การนับถอืศาสนา เอกลกัษณ์ไทยท่ีปรากฏบนป้ายชือ่ร้านอาหารไทยในกรงุโซล 

ที่เด่นชัดคือภาษาไทย อาหารการกิน และศิลปะไทย

ป้ายช่ือร้านอาหารมีหน้าท่ีสื่อสารกับผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายเพื่อบอกชื่อร้านและดึงดูดความสนใจ 

เพื่อให้เข้าใช้บริการ นอกจากนั้นยังอาจจะบอกประเภทของร้าน และประเภทของอาหารในป้ายช่ือไว้ด้วยเพื่อ 

การสือ่สารทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ชือ่ร้านอาหารและป้ายชือ่ร้านจงึต้องใช้ภาษาทีส่ามารถสือ่สารกบัผูร้บัสารได้ 

เป็นประการส�าคญั การตัง้ชือ่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศนัน้ ผู้รับสารส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ ดังนัน้การใช้ภาษา

ที่คนชาติน้ัน ๆ อ่านออกและเข้าใจได้ หรือใช้ภาษากลาง เช่น ภาษาอังกฤษ จึงน่าจะเป็นวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุด  

แต่จากการศกึษาทีม่าของภาษาของชือ่ร้านทีป่รากฏบนป้ายชือ่ร้านอาหารไทยในกรงุโซลพบว่า ทีม่าภาษาของชือ่ร้าน 

เป็นภาษาไทยมากทีส่ดุถึงร้อยละ 88.75 และยงัเลอืกใช้หน่วยศพัท์ “ไทย” มากถงึ 30 คร้ัง นอกจากนีย้งัใช้อกัษรไทย 

บนป้ายช่ือร้านทั้งที่ปรากฏเดี่ยว ๆ และปรากฏร่วมกับอักษรภาษาอื่นอีกด้วย การใช้ภาษาไทยในการตั้งช่ือร้าน  

และการใช้อักษรไทยบนป้ายชื่อร้านดังกล่าว แม้จะไม่สามารถสื่อสารให้ผู้รับสารต่างชาติเข้าใจความหมายได้  

แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทยและสามารถสื่อความหมายผ่านภาษาว่าร้านนี้เป็นร้านที่เกี่ยวข้อง 

กับประเทศไทยได้ ส่วนการใช้หน่วยศัพท์ “ไทย” ทั้งที่เขียนด้วยอักษรไทยหรืออักษรภาษาอื่นก็สื่อความหมายถึง

ความเป็นประเทศไทยได้อย่างชัดเจน

นอกจากนีป้้ายชือ่ร้านอาหารไทยในกรุงโซลยงัน�าเสนอเอกลักษณ์ไทยโดยการใช้ชือ่ร้านซ่ึงมหีน่วยศพัท์

ที่มีความหมายเกี่ยวกับสถานที่ส�าคัญในประเทศไทย เช่น พัทยา บางกอก, ประเภทของอาหารไทย เช่น ต้มย�า  

ผัดไทย, ชื่อคนไทย เช่น คุณสมชาย คุณขวัญ, อารมณ์ กิริยาที่เป็นลักษณะเด่นของคนไทย เช่น สนุก สบาย สไมล์, 

ค�าพูดที่ติดปากคนไทย เช่น โชคดี ครับผม และพืช สัตว์ สิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของไทย เช่น ออคิด ช้าง ตุ๊กตุ๊ก  

อีกด้วย หน่วยศัพท์เหล่านี้นอกจากจะสื่อว่าร้านอาหารนั้น ๆ เป็นร้านอาหารไทยแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ที่น�าเสนอ

เอกลักษณ์ด้านต่าง ๆ ของไทยให้ชาวต่างชาติรู้จักและสนใจได้เป็นอย่างดี

นอกจากการใช้ภาษาและอักษรไทยเพื่อแสดงความเป็นไทยแล้ว ยังพบว่าป้ายชื่อร้านอาหารไทย 

ยังใช้การเล่นทางภาษาเพื่อแสดงเอกลักษณ์ไทยอีกด้วย ศิริพร ภักดีผาสุข (2549) กล่าวว่าการเล่นทางภาษา 
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เป็นการจัดการหรอืเล่นกบัองค์ประกอบของภาษาในแง่ท่ีสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบอืน่ ๆ  และในแง่ทีส่มัพนัธ์กบัปรบิท

ทางสังคมและวัฒนธรรมของการใช้ภาษานั้น มีทั้งการเล่นกับเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และการเล่นค�าหรือ 

เล่นกับความหมายซ้อนของค�า การเล่นทางภาษาที่พบในป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล ได้แก่ การเล่นเสียง  

และการเล่นค�า การเล่นเสียงเป็นการเล่นเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ที่มีเสียงใกล้เคียงกันเพ่ือสร้างค�าใหม่ 

ให้สือ่ความหมายเข้าใจได้ ส่วนการเล่นค�าคอืการทีค่�าหรอืวลหีน่ึง ๆ สามารถเชือ่มโยงไปสูค่วามหมายท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 

ได้ในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างชื่อร้านที่ตั้งชื่อโดยการใช้การเล่นทางภาษา เช่น ชื่อร้าน “SO WAT” ที่เล่นเสียงค�าว่า วัด 

ซึง่ใกล้เคยีงกบัเสยีงค�าว่า what ในภาษาองักฤษ เป็นการเลยีนเสยีงวล ีso what เพือ่ดงึดดูความสนใจของทัง้คนไทย 

และคนต่างชาติที่รู้ภาษาอังกกฤษ และชื่อร้าน THAI 101 ที่เล่นค�าระหว่างค�าอ่านตัวเลข 101 (ร้อย-เอ็ด) กับค�าว่า 

“ร้อยเอ็ด” ที่หมายถึงจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย 

ภาพที่ 9 ป้ายชื่อร้าน “SO WAT”

ภาพที่ 10 ป้ายชื่อร้าน “THAI 101”

การเล่นทางภาษาในการตัง้ชือ่ร้านอาหารดงัภาพที ่9 เป็นลกัษณะการเล่นทางภาษาทีส่ร้างความหมาย 

ให้แก่ทั้งผู้รับสารคนไทยและคนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ ส่วนชื่อร้านอาหารดังภาพที่ 10 อาจจะต้องการสื่อสาร

กับคนไทยหรือผู้ที่รู ้ภาษาไทยเป็นหลัก เพราะมีเพียงคนไทยและผู้ท่ีรู้ภาษาไทยอย่างดีเท่านั้นที่จะเข้าใจลึกซึ้ง 

และสามารถเชื่อมโยงความหมายได้ อย่างไรก็ตามการเล่นทางภาษาดังกล่าวแสดงเอกลักษณ์ไทยทางด้านชั้นเชิง 

ของการใช้ภาษา และยังสร้างมูลค่าให้กับร้านอาหารให้ดึงดูดใจมากขึ้นด้วย 
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นอกจากนี ้การใช้อวจันภาษาท่ีเก่ียวข้องกบัประเทศไทยยงัเป็นอกีวธิกีารหนึง่ทีใ่ช้น�าเสนอเอกลกัษณ์ไทย 

บนป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล กล่าวคือผู้ส่งสารใช้รูปภาพ และสี ที่เป็นสัญลักษณ์ของไทยประกอบในป้ายชื่อ

ร้านอาหารด้วย เช่น ภาพพระบรมหาราชวัง วัด ลายไทย ภาพคนก�าลังไหว้ ภาพรถตุ๊กตุ๊ก และสีของธงชาติไทย  

ภาพต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่แสดงเอกลักษณ์ไทยได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 11 ป้ายชื่อร้าน “ครัวทานตะวัน” ใช้ภาพพระบรมมหาราชวัง

ภาพที่ 12 ป้ายชื่อร้าน “ตุ๊กตุ๊กนู้ดเดิ้ลไทย” ใช้ภาพรถตุ๊กตุ๊ก

ภาพที่ 13 ป้ายชื่อร้าน “หวานไทย” ใช้ภาพลายไทย
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ภาพที่ 14 ป้ายชื่อร้าน “มุมอร่อย” ใช้สีธงชาติไทย

2. การน�าเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อสื่อสารกับนานาชาต ิ

แม้ว่าป้ายช่ือร้านอาหารไทยในกรุงโซลจะใช้ภาษาไทยในการต้ังชื่อร้านมากท่ีสุด แต่การเขียนชื่อร้าน

เหล่านัน้บนป้ายช่ือร้าน เขยีนด้วยอกัษรโรมนัมากท่ีสดุ ทัง้นี ้การใช้อกัษรโรมนัเขยีนทบัศพัท์ภาษาไทยดงักล่าวกเ็พือ่

สื่อสารกับนานาชาติ ให้ผู้รับสารซึ่งเป็นคนต่างชาติสามารถอ่านออกเสียงชื่อร้านที่เป็นภาษาไทยได้ อย่างไรก็ตาม  

พบว่ามีการใช้อักษรเกาหลีบนป้ายชื่อร้านเพ่ือเขียนช่ือร้าน บอกประเภทร้าน ประเภทอาหาร และข้อมูลเกี่ยวกับ 

การตดิต่อร้านเป็นจ�านวนไม่น้อย ทัง้นีก้เ็พือ่สือ่สารกบัคนเกาหลีซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของร้านอาหารไทยในกรุงโซล  

วิธีการดังกล่าวนับเป็นการเผยแพร่ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย อาหารของไทย รวมท้ังประเทศไทยให้นานาชาติรู้จัก

มากขึ้น ดังตัวอย่าง

ภาพที่ 15 ป้ายที่ใช้อักษรโรมันเขียนชื่อร้าน “ช้างสุรินทร์”
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ภาพที่ 16 ป้ายที่ใช้อักษรโรมันเขียนชื่อร้าน “กุ้งทะเล”

ภาพที่ 17 ป้ายที่ใช้อักษรโรมันเขียนชื่อร้าน “ผัดกะเพรา”

ภาพที่ 18 ป้ายที่ใช้อักษรเกาหลีเขียนชื่อร้าน “ถนน 55”
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จากตวัอย่างภาพที ่15 - 17 ใช้อกัษรโรมนัเขยีนชือ่ร้านภาษาไทย บางภาพใช้ภาษาองักฤษซึง่เป็นภาษากลาง 
บอกประเภทร้านและประเภทอาหารด้วยว่าขายอาหารไทย หรืออาหารทะเลของไทย ทั้งนี้เพื่อสื่อสารกับผู้รับสาร
คนต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ ส่วนภาพที่ 18 ใช้อักษรเกาหลีเขียนชื่อร้านภาษาไทย และใช้ภาษาเกาหลีเขียนบอก
ประเภทร้านและประเภทอาหารว่าขายก๋วยเตีย๋วแบบไทย ทัง้นีเ้พือ่เน้นสือ่สารกบัคนเกาหลโีดยเฉพาะ การใช้อกัษรเกาหล ี
และภาษาเกาหลีดังกล่าวแม้ว่าจะมีข้อจ�ากัดในการสื่อสารระดับนานาชาติ แต่ก็เป็นการสร้างความเป็นพวกเดียวกัน
ระหว่างคนเกาหลกีบัร้านอาหารไทยและท�าให้เกดิความรูส้กึพเิศษ เพราะคนเกาหลเีท่านัน้ทีจ่ะสามารถอ่านข้อความ
บนป้ายชื่อร้านนั้นได้ นับเป็นเป็นเทคนิคทางการตลาดประการหนึ่งที่ท�าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักคือคนเกาหลี 
สนใจและประทับใจ

บทส่งท้าย

การศึกษาป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซลพบว่ามีลักษณะการตั้งชื่อร้านบางประการที่เหมือนกับ 
การตั้งชื่อร้านอาหารในประเทศไทย กล่าวคือ ใช้ภาษาไทยตั้งชื่อร้านมากที่สุด สอดคล้องกับกฤตพล วังภูสิต (2550) 
ทีพ่บว่าแม้ว่าชือ่ธรุกจิร้านค้าในย่านสยามสแควร์จะใช้ภาษาองักฤษในการตัง้ชือ่มากทีส่ดุ แต่หากจ�าแนกตามประเภท
ของร้านค้า พบว่าร้านค้าประเภทอาหารและเครือ่งด่ืมใช้ภาษาไทยในการต้ังชือ่มากทีส่ดุ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะร้านอาหาร 
ในย่านสยามสแควร์ส่วนใหญ่อาจเป็นร้านอาหารไทยจึงต้องการน�าเสนอเอกลักษณ์ไทยโดยการใช้ภาษาไทย 
เพื่อสื่อถึงประเภทของอาหารว่าเป็นอาหารไทยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าลักษณะชุมชนของกรุงโซล 
เป็นสงัคมทีมี่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนือ่งจากพบการใช้ภาษาและอกัษรทีม่ทีัง้ภาษาไทย องักฤษ และเกาหลี 
เช่นเดียวกับที่กับกฤตพล วังภูสิต (2550) และนควัฒน์ สาแระ (2550) พบว่าร้านค้าย่านสยามสแควร์และร้านค้า 
ในจังหวดัปัตตานีท่ีประกอบด้วยคนทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรมใช้ทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาอืน่ ๆ  
เช่น ญี่ปุ่น จีน มลายู และอาหรับ ในการตั้งชื่อร้านค้าเช่นเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามพบว่ามีลักษณะการตั้งชื่อร้านบางประการที่ต่างกับการตั้งชื่อร้านอาหารในประเทศไทย  
กล่าวคือ ความหมายของค�าท่ีใช้ตั้งช่ือร้านท่ีปรากฏบนป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซลส่วนใหญ่มีความหมาย 
เกีย่วกับสถานที ่แตกต่างกบัผลการศกึษาของกฤตพล วงัภสูติ (2550) ทีพ่บว่าชือ่ร้านค้าในย่านสยามสแควร์ส่วนใหญ่
มีความหมายเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจ และนควัฒน์ สาแระ (2550) ที่พบว่าชื่อร้านค้าในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ 
มีความหมายเกีย่วกบัเจ้าของกจิการและประเภทของธรุกจิ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ของธรุกจิร้านค้ากับเจ้าของ ทัง้นี้
อาจเป็นเพราะร้านอาหารไทยในกรุงโซลต้องการเผยแพร่สถานที่ส�าคัญของไทยให้นานาชาติรู้จัก หรือน�าชื่อสถานที่
ที่มีชื่อเสียงของไทยมาสร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าและใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นร้านอาหารไทยจึงเลือกใช ้
ชื่อสถานที่ในประเทศไทยในการตั้งชื่อมากกว่า เช่น หนองคาย สุรินทร์ พัทยา มหาชัย และถนนข้าวสาร อีกทั้ง 
ใช้สถานทีท่ีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ไทย หรอืสถานทีใ่นการท�าอาหารเพือ่แสดงความเป็นร้านอาหารไทยให้ชดัเจนอกีด้วย 
เช่น เรือน ลานบ้าน และครัว 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซลต้ังชื่อโดยใช้การเล่นทางภาษา สอดคล้องกับ 
กฤตพล วงัภสูติ (2550) ทีพ่บว่าร้านค้าในย่านสยามสแควร์ใช้การเล่นทางภาษาในการต้ังชือ่ร้านเพือ่สร้างความโดดเด่น  
และดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังปรากฏความหมายเกี่ยวกับประเภทของร้าน เช่น โภชนา  
ค�าพูดที่เป็นค�าอวยพร เช่น โชคดี เช่นเดียวกับที่ปรากฏในการตั้งชื่อร้านค้าในงานของกฤตพล วังภูสิต (2550) และ
นควัฒน์ สาแระ (2550) แม้ว่าจะปรากฏความถี่ไม่มากก็ตาม ซึ่งอาจเป็นการยืนยันค่านิยมในการตั้งช่ือร้านค้า 
ของคนไทยที่มักปรากฏความหมายดังกล่าวเสมอ



ป้ายชื่อร้านอาหารไทยในกรุงโซล: การน�าเสนอภาษาและวัฒนธรรมไทย



อนึง่ การศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัศกึษาเฉพาะป้ายชือ่ร้านอาหารไทยเท่านัน้ แต่ป้ายชือ่ร้านค้า และป้ายสาธารณะ

ต่าง ๆ  เป็นองค์ประกอบทีเ่ป็นรปูแบบของภมิูทศัน์ทางภาษาทีส่ามารถแสดงอตัลักษณ์ของแต่ละชมุชนได้ การศึกษา

ป้ายช่ือร้านค้า และป้ายสาธารณะต่าง ๆ ในกรงุโซลจงึเป็นเรือ่งทีน่่าศกึษาเพ่ือแสดงให้เหน็อตัลกัษณ์ของพืน้ทีก่รงุโซล 

อย่างชัดเจนต่อไป
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อรรถศาสตร์ปริชานกับการศึกษามิติทางความหมาย 

ของค�ากริยาซ้อน “กัดกิน”

A Cognitive Semantic Analysis  

of the Compound Verb “kàt-kin”

วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน*

Wirat Siriwatananawin

บทคัดย่อ

“กดักิน” เป็นค�ากรยิาซ้อน ทีเ่กิดจากการร่วมหน่วยค�าระหว่าง “กดั” กบั “กนิ” การใช้แนวคดิทางอรรถศาสตร์ปริชานเรื่อง 

Scenario, Metonymy และ Metaphor ท�าให้เข้าใจกระบวนการสร้างความหมายของ “กัด” “กิน” และ “กัดกิน” กล่าวคือ  

การใช้ Scenario เพื่อวิเคราะห์ความหมายของ “กัด” “กิน” และ “กัดกิน” ท�าให้เข้าใจความหมายของแต่ละค�า และความสัมพันธ์

ระหว่างความหมายต่าง ๆ ได้ ส่วนการใช้ Metonymy (นามนัย) และ Metaphor (อุปลักษณ์) ช่วยให้เข้าใจกระบวนการสร้าง 

ความหมายของ “กัด” “กิน” และ “กัดกิน” ได้อย่างชัดเจน Scenario, Metonymy และ Metaphor จึงเป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็น

ระบบความคิดอันสลับซับซ้อนที่รองรับกระบวนการสร้างความหมายของค�ากริยาซ้อนในภาษาไทย

ค�าส�าคัญ: ค�าซ้อน, ความหมาย, อรรถศาสตร์ปริขาน

บทน�า

“ความหมาย” มคีวามเป็นนามธรรมและเป็นเร่ืองท่ีอธบิายได้ยาก แม้แต่ความหมายของค�าว่า “ความหมาย”  

พจนานุกรมซึง่มหีน้าทีน่ยิามความหมายของค�าศพัท์ในภาษา ได้อธบิายค�าว่า “ความหมาย” ไว้ในลกัษณะต่าง ๆ  เช่น 

“the meaning of something is what it expresses or represents” (Cambridge Dictionary, 2017)  

“what is meant by a word, text, context, or action” (Oxford Dictionary, 2017) ในขณะทีพ่จนานุกรม

ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554 ไม่ปรากฏค�าว่า “ความหมาย” แต่มกีารนยิามลูกค�าของ “หมาย” ไว้ 2 ลูกค�า คือ 

“หมายความ” หมายถึง “ก. มุ่งจะกล่าวถึง” และ “หมายความว่า” หมายถึง “ก. ตีความว่า, แปลความว่า” รวมทั้ง

มีการนิยามความหมายของ “ความ” ว่า “น. เรื่อง เช่น เนื้อความ เกิดความ”

*อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การศกึษาเกีย่วกบั “ความหมาย” เป็นเร่ืองนามธรรมและอธบิายได้ยากเช่นเดียวกนั “อรรถศาสตร์” หรอื

ศาสตร์แห่งการศึกษาความหมายเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์และถือเป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาภาษา

เพือ่ท�าความเข้าใจธรรมชาตขิองภาษาและศักยภาพทางภาษาของมนษุย์ เนือ่งจากภาษามเีป้าหมายเพือ่การสือ่ความหมาย  

โดยผ่านการใช้ถ้อยค�า โครงสร้างทางไวยากรณ์ และเสียงสูงต�่าในลักษณะต่าง ๆ  ไม่ว่าจะในรูปแบบที่ย่นย่อ สมบูรณ์ 

หรอืวจิติรเพยีงใดก็ตาม สามตัถยิะทางอรรถศาสตร์ (semantic competence) จึงเป็นส่วนส�าคญัยิง่แห่งสามัตถิยะภาษา  

(linguistic competence) ของมนุษย์ (Goddard, 2011: 1)

แนวทางหรือทฤษฎีส�าหรับการศึกษาความหมายอาจจ�าแนกเป็น 5 กลุ่ม ตามค�าอธิบายของ Goddard 

(2011: 7 - 12) ได้แก่ ทฤษฎเีงือ่นไขความเป็นจริง (truth - conditional theories) ทฤษฎีเชงิมโนทัศน์แบบคลาสสิก  

(classical conceptual theories of meaning) ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง (structuralist theories of meaning) 

แนวทางแบบขยาย (extensionalist approaches) และทฤษฎีเชิงมโนทัศน์สมัยใหม่ (modern conceptual  

theory of meaning) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ทฤษฎีเงื่อนไขความเป็นจริง (truth - conditional theories)  

แนวคิดท่ีว่า “meaning equals reference” หรือความหมายเท่ากับการอ้างถึง ก่อให้เกิดแนวคิด 

ในการศึกษาความหมายของประโยคโดยพิจารณาว่าตรงกับเงื่อนไขความเป็นจริงในโลกหรือไม่ เช่น การจะทราบ

ความหมายของประโยค “Snow is white.” ต้องพิจารณาว่าหิมะมีอยู่จริงในโลกและมีสีขาวหรือไม่ การศึกษา 

ความหมายของประโยคตามทฤษฎีเงื่อนไขความเป็นจริงมีข้อจ�ากัดอย่างมากเพราะไม่สามารถพิจารณาความหมาย

ของประโยคที่ประกอบด้วยถ้อยค�าอีกจ�านวนมาก เป็นต้นว่า unfair, beautiful, God และ rights เนื่องจากถ้อยค�า

เหล่านี้อาศัยการอ้างอิงที่อาจขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้พูดหรือไม่มีจุดอ้างอิงที่ชัดเจน (Goddard, 2011: 7 - 8)

2. ทฤษฎีเชิงมโนทัศน์แบบคลาสสิก (classical conceptual theories of meaning)

ทฤษฎเีชงิมโนทศัน์แบบคลาสสกิมองว่า ความหมายของค�าเป็น “มโนทศัน์” (concept) หรอืความคดิ

ที่ก่อรูปขึ้นในใจของผู้ใช้ภาษา เด็กที่เติบโตในวัฒนธรรมหนึง่จะได้เรียนรูค้วามหมายของถ้อยค�าต่าง ๆ  ตามมโนทศัน์

ของผู้ใหญ่ที่ใช้ภาษาอยู่รอบตัว เมื่อมีมโนทัศน์ร่วมกันจึงเกิดการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันได้ ดังที่ Locke (1977,  

อ้างถึงใน Goddard, 2011: 8 - 9) กล่าวว่า “… words in their primary or immediate signification stand 

for nothing but the ideas in the mind of him that uses them, … When a man speaks to another, 

it is that he may be understood; and the end of speech is, that those sounds, as marks, may 

make known his ideas to the hearer.”

นอกจากนี้ Locke ยังอธิบายเพิ่มเติมอีกว่า มนุษย์มีสมองที่ว่างเปล่า (blank slate) เมื่อสั่งสม

ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเหมือนกันบ้างและแตกต่างกันบ้าง จึงสามารถสังเคราะห์ความคิดพื้นฐานรวมทั้งความคิด 

ที่ซับซ้อนได้จากประสบการณ์ของตน ถือได้ว่าแนวคิดของ Locke มีลักษณะเป็นประสบการณ์นิยม (empiricism) 

ในขณะที่ Leibniz และ Descartes มีแนวคิดในลักษณะเหตุผลนิยม (rationalism) คือมองว่าสมองของมนุษย ์

บรรจุด้วยความคิดพื้นฐานอันเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติ (innate property) ท�าให้สามารถสังเคราะห์ความรู้ใหม่

อย่างมีเหตุผลผ่านประสบการณ์ต่างๆ (Goddard, 2011: 8 - 9)

3. ทฤษฎีเชิงโครงสร้าง (structuralist theories of meaning)

แนวคิดโครงสร้างนิยม (structuralism) มีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาภาษา de Saussure (1983, 

อ้างถึงใน Goddard, 2011: 9 - 10) กล่าวว่า การเข้าใจความหมายของค�าเกิดจากการเข้าใจหน้าที่ของค�าที่สัมพันธ์

และแตกต่างกับค�าอื่น ๆ ในโครงสร้างประโยค นอกจากนี้ความหมายของค�ายังสังเคราะห์ได้จากความแตกต่าง 
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ของค�านั้น ๆ กับค�าอ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายสัมพันธ์กัน แนวทางการศึกษาความหมายที่นิยมของทฤษฎีเชิงโครงสร้าง
คือ “componential analysis” หรือการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ (Goddard, 2011: 9 - 10) เช่น การวิเคราะห ์
ความหมายของกลุ่มค�ากริยาที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เป็นต้นว่า ตัด ผ่า หั่น เฉือน ฝาน

4. แนวทางแบบขยาย (extensionalist approaches)
นกัภาษาศาสตร์กลุม่หนึง่มคีวามเหน็ว่า แม้ว่าความหมายจะไม่ใช่การอ้างถงึ แต่วธิทีีดี่ทีส่ดุในการศึกษา

ความแตกต่างทางความหมายของค�าคือแนวทางแบบขยาย หรือการพิจารณาแบบไล่ระดับ (range) ของการอ้างถึง 
เป็นต้นว่า การศกึษาค�าท่ีมคีวามหมายเกีย่วกบัส ีโดยใช้แถบสีทีไ่ล่ระดบัสต่ีาง ๆ  และให้ผูใ้ช้ภาษาเรยีกชือ่ส ีLevinson 
(2003) เป็นผู้พัฒนาแนวทางแบบขยาย ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาความหมายของค�าหลายประเภท  
โดยเฉพาะค�าที่มีความหมายเชิงรูปธรรม เช่น ค�ากริยาแสดงอาการ อย่างไรก็ตามแนวทางแบบขยายยังคงมีข้อจ�ากัด
บางประการ คือไม่สามารถวิเคราะห์ค�าในกลุ่มความหมายจ�าพวกความรู้สึก ความคิด คุณค่า และตรรกะ ด้วยเหตุนี้
จงึเป็นจุดเริม่ต้นของการศกึษาความหมายตามแนวทางของทฤษฎเีชงิมโนทศัน์สมยัใหม่ (Goddard, 2011: 10 - 11)

5. ทฤษฎีเชิงมโนทัศน์สมัยใหม่ (modern conceptual theory of meaning)
นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาความหมายตามแนวทางของทฤษฎีเชิงมโนทัศน์สมัยใหม่มองว่า ความหมาย

เป็นปรากฏการณ์ทางความคิด นักภาษาศาสตร์กลุ่มนี้น�าแนวคิดของทฤษฎีเชิงมโนทัศน์แบบคลาสสิกมาพัฒนา  
Lakoff (1987) และ Langacker (2010) ถอืเป็นนกัภาษาศาสตร์ในกลุม่ประสบการณ์นยิม ส่วน Jackendoff (1983) 
และ Wierzbicka (1992) ถือเป็นนักภาษาศาสตร์ในกลุ่มเหตุผลนิยม ทฤษฎีเชิงมโนทัศน์สมัยใหม่สนใจเก่ียวกับ 
ความหมายในหลายมติ ิเช่น การจดัประเภท (categorization) ความหมายต้นแบบ (prototype) ปรากฏการณ์พหนุยั  
(polysemy) ผงัภาพความคดิ (image schema) แบบจ�าลองทางปรชิาน (cognitive model) โครงสร้างของเหตกุารณ์ 
(scenario) นามนัย (metonymy) และอุปลักษณ์ (metaphor) (Goddard, 2011: 11 - 12)

การศึกษาความหมายตามทฤษฎีเชิงมโนทัศน์สมัยใหม่ได้พัฒนาจนเกิดเป็นทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชาน 
(Cognitive Semantics) ซึ่งเป็นแขนงหน่ึงของภาษาศาสตร์ปริชาน (Cognitive Linguistics) และเป็นแนวทาง 
การศึกษาความหมายที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานมุ่งเน้นการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์หรือระบบมโนทัศน์ (conceptual system) กับโครงสร้างทางความหมาย  
(semantic structure) โดยถอดรหสัจากการใช้ภาษา อนัจะน�าไปสูค่วามเข้าใจกระบวนการสร้างมโนทศัน์ของความหมาย  
(conceptualization) (Evans, 2007: 26 - 27)

ทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานประกอบด้วยหลักการส�าคัญ 4 ประการ (four guiding principles of 
cognitive semantics) ได้แก่ (1) embodied cognition  (2) semantic structure reflects conceptual structure   
(3) meaning representation is encyclopaedic  (4) meaning construction is conceptualization  
อรรถศาสตร์ปรชิานอาจจ�าแนกได้เป็นทฤษฎย่ีอยอกีหลายทฤษฎ ีเช่น Blending Theory, Conceptual Metaphor 
Theory, Cognitive Lexical Semantics, Encyclopaedic Semantics และ LCCM Theory (Evans, 2007: 26 - 27)

Scenario กับการวิเคราะห์ความหมายของค�า

แนวคิดส�าคัญประการหน่ึงส�าหรับการวิเคราะห์ความหมายของทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานคือ Scenario 
ซึ่งหมายถึง “representations with a dynamic, time - based structure” หรือการน�าเสนอโครงสร้าง 
ของเหตุการณ์ตามล�าดับเวลา โดยแบ่งเหตุการณ์เป็นระยะต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกัน (subsequent stage) (Goddard, 
2011: 84 - 85)
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Lakoff (1987: 397 - 406) เรยีก scenario ตามแนวคดิของทฤษฎอีรรถศาสตร์ปรชิานว่า “Prototypical  

scenario” และได้อธบิายเรือ่ง scenario ด้วยการยกตัวอย่าง Scenario ของค�าว่า anger (อารมณ์โกรธ) โดยก�าหนด

สัญลักษณ์ S (ย่อมาจาก self) แทนบุคคลที่ประสบอารมณ์โกรธ ดังนี้

Stage 1: Offending Event

ในระยะที่ 1 มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ท�าให้ S ไม่พอใจ โดยมีผู้กระท�าที่จงใจกระท�าบางอย่าง

โดยตรงกับ S ผู้กระท�ามีความผิดจริงและ S เป็นผู้บริสุทธิ์ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เป็นธรรมและท�าให้ S บังเกิด 

อารมณ์โกรธ ระดับของการเรียกร้องความเป็นธรรมจะสมดุลกับการระบายความแค้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ 

ความรุนแรงของการระบายความแค้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเหตุการณ์

Stage 2: Anger

เมือ่ความโกรธบังเกดิและเพิม่ความรนุแรงขึน้ S จะมปีฏกิริยิาทางร่างกาย คอื อณุหภมิูของร่างกายสงูขึน้  

ความดันโลหิตสูงขึ้น และเกิดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ หากความโกรธทวีความรุนแรงอย่างมาก จะก่อให้เกิด 

แรงผลักดันให้ S ระบายความแค้น แต่เนื่องจากการระบายความแค้นเป็นเรื่องเลวร้ายและเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ 

S จึงต้องพยายามควบคุมอารมณ์โกรธ

Stage 3: Attempt at Control

S พยายามควบคุมอารมณ์โกรธ

Stage 4: Loss of Control

แต่ละคนมขีีดจ�ากดัของความอดทนต่ออารมณ์โกรธไม่เท่ากนั เมือ่อารมณ์โกรธมมีากเกนิขดีจ�ากดัดงักล่าว  

ก็ท�าให้ S ควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้ S จะแสดงพฤติกรรมแห่งความโกรธออกมา ความโกรธจะผลักดันให้ S  

ระบายความแค้นในที่สุด เมื่อ S ไม่สามารถควบคุมสติได้ และถูกบังคับให้แสดงพฤติกรรมด้วยอารมณ์โกรธ  

S จึงไม่นึกถึงผลของการกระท�าที่ตามมา

Stage 5: Act of Retribution

S แสดงพฤติกรรมทีเ่ป็นการระบายความแค้น ผูก้ระท�าผดิเป็นเป้าหมายแห่งการระบายความแค้นของ S  

ความรนุแรงของการระบายความแค้นจะอยูใ่นระดับเดียวกบัความรุนแรงของเหตุการณ์ เมือ่ได้ระบายความแค้นแล้ว

ทั้งสองสิ่งจะอยู่ในภาวะสมดุล ความรุนแรงของอารมณ์โกรธจะลดลงจนเหลือศูนย์

การใช้แนวคิดเรื่อง scenario ของทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานเพื่ออธิบายความหมายของค�าว่า anger  

ในภาษาอังกฤษท�าให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความหมายอันสลับซ้อน เมื่อใช้แนวคิดเรื่อง scenario  

กับค�ากริยาซ้อนในภาษาไทยเพื่อวิเคราะห์ความหมายของค�าแต่ละหน่วยที่น�ามาซ้อนกันและความหมายของ 

ค�ากริยาซ้อนว่ามี stage ที่สัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร ก็ท�าให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเช่นกัน

Metonymy และ Metaphor กับการสร้างความหมายของค�า

Evans (2007: 141 - 143) กล่าวว่า Metonymy (นามนยั) ตามแนวทางของอรรถศาสตร์ปรชิาน หมายถงึ  

กระบวนการทางปริชานท่ีท�าให้เกิดการใช้ค�าหนึ่งในฐานะ vehicle เพื่อท�าหน้าที่สื่อความหมายถึงอีกค�าหนึ่ง 

ซึ่งมีความสัมพันธ์กันทางความหมายในฐานะ target เช่น การที่บริกรกล่าวว่า “Be careful, the ham sandwich 

has wandering hands.” ในที่นี้ ค�าว่า “ham sandwich” ซึ่งมีความหมายถึงชื่ออาหารที่ลูกค้าสั่ง ท�าหน้าที่เป็น 

vehicle เพื่อสื่อความหมายถึง “ลูกค้าที่สั่ง ham sandwich” ในฐานะ target
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การถ่ายโยงความหมายจาก vehicle ไปยงั target ตามกระบวนการของ metonymy ถือเป็นการถ่ายโยง 

ความหมายภายในแวดวงความหมายเดียวกัน (within a single domain) โดยไม่มีการข้ามแวดวงความหมาย เช่น 

“อาหารทีล่กูค้าสัง่” และ “ลกูค้าทีส่ัง่อาหาร” ยงัคงอยูใ่นแวดวงความหมายของ ham sandwich และสิง่ทีส่มัพันธ์กับ  

ham sandwich โดยตรง (Evans, 2007: 142)

ความสัมพันธ์ระหว่าง vehicle กับ target ตามกระบวนการของ metonymy อาจจัดกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 

(Evans, 2007: 142 - 143)

1. ผู้ผลิตในฐานะ vehicle กับ สินค้าในฐานะ target

เช่น I have just bought a new Citroën.

 ในที่นี้ Citroën มิได้หมายถึงบริษัทผลิตรถยนต์ แต่หมายถึงรถยนต์ที่บริษัทผลิต

2. สถานที่ในฐานะ vehicle กับ เหตุการณ์ในฐานะ target

เช่น American public opinion fears another Vietnam.

 ในที่นี้ Vietnam มิได้หมายถึงประเทศ แต่หมายถึงสงครามเวียดนาม

3. สถานที่ในฐานะ vehicle กับ สถาบันหรือองค์กรในฐานะ target

เช่น Downing street refused comment.

 ในทีน่ี ้Downing street มไิด้หมายถึงถนน แต่หมายถึงรัฐบาลองักฤษ เน่ืองจากท�าเนียบนายกรัฐมนตรีองักฤษ 

ตั้งอยู่บนถนนดังกล่าว 

4. ส่วนย่อยในฐานะ vehicle กับ องค์รวมในฐานะ target

เช่น My wheels are parked out the back.

 ในที่นี้ my wheels มิได้หมายถึงเฉพาะล้อ แต่หมายถึงยานพาหนะทั้งคัน

5. องค์รวมในฐานะ vehicle กับ ส่วนย่อยในฐานะ target

เช่น England beat Australia in 2003 World Rugby Cup final.

 ในที่นี้ England และ Australia มิได้หมายถึงประเทศ แต่หมายถึงทีมรักบี้ของแต่ละประเทศ

6. ผลลัพธ์ในฐานะ vehicle กับ สาเหตุในฐานะ target

เช่น He has a long face.

 ในที่นี้ a long face มิได้หมายถึงลักษณะของใบหน้า แต่หมายถึงรู้สึกเสียใจจนหน้าตาดูห่อเหี่ยว

Metaphor (อุปลกัษณ์) ตามแนวทางของอรรถศาสตร์ปรชิานหมายถงึวธิคีดิหรอืวธิที�าความเข้าใจมโนทศัน์

ของสิ่งหนึ่งผ่านมโนทัศน์ของสิ่งอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท�าความเข้าใจความหมายหรือมโนทัศน์ของ 

สิ่งเป็นนามธรรมผ่านมโนทัศน์ของสิ่งที่เป็นรูปธรรม วิธีคิดเช่นนี้สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการใช้ภาษา 

ในชีวติประจ�าวนั โดยที่ผูใ้ช้ภาษาส่วนใหญไ่ม่รู้ตัว (Kovecses, 2005; Lakoff, 1990, 2007; Lakoff and Johnson, 

1980, 1999; Lakoff and Turner, 1989)

Evans (2007: 136 - 138) อธิบายว่า Metaphor (อุปลักษณ์) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มีการถ่ายโยง 

ความหมายจากแวดวงความหมายต้นทาง (source domain) ข้ามไปสู่แวดวงความหมายปลายทาง (target domain) 
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เช่น อุปลักษณ์ LOVE IS A JOURNEY* ซึ่งมีการถ่ายโยงความหมายอย่างซับซ้อนและเป็นระบบจากแวดวงความหมาย  

“การเดินทาง” ไปสู่แวดวงความหมาย “ความรัก” ดังนี้

แวดวงความหมาย “การเดินทาง” แวดวงความหมาย “ความรัก”

ผู้เดินทาง คนรัก

ยานพาหนะ ความสัมพันธ์

การเดินทาง เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ระหว่างความสมัพนัธ์

ระยะทางที่ผ่านไป ความก้าวหน้าของความสัมพันธ์

อุปสรรคระหว่างการเดินทาง อุปสรรคระหว่างความสัมพันธ์

การตัดสินใจว่าจะไปทางใดต่อ การตัดสินใจว่าจะจัดการกับความสัมพันธ์อย่างไร

จุดหมายปลายทาง เป้าหมายของความสัมพันธ์

Evans (2007: 138, 140 - 141, 143 - 144) ยงัได้อธบิายอกีว่า Metonymy กบั Metaphor เป็นกระบวนการ 

ทีอ่าจมีความสมัพนัธ์กนัและปรากฏร่วมกนั เรยีกว่า Metaphtonymy โดยม ี2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) Metaphor from 

Metonymy และ 2) Metonymy within Metaphor ดังนี้

Metaphor from Metonymy หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มีการใช้ Metaphor โดยอาศัยพื้นฐาน 

จาก Metonymy เช่น “close - lipped” ในท่ีนี้มีพ้ืนฐานมาจาก Metonymy คือ การปิดปากส่ือความหมาย 

ถงึการไม่พดูหรือความเงยีบ แต่ในขณะเดยีวกนักส็ามารถต่อยอดเป็น Metaphor คอื การปิดปากเท่ากบัการพดูน้อย 

หรือการไม่พูดเรื่องส�าคัญ (Evans, 2007: 138)

Metonymy within Metaphor หมายถึง ปรากฏการณ์ที่มีการใช้ Metaphor เป็นหลัก โดยมีการใช้ 

Metonymy ซ้อนอยูด้่วย เช่น “She caught the Prime Minister’s ear and persuaded him to accept her plan.”  

ในที่นี้ปรากฏการใช้อุปลักษณ์ ATTENTION IS A MOVING PHYSICAL ENTITY ความสนใจเปรียบเป็นวัตถุที่ก�าลังเคลื่อนท่ี 

และถูกจับได้ ในขณะเดียวกันก็ปรากฏการใช้นามนัยว่า “หู” สื่อความหมายถึง “ความสนใจ” จึงสรุปได้ว่ามีการใช้ 

Metaphor เป็นหลัก โดยมีการใช้ Metonymy ซ้อนอยู่ด้วย (Evans, 2007: 143 - 144) 

แนวคิดเรื่อง Metonymy และ Metaphor ของทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานอาจประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์

กระบวนการสร้างความหมายอันสลับซับซ้อนของค�าซ้อน ซ่ึงเกิดจากวิธีการซ้อนค�าหรือการรวมหน่วยค�า 

ที่มีความหมายประจ�าค�าเหมือนกัน คล้ายกัน เป็นไปในท�านองเดียวกัน หรือตรงข้ามกัน 

กัด: มิติทางความหมาย

“กัด” มีความหมายว่า “ก. เอาฟันกดไว้โดยแรง เพื่อไม่ให้สิ่งที่กดไว้หลุดไป เช่น กัดส�าลีไว้ให้แน่น  

หรอืเพือ่ให้เข้าไป ให้ทะลุ ให้ฉกีขาด เป็นต้น เช่น สนุขักัดเข้าไปถงึกระดูก หนกูดัผ้าเป็นร,ู โดยปรยิายหมายความว่า  

ท�าให้กร่อนสลายหรือจางไป เช่น สนิมกัดเหล็ก กัดสิวกัดฝ้าออกให้หมด, ท�าให้เปื่อยเป็นแผล เช่น ปูนกัดปาก  

* การใช้อกัษรตวัพมิพ์ใหญ่ขนาดตวัอกัษรเลก็ (small capital letters) ทัง้หมดส�าหรบัการระบอุปุลกัษณ์เป็นธรรมเนยีม

ในแวดวงภาษาศาสตร์ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย�้าว่าอุปลักษณ์เป็นการกล่าวถึงมโนทัศน์ มิใช่การกล่าวถึง

ถ้อยค�า



อรรถศาสตร์ปริชานกับการศึกษามิติทางความหมายของค�ากริยาซ้อน “กัดกิน”



น�้ากัดเท้า” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) จากความหมายหลักของค�าว่า “กัด” คือ “เอาฟันกดไว้โดยแรง เพื่อไม่ให้ 

สิ่งที่กดไว้หลุดไป หรือเพื่อให้เข้าไป ให้ทะลุ ให้ฉีกขาด” อาจวิเคราะห์ scenario ได้ดังนี้ 

ระยะที่ 1: อ้าปาก

ในระยะที่ 1 S จะต้องอ้าปาก เพื่อให้มีช่องว่างส�าหรับสิ่งของที่จะล�้าเข้าไปในปากต่อไป

ระยะที่ 2: วางต�าแหน่งของสิ่งที่กัดไว้ระหว่างฟันบนกับฟันล่าง

ในระยะที่ 2 S จะวางต�าแหน่งของสิ่งที่กัดไว้ระหว่างฟันหน้าแถวบนกับแถวล่าง หรือระหว่างฟันกราม

แถวบนกับแถวล่างด้านซ้ายหรือด้านขวา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะกัดต่อไป การวางต�าแหน่งของส่ิงที่กัดขึ้นอยู่กับ 

การตัดสินใจของ S รวมทั้งขึ้นอยู่กับสิ่งที่กัด เวลา และสถานการณ์ สิ่งที่กัดอาจเป็นส่ิงของ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 

หรือสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร สิ่งที่ไม่ใช่อาหารอาจเป็นสิ่งของ สิ่งมีชีวิต หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต เช่น ส�าลี เล็บ

ระยะที่ 3: ใช้ฟันกดไว้

ในระยะที่ 3 S จะใช้ฟันบนกับฟันล่างกดไว้ในระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือมิให้ส่ิงท่ีฟันกดไว้หลุดออกไป เช่น 

การกัดส�าลีเพื่อห้ามเลือด หากใช้ฟันกดอย่างแรง สิ่งที่ฟันกดไว้อาจถูกกระท�าให้เสียหายหรือเจ็บปวดในระยะต่อไป

ระยะที่ 4: สิ่งที่กัดถูกกระท�าให้เสียหายหรือเจ็บปวด

ในระยะที่ 4 หาก S ใช้ฟันกดอย่างแรง สิ่งที่ฟันกดไว้ อาจถูกกระท�าให้เสียหายหรือเจ็บปวด เช่น  

การกัดเล็บจนขาด การกัดแขนผู้อื่นจนบาดเจ็บ 

หากพิจารณาความหมายโดยปริยายของ “กัด” ตามนิยามของราชบัณฑิตยสถาน จะเห็นได้ว่าไม่มี  

Scenario ระยะที่ 1 - 3 เพราะ S ไม่ใช่สิ่งมีชีวิต ไม่มีปาก และไม่มีฟัน จึงมีเพียง Scenario ในระยะที่ 4 คือสิ่งที่กัด

ถูกกระท�าให้เสียหาย เช่น สนิมกัดเหล็ก ครีมกัดฝ้า ปูนกัดปาก น�้ากัดเท้า ในที่นี่ “เหล็ก” “ฝ้า” “ปาก” และ “เท้า” 

เกิดความเสียหายในลักษณะต่าง ๆ คือ ผุกร่อน สลายไป และเป็นแผลเปื่อย

เมื่อพิจารณาความหมายโดยปริยายของ “กัด” จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับปรากฏการณ์ Metonymy 

within Metaphor กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการกัดเชิงเปรียบเทียบด้วยกลวิธีทางอุปลักษณ์ โดยใช้อุปลักษณ์  

“A THING IS A HUMAN BEING” คอืเปรยีบ “สนมิ” “ครมี” “ปนู” และ “น�า้” ให้เป็นคน เมือ่สิง่ต่าง ๆ เปรยีบเป็นคน  

จงึมีนยัสืบเนือ่ง (entailment) ว่าสามารถแสดงอาการ “กดั” ต่อ “เหล็ก” “ฝ้า” “ปาก” และ “เท้า” ได้ ส่วนกลวิธ ี

ทางนามนัยที่ปรากฏซ้อนอยู่คือการเน้น scenario ระยะท่ี 4 การเน้นความหมายเพียง scenario ระยะเดียว  

แต่ใช้ค�าที่สื่อความหมายหลักด้วย scenario 4 ระยะ จัดเป็นนามนัยลักษณะหนึ่ง 

นอกจากนี้ ในปัจจุบัน “กัด” ยังกลายเป็นค�าสแลงที่มีความหมายท�านองว่า “ใช้มิจฉาวาจาเพื่อท�าให้ผู้อื่น

ระคายเคืองจิตใจ ทั้งในลักษณะจริงจังและลักษณะทีเล่นทีจริง” เช่น “นางอิจฉากัดนางเอกว่าแต่งตัวเชย”  

“เขาถูกเพื่อนกัดว่าท�าให้สัญญาณเตือนในลิฟต์ดัง” จะเห็นได้ว่า “กัด” ในความหมายนี้ไม่มี scenario ระยะที่ 1 - 3 

เพราะ S มีปากและมีฟัน แต่ใช้เพยีงวาจา ไม่ได้ใช้ฟัน จงึมเีพยีง scenario ในระยะที ่4 บางส่วน คอืสิง่ทีก่ดัถกูกระท�า

ให้เจ็บปวด โดยเป็นความเจ็บปวดทางจิตใจ มิใช่ทางกายภาพ

เมื่อพิจารณาความหมายที่เป็นค�าสแลงของ “กัด” จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับปรากฏการณ์ Metonymy 

within Metaphor เช่นเดียวกัน กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการกัดเชิงเปรียบเทียบด้วยกลวิธีทางอุปลักษณ์ โดยใช้ 

อปุลกัษณ์ “A SAYING IS A WEAPON” เมือ่ค�าพดูเปรียบเป็นอาวธุ จงึมนัียสบืเนือ่ง (entailment) ว่าสามารถท�าให้ส่ิงท่ีกัด 

เสียหายได้ตาม scenario ระยะที่ 4 ของ “กัด” ส่วนกลวิธีทางนามนัยที่ปรากฏซ้อนอยู่คือการเน้น scenario  

ระยะที่ 4 เพียงบางส่วนเพียงระยะเดียว
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กิน: มิติทางความหมาย

“กิน” มีความหมายว่า “ก. เคี้ยว เช่น กินหมาก, เคี้ยวกลืน เช่น กินข้าว, ดื่ม เช่น กินน�้า, ท�าให ้
ล่วงล�าคอลงไปสู่กระเพาะ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) จากความหมายหลักของค�าว่า “กิน” คือ “เคี้ยว กลืน” 
อาจวิเคราะห์ scenario ได้ดังนี้

ระยะที่ 1: อ้าปาก
ในระยะที่ 1 S จะต้องอ้าปาก เพื่อให้มีช่องว่างส�าหรับอาหารหรือเครื่องดื่มที่จะใส่เข้าไปในปากต่อไป

ระยะที่ 2: น�าอาหารหรือเครื่องดื่มใส่ปาก
ในระยะที่ 2 S จะน�าอาหารหรือเครื่องดื่มใส่ปาก ต�าแหน่งของอาหารอาจอยู่ระหว่างฟันหน้าแถวบน

กับแถวล่าง หรือระหว่างฟันกรามแถวบนกันแถวล่างด้านซ้ายหรือด้านขวา หรือบนลิ้นบริเวณกลางช่องปาก ทั้งนี้  
S อาจใช้มือหยิบอาหารใส่ปาก หรือใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  คือ ช้อน ส้อม และตะเกียบ หากเป็นเครื่องดื่ม S อาจใช้หลอด
หรือยกภาชนะขึ้นเสมอริมฝีปากล่าง

ระยะที่ 3: เคี้ยว
ในระยะที่ 3 S เคี้ยวอาหาร โดยการกัดซ�้า ๆ และกลั้วอาหารไปมาในช่องปาก เพื่อให้อาหารกลายเป็น

ชิ้นที่เล็กลง ความแรงและระยะเวลาในการเคี้ยวขึ้นอยู่กับลักษณะบางประการของอาหาร เช่น ขนาด ความแข็ง  
และความเหนยีว ขณะท่ีเคีย้ว S อาจจะอ้าปากหรอืหบุปากกไ็ด้ แต่ตามมารยาทสากลแล้วไม่ควรอ้าปาก เมือ่เคีย้วอาหาร 
จนละเอียดเพียงพอ S จะกลืนอาหารในระยะต่อไป ส่วนเครื่องดื่มซึ่งเป็นของเหลวสามารถข้าม scenario ระยะที่ 3 
ไปได้ นอกจากนี้ ระหว่างที่เคี้ยว S ยังสามารถรับรส กลิ่น และผิวสัมผัสของอาหาร และอาจรู้สึกพึงพอใจได้ 
ตามรสนิยมส่วนบุคคลอีกด้วย

ระยะที่ 4: กลืน
ในระยะที่ 4 S ใช้อวัยวะในช่องปาก โดยเฉพาะลิ้น เคลื่อนอาหารหรือเครื่องดื่มจากช่องปากสู่ช่องคอ 

เพื่อส่งต่อไปยังกระเพาะอาหาร ผลจากการกลืนจะท�าให้รู้สึกอิ่มในที่สุด
นอกจากน้ี ในปัจจุบัน “กิน” ยังกลายเป็นค�าสแลงที่มีความหมายอีก 2 ประการ ประการแรก คือ  

“ฉ้อราษฎร์บังหลวง” เช่น “กินหินกินทราย” “กินถนน” “กิน” ในความหมายนี้ไม่มี Scenario ทั้ง 4 ระยะ  
เมื่อพิจารณาความหมายนี้ จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับปรากฏการณ์ Metonymy within Metaphor กล่าวคือ  
มีลักษณะเป็นการกินเชิงเปรียบเทียบด้วยกลวิธีทางอุปลักษณ์ โดยใช้อุปลักษณ์ “A THING IS A FOOD” เมื่อส่ิงต่าง ๆ  
เปรียบเป็นอาหาร จึงมีนัยสืบเนื่อง (entailment) ว่าสามารถกลืนกินหรือยักยอกเข้าตัวเพื่อเป็นผลประโยชน ์
ส่วนบุคคลได้ โดยสิ่งท่ีกินจะสูญหาย ไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไป นอกจากนี้ ยังมีกลวิธีทางนามนัยที่ปรากฏซ้อนอยู ่
คือการเน้นผลของ scenario ระยะท่ี 4 เพียงระยะเดียว คือ ความรู้สึกอิ่ม การฉ้อราษฎร์บังหลวงท�าให้เกิด 
ความอิ่มใจเสมือนความอิ่มท้องจากการกิน

ความหมายทีเ่ป็นค�าสแลงของกนิ ประการที ่2 คอื “มคีวามสมัพันธ์เชงิชูส้าว” เช่น “กนิเด็ก” “กนิผู้ชาย” 
“กนิ” ในความหมายนีไ้ม่ม ีscenario ทัง้ 4 ระยะ เมือ่พิจารณาความหมายนี ้จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกบัปรากฏการณ์ 
Metonymy within Metaphor กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการกินเชิงเปรียบเทียบด้วยกลวิธีทางอุปลักษณ์ โดยใช้
อุปลักษณ์ “A HUMAN BEING IS A FOOD” เมื่อคนเปรียบเป็นอาหาร จึงมีนัยสืบเนื่อง (entailment) ว่าสามารถ 
กลืนลงท้องเสมือนเป็นอาหาร หรืออีกนัยหนึ่ง ความรู้สึกอิ่มใจจากความสัมพันธ์เปรียบเสมือนความรู้สึกอิ่มท้อง 
จากการกนิ นอกจากนี ้ยงัมกีลวธิทีางนามนยัทีป่รากฏซ้อนอยู่ คอืการเน้นผลของ scenario ระยะที ่4 เพยีงระยะเดยีว  
คือ ความรู้สึกอิ่ม การมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวท�าให้เกิดความอิ่มใจเสมือนความอิ่มท้องจากการกิน



อรรถศาสตร์ปริชานกับการศึกษามิติทางความหมายของค�ากริยาซ้อน “กัดกิน”



กัดกิน: ความหมายในความหมาย

“กดักนิ” จดัอยูใ่นหมวดค�ากรยิาสกรรม และจดัเป็นค�าซ้อนทีเ่กดิจากการรวมหน่วยค�า “กดั” และ “กนิ” 

ซึ่งมีความหมายเป็นไปในท�านองเดียวกัน จึงอาจกล่าวได้ว่า “กัดกิน” เป็น “ค�ากริยาซ้อน” 

Walchli (2005: 1) อธิบายว่า “co-compound” หมายถึง “word - like units consisting of two or 

more parts which express NATURAL COORDINATION” ได้แก่ หน่วยทางภาษาทีม่ฐีานะเป็นค�า อนัประกอบด้วย 

ส่วนประกอบตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นการปรากฏร่วมกันของหน่วยค�าตามธรรมชาติของภาษา

นอกจากนี้ Walchli (2005: 1) ยังอธิบายความหมายของ “natural coordination” เพิ่มเติมดังนี้

Natural coordination implies, among other things that the parts 

express semantically closely associated concepts, such as ‘brother and 

sister’, ‘hand and feet’, ‘eat and drink’, ‘knife and fork’, etc., which are 

on the same hierarchical level, and that the whole meaning (‘siblings’, 

‘libs’, etc.) is more general than the meaning of the parts” 

อาจสรุปได้ว่า “natural coordination” คือลักษณะที่หน่วยค�าที่ปรากฏร่วมกันมีความสัมพันธ์หรือ 

ความคล้ายคลึงทางความหมายต่อกัน และมีความหมายในระดับเดียวกัน เมื่อปรากฏร่วมกันแล้วท�าให้เกิดค�าใหม ่

ที่มีความหมายเฉพาะอันเกิดจากการสร้างความหมายร่วมกัน

Walchli (2005: 135 - 158) จ�าแนก co-compound ได้เป็น 10 ประเภท ตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ 

ทางความหมายของหน่วยค�าท่ีปรากฏร่วมกัน ได้แก่ additive co-compound, generalizing co-compound, 

collective co-compound, synonymic co-compound, ornamental co-compound, imitative co-compound,  

figurative co-compound, alternative and approximate co-compound, scalar co-compound และ 

basic and non - basic co-compound

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ทางความหมายของ “กัด” และ “กิน” ซึ่งมีความหมายเป็นไปท�านองเดียวกัน 

พบว่า สอดคล้องกับลักษณะของ additive co-compound ดังที่ Walchli (2005: 137 - 139) อธิบายว่าหมายถึง

การปรากฏร่วมกันของหน่วยค�าที่มีความหมายคู่กันหรือเป็นไปในท�านองเดียวกัน เช่น t’et’a.t-ava.t (ในภาษา 

Mordvin แต่ละหน่วยค�ามีความหมายว่า father-mother) śimems-jarsams (ในภาษา Mordvin แต่ละหน่วยค�า

มีความหมายว่า eat-drink)

“กัดกิน” เป็นค�าที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ทั้ง ๆ ที่ปรากฏใช้และ 

เป็นทีเ่ข้าใจอย่างกว้างขวางในปัจจบัุน เมือ่ส�ารวจข้อมลูตามแหล่งข้อมลูภาษาออนไลน์ โดยการใช้ค�าค้นว่า “กัดกิน” 

ในเว็บไซต ์www.google.com อาจประมวลและสรุปความหมายของ “กัดกิน” ได้ 2 ความหมาย ดังนี้

ความหมายที่ 1 คือ “กัดและกิน” ความหมายนี้เป็นความหมายที่ตรงไปตรงมา scenario ของ “กัดกิน” 

ตรงกับ scenario ระยะต่าง ๆ ของ “กัด” และ “กิน” อย่างไรก็ตาม “กัดกิน” มีการเน้น scenario ระยะที่ 4  

ของ “กัด” คือ “สิ่งที่กัดถูกกระท�าให้เสียหาย” เช่น “กองทัพหนอนนับหมื่นบุกกัดกินต้นไม้ที่ จ.กระบี่” “วางยาเบื่อ

ในแตงโมฆ่าฝูงจ๋อ คาดแค้นกัดกินพืชผลเกษตร” “ด้วงกุหลาบระบาดไล่กัดกินต้นอ่อนพังยับ” จากตัวอย่างดังกล่าว 

มีการเน้นที่ความเสียหายอันเกิดจากการ “กัด” ของกองทัพหนอน ฝูงจ๋อ และด้วงกุหลาบ ตามล�าดับ



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ส่วนความหมายที่ 2 ของ “กัดกิน” คือ “ท�าลายทีละเล็กน้อยจนสูญสลาย, ท�าให้เจ็บปวด” จะเห็นได้ว่า 

ความหมายที่ 2 ของ “กัดกิน” สอดคล้องกับความหมายโดยปริยายของ “กัด” ตามนิยามของพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ดังนั้น scenario ของ “กัดกิน” จึงตรงกับ scenario ระยะที่ 4 ของ “กัด” 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าค�า 2 ค�าจะมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ก็มีบริบทในการใช้หรือวิธีใช้

ที่แตกต่างกัน “กัด” ในความหมายโดยปริยายจะใช้ในบริบทที่ปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เหล็กกัดสนิม  

กัดสิวกัดฝ้า กัดสีผม ปูนกัดปาก น�้ากัดเท้า สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมเหล่านี้จะมีลักษณะที่สลายไปหรือเปลี่ยนแปลงไป 

อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ “กัดกิน” จะใช้ในบริบทที่ปรากฏร่วมกับสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น ความรู้สึก ความรัก  

ความสุข ความร่าเริง ความฝัน จิตส�านึก ดังตัวอย่างท่ีพบในแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น “ขีดจ�ากัดของความรู้สึก 

เมื่อถึงขีดสุด ก็จะกัดกินความรู้สึกอื่น ๆ จดหมดไปในที่สุด” “งานกัดกินความร่าเริงของเราไปจนเกือบหมด”  

“ความสมเพชเวทนามในตัวเองค่อย ๆ กัดกินจิตส�านึก”

ในฐานะที ่“กดักนิ” เป็นค�ากรยิาซ้อนประเภททีห่น่วยค�าทีน่�ามาซ้อนกันมคีวามหมายเป็นไปในท�านองเดยีวกัน  

จะเห็นได้ว่า scenario ของ “กัด” และ “กิน” มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้

scenario ระยะที่ 1 ของ “กัด” และ “กิน” มีลักษณะตรงกัน คือการอ้าปาก เพื่อให้มีพื้นที่ส�าหรับ 

น�าสิ่งของหรืออาหารเข้าไปในปาก

scenario ระยะที่ 2 ของ “กัด” และ “กิน” มีลักษณะใกล้เคียงกัน คือการน�าอาหารหรือสิ่งของใส่เข้าไป

ในปาก กรณขีองการ “กดั” ต�าแหน่งของสิง่ทีจ่ะกัดอาจอยูร่ะหว่างฟันหน้าแถวบนกบัแถวล่าง หรอืระหว่างฟันกราม

แถวบนกันแถวล่างด้านซ้ายหรือด้านขวา ในขณะที่กรณีของการ “กิน” ต�าแหน่งของอาหารอาจอยู่ระหว่างฟันหน้า

แถวบนกับแถวล่าง หรือระหว่างฟันกรามแถวบนกับแถวล่างด้านซ้ายหรือด้านขวา หรือบนลิ้นบริเวณกลางช่องปาก 

ต�าแหน่งของอาหารจึงมีพื้นที่มากกว่า 1 จุด คือ “บนลิ้นบริเวณกลางช่องปาก”

scenario ระยะที่ 3 ของ “กัด” และ “กิน” มีลักษณะร่วมกันคือการใช้ฟันกด โดยกรณีของ “กัด”  

มีวตัถปุระสงค์เพือ่มใิห้สิง่ทีฟั่นกดไว้หลดุออกไป ทว่าอาจท�าให้ส่ิงทีก่ดัเกิดความเสียหายหรือเจ็บปวดได้ ส่วนกรณขีอง  

“กิน” เป็นการกัดซ�้า ๆ และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาหารกลายเป็นชิ้นที่เล็กลง ส�าหรับสะดวกที่จะกลืนต่อไป

scenario ระยะที่ 4 ของ “กัด” และ “กิน” มีลักษณะแตกต่างกัน โดยกรณีของ “กัด” สิ่งที่กัดเกิด 

ความเสียหายหรือเจ็บปวดเพราะถูกกระท�าด้วยแรงกดของฟัน ในขณะที่กรณีของ “กิน” อาหารถูกกลืนลงไป  

อย่างไรก็ตาม สภาพของสิ่งที่กัดกับสภาพของอาหารท่ีกลืนมีลักษณะร่วมกัน เนื่องจากความเสียหายของส่ิงท่ีกัด 

กับสภาพของอาหารที่ถูกท�าให้ขาดจนเป็นชิ้นเล็ก ๆ จัดอยู่ในกลุ่มของนัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพ

หากพจิารณาความหมายที ่2 ของ “กดักนิ” จะเหน็ได้ว่าสอดคล้องกบัปรากฏการณ์ Metonymy within 

Metaphor กล่าวคือ มีลักษณะเชิงเปรียบเทียบด้วยกลวิธีทางอุปลักษณ์ โดยใช้อุปลักษณ์ 2 ประการ คือ  

ประการแรกคืออุปลักษณ์ “A THING IS A WEAPON” เมื่อสิ่งต่าง ๆ เปรียบเป็นอาวุธ จึงมีนัยสืบเนื่อง (entailment) ว่า

สามารถท�าให้สิ่งที่กัดเสียหายได้ตาม scenario ระยะที่ 4 ของ “กัด” ความหมายของ “กัดกิน” จึงคล้ายคลึง 

กบัความหมายทีเ่ป็นค�าสแลงของ “กดั” โดยมคีวามแตกต่างกันตรงที ่“กดั” ใช้วาจาเป็นอาวธุและอาจมลัีกษณะจรงิจัง 

หรอืทเีล่นทจีรงิกไ็ด้ ส่วน “กดักนิ” ใช้สิง่ต่าง ๆ  เป็นอาวธุและมลัีกษณะจริงจังเท่านัน้ ส่วนประการที ่2 คอือปุลักษณ์ 

“A FEELING/AN EMOTION IS A FOOD” เมือ่อารมณ์ความรูสึ้กหรอืสภาวะต่าง ๆ ทางจิตใจเปรียบเป็นอาหาร จงึมนียัสบืเนือ่ง  

(entailment) ว่าสามารถถูกกระท�าด้วยกริยากัดและกินได้ นอกจากนี้ อุปลักษณ์ทั้ง 2 ประการยังปรากฏกลวิธี 

ทางนามนัยซ้อนอยู่ด้วย คือการเน้นผลของ scenario ระยะที่ 4 ของ “กัด” เพียงระยะเดียว



อรรถศาสตร์ปริชานกับการศึกษามิติทางความหมายของค�ากริยาซ้อน “กัดกิน”



สรุปและอภิปรายผล

“กดั” และ “กนิ” เป็นหน่วยค�าท่ีมคีวามหมายเป็นไปในท�านองเดียวกนั เมือ่น�ามารวมกนัเป็นค�ากรยิาซ้อน 

ท�าให้เกดิความหมายใหม่ท่ีคดัสรรและต่อยอดจากความหมายของแต่ละหน่วยค�า ในกระบวนการสร้างค�ากรยิาซ้อนนี้ 

มคีวามสลบัซบัซ้อนทางความหมาย ตัง้แต่ความหมายของหน่วยค�าแต่ละหน่วยทีน่�ามาประกอบกัน ได้แก่ ความหมายต่าง ๆ  

ของ “กัด” และ “กิน”

ดังนั้น ความหมายของ “กัด” “กิน” และ “กัดกิน” ตลอดจนความสัมพันธ์ทางความหมายของทั้ง 3 ค�า 

จึงมีมิติที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ความหมายของ “กัด” “กิน” และ “กัดกิน” ยังเป็นตัวอย่างอันชัดเจน 

ที่แสดงให้เห็นความละเอียดอ่อนแห่งการสร้างและการใช้ค�าซ้อนในภาษาไทยอีกด้วย

จะเห็นได้ว่า แนวคิดเกี่ยวกับ scenario ของทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานสามารถอธิบายความหมาย 

ของค�ากรยิาได้อย่างชัดเจน ลกึซึง้ และน่าสนใจ ตลอดจนมปีระโยชน์อย่างยิง่ในการอธบิายความสมัพนัธ์ทางความหมาย 

ระหว่างหน่วยค�าที่น�ามารวมกันเป็นค�ากริยาซ้อนกับความหมายของค�ากริยาซ้อน ยิ่งไปกว่านั้น หากใช้แนวคิดอื่น ๆ 

ของทฤษฎีอรรถศาสตร์ปรชิานร่วมด้วย คอื Metaphor และ Metonymy เพือ่วเิคราะห์ความหมายของค�ากรยิาซ้อน 

ก็จะท�าให้เข้าใจกระบวนการสร้างความหมายของค�ากริยาซ้อนได้อย่างลุ่มลึกยิ่งขึ้น
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“รักดอกจึงหยอกเล่น”:  

การศกึษากลวธิทีางภาษาแสดงการหยอกเย้าในวัฒนธรรมไทย

“Rak Dork Jeung York Len”:  

A Study of Linguistic Strategies Tease in Thai Culture

สุนทรี โชติดิลก* 
Suntaree Chotdilok

บทคัดย่อ

บทความวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษากลวธิกีารใช้ภาษาทีผู่ใ้หญ่ใช้เพือ่หยอกเย้าเดก็ อันจะท�าให้มองเหน็บทบาทหน้าที่
ของวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีการใช้ภาษาเพื่อหยอกเย้าเด็กพบทั้งสิ้น 4 กลวิธี ได้แก่ 1) การกล่าวถึง
รูปลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยตรง  2) การกล่าวถึงรูปลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยอ้อม  3) การหลอกให้เสียใจ และ 4) การกล่าวถึง
เหตกุารณ์ทีไ่ม่เป็นจรงิ ส่วนการวเิคราะห์บทบาทหน้าทีข่องวาทกรรม “รกัดอกจึงหยอกเล่น” ซึง่ส่งผลต่อความคดิทีก่�าหนดพฤตกิรรม
ของผู้ใหญ่ที่กระท�าต่อเด็กในสังคมวัฒนธรรมไทยพบว่า วาทกรรมท�าหน้าที่ใน 3 บทบาท คือ 1) หน้าที่ในการอธิบายความชอบธรรม
ในการกระท�าต่อเด็ก  2) หน้าทีส่บืทอดการผลติซ�า้การกระท�าความรนุแรงทางจติใจต่อเดก็ และ 3) หน้าทีร่กัษาความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้หญ่  
ในด้านปัจจยัการด�ารงอยูข่องวาทกรรม “รกัดอกจงึหยอกเล่น” ในสงัคมไทยพบว่าเป็นผลมาจากความคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ความคดิ 
ในมุมมองของผูใ้หญ่ว่าการหยอกเย้าเป็นเรือ่งของการเล่น  2) ความคดิในมมุมองของผูใ้หญ่ว่าการหยอกเย้าเป็นเรือ่งของการแสดงความเอ็นดู  
และ3) ความคิดการสืบทอดการกระท�าแบบที่ตนเองได้รับในวัยเด็ก

ค�าส�าคัญ: “รักดอกจึงหยอกเล่น”, การหยอกเย้า, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

บทน�า

การหยอกหรือหยอกเย้าเป็นการปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมลกัษณะหนึง่ของมนษุย์ทีป่รากฏในเกอืบทกุวฒันธรรม  

ในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการหยอกเย้าด้วยภาษาหลายรูปแบบ เช่น การต้ังสมญานาม อาทิ การต้ังสมญานาม 

นกัการเมอืง การใช้ส�านวนเพือ่หยอกเย้าหรอืล้อเลยีน อาท ิ“นมยานฟัดกระบาลหัว” (ขนุช้างขนุแผน) หรอื การใช้ค�าผวน 

เพื่อหยอกเย้าหรือล้อเลียน อาทิ ต�าดูด (ผวนได้ว่า ตูดด�า) เป็นต้น การใช้ภาษาเพื่อหยอกเย้าในลักษณะดังกล่าวนี้

ถือว่าเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาโดยทั่วไปในสังคมไทย 

*ดร.

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การหยอกเย้ามีรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย ทั้งการหยอกเย้าแบบเฉพาะหน้า ซึ่งการหยอกเย้า 

ในลกัษณะนีคู้ส่นทนาจ�าเป็นต้องรูจ้กักนั หากเป็นการหยอกเย้าผ่านพืน้ทีส่ือ่สาธารณะ เช่น การตัง้สมญานามนกัการเมอืง  

คู่สนทนาไม่จ�าเป็นต้องรูจ้กักนั แต่การหยอกเย้าจะตัง้อยูบ่นบรรทดัฐานของกรอบการเล่น (playful frame) ส่งผลให้ 

ผู้ถูกหยอกเย้าเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องเล่นที่ไม่จ�าเป็นต้องถือสาอะไร

แม้ว่าการหยอกเย้าจะเป็นเรือ่งทัว่ไปในวฒันธรรมไทย แต่หากพจิารณาคูถ้่อยของการหยอกเย้าแบบเฉพาะหน้า 

จะเห็นว่ามีสัมพันธ์กับโครงสร้างทางอ�านาจของสังคมไทยเรื่องความอาวุโส กล่าวคือผู้ที่มีอาวุโสกว่ามีสิทธิ์หยอกเย้า

ผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าหรือเป็นบุคคลท่ีอาวุโสเท่ากันเท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าจารีตของการหยอกเย้าในวัฒนธรรมไทย

คอืการทีผู่ใ้หญ่เป็นผูห้ยอกเย้าผูน้้อย หรอืบคุคลในวยัเดยีวกนัหยอกเย้ากนัเองเท่านัน้ ผูน้้อยไม่มสีทิธิห์ยอกเย้าผูใ้หญ่

เพราะถือว่าเป็นการไม่สมควรจนอาจถูกต�าหนิว่าไม่มีมารยาท

การหยอกเย้าแบบเฉพาะหน้าแบบผูใ้หญ่หยอกเย้าผู้น้อยนัน้ เมือ่ใดกต็ามท่ีผู้ถูกหยอกเย้าแสดงความไม่พอใจ  

เช่น เมื่อผู้ใหญ่หยอกเย้าเด็กเล็ก ๆ ว่า “ต�าดูด” แล้วเด็กร้องไห้ ผู้ใหญ่ก็มักจะกล่าวข้อความท�านองว่า “รักดอก 

จึงหยอกเล่น” เพือ่แสดงเจตนาว่าค�าพูดท่ีพดูไปแล้วท�าให้เด็กร้องไห้นัน้ มไิด้มเีจตนาไม่ดีแต่มเีจตนาแสดงความเอน็ดู

ในรูปแบบหนึ่งเท่านั้น

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับเด็กพบงานวิจัยของพิชญา เชี่ยวภาษา 

(2559) เรือ่ง “ความเป็นเดก็” ในวาทกรรมโฆษณาสนิค้าและบรกิารในนติยสารครอบครวั ผลการวจิยัชีใ้ห้เห็นว่าเดก็

จะต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เด็กจะต้องมีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน เด็กจะต้องมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด 

เรียนเก่ง เด็กจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคม เด็กจะต้องมีทักษะท่ีดีรอบด้าน และเด็กจะต้องมีอนาคตท่ีดี มั่นคง 

และงานวิจัยของชิษณุพงศ์ อินทรเกษม (2557) เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณา

สถาบันกวดวิชา ผลการวิจัยส่วนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าความคิดท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียน ได้แก่ นักเรียนควร “เป็นคนเก่ง” 

และ “เป็นที่ 1” ส่วนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการหยอกในภาษาไทย ได้แก่ งานวิจัยของ รัมภ์รดา กองช้าง (2560) 

เรื่อง กลวิธีการตอบถ้อยค�านัยผกผันในภาษาไทย: กรณีศึกษาคู่สนทนาที่มีสถานภาพเท่ากัน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 

การใช้กลวิธีการตอบถ้อยค�านัยผกผันในภาษาไทยด้วยการหยอกกลับผู้พูดมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความสัมพันธ ์

และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อันอาจสะท้อนให้เห็นความสนิทสนมระหว่างคู่สนทนาได้ นอกจากนี้ในงานวิจัยของ 

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ (2545) เรื่อง การตอบรับค�าขอโทษในภาษาไทย ผลการวิจัยส่วนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าการหยอก 

เป็นกลวิธีการตอบรับค�าขอโทษแบบหนึ่งท่ีมักใช้ในกรณีที่ผู้ตอบรับมองว่าความผิดที่ท�านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อย มิได้มี

ความส�าคัญมากจึงควรมองข้ามไป

จากทีก่ล่าวมาข้างต้นยงัไม่มผีูศ้กึษาประเด็นทีม่องว่าข้อความว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น” เป็นวาทกรรมหนึง่ 

ที่สามารถใช้ในสถานการณ์หยอกเย้าได้หลายโอกาสและหลายระดับความสัมพันธ์ ทั้งผู้ใหญ่กับผู้น้อย หรือคนที่มี

สถานภาพเท่ากันหรอือายใุกล้กนั ท้ังนี ้ประเดน็ในบทความนีผู้ว้จิยัเหน็ว่าข้อความว่า “รกัดอกจงึหยอกเล่น” แท้จรงิแล้ว 

เป็นวาทกรรมทีท่รงอ�านาจวาทกรรมหนึง่ในสงัคมไทย เน่ืองจากวาทกรรมนีส้ามารถสร้างความชอบธรรมในการท่ีผู้ใหญ่ 

จะกระท�าความไม่พึงใจให้กับผู้น้อยได้

ด้วยเหตนุีผู้ว้จิยัจงึสนใจศกึษาวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” เพราะเป็นกลไกทางภาษาท่ีสะท้อนความคดิ 

ทีเ่ป็นผลผลติมาจากวิถปีฏบิตัใินสงัคมและวถิปีฏบัิติทางวฒันธรรมไทย ประกอบกบัยงัไม่มงีานวจัิยท่ีน�าปรากฏการณ์

การหยอกเย้าแบบเฉพาะหน้ามาศึกษาในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษากลวิธ ี

การใช้ภาษาที่ผู ้ใหญ่ใช้หยอกเย้าเด็กเพื่อน�ามาวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น”  

ซึง่ในงานวจิยันีผู้ว้จิยัเกบ็ข้อมลูสถานการณ์การหยอกเย้าแบบเฉพาะหน้า (face-to-face) ท่ีเคยเกดิข้ึนจากผู้ให้ข้อมลู 
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คอืคณุแม่ทีม่ลีกูท่ีมอีายรุะหว่าง 2 - 7 ปี และผูใ้หญ่ท่ีเคยหยอกเย้าเดก็และเคยใช้ค�าพดูเก่ียวกบั “รกัดอกจงึหยอกเล่น”  
โดยใช้แนวคิดวาทกรรมวเิคราะห์เชงิวพิากษ์ เพ่ือตอบค�าถามวจิยัหลกัว่ากลวธีิทางภาษาทีผู่ใ้หญ่ใช้เพือ่หยอกเย้าเดก็
มีความสัมพันธ์กับวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ในสังคมไทยอย่างไร ตลอดจนวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและ 
วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมมีผลต่อการบริโภคตัวบทในวาทกรรมอย่างไร

การศึกษาบทบาทหน้าท่ีของวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เข้าใจบทบาท 
ของภาษาในการประกอบสร้างความหมายเพื่อหยอกเย้าเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เข้าใจบทบาทของวาทกรรมดังกล่าว 
ในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งในกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม อันจะน�าไปสู่พัฒนาการทางอารมณ์ที่มั่นคงของเด็ก 
ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพือ่ศกึษากลวธิกีารใช้ภาษาทีผู่ใ้หญ่ใช้เพ่ือหยอกเย้าเด็ก อนัจะท�าให้มองเหน็บทบาทหน้าทีข่องวาทกรรม 
“รักดอกจึงหยอกเล่น” 

ขอบเขตการวิจัย

การหยอกเย้าในงานวิจัยนี้หมายรวมถึงค�าพูดที่ไม่เป็นความจริงที่ผู้ใหญ่ใช้ล้อเล่น ยั่วล้อเด็ก ไม่รวมถึง 
การขูห่รอืดเุพือ่ให้เดก็ปฏบิตัติาม การเก็บข้อมูลมเีง่ือนไขว่าเด็กต้องแสดงความไม่พอใจด้วย เพราะจากการรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้น หากการหยอกเย้านั้นเด็กแสดงความสนุกสนานหรือพึงพอใจจะไม่ปรากฏค�าพูดท�านอง “รักดอก 
จงึหยอกเล่น” แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทีเ่ดก็แสดงความไม่พอใจ พบว่าจะปรากฏค�าพดูท�านอง “รกัดอกจงึหยอกเล่น” 
อยู่บ่อยครั้ง ผู้วิจัยจึงเลือกเฉพาะสถานการณ์ที่เด็กแสดงความไม่พอใจ และข้อมูลนั้นจะต้องได้รับการยืนยันจาก 
คุณแม่ของเด็กว่ามีค�าพูดในท�านอง “รักดอกจึงหยอกเล่น” ปรากฏด้วย

งานวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลภาษาที่แสดงให้เห็นถึงการหยอกเย้าในสถานการณ์ที่ผู้ใหญ่เป็นผู้หยอกเย้าเด็ก  
ผู้ให้ข้อมูลคือคุณแม่ที่มีลูกที่มีอายุระหว่าง 2 - 7 ปี จ�านวน 30 คน ผู้วิจัยคัดเลือกข้อมูลภาษาที่แสดงการหยอกเย้า
ที่สามารถท�าให้ผู้ถูกหยอกเย้าไม่พอใจได้ท้ังสิ้น 50 ข้อความ เลือกเก็บเฉพาะรูปภาษาที่ใช้หยอกเย้าตัวเด็กโดยตรง 
ไม่รวมถึงการล้อเลียนบุคคลอื่น เช่น การล้อชื่อพ่อแม่

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังสอบถามผู้ใหญ่ที่เป็นผู้มีประสบการณ์พูดหยอกเย้าเด็ก แล้วเด็กแสดงความไม่พอใจ 
และมีประสบการณ์ใช้ค�าพูดว่าว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น” กับความคิดเบื้องหลังการในการพูดข้อความดังกล่าว 
จ�านวน 10 คน

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหยอกเย้าทั้งในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. วางแผนการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผู้ใหญ่เป็นผู้หยอกเย้าเด็ก ผู้ให้ข้อมูล 

คือ คุณแม่ที่มีลูกอายุระหว่าง 2 - 7 ปี ซึ่งจัดได้ว่าอยู่ในช่วงก่อนวัยเรียนตามระบบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ทั้งนี้ เนื่องจากประเด็นการสอบถามค่อนข้างมีความอ่อนไหวและอาจกระทบต่อความรู้สึกของเด็ก ดังนั้นผู้วิจัย 
จะให้คุณแม่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โดยในขณะตอบแบบสอบถามจะต้องไม่มีเด็กอยู่ด้วย และผู้ให้ข้อมูลลงนาม
แสดงความยินยอมให้ข้อมูลวิจัย (Consent Form) ทั้งนี้ ผู้วิจัยก�าหนดเงื่อนไขการให้ข้อมูลภาษา ดังนี้
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2.1 ข้อมูลภาษาที่แสดงการหยอกเย้าต้องเป็นสถานการณ์การหยอกเย้าท่ีผู ้ใหญ่กระท�าต่อเด็ก 

แบบเฉพาะหน้า โดยมีคุณแม่อยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ 

2.2 สถานการณ์การหยอกเย้านั้นเด็กต้องแสดงความไม่พอใจด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม เช่น ร้องไห้  

แสดงอารมณ์โกรธ ชักสีหน้า เดินเลี่ยงออกจากสถานการณ์ หรืออื่น ๆ 

2.3 งานวจิยันีจ้ะไม่มกีารเปิดเผยชือ่ของผูใ้ห้ข้อมลูทัง้แม่และเด็ก ตลอดจนผูถ้กูกล่าวถงึในสถานการณ์

การหยอกเย้า โดยจะใช้ตัวอักษรและตัวเลขแทนการน�าเสนอผลการวิจัย

3. ด�าเนินการเก็บข้อมูลภาษาแสดงการหยอกเย้าจากคุณแม่ที่มีลูกอายุระหว่าง 2 - 7 ปี จ�านวน 30 คน 

โดยรวบรวมผู้ให้ข้อมูลวิจัยด้วยวิธีแบบลูกโซ่ (snowball sampling) กล่าวคือ เป็นการเก็บตัวอย่างข้อมูลโดยอาศัย

การแนะน�าจากกลุ่ม “มนุษย์แม่” ใน line group แบบปิดที่สมาชิกทั้งหมดซึ่งเป็นคุณแม่ใช้แลกเปลี่ยนความรู้ 

เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก จากนั้นผู้วิจัยจึงขอข้อมูลรูปภาษาแสดงการหยอกเย้าจากผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล มีค�าถาม 

ในแบบสอบถาม ดังนี้

3.1 ขอให้คุณแม่ช่วยเล่าเหตุการณ์ที่ลูกถูกหยอกเย้าแล้วลูกแสดงความไม่พอใจมีรายละเอียด 

อย่างไรบ้าง คุณแม่เล่ากี่เหตุการณ์ก็ได้เท่าที่จ�าได้

3.2 ผู้หยอกเย้ามีความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือลูกของคุณแม่อย่างไร

3.3 เมื่อลูกของคุณแม่แสดงความไม่พอใจ ผู้หยอกเย้าพูดและแสดงอาการอย่างไรบ้าง

3.4 ผู้หยอกเย้าพูดในท�านอง “รักดอกจึงหยอกเล่น” บ้างหรือไม่อย่างไร

3.5 คุณแม่รู้สึกอย่างไรเมื่อลูกแสดงความไม่พอใจเมื่อถูกหยอกเย้า

4. ด�าเนินการสอบถามผู้ใหญ่ท่ีเป็นผู้มีประสบการณ์พูดหยอกเย้าเด็ก แล้วเด็กแสดงความไม่พอใจและ 

มีประสบการณ์ใช้ค�าพูดว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น” กับความคิดเบื้องหลังในการพูดข้อความดังกล่าวจ�านวน 10 คน 

จ�าแนกเป็นเพศหญิง 5 คน และเพศชาย 5 คน มีค�าถามในแบบสอบถาม ดังนี้

4.1 ท่านมีประสบการณ์พูดหยอกเย้าเด็กหรือไม่ ถ้ามี เพราะเหตุใดท่านจึงพูดหยอกเย้าเด็ก

4.2 ท่านมีประสบการณ์พดูหยอกเย้าเดก็ แล้วเดก็แสดงความไม่พอใจในการพดูหยอกเย้านัน้บ้างหรอืไม่  

ถ้ามีเหตุการณ์เป็นอย่างไร

4.3 ท่านมีประสบการณ์ใช้ค�าพูดท�านองว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น” บ้างหรือไม่ ถ้ามีท่านจะใช ้

ในสถานการณ์แบบใด

4.4 ท่านคิดว่าเพราะเหตุใดท่านจึงเลือกใช้ค�าพูดท�านองว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น”

5. เรียบเรียงผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็นทฤษฎีท่ีมีนักภาษาศาสตร์จากหลายส�านักให้ความสนใจ แฟร์คลัฟ

ได้เสนอกรอบ 3 มติ ิเพือ่วเิคราะห์วาทกรรมทีม่คีวามสมัพันธ์กบัการวเิคราะห์ภาษา ได้แก่ การวเิคราะห์ตวับท (text) 

วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) และวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (sociocultural practice) 
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การบรรยายความ

การตีความ

การอธิบายความ

วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม

สังคมไทยให้ความส�าคัญกับระบบอาวุโส

กระบวนการผลิตตัวบท

กระบวนการตีความวิถีปฏิบัติ

ทางวาทกรรม

รูปภาษา

แสดงการหยอกเย้า

ภาพที่ 1 กรอบการวิเคราะห์วาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” 

ที่มา: ประยุกต์จากกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ (Fairclough, 1995: 59)

ฟาน ไดก์ (van Dijk, 2003) เป็นนักวิชาการอีกคนหนึ่งที่สนใจศึกษาภาษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห ์

เชิงวิพากษ์ ซึ่งมองว่าการศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์สามารถเป็นเคร่ืองมือในการแสดงสถานะ 

การด�ารงอยูแ่ละการต่อต้านอ�านาจในสงัคม โดยเชือ่ว่าความเหลือ่มล�า้ทางสงัคมเป็นปัจจยัส�าคญัในการก�าหนดวาทกรรม  

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จึงเป็นการศึกษาเพื่อตีแผ่หรือเพื่อต่อต้าน อันจะน�าไปสู่การเข้าใจความเหลื่อมล�้า 

ในสังคม

ฟาน ไดก์ เสนอแนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ด้วยแนวทางการศึกษาในเชิงปริชาน 

ทางสงัคม (Socio-Cognitive-Studies) โดยใช้แนวคดิการรับรูท้างสังคม เน้นอธบิายความสมัพนัธ์ทางภาษาและสังคม 

โดยการสร้างโมเดลทางปริชาน (cognitive model) เพราะเช่ือว่าการรับรู้ทางสังคมเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างภาษา

กับสังคม ฟาน ไดก์ เน้นว่าสังคมกับวาทกรรมมิได้สัมพันธ์กันโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปริชาน 

ซึ่งมีความซับซ้อน ดังนั้นการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จึงต้องพิจารณาสามเหลี่ยมความสัมพันธ์ระหว่าง 

วาทกรรม-ปริชาน-สังคม ดังแผนภาพต่อไปนี้

สังคม (society)

วาทกรรม (discourse) ปริชาน (cognition)

ภาพที่ 2 สามเหลี่ยมความสัมพันธ์ระหว่าง วาทกรรม-ปริชาน-สังคม 

(The discourse-cognition-society triangle)

ที่มา: ปรับจาก ฟาน ไดก์ (2003)
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วิธีการวิเคราะห์ทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในงานวิจัยนี้อาศัยแนวทางการวิเคราะห์ตามแนวทาง

ของแฟร์คลัฟ และฟาน ไดก์ โดยอาศัยกรอบ 3 มิติ ของแฟร์คลัฟ น�ามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์รูปภาษา 

ที่มีความสัมพันธ์กับวาทกรรม ตลอดจนอาศัยแนวทางของ ฟาน ไดก์ ในการเช่ือมโยงการวิเคราะห์ภาษาในตัวบท 

ซึง่เป็นการวเิคราะห์ระดบัจลุภาคเข้ากบัมมุมองทางสงัคม ซึง่เป็นการวเิคราะห์ในระดบัมหพัภาค เพ่ือเผยให้เหน็กลวธิี

ทางภาษาที่สัมพันธ์กับการรังแกที่ผู้ใหญ่กระท�าต่อเด็กในวัฒนธรรมไทยผ่านวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น”

ผลการวิจัย
1. ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ที่ผู้ใหญ่ใช้หยอกเย้าเด็ก

ตวับท (Text) หมายถงึ การแสดงออกและการใช้ภาษาของคนในสังคม ผู้วจัิยวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ภาษากบัวาทกรรม “รกัดอกจงึหยอกเล่น” ทีผู่ใ้หญ่ใช้หยอกเย้าเด็ก พบกลวธีิทางภาษา 4 กลวธิ ีได้แก่ 1) การกล่าวถงึ 

รูปลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยตรง  2) การกล่าวถึงรูปลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยอ้อม  3) การหลอกให้เสียใจ และ 

4) การกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริง ดังนี้

1.1 การกล่าวถึงรูปลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยตรง

การกล่าวถึงรูปลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยตรงในงานวิจัยนี้ หมายถึง ค�าพูดที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกรูปลักษณ์ 

ของเดก็ในลกัษณะใด ๆ กต็ามทีไ่ม่ใช่การกล่าวถงึรปูลกัษณ์ปกต ิโดยระบถึุงส่วนทีต้่องการหยอกเย้าโดยตรง แล้วส่งผล 

ให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่พอใจ สามารถจ�าแนกย่อยได้เป็น 7 กลวิธี ได้แก่ 1) การกล่าวถึงเด็กท่ีมีรูปร่างอ้วน   

2) การกล่าวถงึเด็กทีม่รีปูร่างผอม  3) การกล่าวถงึฟันหน้าของเด็กทีย่ืน่หรอืใหญ่  4) การกล่าวถงึปานด�าบรเิวณบัน้ท้าย 

ของเด็ก  5) การกล่าวถึงเด็กที่มีรูปร่างสูง  6) การกล่าวถึงเด็กที่มีรูปร่างเตี้ย และ 7) การกล่าวถึงสภาพสกปรก ดังนี้

1.1.1 การกล่าวถึงเด็กที่มีรูปร่างอ้วน

ผู้ใหญ่ท่ีหยอกเย้าเด็กด้วยกลวิธีการกล่าวถึงเด็กที่มีรูปร่างอ้วนด้วยรูปภาษาแสดงการหยอกเย้า  

จากการเก็บข้อมูล พบการใช้รูปภาษาแสดงการหยอกเย้า 3 ค�า ดังนี้

(1) ไอ้อ้วน

ค�าว่า “ไอ้อ้วน” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นลุงของเด็ก โดยมีเจตนากล่าวถึง

รูปร่างของเด็กท่ีอ้วนด้วยวิธีการเติมค�าว่า “ไอ้” หน้าค�าว่า “อ้วน” พร้อมทั้งใช้น�้าเสียงแสดงการเน้นย�้า ตลอดจน

กล่าวซ�้าไปมาหลายรอบท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่พอใจ แล้วแสดงออกด้วยการร้องไห้ในที่สุด เมื่อเด็กร้องไห ้

ผู้ใหญ่ที่หยอกเย้าก็หัวเราะแล้วพูดว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น” 

(2) หมูตอน

ค�าว่า “หมูตอน” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนของพ่อเด็ก โดยมีเจตนา

กล่าวถงึรปูร่างของเดก็ด้วยการเปรยีบเทยีบกบัสตัว์ คอื “หมทูีถ่กูตอน” เพราะธรรมชาติของหมทูีถ่กูตอนมกัจะอ้วน

กว่าหมูทั่วไป แต่ทั้งนี้ ค�าว่า “หมูตอน” เป็นค�าที่ใช้กล่าวเปรียบคนอ้วนที่ใช้โดยทั่วไปอยู่แล้วในสังคมไทย ผู้ใหญ ่

ที่หยอกเย้าจึงน�าค�านี้มากล่าวล้อเลียนเด็ก เมื่อเด็กถูกล้อเลียนด้วยค�าดังกล่าวจึงแสดงความไม่พอใจด้วยการตะโกน

ปฏิเสธ ผู้ใหญ่ที่หยอกเย้าพูดว่า “โอ๋ ๆ เพราะรักถึงหยอกเล่น”

(3) ตุ้มตุ้ย

ค�าว่า “ตุ้มตุ้ย” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นน้าของเด็ก โดยมีเจตนากล่าวถึง 

รูปร่างของเด็กด้วยการใช้ส�านวนภาษาที่เข้าใจท่ัวไปในสังคมไทยว่าหมายถึงการกล่าวถึงรูปร่างอ้วน ผู้หยอกเย้า 



“รักดอกจึงหยอกเล่น”: การศึกษากลวิธีทางภาษาแสดงการหยอกเย้าในวัฒนธรรมไทย



เรยีกเด็กว่า “น้องตุ้มตุ้ย” หลายครัง้ จนเดก็แสดงอาการไม่พอใจด้วยการเดนิไปน่ังตกัแม่และไม่ยอมพดูกบัผูห้ยอกเย้า  

ผู้ใหญ่ที่หยอกเย้ายิ้มแล้วพูดว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น”

1.1.2 การกล่าวถึงเด็กที่มีรูปร่างผอม

ผู้ใหญ่ท่ีหยอกเย้าเด็กด้วยกลวิธีการกล่าวถึงเด็กที่มีรูปร่างผอมด้วยรูปภาษาแสดงการหยอกเย้า  

จากการเก็บข้อมูล พบการใช้รูปภาษาแสดงการหยอกเย้า 3 ค�า ดังนี้

(1) ไอ้แห้ง

ค�าว่า “ไอ้แห้ง” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นตาของเด็ก โดยมีเจตนากล่าวถึง

รปูร่างของเด็กทีผ่อมด้วยวธิกีารเตมิค�าว่า “ไอ้” หน้าค�าว่า “แห้ง” โดยกล่าวซ�า้ไปมาหลายรอบท�าให้เดก็เกดิความรูสึ้ก 

ไม่พอใจ แล้วเดินหนีออกไปนอกห้อง จากนั้นผู้ใหญ่ที่หยอกเย้าก็ยิ้มแล้วพูดว่า “เพราะรักดอกจึงหยอกเล่น”

(2) ก้าง/ขี้ก้าง

ค�าว่า “ก้าง” หรอื “ข้ีก้าง” กล่าวโดยผูใ้หญ่เพศชาย มคีวามสมัพนัธ์เป็นพ่อของเด็ก โดยมเีจตนา

กล่าวถึงรูปร่างของเด็กที่ผอมด้วยการเปรียบเทียบกับกระดูกของปลา โดยกล่าวซ�้าไปมาหลายรอบท�าให้เด็ก 

เกิดความรู้สึกไม่พอใจ แล้วแสดงอารมณ์โกรธ จากนั้นพ่อจึงยิ้มแล้วพูดว่า “เพราะรักหรอกจึงหยอกเล่น”

(3) ตานขโมย 

ค�าว่า “ตานขโมย” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศหญิง มีความสัมพันธ์เป็นยายของเด็ก โดยมีเจตนา 

กล่าวถึงรูปร่างของเด็กท่ีผอมด้วยการเปรียบเทียบกับชื่อโรคขาดสารอาหาร โดยกล่าวซ�้าไปมาหลายรอบท�าให้เด็ก

เกิดความรู้สึกไม่พอใจ แล้วแสดงอารมณ์โกรธ จากนั้นผู้ใหญ่จึงยิ้มแล้วพูดว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น”

1.1.3 การกล่าวถึงฟันหน้าของเด็กที่ยื่นหรือใหญ่

ผูใ้หญ่ท่ีหยอกเย้าเดก็ด้วยกลวธิกีารกล่าวถงึฟันหน้าของเดก็ทีย่ืน่หรอืใหญ่ด้วยรปูภาษาแสดงการหยอกเย้า  

จากการเก็บข้อมูล พบการใช้รูปภาษาแสดงการหยอกเย้า 2 กลุ่ม ดังนี้

(1) เหยิน/หนูเหยิน/เหยินเฟย

ค�าว่า “เหยิน” “หนูเหยิน” หรือ “เหยินเฟย” จากข้อมูลพบว่ามีผู้ใหญ่หลายคนใช้หยอกเย้า

เด็กที่เริ่มมีฟันแท้คู่หน้าขึ้น ซึ่งฟันยื่นออกมานอกริมฝีปาก โดย “เหยิน” “หนูเหยิน” เป็นกล่าวถึงลักษณะฟันที่ยื่น

อย่างตรงไปตรงมา ส่วนค�าว่า “เหยินเฟย” ก็เป็นการกล่าวถึงลักษณะฟันที่ยื่นอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันเพราะค�า 

ที่ต้องการสื่อความหมายหลักคือค�าว่า เหยิน ส่วนการเติมค�าว่า เฟย เพื่อน�าไปพ้องกับวิธีการตั้งชื่อแบบจีนซึ่งท�าให้

การหยอกเย้ามีความซับซ้อนขึ้นเท่านั้น

(2) จอบ/ฟันจอบ

ค�าว่า “จอบ” จากข้อมูลพบว่ามีผู ้ใหญ่หลายคนใช้หยอกเย้าเด็กที่เริ่มมีฟันแท้คู ่หน้าข้ึน  

ซึ่งฟันนั้นมีขนาดใหญ่ โดยเปรียบเทียบกับจอบที่เป็นอุปกรณ์ส�าหรับท�าการเกษตร

1.1.4 การกล่าวถึงปานด�าหรือรอยเขียวหรือรอยคล�้าบริเวณบั้นท้ายของเด็ก

ผูใ้หญ่ทีห่ยอกเย้าเดก็ด้วยกลวธิกีารกล่าวถงึปานด�าบรเิวณบ้ันท้ายของเดก็ด้วยรปูภาษาแสดงการหยอกเย้า  

จากการเก็บข้อมูล พบการใช้รูปภาษาแสดงการหยอกเย้า 2 ค�า ดังนี้

(1) ตูดด�า/ตูดหมึก

ค�าว่า “ตูดด�า” และ “ตูดหมึก” จากข้อมูลพบว่ามีผู้ใหญ่หลายคนใช้หยอกเย้าเด็กที่มีปานด�า 

ที่บั้นท้ายหรือก้น ผู้ใหญ่หลายคนเวลาหยอกเย้าเด็กด้วยกลวิธีนี้มักพยายามดึงกางเกงหรือเปิดกระโปรงของเด็ก 

เพื่อเผยให้เห็นรอยปานด�าด้วย ซึ่งถ้าเด็กยิ่งขัดขืนผู้ใหญ่ที่หยอกเย้าก็มักแสดงอาหารพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
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1.1.5 การกล่าวถึงเด็กที่มีรูปร่างสูง
ผู ้ใหญ่ท่ีหยอกเย้าเด็กด้วยกลวิธีการกล่าวถึงเด็กที่มีรูปร่างสูงด้วยรูปภาษาแสดงการหยอกเย้า  

จากการเก็บข้อมูล พบการใช้รูปภาษาแสดงการหยอกเย้า 4 ค�า ดังนี้
(1) เด็กโข่ง
ค�าว่า “เด็กโข่ง” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นลุงของเด็ก โดยมีเจตนากล่าวถึง

รูปร่างของเด็กที่ตัวสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน โดยกล่าวซ�้าไปมาหลายรอบท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่พอใจ แล้วแสดง
อารมณ์โกรธ จากนั้นผู้หยอกเย้าจึงยิ้มแล้วพูดว่า “เพราะรักหรอกจึงหยอกเล่น”

(2) ยักษ์
ค�าว่า “ยักษ์” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนของพ่อ โดยมีเจตนากล่าวถึง

รูปร่างของเด็กที่ตัวสูงและอ้วนกว่าเด็กในวัยเดียวกัน เมื่อเด็กแสดงความไม่พอใจด้วยการขว้างปาสิ่งของ จากนั้น 
ผู้หยอกเย้าจึงหัวเราะแล้วพูดว่า “รักหรอกจึงหยอกเล่น”

(3) โย่ง
(4) โยกเยก
ค�าว่า “โย่ง” และ โยกเยก” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนของพ่อ  

โดยมีเจตนากล่าวถึงรูปร่างของเด็กที่ตัวสูงกว่าเด็กในวัยเดียวกัน  ค�าว่า “โย่ง” เป็นค�าที่ผู้ใหญ่กล่าวซ�้าหลายครั้ง 
แต่เดก็ก็ยงัไม่ยอมพดูด้วยจงึเปลีย่นเป็นค�าว่า “โยกเยก” เมือ่เด็กแสดงความไม่พอใจด้วยการไม่พูดด้วยแล้วเดินหนไีป  
จากนั้นผู้หยอกเย้าจึงหัวเราะแล้วพูดว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น”

1.1.6 การกล่าวถึงเด็กที่มีรูปร่างเตี้ย
ผู้ใหญ่ที่หยอกเย้าเด็กด้วยกลวิธีการกล่าวถึงเด็กที่มีรูปร่างเต้ียด้วยรูปภาษาแสดงการหยอกเย้า  

จากการเก็บข้อมูล พบการใช้รูปภาษาแสดงการหยอกเย้า 2 ค�า ดังนี้
(1) เตี้ยหมาตื่น
ข้อความว่า “เตีย้หมาตืน่” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มคีวามสัมพันธ์เป็นลุงของเด็ก โดยมเีจตนา

กล่าวถงึรปูร่างของเดก็ทีต่วัเลก็กว่าเด็กในวยัเดยีวกนั โดยหยอกเย้าด้วยการร้องเป็นเพลงว่า “เต้ียหมาต่ืน กลางคนืหมาหอน  
ไอ้เตี้ยไม่นอน หมาหอนตอนกลางคืน” ร้องซ�้าหลายรอบท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่พอใจ แล้วแสดงอารมณ์โกรธ  
จากนั้นผู้หยอกเย้าจึงหัวเราะแล้วพูดว่า “เพราะรักหรอกจึงหยอกเล่น”

(2) เด็กแคระ
ค�าว่า “เดก็แคระ” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นอาของเด็ก โดยมีเจตนากล่าวถงึ 

รูปร่างของเด็กที่ตัวเล็กกว่าเด็กในวัยเดียวกัน เด็กเกิดความรู้สึกไม่พอใจ แล้วแสดงอารมณ์โกรธ จากนั้นผู้หยอกเย้า
จึงยิ้มแล้วพูดว่า “เพราะรักจึงหยอกเล่น”

1.1.7 การกล่าวถึงสภาพสกปรก
ผูใ้หญ่ทีห่ยอกเย้าเดก็ด้วยกลวธิกีารกล่าวถงึสภาพสกปรกด้วยรปูภาษาแสดงการหยอกเย้า จากการเกบ็ข้อมูล  

พบการใช้รูปภาษาแสดงการหยอกเย้า 2 เรื่อง ดังนี้
(1) ขี้มูกเยิ้ม/ขี้มูกแห้ง/เด็กขี้มูก/ไอ้ขี้มูกเขียว
การกล่าวถึง “ข้ีมกู” จากข้อมลูพบว่ามผีูใ้หญ่หลายคนใช้หยอกเย้าเดก็ทีเ่ป็นก�าลงัป่วยเป็นโรคหวดั  

ซ่ึงเด็กบางคนก็มีน�้ามูกใสไหลออกจากจมูกหรือบางคนก็มีน�้ามูกแห้งติดที่จมูก เด็กมักไม่พอใจกับการถูกหยอกเย้า
และพยายามใช้มือเช็ดท�าความสะอาดจมูก ซึ่งอาจท�าให้คราบน�้ามูกเปรอะเปื้อนมากขึ้น ผู้ใหญ่ที่หยอกเย้าก็มัก 
แสดงท่าทางรังเกียจประกอบการหยอกเย้าด้วย
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(2) ไอ้เหา

การกล่าวถึงเรื่อง “เหา” จากข้อมูลพบว่ามีผู้ใหญ่หลายคนใช้หยอกเย้าเด็กผู้หญิง แม้ว่าจะใช ้

ค�าว่า “ไอ้” ซึ่งเป็นค�าเรียกเพศชาย เนื่องจากเด็กหญิงมีผมยาวกว่าเด็กชายจึงเป็นโรคเหาได้ง่ายกว่า เด็กมักไม่พอใจ

กับการถูกหยอกเย้า โดยแสดงความขุ่นเคือง เช่น การชักสีหน้า การปฏิเสธหรือการแสดงอาการโมโห

1.2 การกล่าวถึงรูปลักษณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยอ้อม

การกล่าวถึงรปูลกัษณ์ท่ีไม่พงึประสงค์โดยอ้อมในงานวจิยันี ้หมายถงึ ค�าพดูทีผู่ใ้หญ่ใช้เรยีกรปูลกัษณ์ของเดก็ 

ในลักษณะใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่การกล่าวถึงรูปลักษณ์ปกติ โดยระบุถึงส่วนที่ต้องการหยอกเย้าโดยอ้อม ต้องอาศัย 

การตีความเล็กน้อยจึงจะเข้าใจสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการสื่อเพ่ือหยอกเย้าเด็ก แล้วส่งผลให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

เช่นเดียวกับกลวิธีแรก สามารถจ�าแนกย่อยได้เป็น 3 กลวิธี ได้แก่ 1) การใช้ค�าผวน  2) การใช้ค�าก�ากวม และ  

3) การตั้งฉายา ดังนี้

1.2.1 การใช้ค�าผวน

ค�าผวน หมายถึง น. ค�าที่พูดทวนกลับได้ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 259) จาก 

การรวบรวมข้อมูลพบว่าผู้ใหญ่ใช้ค�าผวนเพื่อหยอกเย้าเด็ก 2 ค�าดังนี้

(1) ต�าดูด

ค�าว่า “ต�าดูด” ผวนได้ว่า “ตูดด�า” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศหญิง มีความสัมพันธ์เป็นป้าของเด็ก  

โดยมีเจตนากล่าวถึงปานด�าที่ก้นของเด็ก โดยกล่าวซ�้าไปมาหลายรอบท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่พอใจแล้วแสดง

อารมณ์โกรธ จากนั้นผู้ใหญ่จึงยิ้มแล้วพูดว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น”

(2) โนตม

ค�าว่า “โนตม” ผวนได้ว่า “นมโต” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศหญิง มีความสัมพันธ์เป็นป้าของเด็ก  

ในบริบทของข้อมูลนี้ผู้ใหญ่กล่าวถึงเด็กชายที่มีรูปร่างอ้วนจนมีเนื้อบริเวณหน้าอกย้อย โดยกล่าวซ�้าไปมาหลายครั้ง 

ท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่พอใจ แล้วแสดงอารมณ์โกรธ จากนั้นผู้ใหญ่จึงหัวเราะแล้วพูดว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น”

1.2.2 การใช้ค�าก�ากวม

การใช้ค�าก�ากวม หมายถงึ การใช้ค�าทีม่คีวามหมายหลายนยั แต่เมือ่ปรากฏในบรบิทสถานการณ์ทีผู่ใ้หญ่

หยอกเย้าเด็ก เดก็สามารถตีความความหมายทีมี่นัยด้านลบทีผู่ใ้หญ่กล่าวถึงตนเองได้ สงัเกตได้จากการแสดงพฤติกรรม

ปฏิเสธการหยอกเย้าที่เด็กกระท�า จากการรวบรวมข้อมูลพบ 2 ค�า ดังนี้

(1) ฟันไม่เข้า

ค�าว่า “ฟันไม่เข้า” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศหญิง มคีวามสมัพนัธ์เป็นป้าของเดก็ โดยมเีจตนากล่าวถงึ 

ฟันของเด็กที่ยื่นมากกว่าปกติ โดยกล่าวซ�้าไปมาหลายรอบท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่พอใจ แล้วแสดงอารมณ์โกรธ 

จากนั้นผู้ใหญ่จึงหัวเราะแล้วพูดว่า “เพราะรักดอกจึงหยอกเล่น”

(2) เขียว

ค�าว่า “เขียว” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นลุงของเด็ก โดยมีเจตนากล่าวถึงเด็ก

ที่มีผิวคล�้า โดยเรียกซ�้าไปมาหลายครั้ง ท�าให้เด็กเกิดความรู้สึกไม่พอใจจึงร้องไห้ จากนั้นผู้ใหญ่จึงหัวเราะแล้วพูดว่า 

“เพราะรักหรอกจึงหยอกเล่น”

1.2.3 การตั้งฉายา

การตั้งฉายา หมายถึง การใช้ค�าเรียกอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของเด็ก ซึ่งรูปภาษาท่ีผู้ใหญ่น�ามาใช้ตั้งฉายาเด็ก 

มีนัยกล่าวถึงสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ จากการรวบรวมข้อมูลพบการตั้งฉายาจ�านวน 3 ค�าเห็นได้ดังต่อไปนี้
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(1) หนูหิ่น

ฉายา “หนูหิ่น” กล่าวโดยผู้ใหญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นลุงของเด็ก โดยมีเจตนากล่าวถึง

เด็กที่โหนกแก้มสูง ซึ่งในบริบทมีการกล่าวค�าว่า “หน้าลาว” ประกอบด้วย โดยเรียกซ�้าไปมาหลายครั้ง ท�าให้เด็ก 

เกิดความรู้สึกไม่พอใจจึงร้องไห้ จากนั้นผู้ใหญ่จึงหัวเราะแล้วพูดว่า “เพราะรักดอกจึงหยอกเล่น”

(2) ลูกลิง/จ๋อ

ฉายา “ลูกลงิ” หรือ “จ๋อ” จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าเป็นฉายาทีผู่ใ้หญ่จ�านวนมากใช้เรยีกเดก็ 

เพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่าเดก็มลีกัษณะไม่อยูน่ิง่หรอืซนเหมือนกบัลงิ ซ่ึงเมือ่เดก็แสดงความไม่พอใจในรปูแบบต่าง ๆ  ผู้ใหญ่ทีห่ยอกเย้า 

ก็มักจะพูดว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น”

(3) เขียวหมาวัด

ฉายา “เขยีว” กล่าวโดยผูใ้หญ่เพศชาย มีความสัมพันธ์เป็นตาของเด็ก โดยมีเจตนากล่าวถงึเดก็

ที่มีผิวคล�้าแล้วเติมสร้อยว่า “หมาวัด” มีนัยหมายถึงการถูกทิ้ง ไม่มีใครสนใจ โดยเรียกซ�้าไปมาหลายครั้ง ท�าให้เด็ก

เกิดความรู้สึกไม่พอใจจึงร้องไห้ จากนั้นผู้ใหญ่จึงหัวเราะแล้วพูดว่า “เพราะรักหรอกจึงหยอกเล่น” 

1.3 การหลอกให้เสียใจ

การหลอกให้เสียใจ หมายถึง กลวิธีทางภาษาที่ผู้ใหญ่จงใจกล่าวถึงเร่ืองที่ไม่เป็นจริงโดยหวังผลในเชิง

บัน่ทอนความรูส้กึม่ันคงทางจติใจ หรอืหวังผลให้เกิดความลังเลสงสัย กลวธิทีางภาษานีม้คีวามน่าสนใจว่า ผู้หยอกเย้า 

หวังผลให้เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พอใจ ยิ่งเด็กแสดงความไม่พอใจมากขึ้นเท่าใดผู้ใหญ่จะยิ่งรู้สึกสนุกและพึงพอใจ 

ในผลของการหยอกเย้าครั้งนั้น ๆ จากการเก็บข้อมูลพบตัวอย่างดังต่อไปนี้

(1) แม่ไม่รักแล้ว

(2) หมาหัวเน่า

จากตวัอย่าง ผูใ้หญ่จ�านวนมากใช้เพือ่หยอกเหย้าเดก็ในสถานการณ์ทีแ่ม่ก�าลงัตัง้ครรภ์น้องของเดก็  

ผูใ้หญ่จะหยอกด้วยรปูภาษาดังกล่าวเพือ่หวงัผลให้เดก็แสดงพฤตกิรรมต่อต้านหรือปฏิเสธ ผูใ้หญ่ทีห่ยอกเย้ากจ็ะรูส้กึสนกุ 

(3) เด็กเก็บมาเลี้ยงหรือเกิดจากกระบอกไม้ไผ่

(4) คนนี้ไม่ใช่แม่แท้ ๆ

(5) หมาคาบเอามาให้

จากตวัอย่าง ผูใ้หญ่จ�านวนมากผลติซ�า้รปูภาษาเหล่านีเ้พือ่ใช้หยอกเหย้าเดก็ในสงัคมทัว่ไปอยูเ่สมอ  

ผูใ้หญ่จะหยอกด้วยรปูภาษาดงักล่าวเพือ่หวังผลให้เดก็แสดงปฏิกริยิาตอบโต้ เช่น ปฏเิสธ ร้องไห้ หรอืแสดงความโกรธ  

ผู้ใหญ่ที่หยอกเย้าก็จะรู้สึกสนุก

การหลอกให้เสียใจผู้ใหญ่มักใช้หยอกเย้าเด็กในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็ก  

การหยอกเย้าในลักษณะนี้อาจส่งผลให้เด็กบางคนเสียใจมากจนเกิดเป็นความเครียด หรือเด็กบางคนอาจจะรู้สึก 

ไม่มั่นใจ สงสัยในความสัมพันธ์ของตนเองกับมารดา จนเกิดเป็นความหวาดระแวงในจิตใจได้

1.4 การกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริง

การกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีไม่เป็นจริง หมายถึง กลวิธีทางภาษาที่ผู้ใหญ่จงใจกล่าวถึงเรื่องที่ไม่เป็นจริง 

โดยหวงัผลให้เดก็แสดงพฤตกิรรมปฏิเสธหรอืไม่เหน็ด้วยกบัสิง่ทีผู่ใ้หญ่กล่าวหยอกเย้า กลวิธทีางภาษาน้ีมคีวามน่าสนใจ 

ว่าผู้หยอกเย้าหวังผลว่ายิ่งเด็กแสดงพฤติกรรมไม่พอใจหรือเน้นย�้าการปฏิเสธมากข้ึนเท่าใด ผู้ใหญ่จะยิ่งรู้สึกสนุก 

และพึงพอใจในผลของการหยอกเย้าครั้งนั้น ๆ จากการเก็บข้อมูลพบตัวอย่างดังต่อไปนี้
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(1) เด็กคนนี้ชอบกินขี้หมา

(2) เด็กกินขี้จิ้งจก

จากข้อความผูใ้หญ่หยอกเย้าเด็กด้วยการกล่าวถงึเหตุการณ์ทีไ่ม่เป็นจริง คอืบอกว่าเด็กชอบกิน

ของสกปรก คือขี้หมาและขี้จิ้งจก

(3) ขนมอันนี้ต้องขโมยมาแน่นอน

จากข้อความผู้ใหญ่หยอกเย้าเด็กด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริง คือบอกว่าขนมที่เด็ก

ก�าลังกินอยู่นั้นเป็นของที่ขโมยมา ซึ่งเป็นเสมือนการกล่าวหาว่าเด็กกระท�าผิด

(4) เด็กคนนี้สะสมขี้ฟัน

(5) เลี้ยงหนอนอยู่ในรูตูด

(6) เด็กมีเห็บเกาะไหล่

จากข้อความผู้ใหญ่หยอกเย้าเด็กด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริง คือบอกว่าเด็กคนนี้ 

มีสิ่งปฏิกูลอยู่ในร่างกาย การหยอกเย้าด้วยรูปภาษานี้ผู้ใหญ่มักแสดงท่าทางรังเกียจประกอบการพูดหยอกเย้าด้วย

จากตัวอย่างผู้ใหญ่ผลิตซ�้ารูปภาษาเพื่อหยอกเย้าเด็กด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีไม่เป็นจริงบ่อยครั้ง  

เดก็บางคนสามารถตคีวามเข้าใจว่าเป็นเรือ่งเล่นกจ็ะหวัเราะสนกุไปกบัการหยอกเย้าด้วยกลวธินีี ้แต่ในขณะเดยีวกัน

ก็มีเด็กอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าการหยอกเย้าด้วยการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ไม่เป็นจริงเป็นเสมือนการกล่าวหาตัวเด็ก  

ส่งผลให้เด็กแสดงการต่อต้านหรือปฏิเสธ ซึ่งผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกสนุกกับปฏิกิริยาตอบโต้นั้น ๆ 

2. การใช้ค�าพูดว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น” กับความคิดเบื้องหลัง

จากการรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามในส่วนความคดิเบือ้งหลงัของการใช้ค�าพดูว่า “รกัดอกจงึหยอกเล่น”  

ผู้วิจัยพบชุดค�าที่สัมพันธ์กับการหยอกเย้า อันน�าไปสู่การเลือกใช้ค�าพูดว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น” 3 กลุ่ม ได้แก่  

1) ค�าศพัท์ทีแ่สดงให้เหน็ว่าการหยอกเย้าเป็นการแสดงความรกั  2) ค�าศพัท์ท่ีแสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นเรือ่งตลก  

และ 3) ค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องปกติ ดังนี้

2.1 ค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นการแสดงความรัก

จากการรวบรวมข้อมูลพบค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นการแสดงความรัก ดังตาราง 

และตัวอย่างต่อไปนี้

ค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นการแสดงความรัก
ค�าศัพท์

รัก น่ารัก เอ็นดู 

ตัวอย่าง (1) น่ารักเลยหยอกเล่น (ล1)

ตัวอย่าง (2) หยอกเล่นเพราะเอ็นด ู(ย2)

จากตวัอย่างข้างต้นจะเหน็ได้ว่า ในมมุมองของผูใ้หญ่การหยอกเย้าเดก็เป็นการแสดงความพงึใจของผูใ้หญ่

ที่มีต่อเด็ก ได้แก่ เห็นว่าเด็กน่ารักหรือน่าเอ็นดู จึงเลือกแสดงความรู้สึกพึงใจนั้น ๆ ด้วยการหยอกเย้าด้วยค�าพูด 

ที่มีนัยด้านลบ ซึ่งไม่ตรงตามความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ใหญ่

2.2 ค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องตลก

จากการรวบรวมข้อมูลพบค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นเร่ืองตลก ดังตารางและตัวอย่าง 

ต่อไปนี้
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ค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องตลก
ค�าศัพท์

สนุก ตลก ข�า ข�า ๆ เอาฮา 

ตัวอย่าง (3) หยอกเล่นใหต้ลก ๆ (อญ2)

ตัวอย่าง (4) หยอกเอาฮาข�า ๆ น่ะ (อช1)

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าในมุมมองของผู ้ใหญ่การหยอกเย้าเด็กเป็นเรื่องตลกที่ท�าให้เกิด 

ความสนุกสนาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีความสัมพันธ์กับความคิดที่ว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องปกติด้วย

2.3 ค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องปกติ

จากการรวบรวมข้อมูลพบค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องปกติ ดังตารางและตัวอย่าง 

ต่อไปนี้

ค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องปกติ
ค�าศัพท์

ทั่วไป ใคร ๆ ก็ท�า ชิว ๆ ธรรมดา ปกติ เล่น ๆ ไม่...ซีเรียส

ตัวอย่าง (5) แต่ก่อนสมยัเดก็ ๆ  ใคร ๆ  กท็�า ใคร ๆ  กห็ยอกเดก็ทัง้นัน้แหละ บางทีก่ห็ลอกเด็กไปเลย  

(พพ3)

ตัวอย่าง (6) หยอกเด็กเป็นเรื่องธรรมดาเลยไมม่ีใครมาซีเรียสเลยนะ (น1)

จากตวัอย่างข้างต้นจะเหน็ได้ว่าในมมุมองของผูใ้หญ่เหน็ว่าการหยอกเย้าเป็นเรือ่งปกตทิีส่ามารถกระท�าได้ 

ไม่ใช่เรื่องส�าคัญอะไร

จากทีก่ล่าวมาจะเห็นได้ว่าความคิดเกีย่วกบัการหยอกเย้าในมมุมองผูใ้หญ่นัน้เป็นเจตนาดทีีจ่ะแสดงความรัก 

หรอืสร้างความตลกสนุกสนาน อีกทัง้ยังมองว่าเป็นเร่ืองปกติท่ัวไป จึงไม่ได้ให้ความส�าคญักับผลกระทบในด้านความรูส้กึ 

ของเดก็ แต่เม่ือเดก็แสดงความไม่พอใจ ผูใ้หญ่กจ็ะเลอืกใช้ค�าพดูในท�านอง “รกัดอกจงึหยอกเล่น” เพือ่อธบิายเจตนา

ที่แท้จริงของตนเองให้เด็กทราบภายหลังจากที่ตนได้พูดหยอกเย้าไป แล้วเด็กแสดงความไม่พอใจ 

3. วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ที่ผู้ใหญ่ใช้หยอกเย้าเด็ก

วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discourse practice) หมายถึงการผลิตตัวบท การตีความตัวบท ตลอดจน 

การบริโภคความหมายของตัวบทด้วย วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ที่ผู ้ใหญ่ 

ใช้หยอกเย้าเด็ก พบว่าเป็นผลของกระบวนการสื่อสารที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ผลิตตัวบทค�าพูดหยอกเย้าเด็ก เมื่อพิจารณา 

ตัวบทค�าพูดหยอกเย้าทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นค�าพูดท่ีมีนัยด้านลบท้ังหมด ในส่วนการตีความและการบริโภคตัวบท  

เด็กอยู่ในฐานะผู้รับตัวบท และเด็กกลุ่มหนึ่งอาจตีความได้ว่าตัวบทนี้เป็นเร่ืองหยอกเย้า แต่ในขณะเดียวกัน 

เด็กอีกกลุ่มหน่ึงอาจตีความในเชิงว่าผู้ใหญ่ก�าลังคุกคามตนด้วยค�าพูด เด็กจึงแสดงพฤติกรรมตอบโต้ด้วยการแสดง

ความไม่พอใจด้วยวิธีการต่าง ๆ

ทัง้น้ีเพราะการตคีวามเป็นผลมาจากประสบการณ์และพ้ืนฐานทางอารมณ์ของผูร้บัสาร เด็กทีม่ปีระสบการณ์ 

ไม่ดเีก่ียวกับค�าพดูอาจตคีวามสถานการณ์การหยอกเย้าไปในทศิทางทีร่นุแรงกว่าเดก็กลุม่ทีม่มีมุมองว่าค�าพดูหยอกเย้า 

เป็นเรื่องเล่นไม่จริงจัง หรือเด็กกลุ ่มท่ีมีพื้นฐานอารมณ์แบบวิตกกังวลอาจตีความสถานการณ์การหยอกเย้า 

ไปในทิศทางลบมากกว่าเด็กกลุ่มที่มีพื้นฐานอารมณ์แบบร่าเริงก็เป็นได้



“รักดอกจึงหยอกเล่น”: การศึกษากลวิธีทางภาษาแสดงการหยอกเย้าในวัฒนธรรมไทย



4. วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมของวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ที่ผู้ใหญ่ใช้หยอกเย้าเด็ก

วถิปีฏบัิตทิางสงัคมวฒันธรรม (sociocultural practice) หมายถงึปัจจยัทางสงัคมทีส่่งอทิธิพลต่อการผลติ

ตวับท และรวมถงึกระบวนการทีต่วับทนัน้แพร่กระจายสูส่งัคมด้วย วาทกรรม “รกัดอกจงึหยอกเล่น” ทีแ่พร่กระจาย

ในสังคมไทยนั้นเกี่ยวข้องกับระบบความคิดการเคารพผู้อาวุโส ส่งผลให้การกระท�าของผู้ใหญ่เป็นผู้มีอ�านาจ 

เหนือความรู ้สึกของเด็ก อีกท้ังอาจมองได้ว่าการกระท�าของผู ้ใหญ่เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ทั้งนี ้

เมื่อพิจารณาวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรมของไทยจะเห็นว่าวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” เป็นวาทกรรมที่มีอยู่

ในวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังมีการผลิตซ�้าจากรุ่นสู่รุ่น เด็กท่ีเคยถูกหยอกเย้าจากผู้ใหญ่ เมื่อโตข้ึน 

เป็นผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะกระท�าการหยอกเย้าเด็กในรุ่นถัดไป เพราะวาทกรรมนี้ฝังอยู่ในความคิดจึงมิได้ประเมินผล 

ของการกระท�าของตนเองว่าเป็นการคุกคามเด็กหรือไม่ 

จากการศึกษาผู้วิจัยพยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของกลวิธีทางภาษาที่ใช้หยอกเย้ากับวาทกรรม  

“รักดอกจึงหยอกเล่น” สถานการณ์ทั้งหมดในกลุ่มข้อมูลซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ท�าให้ผู้ฟังไม่พอใจ จึงเกิดวาทกรรม 

“รกัดอกจงึหยอกเล่น” ตามมานัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่าความสัมพันธ์ของการแสดงความรักท่ีผู้ใหญ่มต่ีอเด็กในวฒันธรรมไทย

ของคนบางกลุม่ไม่นยิมแสดงออกความความรกัด้วยค�าพดูอย่างตรงไปตรงมา ดงัผูใ้ห้ข้อมลูคนหนึง่กล่าวว่า “จะบอกว่า 

รกัหลานหรอืหลานน่ารกัแบบตรงๆ กก็ระดากจะเลีย่น ๆ  กพ็ดูหยอก ๆ  ไปข�า ๆ  คดิว่าเดก็น่าจะเข้าใจนะเพราะเราหยอก 

ก็ยิ้มไม่ได้วางท่าดุอะไร” จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าในมุมมองของผู้ใหญ่การหยอกถือเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่ง 

ที่ไม่ต้องพูดแบบตรงไปตรงมา ท้ังน้ี อาจเป็นเพราะในวัฒนธรรมไทยผู้ใหญ่จะรู้สึกเขินอายกับการบอกความรู้สึกว่า

รักแบบตรงไปตรงมาก็เป็นได้

เมื่อผู้ใหญ่เลือกวิธีการแสดงความรักด้วยค�าพูดหยอก ซึ่งค�าพูดที่ใช้ไม่ตรงตามเจตนาที่แท้จริงของผู้พูด  

แต่ผู้พูดคาดหมายว่าผู้ฟังจะสามารถตีความและเข้าใจได้ แต่เมื่อสถานการณ์ไม่เป็นไปดังคาดหมาย ผู้ฟังคือเด็ก 

ไม่สามารถตีความแล้วเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของผู้ใหญ่ เพราะเด็กตีความและเข้าใจที่ระดับค�าพูดที่หยอกเย้าเท่านั้น 

แต่ไม่สามารถตคีวามเจตนาทีแ่ท้จรงิของผูใ้หญ่ได้ เดก็จงึแสดงความไม่พอใจ ซึง่สญัญาณความไม่พอใจดงักล่าวท�าให้

ผู้ใหญ่ทราบได้ว่าเด็กไม่เข้าใจเจตนาที่แท้จริงของตน ดังนั้นผู้ใหญ่จึงใช้ค�าพูดท�านองว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น”  

เพื่ออธิบายเจตนาที่แท้จริงของตนให้เด็กทราบ ซ่ึงการอธิบายเจตนาท่ีแท้จริงของตนให้เด็กทราบนั้นส่งผลให้ค�าพูด 

ที่ว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น” มีบทบาทหน้าที่ในฐานะวาทกรรมด้วย

5. บทบาทหน้าที่ของวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ท่ีส่งผลต่อความคิดที่ก�าหนดพฤติกรรมของผู้ใหญ่ 

ที่กระท�าต่อเด็กในสังคมวัฒนธรรมไทย 

วาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” เป็นวาทกรรมที่มีอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน วาทกรรมนี้มีอ�านาจ

ในการชีน้�าส�านกึทีผ่ดิให้กบัคนในสงัคมไทยว่าผูใ้หญ่มสิีทธิท่ี์จะกระท�าความรุนแรงทางจิตใจต่อเด็ก จากการวเิคราะห์

ข้อมูลแบบสอบถามข้อท่ีถามว่า “ท่านมีประสบการณ์ใช้ค�าพูดท�านองว่า “รักดอกจึงหยอกเล่น” บ้างหรือไม่ ถ้ามี

ท่านจะใช้ในสถานการณ์แบบใด” ผู้วิจัยเห็นว่าวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” มีบทบาทหน้าท่ีส�าคัญท่ีท�าให้ 

วาทกรรมนีค้งอยูใ่นสงัคมไทยมาอย่างยาวนาน 3 ประการ ได้แก่ 1) หน้าทีใ่นการอธบิายความชอบธรรมในการกระท�า 

ต่อเด็ก 2) หน้าที่สืบทอดการผลิตซ�้าการกระท�าความรุ่นแรงทางจิตใจต่อเด็ก และ 3) หน้าท่ีรักษาความสัมพันธ ์

ระหว่างผู้ใหญ่ ดังนี้



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



5.1 หน้าที่ในการอธิบายความชอบธรรมในการกระท�าต่อเด็ก

วาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” มีหน้าที่ในการอธิบายความชอบธรรมในการกระท�าต่อเด็ก กล่าวคือ 

เมือ่ใดกต็ามทีผู่ใ้หญ่หยอกเย้าเด็ก วาทกรรมนีจ้ะถกูใช้กต่็อเม่ือเดก็แสดงความไม่พอใจเพือ่ต่อต้านการหยอกเย้านัน้ ๆ  

ผู้ใหญ่จะเลือกใช้วาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” เพื่ออธิบายสถานการณ์ให้เด็กที่ก�าลังไม่พอใจนั้นให้เข้าใจว่า 

การหยอกเย้าท่ีกระท�าลงไปนั้นท�าไปโดยความรักท่ีผู้ใหญ่มีต่อเด็ก ซ่ึงวาทกรรมนี้จะถูกใช้อธิบายความชอบธรรม 

ในการหยอกเย้าเด็กให้กับพ่อ - แม่หรือผู้ดูแลเด็กด้วย อย่างไรก็ตาม วาทกรรมนี้อยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน 

ในบางคร้ังพ่อ - แม่ หรอืผูป้กครองของเดก็กเ็ป็นผูห้ยอกเย้าบตุรหลานของตนเอง เพราะอาจเหน็ว่าเป็นเรือ่งเลก็น้อย 

หรือเป็นเรื่องตลกก็อาจเป็นได้

เมือ่พิจารณาบทบาทหน้าท่ีของวาทกรรม “รกัดอกจงึหยอกเล่น” ทีใ่ช้อธิบายความชอบธรรมในการทีผู้่ใหญ่ 

กระท�าต่อเด็กนั้น แท้จริงแล้วผู้ใช้วาทกรรมพยายามปกป้องสิทธิ์การใช้อ�านาจที่เหนือกว่าของตนเองในการกระท�า

ต่อเด็กในฐานะผู้ไร้อ�านาจต่อรองโดยไม่รู้ตัว

5.2 หน้าที่สืบทอดการผลิตซ�้าการกระท�าความรุนแรงทางจิตใจต่อเด็ก

วาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” มีหน้าที่สืบทอดการผลิตซ�้าการกระท�าความรุนแรงทางจิตใจต่อเด็ก 

กล่าวคอื วาทกรรมน้ีมลีกัษณะเป็นวงจรการกระท�าทีม่นษุย์กระท�าต่อมนษุย์ด้วยกันอย่างต่อเนือ่ง เมือ่เด็กถกูหยอกเย้า 

แล้วได้รบัการอธบิายว่า “รกัดอกจงึหยอกเล่น” เมือ่เดก็เตบิโตขึน้กม็โีอกาสทีจ่ะกระท�าต่อเดก็รุน่ถดัไป เพราะเขาเหล่านัน้ 

ถูกครอบง�าด้วยวาทกรรมนี้ และเห็นว่าเป็นความชอบธรรมที่ผู้ใหญ่ในสังคมไทยจะสามารถกระท�าต่อเด็กได้

5.3 หน้าที่รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่

วาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” มีหน้าท่ีรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ กล่าวคือ ในสถานการณ์ 

การหยอกเย้าบางครั้งผู้ใหญ่ใช้ค�าพูดรุนแรงเกินไปท�าให้เด็กแสดงความไม่พอใจอย่างมาก เช่น ร้องไห้ไม่หยุด  

โมโหรุนแรง หรือวิ่งหนีไปอย่างไร้จุดหมาย พ่อ - แม่ หรือผู้ปกครองของเด็กอาจรู้สึกขุ่นเคืองใจผู้ที่หยอกเย้าเด็ก  

ดงันัน้ผูห้ยอกเย้าเดก็จะเลอืกใช้วาทกรรม “รกัดอกจงึหยอกเล่น” เพือ่รกัษาความสมัพนัธ์ระหว่างตนเองกบัพ่อ - แม่ 

หรอืผูป้กครองของเด็ก และเพือ่ประนปีระนอมสถานการณ์ทีอ่าจตึงเครียดให้ผ่อนคลายลง ตลอดจนอาจใช้วาทกรรม

เพื่อกลบเลื่อนความรุนแรงที่ตนเองกระท�าต่อเด็กได้อีกด้วย

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ทั้ง 3 ประการส่งผล 

ต่อความคิดที่ก�าหนดพฤติกรรมของผู้ใหญ่ที่กระท�าต่อเด็กในสังคมวัฒนธรรมไทย อีกทั้งวาทกรรมนี้ยังปรากฏ 

ในสงัคมไทยมาอย่างยาวนานจนกระทัง่เสมือนว่าการทีผู่ใ้หญ่สามารถหยอกเย้าเดก็ได้ตามอ�าเภอใจนัน้เป็นเรือ่งปกติ

ในสงัคม ซึง่ผูวิ้จยัจะอธบิายถงึปัจจัยในการด�ารงอยูข่องวาทกรรม “รกัดอกจงึหยอกเล่น” ในสังคมไทยในประเดน็ถัดไป

6. ปัจจัยในการด�ารงอยู่ของวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ในสังคมไทย

ปัจจยัในการด�ารงอยูข่องวาทกรรม “รกัดอกจงึหยอกเล่น” ในสงัคมไทย ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลูส่วนแบบสอบถาม 

ในส่วนข้อทีถ่ามว่า “ท่านมีประสบการณ์พดูหยอกเย้าเด็กหรือไม่ ถ้าม ีเพราะเหตใุดท่านจึงพูดหยอกเย้าเดก็” พบว่า

เป็นผลมาจากความคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) ความคิดในมุมมองของผู้ใหญ่ว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องของการเล่น   

2) ความคิดในมุมมองของผู้ใหญ่ว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องของการแสดงความเอ็นดู และ 3) ความคิดการสืบทอด 

การกระท�าแบบที่ตนเองได้รับในวัยเด็ก ดังนี้



“รักดอกจึงหยอกเล่น”: การศึกษากลวิธีทางภาษาแสดงการหยอกเย้าในวัฒนธรรมไทย



6.1 ความคิดในมุมมองของผู้ใหญ่ว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องของการเล่น

ความคดิในมมุมองของผูใ้หญ่ว่าการหยอกเย้าเป็นเร่ืองของการเล่น ความคดินีเ้ป็นความคดิส�าคญัเนือ่งจาก

ผู้ใหญ่คิดว่าการพูดหยอกเย้าให้เด็กไม่พอใจเป็นเรื่องที่ไม่จริงจัง ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าความคิดนี้เป็นความคิดในมุมมอง

ของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียว โดยมิได้ค�านึงถึงความรู้สึกหรือกระบวนทัศน์การประเมินสถานการณ์ความตึงเครียด 

ของเด็กที่อาจยังแยกแยะเรื่องล้อเล่นกับเรื่องจริงไม่ได้ 

6.2 ความคิดในมุมมองของผู้ใหญ่ว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องของการแสดงความเอ็นดู

ความคิดในมุมมองของผู้ใหญ่ว่าการหยอกเย้าเป็นเรื่องของการแสดงความเอ็นดู ความคิดน้ีเป็นความคิด 

ทีเ่ด่นชดัทีส่ะท้อนผ่านวาทกรรมว่าการหยอกเย้าเด็กนัน้ทีท่�าไปกด้็วยเหตุผลเพราะความรกั ความเอน็ดูทีผู่ใ้หญ่มต่ีอเดก็  

ความคิดนีส่้งผลต่อการก�าหนดพฤติกรรมการแสดงออกความรกัของผูใ้หญ่ในสงัคมไทยมต่ีอเดก็ว่าถ้ารกัเดก็กจ็ะต้อง

แสดงความรักด้วยการหยอกเย้า

หากพจิารณาในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล การแสดงความรกั ความเอน็ดดู้วยการหยอกเย้าสามารถ

สะท้อนให้เหน็ความสมัพนัธ์ว่าผู้ใหญ่ทีเ่ป็นผูห้ยอกเย้าจะต้องมคีวามสมัพนัธ์อนัดกีบัครอบครวัของเดก็ เพราะสามารถ

หยอกเย้าเดก็ให้ขุน่เคอืงแต่ในขณะเดยีวกันก็ยงัสามารถรักษาความสัมพันธ์กบัครอบครัวของเด็กไว้ได้ด้วยวาทกรรม 

“รักดอกจึงหยอกเล่น”

6.3 ความคิดการสืบทอดการกระท�าแบบที่ตนเองได้รับในวัยเด็ก

ความคดิการสบืทอดการกระท�าแบบทีต่นเองได้รบัในวยัเดก็ ความคดินีส่้งผลให้เกดิการผลติซ�า้กระบวนการ

หยอกเย้าที่ผู้ใหญ่กระท�าต่อเด็ก กล่าวคือ ผู้ใหญ่ท่ีเป็นผู้หยอกเย้าเด็กแทบทุกคนมีประสบการณ์การถูกหยอกเย้า 

ในวัยเด็กแทบท้ังสิ้น ซึ่งในวัยเด็กของบุคคลเหล่านี้มีทั้งท่ีเข้าใจว่าเป็นเร่ืองหยอกเล่นไม่จริงจังอะไร และมีท้ังที่รู้สึก

ขุ่นเคืองใจเม่ือถูกหยอกเย้าซึ่งข้ึนอยู่กับวุฒิภาวะในวัยเด็กของบุคคลเหล่านั้น แต่เมื่อบุคคลเหล่านี้โตข้ึนเป็นผู้ใหญ่

กลบัเลอืกกระท�าแบบทีต่นเองได้รบัในวัยเดก็ โดยละเลยความทรงจ�าเกีย่วกบัความรูส้กึขุน่เคืองใจของตนเองในอดตี 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะความคดิการสบืทอดการกระท�าแบบทีต่นเองได้รบัในวยัเดก็เป็นผลมาจากวาทกรรม “รักดอกจงึหยอกเล่น”  

ที่ท�าให้ตนเข้าใจได้ว่าในอดีตที่ตนถูกหยอกเย้าก็เพราะเป็นวิธีการที่ผู้ใหญ่ในตอนนั้นแสดงความรักต่อตนนั่นเอง 

จากประวตัทิางด้านจติและสงัคม (psychosocial history) ของผูท้ีม่คีวามผดิฐานท�าร้ายผูอ้ืน่ เกอืบจะทุกกรณ ี

ทเีดยีวทีร่ะบวุ่าพวกเขาเองกเ็คยถกูคกุคามบางด้านมาก่อน ดังน้ัน ท้ังตัวเองและเหยือ่ของพวกเขาจึงเป็นผู้มปัีญหาทางจติ  

ทั้ง ๆ ที่ปรากฏการณ์น้ีแสดงถึงธรรมชาติของความรุนแรงและการคุกคามผู้อื่นที่ถ่ายทอดส่งผ่านไปเป็นรุ่น ๆ  

(วิมล กมลตระกูล, 2551: 22)

อย่างไรกต็าม กว่าทีผู่ใ้หญ่ท่ีเป็นผูห้ยอกเย้าเด็กในวนันีจ้ะเข้าใจว่าการหยอกเย้าเป็นเร่ืองเล่น กผ่็านระยะเวลา 

ให้วาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” หล่อหลอมความคิดเม่ือตนเองเติบโตจนมีวุฒิภาวะจนมองผ่านอดีตแล้วเข้าใจ

การหยอกเย้านัน้จงึคดิว่าการทีจ่ะหยอกเย้าเดก็ไม่ใช่เร่ืองทีจ่ะส่งผลเสียหายอะไร แต่ทัง้นีผู้้ใหญ่ลืมคดิไปว่าเด็กในวนันี้ 

ยงัไม่ได้มวีฒุภิาวะและยงัไม่เข้าใจกระบวนทศัน์ของวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ในวฒันธรรมไทยเช่นเดยีวกับ

ครั้งวัยเด็กของผู้ใหญ่เหล่านี้เช่นกัน

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าความคิดทั้ง 3 ประการท่ีกล่าวมาเป็นปัจจัยในการด�ารงอยู่ของวาทกรรม  

“รักดอกจึงหยอกเล่น” ในสังคมไทยอย่างเป็นล�าดับ คือ วาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” น�าเสนอความคิดว่า 

การหยอกเหย้าเป็นเรื่องเล่นไม่ควรถือสา การหยอกเย้าเป็นวิธีการแสดงความรักอย่างหนึ่ง และในอดีต แทบทุกคน

ก็เคยถูกหยอกเย้าแต่เมื่อโตขึ้นก็ไม่ได้รู้สึกขุ่นเคืองอะไรจึงเลือกที่จะกระท�าการหยอกเย้าเด็กในรุ่นถัดไป



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



สรุปและอภิปรายผลตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

การศึกษาวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามกรอบมิติทั้ง 3 
ของแฟร์คลัฟ (1995) อาจสะท้อนให้เห็นได้ว่า วาทกรรมนี้เป็นผลของการผลิตตัวบทรูปภาษาที่ผู ้ใหญ่ใช้เพื่อ 
หยอกเย้าเด็ก จากการรวบรวมข้อมูลรูปภาษาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามีความหมายในทางลบและมีเจตนาก่อให้เกิด 
ความขุ่นเคอืงใจให้กบัเดก็ ในด้านวถิปีฏิบตัทิางวาทกรรม รปูภาษาทีผู่ใ้หญ่ใช้เพือ่หยอกเย้าเด็กถกูผลติภายใต้วาทกรรม  
“รักดอกจึงหยอกเล่น” วาทกรรมท�าหน้าท่ีสร้างความชอบธรรมให้ผู้ใหญ่มีอ�านาจในการใช้ค�าพูดที่สามารถกระท�า
ความรุนแรงต่อจิตใจเด็กอยู่ในสภาวะไร้อ�านาจ เด็กท�าได้เพียงปกป้องสิทธิ์ของจิตใจของตนเองด้วยการแสดง 
ความขุน่เคอืงในรปูแบบต่าง ๆ  แต่การปกป้องตนเองนัน้กลบัถกูประเมนิค่าว่าเป็นเพยีงความสนกุชัว่ครัง้คราวของผูใ้หญ่

เรือ่งดงักล่าวสมัพนัธ์กบัวิถปีฏบิตัทิางสังคมและวฒันธรรมไทยทีป่รากฏวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” 
มาอย่างยาวนาน ในวัฒนธรรมไทยให้ความส�าคัญกับการเคารพผู้อาวุโสจนกระทั่งยิ่งเป็นการตอกย�้าให้ผู้ใหญ่มีสิทธิ์
ที่จะสร้างความทุกข์ใจแก่เด็กได้อย่างชอบธรรม เพราะวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” เป็นเครื่องมือรักษา 
ความสมัพันธ์ระหว่างผูห้ยอกเย้ากบัครอบครวัของเด็กไว้อย่างแนบแน่น ทัง้ ๆ  ทีค่รอบครวัควรจะมสีทิธิป์กป้องความสขุ 
ของลกูหลาน แต่กลบัยอมรบัอ�านาจของวาทกรรมจนกระทัง่ถกูครอบง�าว่าการหยอกเย้าคอืการแสดงความรกัทีผู่ใ้หญ่
มีต่อเด็ก จนเปิดประตูให้คนรู้จักใช้ค�าพูดมาท�าร้ายจิตใจลูกหลานโดยที่ผู้ใหญ่ในครอบครัวยังรู้สึกยินดีปรีดาอยู่

ในปัจจบุนัมมุมองเกีย่วกบัการหยอกเย้าเดก็ในสงัคมมกีารเปลีย่นแปลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่พ่อ - แม่ 
ผูป้กครองรุน่ใหม่ทีเ่รียนรูว้ธิกีารเลีย้งดูบตุรหลานตามแนวจติวิทยาเดก็ซ่ึงมแีพร่หลายในสือ่ออนไลน์ รวมถงึเพจเฟซบุก๊ 
ทีมี่คุณหมอเป็นผูใ้ห้ความรู ้แนวทางจติวทิยาเดก็มกัไม่สนบัสนนุให้ผูใ้หญ่หยอกเดก็ด้วยค�าพดูทีอ่าจส่งผลกบัความรูส้กึ 
นัยด้านลบต่อเด็ก แต่สนับสนุนให้ใช้ค�าพูดช่ืนชมเพ่ือเป็นการให้แรงเสริมและสร้างก�าลังให้กับเด็กเพราะถือว่า 
เป็นการเสรมิสร้างพฒันาการความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ดงันัน้ หากสังเกตปรากฏการณ์ในสงัคมจะเหน็ว่าในปัจจบุนั
เริ่มมีกระแสต่อต้านการใช้ค�าพูดหยอกเด็กในทางลบซึ่งสังเกตได้จากสื่อออนไลน์ทั่วไป

เด็กในวัย 2 - 7 ปี “อยู่ในช่วงของการก่อร่างสร้างตัวตนของตนเองขึ้นมา เขาต้องการความภาคภูมิใจ 
ในตัวตน ต้องการเป็นที่รัก ต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่ท่ีดี และต้องการการยอมรับ” (เบญจพร ทวีวัฒนะวงศ์, 
2556: 340) เด็กบางคนเมื่อถูกหยอกเย้าจึงอาจสามารถสร้างบาดแผลในจิตใจได้ 

กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อหยอกเย้าด้วยการกล่าวถึงรูปลักษณ์ท่ีไม่พึงประสงค์โดยตรงและโดยอ้อมอาจส่ง 
ผลกระทบให้เด็กขาดความภาคภูมิใจในตนเอง จนรู้สึกกลายเป็นคนที่มีปมด้อยจากรูปลักษณ์ที่ถูกน�ามาหยอกเย้า 
ส่วนกลวิธีการกล่าวถึงสิ่งท่ีไม่เป็นจริง ในด้านกลวิธีการหลอกให้เสียใจ อาจส่งผลกระทบให้เด็กรู้สึกไม่มั่นใจ 
ในความสัมพันธ์กับครอบครัว จนอาจส่งผลให้เด็กกลายเป็นมีบุคลิกภาพแบบขาดความรักหรือซึมเศร้าได้ อาจส่ง 
ผลกระทบให้เด็กมีบุคลิกภาพแบบแปลกแยก เก็บตัวและไม่ชอบเข้าสังคมได้ 

หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม-ปริชาน-สังคม ตามแนวคิดของฟาน ไดก์ (2003) ที่ผู้วิจัย 
น�ามาประยุกต์ใช้กับแนวคิดการหล่อหลอมบุคลิกภาพ จะเห็นได้ว่าในสังคมไทยถูกครอบง�าด้วยวาทกรรม “รักดอก
จึงหยอกเล่น” มาอย่างยาวนาน เพราะในปริชานของคนในสังคมไทยรับรู้ร่วมกันว่าการที่ผู้ใหญ่พูดหยอกเย้าเด็กคือ
การแสดงความรัก แต่หากมองในเชิงจิตวิทยาเด็ก เด็กในวัย 2 - 7 ปี ยังไม่เข้าใจกระบวนทัศน์การมีอยู่ของวาทกรรม 
“รกัดอกจงึหยอกเล่น” การทีเ่ดก็ถกูกล่าวถงึในด้านลบทัง้รูปลักษณ์หรือการกระท�าย่อมสามารถสร้างความขุน่เคอืงใจ 
ให้เด็ก ซึง่ในช่วงวยัดงักล่าวนีเ้ป็นช่วงท่ีเดก็ซมึซับความสมัพนัธ์ทางสงัคมเพือ่พฒันาบคุลกิภาพด้านการนับถอืตนเอง 
เมื่อเด็กถูกหยอกเย้าในแง่ลบบ่อยครั้งย่อมอาจส่งผลกระทบให้เด็กบางคนไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพด้าน 
การนับถือตนเอง ซึ่งส่งผลให้เป็นคนขาดความมั่นใจในตนเองได้ เห็นได้จากแผนภาพต่อไปนี้ 



“รักดอกจึงหยอกเล่น”: การศึกษากลวิธีทางภาษาแสดงการหยอกเย้าในวัฒนธรรมไทย



สังคมไทย

วาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ปริชาน “การหยอกคือการแสดงความรัก”

ภาพที่ 3 สามเหลี่ยมความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรม-ปริชาน-สังคมกับการหล่อหลอมบุคลิกภาพ 

ที่มา: ประยุกต์จาก The discourse-cognition-society triangle (ฟาน ไดก์, 2003)

จากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” เป็นวาทกรรมที่สร้างความเหลื่อมล�้า

ด้านเสถียรภาพทางจิตใจ อีกทั้งสามารถสร้างความชอบธรรมให้ผู้ใหญ่รังแกเด็กท่ีไร้ทางต่อสู้ด้วยค�าพูดเพียงไม่กี่ค�า 

โดยทีผู่ใ้หญ่เองกไ็ม่ได้มเีจตนาหรือเฉลยีวใจแต่อย่างใด ผู้วจัิยหวงัเป็นอย่างย่ิงว่างานวจัิยเร่ืองน้ีจะเป็นกระบอกเสียงหนึง่ 

ทีล่บวาทกรรม “รกัดอกจงึหยอกเล่น” ให้หายไปจากวถีิปฏบิติัในวัฒนธรรมไทย และอย่าให้วาทกรรมน้ีเป็นเสมอืนยาพษิ 

ที่ผู้ใหญ่หยิบป้อนสู่จิตใจของเด็กอย่างไม่รู้ตัว

อย่างไรก็ตามยังมีมุมมองทางวิชาการอีกด้านหนึ่งมองว่าการหยอกเย้าเป็นกลวิธีการสร้างหรือเพิ่ม 

ความสนิทสนม ทั้งนี้เพราะคนที่สามารถหยอกเย้ากันด้วยการกล่าวถึงข้อบกพร่องหรือข้อด้อยของอีกฝ่ายได้นั้น 

จะต้องมีความสนิทสนมหรือเป็นกลุ่มเดียวกัน “เพราะค�าว่ารักดอกจึงหยอกเล่น” ในสังคมไทยไม่ได้หมายถึงเฉพาะ

กรณผีูใ้หญ่หยอกเดก็เท่านัน้ แต่อาจหมายถงึการหยอกเย้าผูท้ีม่สีถานภาพเท่ากนัหรอืเพือ่นสนทิด้วย ดงันัน้ในงานวจิยันี ้

จึงเป็นเพียงมุมมองหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวาทกรรม “รักดอกจึงหยอกเล่น” ที่ผู้ใหญ่ใช้หยอกเย้าเด็กสามารถท�าให้

เด็กกลุ่มหนึ่งไม่พอใจ แต่วาทกรรมนี้ยังมีแง่มุมการใช้และการตีความที่หลากหลายในสังคมไทยจึงเป็นประเด็น 

ที่น่าศึกษาต่อไป
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บทคัดย่อ

รายการจ�าอวดหน้าจอเป็นรายการทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างต่อเนือ่ง เนือ่งจากปรากฏอารมณ์ขนัแทรกอยูต่ลอดทัง้รายการ 

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่วเิคราะห์กลวธิกีารสร้างอารมณ์ขนัในรายการจ�าอวดหน้าจอ ข้อมลูมาจากเทปบนัทกึรายการจ�าอวดหน้าจอ  

ช่วงฉ่อยหน้าจอ จ�านวน 36 ตอน ผลการวิจัยพบว่ารายการจ�าอวดหน้าจอปรากฏกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันจ�านวน 15 กลวิธี  

จดักลุม่ได้เป็น 3 ประเภท คอื 1. กลวิธด้ีานเนือ้หา ประกอบด้วยกลวธีิย่อย 6 กลวธิ ี 2. กลวธีิทางภาษา ประกอบด้วยกลวธิย่ีอย 5 กลวิธี  

และ 3. กลวธิด้ีานการแสดง ประกอบด้วยกลวธิย่ีอย 4 กลวธิ ีอารมณ์ขนัเป็นลักษณะเด่นของรายการดงักล่าวและเป็นเครือ่งมอืส�าคัญ

ที่ช่วยสนับสนุนให้เพลงพื้นบ้านไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ: อารมณ์ขัน, กลวิธีการสร้างอารมณ์ขัน, จ�าอวดหน้าจอ

บทน�า

อารมณ์ขนัเป็นเรือ่งพืน้ฐานของชวีติมนษุย์ เทยีบได้กบัศาสนาและภาษา (อบุลรัตน์ ศริิยวุศกัด์ิ, 2536: 14) 

และเป็นปรากฏการณ์สากลทีม่ใีนทกุสงัคมวฒันธรรม วฒันธรรมในแต่ละสงัคมส่งผลต่อการรบัรูแ้ละการเข้าใจอารมณ์ขนั 

ของคนในสังคมนั้น ๆ ประเด็นท่ีคนในสังคมหนึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขัน คนในอีกสังคมหนึ่งอาจไม่เข้าใจ 

หรืออาจไม่เกิดความรู้สึกขันกับเรื่องนั้น ๆ ก็ได้ 

อารมณ์ขนัสามารถเผยแพร่ไปได้ในหลากหลายรูปแบบผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ  เช่น การเล่นปริศนาค�าทาย 

การเล่าเรื่องตลก การเขียนการ์ตูน ฯลฯ ปัจจุบันสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์นับว่ามีบทบาทในชีวิตของคนในสังคม

เป็นอย่างยิ่ง รายการบันเทิงเป็นรายการที่ได้รับความนิยมมากประเภทหนึ่ง เห็นได้จากช่วงเวลาในการออกอากาศ

ของรายการบนัเทงิมกัเป็นช่วงเวลาท่ีคนในสงัคมสามารถเสพสือ่ต่าง ๆ ได้โดยสะดวก นอกจากนี ้ช่องโทรทศัน์ต่าง ๆ  

ยังสร้างช่องทางการเผยแพร่รายการผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถชมรายการย้อนหลังได้อีกด้วย

*ภาพประกอบทั้งหมดในบทความนี้มาจาก www.youtube.com

**อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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รายการ “จ�าอวดหน้าจอ” ของบรษิทั เวิร์คพอยท์ เอน็เทอร์เทนเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) เป็นรายการบนัเทงิ

ประเภทส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมท่ีได้รบัความนิยมมาก เหน็ได้จากทีม่าของรายการทีข่ยายออกมาจากช่วง “จ�าอวดหน้าม่าน”  

ของรายการคุณพระช่วย จนเกิดเป็นรายการใหม่ท่ีเร่ิมออกอากาศในปีพุทธศักราช 2557 และออกอากาศต่อเนื่อง

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รายการ “จ�าอวดหน้าจอ” เป็นรายการที่น�าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ ผ่านเพลงพื้นบ้านไทย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงฉ่อย และมีลักษณะเด่นคือการปรากฏการใช้อารมณ์ขันตลอดทั้งรายการ

งานวิจัยท่ีผ่านมาปรากฏการศึกษาเรื่องอารมณ์ขันในส่ือประเภทต่าง ๆ เช่น ส่ือโทรทัศน์ (พรรณทิพา  

อุปลวรรณา, 2540; ชนัญญา ใยลออ, 2544; จันทิมา หวังสมโชค, 2549; ฐานิตย์ เอี่ยมอุตมะ, 2551; รุ่งอรุณ  

ฉัตรวิฆเนศ, 2553; ชลดา พรหมชาติสุนทร, 2554; วิทยา พานิชล้อเจริญ, 2554; Anggraini, 2014; ธวัชชัย สุลาลัย 

และสุปาณี พัดทอง, 2558) สื่อหนังสือพิมพ์ (ศิริพร ภักดีผาสุข, 2549) ส่ือออนไลน์ (สุวรรณา งามเหลือ, 2559;  

อุมาภรณ์ สังขมาน, 2559) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเกี่ยวกับอารมณ์ขันในสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ที่ศึกษา

ในเชิงภาษายังมีค่อนข้างน้อย ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอโดยใช้แนวคิด

ทางภาษาในการวิเคราะห์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอ

สมมติฐานของการวิจัย

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอมีทั้งกลวิธีด้านเนื้อหา กลวิธีทางภาษา และกลวิธี 

ด้านการแสดง

ขอบเขตของการวิจัย

1. เก็บข้อมลูจากเทปบันทกึรายการจ�าอวดหน้าจอทีม่จี�านวนครัง้ทีเ่ข้าชมมากกว่า 100,000 คร้ัง (ณ วันที่  

6 มกราคม 2562)

2. ศึกษารายการจ�าอวดหน้าจอ เฉพาะช่วง “ฉ่อยหน้าจอ” เท่านั้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ทบทวนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขัน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ขันในสื่อต่าง ๆ

2. เก็บข้อมลูเทปบนัทกึรายการจ�าอวดหน้าจอทีเ่คยออกอากาศทางโทรทศัน์และเผยแพร่ทางสือ่ออนไลน์ 

จากช่อง WorkpointOfficial ในเว็บไซต์ www.youtube.com ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตของการวิจัย ได้ข้อมูล 

เทปบันทึกรายการจ�าอวดหน้าจอที่ใช้ในงานวิจัยนี้จ�านวน 36 ตอน ดังนี้

1. มนุษย์เงินเดือน (9 ก.พ. 2558)  2. วันวาเลนไทน์ (16 ก.พ. 2558)

3. ฉ่อยช้อปปิ้ง (16 มี.ค. 2558) 4. ฉ่อยอาชีพสุจริต (11 พ.ค. 2558)

5. ฉ่อยชิงโชคลุ้นรางวัล (18 พ.ค. 2558) 6. ฉ่อยทายปัญหา (15 มิ.ย. 2558)
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7. ฉ่อยเรื่องของกรรม (22 มิ.ย. 2558) 8. ฉ่อยเรื่องเล่า (24 ส.ค. 2558)

9. วิธีเอาใจเมีย (12 ต.ค. 2558) 10. ฉ่อยต้อนรับปีใหม่ (4 ม.ค. 2559)

11. ฉ่อยการพนัน (25 ม.ค. 2559) 12. ฉ่อยใจร้อน (1 ก.พ. 2559)

13. ฉ่อยความรัก (15 ก.พ. 2559) 14. ฉ่อยท�าบุญ (22 ก.พ. 2559)

15. ฉ่อยสุภาษิตไทย (21 มี.ค. 2559) 16. ฉ่อยวัยทอง (14 เม.ย. 2559)

17. ฉ่อยเน็ตไอดอล (23 พ.ค. 2559) 18. ฉ่อยเรื่องค�าคน (27 มิ.ย. 2559)

19. ล�าตัดทายปัญหา (11 ก.ค. 2559) 20. ฉ่อยสยามเมืองยิ้ม (18 ก.ค. 2559)

21. ฉ่อยเล่าเรื่องเมีย (1 ส.ค. 2559) 22. มะลิวันแม่ (8 ส.ค. 2559)

23. หล่อเลือกได้ (5 ก.ย. 2559) 24. ฉ่อยวชิาชพีอยูก่บัตวั กลวัอะไร (19 ก.ย. 2559)

25. ฝีมือชน คนสร้างชื่อ (4 ธ.ค. 2559) 26. ฉ่อยอาชีวะ ตอน ใจหล่อมาก (11 ธ.ค. 2559)

27. ฉ่อยความเพียร (29 ม.ค. 2560) 28. ประเทศไทย 4.0 (26 มี.ค. 2560)

29. วิธีกินแล้วไม่อ้วน (2 เม.ย. 2560) 30. วิธีเป็นเน็ตไอดอล (9 เม.ย. 2560)

31. วิธีออมเงิน (16 เม.ย. 2560) 32. ไทยแลนด์โอนลี่ (23 เม.ย. 2560)

33. ยิ้มสยาม (30 เม.ย. 2560) 34. ศีล 5 (4 มิ.ย. 2560)

35. เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ (9 ก.ค. 2560) 36. ต้นสัก (11 พ.ย. 2561)

3. วิเคราะห์กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอ ช่วงฉ่อยหน้าจอ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี 

เกี่ยวกับอารมณ์ขันและงานวิจัยที่มีมาก่อนเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล

4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขัน

ทฤษฎอีารมณ์ขนั (Humor Theory) คอืทฤษฎทีีพ่ยายามอธบิายอารมณ์ขนั หน้าท่ีทางสงัคมของอารมณ์ขนั  

และปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์ขัน (สุพาณี วรรณาการ, 2556: 204) เอปต์ (Apte, 1992: 69 - 70) จ�าแนก 

ทฤษฎอีารมณ์ขนัออกเป็น 3 กลุม่หลกั ได้แก่ กลุม่ทฤษฎท่ีีมพีืน้ฐานเกีย่วกบัปัญญา กลุม่ทฤษฎทีีม่พีืน้ฐานเกีย่วกบัอารมณ์  

และกลุ่มทฤษฎีการปลดปล่อยและผ่อนคลายอารมณ์ที่รุนแรง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอารมณ์ขันมีผู้เสนอไว้หลายแนวคิด จัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ ทฤษฎ ี

ความเหนอืกว่า (Superior Theory) ทฤษฎคีวามผ่อนคลาย (Relief Theory) และทฤษฎคีวามไม่เข้ากนั (Incongruity  

Theory)

ทฤษฎีความเหนือกว่ามีแนวคิดส�าคัญคืออารมณ์ขันเป็นความพึงพอใจที่พบว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่น 

และดถูกูผูท้ีด้่อยกว่าตน ทฤษฎดีงักล่าวมองว่าส่ิงทีด้่อยกว่านัน้เป็นเป้าของอารมณ์ขนั ท�าให้ความเหนอืกว่าทีผู่ส้ร้าง

และเข้าใจความเหนอืกว่านัน้โดดเด่นขึน้มา (Goatly, 2012: 21) อย่างไรกต็าม หากบคุคลทีต่กเป็นเป้าของอารมณ์ขนั 

เป็นผู้ที่มีความคิดเช่นเดียวกับตนก็อาจท�าให้ไม่รู้สึกข�า เน่ืองจากมองว่าตนเองเป็นคนในกลุ่มเดียวกับผู้ท่ีตกเป็นเป้า

ของอารมณ์ขัน จึงเหมือนกับว่าตนถูกท�าให้เป็นฝ่ายที่ด้อยกว่าไปด้วย

ทฤษฎีความผ่อนคลายมีพื้นฐานมาจากความคิดเกี่ยวกับเรื่องการเก็บกดในการบ�าบัดทางจิตวิทยา  

(psychotherapeutic) โดยเน้นทีก่ารปลดเปลือ้งหรือการบรรเทาความเครยีด เนือ่งจากในทางจติวทิยานัน้ การปลดปล่อย 

ความเครียดด้วยการหัวเราะเป็นสิ่งส�าคัญของการบรรเทาอารมณ์ที่ดี (Goatly, 2012: 21)
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ทฤษฎคีวามผ่อนคลายเช่ือว่าเมือ่มนุษย์ได้ยนิเร่ืองราวใด ๆ  มนษุย์จะต้องใช้พลงังานส่วนหนึง่ในการควบคมุ

ความรูส้กึและการกระท�าของตนเองให้ประพฤตปิฏบิตัติามขนบธรรมเนยีมของสงัคม ไม่ละเมดิกฎของสงัคม แต่หาก

สิง่ทีไ่ด้ฟังนัน้ไม่ใช่เรือ่งจรงิหรือไม่เป็นไปตามทีค่าด พลังงานท่ีเกบ็ไว้นีก้จ็ะกลายเป็นพลังงานส่วนเกนิและระบายออกมา 

เป็นเสียงหัวเราะ

ทฤษฎีความไม่เข้ากัน (Incongruity Theory) มีแนวคิดส�าคัญคืออารมณ์ขันเกิดขึ้นจากการรับรู้ถึง 

ความไม่เข้ากันระหว่างของ 2 สิ่ง เชด (Shade, 1996: 10) กล่าวถึงความไม่เข้ากันว่าอาจอยู่ในรูปของข้อโต้แย้ง 

การกล่าวน้อยกว่าที่เป็นจริง การกล่าวเกินจริง เรื่องประหลาดใจ การกล่าวตรงกันข้าม เรื่องที่น่าหัวเราะ หรือเรื่อง

ที่ไม่เป็นความจริงก็ได้

ทฤษฎคีวามไม่เข้ากนัได้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางว่าเหมาะแก่การใช้ศกึษาสาเหตทุีท่�าให้เกิดอารมณ์ขัน  

อย่างไรก็ตาม การรับรู้เฉพาะความไม่เข้ากันอาจไม่เพียงพอที่จะอธิบายอารมณ์ขันได้ทั้งหมด เพราะบางครั้ง 

แม้ผูร้บัสารจะรบัรูถ้งึความไม่เข้ากนั แต่กอ็าจไม่เกดิอารมณ์ขนักไ็ด้ ซัลส์ (Suls, 1972) มองว่าการทีม่นษุย์จะรู้สึกข�า 

กับเหตุการณ์ใด ๆ ได้นั้น จะต้องมองเห็นความไม่เข้ากันระหว่างของ 2 สิ่ง และต้องสามารถแก้ไขความไม่เข้ากัน 

นั้นได้ด้วย ซัลส์จึงเสนอให้ปรับใหม่เป็นทฤษฎี “ความไม่เข้ากัน - การแก้ไข” (Incongruity - resolution) 

นอกจากนี้ ศิริพร ภักดีผาสุข (2555: 1) ยังได้สรุปเช่ือมโยงความสัมพันธ์ไว้ด้วยว่าหากพิจารณาจาก 

การจัดกลุ่มทฤษฎีอารมณ์ขันของเอปต์ (Apte, 1992) และทฤษฎีหลักที่ใช้ในการศึกษาอารมณ์ขันจะเห็นว่าทฤษฎี

ความไม่เข้ากนัสมัพนัธ์กบักลุม่ทฤษฎท่ีีมพ้ืีนฐานเก่ียวกบัปัญญา ทฤษฎคีวามเหนือกว่าสัมพันธ์กบักลุ่มทฤษฎท่ีีมพ้ืีนฐาน 

เกี่ยวกับอารมณ์ และทฤษฎีความผ่อนคลายสัมพันธ์กับกลุ่มทฤษฎีการปลดปล่อยและผ่อนคลายอารมณ์ที่รุนแรง

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีความเหนือกว่าและทฤษฎีความผ่อนคลายเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงสาเหตุของการเกิด

อารมณ์ขนั โดยทฤษฎคีวามเหนอืกว่าเน้นปัจจยัทางสงัคม ส่วนทฤษฎคีวามผ่อนคลายเน้นปัจจัยทางจติวทิยา ในขณะท่ี 

ทฤษฎีความไม่เข้ากันกล่าวถึงสิ่งท่ีเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ขัน ดังที่โกทลี (Goatly, 2012: 21) กล่าวไว้ว่า

ทฤษฎีความไม่เข้ากันเป็นเทคนิคหลักส�าหรับการสร้างอารมณ์ขัน ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงใช้ทฤษฎีความไม่เข้ากัน

เป็นกรอบแนวคิดหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอ

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรายการจ�าอวดหน้าจอ

รายการ “จ�าอวดหน้าจอ” ผลิตโดยบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นรายการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยที่น�าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ในรูปของเพลงพ้ืนบ้านไทย โดยส่วนใหญ่น�าเสนอเป็นเพลงฉ่อย 

รายการ “จ�าอวดหน้าจอ” มีจุดเริ่มต้นจากช่วง “จ�าอวดหน้าม่าน” ซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของรายการ “คุณพระช่วย”  

มีผู้ด�าเนินรายการหลักจ�านวน 3 คน ได้แก่ คุณพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (โย่ง) คุณจ�านง ปิยะโชติ (นง) และ คุณพวง  

แก้วประเสรฐิ (พวง) ต่อมาได้แยกออกมาเป็นรายการ “จ�าอวดหน้าจอ” ออกอากาศคร้ังแรกเมือ่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2557  

ทางช่องเวิร์คพอยท์ ปัจจุบันออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์

รปูแบบรายการในปัจจบุนัแบ่งออกเป็น 4 ช่วง แบ่งเป็นช่วงฉ่อย เดอะซีรส์ี 2 ช่วง และช่วงอืน่ ๆ ท่ีสลบักัน 

ออกอากาศอกี 2 ช่วง ช่วงฉ่อย เดอะซรีส์ีเป็นการดดัแปลงวรรณคดี ภาพยนตร์ นวนยิาย หรอืเรือ่งราวต่าง ๆ  มาน�าเสนอ 

ในรูปของเพลงฉ่อย ผู้ด�าเนินรายการหลักทั้ง 3 คน เป็นผู้แสดงหลัก นอกจากนี้ในบางเทปอาจมีนักแสดงรับเชิญ 

ร่วมแสดงด้วย

ช่วงอื่น ๆ ที่สลับกันออกอากาศ ได้แก่
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1. ช่วงฉ่อยหน้าจอ เป็นช่วงที่ผู้ด�าเนินรายการหลักทั้ง 3 คนกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ในสังคมไทย อาจน�า

ประเด็นหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมมาล้อเลียน หรืออาจประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรต่าง ๆ โดยร้องเป็น

เพลงพ้ืนบ้านไทย ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะร้องเป็นเพลงฉ่อย มรีปูแบบคล้ายช่วงจ�าอวดหน้าม่านทีเ่คยออกอากาศในรายการ

คุณพระช่วย

2. ช่วงศลิปินผูย้ิง่ใหญ่ เป็นช่วงทีม่ศิีลปินรับเชญิมาร้องเพลงของตนเองและร่วมสนทนากับผู้ด�าเนนิรายการ 

ศิลปินรับเชิญส่วนใหญ่เป็นนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง เป็นต้น

3. ช่วงใคร ๆ ก็ฉ่อยได้ เป็นช่วงที่มีแขกรับเชิญมาร้องเพลงฉ่อยและร่วมสนทนากับผู้ด�าเนินรายการ  

แขกรับเชิญส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การร้องเพลงฉ่อยมาก่อน

4. ช่วงยายโย่งกับตายุ่ง เป็นช่วงที่คุณพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (โย่ง) แสดงละครสั้นและร้องเพลงฉ่อยร่วมกับ

นักแสดงรับเชิญ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

5. ช่วงเดีย่วหน้าจอ เป็นช่วงทีม่นีกัพดูมาพูดเกีย่วกบัประเด็นใดประเด็นหนึง่และข้อสรุปเป็นข้อคดิเตอืนใจ 

ในช่วงท้าย นักพูดประจ�าช่วงดังกล่าวคือ คุณภาคภูมิ จงมั่นวัฒนา (อุล) และคุณตรัย นุ่มแก้ว (แม็ก)

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอ ช่วงฉ่อยหน้าจอ

กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันที่ปรากฏในข้อมูลเทปบันทึกรายการจ�าอวดหน้าจอ ช่วงฉ่อยหน้าจอ ที่ใช้ 

ในงานวิจัยนี้มีจ�านวน 15 กลวิธี สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลวิธีด้านเนื้อหา กลวิธีทางภาษา และกลวิธี

ด้านการแสดง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กลวิธีด้านเนื้อหา

กลวิธีด้านเนื้อหาเป็นกลวิธีที่ผู ้สร้างอารมณ์ขันสร้างเนื้อหาท่ีไม่เข้ากันข้ึน ท�าให้ผู ้รับสารมองเห็น 

ความไม่เข้ากันระหว่างเน้ือหาท่ีคาดว่าจะเป็นกับเนื้อหาที่เกิดขึ้นจริงจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 

ปรากฏการสร้างอารมณ์ขันโดยใช้กลวิธีด้านเนื้อหาจ�านวน 6 กลวิธีย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 การตีความใหม่

การตคีวามใหม่คือการตคีวามถ้อยค�าแบบแหวกขนบ คอืตีความในอกีมติหินึง่ซึง่แตกต่างกบัทีผู่ใ้ช้ภาษาไทย 

ทั่วไปตีความ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ฉ่อยเรื่องของกรรม

1 นง กรรมมีหลายอย่าง มันแตกต่างกันหลายกรรม

  ประเภทที่โดดตึกตาย เขาเรียกว่ากายกรรม

2 พวง ขยันจนตายเขาเรียกว่า อุตสาหกรรม

3 โย่ง เอ๊ย สะดุดพู่กันตาย สะดุดพู่กันตายวายชีวิน เขาก็เรียกว่าศิลปกรรม

4 นง ถูกกฎหมายลงโทษตาย อันนี้จ�าไว้เรียกนิติกรรม

5 พวง ไปทอดผ้าป่ารถคว�่าตาย นี่ก็ใช่กุศลกรรม

6 โย่ง ถ้าโดนตบตายอันนี้ชัด ก็เรียกว่าหัตถกรรม

7 พวง โดนวางยาตายหงายกะเท่เร ่ เขาเรียกว่าเภสัชกรรม

8 โย่ง คิดว่าเมียประเดี๋ยวก็ตาย  ก็เรียกได้ว่ามโนกรรม



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ตัวอย่างข้างต้นแสดงการตีความค�าว่า “กายกรรม” “อุตสาหกรรม” “ศิลปกรรม” “นิติกรรม”  

“กุศลกรรม” “หตัถกรรม” “เภสชักรรม” และ “มโนกรรม” ในรปูแบบใหม่ซึง่ไม่เป็นไปตามความหมายตามแบบแผน

ที่ผู้ใช้ภาษาไทยทราบ กล่าวคือ ตีความว่าการกระโดดตึกเป็นการกระท�าท่ีต้องใช้ร่างกาย ความขยันเป็นค�าแปล 

ของค�าว่า “อตุสาหะ” พูก่นัสมัพนัธ์กบัศลิปะ กฎหมายเป็นค�าแปลของค�าว่า “นติิ” การทอดผ้าป่าเป็นการสร้างกศุล 

การตบเป็นกริยาทีใ่ช้มอื (หตัถ์) ยาเป็นค�าแปลของค�าว่า “เภสชั” และคิดเป็นค�าแปลของค�าว่า “มโน” ทีเ่ป็นค�าสแลง 

ตามล�าดบั ผูร้บัสารมองเหน็ความไม่เข้ากนัระหว่างความหมายตามแบบแผนทีร่บัรูก้บัความหมายทีเ่กดิจากการตคีวาม

แบบแหวกขนบจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

1.2 การหักมุม

การหกัมมุคอืการน�าเสนอเรือ่งราวลกัษณะหนึง่ในตอนต้น ท�าให้ผู้รับสารคาดเดาว่าเรือ่งราวจะด�าเนินต่อไป 

ในลักษณะใด จากนั้นผู้ส่งสารกลับน�าเสนอเรื่องราวในอีกลักษณะหนึ่ง ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 2: ฉ่อยความรัก

1 พวง ผู้หญิงอายุมากกว่า ผู้ชายอายุน้อยกว่า เห็นมาตั้งมากมาย

  แล้วท�าอะไรกันสมัยนี้ ไม่มีหรอกความอับอาย

  ความอับอายนี่ ดูซิมานั่งกอดกัน กลางวันมันยังท�าได้

  ขนาดเราจ้องมองดู มันเห็นเรายืนดูมันยังท�าได้

2 โย่ง ผู้หญิงอายุเท่าไหร่

3 พวง  ยี่สิบกว่า

4 โย่ง  อู้ยยังสาวอยู่นี่หว่า อู้ย ท�าได้ไง

  ท�าได้ไง ท�าได้ไง ผู้ชายอายุเท่าไหร่

5 พวง  อ๋อขวบกว่ากว่า แถมยังยืนแก้ผ้าแหมน่าไม่อาย

ถ้อยค�าของพวงและโย่งในผลัดที่ 1 - 4 ท�าให้ผู้รับสารคาดเดาว่าเหตุการณ์ที่พวงเล่าเกี่ยวกับผู้หญิง 

กบัผูช้ายกอดกนัต่อหน้าผูอ้ืน่นัน้เป็นสถานการณ์ทีท่ัง้ผู้หญงิและผู้ชายอยูใ่นวยัหนุ่มสาว โดยผู้หญงิคงจะอายมุากกว่าผู้ชาย 

ไม่มาก แต่ในผลัดที่ 5 เนื้อหากลับหักมุมเมื่อพวงตอบว่าผู้ชายเป็นเด็กอายุเพียง 1 ขวบกว่าเท่านั้น ผู้รับสารมองเห็น

ความไม่เข้ากันระหว่างเนื้อหาที่คาดว่าจะเป็นกับเนื้อหาที่ผู้ส่งสารตอบจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

ตัวอย่างที่ 3: ฉ่อยใจร้อน

1 นง  วันหน้าจ�าไว้ดีดี ถ้าหากไปมีเรื่องกับใคร

  ให้มาบอกฉันกันทันที เดี๋ยวฉันจะบอกลูกพี่ฉันให้

  เพราะว่าลูกพี่ของฉัน เขานั้นเป็นนักเลงใหญ่

2 โย่ง โอ๊ย นักเลงใหญ่ ลูกพี่อยู่ไหนเอามาช่วยเรามั่ง

3 นง  ติดคุกอยู่บางขวางยังออกมาไม่ได้

ถ้อยค�าของนงในผลัดที่ 1 ท�าให้ผู้รับสารคาดเดาว่านงรู้จักกับนักเลงใหญ่และหากเพื่อนคนใดมีปัญหา

ก็สามารถบอกนงเพื่อให้นงขอความช่วยเหลือจากนักเลงใหญ่ที่รู้จักกันได้ แต่ในผลัดที่ 2 เนื้อหากลับหักมุมว่า 

นักเลงใหญ่ที่นงรู้จักนั้นถูกพิพากษาจ�าคุกอยู่ในเรือนจ�ากลางบางขวาง ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ใดได้ ผู้รับสารมองเห็น

ความไม่เข้ากันระหว่างเนื้อหาที่คาดว่าจะเป็นกับเนื้อหาที่ผู้ส่งสารร้องจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน
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1.3 การกล่าวตรงกันข้ามกับเรื่องที่เพิ่งกล่าวถึง

การกล่าวตรงกนัข้ามกบัเรือ่งท่ีเพิง่กล่าวถงึคอืการใช้ถ้อยค�าทีม่คีวามหมายแย้งกบัถ้อยค�าทีก่ล่าวก่อนหน้า  

ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 4: ฉ่อยการพนัน

1 พวง คนไม่ถึงคราวตาย ยังไงก็ไม่ตาย

  แต่ว่าคนถึงคราวตาย ยังไงยังไงก็ตาย

  นี่ขนาดในมือถือสิบเอ็ดอยู่ ดู๊ (เน้นเสียง) มันยังตาย

2 โย่ง อ้าว แล้วมันตายได้ไงเล่า

3 พวง  อ๋อ จั่วเก้าขึ้นมาตาย

4 นง โอ๊ยจะบ้ารึไงนี่ ที่พวกแกร้องนั่นมันการพนัน แกรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมาย

5 พวง การพนันฉันไม่

6 นง  ไม่เล่นเด็ดเด็ด

7 พวง   ไม่ปฏิเสธที่ไหนก็เล่นได้

8 โย่ง เอ๊ย แต่ฉันไม่เล่นการพนัน ไม่เชื่อพนันกะฉันก็ได้

ถ้อยค�าของโย่งในผลัดที่ 8 บทร้องในบาทหน้าโย่งกล่าวว่าตนไม่เล่นการพนัน แต่บทร้องในบาทหลัง

กล่าวว่าหากไม่เช่ือก็ให้พนันกันได้ซึ่งขัดแย้งกับความหมายของบทร้องในบาทหน้า ผู้รับสารมองเห็นความไม่เข้ากัน

ระหว่างความหมายของถ้อยค�าที่อยู่ใกล้เคียงกันจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

1.4 การน�าเสนอพฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ

การน�าเสนอพฤตกิรรมทีผ่ดิไปจากปกตคิอืการน�าเสนอพฤตกิรรมของบคุคลทีป่ฏบิตัแิตกต่างกบัพฤติกรรม 

ที่บุคคลทั่วไปปฏิบัติ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 5: ฉ่อยสยามเมืองยิ้ม

1 โย่ง มารยาทก็งามตา ค�าพูดค�าจาน่าชื่นใจ

  อ่อนโยนเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชาย

2 พวง เพื่อนเรียกผมขานรับ ครับครับครับครับอย่างว่องไว

3 นง แล้วถ้าเมียแกเรียกแกล่ะ

4 พวง  พะย่ะค่ะ น้อมรับใช้

5 นง แหมยามก็จะเดินเหิน

6 พวง  ก้มตัวก่อนเดินผ่านผู้ใหญ่

7 นง แต่ว่าถ้าหากเดินผ่านเมีย

8 พวง  ให้หมอบลงเสียแล้วก็คลานไป

ถ้อยค�าของพวงในผลัดที่ 4 และผลัดที่ 8 แสดงให้เห็นอาการของผู้ส่งสารที่กลัวภรรยามากจนเกินเหตุ 

และปฏิบัติต่อไม่ภรรยาไม่เหมือนกับที่ปฏิบัติกับบุคคลทั่วไป ผู้รับสารมองเห็นความไม่เข้ากันระหว่างพฤติกรรม 

ที่ผู้ส่งสารปฏิบัติต่อบุคคลอื่นกับพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อภรรยาของผู้ส่งสารจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



1.5 การกล่าวแช่ง

การกล่าวแช่งคือการกล่าวด้วยความตั้งใจมุ่งร้ายให้ผู้อื่นเป็นไปตามที่กล่าว ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 6: ฉ่อยช้อปปิ้ง

1 โย่ง เมียฉันชอบซื้อไปทั่ว ยิ่งเป็นเครื่องครัวเนี่ยะเห็นไม่ได้

  ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ ที่ขูดมะละกอ ที่ตีไข่

  เหยือกน�้า กระโถน เสื่อสาด อาสนะ ไม่รู้ว่าจะซื้อมาท�าไม

  ซื้อกระทั่งที่กรวดน�้า ไอ้เราก็ถามว่าจะซื้อท�าไม

  เขาบอกซื้อเอาไว้เผื่อมีงาน เผื่อที่บ้านจัดงานบุญใหญ่

  จะได้ไม่ต้องยืมของวัด ของเราเนี่ยจัดงานได้สบาย

  ไอ้ที่ว่าไม่ยืมของวัด นี่แกจะจัดงานอะไร

  พอเราถามเมียเมียหันมองหน้า เขาบอกเผื่อว่ามีใครตาย

  เชื่อไหมเมียพูดอย่างงั้น ฉันล่ะใจห้ายหาย

2 นง แกจะใจหายท�าไมกัน เพราะว่าอีกไม่นานเดี๋ยวแกก็ตาย

3 พวง เมียแกอาจจะได้จัดงาน เพราะว่าอาการแกไม่ดีเท่าไหร่

ถ้อยค�าของนงในผลดัที ่2 และถ้อยค�าของพวงในผลัดที ่3 แสดงการกล่าวแช่งให้โย่งเสียชวีติ สถานการณ์

ดังกล่าวมีโย่งเป็นเป้าของอารมณ์ขัน ผู้รับสารมองเห็นความไม่เข้ากันระหว่างการสนทนาทั่วไปที่ผู้ร่วมสนทนา 

ไม่กล่าวแช่งกันกับสถานการณ์ที่เกิดการกล่าวแช่งข้างต้น อีกทั้งผู้รับสารยังรู้สึกเหนือกว่าผู้ที่เป็นเป้าของอารมณ์ขัน 

เนื่องจากผู้รับสารไม่ได้เป็นฝ่ายที่ถูกกล่าวแช่งเองจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน 

1.6 การล้อเลียนลักษณะทางกายภาพ

การล้อเลียนลักษณะทางกายภาพคือการใช้ลักษณะทางกายภาพของผู้ที่ตกเป็นเป้าของอารมณ์ขัน 

เป็นประเด็นในการล้อเลียน ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 7: ฉ่อยอาชีวะ ตอน ใจหล่อมาก

1 นง อาชีวะจิตอาสา ยินดีปรีดามารับใช้

  เชิญครับอย่าเกรงกริ่ง มาดูโชว์เต้นลิงกันก็ได้ (ชี้ที่พวง)

2 พวง ใครเคราะห์ ใครเคราะห์เคราะห์บดบัง เชิญมาลอดท้องช้างได้ตามสบาย 

   (ชี้ที่นง)

ถ้อยค�าของนงในผลดัที ่1 ล้อเลยีนโดยการเปรยีบเทยีบว่าพวงหน้าคล้ายลงิ ส่วนถ้อยค�าของพวงในผลดัที ่2  

ล้อเลยีนโดยเปรยีบเทยีบว่านงมร่ีางกายขนาดใหญ่เหมอืนช้าง ผูร้บัสารมองเหน็ความไม่เข้ากนัระหว่างความเป็นจรงิ

ที่ท้ังนงและพวงเป็นมนุษย์กับการล้อเลียนลักษณะทางกายภาพโดยเปรียบเทียบกับสัตว์ อีกท้ังผู้รับสารยังรู้สึก 

เหนอืกว่านงและพวงซึง่เป็นเป้าของอารมณ์ขนั เนือ่งจากผูร้บัสารไม่ได้เป็นฝ่ายทีถ่กูล้อเลยีนไปด้วยจงึท�าให้เกดิอารมณ์ขนั

2. กลวิธีทางภาษา

กลวธิทีางภาษาเป็นกลวธิท่ีีผูส้ร้างอารมณ์ขันเล่นกับภาษาโดยใช้ภาษาทีแ่ตกต่างกบัภาษาทีใ่ช้ทัว่ไป ผูร้บัสาร 

มองเหน็ความไม่เขา้กันระหว่างการใช้ภาษาปกติกบัการใช้ภาษาทีแ่ตกต่างออกไปจึงท�าให้เกดิอารมณ์ขนั ข้อมูลที่ใช้

ในงานวิจัยนี้ปรากฏการสร้างอารมณ์ขันโดยใช้กลวิธีทางภาษาจ�านวน 5 กลวิธีย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้



กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอ



2.1 การใช้ค�าก�ากวม

การใช้ค�าก�ากวมคือการใช้ค�าที่มีความหมายมากกว่า 1 ความหมาย ท�าให้ตีความได้หลายประการ  

ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 8: วันวาเลนไทน์

1 โย่ง สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้เป็นวันอะไร

2 นง อ๋อ วันนี้เป็นวันจันทร์  ส่วนวันอังคารก็เป็นวันถัดไป

3 พวง ถัดไปล�าบากเกิน เดินดีกว่าไหม

ค�าว่า “ถัดไป” เป็นค�าก�ากวม มีความหมายหลายนัย ถ้อยค�าของนงในผลัดที่ 2 ท�าให้ผู้รับสารคาดว่า

ค�าว่า “ถัดไป” เป็นค�าวิเศษณ์ที่มีความหมายว่า “ต่อไป” แต่ถ้อยค�าของพวงในผลัดที่ 3 ค�าว่า “ถัดไป” กลับใช ้

เป็นค�ากริยาที่หมายถึง “เลื่อนก้นไป” ผู้รับสารมองเห็นความไม่เข้ากันระหว่างความหมายที่ผู้รับสารคาดว่าจะเป็น

กับความหมายที่หมายความจริงในสถานการณ์นั้นจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

ตัวอย่างที่ 9: ฉ่อยวิชาชีพอยู่กับตัว กลัวอะไร

1 พวง ข้อดีของอาชีวะ บอกมาสินะว่าดียังไง

2 นง ข้อดีมีหลายอย่าง ฟังนะข้อดีมีหลายอย่าง แกต้องตั้งใจฟังข้อต่อไป

  นี่ ถ้าเรียนสายอาชีพ ก็จะไม่ถูกบีบก็ในบั้นปลาย

  เรียนจบไปก็ไม่ตกงาน วิชาชีพนั้นช่วยท่านได้

  ฝีมือชนคนสร้างชาติ ชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่อดตาย

  ดั่งค�ารู้กันทั่ว มีวิชาติดตัว แล้วจะกลัวก็อะไร

3 พวง เรื่องนี้จริงดังอ้าง เคยเห็นตัวอย่างจากพี่ชาย

  ที่ใช้วิชาชีพ เก็บหอมรอมริบจนมีได้

  จากดินไปสู่ดาว ชีวิตไต่เต้าอย่างยิ่งใหญ่

  ตอนนี้ท�าออมสิน มีอยู่มีกินแสนสบาย

4 โย่ง อยู่แบงก์ออมสิน

5 พวง  ปั้นกระปุกออมสินแล้วก็เข็นขาย

ค�าว่า “ออมสิน” เป็นค�าก�ากวม มีความหมายได้หลายนัย ถ้อยค�าของพวงในผลัดที่ 3 ท�าให้ผู้รับสาร

คาดว่าค�าว่า “ออมสิน” หมายถึงชื่อธนาคารออมสินและเข้าใจว่าพ่ีชายที่กล่าวถึงนั้นประกอบอาชีพเป็นพนักงาน

ธนาคารออมสิน แต่ถ้อยค�าของพวงในผลัดท่ี 5 ค�าว่า “ออมสิน” กลับหมายถึงกระปุกออมสิน ผู้รับสารมองเห็น 

ความไม่เข้ากันระหว่างความหมายท่ีผู้รับสารคาดว่าจะเป็นกับความหมายที่หมายความจริงในสถานการณ์นั้น 

จึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

2.2 การใช้ภาษาแตกต่างกับภาษาที่ใช้ทั่วไป

การใช้ภาษาแตกต่างกับภาษาทีใ่ช้ท่ัวไปคือการใช้ภาษาในรูปแบบท่ีไม่ได้ปรากฏใช้ท่ัวไปในชีวติประจ�าวนั  

ดังตัวอย่าง 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ตัวอย่างที่ 10: ฉ่อยต้อนรับปีใหม่

1 พวง สวัสดีกันถ้วนหน้า พี่ ป้า น้า อา ล่ะปู่ ย่า ตา ยาย

2 โย่ง สวัสดีพี่ของป้า น้าของอา ย่าของพี่สะใภ้

3 นง งั้นสวัสดีลูกของหลาน คนขี่จักรยาน คนจูงมอเตอร์ไซค์

4 พวง สวัสดีคนข้ามถนน สวัสดีคนขับรถยนต์ คนบนรถไฟ

การกล่าวสวัสดีปีใหม่แก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้ภาษาไทยจะกล่าวสวัสดีปีใหม่แก่บุคคล

เป็นภาพรวม แต่ตัวอย่างข้างต้นผู้ส่งสารแจกแจงอย่างละเอียดว่าจะกล่าวสวัสดีปีใหม่แก่บุคคลกลุ่มใดบ้าง รวมถึง

การเรียกลูกของหลาน โดยปกติแล้วผู้ใช้ภาษาไทยนิยมเรียกว่า “เหลน” มากกว่าการเรียกว่า “ลูกของหลาน”  

ผู้รับสารมองเห็นความไม่เข้ากันระหว่างภาษาทั่วไปที่ใช้ในการกล่าวสวัสดีปีใหม่ตลอดจนค�าเรียกญาติกับภาษา 

ที่ปรากฏในสถานการณ์ดังกล่าวจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

2.3 การกล่าวเกินจริง

การกล่าวเกินจริงคือการกล่าวถึงเรื่องที่ผิดธรรมชาติ เร่ืองที่เป็นไปไม่ได้ หรือเป็นเรื่องเหลือเชื่อ  

ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 11: วิธีกินแล้วไม่อ้วน

1 โย่ง ถ้าหากละไม่อยากอ้วน ถ้าหากเราไม่อยากอ้วน พวกเราก็ควรจดจ�าไว้

  ให้เลือกกินอย่างเคร่งครัด อย่างพวกโดนัทเนี่ยกินได้

  แต่เราต้องคัดสรร อย่าไปกินทั้งอันนะจ�าไว้

  ให้กินแต่รูตรงกลาง ไอ้ขอบข้างข้างโยนทิ้งไป

ตวัอย่างข้างต้นกล่าวถงึค�าแนะน�าของโย่งท่ีกล่าวว่าการเลือกรับประทานอาหารไม่ให้มนี�า้หนักมากเกินไป 

น้ันสามารถเลอืกรบัประทานขนมโดนทัได้ แต่ต้องเลือกรับประทานเฉพาะรูตรงกลางของขนมโดนทัและไม่รับประทาน

ขอบรอบวงของขนม การใช้ภาษาข้างต้นเป็นการกล่าวถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากโดยปกติ พ้ืนท่ีตรงกลาง 

ของขนมโดนทันัน้เป็นรกูลวง ไม่สามารถรับประทานได้ ผู้รบัสารมองเหน็ความไม่เข้ากนัระหว่างลกัษณะของขนมโดนทั 

ซึ่งมีรูอยู่ตรงกลางกับค�าแนะน�าของผู้ส่งสารที่ให้รับประทานรูตรงกลางของขนมจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

2.4 การใช้ถ้อยค�านัยผกผัน

การใช้ถ้อยค�านัยผกผันเป็นลักษณะการใช้ถ้อยค�าที่ไม่ได้หมายความตามรูปลักษณะหนึ่ง ณัฐพร  

พานโพธ์ิทอง (2556: 117) สรุปนิยามของถ้อยค�านัยผกผัน (verbal irony) ไว้ว่าถ้อยค�านัยผกผันคือ 1) ถ้อยค�า 

ท่ีหมายความตรงข้ามกบัความหมายตามรปู หรอืตรงข้ามกบัความหมายมลูบทและความหมายเป็นนยั 2) วจันกรรม

ที่ละเมิดเงื่อนไขความจริงใจ เช่น ค�าถามที่ไม่ต้องการค�าตอบ ค�าแนะน�าที่ไม่ต้องการให้ผู้ฟังท�าตาม ค�าขอร้องที่ผู้พูด

ก็มิได้ต้องการให้ผู้ฟังท�าเช่นนั้น ฯลฯ 3) ถ้อยค�าแบบเสียงสะท้อนกลับซึ่งแฝงทัศนคติด้านลบของผู้พูด ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 12: ไทยแลนด์โอนลี่

1 โย่ง ในเรื่องแก้ปัญหา เราก็ล�้ากว่าชาติใดใด

  รถยนต์คนไทยนั้น สติกเกอร์หนึ่งอันเปลี่ยนสีได้

  ก�าหนดได้ทันที ว่ารถคันนี้สีอะไร

  แก้ไขได้เบ็ดเสร็จ ด้วยการแก้เคล็ดแบบไทยไทย



กลวิธีการสร้างอารมณ์ขันในรายการจ�าอวดหน้าจอ



ตวัอย่างข้างต้นใช้ถ้อยค�านยัผกผนั “เรากล็�า้กว่าชาตใิดใด” ผูส่้งสารกล่าวถงึวธิกีารแก้เคลด็ในสงัคมไทย 

ซึ่งมีบุคคลบางกลุ่มเชื่อเรื่องสีมงคลของรถยนต์ หากเจ้าของรถยนต์ใช้รถยนต์ที่เป็นสีที่ไม่เป็นมงคลก็จะแก้เคล็ด 

ด้วยการติดสติกเกอร์ที่มีข้อความว่า “รถคันนี้สี...” แล้วระบุชื่อสีที่เป็นสีมงคลแทน อย่างไรก็ตาม ในปริบทดังกล่าว

ผูส่้งสารไม่ได้ต้องการช่ืนชมว่าสงัคมไทยมวีธิกีารแก้ไขปัญหาท่ีดีโดดเด่นกว่าสงัคมประเทศอืน่ ๆ  ผูร้บัสารต้องพลกิความหมาย 

เป็นความหมายทีต่รงกนัข้ามกับความหมายตามรปูจงึจะเข้าใจความหมายนัยผกผนัทีผู่ร้บัสารต้องการสือ่ว่าสงัคมไทย 

ไม่ได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี ผู้รับสารมองเห็นความไม่เข้ากันระหว่างความหมายตามรูปกับความหมายนัยผกผัน 

ที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

2.5 การแปลส�านวนตามความหมายประจ�าค�า

การแปลส�านวนตามความหมายประจ�าค�าคือการแปลความหมายของส�านวนด้วยความหมายนัยตรง

ของค�าแต่ละค�า แม้ว่าตามปกตแิล้วส�านวนจะเป็นถ้อยค�าท่ีมคีวามหมายไม่ตรงตามความหมายปกติของถ้อยค�านัน้ ๆ  

แต่มักมีความหมายในลักษณะเปรียบเทียบ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 13: ฉ่อยสุภาษิตไทย

1 โย่ง เอ้ออย่างงมเข็มในมหาสมุทร

2 พวง  ใครเขาท�าหลุดมือร่วงไป

  จะไปงมท�าไมเล่าหือ ท�าไมไม่ซื้อเอาใหม่

3 โย่ง โอ๊ย เขาหมายถึงว่าท�าเข็มจม แล้วเขาก็งมขึ้นมาได้

  เขาไม่ต้องไปซื้อที่ร้านค้า รู้ไหมล่ะ

4 นง   โอ๊ยเอ้าไปกันใหญ่

ส�านวน “งมเข็มในมหาสมุทร” มีความหมายในเชิงเปรียบเทียบ หมายถึง “ปฏิบัติกิจที่ส�าเร็จได้ยาก” 

แต่ถ้อยค�าในตัวอย่างข้างต้นนี้แปลความหมายของส�านวนดังกล่าวตามความหมายนัยตรงของค�าแต่ละค�า ผู้รับสาร

มองเห็นความไม่เข้ากันระหว่างความหมายของส�านวนกับความหมายที่เกิดจากการแปลส�านวนตามความหมาย 

ประจ�าค�าแต่ละค�าจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

3. กลวิธีด้านการแสดง

กลวธิด้ีานการแสดงเป็นกลวธิทีีผู่ส้ร้างอารมณ์ขนัใช้การแสดงออกทางกายภาพเพือ่สร้างอารมณ์ขนั ข้อมลู

ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ปรากฏการสร้างอารมณ์ขันโดยใช้กลวิธีด้านการแสดงจ�านวน 4 กลวิธีย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 การใช้ความรุนแรง

การใช้ความรุนแรงคือการใช้ก�าลังท�าร้ายร่างกายผู้อื่น ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่างที่ 14: มนุษย์เงินเดือน

ตัวอย่างข้างต้น โย่งท�าร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยการตบศีรษะพวง ในสถานการณ์ดังกล่าว พวงเป็นเป้า 

ของอารมณ์ขนั ผูร้บัสารมองเหน็ความไม่เข้ากันระหว่างการสนทนาทัว่ไปทีโ่ดยปกตแิล้วผูร่้วมสนทนาจะไม่ใช้ความรนุแรง 

ท�าร้ายร่างกายกันและกนัขณะสนทนา กบัการสนทนาทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ดงักล่าว อกีทัง้ผูรั้บสารยงัรูส้กึเหนอืกว่า 

ผูท้ีถ่กูกระท�าความรนุแรง เน่ืองจากผูร้บัสารไม่ได้เป็นฝ่ายท่ีถูกตบศรีษะหรือไม่ได้เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 

นั้นเองจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

3.2 การใช้เสียงสูงกว่าปกติ

การใช้เสยีงสงูกว่าปกตคิอืการร้องเพลงโดยการใช้เสียงทีไ่ม่ใช่เสยีงพดูหรอืเสยีงร้องตามปกต ิดงัตวัอย่าง 

ตัวอย่างที่ 15: ฉ่อยท�าบุญ

1 โย่ง จ�าอวดหน้าจอเชิญคุณคุณ เอ้าท�าบุญกันทั้งหญิงชาย

2 นง ตัวท่านท�างานกันจนลืมคิด จึงมาร้องสะกิดให้ท่านจ�าได้

3 นง มาท�าบุญกันดีกว่า ชาติหน้าจะได้สบาย

4 โย่ง ท�ายังไงก็ได้อย่างงั้น มากันท�าบุญไว้ 

   (ดัดเสียงคล้ายเสียงผู้หญิง)

ในผลัดท่ี 1 โย่งร้องเพลงฉ่อยโดยใช้เสียงร้องตามปกติ แต่ในผลัดที่ 4 โย่งใช้เสียงร้องที่สูงกว่าปกติ 

และดัดเสียงให้คล้ายเสียงผู้หญิง ผู้รับสารมองเห็นความไม่เข้ากันระหว่างเสียงปกติของผู้ส่งสารกับเสียงที่ผู้ส่งสาร 

ใช้ร้องเพลงจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

3.3 การแสดงอาการเกินจริง

การแสดงอาการเกินจริงคือการแสดงออกทางกายภาพให้มากกว่าการแสดงออกตามปกติ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ 16: มนุษย์เงินเดือน

1 นง ที่น่าเห็นใจกว่าเพื่อน ก็คือมนุษย์เงินเดือนที่น่าเห็นใจ

  พอเงินเดือนออกมา โถต้องมีค่าใช้จ่าย

2 โย่ง บางคนบอกว่าสิ้นเดือน เหมือนสิ้นใจ (สะอื้น)

  บางคนบอกว่าสิ้นเดือน ก็เหมือนสิ้นใจ

  สิ้นเดือนแต่ละครั้ง แทบไม่มีกะตังค์เอาไว้ใช้จ่าย
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ถ้อยค�าของโย่งในผลัดที่ 2 กล่าวถึงการที่บุคคลบางคนกล่าวว่า “ส้ินเดือนเหมือนส้ินใจ” เพ่ือสื่อว่า 

ช่วงปลายเดอืนมเีงนิเหลอืไม่เพยีงพอส�าหรบัการใช้จ่าย ท้ังนี ้โย่งได้ท�าเสียงสะอืน้และแสดงอาการเหมอืนก�าลังร้องไห้

ซึง่เป็นการแสดงอาการท่ีเกินจริง ผูรั้บสารมองเหน็ความไม่เข้ากนัระหว่างการแสดงอาการตามปกติกบัการแสดงอาการ 

เกินกว่าที่แสดงเป็นปกติจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

3.4 การแสดงเป็น 2 คน

การแสดงเป็น 2 คนคือการท่ีบุคคลคนหนึ่งแสดงเสมือนว่าเป็นบุคคล 2 คนก�าลังร้องเพลงโต้ตอบกัน 

ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 17: ล�าตัดทายปัญหา

1 พวง แช่วับก็ปงเท่งปง แช่วับแช่วับล่ะก็ปงเท่งปง

  อยากจะถามอะไรซักหน่อย

2 พวง  ได้

3 พวง  ตัวอะไรที่มันกวนประสาท

4 พวง  อ๋อไอ้สองตัว

5 พวง เออใช่

ตวัอย่างข้างต้น พวงเป็นผูร้้องเพลงเพยีงคนเดียว แต่แสดงเสมอืนว่ามีคน 2 คนก�าลงัร้องเพลงโต้ตอบกัน  

เมือ่เป็นผลดัทีค่นหนึง่ร้อง พวงก็ยนืร้องเพลง ณ ต�าแหน่งหนึง่ และเม่ือเป็นผลดัทีอ่กีคนหนึง่ร้อง พวงกย้็ายไปยนืร้องเพลง  

ณ อีกต�าแหน่งหนึ่ง เหมือนคน 2 คนก�าลังสนทนากัน ผู้รับสารมองเห็นความไม่เข้ากันระหว่างข้อเท็จจริงที่ว่า 

ผู้ร้องเพลงมีเพียงคนเดียวกับสถานการณ์ที่ผู้ร้องเพลงคนนั้นปฏิบัติเสมือนว่ามีผู้ร้องเพลง 2 คนก�าลังร้องเพลง 

โต้ตอบกันจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขัน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

บทความน้ีมวัีตถุประสงค์เพือ่วิเคราะห์กลวธิกีารสร้างอารมณ์ขนัในรายการจ�าอวดหน้าจอ ช่วงฉ่อยหน้าจอ  

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยน้ีปรากฏกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันจ�านวนทั้งสิ้น 15 กลวิธี แบ่งเป็นกลวิธีด้านเนื้อหา 

จ�านวน 6 กลวธิ ีได้แก่ 1) การตคีวามใหม่  2) การหักมมุ  3) การกล่าวตรงกนัข้ามกบัเรือ่งท่ีเพิง่กล่าวถงึ  4) การน�าเสนอ 

พฤติกรรมที่ผิดไปจากปกติ  5) การกล่าวแช่ง  6) การล้อเลียนลักษณะทางกายภาพ  กลวิธีทางภาษาจ�านวน 5 กลวิธี 
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ได้แก่ 1) การใช้ค�าก�ากวม  2) การใช้ภาษาแตกต่างกบัภาษาท่ีใช้ทัว่ไป  3) การกล่าวเกนิจรงิ  4) การใช้ถ้อยค�านยัผกผนั   

5) การแปลส�านวนตามความหมายประจ�าค�า และกลวิธีด้านการแสดงจ�านวน 4 กลวิธี ได้แก่ 1) การใช้ความรุนแรง  

2) การแสดงอาการเกินจริง  3) การใช้เสียงสูงกว่าปกติ  4) การแสดงเป็น 2 คน

รายการจ�าอวดหน้าจอมีผู้ด�าเนินรายการจ�านวน 3 คนผลัดกันร้องเพลงพ้ืนบ้านไทยเพื่อน�าเสนอเนื้อหา

เก่ียวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ลักษณะดังกล่าวท�าให้รายการจ�าอวดหน้าจอ ช่วงฉ่อยหน้าจอนั้นมีลักษณะ 

เหมือนเป็นปริจเฉทเรื่องเล่า 1 ปริจเฉท ที่มีส่วนเปิดเรื่อง ส่วนน�าเรื่อง ส่วนเสริมเรื่อง และส่วนปิดเรื่อง ตามล�าดับ 

นอกจากอารมณ์ขนัท่ีเกิดข้ึนภายในปรจิเฉทระหว่างการร้องเพลงโต้ตอบกนัของผูด้�าเนนิรายการแล้ว โครงสร้างภาพรวม 

ของช่วงดงักล่าวยงัเอือ้ให้เกดิการหกัมมุในช่วงท้ายเรือ่งและพลกิความคาดหมายของผูร้บัสารจงึท�าให้เกดิอารมณ์ขนั

อีกด้วย

เนื้อหาของรายการจ�าอวดหน้าจอ ช่วงฉ่อยหน้าจอส่วนใหญ่น�าเสนอเรื่องราวที่เป็นประเด็นทางสังคม  

เป้าของอารมณ์ขนัทีป่รากฏในข้อมลูทีใ่ช้ในงานวจิยัดงักล่าวส่วนใหญ่จึงเป็นพฤตกิรรมของคนในสงัคม เช่น พฤตกิรรม

ของผู้ที่ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่าย พฤติกรรมของผู้ชายที่กลัวภรรยา เป็นต้น ด้วยเหตุท่ีเนื้อหาของรายการมักกล่าวถึง 

เรื่องใกล้ตัวของคนในสังคมไทย ผู้รับสารจึงสามารถรับรู้และเข้าใจความตลกขบขันนั้นได้ง่ายและส่งผลให้เกิด 

อารมณ์ขันได้ง่ายด้วย 

ด้านกลวิธีการสร้างอารมณ์ขันจะเห็นว่าบางกลวิธีสัมพันธ์กับทฤษฎีความเหนือกว่า เช่น การกล่าวแช่ง  

การล้อเลียนลักษณะทางกายภาพ การใช้ความรุนแรง ผู้รับสารเกิดอารมณ์ขันได้เนื่องจากผู้รับสารไม่ได้เป็นเป้า 

ของอารมณ์ขันนัน้ อย่างไรก็ตาม นอกจากความรูส้กึเหนอืกว่าผู้ทีเ่ป็นเป้าของอารมณ์ขนัแล้ว ผู้รับสารยงัเข้าใจด้วยว่า 

อารมณ์ขนัทีเ่กดิขึน้ในปรบิทดงักล่าวอยูใ่นกรอบของการเล่น (playful frame) เป็นปริบทของการแสดง และผูแ้สดง

ไม่ได้เกิดความขัดแย้งต่อกันจริงจึงท�าให้เกิดอารมณ์ขันได้

รายการ “จ�าอวดหน้าจอ” เป็นรายการทีน่�าเสนอเรือ่งราวต่าง ๆ ผ่านเพลงพืน้บ้านไทยและปรากฏอารมณ์ขนั 

แทรกตลอดทัง้รายการ กล่าวได้ว่าอารมณ์ขนัซึง่เป็นลกัษณะเด่นของรายการดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีส่นบัสนนุ

ให้เพลงพื้นบ้านไทยมีพื้นที่ในสื่อสารมวลชนและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
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การสร้างนามราชาศพัท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร: 

ภาพสะท้อนแนวคิด ‘พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์’

Formation of Nouns in Thai and Khmer Royal Vocabulary: 

Reflection of ‘Sacred Area’

ยรรยงค์ สิกขะฤทธิ์*

Yanyong Sikkharit

บทคัดย่อ

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการสร้างนามราชาศพัท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร โดยพจิารณาจากกลุ่มความหมาย

ของนามราชาศพัท์ในทัง้สองภาษา ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ความหมายของนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร สามารถจ�าแนก

ได้ 5 กลุม่ความหมาย ข้อมูลนามราชาศพัท์ในกลุม่ความหมายทีเ่กีย่วกบัร่างกาย เคร่ืองแต่งกายและเครือ่งประดบั และเครือ่งมอืเครือ่งใช้  

ปรากฏจ�านวนมากท่ีสุด กลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์สามารถสะท้อนให้เห็นแนวคดิเรือ่ง “พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ”์ และ “ปริมณฑล 

แห่งความศกัดิส์ทิธิ”์ ซ่ึงเป็นการเชือ่มโยงความคดิให้ผูอ้้างถงึหรือบคุคลทีต้่องใช้ราชาศัพท์ด้วยเป็นเสมอืน “พืน้ทีศ่กัดิสิ์ทธิ”์ ทีป่ระกอบด้วย  

“ปริมณฑลแห่งความศกัดิส์ทิธิ”์ จงึท�าให้มกีารสร้างนามราชาศัพท์ในกลุ่มความหมายเกีย่วกบัร่างกายและกลุ่มความหมายอืน่ ๆ  ทีส่มัพนัธ์

กบัผูอ้้างถงึ เพราะถือเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิด้์วย นอกจากนีน้ามราชาศพัท์บางข้อมลูทีมี่ความหมายแสดงปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลยงัสะท้อน

ให้เห็นแนวคิดเรื่อง “อ�านาจ” อีกด้วย

ค�าส�าคัญ: ราชาศัพท์ไทย, ราชาศัพท์เขมร, พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์, อ�านาจ

ความน�า

ราชาศัพท์เป็นรูปแบบภาษาลักษณะหนึ่งที่มีความแตกต่างกับภาษาที่ใช้อยู่ทั่วไป เป็นการใช้เพื่อกล่าวแก่

หรือกล่าวถึงบุคคลในระดับชั้นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2545: 79; ณัฐพร 

พานโพธิ์ทอง, 2552: 53; ชุ เงือน, 2003: 4; Wenger, 1982: 79)

ราชาศัพท์มีความส�าคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางภาษาที่แสดงเอกลักษณ์อันโดดเด่น  

โดยเฉพาะในแง่การเป็นรูปภาษาสุภาพที่ใช้เพ่ือแสดงการยกย่องอย่างสูงสุด ประเทศท่ีมีหรือเคยมีพระมหากษัตริย์

*ดร.

อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



เป็นพระประมุข มีเพียงบางประเทศเท่าน้ันท่ีปรากฏวัฒนธรรมการใช้ภาษาเฉพาะแก่พระมหากษัตริย์และพระบรม

วงศานุวงศ์* และมีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและประเทศ

กัมพูชา

ในภาษาเขมร เรียกรปูภาษาพเิศษท่ีใช้แก่พระมหากษตัรย์ิและพระบรมวงศานวุงศ์ว่า “រាជសព្ទ ราชสพทฺ”** 

มีลักษณะและรูปแบบคล้ายคลึงกับราชาศัพท์ของภาษาไทยหลายประการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้***

ราชาศัพท์เขมร ความหมาย ราชาศัพท์เขมร ความหมาย

ពពរះនេព្រ พฺระเนตฺร ดวงตา ព្រងន់ោយ ทฺรง่โสย กิน

ពពរះបា្រ พฺระบาท เท้า ព្រងផ់្ទទំ ทฺรง่ผฺท� นอน

ពពរះហស្ត พฺระหสฺต มือ ព្រងព់្រឈួេ ทฺรง่ปฺรฌัวน ป่วย

ពពរះ្ីរនាទំង พฺระทีน�าง ที่นั่ง ព្រងព់ពរះកនេសែង ทฺรง่พฺระกนฺแสง ร้องไห้

ពពរះន្រេ្រេ្ទទំ พฺระแทนบนฺท� ที่นอน ព្រងព់ពរះឧសសាហ៍ ทฺรง่พฺระอุสฺสาห์ อุตสาหะ

จากตวัอย่างข้างต้น จะเหน็ได้ว่าราชาศพัท์เขมรมลีกัษณะและรปูแบบคล้ายคลงึกบัราชาศัพท์ไทยเป็นอย่างมาก  

ค�าส่วนใหญ่เป็นค�าท่ีใช้ตรงกัน เช่น  พฺระเนตฺร-พระเนตร พฺระบาท-พระบาท พฺระทีน�าง-พระที่นั่ง พฺระแทนบนฺท�-

พระแท่นบรรทม ทฺรง่พฺระกนฺแสง-ทรงพระกรรแสง เป็นต้น หรืออาจใช้แตกต่างกันเล็กน้อย เช่น พฺระหสฺต-พระหัตถ์ 

ทฺรง่พฺระอุสฺสาห์-ทรงพระอุตสาหะ เป็นการใช้ศัพท์ต่างภาษากัน กล่าวคือ ราชาศัพท์ไทยและราชาศัพท์เขมร 

ใช้ศัพท์สลับกันระหว่างภาษาบาลีกับสันสกฤต ส่วน ทฺรง่โสย-เสวย ทฺรง่ผฺท�-บรรทม ทฺรง่ปฺรฌัวน-ประชวร  

เป็นการใช้รูปแบบต่างกัน กล่าวคือ ราชาศัพท์เขมรมีการใช้หน่วยเติม ทฺรง่- แต่ราชาศัพท์ไทยไม่ใช้ เป็นต้น

ในหนงัสอืราชาศพัท์ทัง้ของไทยและเขมร ต่างระบวุธิกีารเปลีย่นแปลงค�าสามญัให้เป็นราชาศพัท์เช่นเดยีวกัน  

ดังเช่น ในหนังสือ ราชาศัพท์ ของส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี (2555: 12-25)  

ระบุหลักในการประกอบศัพท์ข้ึนใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น การใช้ พระบรม- พระบรมราช- น�าหน้าค�านามที่ส�าคัญ  

การใช้ พระราช- น�าหน้าค�านามทีส่�าคญัรองลงมา การใช้ พระ- น�าหน้าค�านามทีเ่ป็นสิง่ทัว่ไป การใช้ ทรง- หรอื เสด็จ-  

น�าหน้าค�ากรยิาทีไ่ม่ใช่กรยิาราชาศพัท์ เป็นต้น เช่นเดยีวกับในหนงัสอื រាជសព្ទក្នុងភាោន្មែរ ราชสพทฺกนฺงุภาสาแขมฺร  

‘ราชาศัพท์ในภาษาเขมร’ ของท็วน ฮึน (ธน่ หุิน, 2003: ญ-ต) มีการระบุวิธีประกอบค�าเป็นราชาศัพท์เช่นกัน ดังเช่น 

การใช้ พฺระ- พฺระราช- น�าหน้าค�านามและการใช้ -พฺระราชทฺรพฺย ตามหลังค�านามให้เป็นนามราชาศัพท์ หรือ  

การใช้ ทฺรง่- น�าหน้าค�ากริยาให้เป็นกริยาราชาศัพท์ เป็นต้น

วธิกีารประกอบรูปค�าขึน้ใช้เป็นราชาศพัท์น่าจะเป็นเรือ่งส�าคญัและเรือ่งทีค่วรรู ้จงึท�าให้หนงัสอืราชาศพัท์

ทั้งในภาษาไทยและภาษาเขมรข้างต้นมีการกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากเอกสารอื่น ๆ  

ที่กล่าวถึงราชาศัพท์ก็พบว่า มักมีการอธิบายหลักการประกอบราชาศัพท์แทบทั้งสิ้น ดังเช่น หลักภาษาไทย  

* ประเทศท่ีมีการใช้ภาษาเฉพาะแก่พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ มักเป็นประเทศในแถบทวีปเอเชีย เช่น  

ในภาษาจีน เป็นส่วนหน่ึงในภาษาจีนโบราณ ในภาษาเกาหลี เรียกว่า Gungjongyongeo (궁중용어) ในภาษามาเลย์ เรียกว่า 

Bahasa di raja ในภาษาอินโดนีเชีย เรียกว่า Bahasa kedhaton และยังปรากฏในภาษาพม่าอีกด้วย

** อ่านว่า /reacěasap เรียจ-เจียะ-ซับ/ 

*** การถ่ายถอดอักษรเขมรเป็นอักษรไทย ใช้วิธีการถ่ายถอดตามที่ปรากฏใน พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยา

อนุมานราชธน เล่ม 1 (2517: (8)-(13))



การสร้างนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร: ภาพสะท้อนแนวคิด ‘พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์’



ของพระยาอุปกิตศิลปสาร (2545: 158-161, 176-177, 181-182) หลักภาษาไทย ของพระวรเวทย์พิสิฐ (2534: 

127-129) ราชาศพัท์ ของสนิท บุญฤทธ์ิ (2530: 32-41) บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 4 ของส�านกัวชิาการและมาตรฐาน

การศึกษา สถาบันภาษาไทย (2552: 69-74) เป็นต้น

อีกทั้งยังปรากฏในหนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการด้วย เช่น วรรณลักษณ์วิจารณ์ เล่ม 1 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2540: 59-61) หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย : วิวิธภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

(2554: 177-182) เป็นต้น จงึอาจกล่าวได้ว่า วธิกีารประกอบรูปค�าขึน้ใช้เป็นราชาศพัท์เป็นองค์ความรู้พ้ืนฐานทีส่�าคญั

จึงมีการเรียนการสอนในระดับชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาวิธีการประกอบรูปค�าขึ้นใช้เป็นราชาศัพท์ในเอกสารต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ ่

มักเป็นการอธิบายที่ท�าให้เข้าใจว่า ราชาศัพท์เกิดจากการประกอบรูปค�าหรือการดัดแปลงภาษาสามัญให้น�าไปใช ้

เป็นราชาศพัท์ได้ ดงัเช่น ส�านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สถาบนัภาษาไทย (2552: 61-79) กล่าวถงึค�าทีต้่องแต่ง 

ให้เป็นราชาศัพท์ ได้แก่ ค�าอ้างถึง ค�าขึ้นต้น ค�าลงท้าย ค�ารับ ค�าสรรพนาม ค�านาม ค�ากริยา และส�านวนบางส�านวน 

หรือสนิท บุญฤทธิ์ (2530: 34-35) กล่าวถึงการสร้างค�าราชาศัพท์ด้วยการใช้ค�าประกอบหน้า เช่น พระบรมราช  

พระราช พระ ทรง และค�าประกอบหลงั เช่น ทรง ต้น หลวง พระทีน่ัง่ ท�าให้เป็นราชาศพัท์ เช่นเดยีวกบัหนงัสอืราชาศพัท์ 

ในภาษาเขมร ของ ท็วน ฮึน (ธน่ หุิน, 2003) ก็อธิบายการประกอบค�าขึ้นใช้เป็นราชาศัพท์ในลักษณะที่ไม่ต่างกันนัก

อย่างไรกด็ ีเมือ่พิจารณาราชาศพัท์ทีป่รากฏใช้ในภาษาไทยปัจจบุนั พบว่า มลีกัษณะแตกต่างกบัภาษาสามัญ 

ที่ใช้อยู่โดยทั่วไปหลายประการ ดังเช่น ค�าบางค�ามีมโนทัศน์ของค�าแตกต่างกับภาษาสามัญ เช่น พระอัยกา ‘ปู่,ตา’ 

พระอัยกี ‘ย่า,ยาย’ พระปิตุลา ‘พี่หรือน้องผู้ชายของพ่อ’ พระมาตุลา ‘พี่หรือน้องชายของแม่’ พระปิตุจฉา  

‘พี่หรือน้องสาวของพ่อ’ พระมาตุจฉา ‘พี่หรือน้องสาวของแม่’ ค�าว่า พระอัยกา พระอัยกี แสดงมโนทัศน์ 

ทีต่่างเฉพาะด้านเพศ ในขณะทีภ่าษาสามญั คอื ปู ่ย่า ตา ยาย แสดงมโนทศัน์ทีต่่างทัง้ด้านเพศและฝ่ายญาต ิในขณะท่ี  

พระปิตุลา พระมาตุลา พระปิตุจฉา พระมาตุจฉา แสดงมโนทัศน์ที่ต่างในด้านเพศและฝ่ายญาติ แต่ในภาษาสามัญ

คือ ลุง ป้า น้า อา แสดงมโนทัศน์ที่ต่างทั้งด้านเพศ ฝ่ายญาติ และล�าดับอายุ

นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ค�าบางค�าก็ไม่ปรากฏรูปที่ใช้เป็นราชาศัพท์เลย เช่น ธูป และ เทียน ทั้งที่เป็น 

สิ่งของเครื่องใช้ที่ปรากฏในชีวิตประจ�าวันและใช้ในงานพระราชพิธีส�าคัญต่าง ๆ  แตกต่างกับราชาศัพท์เขมรที่ใช้เป็น

ราชาศัพท์ว่า ពពរះធូ្រ พฺระธูป และ ពពរះសិខា្រី្រ พฺระสิขาทีป ตามล�าดับ ในขณะที่ค�าบางกลุ่มปรากฏรูป 

ทีใ่ช้เป็นราชาศพัท์เสมอ เช่น ศพัท์เก่ียวกบัอวยัวะร่างกาย ทัง้อวยัวะภายนอกและภายใน เช่น พระหตัถ์ ‘มอื’ พระบาท 

‘เท้า’ ติ่งพระกรรณ ‘ติ่งหู’ พระบุพพชิวหา ‘ลิ้นไก่’ พระยกนะ ‘ตับ’ กล่องพระสกุน ‘มดลูก’ ฯลฯ แม้แต่สิ่งปฏิกูล

ที่ผลิตจากร่างกายก็ยังปรากฏใช้เป็นราชาศัพท์ เช่น พระเสมหะ ‘เสมหะ’ มูลพระนาสิก ‘ขี้มูก’ พระบังคนหนัก 

‘อุจจาระ’ พระอาเจียน ‘อาเจียน’ พระอุหลบ ‘เลือดประจ�าเดือน’ ฯลฯ

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงน่าสนใจว่า ค�ากลุ่มใดบ้างที่สามารถปรากฏเป็นราชาศัพท์ได้ ค�ากลุ่มใดต้องปรากฏ 

เป็นราชาศัพท์เสมอ และค�ากลุม่ใดไม่ปรากฏเป็นราชาศพัท์เลย และเหตใุดจงึมทีัง้ค�าทีส่ามารถปรากฏเป็นราชาศัพท์

และไม่สามารถปรากฏเป็นราชาศพัท์ ลกัษณะดงักล่าวสมัพนัธ์กบัแนวคดิหรอืวธีิคดิในการสร้างค�าขึน้ใช้เป็นราชาศพัท์

หรือไม่ และอย่างไร

Evans & Green (2006: 15-16, 46-47, 176-179) ระบวุ่า ภาษาเป็นเพียงเครือ่งมอืเดยีวทีส่ามารถเข้าถงึ 

ระบบความคิดหรือระบบปริชาน (cognition) ของมนุษย์ได้ ดังนั้นการศึกษาภาษาจึงสามารถเผยให้เห็นระบบคิด

และวิธีคิดของมนุษย์ นอกจากนี้ยังระบุว่า ภาษาสัมพันธ์กับประสบการณ์ของมนุษย์ซึ่งเกิดจากการประมวลรูปแบบ 

(embodies) กล่าวคือ มนุษย์รับรู้ (perceive) และเข้าใจ (conceive) สิ่งต่าง ๆ ในโลกโดยอาศัยการเปรียบเทียบ



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



กับประสบการณ์ที่ผ่านประสาทสัมผัสแล้วประมวลผลเป็นภาพร่าง (image schemas) เกี่ยวกับส่ิงนั้น ๆ ดังเช่น  

การรบัรูว่้าร่างกายเป็นเสมือนภาชนะบรรจสุิง่ต่าง ๆ  ได้ เช่นเดียวกบัแก้วทีบ่รรจุน�า้ได้ ดังนัน้เมือ่มส่ิีงทีผ่ลิตจากร่างกาย

จงึมกัใช้ค�าว่า “ออก” เช่น เหงือ่ออก ร้องออกมา น�า้ตาไหลออกมา เป็นต้น ดงันัน้การศกึษาภาษาจงึอาจท�าให้เข้าใจ

ความคิดและระบบคิดดังกล่าวได้

การที่ค�าบางกลุ่มถูกเลือกข้ึนมาใช้เป็นราชาศัพท์น่าจะสัมพันธ์กับความคิดหรือวิธีคิดบางประการ ดังนั้น

การศึกษากลุ่มค�าที่ใช้เป็นราชาศัพท์อาจสะท้อนให้เห็นวิธีคิดและระบบความคิดท่ีสัมพันธ์กับการสร้างราชาศัพท์ได้ 

และน่าสนใจว่าความคิดดังกล่าวนี้ในภาษาไทยและภาษาเขมรมีความสอดคล้องหรือคล้ายคลึงกันหรือไม่

ด้วยเหตดุงักล่าวข้างต้น ผูศ้กึษาจงึมุง่ศกึษาการจัดกลุ่มความหมายของราชาศพัท์ไทยและราชาศพัท์เขมร 

เพื่อพิจารณาว่า ราชาศัพท์ท้ังสองภาษามีการสร้างราชศัพท์ในกลุ่มความหมายใดบ้าง อันจะสะท้อนให้เห็นว่า  

มกีารเลอืกค�าในกลุม่ความหมายใดมาใช้เป็นราชาศัพท์บ้าง และเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มความหมายท่ีปรากฏเป็นราชาศพัท์ 

ทั้งในภาษาไทยและภาษาเขมร สะท้อนให้เห็นระบบความคิดของคนไทยและคนเขมรอย่างไร

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดกลุ่มความหมายของราชาศัพท์ไทยและราชาศัพท์เขมร ผู้ศึกษา

ก�าหนดขอบเขตของการศกึษาเฉพาะนามราชาศพัท์เท่านัน้ ท้ังนีเ้พราะนามราชาศพัท์เป็นหมวดค�าท่ีมข้ีอมลูมากท่ีสดุ 

อีกทัง้ยงัสามารถน�ามาเปรยีบเทียบระหว่างราชาศพัท์ไทยและราชาศพัท์เขมรได้อย่างชดัเจนด้วย ผูศ้กึษาอาศยัข้อมลู

จากหนังสือที่รวบรวมราชาศัพท์ของไทยและเขมร ดังนี้

1. ราชาศัพท์ไทย รวบรวมข้อมูลจากหนังสือจ�านวน 2 เล่ม ได้แก่ ราชาศัพท์ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ. 2550 และ ราชาศัพท์ เอกลักษณ์ของชาต ิของ ส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี 

พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553

2. ราชาศัพท์เขมร รวบรวมข้อมูลจากหนังสือจ�านวน 2 เล่ม ได้แก่ រាជសព្ទក្នុងភាោន្មែរ ราชสพฺทกฺนุง

ภาสาแขมฺร ‘ราชาศพัท์ในภาษาเขมร’ ของ ทว็น ฮนึ (ធេ ់ហនុិេ ธน่ หุนิ) ค.ศ. 2003 และ អទំពីពពរះរាជព្រពពណីពពរះ 
មហាកសែព្រ េិងសនមដេចពពរះសង្ឃរាជ อ�พีพฺระราชปฺรไพณีพฺระมหากฺสตฺร นิงสมฺเฎจพฺระสงฺฆราช ‘เกี่ยวกับ 

พระราชประเพณีพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระสังฆราช’ ของจุม เงือน (ជនុទំ នងឿេ ชุ เงือน) ค.ศ. 2003

กลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร

การศกึษากลุม่ความหมายของนามราชาศพัท์ ผูศ้กึษาอาศยัเกณฑ์การจ�าแนกกลุม่ความหมาย โดยพจิารณา

จากความสัมพันธ์กับผู ้ท่ีจะใช้ราชาศัพท์ด้วย คือ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งต่อไปผู ้ศึกษา 

จะเรียกบุคคลกลุ่มน้ีว่า “ผู้อ้างถึง” ท้ังน้ีจะพิจารณาว่าความหมายดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับผู้อ้างถึงในลักษณะใด 

เช่น เป็นอวัยวะร่างกายของผู้อ้างถึง เป็นข้าวของเครื่องใช้ของผู้อ้างถึง เป็นญาติหรือเครือญาติของผู้อ้างถึง เป็นต้น

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องอาศัยจ�านวนข้อมูลที่แน่ชัด เพื่อช่วยในการพิจารณาว่ากลุ่มความหมายใด

มจี�านวนมากทีส่ดุ อนัมผีลต่อการศกึษาความคดิความเช่ือในการสร้างราชาศัพท์ จากการเกบ็รวบรวมข้อมลูนามราชาศพัท์ 

ของไทยและเขมร ปรากฏข้อมูลราชาศัพท์ไทยจ�านวน 790 ข้อมูล และราชาศัพท์เขมรจ�านวน 634 ข้อมูล สามารถ

จ�าแนกกลุ่มความหมายได้ ดังนี้



การสร้างนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร: ภาพสะท้อนแนวคิด ‘พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์’



1. กลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ไทย

นามราชาศัพท์ไทยที่ปรากฏในข้อมูล พบจ�านวนทั้งสิ้น 790 ข้อมูล สามารถจ�าแนกกลุ่มความหมายหลัก

ได้ 5 กลุ่มความหมาย และมีกลุ่มความหมายย่อย 17 กลุ่มความหมาย ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1: กลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ไทย

กลุ่มความหมายและกลุ่มความหมายย่อย และตัวอย่าง จ�านวน

1. ผู้อ้างถึงและลักษณะของผู้อ้างถึง

1.1 ร่างกาย ส่วนของร่างกาย 

และสิ่งที่ผลิตจากร่างกาย

พระวรกาย ‘ร่างกาย’ พระเศียร ‘ศีรษะ’ พระทนต์ ‘ฟัน’ 

พระโอษฐ์ ‘ปาก’ พระมัสสุ ‘หนวด’ พระปีฬกะ ‘ไฝ’  

พระบรมศพ ‘ศพ’

384

2. สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง

2.1 เครือ่งนุง่ห่ม เคร่ืองแต่งกาย  

และเครื่องประดับ

ฉลองพระองค์ ‘เสื้อผ้า’พระสนับเพลา ‘กางเกง’  

ฉลองพระบาท ‘รองเท้า’ ทองพระกร ‘ก�าไลข้อมือ’  

พระวลัย ‘สร้อย’ 

58

2.2 เครื่องมือและเครื่องใช้ พระแสงกรรบิด ‘กรรไกร’ พระแสงสิ่ว ‘สิ่ว’ พระเขนย ‘หมอน’ 

ยอนพระกรรณ ‘ไม้จิ้มหู’ โต๊ะเสวย ‘โต๊ะกินข้าว’  

กระเป๋าทรง ‘กระเป๋า’

113

2.3 อปุกรณ์หรอืเครือ่งประกอบ 

ในกิจกรรมเฉพาะ

เครื่องต้นพระสุก�า เครื่องพระมหาสุก�า เครื่องพระสุก�า 

พระเครื่องต้นพระมหาสุก�า ‘เครื่องประกอบในพิธีศพ’

4

2.4 ข้อความสื่อสารหรือสิ่งที่ใช้

ในการสื่อสาร

พระบรมนามาภิไธย ‘ลายมือ’ พระราชโทรเลข ‘โทรเลข’ 

พระราชหัตถเลขา ‘จดหมาย’ พระบรมราโชวาท ‘ค�าสั่ง’

24

2.5 อาวุธ พระแสงกระบี ่‘กระบ่ี’ พระแสงกรชิ ‘ขรรค์’ พระแสงดาบ ‘ดาบ’  

พระแสงธนู ‘ธนู’ พระแสงปืน ‘ปืน’ พระแสงศร ‘ศร’

44

2.6 เงนิตรา สมบตั ิและของมค่ีา เงินท้ายพระที่นั่ง เงินท้ายที่นั่ง ‘เงินส่วนพระองค์’ 2

2.7 เครื่องส�าหรับบริโภค พระกระยาหาร ‘อาหาร’ พระศรี ‘หมากพลู’ พระสุธารส ‘น�้า’ 

น�้าจัณฑ์ ‘สุรา’ พระโอสถมวน ‘ยาสูบ’ พระโอสถสูบ ‘บุหรี่’

11

2.8 ภาระหน้าที่ พระราชกรณียกิจ ‘กรณียกิจ’ พระราชกิจ ‘กิจ’ 

พระราชภารกิจ ‘ภารกิจ’ พระราชภาระ ‘ภาระ’

7

2.9 ภาพวาด ภาพถ่าย  

หรือรูปที่สร้างขึ้น

พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ‘ภาพวาดจากภาพถ่าย’ 

พระบรมสาทิสลักษณ์ ‘ภาพวาด’ พระบรมรูปปั้น ‘รูปปั้น’

20
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3. พาหนะ สถานที่ หรือช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง

3.1 พาหนะและเครื่องโดยสาร ราชรถ ‘รถ’ พระราชยาน ‘พาหนะ’  

เครื่องบินพระที่นั่ง ‘เครื่องบิน’ รถยนต์พระที่นั่ง ‘รถยนต์’ 

ม้าต้น ‘ม้า’ ช้างต้น ‘ช้าง’

11

3.2 สถานท่ีและส่วนของสถานที่ พระราชวัง ‘ที่อยู่’ พระราชมนเทียร ‘เรือน’  

พระราชนิเวศน์ ‘ที่อยู่’ ต�าหนัก ‘อาคารที่อาศัย’  

ห้องสรง ‘ห้องอาบน�้า’

19

3.3 วัน เวลา และโอกาส วันพระบรมราชสมภพ ‘วันเกิด’

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ‘วันคล้ายวันเกิด’

6

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง

4.1 ญาติ ค�าเรียกญาติ  

และค�าเรียกกลุ่มของญาติ

พระราชชนก ‘พ่อ’ พระราชชนน ี‘แม่’ พระปิตลุา ‘ลงุ/อาฝ่ายพ่อ’  

พระมาตุลา ‘ลุง/น้าฝ่ายแม่’ พระราชโอรส ‘ลูกชาย’

48

4.2 ค�าน�าหน้าชื่อ พระบรมวงศ์เธอ ‘ลูกของกษัตริย์’ พระวรวงศ์เธอ ‘พระองค์เจ้า’ 30

5. สิ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ้างถึง

5.1 อาการเจ็บป่วยและโรค พระโรค ‘โรค’ พระยอด ‘ฝี’ พระโรคไส้เลื่อน ‘ไส้เลื่อน’

พระอสา ‘สิว’ พระอาเจียน ‘อาเจียน’

7

5.2 ลักษณะทางธรรมชาต ิ

ของร่างกาย

พระฉายา ฉายา ‘เงา’ 2

จากตารางข้างต้น จะเหน็ได้ว่า กลุม่ความหมายย่อยทีป่รากฏนามราชาศพัท์จ�านวนมากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก 

ได้แก่ ร่างกาย ส่วนของร่างกาย และสิง่ท่ีผลิตจากร่างกาย จ�านวน 348 ข้อมลู รองลงมาคอื เครือ่งมอืและเครือ่งใช้  

จ�านวน 113 ข้อมูล เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และเคร่ืองประดับ จ�านวน 58 ข้อมูล  ญาติ ค�าเรียกญาต ิ 

และค�าเรียกกลุ่มของญาติ จ�านวน 48 ข้อมูล และ อาวุธ จ�านวน 44 ข้อมูล

หากพิจารณาจะเหน็ว่า กลุม่ความหมายย่อยทีป่รากฏข้อมูลมากทีส่ดุใน 5 อนัดบัแรก เป็นกลุม่ความหมาย

ท่ีหมายถึงผูอ้้างถงึและลกัษณะของผูอ้้างถึง สิง่ของหรอือปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัผูอ้้างถงึ และบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัผูอ้้างถงึ

2. กลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์เขมร

นามราชาศพัท์เขมรทีป่รากฏในข้อมลูทีน่�ามาใช้ในการศกึษาครัง้นี ้มจี�านวนทัง้สิน้ 634 ข้อมลู สามารถจ�าแนก 

กลุ่มความหมายหลักได้ 5 กลุ่มความหมาย เช่นเดียวกับนามราชาศัพท์ไทย แต่มีกลุ่มความหมายย่อยที่แตกต่างกัน 

สามารถจ�าแนกได้ 22 กลุ่มความหมาย ดังนี้



การสร้างนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร: ภาพสะท้อนแนวคิด ‘พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์’
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กลุ่มความหมายและกลุ่มความหมายย่อย และตัวอย่าง จ�านวน

1. ผู้อ้างถึงและลักษณะของผู้อ้างถึง

1.1 ร่างกาย ส่วนของร่างกาย 

และสิ่งที่ผลิตจากร่างกาย
កពពរះបា្រ กพฺระบาท ‘ข้อเท้า’ ពពរះកច្ឆៈ พฺระกจฺฉะ ‘รักแร้’ 

ពពរះ្រនោ พฺระตโจ ‘หนัง’ ពពរះេហារនុ พฺระนหาร ุ‘เส้นเลือด’

128

1.2 ค�าเรียกขาน រាជាធិ្រ្ីរ ราชาธิบด ี‘ผู้เป็นใหญ่’ រានជនេ្ទ ราเชนฺทฺร ‘ราชา’

ជននា្រ្តម ชโนตฺตม ‘ราชา’  

ពពរះរាជរាជ พฺระราชราช ‘ราชาของราชา’

11

1.3 คุณลักษณะและคุณสมบัติ ថ្ីពពរះឪស្ឋ ถฺวีพฺระโอสฺฐ ‘ฝีปาก’  

ពពរះព្ីរជា พรฺะปฺรชีา ‘ความสามารถ’រាជន្រជរះ ราชเตชะ ‘เดช’  

ពពរះរាជឫ្រ្ ិพฺระราชฤทฺธ ิ‘ฤทธิ์’

17

1.4 ดวงชะตาและอายุ ចនពមើេពពរះជេមែ จมฺเรีนพฺระชนฺม ‘ขวบปีเกิด’ 1

2. สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง

2.1 เครือ่งนุง่ห่ม เคร่ืองแต่งกาย  

และเครื่องประดับ
ពពរះពនស្ត พฺระพสฺตฺร ‘ผ้า’ ពពរះភូោ พฺระภูสา ‘เสื้อ’

ពពរះសនុពណ៌នោសបា្រ พฺระสุพรฺณโกสบาท ‘ถุงเท้า’

35

2.2 เครื่องมือและเครื่องใช้ ពពរះោឡម្រ្តិោ พฺระกาฬมตฺติกา ‘ดินสอ’ 

ពពរះគរនុកទំ พฺระครุก� ‘ปากกา’  

ធ្្កព់ពរះ្រេ្ត ธฺนาก่พฺระทนฺต ‘ไม้จิ้มฟัน’  

ពពរះ្រណ្ឆៈ พรฺะทณฑฺะ ‘ไม้เท้า’

91

2.3 อปุกรณ์หรอืเครือ่งประกอบ 

ในกิจกรรมเฉพาะ
ពពរះធូ្រ พฺระธูป ‘ธูป’ ពពរះសិខា្រី្រ พฺระสิขาทีป ‘เทียน’

ពពរះឆព្ររ្ួរ พฺระฉตฺรรัวต ‘ฉัตรชั้น’ កនុណឌី กุณฺฑ ี‘ที่กรวดน�้า’

12

2.4 ข้อความสื่อสารหรือสิ่งที่ใช้

ในการสื่อสาร
ចនុ្រហាមែ យ จตุหมฺาย ‘จดหมาย’ ដីោ ฎกีา ‘จดหมายขอเบกิของ’

ពពរះ្រេ្ទូល พฺระบนฺทูล ‘ค�าพูด’ រាជកទំេ្រ ់ราชก�นต ่‘ประกาศ’

39

2.5 อาวุธ ពពរះ្រពមងោ់ទំសរ พฺระทมฺรง่ก�าสร ‘ศร’ 

ពពរះ្រពមងន់ោ្រណ្ พฺระทมฺรง่เกาทณฺฑ ‘ธนู’ 

ពពរះ្រពមងឆ់នុរោិ พฺระทมฺรง่ฉุริกา ‘มีดพก’

19

2.6 สิง่ของเพือ่การให้และการรบั រាជន្រយ្យ ราชเทยฺย ‘รางวัล’ ្រង្្យ ตงฺวาย ‘ของถวาย’

ពពរះរាជអទំនោយ พฺระราชอ�โณย ‘ของมอบให้’

8

2.7 เงนิตรา สมบตั ิและของมค่ีา ពពរះរាជព្រព្យ พฺระราชทฺรพฺย ‘ข้าวของของกษัตริย์’ 

ពពរះរាជឃ្លា ទំង พฺระราชฆฺล�าง ‘คลังใส่เงิน’ 

ពពរះរាជធេ พฺระราชธน ‘ทรัพย์’

13
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2.8 เครื่องส�าหรับบริโภค ្រនេលាពពរះនោងោ យ บนฺแลพฺระโสฺงย ‘ผักแกง’ 

ពពរះពកយានោងោ យ พฺระกฺรยาโสฺงย ‘ข้าว’ 

ពពរះបាេរស พฺระปานรส ‘น�้าชา’

23

2.9 ภาระหน้าที่ ពពរះរាជធនុរឆៈ พฺระราชธุระ ‘กิจธุระของกษัตริย’์

ពពរះរាជេយ័ พฺระราชนัย ‘หน้าที่ในราชการ’

2

3. พาหนะ สถานที่ หรือช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง

3.1 พาหนะและเครื่องโดยสาร ពពរះរាជយាេ พฺระราชยาน ‘ยานพาหนะ’ 

ពពរះ្ីរនាទំងនាវា พฺระทีน�างนาวา ‘เรือ’ 

ពពរះ្ីរនាទំងអសសែ្ររ พฺระทีน�างอสฺสตร ‘ม้า’

18

3.2 สถานท่ีและส่วนของสถานที่ ពពរះ្ីរនាទំងដទំោក ់พฺระทีน�างฎ�ณาก ่‘บ้าน’ 

ពពរះ្ររមរាជវាទំង พฺระบรมราชว�าง ‘วังหลวง’ 

ោថា េនេសមែ័េ สฺถานเวสฺมัน ‘ห้องอาบน�้า’

30

3.3 วัน เวลา และโอกาส រាជ្រ្បនេណី ราชปฺปเวณ ี‘ธรรมเนียมของกษัตริย์’ 

ពពរះរាជយនុ្រ្ พฺระราชยุทฺธ ‘กาลที่กษัตริย์รบกัน’ 

រជ្ជោល รชฺชกาล ‘สมัยปกครอง’

18

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง

4.1 ญาติ ค�าเรียกญาติ  

และค�าเรียกกลุ่มของญาติ
ពពរះកេិដ្ឋភគិេ ីพฺระกนิฏฺฐภคิน ี‘น้องสาว’ 

ពពរះនរៀម พฺระเรียม ‘พี่ชาย’ ពពរះអយ្យនោ พฺระอยฺยโก ‘ปู่, ตา’ 

ពពរះអយ្យោិ พฺระอยฺยิกา ‘ย่า, ยาย’

100

4.2 ผู้เป็นบริวาร 

หรือมีหน้าที่รับใช้
រាជពគរូ ราชคฺร ู‘ครูอาจารย์’ ពសរឹង្គា រ สฺรึงฺคาร ‘สาวสนม’ 

រាជាយនុ្រ្តកឆៈ ราชายุตฺตกะ ‘เสมียนของกษัตริย์’ 

រាជនារ ីราชนาร ี‘นางสนม’

34

5. สิ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ้างถึง

5.1 อาการเจ็บป่วยและโรค កិមលិោ กิมิลกา ‘โรคผิวหนัง’ 

ពពរះកិលាសឆៈ พฺระกิลาสะ ‘ขี้กลาก’

ពពរះ ន្ុ្រ្ទក្ិរឡក พฺระขุทฺทกปิฬกา ‘ผด’ 

ពពរះឌាហនរាគ พฺระฑาหโรค ‘ไข้’

18

5.2 อารมณ์ ความคิด  

และความรู้สึก
ហសេឆៈ หสนะ ‘ความเบิกบาน’ 

ពពរះរាជ្រទំររិះ พฺระราชต�ริะ ‘ความคิด’

ពពរះរាជ្រទំេង พฺระราชบ�นง ‘ความปรารถนา’

3

5.3 สิง่ท่ีแสดงออกและสิง่ทีไ่ด้รบั រាជគទំនា្រ ់ราชค�นาบ ่‘การค�านับ’ 1
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กลุ่มความหมายและกลุ่มความหมายย่อย และตัวอย่าง จ�านวน

5.4 การกระท�า រាជពពរឹ្រ្ត ិราชพฺรึตฺต ิ‘มารยาท’ 

រាជសម្ភា រ ราชสมฺภาร ‘การท�านุบ�ารุง’ 

រាជដទំនេើរ ราชฎ�เนรี ‘การเดิน’ រជ្ជូ្រោរ รชชฺปูการ ‘การครองราชย์’

13

จากตารางข้างต้น จะเหน็ได้ว่า กลุม่ความหมายย่อยทีป่รากฏนามราชาศพัท์จ�านวนมากทีส่ดุ 5 อนัดบัแรก 

ได้แก่ ร่างกาย ส่วนของร่างกาย และสิ่งที่ผลิตจากร่างกาย จ�านวน 128 ข้อมูล รองลงมาคือ ญาติ ค�าเรียกญาติ และ

ค�าเรียกกลุ่มของญาติ จ�านวน 100 ข้อมูล เครื่องมือและเครื่องใช้ จ�านวน 91 ข้อมูล ข้อความสื่อสารหรือ 

สิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร จ�านวน 39 ข้อมูล และ เครื่องนุ่งห่ม เคร่ืองแต่งกาย และเครื่องประดับ จ�านวน 35 ข้อมูล  

ตามล�าดับ

ความหมายย่อยทีป่รากฏข้อมูลมากท่ีสุดใน 5 อันดับแรก เป็นกลุ่มความหมายท่ีหมายถึงผู้อ้างถึงและลักษณะ 

ของผู้อ้างถึง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง และสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง

การเปรียบเทียบกลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร

จากการศึกษากลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร จะเห็นได้ว่าราชาศัพท ์

ในทั้ง 2 ภาษา สร้างข้ึนจากความหมายหลัก 5 กลุ่ม เช่นเดียวกัน ได้แก่ 1) ผู้อ้างถึงและลักษณะของผู้อ้างถึง   

2) สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง  3) พาหนะ สถานที่ หรือช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง  4) บุคคล 

ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง และ 5) สิ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ้างถึง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากลุ่มความหมายย่อยของนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร พบว่า  

นามราชาศัพท์ของทั้ง 2 ภาษา แสดงกลุ่มความหมายย่อยท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ นามราชาศัพท์ไทยมีกลุ่ม 

ความหมายย่อย ท้ังสิน้ 17 กลุม่ความหมาย ขณะทีน่ามราชาศพัท์เขมรมกีลุม่ความหมายย่อยทัง้สิน้ 22 กลุม่ความหมาย  

ดังตารางแสดงการเปรียบเทียบต่อไปนี้

ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทียบกลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร

กลุ่มความหมายหลัก กลุ่มความหมายย่อย
ปรากฏใน

ไทย เขมร

1. ผู้อ้างถึงและลักษณะของผู้อ้างถึง 1. ร่างกาย ส่วนของร่างกาย และส่ิงทีผ่ลติจากร่างกาย  
2. ค�าเรียกขาน  
3. คุณลักษณะและคุณสมบัติ  
4. ดวงชะตาและอายุ  



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



กลุ่มความหมายหลัก กลุ่มความหมายย่อย
ปรากฏใน

ไทย เขมร

2. สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ผู้อ้างถึง

5. เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ  
6. เครื่องมือและเครื่องใช้  
7. อุปกรณ์หรือเครื่องประกอบในกิจกรรมเฉพาะ  
8. ข้อความสื่อสารหรือสิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร  
9. อาวุธ  
10. สิ่งของเพื่อการให้และการรับ  
11. เงินตรา สมบัติ และของมีค่า  
12. เครื่องส�าหรับบริโภค  
13. ภาระหน้าที่  
14. ภาพวาด ภาพถ่าย หรือรูปที่สร้างขึ้น  

3. พาหนะ สถานที่ หรือช่วงเวลา

ที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง

15. พาหนะและเครื่องโดยสาร  
16. สถานที่และส่วนของสถานที่  
17. วัน เวลา และโอกาส  

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้อ้างถึง 18. ญาติ ค�าเรียกญาติ และค�าเรียกกลุ่มของญาติ  
19. ผู้เป็นบริวารหรือมีหน้าที่รับใช้  
20. ค�าน�าหน้าชื่อ  

5. สิ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ้างถึง 21. อาการเจ็บป่วยและโรค  
22. ลักษณะทางธรรมชาติของร่างกาย  
23. อารมณ์ ความคิด และความรู้สึก  
24. สิ่งที่แสดงออกและสิ่งที่ได้รับ  
25. การกระท�า  

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า ราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมรส่วนใหญ่มีกลุ่มความหมายย่อย 

ที่คล้ายคลึงกัน จ�านวน 14 กลุ ่มความหมาย แต่ก็ปรากฏกลุ่มความหมายที่ต่างกันถึง 11 กลุ ่มความหมาย  

เป็นกลุม่ความหมายทีป่รากฏเฉพาะนามราชาศัพท์ไทย 3 กลุม่ความหมาย ได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย หรอืรปูท่ีสร้างขึน้  

ค�าน�าหน้าชื่อ และลักษณะทางธรรมชาติของร่างกาย  ในขณะกลุ่มความหมายที่ปรากฏเฉพาะนามราชาศัพท์เขมร 

มถีงึ 8 กลุม่ความหมาย ได้แก่ ค�าเรียกขาน คณุลกัษณะและคณุสมบตั ิดวงชะตาและอายุ สิง่ของเพือ่การให้และการรบั  

ผู้เป็นบริวารหรือมีหน้าที่รับใช ้อารมณ์ ความคิด และความรู้สึก สิ่งที่แสดงออกและสิ่งที่ได้รับ และ การกระท�า

กลุม่ความหมายหลกัของนามราชาศพัท์ทีม่กีลุ่มหมายย่อยต่างกนัในภาษาไทยและภาษาเขมรมากท่ีสุด คอื

กลุ่มความหมายเกี่ยวกับผู้อ้างถึงและลักษณะของผู้อ้างถึง และสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้อ้างถึง โดยปรากฏในภาษาเขมร

มากกว่าภาษาไทย แสดงให้เห็นว่าในภาษาเขมรมีการสร้างนามราชาศัพท์ที่หลากหลายกว่าภาษาไทย



การสร้างนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร: ภาพสะท้อนแนวคิด ‘พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์’



เมื่อพิจารณาจ�านวนราชาศัพท์ไทยและเขมรท่ีปรากฏมากท่ีสุดพบว่า กลุ่มความหมายเกี่ยวกับร่างกาย  

ส่วนของร่างกาย และสิ่งที่ผลิตจากร่างกาย ปรากฏจ�านวนมากท่ีสุดทั้ง 2 ภาษา นอกจากนี้ กลุ่มความหมาย 

ที่มีจ�านวนมากที่สุดอีก 4 อันดับ ท้ังนามราชาศัพท์ไทยและเขมร ก็อยู ่ในกลุ ่มความหมายเดียวกัน มีเพียง 

กลุ่มความหมายอาวุธ และข้อความสื่อสารหรือสิ่งที่ใช้ในการสื่อสารเท่านั้นที่แตกต่างกัน

การปรากฏกลุ ่มความหมายของนามราชาศัพท์ไทยและเขมรที่มีจ�านวนมากที่สุดสอดคล้องกันนี้  

อาจแสดงให้เห็นนยับางประการทีส่ามารถสะท้อนให้เหน็ความคดิความเชือ่ในการสร้างราชาศพัท์ได้อย่างชดัเจนยิง่ขึน้  

ทั้งนี้จะได้กล่าวถึงต่อไป

แนวคิดที่สะท้อนจากกลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร

จากการศึกษากลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ไทยและเขมร พบว่ากลุ่มความหมายที่ปรากฏเป็น 

นามราชาศพัท์ไทยและเขมรมคีวามสอดคล้องกนั กล่าวคอื ปรากฏใน 5 กลุม่ความหมายเช่นเดยีวกัน และกลุม่ความหมาย 

ทีป่รากฏจ�านวนมากท่ีสดุ กอ็ยูใ่นกลุม่ความหมายเดียวกนั อีกทัง้ความหมายทีป่รากฏมากทีส่ดุรองลงมาทีส่อดคล้องกัน  

ได้แก่ กลุ่มความหมายย่อยเครื่องมือและเครื่องใช้ กลุ่มความหมายเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ 

และกลุ่มความหมายญาติ ค�าเรียกญาติ และค�าเรียกกลุ่มของญาติ แสดงให้เห็นว่า การสร้างนามราชาศัพท์ไทย 

และเขมรตั้งอยู่บนแนวคิดที่สอดคล้องและสัมพันธ์กัน

ผู้ศึกษาเห็นว่า การปรากฏกลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ไทยและเขมรดังกล่าว สะท้อนให้เห็น 

แนวคิดพื้นฐานในการสร้างราชาศัพท์ข้ึนใช้ในภาษาไทยและภาษาเขมร นั่นคือ แนวคิดเรื่อง “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ ์

และปริมณฑลแห่งความศักดิ์สิทธิ์” และ “อ�านาจ” ดังนี้

1. แนวคิดเรื่อง “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และปริมณฑลแห่งความศักดิ์สิทธิ์”

เมื่อพิจารณากลุ่มความหมายที่ปรากฏเป็นนามราชาศัพท์ทั้งในภาษาไทยและภาษาเขมร ผู้ศึกษาพบว่า 

กลุ่มความหมายต่าง ๆ มีลักษณะสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากกลุ่มความหมาย 

ที่ปรากฏข้อมูลมากที่สุด คือ กลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับร่างกาย เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ เครื่องมือเครื่องใช้ 

จะเห็นได้ว่า กลุม่ความหมายท่ีสร้างขึน้เป็นนามราชาศพัท์มทีศิทางทีเ่ริม่ขึน้จากตวับคุคล ไปสูเ่สือ้ผ้าและเคร่ืองประดบั

ที่สวมใส่ แล้วจึงไปสู่เครื่องมือเครื่องใช้ที่อยู่ใกล้ตัว สอดคล้องกับการเรียนรู้ประสบการณ์ทางธรรมชาติ โดยเริ่มจาก

การท�าความเข้าใจตนเอง แล้วจึงขยายไปสู่การท�าความเข้าในสิ่งอื่นรอบตัว (Lakoff and Johnson, 1980 : 25)

เหตท่ีุมกีารสร้างนามราชาศพัท์ในกลุม่ความหมายต่าง ๆ  ขึน้ ผูศ้กึษาสนันษิฐานว่า เป็นผลมาจากคตคิวามเชือ่ 

ที่ว่า ผู ้อ้างถึงเป็นเทพเจ้าตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู หรือเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว ์

ตามคติความเชื่อของศาสนาพุทธ ดังนั้นเมื่อผู้อ้างถึงมีสถานะเป็นดั่งเทพ จึงมีความศักด์ิสิทธิ์เช่นเดียวกับเทพ  

สอดคล้องกบัความเหน็ของนกัวชิาการส่วนใหญ่ทีเ่หน็ว่า เมือ่สถานะของพระมหากษตัรย์ิเป็นดัง่สมมตเิทพ จงึมกีารน�าเอา 

ค�าในภาษาท่ีใช้ในศาสนามาให้แก่พระมหากษตัริย์ด้วย (หม่อมราชวงศ์แสงสูรย์ ลดาวลัย์, 2517: 6; บษุบา ประภาสพงศ์,  

2539: 141; ธโสธร ตู้ทองค�า, 2545: 32; สนิท บุญฤทธิ์, 2530: 22-23)

แนวคิดท่ีเห็นว่ากษัตริย์เป็นดั่งสมมติเทพจึงเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ี เป็นแนวคิดที่น�าไปสู่

กระบวนการสร้างภาพร่าง (image schema) โดยการเปรียบเทียบบุคคลศักด์ิสิทธิ์หรือส่ิงศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นเสมือน 

“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่ประกอบด้วย “ปริมณฑลแห่งความศักดิ์สิทธิ์”



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



จากการศึกษากลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ สะท้อนให้ถึงกระบวนการทางความคิดของคนในสังคม

ที่เห็นว่า “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” เป็นเสมือนพื้นท่ีปิดล้อมที่สามารถบรรจุสิ่งต่าง ๆ ไว้ได้ และเป็นสิ่งที่มีรัศมี จึงท�าให ้

สิ่งที่อยู่รอบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นขอบเขตของความศักดิ์สิทธิ์ด้วย มีลักษณะเป็น “ปริมณฑลแห่งความศักดิ์สิทธิ์” 

ในการสร้างนามราชาศพัท์ จงึปรากฏข้อมลูท่ีมคีวามหมายเก่ียวกบัร่างกายมากทีส่ดุ เพราะเปรยีบร่างกายเป็นเสมอืน

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือแกนกลางของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วจึงปรากฏข้อมูลที่มีความหมายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย 

ท่ีเปรยีบเสมือนสิง่ทีห่่อหุม้พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิไ์ว้ และเป็นสิง่ทีต้่องกบัรศัมีของสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ฉะนัน้จงึมสีถานะเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิด้วย  

และเมื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แผ่รัศมีความศักดิ์สิทธิ์ไปต้องสิ่งใด สิ่งนั้นก็จะอยู่ในปริมณฑลแห่งความศักดิ์สิทธิ์ จึงท�าให้เกิด 

การสร้างนามราชาศัพท์ในกลุ่มความหมายท่ีเก่ียวกับเครื่องมือเคร่ืองใช้ พาหนะ สถานที่ ข้าคน ฯลฯ เพราะถือว่า 

สิง่ต่าง ๆ  เหล่านี ้อยูใ่นปรมิณฑลแห่งความศักดิส์ทิธิ ์นอกจากนีส่ิ้งทีผ่ลติออกมาจากพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิก์ถ็อืเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิด้์วย  

ดังเห็นได้จากการสร้างนามราชาศัพท์ในกลุ่มความหมายที่เกี่ยวข้องกับอาการป่วยหรือโรคต่าง ๆ แม้จะเป็นโรคภัย

ซ่ึงถือเป็นสิ่งไม่ดี แต่เมื่อปรากฏข้ึนในพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์ ก็ย่อมต้องสร้างเป็นราชาศัพท์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นความคิด 

เรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในสังคมไทยและสังคมเขมร จึงน่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับภาพร่าง (image schema) 

ของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังต่อไปนี้

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

ภาพที่ 1: ภาพร่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

ภาพร่างพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์และปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับส่ิงต่าง ๆ ในชีวิตจริง  

ดังจะได้แสดงแผนภูมิต่อไปนี้
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สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริง ภาพร่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ร่างกายของผู้อ้างถึง ↔ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

สิ่งของที่อยู่รอบตัวผู้อ้างถึง ↔ สิ่งของที่อยู่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

เสื้อผ้าเครื่องประดับของผู้อ้างถึง ↔ สิ่งที่ห่อหุ้มพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ที่อยู่หรือที่พักของผู้อ้างถึง ↔ พื้นที่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

ผู้รับใช้หรือบริวารของผู้อ้างถึง ↔ คนที่อยู่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

อวัยวะร่างกายของผู้อ้างถึง ↔ ส่วนประกอบของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

อาการป่วยหรือโรคของผู้อ้างถึง ↔ สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ผลงานหรือสิ่งสร้างสรรค์ของผู้อ้างถึง ↔ สิ่งที่ผลิตจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ลูกหรือเชื้อสายของผู้อ้างถึง ↔ ผลผลิตที่เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ใหม่

ยานพาหนะของผู้อ้างถึง ↔ พื้นที่เคลื่อนย้ายที่อยู่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

วันหรือเวลาที่เกี่ยวกับผู้อ้างถึง ↔ สถานที่ที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้น

แผนภูมิที่ 1 ภาพร่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตจริง

ภาพร่างพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิและปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับกลุ่มความหมายของ 

นามราชาศัพท์ กล่าวคือ กลุ่มความหมายจ�านวน 21 กลุ่มที่สร้างขึ้นเป็นนามราชาศัพท์ทั้งในภาษาไทยละภาษาเขมร 

เกิดข้ึนจากแนวคิดเรื่อง “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” และ “ปริมณฑลของความศักดิ์สิทธิ์” สามารถแสดงความสัมพันธ์ของ 

กลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์กับภาพร่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ดังนี้

ตารางที่ 4: ความสัมพันธ์ของกลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์กับภาพร่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ ภาพร่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

การกระท�า สิ่งที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

คุณลักษณะและคุณสมบัติ ลักษณะและคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ สิ่งที่ห่อหุ้มพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

เครื่องมือและเครื่องใช้ สิ่งของที่อยู่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

เครื่องส�าหรับบริโภค สิ่งของที่อยู่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

เงินตรา สมบัติ และของมีค่า สิ่งของที่อยู่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

ญาติ ค�าเรียกญาติ และค�าเรียกกลุ่มของญาติ พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นที่สัมพันธ์กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ดวงชะตาและอายุ ส่วนประกอบของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ผู้เป็นบริวารหรือมีหน้าที่รับใช้ คนที่อยู่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

พาหนะและเครื่องโดยสาร พื้นที่เคลื่อนย้ายที่อยู่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

ภาพวาด ภาพถ่าย หรือรูปที่สร้างขึ้น สิ่งที่สร้างขึ้นแทนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



กลุ่มความหมายของนามราชาศัพท์ ภาพร่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ภาระหน้าที่ สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ร่างกาย ส่วนของร่างกาย และสิ่งที่ผลิตจากร่างกาย พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

ลักษณะทางธรรมชาติของร่างกาย ส่วนของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

วัน เวลา และโอกาส สถานที่ที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้น

สถานที่และส่วนของสถานที่ พื้นที่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

อาการเจ็บป่วยและโรค สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

อารมณ์ ความคิด และความรู้สึก สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

อาวุธ สิ่งของที่อยู่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

อุปกรณ์หรือเครื่องประกอบในกิจกรรมเฉพาะ สิ่งของที่อยู่ในปริมณฑลความศักดิ์สิทธิ์

อุปนิสัย สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์

จะเห็นได้ว่า ภาพร่างของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สอดคล้องกับการสร้างนามราชาศัพท์ในกลุ่มความหมายต่าง ๆ 

และจ�านวนของนามราชาศพัท์ในกลุม่ความหมายต่าง ๆ  ยงัสอดคล้องกบัภาพร่างดังกล่าวด้วย กล่าวคือ นามราชาศพัท์

ทีอ่ยูใ่นกลุม่ความหมายเกีย่วกบัร่างกายมจี�านวนมากทีส่ดุ เพราะถือเป็นพืน้ท่ีศกัดิส์ทิธิโ์ดยตรง ขณะทีก่ลุม่ความหมาย 

อืน่ ๆ ทีม่จี�านวนข้อมลูไม่มาก เพราะเป็นสิง่ท่ีอยูใ่นปริมณฑลแห่งความศกัด์ิสทิธิเ์ท่านัน้ อย่างไรกต็าม กลุม่ความหมาย 

บางกลุม่ เช่น อาการเจบ็ป่วยและโรค หรอือารมณ์ ความคดิ และความรู้สึก จะเป็นส่ิงทีเ่กดิในพ้ืนทีศ่กัด์ิสิทธิ ์แต่กลบั

ปรากฏราชาศัพท์จ�านวนไม่มาก อาจเป็นเพราะสิ่งท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่าน้ีมิได้เกิดข้ึนบ่อยครั้ง จึงปรากฏ

จ�านวนราชาศัพท์ไม่มาก

อย่างไรก็ตามยังปรากฏกลุ่มความหมายที่มิได้สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์โดยตรง ได้แก่  

กลุ่มความหมายที่เกี่ยวกับ ข้อความสื่อสารหรือสิ่งท่ีใช้ในการส่ือสาร ค�าน�าหน้าช่ือ ค�าเรียกขาน ส่ิงของเพ่ือการให้

และการรบั และสิง่ท่ีแสดงออกและสิง่ท่ีได้รบั กลุม่ความหมายดงักล่าว ไม่น่าจะเกดิขึน้จากแนวคดิเรือ่งพืน้ทีศ่กัดิสิ์ทธิ์ 

แต่น่าจะสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่อง “อ�านาจ” ดังจะได้กล่าวต่อไป

2. แนวคิดเรื่อง “อ�านาจ”

แนวคดิเรือ่งอ�านาจเป็นแนวคดิทีส่มัพนัธ์กบัแนวคดิเร่ืองพ้ืนทีศั่กด์ิสิทธิ ์กล่าวคอื เป็นแนวคดิทีเ่กดิขึน้จาก

การที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ทั้งนี้เพราะเมื่อมีแนวคิดเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และปริมณฑล 

ความศักดิ์สิทธิ์แล้ว ย่อมท�าให้เกิดแนวคิดเรื่องอ�านาจตามมา เนื่องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลให้เกิดสิ่งด ี

หรือสิ่งร้ายเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็ย่อมอาจได้รับผลดีและผลร้ายได้เช่นกัน  

ในขณะที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้รับผลใด ๆ ฉะนั้นจึงท�าให้เกิดสถานะความไม่เท่าเทียม ผู้ที่มีอ�านาจสูงกว่า นั่นคือ  

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ในขณะผู้ที่เข้าไปปฏิสัมพันธ์ก็ย่อมเป็นผู้ไม่มีอ�านาจ

ความคิดดังกล่าวนี้จึงท�าให้เกิดการสร้างราชาศัพท์กลุ่มความหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ 

ของผูอ้้างถึงและผูร่้วมปฏสิมัพนัธ์ ได้แก่ กลุม่ความหมายของนามราชาศพัท์ 5 กลุม่ดงักล่าวข้างต้น ได้แก่ ข้อความสือ่สาร 

หรือสิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร ค�าน�าหน้าชื่อ ค�าเรียกขาน สิ่งของเพื่อการให้และการรับ และสิ่งที่แสดงออกและสิ่งที่ได้รับ
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นามราชาศัพท์ท่ีปรากฏในกลุ่มความหมายข้างต้น สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่อง “อ�านาจ” ใน 2 ลักษณะ 

ได้แก่ การแสดงอ�านาจของผู้มีอ�านาจแก่ผู้อยู่ใต้อ�านาจ การแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอ�านาจและผู้อยู่ใต้อ�านาจ 

ดังนี้

1. การแสดงอ�านาจของผู้มีอ�านาจแก่ผู้อยู่ใต้อ�านาจ เป็นการใช้อ�านาจโดยตรงของผู้มีอ�านาจไปยัง 

ผูอ้ยูใ่ต้อ�านาจ นามราชาศพัท์ท่ีสะท้อนแนวคดินีค้อื กลุม่ความหมายเก่ียวกบัข้อความสือ่สารหรอืสิง่ทีใ่ช้ในการสือ่สาร 

ราชาศพัท์ในกลุม่นีจ้งึมกัมรีปูแบบราชาศพัท์ทีแ่สดงล�าดับชัน้ด้วยการใช้หน่วยเติมหน้าทีแ่สดงสถานะของผู้มอี�านาจ 

ดงัเช่น พระโทรเลข-พระราชโทรเลข พระหตัถเลขา-พระราชหตัถเลขา พระโอวาท-พระราโชวาท-พระบรมราโชวาท 

เป็นต้น นามราชาศัพท์ในภาษาเขมรกม็ลีกัษณะเช่นเดยีวกนั เช่น ពពរះ្ររមរាជោសេ ៍พรฺะบรมราชสาสน์ ‘จดหมาย

ระหว่างกษัตริย ์’ ពពរះរាជេិពេ ្พฺระราชนิพนฺธ ‘งานเขียนของกษัตริย์’ រាជកទំេ្រ ់ราชก�นต่ ‘ประกาศ’ 

ពពរះរាជលញ្ករ พฺระราชลญฺฉกร ‘ตรา’

จะเห็นได้ว่า ท้ังนามราชาศัพท์ไทยและนามราชาศัพท์เขมร มีการใช้หน่วยเติมหน้าที่ระบุสถานะของ 

ผูอ้้างถงึคือ “ราช” ทัง้นีอ้าจเพราะกลุม่ความหมายดงักล่าวสามารถแสดงอ�านาจของผูอ้้างถงึได้ กล่าวคอื ข้อความสือ่สาร 

หรอืสิง่ทีใ่ช้ในการสือ่สาร เป็นการแสดงปฏิสมัพันธ์ของผู้มอี�านาจไปยงัผู้อยูใ่ต้อ�านาจโดยการส่ือสารความรู้สึกนกึคิด

หรือค�าสั่งไปสู่ผู้ใต้อ�านาจ ดังนั้นราชาศัพท์ในกลุ่มนี้จึงอาจมีการสร้างด้วยการแสดงหน่วยเติมหน้าที่ระบุสถานะ 

ของผู้อ้างถึงได้

อย่างไรก็ตาม นามราชาศัพท์หลายข้อมูลทั้งในภาษาไทยและภาษาเขมรที่สะท้อนแนวคิดเรื่อง 

พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธ์ิและปรมิณฑลความศกัดิส์ทิธิ ์กป็รากฏการใช้หน่วยเติมหน้าทีแ่สดงสถานะของผูอ้้างถึง เช่น พระบรมศพ  

พระราชกรณียกิจ พระบรมมหาราชวัง ฯลฯ ทั้งนี้เพราะนามราชาศัพท์ดังกล่าว สัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องอ�านาจด้วย 

ทั้งนี้ในบทความนี้มิได้มุ่งพิจารณาเรื่องหน่วยเติมหน้าของนามราชาศัพท์ จึงมิได้กล่าวถึงประเด็นนี้

2. การแสดงปฏิสัมพันธ์ของผู้มีอ�านาจแก่ผู้อยู่ใต้อ�านาจ เป็นการแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของ 

ผู้มีอ�านาจและผู้อยู่ใต้อ�านาจ ทั้งในลักษณะที่ผู้มีอ�านาจเป็นฝ่ายเร่ิมการปฏิสัมพันธ์หรือผู้อยู่ใต้อ�านาจเป็นฝ่ายเริ่ม 

การปฏิสัมพันธ์ แต่การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวก็เป็นไปในลักษณะที่ผู้มีอ�านาจมีสถานะสูงกว่าผู้อยู่ใต้อ�านาจ

นามราชาศัพท์ที่สะท้อนแนวคิดเรื่องนี้ ได้แก่ นามราชาศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับ ค�าน�าหน้าช่ือ  

ค�าเรียกขาน สิ่งของเพื่อการให้และการรับ และ สิ่งที่แสดงออกและสิ่งที่ได้รับ

นามราชาศพัท์ทีเ่ป็นค�าน�าหน้าชือ่และค�าเรียกขาน สะท้อนแนวคิดเรือ่งอ�านาจ เพราะเป็นนามราชาศัพท์ 

ที่ใช้ส�าหรับเรียกหรือกล่าวถึงผู้อ้างถึงซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจ ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ของผู้อยู่ใต้อ�านาจที่มีต่อ 

ผูมี้อ�านาจ ดงันัน้จึงเหน็ได้ว่า นามราชาศัพท์ทีเ่ป็นค�าน�าหน้าชือ่และค�าเรยีกขาน จงึต้องแสดงสถานภาพของผูอ้้างถงึ 

เช่น พระบรมวงศ์เธอ พระบวรวงศ์เธอ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ สมเด็จพระบรมราชนินีาถ ฯลฯ จะเห็นได้ว่า นามราชาศัพท์ 

ทีเ่ป็นค�าน�าหน้าดงักล่าว มกีารระบสุถานะของผูอ้้างถงึ เช่น บรม- บวร- เจ้า- สมเดจ็พระบรม- อกีทัง้ยงัมกีารใช้หน่วยเตมิ 

ที่แสดงการยกย่องด้วย เช่น -เธอ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่ผู้อยู่ใต้อ�านาจต้องแสดงความยกย่องแก่ 

ผูมี้อ�านาจ เช่นเดยีวกบันามราชาศพัท์ทีเ่ป็นค�าอ้างถงึ ก็มกีารระบสุถานะของผูอ้้างถงึด้วย เช่น រាជាធិ្រ្ីរ ราชาธบิด ี

‘ผู้เป็นใหญ่’ ពពរះរាជរាជ พฺระราชราช ‘กษัตริย์แห่งกษัตริย์’ มีการใช้หน่วยเติม ราช- เพื่อแสดงความเป็นกษัตริย์

ส่วนนามราชาศัพท์ท่ีมีความหมายเกี่ยวกับส่ิงของเพ่ือการให้และการรับ และส่ิงที่แสดงออกและ 

สิง่ทีไ่ด้รบั เป็นการแสดงปฏสิมัพนัธ์อย่างชดัเจนระหว่างผูม้อี�านาจกบัผูอ้ยูใ่ต้อ�านาจ กล่าวคอื อาจเป็นการทีผู่ม้อี�านาจ

เป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับแก่ผู้อยู่ใต้อ�านาจ นามราชาศัพท์กลุ่มนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับนามราชาศัพท์ที่อื่น ๆ ที่สะท้อน

แนวคิดเรื่องอ�านาจ กล่าวคือ มักมีหน่วยเติมหน้าที่แสดงสถานะของผู้อ้างถึง เช่น រាជន្រយ្យ ราชเทยฺย ‘รางวัล’ 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ពពរះរាជអទំនោយ พรฺะราชอ�โณย ‘ของให้’ រាជទាេ ราชทาน ‘ของให้’ ពពរះរាជពលី พรฺะราชพล ี‘พลขีองกษัตรย์ิ’ 

រាជគទំនា្រ ់ราชค�นาบ ่‘การค�านับกษัตริย์’ จะเห็นได้ว่ามีการใช้หน่วยเติม ราช- ทุกศัพท์ ทั้งนี้เพราะเป็นการแสดง

การยกย่องแก่ผู้อ้างถึง

จะเห็นได้ว่า นามราชาศพัท์ท้ัง 5 กลุม่ความหมายข้างต้น มไิด้สะท้อนให้เหน็แนวคดิเรือ่ง “พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ”์  

และ “ปริมณฑลแห่งความศักดิ์สิทธิ์” แต่สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่อง “อ�านาจ” ระหว่างผู้มีอ�านาจกับผู้อยู่ใต้อ�านาจ

สรุป

การศกึษาเรือ่ง “การสร้างนามราชาศพัท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร : ภาพสะท้อนแนวคดิ ‘พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ’์”  

เป็นการศึกษาการสร้างนามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร โดยพิจารณาจากการกลุ่มความหมายของ 

นามราชาศัพท์ ทั้งน้ีเพราะการเลือกสร้างนามราชาศัพท์ในกลุ่มความหมายใด ย่อมสามารถสะท้อนให้เห็นความคิด

ในการคัดเลือกกลุ่มความหมายนั้นมาสร้างเป็นราชาศัพท์ ผลจากการศึกษาท�าให้เห็นว่า กลุ่มความหมายของ 

นามราชาศัพท์ในภาษาไทยและภาษาเขมร สามารถสะท้อนให้แนวคิดส�าคัญ 2 ประการท่ีท�าให้เกิดการสร้าง 

นามราชาศัพท์กลุ่มความหมายดังกล่าว คือ แนวคิดเรื่อง “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” และ “ปริมณฑลแห่งความศักดิ์สิทธ์ิ”  

อนัสัมพันธ์กับภาพร่างทีเ่หน็ว่าผูอ้้างถงึคอืพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์และสิง่ต่าง ๆ  ทีอ่ยูร่อบผูอ้้างถงึอยูใ่นขอบเขตของปรมิณฑล

แห่งความศักดิ์สิทธิ์ จึงท�าให้เกิดการสร้างราชาศัพท์ในกลุ ่มความหมายดังกล่าว ในขณะที่กลุ ่มความหมาย 

ของราชาศัพท์บางกลุม่ยงัสะท้อนให้เหน็แนวคดิเรือ่ง “อ�านาจ” อนัสมัพันธ์กบัผูอ้้างถงึทีเ่ป็นผูม้อี�านาจและผูท้ีเ่ข้าไป

ปฏิสัมพันธ์ที่อยู่ในฐานะผู้อยู่ใต้อ�านาจ

การศกึษาครัง้นี ้แม้จะมไิด้ผลการศึกษาทีแ่ตกต่างกบัข้อสันนษิฐานในทางวชิาการทีร่ะบวุ่า การใช้ราชาศพัท์

เป็นผลมาจากคติความเชือ่ว่า กษตัรย์ิเป็นสมมตเิทพ เป็นผู้มอี�านาจสูงส่งและควรแก่การยกย่อง และเป็นบคุคลศกัด์ิสทิธ์ิ 

หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงมีการใช้ราชาศัพท์แก่กษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาเห็นว่าบทความชิ้นนี้

ได้แสดงให้เห็นกระบวนการทางความคิดที่น�าไปสู่การประกอบรูปภาษาเพื่อใช้เป็นราชาศัพท์ แม้โดยทั่วไปจะเชื่อว่า 

ราชาศัพท์เกิดขึ้นจากแนวคิดเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์ แต่จากการค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ก็ยังไม่พบว่า 

มีการอธิบายว่าแนวคิดเรื่องความศักดิ์สิทธิ์สัมพันธ์การสร้างราชาศัพท์ได้อย่างไร ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงเป็น 

การน�าเสนอให้เห็นถึงกระบวนการทางความคิดของคนในสังคมไทยและสังคมกัมพูชาที่ถ่ายโอนประสบการณ์ 

มาสร้างเป็นภาพร่างในระบบปริชาน แล้วสร้างราชาศัพท์ที่สัมพันธ์กับภาพร่างนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงอาจช่วยแสดง

ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิดของคนในสังคมได้
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โคลงเบญจลักษณานุกรม: 

แนวความคดิในการสร้างสรรค์และคณุค่าทางวรรณศลิป์

Klongbenjalaksananukrom: 

Creative Concept Strategies and Literacy Values

กีรติ ธนะไชย*

Keerati Thanachai

บทคัดย่อ

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา “โคลงเบญจลกัษณานกุรม” ทีป่รากฏในหนงัสอือาศริวาทบรมมหาราชสดดุ ีของรพินทร์ 

พนัธโุรทยั ทัง้ในด้านกลวิธกีารสร้างสรรค์และคณุค่าในฐานะทีเ่ป็นฉนัทลกัษณ์รปูแบบใหม่ ผลการศกึษาพบว่าโคลงเบญจลกัษณานกุรม 

ได้รบัการพัฒนามาจากโคลงสีส่ภุาพ โดยกวไีด้เพิม่จ�านวนบาทในโคลงส่ีสภุาพขึน้อกี 1 บาท โคลงเบญจลักษณานกุรมแบ่งเป็น 2 แบบ

ได้แก่ แบบปรกตแิละแบบพเิศษ การสร้างสรรค์โคลงด้วยวธิกีารดงักล่าวเชือ่มโยงกบัมโนทศัน์เรือ่งการสร้างสรรค์ฉนัทลักษณ์ไทย 2 ประการ 

คอืการท�าให้เกดิค�าประพนัธ์รปูแบบใหม่ด้วยวธิกีารเพิม่วรรคหรอืเพิม่บาท และการสร้างสรรค์ค�าประพนัธ์รปูแบบใหม่ในวาระโอกาส

พิเศษส�าคัญ อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์ฉนัทลกัษณ์ใหม่ ผูส้ร้างสรรค์จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องตระหนกัถงึลกัษณะเด่นของฉนัทลกัษณ์ไทย 

แต่ละประเภท มโนทัศน์เรื่องวรรณศิลป์ไทย รวมไปถึงการด�ารงอยู่ของฉันทลักษณ์ในสังคมของการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ร่วมสมัย 

เพื่อให้ฉันทลักษณ์ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์นั้นมี “ชีวิต” และ “งอกงาม” สืบไป

ค�าส�าคัญ: โคลงเบญจลักษณานุกรม, ฉันทลักษณ์, ประพันธศาสตร์, มโนทัศน์

บทน�า

หนังสือ อาศิรวาทบรมมหาราชสดุดี เป็นผลงานสร้างสรรค์ของรพินทร์ พันธุโรทัย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี 

ในกลุ่มนักกลอนในนาม “แหลม ตะลุมพุก” รพินทร์ พันธุโรทัย หรือ ผ่อง พันธุโรทัย เคยปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้า

แผนกพิสูจน์อักษรของหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เป็นผู้ประพันธ์บทอาศิรวาทในหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวมาเป็นเวลา 

หลายสิบปี (รพินทร์ พันธุโรทัย, 2550: 3 และ 100) และเป็นผู้หน่ึงที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัล

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



นราธิป (ครั้งที่ 4 ประจ�าปี พ.ศ. 2547) อันเป็นรางวัลเกียรติคุณที่เกิดจากแนวคิดของประภัสสร เสวิกุล และสมาคม

นกัเขยีนแห่งประเทศไทย ด�ารใิห้มข้ึีนเพือ่ระลกึถึงศาสตราจารย์ พลตร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพนัธ์  

และมุ่งหวังจะมอบให้นักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส 

หนังสือ อาศิรวาทบรมมหาราชสดุดี เป็นกวีนิพนธ์สดุดีและเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชวงศ์ไทย  

ได้คัดสรรบทอาศิรวาทที่รพินทร์ พันธุโรทัย นิพนธ์ขึ้นเนื่องในวาระโอกาสพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์ กวีได้ประพันธ์และพิมพ์เผยแพร่ 

ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน กวีน�าเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ด้วยค�าประพันธ์ไทยหลากหลายชนิด 

ทั้งฉันทลักษณ์เดี่ยวและฉันทลักษณ์ประสม ฉันทลักษณ์เด่ียว เช่น โคลงส่ีสุภาพ โคลงส่ีด้ันบาทกุญชร ร่ายสุภาพ 

สวาคตาฉนัท์ 11 ปิยงัวทาฉนัท์ 12 อทีสิงัฉนัท์ 20 กาพย์ยาน ี11 วเิชยีรดิลกฉันท์ และกลอน เป็นต้น ส่วนฉันทลักษณ์ประสม 

มีทั้งร่ายที่ใช้แต่งร่วมกับโคลง และกาพย์ห่อโคลง ฉันทลักษณ์เหล่านี้มีทั้งแบบปรกติและแบบพิเศษ แบบปรกติคือ

แต่งตามเง่ือนไขการประพนัธ์ท่ีปรากฏในต�าราประพนัธศาสตร์อย่างเคร่งครดั และแบบพเิศษคอืกวไีด้เพิม่ข้อบงัคับเฉพาะ 

ให้มีลกัษณะเป็นค�าประพนัธ์แบบกระทู้และแบบกลบท นบัได้ว่าเป็นหนงัสอืรวม “กวนีพินธ์ไทยสมยัใหม่” ทีม่คีณุค่า

อย่างยิ่งในด้านการสืบทอดขนบการแต่งวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติของไทย

โคลงเบญจลกัษณานุกรมเป็นฉนัทลกัษณ์เด่ียวประเภทหนึง่ทีร่พนิทร์ พันธโุรทยั เลอืกใช้แต่งบทอาศริวาท 

มีร่องรอยทีเ่หน็ได้ชดัเจนว่าสร้างสรรค์ข้ึนโดยมโีคลงสีส่ภุาพเป็นรากฐานความคิด โคลงเบญจลกัษณานกุรมทีป่รากฏ

ในหนังสอื อาศิรวาทบรมมหาราชสดดุ ีนบัเป็นหนึง่ในฉนัทลกัษณ์ทีม่วีธิกีารสร้างสรรค์ทีช่ดัเจนน่าสนใจนอกเหนอืจาก

ฉันทลักษณ์อีกหลากหลายชนิดที่กวีไทยร่วมสมัยพัฒนาข้ึน (ดูละเอียดใน กีรติ ธนะไชย, 2551) ผู้ท่ีน�าโคลง 

เบญจลกัษณานกุรมมาใช้แต่งค�าประพนัธ์เป็นบทอาศริวาท หรอืน�าเสนอเน้ือหาท�านองยกย่องเชิดชเูกยีรติของบคุคล

อย่างสม�า่เสมอ นอกจากรพนิทร์ พนัธุโรทัย กย็งัพบในผลงานของถวลัย์ (มงคลรตัน์) นวลกัษณกว ีซึง่เป็นกวร่ีวมสมัย

อกีท่านหนึง่ทีไ่ด้รับรางวลันราธิป (ครัง้ท่ี 10 ประจ�าปี พ.ศ. 2553)

การสร้างสรรค์ค�าประพันธ์รูปแบบใหม่เป็นปรากฏการณ์ทางวรรณศิลป์ที่ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง 

ในกระแสการสร้างเสพวรรณคดไีทยและมข้ีอควรอภปิรายทัง้ในแง่ของกลวธิกีารสร้างสรรค์และคุณค่า 

ในบทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ส�าคัญเพ่ือที่จะอธิบายและตั้งข้อสังเกตเรื่องรูปแบบ กลวิธีการสร้างสรรค์ 

โคลงเบญจลักษณานุกรมที่ปรากฏในหนังสือ อาศิรวาทบรมมหาราชสดุดี และคุณค่าทางวรรณศิลป์ที่สัมพันธ์กับ 

“กระแสการสร้างสรรค์ฉนัทลกัษณ์” อนัน่าจะช่วยตอกย�า้พันธกจิของกว ีคณุค่าของผลงานสร้างสรรค์ และความยัง่ยนื

ของผลงานวรรณศิลป์ร่วมสมยั มหัีวข้อส�าคญัท่ีจะกล่าวถงึโดยล�าดบั ดงันี้

1. รูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์โคลงเบญจลักษณานุกรม

2. คุณค่าทางวรรณศิลป์ของโคลงเบญจลักษณานุกรม

1. รูปแบบและกลวิธีการสร้างสรรค์โคลงเบญจลักษณานุกรม

โคลงเบญจลักษณานุกรมที่ปรากฏในหนังสือ อาศิรวาทบรมมหาราชสดุดี มีจ�านวน 6 บท แต่ละบท 

มีการตั้งชื่อและประพันธ์ขึ้นเนื่องในวาระโอกาสส�าคัญแตกต่างกันไป มีเนื้อหาร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ�านวน 1 บท เป็นบทอาศิรวาทราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วัเนือ่งในวนัปิยมหาราช จ�านวน 2 บท เป็นบทเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช  



โคลงเบญจลักษณานุกรม: แนวความคิดในการสร้างสรรค์และคุณค่าทางวรรณศิลป์



บรมนาถบพติรเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาจ�านวน 1 บท และเนื้อหาสดุดีพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถ

ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกจ�านวน 2 บท มีรูปแบบ

การน�าเสนอดังนี้

6 เมษา มหาจักรีร�าลึก 2545

มหา พิชัยฤกษ์ล�้า ฉัฐมวาร นี้นา 

จักรี ก่องกฤติการ เกริกหล้า 

บรม เดชดับพลราญ อริราช ประลัยแฮ 

ราชวงศ์  ทรงเอาภาร พสกสุข เกษมเฮย 

ร�าลึก พระพุทธยอดฟ้า ธิราชเรื้องปฐมวงศ์

(รพินทร์ พันธุโรทัย, 2550: 20)

“พระพุทธเจ้าหลวง” ร�าลึก

พระ เสด็จสวรรคตคล้อย เวียนบรร จบเฮย 

พุทธ เทียบพระคุณอนันต์ อเนกแล ้

เจ้า ฟ้าสวรรค์สรรค์ สืบราช วงศ์แฮ 

หลวง พิสุทธิ์ดุจดวงตะวัน ส่องโลก นั้นแล 

ร�าลึก ราษฎร์รักแม้ ยิ่งด้วยบิตุรงค์

(รพินทร์ พันธุโรทัย, 2550: 30)

ปิยมหาราชร�าลึก 2544

23 ตุลมาสคล้อย ครบวาร นี้นา 

ร�าลึกพระคุณอุฬาร ยิ่งแล้ว 

จารีตนครบาล  ระบบทาส เลิกแล 

รักราษฎร์ราษฎร์รักปาน ปิยบิตุ - รงค์เฮย 

พระเฉกเช่นฉัตรแก้ว ปกเกล้าชาวประชา

(รพินทร์ พันธุโรทัย, 2550: 35)

บรมมหาราชาภิถุติการ (5 ธันวาคม 2539)

(โคลงเบญจลักษณานุกรม)

ธ ครองราชย์ค�ารบห้า สิบฉน�า 

ทรงทศพิธราชธรรม เที่ยงแท ้

ทรงทศปารเมศ บ�า เพ็ญเพิ่ม พูนแฮ 

ทรงจักรวรรดิวัตร ด�า เนินเนื่อง มานา 

ทวยราษฎร์รักภักดิแม้ ชีพพร้อมพลีถวาย

(รพินทร์ พันธุโรทัย, 2550: 43)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



สมเด็จพระเทพทรงพระเจริญ

สม พระอิสรยยศเจ้า จักรี วงศ์เฮย 

เด็จ ราชสมภพศรี เจิดหล้า 

พระ คือมิ่งขวัญฤดี ดวงหัท - เยศแล 

เทพ รัตนราชกุมารี ปิยชาต ิ

ทรงพระเจริญ ปวงข้า - พุทธเจ้าถวายชัย มงคล

(รพินทร์ พันธุโรทัย, 2550: 84)

สยามบรมราชกุมารีสดุดี

เปรื่องปราดสรรพศาสตร์ทั้ง สาขา ศิลป์เนอ 

โลกทัศน์ภิปรัชญา หยั่งรู ้

สังคีตดีดสีวา -  ทิตเชี่ยว ชาญแฮ 

ทรงฝึกแลศึกษา  หลักพุทธ ศาสน์เฮย 

สมเด็จพระเทพฯ ผู้ เลิศล�้าศิลปิน

(รพินทร์ พันธุโรทัย, 2550: 87)

จากรปูแบบการน�าเสนอทีไ่ด้แสดงมาข้างต้น จะเหน็ได้ว่ากวไีด้ต้ังชือ่บทประพันธ์เพ่ือให้สัมพันธ์กบัเนือ้หา

ท่ีต้องการน�าเสนออันเนื่องมาจากวาระส�าคัญของชาติ และมีก�าหนดชื่อเรียกฉันทลักษณ์ชนิดนี้ชัดเจนว่า  

“โคลงเบญจลักษณานุกรม” ในบท “บรมมหาราชาภิถุติการ (5 ธันวาคม 2539)” 

ค�าว่า “เบญจลักษณานกุรม” มาจากศพัท์ เบญจ ทีห่มายถงึ ห้าหรอืล�าดบัทีห้่า (ราชบณัฑติยสถาน, 2556: 681)  

ลักษณะ คือสมบัติเฉพาะตัวหรือประเภท (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1048) และ อนุกรม มีความหมายว่า ล�าดับ 

ระเบียบ ชั้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1369) ชื่อโคลงนี้จึงน่าจะประมวลความได้ว่าเป็นโคลงที่มีระเบียบอันเป็น

คุณลักษณะเฉพาะตัวห้าส่วน คุณสมบัติหรือลักษณะที่บ่งชี้ประเภทชัดเจนก็คือจ�านวนบาทนั่นเอง เมื่อพิจารณา 

การจัดวางรูปแบบของค�าประพันธ์รวมถึงพิจารณาข้อบังคับเรื่องสัมผัสและรูปวรรณยุกต์ที่ปรากฏในต�าแหน่งต่าง ๆ 

ของบท ย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าโคลงดังกล่าวพัฒนาจากโคลงสี่สุภาพดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบแผนผังฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพและโคลงเบญจลักษณานุกรมและตัวอย่าง

แผนผังและตัวอย่างโคลงสี่สุภาพ แผนผังและตัวอย่างโคลงเบญจลักษณานุกรม

0  0  0  อ  ท 0  0  (0  0)

0  อ  0  0  0 อ  ท

0  0  อ  0  0 0  อ  (0  0)

0  อ  0  0  ท อ  ท  0  0

0  0  0  อ  ท 0  0  (0  0)

0  อ  0  0  0 อ  ท

0  0  อ  0  0 0  อ  (0  0)

0  0  อ  0  0 0  อ  (0  0)

0  อ  0  0  ท อ  ท  0  0



โคลงเบญจลักษณานุกรม: แนวความคิดในการสร้างสรรค์และคุณค่าทางวรรณศิลป์



ตัวอย่าง

เสียงลือเสียงเล่าอ้าง อันใด พี่เอย

เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า

สองเขือพี่หลับไหล ลืมตื่น ฤๅพี่

สองพี่คิดเองอ้า อย่าได้ถามเผือ

(กรมศิลปากร, 2547: 8)

ตัวอย่าง

23 ตุลมาสคล้อย ครบวาร นี้นา

ร�าลึกพระคุณอุฬาร ยิ่งแล้ว

จารีตนครบาล ระบบทาส เลกิแล

รักราษฎร์ราษฎร์รักปาน ปิยบิตุ - รงค์เฮย

พระเฉกเช่นฉัตรแก้ว ปกเกล้าชาวประชา

(รพินทร์ พันธุโรทัย, 2550: 35)

จากตารางที่ 1 โคลงสี่สุภาพ 1 บท มี 4 บาท บาทละ 2 วรรค วรรคแรกของแต่ละบาทมี 5 ค�า วรรคที่ 2 

ของแต่ละบาทมีวรรคละ 2 ค�า ยกเว้นวรรคสุดท้ายของบาทที่ 4 มี 4 ค�า โคลงสี่สุภาพมีค�าสร้อยได้ 2 ต�าแหน่ง คือ

ท้ายบาทที ่1 และ 3 โคลงสีส่ภุาพบังคบัสมัผสัสระในบท 2 ชดุ ชดุแรกคอืค�าสดุท้ายบาทที ่1 ส่งสมัผสัไปยงัค�าสดุท้าย

ของวรรคแรกบาทที่ 2 และ 3 และสัมผัสชุดที่ 2 คือค�าสุดท้ายบาทที่ 2 สัมผัสสระกับค�าสุดท้ายวรรคแรกบาทที่ 4 

นอกจากนี้ โคลงสี่สุภาพยังบังคับค�าเอกค�าโท โดยก�าหนดค�าเอก 7 ต�าแหน่ง และค�าโท 4 ต�าแหน่งดังที่ปรากฏ 

ในแผนผัง ส่วนตัวอย่างโคลงสุภาพหรือ “โคลงแบบ” โคลงสี่สุภาพมักน�ามาจากลิลิตพระลอ 

เมื่อพิจารณาตัวบทค�าประพันธ์อย่างละเอียด พบว่าโคลงเบญจลักษณานุกรมมีลักษณะข้อบังคับส�าคัญ 

ดังต่อไปนี้

1. โคลงเบญจลักษณานุกรม 1 บท มี 5 บาท แต่ละบาทมีรายละเอียดดังนี้

- บาทที่ 1 มี 2 วรรค วรรคแรกมี 5 ค�า วรรคที่ 2 มี 2 ค�า ท้ายบาทที่ 1 จะมีค�าสร้อยหรือไม่มีก็ได้

- บาทที่ 2 มี 2 วรรค วรรคแรกมี 5 ค�า วรรคที่ 2 มี 2 ค�า

- บาทที่ 3 มี 2 วรรค วรรคแรกมี 5 ค�า วรรคที่ 2 มี 2 ค�า ท้ายบาทที่ 3 จะมีค�าสร้อยหรือไม่มีก็ได้

- บาทที่ 4 มี 2 วรรค วรรคแรกมี 5 ค�า วรรคที่ 2 มี 2 ค�า ท้ายบาทที่ 3 จะมีค�าสร้อยหรือไม่มีก็ได้

- บาทที่ 5 มี 2 วรรค วรรคแรกมี 5 ค�า วรรคที่ 2 มี 4 ค�า

2. สัมผัสสระบังคับซึ่งเป็นสัมผัสสระในโคลงเบญจลักษณานุกรม มีก�าหนดระบบสัมผัส 2 ส่วนหรือ 2 ชุด 

ส่วนแรกให้ค�าสุดท้ายของบาทแรกสมัผสัสระกบัค�าสดุท้ายของวรรคแรกในบาทท่ี 2 บาทที ่3 และบาทที ่4 สมัผสัสระ 

ที่เป็นสัมผัสบังคับอีกส่วนหนึ่งก�าหนดให้ค�าสุดท้ายของบาทที่ 2 สัมผัสกับค�าสุดท้ายของวรรคแรกบาทที่ 5

3. ข้อก�าหนดเรือ่งค�าเอกและค�าโท มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัโคลงสีส่ภุาพ กล่าวคอืโคลงเบญจลกัษณานกุรม

บาทที ่1 และบาทที ่2 จะบงัคบัค�าเอกค�าโทเหมอืนกบับาทที ่1 และบาทที ่2 ของโคลงสีส่ภุาพ โคลงเบญจลักษณานกุรม 

บาทที่ 3 และบาทที่ 4 จะบังคับค�าเอกค�าโทเหมือนกับบาทที่ 3 ของโคลงสี่สุภาพ และโคลงเบญจลักษณานุกรม 

บาทที่ 5 จะบังคับค�าเอกค�าโทเหมือนกับบาทท่ี 4 ของโคลงส่ีสุภาพ ดังนั้น โคลงเบญจลักษณานุกรม 1 บท  

จะมีค�าเอก 9 ค�า และค�าโท 4 ค�า

ข้อบังคับของโคลงเบญจลักษณานุกรมที่พบในอาศริวาทบรมมหาราชสดดีุ ดังที่ได้กล่าวมา กวีแต่งเป็น

ฉนัทลกัษณ์เดีย่วเพือ่สือ่สารเนือ้หาเพยีง 1 บท อาจด้วยข้อจ�ากัดเรือ่งพืน้ทีข่องหน้ากระดาษทีบ่งัคบัรปูแบบการเขยีน

และจ�านวนบทจึงท�าให้ไม่พบการร้อยบทหรือสัมผัสระหว่างบท 

นอกจากนี ้มข้ีอสงัเกตด้วยว่าในต�าแหน่งค�าเอกค�าโททีอ่ยูท้่ายวรรคแรกของบาทที ่1 ตามขนบการประพนัธ์

โคลงสี่สุภาพ สามารถสลับต�าแหน่งกันได้ ตัวอย่างที่พบในอาศริวาทบรมมหาราชสดดุ ีไม่ปรากฏการสลบัต�าแหน่งกัน



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



เมื่อพิจารณารูปแบบโคลงเบญจลักษณานุกรมของรพินทร์ พันธุโรทัยในด้านกลวิธีการแต่ง พบว่าแบ่งได้

เป็น 2 แบบ คือโคลงเบญจลักษณานุกรมแบบปรกติ และโคลงเบญจลักษณานุกรมแบบพิเศษ โคลงแบบปรกติคือ

แต่งตามข้อก�าหนดที่กวีวางเงื่อนไขไว้ ส่วนแบบพิเศษ กวีได้เพิ่มข้อบังคับอื่น ๆ จนเห็นได้ชัดเจนว่ามีลักษณะพิเศษ 

เช่น การก�าหนดค�าหรือกลุ่มค�าหน้าบาทให้มีลักษณะท�านองเดียวกับโคลงกระทู้ที่หากน�าค�าต้นบาทมารวมกัน 

ก็จะมีความหมายที่สอดคล้องกับเนื้อหาในภาพรวมของโคลง นอกจากนี้ ยังปรากฏว่ากวีใช้ค�าใดค�าหนึ่งซ�้าต้นบท

อย่างต่อเนือ่ง และใช้ค�าแบบยตภิงัค์ อย่างไรกต็าม ลกัษณะพิเศษนีแ้ม้จะพบไม่มากนกัแต่ก็เป็นสญัญาณแสดงให้เหน็ว่า 

โคลงเบญจลกัษณานกุรมสามารถแต่งแบบปรกตหิรอืจะใช้วธิกีาร “เล่น” อย่างพเิศษตามขนบการแต่งโคลงสีข่องโบราณ 

ได้เช่นกัน

กล่าวได้ว่าโคลงเบญจลักษณานุกรมในหนังสืออาศิรวาทบรมมหาราชสดุดี ของรพินทร์ พันธุโรทัย  

เป็นโคลงที่มีกลวิธีการสร้างสรรค์ที่ชัดเจนในด้านรูปแบบ เมื่อประมวลความคิดร่วมกับการพิจารณาเนื้อหาและ 

ความต่อเนือ่งทีก่วไีด้ใช้สือ่สารในลกัษณะวรรณกรรมยอพระเกยีรต ินบัได้ว่าโคลงเบญจลกัษณานกุรมคอื “กวนีพินธ์

ยอพระเกียรติขนาดส้ัน” ท่ีสะท้อนให้เห็นประดิษฐการทางปัญญาของกวีร่วมสมัยที่ไม่มุ่งแต่จะใช้รูปแบบเดิม 

เพื่อยอพระเกียรติ หากได้สร้างสรรค์ “นวลักษณ์” เพื่อให้การถ่ายทอดความจงรักภักดีผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่แม้จะมี 

“พื้นที่” ให้แสดงออกได้อย่างจ�ากัด แต่ก็มิใช่กรอบที่ครอบขังความคิดสร้างสรรค์และความปรารถนาที่บอกเล่า 

พระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 

อย่างไรก็ตาม ในมติขิองวรรณคดวีจิารณ์ เมือ่พจิารณาผลงานของกว ีร่วมกบัมโนทศัน์ภาษาวรรณศลิป์ไทย 

และการสร้างสรรค์ฉนัทลกัษณ์ โคลงเบญจลกัษณานกุรมมคีณุค่าทางวรรณศลิป์และประสบความส�าเรจ็ประการใดนัน้  

จะได้อภิปรายในหัวข้อต่อไป

2. คุณค่าทางวรรณศิลป์ของโคลงเบญจลักษณานุกรม

ในกระบวนทัศน์วรรณคดีวิจารณ์ ฉันทลักษณ์เป็นแบบแผนของการจัดองค์ประกอบด้านเสียงและค�า 

เพื่อผลในการสื่อสารเนื้อหาหรือความหมายของวรรณคดี (ดวงมน จิตร์จ�านงค์, 2544: 188) ในวรรณคดีไทย  

การใช้ฉันทลักษณ์หลากหลายรูปแบบท้ังรูปแบบปรกติและรูปแบบพิเศษสัมพันธ์กับการสื่อสารเนื้อหา กวีในอดีต 

ใช้ภาษาเพื่อผลประโยชน์ทั้งในด้านการสื่อสารและการแสดงฝีมือและปัญญา คุณค่าทางวรรณศิลป์อย่างหนึ่งของ 

การสร้างสรรค์วรรณคดีไทยก็คือผลส�าเร็จอันเป็นผลรวมของการน�าเสนอรูปแบบและการสื่อสารเนื้อหา

โคลงโดยเฉพาะโคลงสี่สุภาพนับเป็นรูปแบบค�าประพันธ์ที่เป็นที่นิยม ความนิยมอาจวัดอย่างผิวเผิน 

ในเชิงปริมาณประการหนึ่งได้จากการที่วรรณคดีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนิยมใช้โคลงเป็นค�าประพันธ์หลักเพื่อสื่อสาร

เนื้อหา หากพิจารณาในระดับของการวิจารณ์เชิงสุนทรียภาพ โคลงนับเป็นรูปแบบค�าประพันธ์ท่ีสร้างสรรค์ข้ึนจาก

ธรรมชาติภาษาไทยโดยเฉพาะการบังคับเสียงวรรณยุกต์ซ่ึงเป็นกรอบเกณฑ์ทางฉันทลักษณ์ที่โดดเด่นและแตกต่าง 

ไปจากค�าประพันธ์ประเภทอื่น การประมวลลักษณะเด่นของภาษาในระดับของค�า การเล่นค�าหลากหลายรูปแบบ 

รวมถึงรสนิยมของการใช้ค�าและกลุ่มค�า ท�าให้โคลงเป็นฉันทลักษณ์ท่ีประสบความส�าเร็จท้ังในแง่ของการสร้าง 

ความไพเราะเรือ่งเสยีง ทัง้เสยีงพยญัชนะ สระ เสยีงวรรณยกุต์ เสยีงของค�าและกลุม่ค�า รวมถงึการจดัจงัหวะเสยีงต่าง ๆ  

ดังกล่าวผ่านโครงสร้างของวรรค บาท และบท ทั้งแบบปรกติและแบบพิเศษ ผสมผสานน�าไปสู่การเป็นฉันทลักษณ์

ที่ใช้จัดหมวดหมู่ความคิด เน้นอารมณ์ความรู้สึก เล่นกับนัยความหมาย ช่วยล�าดับความ และสรุปความ (ดูละเอียด

ใน วีรวัฒน์ อินทรพร, 2548) โคลงจึงเป็นแบบแผนหนึ่งของการจัดองค์ประกอบด้านเสียงและค�าที่ประสบผลส�าเร็จ

ในแง่ของการใช้เพื่อสื่อสารเนื้อหาและความหมายมาตั้งแต่อดีตกระทั่งถึงปัจจุบัน



โคลงเบญจลักษณานุกรม: แนวความคิดในการสร้างสรรค์และคุณค่าทางวรรณศิลป์



ดงัทีไ่ด้อธบิายแล้วว่าโคลงเบญจลกัษณานกุรมมรีากฐานพฒันามาจากโคลงสีส่ภุาพด้วยวิธกีารเพิม่บาทที ่3  

อย่างโคลงสี่สุภาพซ้อนเข้ามาอีกบาทหนึ่ง คุณค่าทางวรรณศิลป์อย่างหนึ่งจึงอยู่ที่การสร้างสรรค์พัฒนาฉันทลักษณ์

โบราณให้งอกงามสืบเนื่องด้วยวิธีการเพิ่มชนิดย่อยของโคลง

การสร้างสรรค์ “ชนิดย่อย” ของค�าประพนัธ์ท่ีมมีาแต่เดิมให้มเีพ่ิมขึน้ในเชงิปรมิาณน้ัน เกดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

ในกระบวนการสร้างเสพวรรณคดีไทยนับตั้งแต่อดีตกระทั่งถึงปัจจุบัน ข้อค้นพบของนักวิชาการที่มุ่งศึกษาวิเคราะห์ 

วจิารณ์ และวจิยัฉนัทลกัษณ์มกัสรปุไว้ชดัเจนว่า “จ�านวน” ของฉนัทลกัษณ์ไทยมิได้น้อยลง แต่มีมากขึน้ (ดลูะเอียดใน  

กรีต ิธนะไชย, 2551 และดเูพิม่เตมิใน สพุรรณ ทองคล้อย, 2561) และกวโีดยเฉพาะกวีร่วมสมัยบางส่วนยงัคงมทีศันะ

เชิงบวกต่อการสร้างสรรค์จ�านวนของฉันทลักษณ์ ปฏิบัติการทางวรรณศิลป์เหล่านี้เป็นมโนทัศน์เรื่องการแสดงฝีมือ

และปัญญาในฐานะกวีอันเป็นมโนทัศน์ส�าคัญประการหนึ่งในกระบวนทัศน์การสร้างสรรค์วรรณคดีในบริบทสังคม

และวัฒนธรรมไทย กล่าวคือกวีนับเป็นผู้เรียนรู้ภาษาจนเชี่ยวชาญ การแสดงฝีมือในการแต่งค�าประพันธ์ หมายรวม

ทั้งที่แต่งตามขนบ ดัดแปลงสิ่งท่ีมีอยู่แล้วให้แปลกต่างไปจากเดิม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบร้อยกรอง และ 

มีความเชื่อมั่นในการน�าเสนอกลวิธีที่แปลกใหม่และแตกต่างในการแต่งค�าประพันธ์ การแสดงฝีมือด้านต่าง ๆ  

ดังที่กล่าวมานับเป็นการเสนอประสบการณ์วรรณศิลป์หรือแสดงภูมิปัญญาทางภาษาให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ 

ในกระบวนการสร้างสรรค์วรรณคดี

วิธีการสร้างฉันทลักษณ์ใหม่มีหลากหลายรูปแบบ กวีอาจใช้วิธีปรับแปลงจากฉันทลักษณ์ที่มีมาแต่เดิม 

ให้แตกต่างจากไปจากความคุ้นเคยด้วยการเพิ่มจ�านวนค�าในบางวรรค การเพิ่มจ�านวนวรรคในบท การตัดสลับ 

หรอืลดทอนจ�านวนวรรค หรอืปรบัข้อบงัคบับางประการเช่น จ�านวนค�า ต�าแหน่งค�าเอกค�าโท ค�าครลุห ุหรอือาจปรบัแปลง 

ผสมผสานค�าประพันธ์ 2 ชนิดหรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกัน หรืออาจสร้างสรรค์ใหม่จากกรอบเกณฑ์หรือแบบรูป 

(pattern) ของฉันทลักษณ์ในวรรณคดีท้องถิ่นหรือค�าประพันธ์ต่างประเทศ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงฝีมือ

ในการแต่งค�าประพันธ์และการแสดงออกเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในฐานะกวี 

โคลงเบญจลักษณานุกรมดังที่ได้อภิปรายมานั้นนับเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ “ชนิดย่อย” ของ 

โคลงสี่สุภาพที่ใช้วิธีการสร้างสรรค์ที่ไม่แปลกใหม่และไม่ซับซ้อน กล่าวคือได้เพ่ิมจ�านวนบาทในโคลงให้มากขึ้นและ

เรียกชื่อใหม่โดยคงต้นเค้าความหมายของชื่อให้มี “นัย” เพื่อวินิจฉัยรูปแบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงถึงโคลงสี่สุภาพ 

ได้ไม่ยากนกั กลวิธกีารเพิม่วรรคหรอืบาทใหม่และตัง้ชือ่เรยีกฉนัทลกัษณ์ทีม่รูีปแบบต่างไปจากทีคุ่น้เคยนีเ้ป็นลักษณะ

ปฏิบัติการเดียวกับท่ีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้สร้างสรรค์กาพย์ธนัญชยางค์ 32 โดยเพิ่มวรรค 

ในกาพย์สุรางคนางค์ 28 ขึ้นอีก 1 วรรค

ในภาคผนวกของอาศริวาทบรมมหาราชสดุดี มเีนือ้ความทีอ่ธบิายกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของรพนิทร์ 

พันธุโรทัย แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเนื้อหาที่เน้นยอพระเกียรติหรือกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติรและพระบรมวงศานวุงศ์นัน้กวตีัง้ใจและมคีวามประสงค์จะ “เล่า” 

หลายเรือ่ง แต่ด้วยเนือ้ทีข่องส่ือทีใ่ช้เสนอเนือ้หามจี�ากัดจึงถ่ายทอดได้เฉพาะบางเร่ืองเท่านัน้ (รพินทร์ พันธโุรทัย, 2550: 

102 – 103) ข้อจ�ากัดดังกล่าวนี้น่าจะมีส่วนสนับสนุนผลักดันให้กวีแสวงหาหรือสร้างสรรค์ฉันทลักษณ์รูปแบบใหม่ 

ที่ลงตัวเหมาะสมกับพื้นท่ีของการน�าเสนอเนื้อหาที่จ�ากัด โคลงสี่สุภาพที่เพิ่มจ�านวนบาทขึ้น 1 บาท ดังเช่นโคลง 

เบญจลักษณานุกรมจึงเหมาะสมท่ีจะใช้เพื่อเล่าเรื่องด้วยโอกาสและเงื่อนไขดังกล่าวมากกว่าเสนอความพริ้งพราย 

เสนาะไพเราะเรือ่งเสยีงของค�าและกลวธิกีารประพนัธ์ทีซ่บัซ้อนหลากหลาย



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ความต่อเนือ่งในการเลอืกใช้โคลงเบญจลกัษณานกุรมเพือ่ถ่ายทอดสาระส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัพระมหากษตัรย์ิ 

และพระบรมวงศานุวงศ์ยังชี้ให้เห็นความตั้งใจที่จะเผยแพร่ค�าประพันธ์นี้ให้เป็นที่รู้จัก อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่พบว่า 

มีผู้น�ารูปแบบค�าประพันธ์ชนิดนี้ไปใช้อย่างแพร่หลายนัก 

ความ “ไม่แพร่หลาย” ของฉันทลักษณ์ประดิษฐ์ใหม่หรือฉันทลักษณ์ท่ีแปลกต่างไปจากท่ีคุ้นเคยนี้  

มิใช่เกิดขึ้นเฉพาะโคลงเบญจลักษณานุกรมเท่านั้น แต่ค�าประพันธ์ท่ีได้รับการสร้างสรรค์ใหม่อีกหลายชนิดก็ยังคง 

“ประสบชะตากรรม” ไม่ต่างกัน คุณค่าทางวรรณศิลป์ที่ยั่งยืนและสืบเนื่องในกระบวนการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ 

จึงอาจต้องอาศัยทั้ง “มือของนักอ่าน” และ “ใจของกวี” ที่จะต้องร่วมกันประคับประคองสืบทอดและขบคิด 

หารูปแบบที่เหมาะสม ทั้งนี้ รูปแบบที่เหมาะสมจะเป็นแบบใหม่ที่งดงามชัดเจนหรือแบบเดิมที่สร้างสรรค์กันมา 

อย่างลงตัวและส�าเร็จดีงามนั้น ก็ต้องมีกระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ที่ยึดโยงสัมพันธ์กับมโนทัศน์ภาษาวรรณศิลป์ 

พันธกิจของกวี และรสนิยมด้านการประพันธ์ของไทย

บทสรุป

โคลงเบญจลักษณานุกรมเป็นรูปแบบค�าประพันธ์ที่สร้างสรรค์พัฒนาจากโคลงสี่สุภาพด้วยกลวิธีการเพิ่ม

จ�านวนบาท มรีปูแบบการแต่งทัง้แบบปรกตแิละแบบพเิศษ รพนิทร์ พนัธโุรทยั ใช้รปูแบบของโคลงเบญจลกัษณานกุรมนี้ 

อย่างต่อเนื่องด้วยการน�ามาบอกเล่าพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตรและพระบรมราชจักรีวงศ์เน่ืองในวาระโอกาสส�าคัญต่าง ๆ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมสมัยที่มีพื้นที่ 

ให้ถ่ายทอดผลงานได้อย่างจ�ากดัจ�านวนบรรทดัแต่ไม่จ�ากดัความจงรกัภกัดีและเจตนาในการสร้างสรรค์วรรณศลิป์ไทย  

โคลงเบญจลักษณานุกรมจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของประดิษฐการฉันทลักษณ์ในโลกวรรณศิลป์ร่วมสมัยท่ีพิสูจน์ให้เห็น

ความงอกงามมีชีวิตของค�าประพันธ์ไทย 

ในมิติของการศึกษาฉันทลักษณ์เปรียบเทียบ ยังพบโคลงเบญจลักษณานุกรมในผลงานร้อยกรองของ  

ถวัลย์ (มงคลรัตน์) นวลักษณกวี กวีร่วมสมัยผู้มีบทบาทส�าคัญในการสร้างสรรค์ฉันทลักษณ์รูปแบบใหม่ด้วย  

โคลงเบญจลักษณานุกรมในผลงานของกวีท่านนี้มีความพิเศษทั้งในด้านของการปรากฏเป็นฉันทลักษณ์เด่ียวและ

ฉนัทลกัษณ์ทีแ่ต่งประสมร่วมกบัค�าประพนัธ์รปูแบบใหม่ประเภทอืน่ หากมผีูส้นใจศกึษาและอภปิรายเพิม่เติมต่อเนือ่ง

ทั้งในเชิงประวัติและเชิงเปรียบเทียบก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการต่อไป

อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์ฉันทลักษณ์ใหม่ ผู้สร้างสรรค์ ผู้อ่านกวีนิพนธ์ รวมไปถึงนักวรรณคดีทั้งหลาย

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงลักษณะเด่นของฉันทลักษณ์ไทยแต่ละประเภท มโนทัศน์เร่ืองวรรณศิลป์และ 

ประพนัธศาสตร์ไทย รวมไปถึงการด�ารงอยูข่องฉนัทลกัษณ์ในสงัคมการสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ร่วมสมัย เพือ่ให้ฉนัทลกัษณ์ 

ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์น้ันมีชีวิตและงอกงามในลักษณะของการใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง มิใช่เกิดขึ้นและถูกครอบขัง 

อยู่ในกรอบของการยกย่องอัจฉริยลักษณ์และนับปริมาณมากกว่าการน�าไปใช้และพิสูจน์คุณค่าแท้จริง
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ลิลิตพายัพ: วรรณคดบีนัทกึการเดนิทางรูปแบบใหม่

กับสายใยผูกพันในวันร้างรัก

Lilit Phayap: A Novel Form of Travel Record  

Literature and the Binding Ties in Days of Love Forlorn

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต*

Cholada Ruengruglikit

บทคัดย่อ

ลลิติพายพั เป็นพระราชนพินธ์ของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัขณะทรงด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็พระบรม
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชริาวธุ สยามมกฎุราชกมุาร ในปลายสมยัรชักาลที ่5 โดยมีข้าราชบริพาร 3 คนช่วยแต่งบ้าง เรือ่งนีเ้ป็นวรรณคดี 
บันทึกการเดินทางรายวันรูปแบบใหม่ที่ใช้วันเวลาการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนนิเรือ่ง และรวมอยูใ่นค�าประพนัธ์ประเภทลลิติ
ทีก่วใีช้น�าเสนอเนือ้หา ท�าให้ผูอ่้านทราบวันเวลาการเดินทาง อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ต้นจนจบเรื่องแม้กวีไม่ได้ระบุวันเวลาไว้ทุกวันก็ตาม  
มข้ีอสงัเกตว่ากวรีะบวุนัทีเ่ป็นแบบสากลแต่ระบเุวลาแบบไทย กวบีนัทกึเส้นทางการเดนิทางในแต่ละวนั บนัทกึเส้นทางและส่ิงทีพ่บเห็น
รวมทัง้ค�าครวญทัง้เทีย่วไปและเทีย่วกลบัซึง่ต่างกบัวรรณคดนีริาศชนดิทีก่วเีดนิทางจรงิซึง่ไมบ่นัทกึเส้นทางในแต่ละวนัและไม่บนัทกึ
เส้นทางเทีย่วกลบั กวคีรวญแสดงความรกัและคดิถึงคนรกัทีก่วจีากมาซึง่มทีัง้ชายาและโอรสตามจนิตนาการของกว ีการครวญดงักล่าว
ซึ่งมีทั้งที่คล้ายคลึงและต่างกับที่พบในวรรณคดีนิราศเรื่องอื่น ๆ ชนิดที่มีการเดินทางจริงมีตลอดการเดินทางนี้ และสะท้อนสายใยรัก
และผูกพนัทีแ่นบแน่นระหว่างกวกีบันางในวนัร้างรกัซ่ึงชวนให้ผูอ่้านคล้อยตามกว ีผู้อ่านตระหนกัถงึความรกัอนัมัน่คงของกวทีีม่ต่ีอนาง 
เพียงผู้เดียวและมีจิตใจจดจ่อท่ีจะพบนางเม่ือเดินทางกลับถึงบ้าน ค�าครวญของกวีที่ครวญผ่านสถานที่ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับกวี 
หรือนางได้อย่างไพเราะและลึกซึ้งกินใจเป็นลักษณะเด่นในลิลิตเรื่องนี้ซึ่งไม่มีในนิราศเรื่องอื่น

ค�ำส�ำคัญ: ลิลิตพายัพ, วรรณคดีบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่, ค�าครวญ, วันร้างรัก

วัตถุประสงค์
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
1. ศึกษาลักษณะของบันทึกการเดินทางรายวันรูปแบบใหม่ของลิลิตพายัพ
2. ศึกษาลักษณะการถ่ายทอดสายใยความผูกพันระหว่างกวีกับคนที่กวีรักขณะกวีเดินทางในลิลิตพายัพ 

ที่มีความเข้มข้น โน้มน้าวใจผู้อ่านให้รู้สึกคล้อยตามกวี และศึกษาวิธีการถ่ายทอดซึ่งมีหลากหลายลักษณะ

*ศาสตราจารย์, ดร.

อาจารย์เกษียณอายุราชการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชาภาษาไทย 

คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และภาคสีมาชกิ ประเภทวรรณศลิป์ สาขาวรรณกรรมร้อยกรอง ส�านกังานราชบณัฑติยสภา.



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



สมมุติฐาน

ลลิติพายพัเป็นวรรณคดบัีนทกึการเดนิทางรายวนัรูปแบบใหม่ มบีทครวญแทรกตลอดท้ังเร่ืองซ่ึงแสดงให้เหน็ 

สายใยรักและความผูกพันระหว่างกวีกับคนที่กวีรักอย่างแนบแน่นด้วยกลวิธีการครวญที่มีทั้งเหมือนและต่าง 

กับในนิราศชนิดที่มีการเดินทางจริง ค�าครวญดังกล่าวมีหลากหลายลักษณะและชวนให้ผู้อ่านคล้อยตามกวี

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่ผ่านมามีงานวิจัยที่ศึกษาลิลิตพายัพ ดังนี้

วศวรรษ สบายวัน (2551). “ลิลิต: ความเป็นมาและความเปล่ียนแปลงในฐานะประเภทวรรณคดี”  

วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

ได้ผลการศึกษาว่าฉันทลักษณ์ของลิลิตพายัพเป็นลิลิตสุภาพและมีเนื้อหาจัดอยู่ในประเภทบันทึกความทรงจ�า 

หรือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีลักษณะการบันทึกต่างกับลิลิตเรื่องอื่น ๆ ที่มักระบุ 

วันเวลาก�ากับด้วย (2551: 112, 129) 

ธีรพัฒน์ พูลทอง (2558). “วาทกรรมอาณานิคมของสยามในลิลิตพายัพ” เป็นบทความพิมพ์ในวารสาร

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม): 115 - 138. ได้ผลการศึกษาว่า ลิลิตพายัพ

เป็นงานเขยีนเชงิชาตพัินธุว์รรณนา น�าเสนอให้เหน็วิเทโศบายทางการเมอืงของชนชัน้น�าสยามท่ีเดินทางไปมณฑลพายพั 

เมื่อ พ.ศ. 2448 มีการบรรยายสภาพการเดินทางที่แตกต่างระหว่างเมืองหลวงกับชนบท สร้างตัวตนทางภูมิศาสตร์

ผ่านการบรรยายดินแดนท่ีไปส�ารวจ ผู้คน ภูมิศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติในมุมมองแบบหลังอาณานิคม  

และสรุปว่าเรื่องลิลิตพายัพเป็นการผลิตซ�้าวาทกรรมอาณานิคมเพื่อหลอมรวมล้านนาให้กลายเป็นมณฑลภายใต ้

การปกครองของรัฐชาติสยามตามกระบวนการอาณานิคมภายใน

ชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ (2559). “คณุค่าของลิลิตพายพั” เอกสารประกอบโครงการปาฐกถาราชบณัฑิตสัญจร

ด้านศลิปะและวรรณกรรม พ.ศ. 2560 เรือ่ง “ศิลปกรรมกบัการท�านบุ�ารุงบ้านเมอืง” ในการประชมุวชิาการเมือ่วนัท่ี  

2 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ท่ีจงัหวดัเชยีงราย. ได้ผลการศกึษาว่าลลิติพายพั เป็นวรรณกรรมทีม่คีณุค่าทัง้ด้านวรรณกรรม 

ประวัติศาสตร์ และการเมืองการปกครอง คุณค่าด้านวรรณกรรมนั้น ลิลิตพายัพเป็นวรรณกรรมประเภทใหม ่

ที่มีลักษณะของนิราศกับการบันทึกการเดินทางและส่ิงที่พบเห็นแบบเยอนัล ลักษณะของวรรณกรรมนิราศคือ 

เน้นค�าคร�่าครวญเพราะพรากจากนาง แสดงความรู้สึกคิดถึงนางและพรรณนาอารมณ์รวมทั้งสิ่งที่พบเห็นซึ่งมีทั้ง 

ภาพจินตนาการและภาพตามจริง ด้วยโวหารวรรณศิลป์ในรูปแบบลิลิต ส่วนการบันทึกการเดินทางและสิ่งที่พบเห็น

แบบเยอนัลคือระบุวันเดือนปีอย่างชัดเจนและสม�่าเสมอ ท�าให้เป็นหลักฐานส�าคัญท้ังด้านประวัติศาสตร์และ 

การเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งมีความส�าคัญที่แสดงให้เห็นการท�านุบ�ารุงบ้านเมืองในดินแดนทางเหนือ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลพายัพ ท�าให้คนในมณฑลพายัพผูกพันและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรม

วงศานุวงศ์มากขึ้น

ภคัรพล แสงเงนิ และสมเกยีรต ิตดิชยั (2560). “การศกึษาลักษณะเด่นของการสืบขนบและสร้างนวลักษณ์

ในเรื่องลิลิตพายัพ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” เป็นบทความที่ศึกษาเปรียบเทียบ

ลิลิตพายัพกับนิราศ ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยพะเยา  

26 - 27 มกราคม พ.ศ. 2560, หน้า 2547 - 2565. ได้ผลการศึกษาว่าเร่ืองลิลิตพายพั สืบขนบลักษณะวรรณคดีนริาศ



ลิลิตพายัพ: วรรณคดีบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่กับสายใยผูกพันในวันร้างรัก



ในยคุก่อนหน้ารวม 4 ประเดน็คอื 1. ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของเวลาท้ังมติิของบคุคลและเวลา  2. การถ่ายทอดอารมณ์

ความรูส้กึทัง้สขุและทกุข์  3. การพรรณนาธรรมชาตเิพือ่เชือ่มโยงกวกีบันางอนัเป็นทีร่กั  4. การอ้างอ�านาจเหนอืธรรมชาติ 

เพ่ือขอให้ได้พบกบันางอนัเป็นทีร่กั ส่วนการสร้างนวลกัษณ์พบว่าม ี2 ประเดน็ ได้แก่ 1. พรรณนาความเจรญิก้าวหน้า

ของชาติ มกีารชีน้�าความคดิเรือ่งชาตกิบัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ  2. พรรณนาธรรมชาตโิดยใช้ดอกไม้ในบทพรรณนา

ธรรมชาติมาบรรยายดอกไม้ในพิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญของชาวล้านนาที่จัดขึ้นถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชริาวธุ สยามมกฎุราชกมุาร เรือ่งลลิติพายพัจงึเป็นพระราชนพินธ์ทีท่รงคณุค่า นอกจากสบืขนบวรรณคดนีริาศ 

แล้ว ยังสร้างนวลักษณ์ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของวรรณกรรมเรื่องนี้ท่ีแสดงพระปรีชาสามารถด้านกวีนิพนธ์ของ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากการส�ารวจงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น พบว่ายังไม่มีงานวิจัยเรื่องใดเน้นศึกษาเนื้อหาสาระส�าคัญ 

ตรงกับประเด็นที่ผู้เขียนบทความเรื่องนี้ต้องการศึกษา 

ความน�า

ลลิติพายัพ เป็นบันทกึการเดินทางซึง่มรีายละเอยีดท่ีน่าสนใจควรแก่การศกึษา ท้ังลักษณะของความเป็นวรรณคดี  

ลกัษณะของวนัเวลาและเส้นทางทีก่วีบนัทกึไว้ รวมทัง้วธิกีารคร�า่ครวญของกวซีึง่มหีลากหลายวธิ ีตลอดระยะเวลาเดินทาง 

ทั้งเที่ยวไปและกลับจากกรุงเทพฯ ถึงมณฑลพายัพและจากมณฑลพายัพจนกระทั่ง กลับถึงกรุงเทพฯ

ความหมายของวรรณคดีบันทึกการเดินทาง

ค�าว่า “วรรณคดบีนัทกึการเดินทาง”  ในบทความนี ้ผูเ้ขยีนใช้หมายถงึบันทกึการเดินทางทีม่ลีกัษณะของวรรณคดี  

คือเป็นงานเขียนท่ีบันทึกการเดินทางท่ีไปในเส้นทางแปลกใหม่ซ่ึงเกิดขึ้นจริงผสานกับจินตนาการของกวีในรูปแบบ

ค�าประพันธ์ร้อยแก้วหรือร้อยกรองด้วยการใช้ภาษาและส�านวนโวหารที่มีวรรณศิลป์

ตามความเห็นของผู้เขียน วรรณคดีบันทึกการเดินทางของไทยมีหลายเร่ือง เช่น ตามเสด็จไทรโยค  

พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว และลิลิตพายัพ พระราชนิพนธ์ของพระบาท  

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้ังน้ี ผู้เขียนไม่รวมงานเขียนที่เรียกว่าจดหมายเหตุระยะทางซ่ึงเน้นบันทึกเส้นทาง 

การเดินทางและสิ่งที่พบในเส้นทางเป็นส�าคัญ

ภูมิหลังของลิลิตพายัพ

ในเบ้ืองต้นผูเ้ขียนจะกล่าวถึงภูมหิลงัของเรือ่งลลิติพายพัเพือ่เป็นพืน้ฐานความรูแ้ก่ผูอ่้านก่อน ดังรายละเอยีด 

ต่อไปนี้

1. ชื่อเรื่อง กวีตั้งชื่อเรื่องเองว่า ลิลิตพายัพ ดังระบุท้ายเรื่องว่า

ขนานนามลิลิตเบื้อง พายัพ 

จบเสร็จบริบูรณ์ระงับ เท่านี้ 
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ใดพร่องปราชญ์เชิญรับ ฉันท์เพิ่ม 

ที่ผิดโปรดช่วยชี้ ชักให้ลงทาง ฯ (133)*

ค�าว่า “พายพั” น้ีหมายถึงมณฑลพายพัในสมยัรชักาลที ่5 ซ่ึงมณฑลนีป้ระกอบด้วยแพร่ พะเยา น่าน ล�าพนู 

ล�าปาง และเชียงใหม่ (รวมเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และเชียงราย)

2. ผู้แต่ง ลิลิตพายัพเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเม่ือครั้งทรงด�ารง 

พระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์(พ.ศ. 2411 - 2453) ทรงใช้พระนามแฝงว่า “หนานแกว้เมืองบูรพ์” ซึง่หมายถึงเจา้ฟา้วชิราวุธ

ผู้ทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุมาแล้ว ค�าว่า “หนาน” ในภาษาพายัพ หมายถึงผู้ที่เคยบวชพระมาแล้ว ค�าว่า “แก้ว” 

คือพระนาม “วชริาวุธ” ซึง่ทรงได้รบัพระราชทานตัง้แต่ประสตูว่ิาสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอเจ้าฟ้าวชริาวธุ ส่วน “เมอืงบรูพ์”  

หมายถงึเทพทวาราวด ีเป็นพระนามทรงกรมของสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหาวชริาวธุ สยามมกฎุราชกมุาร 

คือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี

เนือ้หาส่วนใหญ่เป็นพระราชนพินธ์ของพระองค์ และมกีวอีืน่ทีร่่วมพระราชนพินธ์บ้าง ได้แก่ ข้าราชบรพิาร 

3 คนซึ่งใช้นามแฝงต่อไปนี้ 

“น้อยสบจินดา” คือหม่อมเจ้าถูกถวิล สุขสวัสด์ิ ซึ่งทรงบรรพชาเป็นสามเณรมาแล้ว ค�าว่า “น้อย”  

ในภาษาพายัพเป็นค�าใช้เรียกผู้ที่บวชเณรมาแล้ว ส่วนค�าว่า “สบจินดา” มีความหมายตรงกับค�าว่า “ถูกถวิล”

“หนานขวาย” คือพระยาบ�าเรอบริรักษ์ (สาย ณ มหาชัย) 

“นายมยูร” คือหลวงอภิรักษ์ราชฤทธิ์ (นกยูง วิเศษกุล) ซึ่งในขณะนั้นเป็นเลขานุการในสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราช และต่อมาได้เป็นที่พระยาสุรินทราชา  ค�าว่า “มยูร” มีความหมายตรงกับค�า “นกยูง”

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงให้รายละเอียดเรื่องผู้แต่ง ลิลิตพายัพ ไว้ในโคลงท้ายเรื่องว่า

เรื่องนีห้นานชื่อแก้ว เมืองบูรพ์ เริ่มแฮ 

น้อยสบจินดาภูล เพิ่มถ้อย 

หนานขวายอีกนายมยูร รวมสี่ 

ตริแต่งคนละน้อย รวบร้อยกรองสาร ฯ (133)

สมัยที่แต่ง กวีแต่ง ลิลิตพายัพ ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 31 มกราคม พ.ศ. 2448** 

รวมเป็นเวลา 3 เดือนเต็ม

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ทรงอธบิายไว้ในค�าน�าฉบบัพมิพ์ลลิติพายพั คร้ังแรก 

ในการบ�าเพ็ญกุศลปัญญาสมวารศพ พระต�ารวจเอก เจ้าพระยาราชศุภมิตร พ.ศ. 2472 (อ้างโดย พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: ค�าน�า) ว่า

*การอ้างอิงเลขหน้าจะวงเล็บเฉพาะตัวเลขเท่านั้น

**ในเวลาน้ันสยามเปลี่ยนวันข้ึนปีใหม่เม่ือวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2432 แล้ว เดือนมกราคมจึงยังคงนับ

เป็นปีเก่าอยู่.
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ในเวลานั้นรัฐบาลสยามได้สร้างทางรถไฟสายเหนือไปจนถึงนครสวรรค์  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวจึงเสด็จไปทรงเปิดทางรถไฟดังกล่าว 

ที่สถานีบ้านภาชี พระนครศรีอยุธยา แล้วเสด็จประพาสลพบุรีและเสด็จต่อไป 

ยงันครสวรรค์ซึง่เป็นสดุทางของทางรถไฟสายเหนอื ในการนี ้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารตามเสด็จและ 

ให้เสด็จต่อไปประพาสมณฑลพายัพเพื่อให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงคุ้นเคย 

กับราชการหัวเมืองประเทศราชที่อยู ่ห่างไกล การเสด็จครั้งนี้เป็นโอกาสให้สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธิราชทรงพระราชนิพนธ์ลิลิตพายัพขึ้น พระยาสุรินทราชา (นกยูง  

วเิศษกลุ) ซึง่ขณะนัน้เป็นทีห่ลวงอภริกัษ์ราชฤทธ์ิ เลขานกุารในพระองค์ซึง่ตามเสดจ็ด้วย

อธิบายว่าทรงพระราชนิพนธ์ในเวลาที่ทรงว่าง เช่น หลังเสวยพระกระยาหารค�่าเมื่อทรง

ประทับแรม ณ ที่ใดที่หนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์ทุกวันตั้งแต่เสด็จพระราชด�าเนินออกจาก

กรุงเทพฯ จนกระทั่งเสด็จพระราชด�าเนินกลับ แล้วยังทรงพระราชนิพนธ์ต่อเมื่อ 

เสด็จพระราชด�าเนินถึงกรุงเทพฯ อีกเล็กน้อย พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะมิให ้

คนท้ังหลายเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีทรงพระราชนิพนธ์ทางราชการ จึงทรงใช้พระนามแฝง  

(อ้างถึงใน เรื่องเดิม: หน้าเดิม)

3. ลักษณะค�าประพันธ ์เป็นลิลิตสุภาพ 558 บท ซึ่งประกอบด้วยร่ายสุภาพ 39 บทสลับกับโคลงสุภาพ

แบบธรรมดาและแบบกลบท 518 บท ในบรรดาโคลงสุภาพธรรมดานี้เป็นโคลงสี่ 432 บท โคลงสาม 51 บท และ

โคลงสอง 22 บท ทีเ่ป็นโคลงสีส่ภุาพแบบกลบทม ี13 บท เป็นโคลงกลบทบษุบงแย้มผกา 8 บท โคลงกลบทนาคเก่ียว*  

(ชัน้เดยีว คอืซ�า้ค�าท้ายบาทเพยีงค�าเดยีว) 4 บทและโคลงกลบทอกัษรล้วน 1 บท นอกจากนี ้มโีคลงกระทูเ้ด่ียว 1 บท  

เม่ือกวเีดนิทางเข้าเขตอตุรดติถ์ซึง่เป็นกลวธีิการแต่งทีน่่าสนใจ ท�าให้ผูอ่้านทราบว่ากวเีดินทางเข้าเขตแดนทางเหนอืแล้ว

ตัวอย่างโคลงกลบทบุษบงแย้มผกา ตอนกวีเดินทางถึงล�าปางซึ่งมีอุณหภูมิหนาวเย็น กวีใช้ค�าว่า “หนาว” 

ที่ต้นบาททุกบาท ดังนี้

หนาวลมห่มผ้าอุ่น สบายใจ 

หนาวฤดูผิงไฟ อุ่นได้ 

หนาวอกพึ่งสิ่งใด บอุ่น ได้เลย 

หนาวอื่นหมื่นแสนไซร้ ไป่สู้หนาวอารมณ์ ฯ (38)

ตัวอย่างโคลงกลบทนาคเกี่ยว พบตอนกวีเล่าว่าพักแรมท่ีโป่งป่าอ้อ กลางป่าในเขตเชียงใหม่ กวีน�า 

ค�าท้ายบาทแรก บาทสอง และบาทสามมาใช้เป็นค�าต้นบาทสอง บาทสาม และบาทสี่ตามล�าดับ ดังนี้

*บางคนเรียกโคลงกลบทนาคเกี่ยวว่าโคลงกลบทวัวพันหลัก
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เย็นนอนโป่งป่าอ้อ กลางพน  

พนเหลือบเหลียวแลยล แต่อ้อ 

อ้อล้อมประดุจคน ท�าค่าย 

ค่ายกักใจย่อมท้อ ทเวศว้าหานาง ฯ (65)

โคลงกลบทอักษรล้วน พบตอนกวีเดินทางถึงท่าญวนในพิชัยบุรี ใช้ค�าที่มีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน

ในแต่ละบาท บาทแรกเป็นเสียง /ย/, บาทสองเป็นเสียง /ร/, บาทสามเป็นเสียง /จ/ และบาทสี่เป็นเสียง /ค/ ดังนี้

ท่าญวนยวนยั่วเย้า เยือนยล 

เร้าเร่งรุดรุมรน ราคร้อน 

จ�าใจจ�าจากจน ใจเจ็บ 

คลาดขนิษฐคิดขึ้งค้อน คับแค้นคนึงครวญ* ฯ (29)

ส่วนโคลงกระทู้เดี่ยว 1 บท มีค�ากระทู้ว่า “ถึง เมือง พิ จิตร์” อยู่ในตอนกวีเดินทางเข้าเขตพิจิตร ซึ่งเป็น

เมืองล่างสุดของภาคเหนือซึ่งในเวลานั้นรวมอยู่ในมณฑลพิษณุโลก (ประกอบด้วยเมืองพิษณุโลก สุโขทัย และพิจิตร) 

โคลงดังกล่าว ได้แก่

ถึง เวียงวิจิตร์แล้ว แลหา 

เมือง นี่บ่มีตา ยั่วค้อน 

พ ิจารณ์มิสบสุดา นิ่มนุช เลยแม่ 

จิตร ์พี่ยังเร่าร้อน อุระไข้คนึงหา ฯ (17)

นอกจากน้ี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ทรงถอดความหมายในโคลงภาษาอังกฤษของมิสเตอร์ ฟรันซิส  

เบอรดิลลอน แล้วทรงพระราชนิพนธ์เป็นโคลงสี่สุภาพ 2 บทแทรกไว้ในลิลิตพายัพด้วย** (พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2511: เชิงอรรถหน้า 39)

จากทีก่ล่าวมาท�าให้เหน็ว่าค�าประพนัธ์ในลลิติพายพั บางบทมลีกัษณะการแต่งทีพ่ถิพีถินัและมคีวามไพเราะ

*ค�าว่า “ท่า” ไม่ใช่เสียง /ย/ แต่อนุโลมได้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ “ท่าญวน” ทั้งค�าว่า “คลาด” และ “ครวญ” ไม่ใช่

เสียง /ค/ แต่ใช้โดยอนุโลม

**โคลง 2 บทดังกล่าวได้แก่

ราตรีมีมากด้วย ดารา 

เปรียบประหนึ่งนัยนา มากกลุ้ม 

กลางวันพระสุริยา มีเดี่ยว ดวงแม ่

แต่โลกนี้มืดคลุ้ม เมื่อไร้แสงตะวัน ฯ 

ฉันนั้นมะนะแล้ว มีสรรพ ธรรมเฮย 

มากยิ่งดาราระยับ เพริศแพร้ว 

ในจิตต์นั้นซิกลับ  มีสิ่ง เดียวนา 

แต่มาตรขาดรักแล้ว มนุษย์สิ้นยินดี ฯ (38-39)
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4. เนื้อหา กวีเล่าเรื่อง 2 เรื่องรวมกันใน ลิลิตพายัพ ได้แก่

4.1 เล่าเรือ่งทีก่วตีามเสดจ็รชักาลท่ี 5 เมือ่คร้ังเสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิ

และเสดจ็ประพาสใน พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัผู้เป็นพระชนกของกวเีสด็จพระราชด�าเนิน 

ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือ ณ สถานีบ้านภาชีในพระนครศรีอยุธยา กวีตามเสด็จตั้งแต่ 

เสด็จพระราชด�าเนินออกจากพระราชวังดุสิตไปยังสถานีรถไฟสามเสน ต้ังแต่เช้าวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2448  

เมื่อพระชนกประทับรถไฟไปยังสถานีบ้านภาชีท่ีพระนครศรีอยุธยา ทรงเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือที่สถานีแห่งนี้ 

หลงัจากเสวยแล้วประทบัรถไฟต่อไปยงัลพบรีุ เสดจ็ขึน้ประทบัรถม้าไปยงัพระราชวงัร้างทีล่พบรุ ีทรงสักการะบวงสรวง

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วประทับเรือพายไปประพาสทุ่งพรหมาสตรแล้วเสด็จพระราชด�าเนินถึงพลับพลา 

ที่ประทับ ประทับแรม 1 คืนในวันท่ี 31 ตุลาคม รุ่งขึ้นเสด็จพระราชด�าเนินไปวัดมหาธาตุและทอดพระเนตร 

ปรางค์ปราสาท แล้วประทับแรมอีก 1 คืนในวันที่ 1 พฤศจิกายน วันที่ 2 พฤศจิกายน ประทับรถไฟไปที่สถานีรถไฟ

ปากน�้าโพ แล้วประทับเรือกลไฟไปจนถึงวัดเขาท่ีนครสวรรค์ หลังจากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินกลับมาประทับรถไฟ 

ที่สถานีปากน�้าโพเพื่อเสด็จกลับกรุงเทพฯ ในวันเดียวกัน (รวมระยะเวลาตามเสด็จ 3 วัน นับแต่ 31 ตุลาคม - 2 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2448) ก่อนรถไฟจะเคลื่อนออกจากสถานี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกราบถวายบังคมลา 

พร้อมผู้จะตามเสด็จไปมณฑลพายัพซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ  

4.2 เล่าเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติราชการ โดยทรงม ี

จดุหมายปลายทางทีม่ณฑลพายพั นบัตัง้แต่วนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2448 พร้อมทัง้คณะผูต้ามเสดจ็ด้วยขบวนเรอื  

11 ล�าโดยออกจากปากน�า้โพ ทรงปฏิบัตพิระราชกจิตามรายทาง เมือ่ถงึอตุรดิตถ์ เสด็จพระราชด�าเนนิต่อทางสถลมารค 

ด้วยกระบวนม้าบ้างช้างบ้างจนถึงจุดหมายปลายทาง เมือ่เสดจ็พระราชด�าเนนิออกจากมณฑลพายพั เสดจ็ทางชลมารค 

จนกระทั่งถึงบางไทร ประทับแรมที่บางปะอินแล้วประทับรถไฟจากสถานีบ้านภาชีมายังสถานีสามเสนในกรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2448 รวมเวลาเสด็จพระราชด�าเนินจากนครสวรรค์ไปยังมณฑลพายัพและเสด็จ

พระราชด�าเนินกลับจากมณฑลพายัพถึงกรุงเทพฯ 3 เดือน

จากที่กล่าวมาพบว่าเนื้อหาทั้ง 2 เรื่องได้รับการผสานกันอย่างกลมกลืนและแยบคายยิ่งในวรรณคดี 

เรือ่งเดยีวกัน แต่เน้นเรือ่งสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏิบตัริาชการท่ีมณฑลพายพัมากกว่า

5. การใช้ถ้อยค�าและส�านวนโวหาร ด้านการใช้ถ้อยค�านั้นส่วนใหญ่เป็นภาษาเรียบง่าย มีค�าศัพท์บ้าง 

เล็กน้อย เช่น ไทว แปลว่าสอง, นครสัคค์ หมายถึงนครสวรรค์, มะกะสะ แปลว่ายุง, ร�าไพ หมายถึง ดวงอาทิตย์, 

ราชภัฎ แปลว่าข้าราชการ, วิสูตร แปลว่ามุ้ง, สุโนก แปลว่านก, เสียงสินาด แปลว่าเสียงยิงปืนใหญ่, อัยอาสน์  

หมายถึงกูบ, อัศะคะ แปลว่าแผ่ซ่านไป, หิมะ แปลว่าน�้าค้าง นอกจากนี้ใช้ค�าศัพท์ใหม่ที่กวีประดิษฐ์ขึ้น เช่น กรัญชลี 

แปลว่าไหว้, ชาวเพลง หมายถึงนักร้อง, รัชฎากุกุฏ แปลว่าไก่ที่ท�าจากเครื่องเงิน  และ ยางเศวต แปลว่า นกยางขาว 

นอกจากนี้ยังทรงใช้ค�าพายัพหลายค�า เช่น เกียงเหมย คือดอกล�าเจียก, ชุอัน แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่าง, ซาว แปลว่า

ยี่สิบ, เปือย หรือ ปอย แปลว่าตะแบก, แปง แปลว่าลาดหรือปู, ยอง แปลว่าวาง, หละ แปลว่าชะอม การใช ้

ค�าต่าง ๆ เหล่านี้ท�าให้เข้ากับบรรยากาศของดินแดนทางเหนือ ส่วนส�านวนโวหารคล้ายกับที่พบในวรรณคดีไทย 

หลายเรื่อง เช่น ก�าสรวลโคลงดั้น บทเห่ครวญซ่ึงเป็นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร โคลงนิราศพระพุทธบาท 

ของพระมหานาควัดท่าทราย นิราศพระบาทและนิราศวัดเจ้าฟ้าของสุนทรภู่ นิราศนรินทรและลิลิตตะเลงพ่าย เช่น 

ส�านวนโวหาร “ขี่คชลาลดไห้ หาศร”ี ในลิลิตพายัพ (31) คล้ายกับ “แม่ลาลาลดไห้  หาศร”ี ในโคลงนิราศ

พระพุทธบาท ของพระมหานาควัดท่าทราย (356) 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



“แม่อยู่สูจักได้ ช่วยชี้ชวนชม” ในลิลิตพายัพ (33) คล้ายกับ “พลางแม่ชมเรียมชี้  แม่ชี้เรียมชม” ใน 

ลิลิตตะเลงพ่าย พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (27)

การใช้ถ้อยค�าในลิลิตเรื่องน้ี บ้างเป็นค�าที่สร้างขึ้นเพื่อเล่นกับความหมาย เช่น นครสัคค์ซ่ึงหมายถึง

นครสวรรค์ บ้างกเ็ป็นการเล่นค�า เช่น เล่นค�า “ชะอม” กบั “อมทกุข์” บ้างกเ็ล่นเสยีงค�าอย่างไพเราะ เช่น “อยัอาสน์” 

ซึ่งแปลว่ากูบ บ้างก็ให้ภาพที่มีสี เช่น “ยางเศวต” ซึ่งหมายถึงนกยางสีขาว ส่วนส�านวนโวหารก็สรรค�าที่ไพเราะ  

และสื่อความหมายที่ลึกซึ้งกินใจ

วรรณคดีบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่ในลิลิตพายัพ

เรื่องลิลิตพายัพแสดงให้เห็นลักษณะของวรรณคดีบันทึกการเดินทางรายวันรูปแบบใหม่ดังต่อไปนี้

1. เป็นบนัทกึการเดนิทางทีผ่สานเรือ่งจริงกับจนิตนาการได้อย่างลงตัว กล่าวคอื เป็นบนัทึกการเดินทาง

ท่ีเกิดจากการเดินทางจริงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แต่ค�าครวญถึงชายาและโอรสนั้นทรงสร้างข้ึน 

จากจินตนาการ เพราะในเวลาน้ันสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีพระชนมายุ 25 - 26 ชันษา ยังไม่ทรงมีหญิงคนรัก

และโอรสแต่อย่างใด 

2. ใช้วันที่แบบสุริยคติ แต่ยังคงใช้กำรนับเวลำแบบไทยในกำรบันทึกเส้นทำงกำรเดินทำง หากไม่นับ

บทนมัสการและบทน�าเรื่องต้นเรื่อง พบว่ากวีเริ่มบันทึกวันเวลาจากนางและเริ่มต้นการเดินทางเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 

เวลาโมงเช้าเป็นต้นไปจนกระทัง่ถงึวนัท่ี 31 มกราคม เวลาสามโมงเช้า รวมเวลา 3 เดอืน แม้ไม่ทรงระบวุนัเวลาทุกวนั  

เว้นบางวนัทีไ่ม่ทรงบนัทกึ เช่น วันที ่1, 16, 24 พฤศจกิายน แต่ผูอ่้านกเ็ห็นช่วงเวลาทีต่่อเนือ่งกนัตลอดทัง้ 3 เดอืนได้  

ดงัปรากฏข้อความในเรือ่งว่า “ท่ีสามสบิเอด็ตุลา” “ถงึทีส่องวารา  พจิกิายนมาส” “รุง่ทีส่ามพจิกิา” “ฤกษ์รุง่รุง่ฤกษ์แล้ว”  

(หมายถึง 4 พฤศจิกายน) “ที่เจ็ดเรือจอดใกล้  ปากพิง” “เช้าที่แปดเพลา  นาฬิกาล่วงแล้ว” “ครั้นรุ่งเช้าจวนเพล” 

(คือวันที่ 9 พฤศจิกายน) “ที่สิบวาระเช้า” “ครั้นรุ่งข้ึนโมงเช้า” (หมายถึง 11 พฤศจิกายน) “วันท่ีสิบส่ีเท่ียงเศษ”  

“ที่สิบห้าพฤศจิกา” “ที่สิบเจ็ดพฤศจิกา” “รุ่งขบวนคชคลาดข้าม” (คือ 18 พฤศจิกายน) “ท่ีสิบเก้าประทับร้อน” 

“รุ่งข้ึนพระภูบาล” (คือ 20 พฤศจิกายน) “เช้าวันที่ซาวเอ็ด” “ยี่สิบสองพิจิกเช้า” “รุ่งเช้าขึ้นสู่ช้าง” (คือ 23 

พฤศจกิายน) “ซาวห้าพิจกิเช้า” “วนัท่ีซาวหกน้ันเสดจ็ไป” “รุง่เช้าพระภูบาล” (คอื 27 พฤศจกิายน) “ทีซ่าวแปดเพลา  

สองนาฬิกาล่วงแล้ว” “ท่ียี่สิบเก้าประพาส” “วันสิ้นเดือนพฤศจิกา” “ธันวะท่ีหนึ่งไท้  ทรงสาร” “เข้าขบวน 

คลาคลาดขึ้น ดอยลุย ห้วยนา” (คือ 2 ธันวาคม) “ที่สามธเสด็จด้วย  พาชี” “รุ่งขึ้นทรงคชเต้า” (คือ 4 ธันวาคม)  

“รุ่งวันค�ารบห้า  ธันวา คมเฮย” “ท่ีหกประพาสห้วง  น้อยนาม หนองแฮ” “ที่เจ็ดราเมศร์ไท้  จรดล” “รุ่งเช้า 

กระบวนผ่านแคว้น  แม่ใจ” (คอื 8 ธนัวาคม) “ทีเ่ก้าเช้าหน่อไท้  ทรงคช ด�าเนริแฮ” “ทีส่บิหน่อพทุธเจ้า  ทรงหตั ถนีา”  

“วันรุ่งขึ้นภูบาล” (คือ 11 ธันวาคม) “รุ่งเช้าธทรงคช” (คือ 12 ธันวาคม) “วันท่ีสิบสามธันวา” “ท่ีสิบห้าวาระตั้ง  

พลับพลา” “ธันวาคมล่วงแล้ว  วันเรียง สิบหกแฮ” “รุ่งผ่านบ้านป่างิ้ว” (คือ 17 ธันวาคม) “ที่สิบแปดทางไต่ข้าม  

สันบรร พตพ่อ” “วันที่ยี่สิบเช้า” “วันที่ซาวเอ็ดเช้า” “วันรุ่งข้ึนเวลา” (คือ 22 ธันวาคม) “ท่ียี่สิบสามธันวา”  

“ครั้นรุ่งขึ้นพระองค์” (คือ 24 ธันวาคม) “ยี่สิบหกธันวะเช้า” “เช้าซาวเจ็ดเสด็จวัด” “ครั้นดวงสุริยล�้า  อัมพร”  

(คือ 28 ธันวาคม) “รุ่งวันที่ยี่สิบเก้า” “ที่สามสิบเสด็จจร” “วันที่สามสิบเอ็ดเช้า” “ที่หนึ่งมกระใกล้  ถึงเพล”  

“ทีส่องวาระเช้า” “วนัทีส่ามจวนเพล” “ถงึวนัทีส่ีไ่ด้  โมงสาม เศษแล” “ทีเ่จด็เรอืจอดแคว้น  มดืกา” “วนัทีส่บิสองไซร้”  

“ในวันพรุ่งตอนเช้า  ธเข้าสู่ศาลเมือง” “วันที่สิบสี่เพลา  นาฬิกาเกือบห้า” “ที่สิบหกเรือผ่านใกล้  วัดด�า น�้านา”  

“วันพรุ่งโอรสเจ้า” (คือ 17 มกราคม) “เช้าที่สิบแปดทรงเรือ  ถ่อแทบเหนือย่านน�้า” และ “หยุดยั้งบรรทม”  



ลิลิตพายัพ: วรรณคดีบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่กับสายใยผูกพันในวันร้างรัก



“จอดพลับพลาแต่งไว้  เพื่อท้าวเธอแรม” (คือ 19 มกราคม) “จอดแรมน่าบรรพต  อ�าเภอสถิต” (คือ 20 มกราคม) 

“ขบวนหยดุอยูท่ีน่ี ่เพ่ือท้าวเธอแรม” (คอื 21 มกราคม) “ครัน้รุง่โมงเศษเช้า” (คือ 22 มกราคม) “ซาวสามมงักรมาส”  

“ที่ยี่สิบสี่เช้า” “ที่ยี่สิบห้าวาระเช้า” “จัดที่ประทับเคียง  เขตต์บ้าน” (คือ 26 มกราคม) “วันรุ่งธเสด็จขึ้น  สู่สถาน” 

และ “เตรยีมผกูพลบัพลาตัง้  เสดจ็ให้ไผทแรม” (คอื 27 มกราคม) “นคเรศจดัทีไ่ว้  เพือ่ท้าวแรมสราญ” (คอื 28 มกราคม)  

“พรุ่งสองโมงเศษเช้า”  และ “ลุบางปอินไผท  ธประทับ แรมแฮ” (คือ 29 มกราคม) “วันสิ้นเดือนมกรา”

ตัวอย่างการระบุวันที่ในลิลิตพายัพ คือ

ที่สามสิบเอ็ดตุลา เพลาโมงเศษเชา้ 

พระราชาธิราชเจ้า เสด็จลี้จากสวน ดุสิตนา ฯ (6) 

 ...

วันสิ้นเดือนมกราคม นาฬิกาสามเศษเช้า 

สมเด็จเยาวราชเจ้า เสด็จเบื้องสถานรถ ไฟนา ฯ (131)

การระบุวันท่ีแบบสุริยคติและระบุเวลาแบบไทยในลิลิตพายัพท�าให้เห็นความผสมผสานระหว่างวันที่ 

ซึง่มีลกัษณะเป็นสากลกบัการบอกเวลาทีม่ลีกัษณะเป็นไทย ท�าให้ผูอ่้านยงัพอคุ้นเคยอยูบ้่าง เพราะแต่เดมิบอกวนัเวลา 

เป็นแบบจนัทรคต ิการระบุวันท่ีแบบสรุยิคตแิละระบเุวลาแบบไทยนีท้�าให้ผูอ่้านรบัได้ง่ายกว่าทีจ่ะเปลีย่นเป็นแบบสากล 

ทั้งหมด

การระบุวันท่ีน้ันมีท้ังกล่าวตรงไปตรงมาหรือระบุโดยอ้อม คือไม่บอกวันที่โดยตรง แต่ใช้ข้อความอ่ืนแทน 

เช่น สื่อความว่าเป็นวันประทับแรม หรือสื่อว่าเป็นวันถัดมา โดยใช้ค�าที่มีความหมายว่าวันรุ่งขึ้น รุ่งเช้า หรือพรุ่ง  

ซึ่งท�าให้ผู้อ่านสามารถทราบวันที่ดังกล่าวได้จากวันที่ที่กวีระบุไว้ก่อนหน้าอย่างชัดเจน

หากเปรียบการระบุวันเวลาใน ลิลิตพายัพ กับวรรณคดีบันทึกการเดินทางที่มีก่อนหน้าลิลิตเรื่องนี้ เช่น  

พระราชนิพนธ์ ตามเสด็จไทรโยค ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ ในนามของ

ข้าราชการฝ่ายในทีต่ามเสดจ็พระองค์ไปยงัไทรโยคเมือ่ พ.ศ. 2420 ทรงบนัทกึวนัเวลาแบบจนัทรคตซิึง่นบั 1 เป็นวนัอาทติย์  

นับ 2 เป็นวันจันทร์ และนับ 7 เป็นวันเสาร์ เป็นต้น ดังตัวอย่าง

วัน ๗ ฯ ๒ ค�่า

๑๐

ปรอทหนาวคราวนี้เจ็ดสิบเจ็ด     ไม่เสด็จเที่ยวเช้าจะเข้าที่       ถูก 

อารมณ์ฉันกระไรจะได้มี       เวลาดีพอได้ดูหมู่พลับพลา      ต้องย้อนทางไป 

ข้างล่างตรงเรือจอด      จะได้เห็นให้ตลอดถึงหน้าท่า      ปะร�าเรือครั้งนี้แยก 

แปลกต�ารา     เปนซ้ายขวาสองข้างกลางว่างเว้น        ทอดแต่แพเปนตพาน 

พอผ่านหน้า       น�้าโจนใครไปมาก็ให้เห็น       แต่กันไว้ส่วนข้างในจะได้เปน      

ที่ลงเล่นน�้าได้ไม่เว้นวาย... (124)

ในตวัอย่างข้างต้น กวบีนัทกึการเดินทางในวนัเสาร์ (คอื วนั ๗) เดือน ๒ แรม ๑๐ ค�า่ โดยต้ังวันดังกล่าว

ไว้ก่อนค�าประพันธ์ เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่ากวีก�าลังกล่าวถึงวันใด
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3. วันทีท่ีก่วรีะบไุว้ในลลิติพายัพรวมอยูใ่นค�าประพนัธ์ทีเ่ล่าเรือ่งอย่างชัดเจน ดังเหน็ได้จากตัวอย่างใน

ข้อ 1 ซึ่งต่างจากตัวอย่างในตามเสด็จไทรโยค ที่แม้กวีระบุวันที่ไว้ แต่ไม่ได้น�ามากล่าวรวมในค�าประพันธ์    ของเรื่อง 

หรือในบางวันหากกล่าวถึงวันดังกล่าวบ้างก็กล่าวอย่างอ้อม ๆ  ดังใช้ค�าว่า “วันนี้” ไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจนอย่างในลิลิต

พายัพ เช่น

วัน ๓ ฯ ๒ ค�่า

๑๓

จากท้องช้างมาวันนีส้ี่โมงครึ่ง     ชั่วโมงหนึ่งวังกระแจะพอจวบใกล ้

เพราะฝีพายถูกเด็ดจึงเข็ดไป     ไม่ปล่อยไหลลอยลงมาตามวารี     พอเที่ยง 

ครึ่งถึงแก่งสารวัด      แปลกถนัดนึกว่าไม่ใช่ที่นี่       เห็นศิลาโผล่ขวางกลาง 

นที... (140)

อนึง่ หากพจิารณาเรือ่งการระบวุนัเวลาเดนิทางใน ลลิติพายพั นี ้เปรยีบเทยีบกบัในนริาศชนดิมกีารเดนิทางจรงิ  

พบว่าในนิราศทั่วไปมักไม่ระบุวันเวลาออกเดินทางยกเว้นนิราศบางเร่ือง เช่น ในโคลงนิราศหริภุญชัย กวีกล่าวว่า 

แต่งเม่ือเดินทางจากนางในวันอังคาร แรม 11 ค�่า เดือน 11 (82) และนิราศของสุนทรภู่ที่มักบอกวันออกเดินทาง 

แบบจันทรคติไว้ต้นเรื่อง แต่ก็ไม่บอกวันเวลามากกว่านั้นและไม่กล่าวว่าวันใดเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น โดยมักเล่าไปตาม

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังเรื่องนิราศพระบาท กล่าวว่าออกเดินทางจากอยุธยาเมื่อวันขึ้น 12 ค�่า เดือน 3 ซ่ึงตรงกับ 

เดือน 3 ปีเถาะ พ.ศ. 2350 ดังนี้

 โอ้อาลัยใจหายไม่วายห่วง 

ดังศรศักดิ์ปักซ�้าระก�าทรวง เสียดายดวงจันทราพะงางาม

เจ้าคุมแค้นแสนโกรธพิโรธพี่ แต่เดือนยี่จนย่างเข้าเดือนสาม 

จนพระหน่อสุริยวงศ์ทรงพระนาม จากอารามแรมร้างทางกันดาร 

ด้วยเรียมรองมุลิกาเป็นข้าบาท จ�านิราศร้างนุชสุดสงสาร 

ตามเสด็จโดยแดนแสนกันดาร นมัสการรอยบาทพระศาสดา 

วันจะจรจากน้องสบิสองค�่า พอจวนย�่ารุ่งเร่งออกจากท่า 

ร�าลึกถึงดวงจันทร์ครรไลลา พี่ตั้งตาแลแลตามแพราย 

ที่ประเทศเขตเคยได้เห็นเจ้า ก็แลเปล่าเปลี่ยวไปน่าใจหาย 

แสนสลดให้ระทดระทวยกาย ไม่เหือดหายห่วงหวงเป็นห่วงครัน (113)

จากที่กล่าวมาเห็นชัดเจนว่าเรื่องลิลิตพายัพมีลักษณะเป็นทั้งวรรณคดีและบันทึกการเดินทางที่แปลกใหม่

กว่าเรื่องอื่นในสมัยรัชกาลที่ 5



ลิลิตพายัพ: วรรณคดีบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่กับสายใยผูกพันในวันร้างรัก



ลักษณะคล้ายคลึงระหว่างลิลิตพายัพกับนิราศชนิดที่กวีเดินทางจริง

นิราศชนิดที่มีการเดินทางนี้ กวีเดินทางจริงไปในเส้นทางต่าง ๆ เหมือนที่พบในนิราศส่วนใหญ่ หรือกวี 

เดินทางผ่านวันเวลาที่คิดค�านึงก็ได้ เช่น ทวาทศมาสโคลงดั้น  

ลักษณะคล้ายคลึงระหว่าง ลิลิตพายัพ กับนิราศชนิดที่มีการเดินทาง มีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ครวญแสดงความรักอาลัยและความทุกข์ของกวีผ่านสถานที่ที่กวีเดินทางถึงหรือเดินทางผ่าน

1.1 ครวญแสดงความรักและคิดถึงนางผ่านช่ือสถานที่ เช่น เมื่อเดินทางถึงแม่จาง เขตล�าปาง  

กวคีรวญว่าเกรงชายาจะมีใจจดืจางไปจากกว ี(38) เมือ่เดนิทางถึงแม่เมาะกค็รวญว่าคดิถงึเมาะของนางทีใ่ห้ความอุ่น

เมื่อครั้งกวี ชายา และโอรสบรรทมร่วมเมาะเดียวกัน เมื่อโอรสตื่นบรรทม ชายาก็ตื่นบรรทม แล้วพระราชทานน�้านม

แก่โอรส (39) เมื่อถึงบ้านชมพู กวีครวญคิดถึงสไบสีชมพูของชายา (45)

การครวญลักษณะนี้พบในนิราศหลายเรื่อง เช่น ก�าสรวลโคลงดั้น ผู้แต่งครวญคิดถึงหน้าท้องแบนราบ

ของนางเมื่อเดินทางผ่านบางขดาน (518) และคิดถึงพลูที่นางท�าถวายกวีเมื่อเดินทางถึงบางพลู (526) สุนทรภู ่

ครวญคดิถงึแม่น่ิม ภรรยาคนท่ีสอง ในเร่ืองนริาศพระประธมเมือ่เดนิทางผ่านบางกรวยซึง่เป็นบ้านเดมิของแม่นิม่ (442)

1.2 ครวญขอให้สถานที่ดังกล่าวช่วยบรรเทาทุกข์ของกว ีในลิลิตพายัพ เมื่อกวีเดินทางถึงปางเปือย

ซึง่หมายถงึปางตะแบก กวคีรวญขอให้ตะแบกช่วยแบกความทกุข์ความหนกัใจของกวด้ีวย (38) เมือ่ถึงต�าบลปางหละ 

เขตล�าปาง ครวญขอให้หละซึง่เปน็ภาษาพายัพและมีความหมายวา่ชะอม ช่วยอมทกุขข์องกวเีพือ่ให้กวีคลายทกุขล์ง 

ดังข้อความว่า “เออชะอมจุ่งช่วยอม ความทุกข ์บ้างเทอญ” (52) ลักษณะเช่นนี้คล้ายกับในนิราศพระบาทที่สุนทรภู่

เดินทางถึงท่าศาลาเกวียน แล้วมองหาเกวียนเพื่อจะจ้างให้บรรทุกความทุกข์ของตนออกจากตัวไปไว้ที่ท่าเรือ (122)

1.3 ครวญขอให้ผูม้อี�ำนำจในสถำนทีน้ั่นบรรเทำทกุข์ของกวด้ีวยกำรน�ำนำงมำพบกว ีในลิลิตพายพั 

เมื่อกวีเดินทางผ่านบ้านป่างิ้ว ในเขตเชียงราย ครวญว่ามองหาวิมานฉิมพลีเพื่อให้พญาครุฑพานางมาหากวีด้วย (64) 

ลักษณะเช่นนี้คล้ายกับเรื่องก�าสรวลโคลงดั้นที่กวีเดินทางถึงวิหารแก้วกู่แล้วขอให้วิหารนี้กรุณาต่อกวีและขอร้อง 

ให้เทพอรชุนซึ่งมีพันแขนอุ้มนางมาให้กวีด้วย (520) ในโคลงนิราศหริภุญชัย กวีเดินทางจากเชียงใหม่เพื่อไปยังล�าพูน 

เม่ือเดินทางถึงประตูเมืองเชียงใหม่ กวีขอให้เทพยดาท่ีสถิต ณ ประตูเชียงใหม่นี้ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ของกว ี

ที่ไม่เห็นนางและช่วยไปแจ้งข่าวของกวีให้นางทราบ นางจะได้มาอยู่ร่วมกับกวี (105)

1.4 ครวญแสดงควำมทุกข์ของกวีผ่ำนลักษณะของสถำนที่นั้น เช่น เมื่อเดินทางถึงอุตรดิตถ์ กวีเห็น

ฝายหลวงซึ่งแบ่งน�้าออกเป็น 2 ส่วนก็คิดว่ากรรมได้แบ่งกั้นกวีกับนาง (30) เมื่อเดินทางผ่านแคว้นแม่ใจ เขตพะเยา 

พบว่ามีถนนผ่าหมู่บ้านเป็น 2 ฝั่ง กวีครวญว่าเหมือนกายของกวีที่กวีทิ้งร่างซีกขวาไว้ที่กรุงเทพฯ แต่ร่างซีกซ้าย 

เดนิทางมายงัเขตแดนทางเหนอื (57) เมือ่เดนิทางถงึเมอืงพาน ในเชยีงราย กวกีล่าวว่าเมอืงนีอ้ยูโ่ดดเด่ียวซ่ึงคล้ายกบักวี*  

(58) เมือ่ถงึเขาผปัีนน�า้ กวคีรวญต่อว่าผท่ีีพรากกวจีากเรอืน (65) เมือ่ถงึห้วยหนานสกึใหม่ทีม่ตี�านานเล่าว่าหนานสกึใหม่ 

กระโดดห้วยตาย กวีครวญว่าหากนางจากกวี กวีก็จะกระโดดห้วยตายเหมือนหนานสึกใหม่ (66)

ลกัษณะการครวญเช่นนีค้ล้ายกบันริาศเรือ่งอืน่ เช่น สนุทรภูค่รวญในนริาศพระบาท เมือ่มาถงึเกาะเกิด

ว่าเกิดมีเกาะขึ้นขวางกลางน�้า เหมือนตนเองท่ีเกิดโศกข้ึนกลางใจเมื่อต้องจากนางมาด้วยงานราชการ (119)  

และครวญในนริาศพระประธมเมือ่เดนิทางถึงบ้านเพนยีดซ่ึงเป็นสถานท่ีจับช้างโดยใช้นางช้างล่อ สุนทรภูเ่ปรียบตนเอง

เหมือนช้างที่ถูกจับเพราะถูกผู้หญิงลวงจนติดบ่วงรัก (464)

*เมืองพานเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในที่ราบหุบเขา จึงดูเหมือนถูกโดดเดี่ยวออกจากเมืองอื่นเพราะมีแนวเขาล้อมรอบทุกด้าน.
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2. ครวญแสดงความรักและคิดถึงโดยขอให้ธรรมชาติที่พบเห็นช่วยเหลือ คือช่วยส่งข่าวของกวี 
ให้นางทราบ ในลลิติพายพั เม่ือกวเีดินทางถงึป่าต้นผึง้ ขอร้องให้ผึง้บนิไปหานางเพือ่สือ่สารให้นางทราบว่า กวหีลบัฝัน 
ถึงนางเสมอ (33)

ลักษณะเช่นนี้พบในนิราศเร่ืองอื่นด้วย เช่น กวีผู้แต่งโคลงนิราศหริภุญชัย ขอร้องให้ต้นไม้ส่งข่าวของกว ี
ให้นางทราบว่าเมื่อกวีไม่เห็นนาง จิตใจก็หลุดออกจากทรวง (133) นอกจากนี้ กวียังขอร้องให้นกเปล้า นกหัวขวาน 
นกแขกเต้า และนกเขาซึ่งบินอยู่ในท้องฟ้ารีบบินไปบอกข่าวของกวีแก่นางและให้นางตามมาพบกวี (164)

ลักษณะแตกต่างระหว่างลิลิตพายัพกับนิราศชนิดที่กวีเดินทางจริง

ในลิลิตพายัพ มีลักษณะ 2 ประการที่แตกต่างกับนิราศชนิดที่กวีเดินทางจริง ได้แก่
1. ลักษณะของการระบุเส้นทางการเดินทาง  

1.1 ระบุเส้นทางการเดินทางในแต่ละวันอย่างชัดเจนในลิลิตพายัพ กวีระบุเส้นทางการเดินทาง 
ในแต่ละวันอย่างค่อนข้างละเอียดว่าเดินทางถึงที่ใดหรือผ่านที่ใดบ้าง เช่น 

วนัที ่7 พฤศจิกายน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชเสดจ็พระราชด�าเนนิถงึปากพงิ แล้วประทบัแรมคนืท่ีนี่
วนัท่ี 8 พฤศจกิายน เวลาโมงเช้า เสด็จพระราชด�าเนนิไปถงึพษิณโุลกตอนเท่ียงเศษ จอดท่าหน้าวดัพระชนิราช  

เสด็จลงเรือพายเข้าเทียบท่า เสด็จขึ้นบกประทับราชอาสน์ ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลกอ่านสารถวาย 
เป็นการรับเสด็จ ตอนบ่ายทรงม้า มีข้าราชบริพารตามเสด็จ เสด็จพระราชด�าเนินไปยังโรงพยาบาลของมิชชันนารี
อเมริกัน แล้วเสด็จไปยังโรงทหาร และโปรดเกล้าฯ ให้ปล่อยนักโทษ เวลาค�่าเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงนมัสการ 
พระธาตุยงัวหิารวดัพระพทุธชนิราช พระสงฆ์สวดเจ็ดต�านานถวาย แล้วทอดพระเนตรมหรสพ เช่น โขนเร่ืองรามเกยีรต์ิ 
หุ่นจีน การเล่นเพลง

รุ ่งเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน เสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารคข้ามฟากจากที่ประทับไปยังวิหาร 
พระพุทธชินราช ทรงนมัสการพระ พระสงฆ์สวดมนต์ถวาย ทรงประเคนอาหารถวายพระ เมื่อพระสงฆ์ฉันแล้ว  
ทรงเบิกแว่นวงสมโภชองค์พระพุทธรูป ทรงเจิมกระแจะที่องค์พระพุทธรูปแล้วเสด็จพระราชด�าเนินกลับพลับพลา 
ที่ประทับ ตอนบ่ายเสด็จพระราชด�าเนินประพาสสถานท่ีต่าง ๆ ทรงข้ามน�้าไปนมัสการพระพุทธชินราชแล้วเสด็จ
พระราชด�าเนินกลับท่ีประทับ เวลาค�่าเสด็จพระราชด�าเนินทรงสดับเพลงพิณพาทย์ซ่ึงมีทั้งของไทย มอญ จีน แขก 
และทรงสดับกลอนเสภาเรื่องขุนช้าง - ขุนแผน ตอนขุนแผนโกรธขุนช้างที่ลักนางวันทองไป หลังจากนั้นเสวย 
พระกระยาหารแล้วเสด็จพระราชด�าเนินกลับพลับพลา

รุง่เช้าวนัที ่10 พฤศจิกายน เสดจ็พระราชด�าเนนิยงัวังจันทร์เพือ่บวงสรวงสงัเวยบตัรพลตีามประเพณโีบราณ  
ตอนบ่ายเสด็จพระราชด�าเนินด้วยเรือพายทวนน�้าไปยังเชิงเทินค่ายเก่าซ่ึงฝ่ายไทยใช้ต้ังรับทัพพม่าในอดีต ตอนเย็น
ทอดพระเนตรละครตลกเร่ืองสุวรรณหงส์ ตอนสวุรรณหงส์หลงรักนางยกัษ์ซึง่แปลงตวัเป็นนางเกษสรุยิง หลงัจากนัน้
เสด็จเข้าที่บรรทม (19 - 26)

หากพจิารณาการใช้ค�าท่ีระบวุนัเวลานบัแต่วนัท่ี 7 - 10 พบว่าใช้ค�าต่อไปน้ีซึง่เห็นระยะเวลาท่ีต่อเนือ่งกัน 
ชัดเจน ดังนี้ 

ที่เจ็ดเรือจอดใกล้ ปากพิง (19) 
เช้าที่แปดเพลา นาฬิกาล่วงแล้ว 
โมงหนึ่งนาเวศร์แก้ว แล่นขึ้นฝ่าสาย ชลนา ฯ (19)



ลิลิตพายัพ: วรรณคดีบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่กับสายใยผูกพันในวันร้างรัก



ครั้นรุ่งเช้าจวนเพล พระหน่อนเรนทรเสด็จ โดยเรือ 

ระเห็ดข้ามฟาก จากพลับพลาสู่วิหาร... (24) 

ที่สิบวาระเช้า เสด็จวัง จันทร์แฮ 

เพื่อบัดพลีเทพดัง แบบกี้ 

พร้อมโภชน์สุราสัง เวยอุทิศ 

ขอเทพสถิตที่นี้ ขจัดคุ้มโพยภัย ฯ (25 - 26)

การระบุเส้นทางชัดเจนเช่นนี้ท�าให้เห็นว่ากวีเน้นเส้นทางการเดินทางมากกว่าที่พบในวรรณคดีนิราศ 

พร้อมทัง้กล่าวถงึความยากล�าบากในการเดนิทาง รวมทัง้ลกัษณะภมิูประเทศในแต่ละแห่งด้วย เพือ่ว่าหากมผีูเ้ดนิทาง 

มาอีกในภายหลังก็จะพอทราบว่ามีความยากล�าบากอย่างไรบ้าง

ส่วนในวรรณคดีนิราศชนิดที่มีการเดินทางจริง เช่น เรื่องก�าสรวลโคลงดั้น โคลงนิราศหริภุญไชย  

กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก นิราศนรินทร ์นิราศของสุนทรภู่ นิราศของนายมี ฯลฯ กวีไม่ได้ระบุเส้นทางการเดินทาง 

ในแต่ละวนั แต่ให้ภาพคร่าว ๆ  ว่าเดนิทางถงึทีใ่ดหรือผ่านทีใ่ดบ้าง ทัง้ยงัไม่ค่อยได้กล่าวถงึสภาพภมูปิระเทศดงักล่าวนกั  

ดังตัวอย่าง

กวีผู้แต่งเร่ืองก�าสรวลโคลงดั้นกล่าวว่าออกเดินทางจากอยุธยา ผ่านขนอน บางขดาน เกาะก�าแย  

ย่านขวาง เกาะราชคราม ชรอกแขวะ เกรียนสวาย ส�าโรง บางบ�ารุ บางเขน บางพลู ฉมังราย บางระมาด บางฉนัง 

บางจาก บางผึ้ง ปากพระวาล บางค่อม บางนายหญี่ (กรมศิลปากร, 2530: 517 - 537)  

เรื่องนิราศเมืองแกลง สุนทรภู่เล่าเร่ืองการเดินทางไปหาบิดาท่ีบ้านกร�่าในอ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

เมื่อกลางเดือน 7 พ.ศ. 2350 (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ, 2516: 81 - 103) สุนทรภู่

เล่าว่าออกเดินทางจากพระราชวังหลังในกรุงเทพฯ แล้วล่องเรือตามล�าน�้าเจ้าพระยาเข้าคลองส�าโรง คลองหัวตะเข้ 

ออกปากแม่น�้าบางปะกง ขึ้นบกที่บางปลาสร้อยในจังหวัดชลบุรี แล้วเดินเท้าต่อไปจนถึงที่หมาย

เส้นทางที่กล่าวไว้คือผ่านวัดแจ้ง สามปลื้ม ส�าเพ็ง ดาวคะนอง วัดดอกไม้ บางผึ้ง ปากลัด คลองส�าโรง 

ทับนาง บางพลี บ้านไร่ คลองขวาง เข้าชะวากปากตะครอง คลองบางเหี้ย บางบ่อ ย่านระกาด บางสมัคร ต�าบล 

บ้านมะพร้าว บางวัว ออกจากชะวากปากตะครอง บ้านบางมังกง บางปลาสร้อย ขึ้นบกที่นี่ แล้วเดินเท้าต่อไปจนเข้า

หนองมน ต�าบลบ้านไร่ บางพระ เขาขวาง ทุ่งสาขลา บางละมุง บ้านนาเกลือ เข้าป่าออกทางปากทุ่งพัทยา ตัดทิวป่า

นาจอมเทยีนจนถงึห้วยขวาง เข้าป่าถงึปากช่องทางเขาชะแง้ว ผ่านเขาพงคล้อ ห้วยอร้ีา ห้วยโป่ง ห้วยพร้าว สุนกัข์กะบาก  

ออกปากช่องท้องทุ่งข้ามสะพานผ่านบ้านทับม้า ระยอง บ้านแลง ปากช่อง คลองกลุ่น บ้านแกลง บ้านนาตาขวัญ 

บ้านแลง ทุ่งกระทอลอ ปากช่องคลองกรุ่น บ้านแกลง ข้ามสะพานยายเหม เลียบชายทะเลแหลมทองหลวง  

ถึงปากชะวากลาวน เข้าป่าจนถึงบ้านกร�่า มีข้อสังเกตว่าสุนทรภู่ไม่ได้ระบุว่าเดินทางถึงสถานที่แต่ละแห่งในวัน 

และเวลาใด

1.2 บรรยายเส้นทางการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับอย่างชัดเจนในลิลิตพายัพ เมื่อเสด็จ

พระราชด�าเนินไปยังมณฑลพายัพ เสด็จพระราชด�าเนินจากท่าเรือปากน�้าโพ มณฑลนครสวรรค์ ด้วยเรือกลไฟ 

ถึงศาลามณฑลบ้านทับกฤช เกยไชย ชุมแสง เมืองภูมิ เขาช้าง เข้าพิจิตร เข้าพิษณุโลก ผ่านสนามคลี ปากพิง  

เมอืงพษิณโุลก พรหมพริาม วดัพระยาแมนหรอืวดัท้าวปันแดน เข้าอตุรดติถ์แล้วเสดจ็ขึน้จากเรอื เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ต่อด้วยกระบวนม้าหรือช้างถึงเมืองพิชัย ตรอน ท่าญวน ป่าเซ่า ลับแล ฝายหลวง บ้านด่าน ป่าต้นผ้ึง เข้าเขตแพร่  

ถึงปากห้วยไร่ อ�าเภอสูงเม่น เข้าเขตล�าปาง ถึงผาคอ ป่างเปือย แม่จาง แม่เมาะ ห้วยผาลาด บ้านชมพู บ้านดอกบัว 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



วัดธาตุเสด็จ บ้านแม่เมาะหลวง ป่างจ�าปุย ต�าบลปางหละ ปางดีหมี เข้าเมืองงาว ถึงบ้านร้อง ปางสัก เข้าพะเยา  

ถึงห้วยสองสบ บ้านแม่กา ตัวเมืองพะเยา ถึงหนองน้อย ห้วยขง แม่ใจ แม่เย็น เข้าเขตเชียงราย ถึงเมืองพาน  

ห้วยทรายขาว ห้วยซ่าน แม่ผง ห้วยสันทราย วัดเจ็ดยอด ถ�้าพระ บ้านแม่กอน ห้วยซ่านหลวง โป่งภูเฟื่อง แม่สวย 

ต�าบลสันก้างปลา เวียงป่าเป้า บ้านป่างิ้ว บ้านแม่เจดีย์ โป่งน�้าร้อน เขาผีปันน�้า ป่างอั้น โป่งป่าอ้อ ห้วยหนานสึกใหม่ 

ห้วยชุมภู ดอยสระเกศ (คือดอยสะเก็ดในปัจจุบัน) เชียงใหม่ ต�าบลแม่คาว ป่ายาง เข้าล�าพูน ถึงหริภุญชัย เหมืองเง่า 

วัดอุโมงค์ เชียงใหม่ ดอยสุเทพ ผาลาด เมืองเชียงใหม่

ส่วนเส้นทางเสด็จพระราชด�าเนินกลับจากมณฑลพายัพนั้นเสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารค 

จากเชียงใหม่ ผ่านบ้านท่าแสนยศ สบปะ ต�าบลปากทลุ แม่ขาน จอมทอง แม่สวย แม่แจ่ม ฮอด มืดกา เข้าตาก  

ผ่านเกาะยองหมาก ผาฆ้อง ห้วยอุมแป ผาหญ้า ห้อมแสน แก่งค้อน แก่งช้างร้อง เกาะพระแก้ว ผาม่าน แก่งสร้อย 

อุมทลุ แก่งอาบนาง หาดผาเหล็ก แก่งสองแคว ผาหมอน แก่งผาขวาง เกาะค้าง ตละน้อยตละหลวง แก่งผาประทุน 

เกาะขมิ้น บ้านปูน วังหม้อ บ้านตาด หนองบัว เมืองตาก เชียงทอง บ้านห้วยแม่ท้อ วังเจ้า คลองวังเจ้าเตียง  

เข้าก�าแพงเพ็ชร์ ผ่านท่าคูน เกาะพิมูล วัดด�าน�้า เกาะปู่เจ้า เมืองก�าแพงเพ็ชร์ เกาะแขก ต�าบลวังพระธาตุ  

เมืองเทพนคร วัดพิกุล บ้านโคน ท่าพุทรา วังนางร้ัง บ้านแม่ลาด เกาะสะพานนาก อ�าเภอขาณุ บ้านแสนตอ  

บ้านหาดชะอม เข้ามณฑลนครสวรรค์ ผ่านบ้านใหม่ ท่าจัน บ้านน�า้หกั อ�าเภอสถติ บ้านเกาะหกูวาง ถนนข้ามบงึใหญ่ 

บ้านเต้า บ้านหาดทรายงาม ปากน�้าโพ หน้าที่ว่าการมณฑลพยุหคีรี บ้านกลางแดด ย่านมัทรี ยางเศรษฐีในอ�าเภอ 

พยุหคีรีเก่า ท่าน�้าอ้อย มโนรมย์ วัดโคก เกาะตารัก ธรรมามูล เข้าชัยนาท เมืองชัยนาท บางแม่ลูกอ่อน บ้านสรรพยา 

เข้าสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี โคกขาม บ้านสมัค เมืองสิงห์บุรี ต�าบลจักษีแพรวัด บ้านหมื่นหาญ เข้าอ่างทอง ไชโย  

เมอืงอ่างทอง เข้าพระนครศรอียธุยา บางไทร บางปะอิน แล้วเสดจ็ขึน้จากเรอื ประทบัแรมทีบ่างปะอนิ วนัที ่31 มกราคม  

ประทับรถไฟจากสถานีบ้านภาชีตรงมายังสถานีรถไฟสามเสนในกรุงเทพฯ 

จากทีก่ล่าวมาเหน็ได้ว่าเทีย่วเสดจ็พระราชด�าเนินไปน้ัน เสด็จพระราชด�าเนินทางชลมารคจากนครสวรรค์  

เมื่อถึงอุตรดิตถ์ก็เสด็จขึ้นจากเรือแล้วทรงม้าหรือช้างต่อไปจนถึงเชียงใหม่ แต่ในการเสด็จพระราชด�าเนินกลับจาก

มณฑลพายัพนั้นเสด็จทางชลมารคโดยตลอดจนมาถึงบางไทร จึงเสด็จขึ้นจากเรือ ประทับแรมที่บางปะอิน 

แล้ววันที่ 31 มกราคมจึงประทับรถไฟเข้ากรุงเทพฯ แสดงว่าแม้เป็นเส้นทางเดียวกัน แต่มีวิธีการเดินทางต่างกัน  

ท�าให้กวีพรรณนาเส้นทางได้โดยไม่ซ�้า

มีข้อสังเกตว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งกวีกล่าวถึงทั้งเที่ยวเสด็จพระราชด�าเนินไปและกลับ คือ “แม่สวย” 

ซึ่งกวีครวญถึงนางด้วยสาระเดียวกัน เป็นการยืนยันความคิดและความรักมั่นคงที่กวีมีต่อนาง ซ่ึงผู้เขียนจะกล่าว 

ในหัวข้อต่อไป

การบรรยายเส้นทางการเดินทางทั้งเท่ียวไปและเที่ยวกลับนี้ต่างกับวรรณคดีนิราศซึ่งบรรยายเฉพาะ 

เที่ยวขาไปเท่านั้น ไม่มีเที่ยวขากลับอย่างที่พบในลิลิตพายัพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นเส้นทางการเดินทางจริงของกวี 

2. ลักษณะการถ่ายทอดสายใยความผูกพันระหว่างกวีกับคนที่กวีรัก

2.1 ถ่ายทอดสายใยความผูกพันทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับในลิลิตพายัพ ลักษณะเช่นนี้ไม่ปรากฏ 

ในนิราศที่เดินทางจริง เพราะเน้นเพียงเท่ียวเดินทางไป ไม่กล่าวถึงเส้นทางเที่ยวกลับแต่อย่างใด ในลิลิตพายัพ  

เมือ่กวเีดนิทางถงึแม่สวย ครวญว่าชายางามกว่าหญงิใด แก้มของนางขาวยิง่กว่าความขาวของไข่ต้ม ขนงงามกว่าคนัศร 

ของพระราม และตาของนางงามกว่าตาของกวางซ่ึงต้องหลบเพราะอายตาของนาง (63) ในเท่ียวเดินทางกลับ  



ลิลิตพายัพ: วรรณคดีบันทึกการเดินทางรูปแบบใหม่กับสายใยผูกพันในวันร้างรัก



กวีผ่านแม่สวยอีกครั้ง กวีก็ยังยืนยันว่านางงามมากและงามยิ่งกว่านางฟ้า ไม่มีหญิงใดงามเทียบนางได้ นางนั้น 

งามสุกใสยิ่งกว่าดวงจันทร์ซึ่งอายเพราะงามสู้นางไม่ได้ ดังนี้

แม่สวยสวยจักสู้ นวลนาง ได้ฤๅ 

ตัวนุชยิ่งสาวสุรางค์ ฟากฟ้า 

แม่แจ่มศะศิแจ่มจาง ยามเปรียบ แม่แม่ 

จันทร์ส่องมาสบหน้า นุชแล้วจ�าขวย ฯ (102)

มีข้อสังเกตว่าคนที่กวีครวญถึงมากที่สุดคือชายาและยังครวญคิดถึงโอรสด้วย

2.2 สามารถครวญผ่านช่ือหรือลักษณะภูมิประเทศของสถานที่ที่ไม่เก่ียวข้องกับกวีหรือนางได ้ 

แม้กวเีดนิทางถงึหรอืผ่านสถานทีซ่ึง่มชีือ่หรอืมีลักษณะภมูปิระเทศและอากาศ รวมทัง้มตี�านานสถานทีที่ไ่ม่เกีย่วข้อง

กับกวีหรือนางเลย แต่กวีก็สามารถเช่ือมโยงให้สัมพันธ์กับความรักความคิดถึงที่กวีมีต่อนาง หรือเชื่อมโยงกับ 

ความทุกข์โศกเศร้าของกวีได้อย่างน่าสนใจยิ่ง ดังนี้

2.2.1 ครวญผ่านชื่อสถานที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกวีหรือนาง เช่น เมื่อกวีเดินทางถึงสนามคลี 

ในเขตพจิติร กน็กึถึงสนามคลท่ีีเจ้าเงาะเดาะคลชีนะพระอนิทร์ แล้วได้ครองคูก่บันางรจนา ท�าให้กวมีหีวงัว่าจะได้เชยชม 

ชายาหลงัเสรจ็ส้ินราชกิจแล้ว (18) เมือ่เดนิทางถงึอตุรดติถ์ กวีลาเรอืแล้วเสดจ็ข้ึนจากเรือ กล่าวว่าใจยงัคงจอดจ่อท่ีนาง  

หากไม่เกรงราชภัยก็จะประทับเรือจักรกลับไปพบนาง (30) เมื่อเดินทางถึงปากห้วยไร่ เขตแพร่ กวีครวญว่านึกถึงไร่

ของนางรจนาและอจิฉาเจ้าเงาะทีไ่ด้เชยชมนางรจนา (34) เมือ่หยดุพักทีป่างดีหมี ล�าปาง กวคีรวญว่าแม้มอีาหารรสดี  

แต่เมื่อไม่มีนางอยู่ใกล้ รสอาหารกลับขื่นขม (52) เมื่อถึงบ้านแม่กา กวีครวญว่าหากยืมปีกของกาได้ จะสวมปีกกา

แล้วบนิไปหานางทนัท ี(54) เมือ่ถงึห้วยสนัทราย เขตเชยีงราย กวเีปรียบหญงิจ�านวนหมืน่แสนกบัเมด็ทราย แต่จะหา 

หญิงสักคนที่คล้ายนางก็ไม่ได้ (60) ในเที่ยวกลับจากพายัพ เมื่อถึงห้อมแสน กวีคิดว่าขณะประทับที่เชียงใหม่  

มสีาวรุน่งามตานบัแสนห้อมล้อมกว ีแม้สายตาของกวีมองนางเหล่านัน้ แต่ใจกลบัคดิถึงแต่นางเพยีงผูเ้ดยีวเท่านัน้ (103)

2.2.2 ครวญผ่านสถานที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศหรืออากาศไม่เกี่ยวข้องกับกวีหรือนาง เช่น 

เมือ่เดนิทางถงึแม่จาง เขตล�าปาง กวกีล่าวว่ามดีวงดาวจ�านวนมากในท้องฟ้า แต่ในใจของกวมีนีางเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ 

(39) ขณะเดินทางอยู่กลางป่าในเขตล�าปาง เห็นภูเขากระหนาบป่า กวีเปรียบภูเขากับแขนของกวีท่ีโอบกอดนาง 

ไว้แนบทรวง (54) เมื่อเข้าเขตพะเยามีหมอกคลุมท�าให้มองไกลไม่เห็น กวีกล่าวว่าเหมือนใจของกวีที่มีหมอกคลุม 

ให้มัวหม่น (54) เมื่อเดินทางถึงต�าบลแม่เย็น เขตเมืองพาน กวีครวญว่าความเย็นของที่น่ีเปรียบได้กับความเย็น 

ของน�า้พระพทุธมนต์ทีป่ระพรมกวกีบันางในวนัววิาห์ (57) เมือ่นมสัการพระท่ีวดัถ�า้ เขตเชยีงราย กวนีกึถึงถ�า้ท่ีอเิหนา

ลกับษุบามาซ่อนไว้ซึง่มกีารตกแต่งถ�า้อย่างสวยงาม กวกีล่าวว่าหากเป็นกวแีล้ว ไม่จ�าเป็นต้องใช้ทองค�าตกแต่งถ�า้เลย

เพราะนางอยู่ที่ใด ที่นั้นก็งดงามแล้ว และเมื่อถึงห้วยซ่านหลวง อกกวีซ่านแต่โศกจนแสบอก (62) เมื่อถึงสันก้างปลา 

กวีครวญว่าหากไปไกลกว่านี้ กวีคงซูบผอมเหมือนกิ่งก้างปลาเป็นแน่ (63) ถึงห้วยชุมภู กวีเห็นภูเขาสลับซับซ้อน 

ก็กลา่วว่าเหมือนลายเขียนในฉากกั้นที่หน้าเตียง กวีคดิว่าหากเป็นฉากหน้าเตียงจริง ไม่ช้ากวีคงไดพ้บนาง (66) 

2.2.3 ครวญผ่ำนต�ำนำนสถำนที่ที่ไม่เก่ียวข้องกับกวีหรือนำง เช่น ระหว่างเดินทางไปพายัพ 

เม่ือถึงวัดตนหลวง กวีเล่าว่ามีสามภีรรยาเฒ่าคู่หนึ่งสร้างพระเจ้าตนหลวงเพียง 2 คน กวีครวญว่าหากกวีและนาง

สร้างบญุกุศลอย่างเฒ่าคูน่ีค้งไม่ต้องจากกนั (56) ในเท่ียวกลบัจากพายพั กวเีดนิทางผ่านเกาะยองหมาก เขตเมอืงตาก  



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



มีต�านานเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งวางหมากถวายเจ้า กวีขอให้เจ้าดลบันดาลให้กวีได้พบนางโดยเร็ว และขอให้เรือ 

ล่องน�้าได้สะดวกจนถึงที่หมาย (103)

การครวญข้างต้นของกวีคอืครวญผ่านสิง่ทีไ่ม่น่าจะเกีย่วข้องกบักวหีรอืนาง แต่กวกีส็ามารถ ท�าให้

เช่ือมโยงกับความรู้สึกของกวีที่มีต่อนางได้เช่นนี้เป็นลักษณะเด่นของลิลิตเร่ืองนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากวีคิดถึงนาง 

ตลอดระยะเวลาการเดินทางในวันร้างรัก และพยายามโยงสิ่งที่พบเห็นเพื่อถ่ายทอดความรักความความคิดถึงที่กว ี

มีต่อนาง ท�าให้ผู้อ่านเช่ือว่ากวีมีจิตใจจดจ่ออยู่ที่นางจริง ๆ ทั้งยังเป็นความรักที่มั่นคงแน่วแน่ ไม่เปลี่ยนแปรและ 

ไม่เคยลดน้อยถอยลงเลย และเฝ้ารอคอยวันที่จะได้พบนางเมื่อเสร็จสิ้นราชกิจ ดังเห็นได้จากค�าครวญตลอดทั้งเรื่อง

ลิลิตพายัพ

ความสรุป

จากการศกึษาข้างต้นสรปุได้ว่าลลิติพายพัเป็นวรรณคดีบนัทึกการเดนิทางรายวนัรปูแบบใหม่ทีพ่ระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะด�ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงเล่าพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัผูเ้ป็นพระราชบดิาและการตามเสดจ็ของพระองค์ และเล่าพระราชกรณยีกิจ

ของพระองค์เองเมื่อเดินทางไปปฏิบัติราชการในมณฑลพายัพไว้ในเรื่องเดียวกันได้  อย่างกลมกลืนและมีลักษณะ 

ของวรรณคดีอย่างเด่นชัด โดยผสานเรื่องการเดินทางจริงเข้ากับจินตนาการของกวี ที่ทรงครวญคิดถึงคนที่พระองค์

ทรงรัก กวีใช้วันเวลาเดินทางเป็นส่วนส�าคัญส่วนหนึ่งในการด�าเนินเรื่องและรวมไว้ในค�าประพันธ์ลิลิตที่กวีน�าเสนอ

ว่าในแต่ละวนัเดนิทางไปทีใ่ด พบเหน็สิง่ใดบ้าง และปฏบิติัราชกจิอะไรบ้าง โดยระบวุนัทีแ่บบสากลและเวลาแบบไทย  

ท�าให้เกดิลกัษณะผสมผสานระหว่างวฒันธรรมตะวนัตกกบัวฒันธรรมไทยทีท่�าให้ผู้อ่านคนไทยรบัรูแ้ละยอมรบัได้ง่าย 

ซึ่งเหมาะสมกับช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สังคมไทยรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ การศึกษา 

ค�าครวญของกวีระหว่างเดินทางที่มีต่อชายาและโอรสพบว่าคล้ายคลึงและต่างกับที่พบในนิราศของไทย ค�าครวญ 

ผ่านช่ือสถานที่ ผ่านลักษณะภูมิประเทศหรืออากาศ และผ่านต�านานสถานที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกวีหรือนาง แต่กวี 

กลับสามารถถ่ายทอดความรักและความคิดถึงนางในวันร้างรักได้เป็นลักษณะเด่นของลิลิตเรื่องนี้ที่ไม่ปรากฏ 

ในวรรณคดีนิราศเรื่องอื่น สะท้อนสายใยรักและความผูกพันที่ กวีมีต่อนางเพียงผู้เดียวตลอดเวลาการเดินทาง  

และเฝ้ารอวันเวลาที่จะพบกับนางอีกเมื่อกวีกลับถึงบ้าน ลิลิตเรื่องนี้แสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถด้านการแต่ง

วรรณคดบีนัทกึการเดนิทางของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเมือ่ครัง้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช

ในปลายสมยัรชักาลที ่5 ซึง่น�าเสนอเรือ่งจรงิทีพ่บเหน็ระหว่างเสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิติัพระราชกจิในมณฑลพายพั 

เมื่อ พ.ศ. 2448 ผสานกับจินตนาการเรื่องครวญแสดงความรักและคิดถึงนางและโอรสได้อย่างไพเราะกินใจและ 

น่าเช่ือถือยิ่ง ซึ่งมีการครวญที่ท้ังคล้ายคลึงและต่างกับนิราศเรื่องอื่นอย่างน่าสนใจ ลิลิตพายัพ จึงเป็นวรรณคดี 

ที่มีคุณค่ายิ่งเรื่องหนึ่งในวงการภาษาและวรรณคดีไทย
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บทคัดย่อ

บทความนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาหลกัธรรมอนัเป็นแนวคิดส�าคัญทีป่รากฏในหนงัสือสมดุไทยเรือ่งนนัโทปนนัทสูตรค�าหลวง 

ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์และการน�าเสนอแนวคิดดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่าหนังสือสมุดไทยเรื่องนี้มีหลักธรรม 

อันเป็นแนวคิดส�าคัญ 4 ประการ คือ แนวคิดเรื่องพระนิพพาน แนวคิดเรื่องอริยสัจ 4 แนวคิดเรื่องมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิ รวมทั้ง

แนวคิดเรื่องอิทธิบาท 4 โดยมีการน�าเสนอแนวคิดดังกล่าวตลอดทั้งเรื่อง และยังมีการน�าเสนอสอดแทรกผ่านการบรรยายขั้นตอน 

การบรรลุธรรมของพระพุทธสาวกด้วย

ค�าส�าคัญ: นันโทปนันทสูตรค�าหลวง, แนวคิดส�าคัญ, หลักธรรม

บทน�า

นนัโทปนนัสตูรค�าหลวงเป็นพระนพินธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธเิบศรไชยเชษฐสรุยิวงศ์ กรมพระราชวงับวรสถานมงคล 

ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2279 ขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุ วรรณคดีเรื่องนี้ 

แปลจากภาษาบาลเีรือ่งพระบาฬีนนโทปนนทสตูรของพระพุทธสิริเถระ มเีนือ้หาตรงกบัคาถาบทท่ี 7 ของชยัมงคลคาถา 

หรือบทสวดพาหุง

นันโทปนันทสูตรค�าหลวงเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาเรื่องส�าคัญ เนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อครั้ง

พระพุทธเจ้าโปรดให้พระโมคคัลลานะไปทรมานพญานันโทปนันทนาคราชผู้มีมิจฉาทิฐิให้หันมาต้ังอยู่ในสัมมาทิฐิ 

*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องนันโทปนันทสูตรค�าหลวงฉบับสมุดไทยของเจ้าฟ้า 

ธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์ (2561) ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

**รองศาสตราจารย์

อดตีอาจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร ปัจจบุนัเป็นอาจารย์ประจ�า

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



วรรณคดีเรื่องนี้มีคุณค่าส�าคัญทั้งด้านความงามทางภาษา และด้านเนื้อหาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คุณค่า 

ด้านความงามทางภาษา เรื่องนี้มีการใช้ภาษาที่อลังการ มีการตกแต่งภาษาด้วย “ค�าประดับ” อันเป็นการใช้ศัพท์

ภาษาบาลสัีนสกฤต ศพัท์ภาษาเขมร และศพัท์แผลงท่ีมกีารเปล่ียนรูปสระและรูปพยญัชนะให้ต่างกบัรูปศพัท์ในภาษาเดิม  

สร้างความงดงามไพเราะทั้งทางรูป ทางเสียง และทางความหมาย นอกจากนี้เรื่องนี้ยังมีความงามทางวรรณศิลป ์

และความเปรียบต่าง ๆ ครบถ้วน อันท�าให้ค�าหลวงเรื่องนี้เหมาะสมกับการเป็นวรรณคดีพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง  

ส่วนด้านเนือ้หาหลกัธรรมพบว่าสอดแทรกหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดท้ังเร่ือง อนัท�าให้พญานนัโทปนนัทนาคราช 

เข้าถึงพระรัตนตรัยในที่สุด

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงประสงค์ศึกษาว่านันโทปนันทสูตรค�าหลวงนี้มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

อนัเป็นแนวคิดส�าคญัประการใดบ้าง และมกีลวธิใีนการน�าเสนอหลักธรรมนัน้อย่างไร โดยศกึษาเร่ืองนนัโทปนนัทสตูร

ค�าหลวงจากหนังสือสมุดไทยขาว อักษรไทยย่อ และอักษรขอมย่อของหอสมุดแห่งชาติ ซ่ึงหนังสือสมุดไทยเล่มนี ้

มีอาย ุ283 ปีแล้ว และคณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยแผนงานความทรงจ�าแห่งโลกของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย

การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจ�า 

แห่งโลกของประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช 2558

ที่มาของเรื่องนันโทปนันทสูตรค�าหลวง

เน้ือหาของเรื่องนันโทปนันทสูตรค�าหลวงกล่าวถึงชัยชนะของพระโมคคัลลานะในการทรมานพญานันโท

ปนนัทนาคราชด้วยการแสดงฤทธิ ์ในตอนท้ายสมดุไทยเรือ่งนีไ้ด้ระบทุีม่าของเรือ่งว่ามาจาก 2 แหล่ง คอื พระสตุตนัตปิฎก  

ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค และพระอรรถกถา อปทาน ผลการศึกษาพบว่าไม่ปรากฏเรื่องพญานันโทปนันทนาคราช 

ในพระสุตตนัตปิฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค แต่พบว่าปรากฏในพระอรรถกถา อปทาน ดงัทีก่ล่าวไว้ในหนงัสอืสมดุไทย  

อย่างไรก็ตามยงัพบว่าเรือ่งนนัโทปนนัทนาคราชนีย้งัปรากฏในพระอรรถกถาขทุทกนกิาย เถรคาถาด้วย สอดคล้องกับ 

วัชรี รมยะนันท์ (2522: 9503) ได้กล่าวว่า “เนื้อเร่ืองเดิมมีอยู่ในคัมภีร์อรรถกถาแห่งเถรคาถา” และศักดิ์ศรี  

แย้มนดัดา (2545: 117) ได้กล่าวว่า เร่ืองนีม้าจาก “คาถาที ่1 ในอรรถกถาแห่งเถรคาถา” รวมทัง้อนนัต์ เหล่าเลศิวรกุล  

(2550: 215) ได้กล่าวว่า “พบแต่ในคัมภีร์อรรถกถาแห่งเถรคาถา” ดังนั้นเรื่องนันโทปนันทนาคราชนี้จึงมิได้ปรากฏ

ในพระไตรปิฎกในหมวดใด ๆ เลย แต่ปรากฏในอรรถกถาหมวดขุททกนิกาย ทั้งเถรคาถาและอปทาน ซ่ึงมีเนื้อหา

กล่าวถึงพระโมคคัลลานะทรมานพญานันโทปนันทนาคราชเหมือนกัน

หลักธรรมอันเป็นแนวคิดส�าคัญของเรื่องนันโทปนันทสูตรค�าหลวง

นันโทปนันทสูตรค�าหลวงมีเนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันวิหาร 

ในกรุงราชคฤห์ อนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลอาราธนาพระองค์พร้อมด้วยพระอรหันตสาวกอีก 500 องค์ไปรับบิณฑบาต

ทีเ่รอืนของตนในเช้าวนัรุง่ขึน้ เม่ือเวลาใกล้รุง่พระพทุธเจ้าทรงตรวจดูโลกธาตุ มพีญานันโทปนันทะเข้ามาในข่ายพระญาณ  

จึงทรงทราบว่าพญานาคราชตนนี้มีมิจฉาทิฐิมาก แต่ก็สามารถสั่งสอนให้ละมิจฉาทิฐิเข้าถึงพระรัตนตรัยได้

พระพุทธจริยาวัตรอันส�าคัญของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังการตรัสรู้คือการบ�าเพ็ญประโยชน์ 

แก่ปวงสตัว์ทัง้หลาย ม ี3 ประการ เรยีกว่า พทุธจรยิา 3 พุทธจริยาประการแรกคอื โลกตัถจริยา คือการบ�าเพ็ญประโยชน์ 

ต่อมนุษย์หรือมิใช่มนุษย์ หากทรงพบว่าผู้นั้นมีความสามารถตรัสรู้ได้หรือสามารถสั่งสอนให้ตรัสรู้ได้ในอนาคต 



แนวคิดและการน�าเสนอหลักธรรมในนันโทปนันทสูตรค�าหลวงฉบับหนังสือสมุดไทย



ก็จะทรงยินดีเสด็จไป* ดังพญานันโทปนันทนาคราชตนนี้ที่ทรงตรวจสอบแล้วเข้าข่ายในข้อโลกัตถจริยา ดังนั้นรุ่งเช้า

พระองค์จึงได้ทรงน�าเหล่าพระสาวกเหาะไปทางอากาศมุ่งหน้าไปยังเทวโลก อันเป็นทิศที่อยู่ของพญานันโทปนันทะ 

ฝ่ายพญานาคราชแลเหน็และคดิว่าถ้าพระพุทธเจ้าและพระสาวกเหาะมาเหนือปราสาทของตน ฝุ่นใต้เท้าก็จะตกเรีย่ราย 

ลงมาเหนือเศียรของตน จึงบังเกิดมิจฉาทิฐิและแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการจ�าแลงกายเป็นนาคราชตัวใหญ่เข้าพัน 

เขาพระสเุมรไุว้เจด็รอบและแผ่พงัพานบงัโลกธาตจุนมดืมดิเพือ่ขวางทางไม่ให้พระพทุธเจ้าเสดจ็ผ่าน พระสาวกองค์ต่าง ๆ  

ทูลขอเป็นผู้ปราบพญานันโทปนันทะ แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอนุญาต ทรงให้เฉพาะพระโมคคัลลานะเท่านั้น 

เป็นผู้ไปปราบ จึงเกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างพญานันโทปนันทะและพระโมคคัลลานะ ในที่สุดพญานาคราช 

ก็มิอาจสู้ได้ จึงยอมจ�านนและละมิจฉาทิฐิ เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

หลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องนันโทปนันทสูตรค�าหลวงจ�าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ หลักธรรมส�าคัญอันเป็น

แนวคิดส�าคัญหรอืแก่นของเรือ่ง และหลกัธรรมอืน่ ๆ  ทีเ่สรมิหลกัธรรมส�าคญัของเรือ่งดงักล่าว ในบทความนีจ้ะกล่าว

ถึงหลักธรรมอันเป็นแนวคิดส�าคัญของเรื่องเท่านั้น**

หลักธรรมอันเป็นแนวคิดส�าคัญของเร่ืองนันโทปนันทสูตรค�าหลวงคือแนวคิดเร่ืองพระนิพพาน แนวคิด 

เรื่องอริยสัจ 4 แนวคิดเรื่องมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิ รวมทั้งแนวคิดเรื่องอิทธิบาท 4 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แนวคิดเรื่องพระนิพพาน

เร่ืองนันโทปนันทสูตรค�าหลวงเป็นเร่ืองท่ีแสดงให้เห็นพระพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ที่โปรดให้พระพุทธสาวกคือ พระโมคคัลลานะ ไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะให้ละจากมิจฉาทิฐิ และ 

มีสัมมาทิฐิได้ในที่สุด สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบด้วยทิพยจักษุว่า พญานาคราชนี้ แม้จะไม่มีโอกาส 

บรรลมุรรคผลได้ในชาตนิี ้เนือ่งจากเป็นสตัว์เดรจัฉาน แต่ถ้าละพยศจากมจิฉาทฐิเิป็นสมัมาทฐิใินชาตนิีก้จ็ะบงัเกดิศรทัธา 

ในพระพุทธศาสนา และสามารถสั่งสมบุญญาบารมีเพื่อจะได้บรรลุพระสัจธรรมได้ในชาติต่อ ๆ ไป

วรรณคดเีรือ่งนีน้อกจากประสงค์จะแสดงพทุธบารมขีองสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าโดยผ่านพระพทุธสาวก 

ดังกล่าวแล้ว ยังมีแนวคิดที่ต้องการแสดงให้พุทธศาสนิกชนเกิดศรัทธาได้เห็นสัจธรรมในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะ

เร่ืองนันโทปนันทสูตรต้องการน�าเสนอแนวคิดเรื่องพระนิพพาน โดยมุ่งสั่งสอนให้มหาชนมีสัมมาทิฐิ ไม่เห็นผิด  

มุ่งปฏิบัติชอบ เจริญกรรมฐาน เกิดปัญญาอันบริสุทธิ์ มุ่งสู่ความหลุดพ้นหรือพระนิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุด 

ในพระพุทธศาสนา ผลการศึกษาพบว่ามีการเสนอเรื่องพระนิพพานผ่านเนื้อหาตลอดทั้งเรื่อง ทั้งในตอนต้นเรื่อง  

ตอนเนื้อเรื่อง และตอนท้ายเรื่อง และยังมีการน�าเสนอผ่านการบรรยายข้ันตอนการปฏิบัติธรรมของพระพุทธสาวก

อีกด้วย โดยเนือ้หากลา่วถงึเรือ่งการละมิจฉาทฐิิ การมีสัมมาทฐิิเพือ่เข้าถงึสัจธรรมหรอือรยิสัจ 4 การเจรญิกรรมฐาน

ตามแนวทางมรรคมีองค์ 8 เพื่อจะได้เกิดปัญญา จนบรรลุอริยมรรคอริยผล ดังนี้

*พทุธจรยิาอกี 2 ประการ คอื ญาตตัถจรยิา หมายถึง การบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อพระประยรูญาต ิและพทุธตัถจรยิา หมายถงึ  

การบ�าเพ็ญประโยชน์ในฐานะพระพุทธเจ้า เช่น การแสดงหลักธรรมต่าง ๆ (ปัญญา ใช้บางยาง และคณะ, 2561: 314)

**หลักธรรมอื่น ๆ ท่ีเสริมหลักธรรมส�าคัญของเรื่อง เช่น ปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 อภิญญา 6 รวมเรียกว่าธรรมะ 

เคร่ืองสิน้อาสวะ ดเูพิม่เตมิทีร่ายงานการวิจยัเรือ่งการวเิคราะห์เน้ือหาเรือ่งนันโทปนนัทสูตรค�าหลวงฉบบัสมุดไทยของเจ้าฟ้าธรรมธเิบศรไชย

เชษฐสริุยวงศ์



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



1.1 ตอนต้นเรื่อง

ตอนต้นเรื่องกล่าวถึงพระพุทธบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ทรงบ�าเพ็ญบารมีท่ียิ่งใหญ ่

เป็นเวลานานถึงยี่สิบอสงไขยแสนกัลป์ จ�านวน 10 ประการ ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ 

อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา บารมี 10 ประการนี้มี 3 ระดับ คือ ทศบารมี ทศอุปบารมี และทศปรมัตถบารมี  

รวมเรยีกว่า “สมดงึสบารม”ี เช่น ทานทศบารม ีคอื การบรจิาคทรพัย์สมบติัภายนอกเป็นทาน ทานอปุบารม ีเป็นการให้ทาน 

ขั้นสูงขึ้น เช่น การบริจาคพระกายเป็นทาน อาทิ พระมังสะ พระหฤทัย พระเนตร ฯลฯ และทานปรมัตถบารมี  

เป็นการบรจิาคชวิีตเป็นทาน เมือ่ได้ตรสัรูเ้ป็นสมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว ได้ทรงแสดงธรรมแก่สัตว์โลกทัง้หลาย 

ท้ังเทวดา ยักษ์ มนุษย์ นาค เพื่อให้หลุดพ้นจากความหลงผิดซ่ึงจะน�าไปสู่จตุราบายท้ัง 4 โดยทรงส่ังสอนให้ยึดมั่น

ตามแนวทางมรรคมีองค์ 8 อันจะน�าไปสู่พระนิพพาน ดังข้อความ

สมเด็จ์มุเนศ์ศวราบพิตร เปลื้องไปล่ปลิดให้พ้น จากหนทางมฤจ์ฉา อันพาสัตวทังปวงไป 

ทนทกุขในนริยาบายทงัสี ่แลสมเดจ์็อธิบดแีธรรยา โลกาจารยพ�านกั ฉพอะซึง่พระภกัตรบวร  

ยงัมหานครนฤพาน อนัพ้นจากสถานอปัุทรวาสรรพาทกุข อนับร�มศขุอนนัต อนัพระอารยิเจ้า 

ทังปวงย่อมปราถนา เปนที่แสวงหาเปนที่รัก

(หน้าต้น 17 บรรทัด 3 - 5)

1.2 ตอนเนื้อเรื่อง

ตอนเนือ้เรือ่งกล่าวถงึเหตกุารณ์เมือ่พระโมคคลัลานะไปปราบพญานนัโทปนนัทะตามทีไ่ด้พระพทุธานญุาต  

โดยพระอคัรสาวกต้องใช้ฤทธานภุาพถึง 7 ครัง้ กว่าจะกระท�าให้พญานาคราชพ้นจากมจิฉาทฐิิ คือการเห็นผดิเป็นชอบ  

และเจรญิตามแนวทาง “มรรคาอนัชอบธรรมบวราอธกิแล” อนัน�าไปสูก่ารบรรลพุระนพิพานในกาลต่อไป ดงัข้อความว่า  

“จเปลื้องท่านจากมรรคา อันเปนมิจ์ฉาทิฏฐินิตย แลท่านย่อมเหนผิดเปนชอบ อันกอประด้วยกรรมลามก  

กจยกท่านไว้ในมรรคา อันชอบธรรมบวราอธิกแล” (หน้าปลาย 19 บรรทัด 6 - หน้าปลาย 20 บรรทัด 2)

1.3 ตอนท้ายเรื่อง

เมือ่พญานนัโทปนนัทนาคราชไม่สามารถสู้ฤทธิแ์ห่งพระโมคคลัลานะได้ กไ็ด้เนรมติกายให้เล็กละเอยีด 

แล้วหนีไป แต่พระโมคคัลลานะได้เนรมิตกายเป็นพญาครุฑไล่ตาม พญานาคราชจึงยอมละทิฐิมานะ เนรมิตกาย 

กลบัเป็นมานพเข้ากราบนมสัการพระโมคคลัลานะ พระพทุธสาวกจงึได้พา พญานาคราชน้อมเศยีรนมสัการพระพทุธองค์  

และยอมปวารณาตัวขอยึดมั่นในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานศีล 5 และทรงแสดงพระสัทธรรม 

อันเป็นธรรมที่น�าสัตว์โลกให้หลุดพ้นวัฏสงสารสู่ดินแดนพระนิพพาน ดังข้อความ

อันว่าพระญาอุรคาธิบดิสสร อันสมเด็จ์มุนิวรนิกรโลกยนาถ พระพุทธองคฉลาดใน  

ปรโยชนกดี บมีเปนปรโยชนแจ้ง แห่งนิกรเทพามานุษ อันอุดบัดดิในไตรภพ ผู้ใด 

อันปรารพภปราถนา พุทธองคกน�ามาหาปรโยชน พระองคกโปรดให้โอวาท แก่สชนชาดิ

ทงัปวงเสรจ์็ ด้วยโอวาทแห่งสมเดจ์็ภรูเิบญ์ญา พระสทัธรรมเทสนาวร�า อนัจน�าสตัวอนัมาก  

ให้ออกจากวัฎรสงสาร

(หน้าปลาย 71 บรรทัด 4 - หน้าปลาย 72 บรรทัด 3)



แนวคิดและการน�าเสนอหลักธรรมในนันโทปนันทสูตรค�าหลวงฉบับหนังสือสมุดไทย



การที่เรื่องนันโทปนันทสูตรค�าหลวงกล่าวซ�้าเรื่องพระนิพพานตลอดเรื่อง แสดงให้เห็นชัดเจนว่า  

เรื่องนันโทปนันทสูตรค�าหลวงนี้ น�าเสนอแนวคิดเรื่องพระนิพพานซ่ึงเป็นหนทางสู่การพ้นทุกข์ เพราะพระพุทธเจ้า 

มีพระมหากรุณาธิคุณที่จะสั่งสอนเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร

นอกจากแนวคิดเรื่องพระนิพพานที่น�าเสนอผ่านเนื้อหาตลอดทั้งเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังพบว่า  

ยังมีการน�าเสนอแนวคิดเร่ืองนิพพานสอดแทรกไปกับตัวละครอีกด้วย กล่าวคือ ในตอนท่ีพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ 

พระอานนท์ประชุมพระสงฆ์สาวกทั้งห้าร้อย มีพระสาวกองค์ส�าคัญ คือ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอัญญา

โกณฑัญญะ และพระมหากัสสปะ พร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารมาเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อกล่าวถึงพระสาวกองค์ต่าง ๆ  

ได้มีการบรรยายข้ันตอนการบรรลุธรรมและกล่าวเปรียบเทียบข้ันตอนในการบรรลุพระนิพพานของพระสาวก 

แต่ละองค์ไว้ด้วย ดังตัวอย่าง

พระสารีบุตร เปรียบเทียบการบรรลุธรรมของพระสารีบุตรกับช้างท�าลายหญ้าและเถาวัลย์ กล่าวคือ 

พระสารีบุตรพิจารณากิเลสโดยใช้วิปัสสนาญาณและเจริญอิทธิบาท เปรียบได้กับช้างใช้งวงจับเอาหญ้าและเถาวัลย์

ฟาดลงกับพื้น แล้วจึงก�าจัดกิเลสด้วยสติปัฏฐานสี่ พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ ท�าให้ภพทั้งสามคือ กามภูมิ รูปภูมิ 

อรปูภูมิ และอาวสวะกเิลสท้ังปวงสิน้ไป เปรยีบได้กบัช้างใช้เท้าเหยยีบหญ้าและเถาวลัย์ จงึถงึพระอรหตัผล ดงัข้อความ

ต่อไปนี้

ในกาลปางนั้น อันว่าพระมหาสาริบุตร อันเปนทักษิณพุทธพาหา ประถมอรรคสาวก 

อนัเลอศ พระญาณประเสอรรดคิามภริ ประดูจ์คนธหษัดินทรกญุชรบวร ดลโลกด์ุดรอรหันต  

ธเผด็จ์สรรพาสวะกิเลศ เปนสมุทเฉทประหาร กับด้วยพระประฏิสัมภิทาญาณทังปวง  

กเอางวงกระหวดัพามา ซึง่ตฤณลดาทงัหลาย หมายคอืกเิลศทงัปวง ด้วยงวงคอืพระหดัถ  

อันเปนอายัตนะวรา คือพระวิปัส์สะนาญาณแห่งพระองค กทิ้งลงในพสุธาอันพิจิตร  

คอืพระอิทธบิาทบวรา เอยยีบไปมาด้วยส้นเท้า คอืพระสตปัิฏฐานเจ้าทงัสี ่ธกกะท�าตรภีพ

ทงัสาม คอืกามภะวารปูาภวะ แลอะรูปภพทงัปวงใส้ กให้เปนภศัม ตรบดัเปนจุรรณวิจูรรณา

(หน้าต้น 54 บรรทัด 4 - หน้าต้น 56 บรรทัด 1)

พระโมคคัลลานะ เปรียบเทียบการบรรลุธรรมของพระโมคคัลลานะกับการตีเหล็กของช่างเหล็ก  

กล่าวคือ การที่พระโมคคัลลานะบ�าเพ็ญวิริยะให้บริบูรณ์ในสมาธิ ดุจด่ังการใส่ถ่านไฟในหลุมให้เต็ม แล้วจึงเข้าสู่

วิปัสสนาญาณพิจารณาไตรลักษณ์ อันได้แก่ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา เปรียบได้กับการโหมลมที่ปากเตา  

แล้วจึงพิจารณาขันธ์อันประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้งส่ีด้วยญาณ เปรียบได้กับการเผาก้อนเหล็กด้วยไฟ พร้อมกับ 

การต้ังมั่นในทานและศีล เปรียบได้กับช่างที่ถือก้อนเหล็กนั้นด้วยคีมน�ามาวางไว้บนทั่ง แล้วจึงท�าลายขันธ์นั้น 

ด้วยอรยิสจัสี ่อนัท�าให้อวชิชาสิน้ไป เปรยีบได้กับการตีก้อนเหล็กด้วยค้อน อนัท�าให้แก่นของก้อนเหล็กนัน้แตกละเอยีด 

จึงบรรลุพระอรหันต์ ดังข้อความต่อไปนี้

ในกษณกาลดับนั้น อันว่าพระมหาโมค์คัล์ลา อันเปนอุด์ดรพาหาพระพุทธ มกุฏโลกา 

จารยบพติร ธกประพฤดดิกติย ในทุติยะอรรคสะราวกะอนัเลอศ ฝ่ายริทธิประเสอรรดิวะรา  

อปุระมาแห่งพระมหาโมค์คล์ัลาน ประดูจ์โลหาการสิลบี อนัให้ชาลัค์คดี�าเกอง ในเตาเพลอง 

ลนล่าว อันกล่าวคือวิริยาอดุลย ให้ไพบุลในสกนธอัคยา อันกล่าวคือปรีชฺญาสมาธินั้น  



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



อนัธสบูวาตนรินัดรไปมา คอืพระวปัิส์สะนาวะรางค จึง่วางโลหะลงเผา ในปากเบ้ากอปุระไมย  

ต่อพระไตรลักษณญาณ กให้อุณหาการแห่งโลหะ อันกล่าวคือขันธะกรัชกาย อันธหมาย

พรรณา ในมหาภูตรรูปทังสี่ ให้สุดด้วยเปลวอัค์คีโดยรอบ คือกอประด้วยองคปัญ์ญา  

เอาสัณธาสถือมาวางไว้ ได้แก่ให้ธนทาน วางไว้ในสถานหน้าทั่ง คือตั้งอยู่ในสีลบารมี  

แลตีด้วยค้อนไปมา คือพระจดุราริยสัจ์จะธรรม กท�าลายเสียรในอันตโลหา คืออะวิช์ชา

อันก�าบังสัตว ธกถึงซึ่งอรหัต์ตผลญาณ

(หน้าต้น 57 บรรทัด 1 - หน้าต้น 58 บรรทัด 6)

พระอญัญาโกณฑญัญะ เปรยีบเทยีบการบรรลธุรรมของพระอญัญาโกณฑญัญะดัง่การกนิหญ้าของช้าง  

กล่าวคือ พระอัญญาโกณฑัญญะใช้ศรัทธาจัดการกับกิเลส เปรียบดังช้างเอางวงตวัดหญ้าและเถาวัลย์ แล้วจึงใช้ 

พระสติปัฏฐานสลัดกามกิเลสออก ดุจการที่ช้างฟาดให้ฝุ่นหลุดออกจากหญ้า จากนั้นจึงใช้วิปัสสนาญาณพิจารณา

ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เปรียบได้กับการท่ีช้างน�าหญ้าและเถาวัลย์เข้าไปในปาก แล้วใช้สมาธิ

พจิารณาโดยรอบ เช่นเดยีวกบัช้างใช้ลิน้ตวดัหญ้าและเถาวลัย์ในปาก แล้วจึงใช้ญาณท�าลายกเิลสให้ส้ิน ด่ังช้างเค้ียวหญ้า  

จากนัน้จงึน้อมเข้าสูม่รรคผล ดจุด่ังช้างกลืนหญ้าลงคอ และบรรลถุงึพระนิพพาน ดัง่ช้างทีท้่องอิม่ ดงัข้อความต่อไปนี้

ในกษณกาลดับนัน้ อนัว่าพระอญ์ัญาตโกณฑัญ ประดจ์ูบณัฑรหศัดนิทร รวบเอาตริรณลดา  

อนักล่าวคอืสรรพาทิกเิลศทงัปวง มาด้วยงวงอนัใหญ่ คอืในโลกยีโลกด์ุดรสรทัธา ฟาดไปมา 

ซึ่งตฤณลดาคือกิเลศ ในชาณุประเทศอันเลอศ คือพระสติปัฏฐานอันประเสอรรดิทังส่ี  

กสะบัดเสียซึ่งทุลี คือกามอันบมีเปนปรโยชนทังหลาย กตั้งไว้พายในปาก คือปัญ์ญามาก

พิจารณ อนิตยสังขารทุกขอนัต์ต กกระหวัดเอาด้วยชีวหาดม คือสมาธิสะมาบัดดิ  

กเคีย้วให้เปนภศัมด้วยกราม คอืนามญาณสิบประการ มอีทุยญาณเปนต้น แลกลืนให้พ้น

เข้าไปในฅอ กเปรียบต่อพระอริยมารรคอริยผล กให้บริบูรรณในมนทลสกลนาภี คือวารี

รสอมตโมกษนฤพาน

(หน้าต้น 60 บรรทัด 1 - หน้าต้น 61 บรรทัด 4)

พระมหากสัสปะ เปรยีบเทยีบการบรรลธุรรมของพระมหากสัสปะกบัการอบุตัขิองพระอาทติย์เมือ่ครัง้

สิ้นกัปป์ กล่าวคือ พระมหากัสสปะด�าเนินตามทางแห่งพระอริยมรรค อันท�าให้กิเลสทั้งปวงที่สถิตอยู่ภายในจิตใจ 

แห้งเหือดไป เปรียบได้กับการอุบัติแห่งพระอาทิตย์ทั้ง 5 ดวง เมื่อจะสิ้นกัป ได้แผดเผาให้น�้าในมหาสมุทรเหือดแห้ง

ฉันนั้น ดังข้อความต่อไปนี้

ในกาลนั้น อันว่าพระมหากัส์สปเถร ยังกมะเลนทริยจิตร อันมิศรด้วยกิเลศลามก  

แลตกแต่งโลกีย บมีเปนปรโยชนทังปวง อันสถิตในพระทรวงแห่งพระองค ประดูจ์คงคา 

อันมากในมหาสุนทร ให้แห้งสิ้นสุดด้วยพระอริยมัค์ค อันมานลักษณประสัษฐ ประดูจ ์

นฤรรพัดดิสูริยา เมื่อกัลปาพินาศ รัดศโมภาษทังปวง ถ้วนห้าดวงนฤรุช์ฌ ชลก�านุง 



แนวคิดและการน�าเสนอหลักธรรมในนันโทปนันทสูตรค�าหลวงฉบับหนังสือสมุดไทย



สมุทรบมาน เมื่อโลกานดะรายฉิบหายด้วยอัคยา ธกลุธรรมมรรคาธิกธยาน ธกพาเอา

บริพารแห่งพระองค อันธ�ารงธรรมวิสุทธ มาล้อมสมเด็จ์พรพุทธเจ้าอยู่แล

(หน้าต้น 62 บรรทัด 3 - หน้าต้น 63 บรรทัด 4)

เนื้อหาที่แสดงข้ันตอนการบรรลุธรรมของพระสาวกทั้ง 4 องค์นี้ จึงเป็นการสอดแทรกแนวคิดเรื่อง 

พระนพิพานอันเป็นแนวคดิส�าคญัของเรือ่ง เพือ่แสดงให้เหน็ว่าแนวคดิดงักล่าวเป็นแนวคิดท่ีส�าคญัของเรือ่ง และเป็น

จุดมุ่งหมายหลักของพระพุทธศาสนา

2 แนวคิดเรื่องอริยสัจ 4

แนวคิดส�าคัญอีกประการหนึ่งในเรื่องนันโทปนันทสูตรที่แสดงหลักธรรมอันสูงสุดของพระพุทธเจ้าเพื่อ 

มุ่งสู่แดนนิพพาน คือ อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมส�าคัญที่ครอบคลุมค�าสอนท้ังหมดในพระพุทธศาสนา เป็นส่ิงท่ีพระพุทธเจ้า 

ได้ตรัสรู้และได้แสดงไว้เป็นของแท้ ไม่คลาดเคลื่อน ไม่กลายเป็นอย่างอื่น เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้แก้ปัญหาได้  

เป็นหลกัธรรมจ�าเป็นส�าหรบับรรพชติและคฤหสัถ์ (พระพรหมคณุาภรณ์ [ป.อ.ปยตฺุโต], 2556: 848) และพระพทุธเจ้า

ทรงย�้าให้ภิกษุทั้งหลายสอนให้ชาวบ้านรู้และเข้าใจอริยสัจ 4 ดังพระบาลีว่า “ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าหนึ่งเหล่าใด 

ที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์ก็ดี เหล่านั้นที่พอจะรับฟังค�าสอนก็ดี ไม่ว่ามิตร เป็นผู้ร่วมงาน เป็นญาติ เป็นสาโลหิตก็ตาม 

พวกเธอพงึชกัชวน พงึสอนให้ด�ารงอยู ่ให้ประดษิฐานอยูใ่นการตรัสรู้เป็นจรงิซึง่อรยิสัจ 4 ประการ” (พระพรหมคุณาภรณ์  

[ป.อ.ปยุตฺโต], 2556: 895)

เม่ือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 แล้ว ได้ทรงเสวยวิมุติสุขนาน 7 สัปดาห์ จากนั้นได้เสด็จไป

แสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวคัคย์ี ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั เมอืงพาราณสี ในวนัเพญ็เดือน 8 ธรรมะทีท่รงแสดง

เป็นมัชฌิมาปฏปิทา คอื ทางสายกลาง เป็นข้อปฏบิตัทิีท่�าให้เกดิญาณคอืปัญญาความหยัง่รู ้ท�าให้เกดิความสงบระงบั 

เกิดความรอบรู้ และท�าให้ดับกิเลส นั่นคือ อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  

ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า มรรค อันมีองค์ 8 ประการ (สมเด็จพระญาณสังวร [เจริญ สุวฑฺฒโน], 2551: 10 - 11) ดังนี้

1. ทุกข ์สภาวะแห่งทุกข์ คือ ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์

2. ทกุขสมทุยั เหตใุห้ทกุข์เกดิ คอื ตณัหา หมายถงึ ความดิน้รนทะยานอยากของใจ แบ่งเป็น 3 ประการ 

คือ กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่ และวิภวตัณหา 

ความดิ้นรนไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่

3. ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ คือ ดับตัณหาให้หมด

4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ มรรค คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ซึ่งมีองค์ 8 ประการ ดังนี้

4.1 สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ มองเห็นความจริงในอริยสัจ 4

4.2 สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ คือ ด�าริชอบเรื่องออกจากกาม เรื่องไม่พยาบาท และเรื่อง 

ไม่เบียดเบียน

4.3 สัมมาวาจา การเจรจาชอบ คือ งดเว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�าหยาบ 

4.4 สัมมากัมมันตะ การกระท�าชอบ คือ เว้นจากการฆ่าและเบียดเบียนผู้อื่น

4.5 สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ คือ การประกอบสัมมาอาชีพ 

4.6 สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ คือ เพียรมิให้เกิดความชั่ว 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



4.7 สัมมาสติ การระลึกชอบ คือ มีสติสัมปชัญญะ มีความเพียร และรู้พิจารณาเห็นธรรม

4.8 สัมมาสมาธิ การต้ังใจชอบ คือ จิตมีปัญญาบริสุทธ์ิ นั่นคือ เข้าถึงหัวใจพระพุทธศาสนา 

โดยการเจริญกรรมฐาน และบรรลุฌานขั้นต่าง ๆ

มรรคมีองค์ 8 นี ้จะเหน็ว่า สัมมาทฐิเิป็นจดุเร่ิมต้นหรือเป็นตัวน�าในการด�าเนินชวีติตามมรรคแห่งมชัฌมิปฏปิทา  

และเป็นตวัยนืทีม่บีทบาทอยูต่ลอดเวลาทุกข้ันตอนของการปฏบิติั กล่าวคอื ถ้ามคีวามเหน็ชอบเหน็ตรงกย่็อมมดี�ารชิอบ  

ถ้ามีด�าริชอบก็ย่อมมีวาจาชอบ ถ้ามีวาจาชอบก็ย่อมมีการกระท�าชอบ ถ้ามีการกระท�าชอบก็ย่อมเลี้ยงชีพชอบ  

ถ้าเลี้ยงชีพชอบก็ย่อมมีความเพียรชอบ ถ้ามีความเพียรชอบก็ย่อมมีสติชอบ ถ้ามีสติชอบก็ย่อมมีสมาธิชอบ (สมเด็จ

พระญาณสังวร [เจริญ สุวฑฺฒโน], 2550: 262 - 263, 266) สัมมาทิฐิมิใช่เพียงเป็นเครื่องสนับสนุนองค์มรรค 

ข้ออืน่ ๆ  เท่านัน้ แต่ยงัได้รบัการอุดหนนุจากองค์มรรคข้ออืน่ ๆ  ด้วย ยิง่มรรคก้าวหน้าไปเท่าใด สมัมาทฐิยิิง่กล้าแขง็มากขึน้  

และในที่สุดก็กลายเป็นสิ่งส�าคัญท่ีน�าเข้าถึงจุดหมายปลายทางแห่งมรรค คือ ความหลุดพ้น เข้าสู่แดนนิพพาน  

จนกล่าวได้ว่า สัมมาทิฐิเป็นทั้งจุดเริ่มและปลายสุดของมรรค (พระพรหมคุณาภรณ์ [ป.อ.ปยุตฺโต], 2556: 557)

ในเร่ืองนนัโทปนนัทสตูรค�าหลวง มกีารกล่าวถงึเรือ่งอรยิสจั 4 อนัเป็นธรรมะข้อส�าคัญในการบรรลพุระอรหนัต์ 

ในตอนที่กล่าวบรรยายขั้นตอนการบรรลุธรรมของพระพุทธสาวกท้ัง 4 องค์ คือ พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ  

พระอัญญาโกณฑัญญะ และพระมหากัสสปะ ดังกล่าวแล้วข้างต้น เช่น กล่าวถึงการบรรลุธรรมของพระโมคคัลลานะ

ว่าใช้ความเพียรในการท�าสมาธิ เข้าสู่วิปัสสนาเพ่ือพิจารณาไตรลักษณ์ แล้วจึงพิจารณาขันธ์ พร้อมกับการต้ังมั่น 

ในทานและศีล แล้วจึงใช้อริยสัจ 4 ท�าลายขันธ์ อันท�าให้อวิชชาสิ้นไป จึงสามารถบรรลุพระอรหันต์ ดังข้อความว่า 

“คือกอประด้วยองคปัญ์ญา เอาสัณธาสถือมาวางไว้ ได้แก่ให้ธนทาน วางไว้ในสถานหน้าทั่ง คือตั้งอยู่ในสีลบารมี  

แลตีด้วยค้อนไปมา คือพระจดุราริยสัจ์จะธรรม กท�าลายเสียรในอันตโลหา คืออะวิช์ชาอันก�าบังสัตว ธกถึง 

ซึ่งอรหัต์ตผลญาณ” (หน้าต้น 58 บรรทัด 3 - 6)

นอกจากนี้ ในตอนที่พระโมคคัลลานะปราบพญานาคราชครั้งที่สาม พญานาคราชได้กล่าวต�าหนิ 

พระโมคคัลลานะท่ีกระท�ารุนแรงบันดาลไฟท�าให้พญานาคราชร้อนจนทนไม่ได้ ฝ่ายพระโมคคัลลานะได้กล่าวว่า  

การกระท�าครั้งนี้เป็นความกรุณาเพื่อให้พญานาคราชพ้นจากมิจฉาทิฐิและหันมาเจริญตามแนวทางแห่งมรรค 

อันน�าไปสู่พระนิพพานได้ ดังข้อความว่า

อันว่าพระมหาโมค์คล์ัลาน กเปล่งพระอทุานะทวนท่าว กล่าวแก่พาสเุกรนทรราชา อนัว่า

อาตมภาพนี้ บมีกท�าซึ่งกัม์มนั้น ด้วยฉันทาคดีแลบมีทยา แลใจหยาบช้าอันคุมนุมโรธ  

ท�าเพื่อจโปรดเปนประธาน จเปลื้องท่านจากมรรคา อันเปนมิจ์ฉาทิฏฐินิตย แลท่าน 

ย่อมเหนผิดเปนชอบ อันกอประด้วยกรรมลามก กจยกท่านไว้ในมรรคา อันชอบธรรม

บวราอธิกแล

(หน้าปลาย 19 บรรทัด 3 - หน้าปลาย 20 บรรทัด 2)

3. แนวคิดเรื่องมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิ
แนวคิดเรื่องมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิในเร่ืองนี้ปรากฏตลอดท้ังเร่ือง กล่าวคือ เม่ือพระพุทธเจ้าทรงทราบ 

ด้วยทิพยจกัษวุ่า แม้พญานนัโทปนนัทะเป็นผู้มมีจิฉาทฐิิแต่กส็ามารถละพยศ มสัีมมาทฐิไิด้ในทีส่ดุ จงึมพีระพทุธบญัญตั ิ
ให้พระโมคคลัลานะไปปราบพยศพญานาคราช พญานาคราชตนนีเ้ป็นผูเ้หน็ผดิจากคลองธรรม เป็นคนพาล ไม่เชือ่ว่า 
มพีระอรหนัต์ มสีมณะ มพีราหมณ์ มอีปัุชฌาย์ มบิีดามารดา และมพีระธรรมเจ้า ดังความในนันโทปนันทสูตรค�าหลวงว่า  



แนวคิดและการน�าเสนอหลักธรรมในนันโทปนันทสูตรค�าหลวงฉบับหนังสือสมุดไทย



“อันว่าพระญานนโทปนนท อันเปนคนพาลา เปนมฤจ์ฉาทฤษฎินี้ กบมีรู้ว่าบุทคล เปนอรหนตศร�มณกดี อนึ่งกบมีรู้ 
ว่าผู้นี้พราหมณา อุปัชฌาจารยชนกา แลผู้เปนมาดาบังเกอดเกล้า บมีรู้จักว่าพระธรรมเจ้ากมี แก่นันโทปนันทนี้แล” 
(หน้าต้น 37 บรรทัด 3 - 6)

มจิฉาทฐิ ิคอื ความเหน็ผดิ ม ี3 ประการ พระธรรมปิฎก (2546ข, 302, 333, 96) ได้กล่าวไว้ในพจนานกุรม
พุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท ์ดังนี้

1. อกิริยทิฏฐิ คือ ความเห็นว่าไม่เป็นอันท�า เห็นว่าการกระท�าไม่มีผล อธิบายอย่างง่าย ๆ เช่น ท�าช่ัว  
หากไม่มีคนรู้เห็น ไม่มีคนชม ไม่มีคนลงโทษ ก็ชื่อว่าไม่เป็นอันท�า นับเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงอย่างหนึ่ง

2. อเหตุกทิฏฐ ิคือ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ เห็นผิดว่า คนเราจะได้ดีหรือชั่วตามคราวเคราะห์ ถึงคราวจะดี
ก็ดีเอง ถึงคราวจะร้ายก็ร้ายเอง ไม่มีเหตุอื่นจะท�าให้คนดีคนชั่วได้

3. นัตถิกทิฏฐิ คือ ความเห็นว่าไม่มี เช่น เห็นว่าผลบุญผลบาปไม่มี บิดามารดาไม่มี ภิกษุสมณพราหมณ์
ไม่มี เป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงอย่างหนึ่ง

ความเห็นผิดของพญานันโทปนันทนาคราชจัดเป็นความเห็นผิดในข้อ 3 ที่เรียกว่า นัตถิกทิฏฐิ คือ 
ความเหน็ว่าไม่มพีระรตันตรยั ไม่มพ่ีอแม่ ครบูาอาจารย์ มจิฉาทิฐเิป็นการปฏเิสธหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาโดยสิน้เชงิ  
คือ ปฏิเสธบุญและบาป ปฏิเสธกรรมดีและกรรมชั่ว ปฏิเสธว่าผลย่อมเกิดแต่เหตุ ผลดีย่อมเกิดจากกรรมดี ผลชั่ว 
ย่อมเกิดจากกรรมชั่ว ปฏิเสธสมมุติสัจจะ* และปฏิเสธคลองธรรมทั้งหมด (สมเด็จพระญาณสังวร [เจริญ สุวฑฺฒโน], 
2550: 58 - 59) ฉะนั้นจะเห็นว่า มิจฉาทิฐิเป็นความเห็นผิดท่ีร้ายแรง เป็นส่ิงที่ควรก�าจัดให้หลุดพ้นโดยเร็ว  
เพราะเป็นภัยต่อการท�าความดี ต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

แม้พญานันโทปนันทนาคราชจะมีมิจฉาทิฐิดังกล่าว แต่พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระสัพพัญญุตญาณว่า 
นาคราชนี้เคยเป็นผู้ประกอบด้วยสุจริตธรรม 3 ประการ คือ กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เมื่อคร้ังอดีตชาติ  
จึงเป็นเวไนยสัตว์ท่ีพึงสั่งสอนได้ และจะส�าเร็จอริยมรรคได้ในชาติต่อ ๆ ไป จึงมีพระพุทธเมตตาให้พระโมคัลลานะ 
ผู้มีฤทธิ์เป็นเลิศไปปลดเปลื้องมิจฉาทิฐิให้ออกจากตัวตนแห่งพญานาคราช ดังความว่า

อันว่าพระญานันโทปนันท อันเปนนาคราชา เปนสุขุมะมฤจ์ฉาทฤษฎี กบังเกอดมีใน 
พุทธชาลญาณ อันสุขุมาลยพระปัญ์ญา แห่งพระพุทธะทิวากรวรญาณาบพิตร อันผาริต
ไปในจักรวาฬ ประมาณแสนโกฏิมิถะยา แลประมวลมาซ่ึงสัตวเวไนยชาดิ อันอาดมนี
สุจริตธรรม สามประการอันได้ส้างไว้ แต่ในชาดิบูรรพา ในพระสาษนาพระพุทธ

(หน้าต้น 36 บรรทัด 2 - 6)

ฝ่ายพระโมคคลัลานะ เม่ือได้รบัพระพทุธานุญาตให้ไปปราบพญานาคราชผูมี้มจิฉาทฐิิสงูมากนัน้ ท่านต้องใช้ 

ฤทธานุภาพอันมหัศจรรย์ถึง 7 ครั้ง กว่าจะท�าให้พญานาคราชยอมกลับใจกลายเป็นผู้มีสัมมาทิฐิ ดังนี้

ครั้งแรก พระโมคคัลลานะได้เนรมิตกายเป็นพญานาคใหญ่โตกว่าพญานันโทปนันทะถึง 2 เท่า ทับร่าง

พญานาคราชที่พันรอบเขาพระสุเมรุแล้วถึง 14 รอบ จนเหง่ือไหลไม่หยุด เมื่อไม่สามารถทานได้ พญานาคราช 

จงึพ่นควนัคลุ้งไปท่ัว พระโมคคลัลานะกป็ราบพญานาคราชเป็นครัง้ทีส่องด้วยการพ่นควนักลบัไปให้มากขึน้เป็นสองเท่า  

*สัจจะ มี 2 ประการ คือ (1) สมมุติสัจจะ หมายถึง ความจริงโดยสมมุติ ความจริงที่ขึ้นต่อการยอมรับของคน ความจริง

ทีถ่อืตามความก�าหนดหมายตกลงกนัไว้ของชาวโลก เช่น คน สตัว์ โต๊ะ หนงัสือ เป็นต้น (2) ปรมตัถสจัจะ หมายถงึ ความจรงิโดยปรมตัถ์  

ความจริงทีมี่อยูใ่นธรรมชาตโิดยไม่ต้องขึน้ต่อการยอมรบัของคน ความจรงิความหมายขัน้สดุท้ายทีต่รงตามสภาวะและเท่าทีจ่ะกล่าวถงึได้  

เช่นว่า รูป นาม เวทนา จิต เจตสิก เป็นต้น (พระธรรมปิฎก [ป.อ.ปยุตฺโต], 2546ข: 75 - 76)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



พญานาคราชทนไม่ไหวบันดาลไฟให้ลุกจนเผาร่างพญานาคราชแปลง แต่ไฟก็ไม่สามารถท�าอันตรายได้ ท่านกลับ

บันดาลไฟที่รุนแรงกว่าสองเท่าเผาพญานาคราช การทรมานครั้งที่สามนี้ พญานาคราชร้อนจนทนไม่ได้ จึงขอให ้

พระมหาสาวกคืนร่างเป็นสมณะตามเดิม ครั้งน้ีพระมหาโมคคัลลานะได้เทศน์สั่งสอนให้พญานาคราชละทิฐิมานะ  

ละการถือตัวตน และได้ชี้แจงว่าการทรมานด้วยไฟนี้ มิได้ท�าด้วยความโกรธและความเกลียดชัง แต่กระท�าด้วย 

ความเมตตาให้ละความยึดมั่นในตัวตน เพื่อหันเข้ายึดพระพุทธศาสนาเป็นสรณะ

อย่างไรก็ตาม พญานาคราชก็มิได้เสื่อมพยศ ครั้งที่สี่ พระโมคคัลลานะจึงทรมานด้วยการเนรมิตตน 

เข้าไปสู่ร่างพระยานาคทางช่องหูและจมูก จนพญานาคราชทนไม่ได้ กลับมีจิตคิดร้าย ออกอุบายให้พระมหาสาวก

ออกมาทางปาก เพื่อตนจะได้เคี้ยวด้วยเข้ียวพิษ พระโมคคัลลานะรู้เท่าทันจึงออกจากช่องหูและจมูก แล้วเข้าปาก 

ไปเดินจงกรมในท้องพญานันโทปนันทะอย่างรวดเร็ว การทรมานครั้งที่ห้านี้ พระพุทธเจ้าทรงเปล่งฉัพพรรณรังส ี

เตือนสติพระโมคคัลลานะให้ระวังตน ฝ่ายพญานาคราชออกอุบายล่อหลอกให้พระโมคคลัลานะออกจากท้อง เพือ่หวงั

จะได้เคี้ยวพระมหาสาวกให้ได้ ยังไม่สิ้นค�า พระโมคคัลลานะได้ออกมาปรากฏอยู่ภายนอกแล้ว โดยพญานาคราช 

ไม่สามารถท�าอันตรายได้ พญานาคราชจึงพ่นลมออกจากจมูกอย่างรวดเร็วเพ่ือหวังท�าร้าย การทรมานคร้ังที่หกนี้ 

พระยานาคราชก็ยังไม่สามารถท�าอันตรายได้ แม้ขนกายของพระโมคคัลลานะก็ไม่สั่นไหว เหตุที่พญานาคราช 

ท�าอันตรายพระมหาสาวกไม่ได้ในครั้งนี้เพราะท่านสามารถเข้าฌานสมาบัติได้รวดเร็วฉับพลันและใช้หลักธรรม 

ข้ออิทธิบาท 4 จนรอดพ้นจากฤทธิของพญานาคราช เมื่อพญานันโทปนันทะไม่สามารถต้านทานบุญญฤทธิ ์

ของพระโมคคัลลานะได้ จึงแปลงกายให้ตนเล็กละเอียดหนีไป การทรมานครั้งสุดท้ายนี้ พระพุทธสาวกได้แปลงกาย

เป็นครุฑไล่ตามพญานาคราชแปลง พญานันโทปนันทะสิ้นหนทางหลบหนี แปลงกายกลับเป็นมานพ เข้าน้อมนบ

นมัสการพระโมคคัลลานะในที่สุด

พระโมคคัลลานะต้องทรมานพญานันโทปนันทนาคราชด้วยอิทธิวิธิต่าง ๆ ถึง 7 ครั้ง กว่าพญานาคราช 

จะยอมกลบัใจกลายเป็นผูม้สีมัมาทิฐิ จะเหน็ว่ามจิฉาทฐิิหรอืความเหน็ผดิจากคลองธรรมนี ้เมือ่เกดิขึน้จะเป็นอกศุลจิต 

ท่ีละหรือท�าให้สิ้นไปได้ยาก โดยเฉพาะผู้ที่คิดว่าตนมีอ�านาจยิ่งใหญ่กว่าผู้ใด ดังเช่นพญานันโทปนันทราชนี้ แต่หาก

ขจัดให้หมดไปย่อมเป็นกุศลจิตน�าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้

มจิฉาทฐิเิป็นแนวคดิส�าคญัอกีประการหน่ึงของเรือ่งนี ้มจิฉาทฐิ ิคอื อปุาทานประเภทหนึง่ เรยีกว่า ทฏิฐปุาทาน  

คือ ยึดถือทิฐิหรือความเห็น ความเห็นนี้เป็นความเห็นผิด การที่ยังยึดอยู่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าผิด เมื่อรู้ว่าเห็นผิดเมื่อใด

กจ็ะลดความเห็นผดินัน้ได้ กลายเป็นความเหน็ชอบเห็นถกู เรยีกว่า สมัมาทฐิิ (สมเด็จพระญาณสังวร [เจรญิ สวุฑฺฒโน],  

2550: 57) อุปาทานเกิดขึ้นก็เพราะตัณหาเกิดขึ้น ถ้าอุปาทานดับ ตัณหาก็ดับ

อปุาทาน แปลว่า ความยึดถอื ม ี4 ประการ เรยีกว่า อปุาทาน 4 (สมเดจ็พระญาณสงัวร [เจรญิ สุวฑฒฺโน],  

2550: 54 - 78) ได้แก่

1. กามุปาทาน ความยึดถือกาม

2. ทิฏฐุปาทาน ความยึดถือทิฐิคือความเห็น

3. สีลัพพตุปาทาน ความยึดมั่นศีลและวัตรที่น�าไปสู่วัฏสงสาร

4. อัตตวาทุปาทาน ความยึดถือวาทะว่าตัวตน คือ ยึดถือตัวตน 

พญานนัโทปนนัทะเหน็ผดิเพราะมอีปุาทานยดึมัน่ถือมัน่ในข้อทฏิฐุปาทาน ยดึถอืความเหน็ผิด ทีส่�าคญัคอื 

ไม่เช่ือว่ามีพระอรหันต์ พราหมณ์ อุปัชฌาย์ อีกทั้งไม่รู้ว่าใครเป็นบิดามารดา และไม่เชื่อว่ามีพระธรรมเกิดขึ้น 

ในพระพุทธศาสนา ทั้งหมดนี้เป็นความเห็นผิดที่ไม่น�าไปสู่ความพ้นทุกข์ นอกจากนี้ พญานาคราชยังมีอุปาทาน 

ความยึดถือในข้ออัตตวาทุปาทาน คือ ยึดมั่นถือมั่นในตัวตน ไม่มีใครมีอ�านาจเหนือกว่าหรือใหญ่โตกว่า ดังจะเห็นว่า 



แนวคิดและการน�าเสนอหลักธรรมในนันโทปนันทสูตรค�าหลวงฉบับหนังสือสมุดไทย



เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเทวโลกโดยทางอากาศพร้อมพระอรหันต์ 500 องค์ ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีให้พญานาค

เห็นกระบวนพุทธด�าเนินมาทางอากาศ พญานาคราชซึ่งก�าลังเพลิดเพลินกับโภชนาหาร สุราบาน และนางนาค 

ผู้เลอโฉม แลเห็นจึงโกรธ ด้วยมีความเห็นผิดว่า ตนเท่านั้นที่ยิ่งใหญ่ แล้วบันดาลโทสะบริภาษว่า ถ้าภิกษุโล้นเหล่านี้

จะเหาะไปมาข้ามปราสาทเช่นนี้ละอองธุลีฝ่าเท้าก็จะตกลงสู่ศีรษะตนและพวกพ้อง จึงเนรมิตกายให้ใหญ่โตพันเขา

พระสุเมรุเจ็ดรอบและแผ่พังพาน ปิดหนทางโคจรของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก ทั้งปิดบังท้องฟ้าจนมืดมิด 

การกระท�าของพญานาคราชนี ้เกดิจากการยดึมัน่ในตวัตนว่า เป็นผูม้ฤีทธิม์อี�านาจยิง่ใหญ่ในเทวโลก ไม่มใีครสามารถ

ล่วงล�า้เข้ามาในอาณาเขตของตนได้ ความยดึม่ันในตัวตนและความไม่รู้จักพระพุทธศาสนาของพญานาคราชดังกล่าวน้ี  

พระพุทธเจ้าจึงมพีระเมตตาโปรดให้พระโมคคลัลานะพระพทุธสาวกไปทรมานพญานาคราชให้พ้นจากมจิฉาทฐิิท้ังปวง

เมือ่พระโมคคลัลานะไปปราบพญานาคราชตามพทุธบญัชานัน้ ท่านต้องแสดงฤทธิถึ์ง 7 ครัง้ กว่าพญานาคราช 

จะคลายจากมิจฉาทิฐิสู ่สัมมาทิฐิ ครั้งสุดท้าย เมื่อพญานาคราชไม่สามารถต่อต้านฤทธิ์แห่งพระพุทธสาวกได้  

จงึแปลงกายหนไีป แต่พระพทุธสาวกกไ็ด้แปลงกายเป็นครฑุติดตามพญานาคราช พญานนัโทปนนัทนาคราชไม่สามารถ

หลบลี้ได้ จึงแปลงกายเป็นมานพเข้ากราบนมัสการพระโมคคัลลานะ เมื่อพระเถรเจ้าได้น�าพญานาคราชเข้าเฝ้า

พระพุทธองค์แล้วก็ได้ปวารนาตนยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

ส่วนสัมมาทิฐิหรือความเห็นชอบเป็นหลักธรรมส�าคัญเป็นข้อแรกในมรรคมีองค์ 8 บุคคลใดหลุดพ้น 

จากมิจฉาทิฐิไปสู่สัมมาทิฐิได้ย่อมประเสริฐสุด เพราะสัมมาทิฐิก็คือปัญญาในธรรม (สมเด็จพระญาณสังวร [เจริญ  

สุวฑฺฒโน], 2550: 1) ดังเช่นพญานันโทปนันทะ ถ้ายังคงส�าคัญตนว่าเป็นผู้มีฤทธาบารมีเหนือบุคคลอื่นและ 

ยังหลงผิดไม่เชื่อในพระรัตนตรัยและบาปบุญ ไม่ละมิจฉาทิฐิมาสู่สัมมาทิฐิก็ย่อมเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเช่นนี้ 

วัฏสงสารหรือสังสารจักร 3 ประการ ได้แก่ กิเลส กรรม และวิบาก กิเลสเป็นเหตุให้ท�ากรรม เมื่อท�ากรรมก็ได้รับผล

ของกรรมคอืวบิาก ทัง้หมดเป็นวงจร 3 ส่วนของปฏจิจสมปุบาทซ่ึงหมนุเวยีนต่อเนือ่งกันไป ฉะนัน้ถ้าพญานนัโทปนนั

ทะไม่ละมิจฉาทิฐิก็จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

4. แนวคิดเรื่องอิทธิบาท 4

อิทธิบาท 4 หมายถึง ธรรมเครื่องให้ถึงอิทธิหรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส�าเร็จ มี 4 ประการ คือ 

ฉนัทะ (ความพอใจ) วริยิะ (ความเพยีร) จติตะ (ความคดิจดจ่อ) และวมัิงสา (การสอบสวนไตร่ตรอง) (พระพรหมคุณา

ภรณ์ [ป.อ.ปยุตฺโต], 2556: 796)

อิทธิบาท 4 เป็นธรรมะที่ส�าคัญ เป็นธรรมะที่เป็นหนทางแห่งความส�าเร็จ ผู้ที่ต้องการความส�าเร็จจะต้อง

ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะนี้ซึ่งมี 4 ประการ ดังที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2556: 796 - 800) ได้อรรถาธิบายไว้

ในพุทธธรรม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ฉันทะ ความพอใจ คือ ความมีใจรักใคร่ในสิ่งที่ท�า หรือเมื่อเกิดความพอใจใฝ่รักในจุดหมายของ 

สิง่ทีท่�า กอ็ยากให้งานนัน้บรรลุถึงจุดหมาย ดงีาม ประณตีและสมบรูณ์ ทัง้นีฉ้นัทะจะต้องพอใจในสิง่ทีด่งีาม ต่างกบัตณัหา 

ซึง่อยากได้สิง่นัน้ ๆ เพือ่ตนเอง หรอืความยิง่ใหญ่ของตนอันอาจเป็นสิง่ดงีามหรอืไม่กต็าม แต่ความอยากของฉนัทะนัน้  

เมือ่เกิดความพอใจก็จะท�าสิง่นัน้ให้ดทีีส่ดุ ไม่ห่วงพะวงกบัสิง่ล่อเร้าหรอืผลตอบแทน จติใจกม็ุง่มัน่แน่วแน่ไปสู่จดุหมาย  

ผลคือท�าให้เกิดความสุขและความอิ่มเอมใจ เมื่องานนั้นส�าเร็จสมบูรณ์

2. วิริยะ ความเพียร คือ ความอาจหาญ กล้าหาญบากบั่น ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัวอุปสรรคและ 

ความยากล�าบาก คนที่มีความเพียรดังกล่าว จิตใจจะแน่วแน่ มั่นคง ไม่ฟุ้งซ่าน พุ่งตรงต่อจุดหมาย ความเพียรจึงเป็น

แรงหนุนไปสู่จุดหมายปลายทาง



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



3. จิตตะ ความคิดจดจ่อ เอาใจฝักใฝ่ คือ ความมีจิตผูกพัน เฝ้าคิดเรื่องนั้นตลอดเวลา ใจจะอยู่กับงาน

ไม่สนใจรับรู้เรื่องอื่น ๆ จิตจะแน่วแน่อยู่กับงานที่ท�า

4. วิมังสา ความสอบสวนไตร่ตรอง คือ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล 

หรือข้อขัดข้องในงานที่ท�า รู้จักทดลองคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง การคิดพิจารณาใคร่ครวญต่อเนื่องด้วยจิตใจ 

ที่แน่วแน่นี้ ท�าให้กิจการงานบรรลุความส�าเร็จในที่สุด

อิทธิบาท 4 ข้างต้น เป็นธรรมที่เกื้อหนุนกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดฉันทะมีใจรักแล้ว ก็ท�าให้พากเพียร  

เมื่อพากเพียรก็เอาใจจดจ่ออยู่เสมอ และเป็นทางให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองเมื่อเกิดปัญหา ในที่สุดกิจนั้น 

ก็ส�าเร็จลุล่วงได้ดี ฉะนั้นการปฏิบัติอิทธิบาททั้ง 4 ข้อ จึงเป็นข้อปฏิบัติที่ท�าให้เกิดสมาธิควบคู่ไปด้วย

เรือ่งนันโทปนนัทสตูรค�าหลวง นอกจากได้กล่าวถงึอิทธบิาท 4 ในการกล่าวถงึขัน้ตอนการปฏบิตัธิรรมของ

พระสารีบุตรว่า “กทิ้งลงในพสุธาอันพิจิตร คือพระอิทธิบาทบวรา” ดังกล่าวแล้วข้างต้น เรื่องนี้ยังได้กล่าวถึงธรรมะ

เรือ่งอทิธบิาท 4 ในการทรมานพญานนัโทปนันทนาคราชครัง้ที ่5 ของพระโมคคัลลานะ กล่าวคอื เมือ่พระโมคคลัลานะ 

ทรมานพญานาคราชด้วยการเข้าออกหูและจมูกทั้งข้างขวาและข้างซ้าย ท�าให้พญานาคราชได้รับความทุกข์ทรมาน

อย่างมาก จึงอาฆาต คดิลวงให้พระเถระเข้าไปในปากเพือ่จะขย�า้ร่างพระเถรเจ้า แต่พระเถรเจ้าสามารถเข้าไปในปาก

นาคราชได้อย่างปลอดภัย แล้วเดินจงกรมอยู่ในท้อง ในช่วงนี้พระพุทธเจ้าทรงหยั่งรู้ด้วยทิพยญาณว่า พญานาคราช

มีจิตคิดจะเคี้ยวร่างพระเถรเจ้าอีกครั้งเมื่อออกจากปากพญานาคราช อันจะท�าให้พระโมคคัลลานะได้รับอันตราย  

จึงทรงส่งฉัพพรรณรังสีเตือนพระเถรเจ้าให้ตั้งจิตมั่นอยู่ใน “พระธรรม” เพราะนาคราชมีฤทธิ์มาก ดังความว่า  

“ดูกรมหาโมค์คัล์ลาน ท่านจมีจิตรค�านึงซึ่งพระธรรมไว้ในหฤทยา อันว่าบรรนะเคนทราธิบดี เขามีฤทธีมหิมาแล” 

(หน้าปลาย 42 บรรทัด 6 - หน้าปลาย 43 บรรทัด 1)

พระพุทธเจ้าได้ทรงเตือนพระเถรเจ้าให้ “มีจิตรค�านึงซึ่งพระธรรมไว้ในหฤทยา” นั่นคือ ทรงเตือนให ้

พระเถรเจ้าเจรญิอทิธบิาท 4 ให้แน่วแน่ เพราะทรงเกรงว่าพระเถรเจ้าจะได้รบัอนัตรายจากจติอาฆาตของพญานาคราช  

ส่วนพระเถรเจ้าได้ทลูตอบพระพทุธเจ้าว่า ไม่ต้องทรงกงัวล อทิธบิาท 4 นี ้ท่านได้เจรญิภาวนาและเพยีรกระท�าต่อเนือ่ง 

สม�่าเสมอ พญานาคราชไม่สามารถท�าอันตรายได้เลย และยังสามารถทรมานนาคในบาดาลได้อีกนับแสนตัว

การท่ีพระพทุธเจ้าทรงเตอืนให้พระโมคคลัลานะเจรญิอิทธบิาท 4 ให้แน่วแน่ แสดงให้เหน็ว่า อทิธบิาท 4 นี้  

เป็นธรรมะประการส�าคัญท่ีจะท�าให้พระเถรเจ้าประสบความส�าเร็จในกิจที่กระท�านั้น คือ คลาดแคล้วจากเขี้ยวพิษ

ของพญานาคราช และสามารถบรรลุผลส�าเร็จให้พญานาคราชคลายจากมิจฉาทิฐิเป็นสัมมาทิฐิได้ ดังจะเห็นว่า 

หลังจากเหตุการณ์นี้พญานาคราชก็รับรู้ว่าพระโมคคัลลานะมีศักดานุภาพยิ่ง จึงยอมเข้านมัสการพระเถรเจ้าในที่สุด

อิทธิบาท 4 เป็นธรรมะให้ประสบความส�าเร็จ พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอิทธิบาทไว้สัมพันธ์กับเร่ืองสมาธิ  

เพราะอทิธบิาทเป็นข้อปฏบิตัทิีท่�าให้เกดิสมาธ ิและเมือ่เกดิสมาธแิล้วกจ็ะน�าไปสู่ผลส�าเร็จของการงานทัง้ปวง ฉะนัน้

เหตทุีพ่ระโมคคัลลานะปฏบัิตภิารกจิท่ีได้รบัมอบหมายจากพระพทุธเจ้าครัง้นีไ้ด้ส�าเรจ็ เพราะพระเถรเจ้ามอีทิธบิาท 4  

เป็นปกติในใจ กระท�าอย่างสม�่าเสมอและตลอดไป ดังความว่า

อนัว่าพระอทิธบิาทาทงัสี ่ข้าพระพุทธองคนีก้ท�าให้เป็นทีต้ั่ง แลยงัให้เปนทีด่�าเนอร  

ได้กท�าให้จ�าเรอนนิรันดร แลเปนอดิสรณด้วยดีกมีแท้ แม้อันว่านนโทปนันท อันมหิมา

ฤทธี ผู้เดียวน้ียกไว้เล่า แลข้าพระพุทธเจ้าผู้หนึ่ง อาจ์จิงซ่ึงจักทรมาน ซ่ึงภุชคินทร 



แนวคิดและการน�าเสนอหลักธรรมในนันโทปนันทสูตรค�าหลวงฉบับหนังสือสมุดไทย



ในบาดาลทังหลาย หมายเหมือนนนโทปนันท ได้แลร้อยพันทันถึงแสนหนึ่งกดี สมเด็จ์

พระผู้มีพระภาคยอุด์ดมา อย่าได้มีพุทธหฤทยาอาไสย กังวลในข้าพระพุทธองคนี้เลอย

(หน้าปลาย 43 บรรทัด 6 - หน้าปลาย 44 บรรทัด 6)

อิทธิบาท 4 จึงเป็นหลักธรรมท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่ง มีปรากฏในเรื่องนันโทปนันทสูตรค�าหลวง และ 

เป็นหลักธรรมส�าคัญในพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นว่า หากทุกคนใช้อิทธิบาท 4 ในการท�างาน ย่อมส�าเร็จใน 

กิจทุกอย่าง รวมทั้งผู้ที่เจริญภาวนาเพื่อบรรลุพระนิพพาน อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา

สรุป

เร่ืองนนัโทปนนัทสตูรค�าหลวงเป็นวรรณคดพีระพทุธศาสนาทีม่คีณุค่าในการบนัทกึและน�าเสนอหลกัธรรม

ส�าคญัของพระพทุธศาสนา หลกัธรรมอนัเป็นแนวคดิส�าคญัของเร่ืองม ี4 ประการ คอื แนวคดิเร่ืองพระนพิพาน แนวคิด

เรื่องอริยสัจ 4 แนวคิดเรื่องมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิ รวมทั้งแนวคิดเร่ืองอิทธิบาท 4 หากพิจารณาจากลักษณะ 

ทางวรรณคดีจะเห็นได้ว่า วรรณคดีเรื่องนี้มีลักษณะเป็นเรื่องเล่า กล่าวคือ เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์การต่อสู ้

ของพระโมคคลัลานะกบัพญานันโทปนันทะ แต่กจ็ะเหน็ได้ว่ามกีารสอดแทรกพระธรรมอยูต่ลอดทัง้เรือ่ง ทัง้การน�าเสนอ 

อย่างตรงไปตรงมา และการสอดแทรกในบทสนทนาของตวัละคร ความคดิของตัวละคร หรอืแม้แต่การบรรยายข้ันตอน 

การปฏิบตัธิรรมของตวัละคร จงึแสดงให้เหน็ว่า เร่ืองนนัโทปนนัทสตูรค�าหลวงมลีกัษณะเป็นวรรณคดพีระพทุธศาสนา

อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ

สวัสดิรักษา เป็นวรรณคดีค�าสอนเรื่องข้อปฏิบัติตามความเช่ือเพื่อให้เกิดสิริมงคล เป็นวรรณคดีเรื่องส้ัน ๆ ที่ตกทอดมา

ตัง้แต่สมยัอยธุยา โดยมเีนือ้หาส่วนใหญ่ตรงกบัใน ต�าราพไิชยสงคราม ซึง่เป็นต�าราว่าด้วยข้อปฏิบตัตินเพือ่ให้เกดิชยัชนะในการออกศึก 

สงคราม จากการศึกษาพบว่า สวสัดริกัษา ส�านวนอยธุยามลัีกษณะเป็นค�าสอนส�าหรบัชายชัน้สามญัชนทัว่ไป เมือ่สุนทรภูไ่ด้น�า สวสัดริกัษา  

ฉบับอยุธยามาแต่งใหม่เป็นส�านวนค�ากลอนเพ่ือถวายเจ้าฟ้าชั้นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่ 

ได้ปรับเปลีย่นเนือ้หาของวรรณคดีเร่ืองนีเ้พือ่ให้เหมาะสมแก่บคุคลผูร้บัการสอนซึง่เป็นเจ้านายระดบัสงู บทความเรือ่งนีก้ล่าวถงึกลวธิี

การปรับเปลี่ยนเนื้อหาวรรณคดีเรื่อง สวัสดิรักษาค�ากลอน ของสุนทรภู่ซึ่งมีทั้งการตัด การย่อ และการเพิ่ม ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า

แม้ สวัสดิรักษาค�ากลอน จะเป็นวรรณคดีค�าสอนที่มีขนาดไม่ยาวมากนัก แต่ผลจากการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของสุนทรภู่จากฉบับเดิม

มาเป็นส�านวนของตนเอง ได้แสดงให้เหน็อตัลักษณ์ของสนุทรภูห่ลายประการ ทัง้เรือ่งลกัษณะเด่นของการประพนัธ์ เรือ่งคณุลักษณะ

ของความเป็นครูของสุนทรภู่ รวมทั้งแสดงให้เห็นโลกทัศน์ของสุนทรภู่ที่มีความเคารพต่อธรรมชาติ

ค�าส�าคัญ: วรรณคดีค�าสอน, สวัสดิรักษา, สุนทรภู่

ความน�า

เมือ่กล่าวถงึผลงานเด่นของสนุทรภู ่คนส่วนใหญ่จะนกึถงึวรรณคดเีรือ่ง พระอภยัมณ ีซึง่เป็นนิทานค�ากลอน

ที่สร้างช่ือเสียงให้แก่สุนทรภู่มากที่สุด ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงกล่าวว่า  

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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“ถ้าจะลองให้ผู้อ่านชี้ขาดว่าเรื่องไหนเป็นดีกว่าเพื่อน ก็น่าจะเห็นยุติต้องกันโดยมากว่า เรื่องพระอภัยมณีเป็นดีที่สุด 

เพราะเป็นหนงัสอืเร่ืองยาว แต่งดทีัง้กลอน ทัง้ความคดิทีผ่กูเร่ือง” (ชวีติและงานของสนุทรภู,่ 2529: 57) หรอืบางคน 

อาจนกึถงึนริาศค�ากลอนเรือ่งต่าง ๆ ซึง่สนุทรภู่ได้บันทกึประสบการณ์ทัง้ประสบการณ์ชวีติและประสบการณ์การเดินทาง 

ไว้อย่างน่าสนใจ และนับว่านิราศค�ากลอนของสุนทรภู่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่มีอิทธิพลต่อการแต่งวรรณคดีนิราศ

ในสมัยต่อมา ผลงานที่กล่าวมาเหล่านี้นักวิชาการและผู้สนใจศึกษาวรรณคดีไทยได้ศึกษาค้นคว้าในแง่มุมต่าง ๆ  

อย่างกว้างขวางและลึกซึง้ ส่วนผลงานประเภทอืน่ได้แก่ กลอนบทละคร บทเห่กล่อมพระบรรทม และประเภทค�าสอน 

ของสุนทรภู่ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่มีผู้สนใจศึกษามากนัก

โดยเฉพาะวรรณคดีเรือ่ง สวสัดริกัษา ซึง่เป็นผลงานของสุนทรภูเ่ร่ืองหน่ึงท่ีจัดอยูใ่นประเภทวรรณคดีค�าสอน*  

อาจยงัไม่ค่อยมีผูใ้ดกล่าวถงึมากนัก ผู้เขยีนมคีวามเหน็ว่าอาจเป็นด้วยเหตผุลหลายประการ ประการแรกคอืเป็นผลงาน 

ของสุนทรภู่ที่มีขนาดสั้นมากหรืออาจกล่าวได้ว่าส้ันที่สุดในบรรดาผลงานเร่ืองอื่นของสุนทรภู่ คือมีความยาวเพียง 

คร่ึงเล่มสมุดไทย (ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2545: 156) หรือหากนับเป็นบทกลอนก็มีกลอนเพียง 36 บทเท่านั้น  

และอีกประการหน่ึงอาจเพราะเป็นผลงานที่สุนทรภู่มิได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ทั้งหมด แต่ได้น�าเนื้อหาจากของโบราณ 

มาแต่งใหม่ ดังที่สุนทรภู่ได้กล่าวไว้ในตอนท้ายเรื่องว่า “บทโบราณท่านท�าเป็นค�าฉันท์ แต่คนนั้นมิได้แจ้งแถลงไข  

จงึกล่าวกลบัซับซ้อนเป็นกลอนไว้” (ชวีติและงานของสนุทรภู,่ 2529: 486) นอกจากนี ้อาจมผีูเ้ห็นว่า เนือ้หาทีส่นุทรภู่ 

น�าเสนอไว้ในวรรณคดีเรื่องนี้เป็นเพียงการรวบรวมความเชื่อเรื่องสิริมงคลของคนไทยซ่ึงอาจไม่มีอะไรแปลกใหม่ 

ไปจากเดิมนัก และไม่ได้แสดงให้เห็นแนวคิดของสุนทรภู่อย่างเด่นชัด ดังที่สมบัติ จันทรวงศ์ (2537) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย

เรื่องโลกทัศน์ของสุนทรภู่จากผลงานเรื่องต่าง ๆ กล่าวว่า “เนื่องจากสวัสดิรักษาจริง ๆ เป็นของโบราณที่มีมา 

แต่ครั้งกรุงเก่า จึงเป็นการยากที่จะสังเคราะห์เอาโลกทัศน์ของสุนทรภู่ออกมาจากงานชิ้นนี้ได้” (สมบัติ จันทรวงศ์, 

2537: 109)

ในงานชิ้นส�าคัญเรื่อง วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์ ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2543)  

ซึ่งได้ศึกษาการสร้างเสพวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นท่ีสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ในสมัยนั้น เมื่อกล่าวถึง 

งานเรื่อง สวัสดิรักษา นิธิ เอียวศรีวงศ์ก็ยังเข้าใจว่าสุนทรภู่น�ามาจากวรรณคดีเรื่องหนึ่งคือ “ราชสวัสดิวัตร”  

ดังที่กล่าวถึงวรรณคดีเรื่อง สวัสดิรักษา ของสุนทรภู่ว่า

เข้าใจว่าสวัสดิรักษาของสุนทรภู่ก็แต่งขึ้นในจารีตเก่าเช่นนั้น แม้แต่ชื่อเรื่อง 

กใ็กล้เคยีงกบักลอนค�าสอนเก่าซึง่คดัลอกไว้ในจารกึวดัพระเชตุพนฯ เรยีกว่า “ราชสวสัดิวัฒน์”  

(สะกดตามต้นฉบับของนิธิ เอียวศรีวงศ์ - ผู้เขียน) แต่ค�าสอนของสุนทรภู่แตกต่างจาก 

ค�าสอนแบบเก่าตรงท่ีเน้นการปฏิบัติที่จะน�าความเจริญมาสู่การรับราชการของบุคคล 

โดยการกระท�ามากกว่าที่จะเน้นเร่ืองเกี่ยวกับการถวายความจงรักภักดีอย่างสุดซ้ึง 

แก่กษัตริย์ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2543: 243)

*ผลงานประเภทสุภาษติหรือค�าสอนของสนุทรภูมี่ 2 เรือ่ง คอื เพลงยาวถวายโอวาท และ สวสัดริกัษา ส่วน สภุาษิตสอนสตรี  

หรอื สภุาษิตสอนหญิง ทีเ่คยเช่ือกนัว่าเป็นของสนุทรภูน่ัน้ จากผลการศกึษาของพชัน ีอัยราวงศ์ซึง่ได้ศกึษาสภุาษติสอนสตรีอย่างละเอยีด

ทั้งในด้านส�านวนโวหารและกลวิธีการแต่งพบว่า สุภาษิตสอนสตรี มิใช่ผลงานของสุนทรภู่ แต่เป็นผลงานของกวีร่วมสมัยอีกคนหนึ่ง

ที่มีช่ือว่าภู่เช่นกัน ท้ังน้ี ผู้เขียนได้พิจารณาเหตุผลของพัชนี อัยราวงศ์ ประกอบกับศึกษาตัวบทวรรณคดีเรื่อง สุภาษิตสอนสตรี  

อย่างละเอียดเทียบกับผลงานเรื่องอื่นของสุนทรภู่แล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของพัชนี อัยราวงศ์ว่า สุภาษิตสอนสตรี ไม่ใช่ผลงาน 

ของสุนทรภู่อย่างแน่นอน รายละเอียดโปรดดู พัชนี อัยราวงศ์ (2521)
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อันที่จริง สวัสดิรักษาค�ากลอน ของสุนทรภู่ มีเนื้อหาแตกต่างกับ ราชสวัสดิวัตร ซ่ึงเป็นวรรณคดีค�าสอน

การปฏิบัติตนของข้าราชการในการรับราชการซึ่งนับได้ว่าเป็นคนละเรื่องกันกับ สวัสดิรักษา 

ส่วนนันทา ขุนภักดี (2530) ได้น�าเสนอผลการวิจัยเร่ือง ความเชื่อของชายไทยในสวัสดิรักษา ซึ่งไม่ได ้

มุ่งศึกษาวรรณคดีเรื่อง สวัสดิรักษา ส�านวนของสุนทรภู่โดยตรง แต่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในแง่เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อ

ของชายไทยทีป่รากฏในวรรณคดเีรือ่ง สวสัดริกัษา ฉบบัต่าง ๆ  5 ส�านวน โดยผลการวเิคราะห์ด้านความเช่ือของชายไทย 

ที่ปรากฏใน สวัสดิรักษา นันทา ขุนภักดีพบว่ามีทั้งความเชื่อที่ตรงกันและที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงได้น�าความเชื่อ 

ที่วิเคราะห์ได้ไปเปรียบเทียบกับการปฏิบัติตนตามความเชื่อของคนไทยในปัจจุบันด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งชายและหญิงในสังคมไทยยุคปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี แม้ผลการศึกษาในด้านเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อของชายไทย นันทา ขุนภักดี จะเปรียบเทียบ

ความเชือ่ทีแ่ตกต่างกนัตามทีป่รากฏในวรรณคดีเร่ืองนีแ้ต่ละส�านวน แต่งานวจัิยเรือ่งนีก้ย็งัไม่ได้วเิคราะห์ว่า สนุทรภู่

มวีธิกีารอย่างไรในการปรบัเปลีย่นเนือ้หาจาก สวสัดิรักษา ฉบบัเก่า และการปรับเปล่ียนเน้ือหานัน้สุนทรภูม่เีหตผุลใด  

คงกล่าวเปรียบเทียบว่ามีเนื้อหาที่ตรงกันหรือไม่ตรงกันเท่านั้น และยังเสนอความเห็นเป็นข้อสรุปว่า ความเชื่อใน  

สวัสดิรักษาค�ากลอน ฉบับของสุนทรภู่ที่ไม่ปรากฏใน สวัสดิรักษาค�าฉันท ์นั้นเป็นความเชื่อท่ีเพิ่มขึ้นของคนในสมัย

รัตนโกสินทร์

เมือ่ผูเ้ขยีนได้ศกึษา สวสัดริกัษาค�ากลอน ของสนุทรภูอ่ย่างละเอยีดโดยการเปรียบเทยีบกบั สวสัดริกัษาค�าฉนัท์  

ซึ่งสุนทรภู่กล่าวว่าเป็นฉบับที่น�ามาดัดแปลง ผู้เขียนมีความเห็นว่า วรรณคดีเรื่อง สวัสดิรักษาค�ากลอน ของสุนทรภู่

มีความแตกต่างกับฉบับเก่าหลายประการ โดยเฉพาะวิธีการปรับเปล่ียนเนื้อหาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบุคคล 

ที่สุนทรภู่ต้องการแต่งวรรณคดีเรื่องนี้ถวายคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอาภรณ์ ท้ังนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า  

สวสัดริกัษาค�าฉนัท์ มเีนือ้หาทีม่ลีกัษณะของการสอนชายในชัน้สามญัชนอย่างเหน็ได้ชดัเจน ซ่ึงต่างกบั สวสัดิรักษาค�ากลอน  

ของสุนทรภู่ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นกับการเป็นวรรณคดีค�าสอนส�าหรับเจ้านาย และสุนทรภู่ยังได้เพิ่ม 

เนื้อหาค�าสอนบางเรื่องซึ่งแม้จะไม่ปรากฏใน สวัสดิรักษาค�าฉันท์ แต่ก็เป็นความเชื่อมาแต่โบราณแล้ว ได้แก่เรื่อง  

การแต่งกายออกรบด้วยเสือ้ผ้าทีม่สีตีามวนัทีอ่อกรบซึง่ตรงกบัทีก่ล่าวไว้ใน ต�าราพไิชยสงคราม และเป็นคตคิวามเช่ือ

ที่แพร่หลายในราชส�านักด้วย รวมถึงค�าสอนบางอย่างของสุนทรภู่ท่ีไม่ปรากฏในฉบับเก่า แต่ก็เป็นค�าสอนที่คนไทย

ยดึถอื รวมทัง้อาจผสมมาจากค�าสอนของโบราณ เช่น เรือ่งความกตัญญูและการเคารพผูค้วรเคารพซ่ึงมไิด้เป็นความเชือ่ 

ที่เพิ่มขึ้นในสมัยที่สุนทรภู่แต่งวรรณคดีเรื่องนี้แต่อย่างใด

บทความเรือ่งนีผู้เ้ขยีนมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะศกึษาเปรยีบเทยีบวรรณคดเีรือ่ง สวสัดริกัษา ค�ากลอน ของสนุทรภู่ 

กับ สวัสดิรักษาค�าฉันท์ ที่สุนทรภู่กล่าวว่าน�ามาปรับปรุงใหม่ โดยจะศึกษากลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาว่าสุนทรภู ่

มีวิธีการอย่างไร และจะวิเคราะห์เหตุผลของการปรับเปลี่ยน ตลอดจนผลของการปรับเปลี่ยนเนื้อหาว่าแสดงให้เห็น

อัตลักษณ์ในการประพันธ์ของสุนทรภู่อย่างไรบ้าง

ผูเ้ขยีนจะขอน�าเสนอผลการศกึษา 4 ประเด็นตามล�าดับดังนี ้1. ภมูหิลงัของสวสัดิรกัษา ค�ากลอนของสนุทรภู่   

2. สวสัดริกัษาค�าฉนัท์: ค�าสอนส�าหรบัชายไทยสามญัชน  3. จากสวสัดริกัษาค�าฉนัท์ สูส่วสัดริกัษาค�ากลอนของสนุทรภู:่  

กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาค�าสอนของสุนทรภู่ และ 4. สวัสดิรักษาค�ากลอน: การปรับเปลี่ยนที่แสดงอัตลักษณ์ 

ของสุนทรภู่ 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



1. ภูมิหลังของสวัสดิรักษาค�ากลอนของสุนทรภู่

สมเด็จฯ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าสุนทรภู่แต่งสวัสดิรักษาค�ากลอนในช่วงระหว่าง 

พ.ศ. 2365 - 2367 ซ่ึงอยู่ในระยะเวลาปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ก่อนที่พระองค์

เสดจ็สวรรคตเมือ่ พ.ศ. 2367 (ชวีติและงานของสนุทรภู,่ 2529: 18) และนกัวชิาการคนอืน่ เช่น ประทปี วาทกิทนิกร 

(2529) และชลดา เรอืงรกัษ์ลขิติ (2545) กม็คีวามเหน็ตรงกนั ในช่วงเวลานัน้สนุทรภูร่บัราชการในกรมพระอาลกัษณ์

ต�าแหน่งขุนสุนทรโวหาร และท�าหน้าที่ถวายพระอักษรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอาภรณ์ พระราชโอรส

พระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ประสูติแต่เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระราชชายานารี  

ในการถวายพระอักษรแด่เจ้าฟ้าอาภรณ์ครั้งนั้น สุนทรภู่แต่งวรรณคดีค�าสอนเรื่องนี้ถวายพระองค์

ในด้านการเลือกใช้รูปแบบค�าประพันธ์ของ สวัสดิรักษาค�ากลอน สุนทรภู่แต่งด้วยกลอนเพลงยาว 

จ�านวน 36 บท เริ่มต้นด้วยวรรครับหรือวรรคท่ีสองของกลอน และจบเรื่องด้วยการลงท้ายว่า “เอย” ตามรูปแบบ

การแต่งกลอนเพลงยาวเรื่องอื่น ๆ ทุกเรื่องของสุนทรภู่

เนื้อหาของ สวัสดิรักษาค�ากลอน สุนทรภู่เริ่มต้นด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์ของการแต่ง ดังนี้

 สุนทรท�าค�าสวัสดิรักษา 

ถวายพระหน่อบพิตรอิศรา ตามพระบาลีเฉลิมให้เพิ่มพูน 

เป็นของคู่ผู้มีอิสริยยศ จะปรากฏเกิดลาภไม่สาบสูญ 

สืบอายุสุริย์วงศ์พงศ์ประยูร ให้เพิ่มพูนภิญโญเดโชชัย

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2529: 483)

จากนัน้จงึเข้าสูเ่น้ือหาหลักของค�าสอนซ่ึงประกอบด้วยข้อควรปฏบิติัเพือ่ให้เกดิสริมิงคลและข้อห้ามทีท่�าให้

เสื่อมราศีหรือเกิดอุบาทว์

เนือ้หาค�าสอนหลกัของวรรณคดเีรือ่ง สวสัดิรกัษา เป็นค�าสอนให้รกัษาสขุภาวะและความสะอาดของร่างกาย  

อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งเห็นได้ว่ามีสาระครอบคลุมการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน โดยเฉพาะกิจวัตรประจ�าวันในแต่ละช่วง

ของเวลานบัตัง้แต่ตืน่นอนตอนเช้าจนกระท่ังเข้านอน ค�าสอนจะบอกถงึข้อควรปฏบิติั และบอกข้อห้ามทีไ่ม่ควรปฏบิติั 

และยังบอกผลของการปฏิบัติหรือ  ไม่ปฏิบัติตามค�าสอนไว้ด้วย มุ่งชี้ให้เห็นความส�าคัญว่า ถ้าปฏิบัติตามค�าสอนน้ี 

จะเป็นราศีสริมิงคลแก่พระองค์หรอืท�าให้พระชนัษายนืยาว รุง่เรอืงด้วยยศศกัดิ ์มคีนเคารพนบัถอืทัว่ไป แต่ถ้าปฏบัิติ

ในสิ่งที่ไม่ดีจะได้รับภัยอันตรายหรือท�าให้เสื่อมยศเสื่อมศักดิ์ เช่น

อนึ่งนั่งบังคนอย่ายลต�่า อย่าบ้วนน�้าลายพาเสียราศี

ผินพักตร์สู่อุดรประจิมดี ไม่ต้องผีคุณไสยพ้นภัยพาล

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2529: 484)

อนึ่งนั้นวันก�าเนิดเกิดสวัสดิ์ อย่าฆ่าสัตว์เสียสง่าท้ังราศี

อายุน้อยถอยเล่ือนทุกเดือนปี แล้วมักมีทุกข์โศกโรคโรคา

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2559: 486)
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อนึ่งวิชาอาคมถมถน�า เวลาค�่าควรคิดเป็นนิจศิล

จ่ึงศักดิสิทธ์ิฤทธ์ิรณพ้นไพริน ให้เพ่ิมภิญโญยศปรากฏไป

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2559: 485)

อนึ่งว่าถ้าจะลงสรงสนาน ทุกห้วยธารเถื่อนถ�้าล�าน�้าไหล

พระพักตร์นั้นผันล่องตามคลองไป ห้ามมิให้ถ่ายอุจจาร์ปัสสาวะ

อย่าผินหน้าฝ่าฝืนข้ึนเหนือน�้า จะต้องร�าเพร�าพัดมาซัดปะ

เมื่อสรงน�้าส�าเร็จเสร็จธุระ ค�านับพระคงคาเป็นอาจิณ

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2529: 485)

เมื่อพิจารณาเนื้อหาค�าสอนของ สวัสดิรักษา จะเห็นว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง

เพือ่ให้เกิดความสวสัดมิงคล และค�าสอนบางเรือ่งสามารถอธิบายได้ตามหลักเหตุผลทางวทิยาศาสตร์และทางวฒันธรรม  

เช่น เรือ่งการรักษาความสะอาดของร่างกาย หรอืเรือ่งการปฏบิติัตนต่อผูอ้ืน่ด้วยความเคารพ เช่น การเคารพครบูาอาจารย์  

พระสงฆ์ ตลอดจนการเคารพธรรมชาติด้วยการรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผลของการปฏิบัติ

และข้อห้ามบางอย่างกเ็ป็นเรือ่งของความเชือ่ซึง่พสิจูน์ได้ยากว่าถ้าปฏบิตัแิล้วจะมผีลเช่นนีจ้รงิหรอืไม่ เช่น เรือ่งควรตดัเลบ็ 

และตัดผมในวันใดบ้าง หรือเร่ืองของทิศในการเสวยพระกระยาหารที่กล่าวว่า เวลาเสวยถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือ

จะมีชันษายืน หันหน้าไปทางทิศใต้จะมีคนรัก หันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะมีความสุข แต่ถ้าหันไปทางทิศเหนือ 

ชันษาจะสั้น เป็นต้น

สุนทรภู่จบเรื่อง สวัสดิรักษาค�ากลอน ด้วยการแจ้งที่มาของเรื่องว่าน�ามาจากฉบับที่มีมาแต่โบราณ และ

ระบุไว้ชัดเจนในตอนจบเรื่องน้ีด้วยว่า ที่แต่งวรรณคดีเร่ืองนี้ข้ึนก็เพ่ือ “สนองพระคุณ” ด้วยความจงรักภักดี และ 

กล่าวขออภัยที่ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาของวรรณคดีเรื่องนี้จากโบราณ ดังที่กล่าวไว้ในตอนสุดท้ายของเรื่องว่า

ขอพระองค์ทรงจ�าไว้ส�าเหนียก ดังนี้เรียกเรื่องสวัสดิรักษา

ส�าหรับองค์พงษ์กษัตริย์ขัตติยา ให้ผ่องผาสุกสวัสดิ์ขจัดภัย

บทโบราณท่านท�าเป็นค�าฉันท์ แต่คนนั้นมิใคร่แจ้งแถลงไข

จึงกล่าวกลับซับซ้อนเป็นกลอนไว้ หวังจะให้เจนจ�าได้ช�านาญ

สนองคุณมุลิกาสามิภักดิ์ ให้สูงศักดิ์สืบสมบัติพัสถาน

แม้นผิดเพ้ียนเปล่ียนเร่ืองเบ้ืองโบราณ ขอประทานอภัยโทษได้โปรดเอยฯ

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2529: 486)

ข้อความข้างต้นน้ีเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้ทราบว่า สนุทรภูม่ไิด้แต่งเนือ้หาค�าสอนของวรรณคดเีรือ่งน้ีขึน้เอง  

แต่ได้น�าเน้ือหาค�าสอนท่ีมีอยู่แล้วมาแต่งใหม่ โดยการเปลี่ยนฉันทลักษณ์ที่ใช้แต่งจากฉันท์เป็นกลอน นอกจากนี ้

ยงัแสดงให้เหน็ว่าสนุทรภูไ่ด้ปรบัเปลีย่นเนือ้หาบางประการให้เหมาะสมกบัการเป็นวรรณคดคี�าสอนโอรสของพระมหากษตัรย์ิ 

ซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าฟ้าดังข้อความว่า “ส�าหรับองค์พงษ์กษัตริย์ขัตติยา” ซึ่งต่างกับใน สวัสดิรักษาค�าฉันท ์ที่มีลักษณะ

ของเนือ้หาเป็นค�าสอนส�าหรับชายสามญัชนท่ัวไป มไิด้เป็นค�าสอนส�าหรับพระราชวงศ์ชัน้สงู ดงันัน้ สุนทรภูจ่งึได้กล่าว



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



เป็นการออกตัวขอโทษท่ีได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาจนอาจ “ผิดเพ้ียนเปลี่ยนเรื่องเบื้องโบราณ” ซ่ึงรายละเอียดของ 

การปรับเปลี่ยนเนื้อหาจาก สวัสดิรักษาค�าฉันท ์มาเป็น สวัสดิรักษาค�ากลอน ของสุนทรภู่ ผู้เขียนจะได้กล่าวต่อไป 

ก่อนทีจ่ะกล่าวถึงการปรับเปลีย่นเนือ้หาของสนุทรภู ่จะขอกล่าวถงึเนือ้หาของวรรณคดเีรือ่ง สวสัดริกัษาค�าฉนัท์  

ที่สุนทรภู่กล่าวว่าได้น�าเนื้อหามาสร้างใหม่เสียก่อนเพื่อให้เห็นว่า สวัสดิรักษาค�าฉันท์ ที่ปรับเปลี่ยนมาเป็น  

สวัสดิรักษาค�ากลอน นั้นมีลักษณะเป็นค�าสอนของชายสามัญชนอย่างไร

2. สวัสดิรักษาค�าฉันท์: ค�าสอนส�าหรับชายไทยสามัญชน

สวสัดริกัษา ทีส่นุทรภูก่ล่าวไว้ว่า “บทโบราณท่านท�าเป็นค�าฉนัท์” เรือ่งนีน่้าจะเป็นเรือ่งเดยีวกันกับสวสัดริกัษา 

ที่มีต้นฉบับเหลืออยู่ซึ่งแต่งด้วยค�าประพันธ์ประเภทกาพย์ฉบัง 16 จ�านวน 90 บท ทั้งนี้ การเรียกวรรณคดีเรื่องนี้ว่า

ค�าฉันท์ เนื่องมาจากกาพย์ฉบัง 16 นั้น กวีแต่โบราณจัดอยู่ในหมวดฉันท์ เช่น ใน จินดามณ ีของพระโหราธิบดี เรียก 

ฉันท์ฉบ�า หรอืฉนัท์ฉบงั และกวใีนอดตีใช้กาพย์ฉบงัแต่งร่วมกบัฉันท์ชนดิต่าง ๆ  ในวรรณคดีประเภทค�าฉันท์มาต้ังแต่

สมัยอยุธยา

เนื้อหาของ สวัสดิรักษาค�าฉันท์ เริ่มต้นด้วยบทไหว้พระรัตนตรัย กล่าวถึงที่มาของเนื้อหาว่ามาจาก  

“เบญจธาตกุถา” และแจ้งชือ่เรือ่งพร้อมวตัถุประสงค์ของการแต่งว่าเพือ่ป้องกนัจญัไรและดับทกุข์โศกโรคภยั เนือ้หาหลกั 

กล่าวถึงข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติต่าง ๆ เช่น ต่ืนมาให้สวดมนต์ ไม่ถ่มน�้าลายในขณะถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ  

ให้อาบน�้าให้สะอาด ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการออกรบ ค�าอธิษฐานขอพรในการรบเพื่อให้มีชัย เป็นต้น  

จบเรื่องด้วยการเขียนอัตวิพากษ์หรือวิจารณ์ตนเองโดยกล่าวว่างานของตนยังไม่สมบูรณ์ ขอให้ช่วยแก้ไขซ่อมแซม

สวัสดิรักษาค�าฉันท์ ไม่ปรากฏนามผู้แต่งและสมัยที่แต่งอย่างชัดเจน นันทา ขุนภักดี (2530) สันนิษฐานว่า

ผู้แต่งคือพระมหาราชครูในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ส่วน นิยะดา เหล่าสุนทร (2540: 71) กล่าวว่า  

สวสัดริกัษาค�าฉนัท์ มทีีม่าจาก ต�าราพไิชยสงคราม ซึง่เป็นต�าราทีม่มีาตัง้แต่สมยัอยธุยาตอนต้น เพราะมเีนือ้หาหลายตอน 

ทีต่รงกนั ส่วนผูเ้ขยีนมคีวามเห็นว่าสวัสดริกัษาอาจเป็นต�าราเก่าท่ีมมีานานแล้วและอาจเก่าพอ ๆ  กบั ต�าราพไิชยสงคราม  

เพราะใน ต�าราพิไชยสงคราม มีข้อความกล่าวถึงสวัสดิรักษาไว้ดังนี้ “ด้วยเดชะไชยภูมิโสภา ภูลสวัสดิรักษา  

เรอืงฤทธเิดโชไชย” (พไิชยสงครามไทย, ม.ป.ป.: 14) ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่าเรือ่งผูแ้ต่งและสมยัท่ีแต่ง สวสัดรัิกษาค�าฉนัท์  

อาจยังไม่มีข้อยุติในเวลานี้ สมควรที่จะต้องมีการศึกษาค้นคว้ากันต่อไป*

อนึ่ง ต�าราพิไชยสงคราม มีหลักฐานว่ามีอายุเก่าแก่ถึงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ตอนต้น ปรากฏในพระราชพงศาวดารหลวงประเสรฐิฯ ดงัข้อความทีว่่า “ครัน้สมเดจ็พระรามาธบิดสีร้างวดัพระศรสีรรเพช  

เสวยราชสมบัติ แรกท�าต�าราพิไชยสงคราม” นิยะดา เหล่าสุนทร (ม.ป.ป.) กล่าวว่า จากค�าว่า “แรกท�า” ท�าให้เกิด

*อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคิดว่า ผู้แต่ง สวัสดิรักษาค�าฉันท์ น่าจะเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างดีในเน้ือหาของ ต�าราพิไชยสงคราม  
เพราะมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกันมาก และผู้แต่งน่าจะเป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน” ดังจะเห็นได้จากข้อความอัตวิพากษ์หรือวิจารณ์ตนเอง 
ในตอนท้ายเรือ่งซึ่งมีลักษณะของการออกตัวคล้ายกับลักษณะของ “กวีชาวบ้าน” มากกว่า “กวีในราชส�านัก” ดังนี้ “ข้าขออภัยบาลี 
ข้าเฉลาเขลามี ที่บาทพลั้งพลาดขาดเหลือ ครุลหุขัดแข็งแฝงเฝือ ช่วยซ่อมแซมเจือ อย่าได้เยาะเย้ยแย้มยวน ข้าพึ่งสอนท�าเรรวน  
เรื่องราวเขียนควรดดัแปลงไว้สดุศาสนา” (สวสัดรัิกษาค�าฉนัท์ สภุาษติสนุทรภู ่และสุภาษติสอนเดก็, 2509: 12) ทัง้นี ้ตรศีลิป์ บญุขจร 
(2547: 28) กล่าวว่าความแตกต่างของประเพณอัีตวพิากษ์ระหว่าง “กวชีาวบ้าน” กบั “กวีราชส�านัก” ทีเ่ห็นได้ชดัเจนคอื กวีราชส�านกั 
แม้จะกล่าวถ่อมตวัว่าฝีมอืยงัด้อย แต่กม็ลีกัษณะม่ันใจในตนเองสงูด้วยการใช้ความเปรยีบในลกัษณะประเมนิค่าผลงานของตนเองว่า
มีคุณค่ายิ่ง ในขณะที่กวีชาวบ้านมักจะถ่อมตนและรู้ตัวว่ามีปัญญาน้อย จึงมักไม่ใช้ความเปรียบว่าผลงานตนเป็นเลิศ แต่จะถือว่าตน
สร้างงานเพื่อกุศล ความอหังการหรือความมั่นใจในฝีมือตนเองจึงไม่ปรากฏชัดเจนเท่า



สวสัดรัิกษาค�ากลอนของสนุทรภู:่ การปรบัเปลีย่นเน้ือหาจากวรรณคดีค�าสอนชายสามญัชนให้เป็นวรรณคดีค�าสอนเจ้านาย



ข้อสนันิษฐาน 2 แนวทาง แนวทางที ่1 สมเดจ็พระรามาธบิดีโปรดให้เขยีนต�าราพไิชยสงครามเป็นครัง้แรกเพราะแต่เดมิ 

ไม่เคยมมีาก่อน แนวทางที ่2 สมเดจ็พระรามาธบิดีโปรดให้รวบรวมต�าราพิไชยสงครามท่ีมอียูก่่อนหน้านีเ้ป็นครัง้แรก  

ซึง่นิยะดา เหล่าสุนทรมคีวามเหน็ว่า น่าจะเป็นแนวทางที ่2 คอืเป็นการโปรดให้รวบรวมจากของเดมิมากกว่าทีจ่ะเขยีน 

หรือแต่งขึ้นเป็นคร้ังแรก (นิยะดา เหล่าสุนทร, ม.ป.ป.: 196) แสดงให้เห็นว่า ต�าราพิไชยสงคราม เป็นต�ารา 

ที่มีอายุเก่าแก่มาก

เนื้อหาของ ต�าราพิไชยสงคราม มิได้กล่าวถึงการออกรบเท่านั้น แต่ยังกล่าวถึงเร่ืองที่ชายไทยทั่วไป 

ควรปฏิบัติด้วย วสันต์ มหากาญจนา แบ่งหมวดเนื้อหา ต�าราพิไชยสงคราม เป็น 3 หมวดใหญ่ ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์

และวิธีการรบ เช่น การเตรียมทัพ การเคลื่อนทัพ กลศึก ลักษณะช้างศึก ม้าศึก ฯลฯ 2. แบบแผนการปฏิบัต ิ

ของขุนนางและพระราชกิจพระมหากษัตริย์ เช่น ข้อปฏิบัติส�าหรับแม่ทัพ ค�าสอนเรื่องโลกวัตร ธรรมวัตร และ  

3. พิธีกรรมทางโหราศาสตร์ต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์ เคล็ด ลาง นิมิต มหาทักษาพยากรณ์ ข้อห้าม อุบาทว์ต่าง ๆ 

(วสันต์ มหากาญจนา, 2539: 19 - 20) ความเชื่อเร่ืองสวัสดิรักษาจัดอยู่ในหมวดท่ี 3 นี้ ผู้เขียนขอต้ังข้อสังเกตว่า 

อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่า ในการเรียบเรียง ต�าราพิไชยสงคราม ผู้เรียบเรียงได้น�าความเชื่อที่เกี่ยวกับสวัสดิรักษา 

ที่คนไทยเชื่ออยู่แล้วมาบรรจุไว้ในเนื้อหาในต�าราเรื่องนี้เพื่อช่วยในเรื่องขวัญและก�าลังใจในการออกศึกสงคราม

จุดประสงค์ของ ต�าราพิไชยสงคราม เขียนขึ้นเพื่อให้เป็นวิชาส�าคัญส�าหรับชายไทยสามัญทุกคน 

ได้ศึกษาเล่าเรียน เพราะหน้าที่ประการหนึ่งของชายไทยแต่สมัยโบราณคือการเป็นทหาร ดังที่ตอนต้นของต�ารา 

พไิชยสงครามกล่าวถงึจดุมุง่หมายของการเรยีบเรยีงต�าราเรือ่งนีไ้ว้ว่า “ต�านานโบราณสบืมา ประสทิธวิาจา ประเสรฐิ

ให้เช่ียวชาญ เราท่านร�า่เรยีนช�านาญ ส�าหรับทหาร จะร�า่จะเรยีนสบืไป ศรสีวสัดิว์ฒัเดโชไชย เรือ่งฤทธฦิๅไตร ส�าหรบั

พิไชยสงคราม” (พิไชยสงครามไทย, ม.ป.ป.: 4) ในสมัยอดีต การเรียนวิชาของชายไทยท่ัวไปต้องศึกษา ต�ารา 

พิไชยสงคราม นี้ให้ขึ้นใจ ชายไทยสมัยก่อนที่มีความรู้จึงน่าจะรู้จัก ต�าราพิไชยสงคราม เป็นอย่างดีและน่าจะเป็น 

ความรู้ส�าคัญของชายไทยที่มีการศึกษาในสมัยก่อน ดังหลักฐานปรากฏใน บทเสภาเรื่องขุนช้าง - ขุนแผน ตอนที่

กล่าวถึงพลายแก้วหรือขุนแผนเมื่อบวชเป็นเณรพลายแก้วและได้ไปเรียนวิชาความรู้กับขรัวมีท่ีวัดป่าเลไลยก์ 

สุพรรณบุรีซึ่งนอกจากจะได้ฝึกหัดเทศน์มหาชาติแล้ว วิชาหนึ่งที่เณรพลายแก้วเรียนจนแตกฉานคือ

เจ้าอุตส่าห์ศึกษาวิชาการ เขียนอ่านท่องได้แล้วไต่ถาม

ต�าหรับใหญ่พิชัยสงคราม สูรย์จันทร์ฤกษ์ยามก็รอบรู้ 

(เสภาเรื่องขุนช้าง - ขุนแผน ฉบับหอสมุดแห่งชาต,ิ 2513: 50)

เมื่อน�าเนื้อหาใน สวัสดิรักษาค�าฉันท ์มาเปรียบเทียบกับ ต�าราพิไชยสงคราม ก็จะพบข้อความซึ่งมีค�าสอน

และแนวคิดหลัก ๆ ตรงกันหลายข้อ เช่น ค�าสอนเกี่ยวกับการเตรียมตัวออกรบของทหาร หรือการกล่าวถึงข้อปฏิบัติ

และข้อห้ามต่าง ๆ ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงเมื่อพิจารณาเนื้อหาและแนวคิดแล้วจะเห็นความสัมพันธ์กัน 

อย่างชัดเจนระหว่างค�าสอนใน สวัสดิรักษาค�าฉันท ์และ ต�าราพิไชยสงคราม ดังจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบข้อความ

ในตารางต่อไปนี้
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ตวัอย่างท่ี 1 ข้อความตอนต้นเร่ืองของสวสัดริกัษาค�าฉนัท์ทีก่ล่าวว่า ต�ารานีเ้ป็นต�าราทีม่ไีว้ให้ปฏบิตัเิพือ่ป้องกนั 

เสนียดจัญไร

ข้อความในสวัสดิรักษาค�าฉันท์ ข้อความในต�าราพิไชยสงคราม

จะกล่าวในเบ็ญจธาตุกถา ชื่อสวัสดิรักษา 

ประกอบด้วยวิชชาการ

ส�าหรับผู้มีปรีชาชาญ ประพฤติตามโบราณ 

จะเกียจจะกันจัญไร

ต�ารานี้เป็นศิริสวัสดิมงคล พระอาจาริย กล่าวไว้ว่า

มีปัญญาอันประกอบด้วยวิชาการ ให้รักษาตัวเพื่อจะให้

แคล้วคลาศสาตราวุธโภยไภยอันตรายกันกฤติ อย่างเสนียด

จัญไรทั้งปวง แลให้ประพฤฒิตามกล่าวมานี้เถิด

ตัวอย่างที่ 2 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในร่างกาย

ข้อความในสวัสดิรักษาค�าฉันท์ ข้อความในต�าราพิไชยสงคราม

ถ้าถ่ายอุจจาระปัสสาว์ ปัจจิมอุตตรา 

เบื้องทิศนั้นโดยจง

อย่าถ่มเขฬะนั้นลง เป็นอัปมงคล 

จัณฑาลนุโทษอัปรีย์

เสร็จแล้วโสรจสรงวารี มณฑลอินทรีย์ 

บริสุทธิ์ทั่วสกนธ์กาย

แม้นมีกิจการมากมาย ไป่ได้อาบสบาย 

ชนสินธุ์ใสสะเบย

แต่พอลูบล้างเช็ดเชย พัตรากรเกย 

ช�าระทั้งกายบทมาลย์

หนึ่งกล่าวมาแต่โบราณ จะไปราชการ 

ซึ่งกิจกังวลอันมี

สระสรงเสร็จกายินทรีย์ เนืองนิตย์ลาลี 

แล้วค่อยด�าเนิรคลาดคลา

อนึง่ จะถ่ายมตูหนกัเบา ให้บ่ายไปประจมิแลอดุรทิศ 

จึ่งดี อย่าให้ถ่มน�้าลายลงที่อาจม ถ้าถ่มที่นั้นเจรจาหาสง่า

มิได้ ครั้นถ่ายทุกข์แล้วให้อาบน�้าเสีย ถ้าหาน�้าอาบมิได้  

ให้ล้างหน้าลูบตัวเสีย ถ้าจะไปราชการ ให้อาบน�้าเสียก่อน

แล้วจึ่งไป 



สวสัดรัิกษาค�ากลอนของสนุทรภู:่ การปรบัเปลีย่นเน้ือหาจากวรรณคดีค�าสอนชายสามญัชนให้เป็นวรรณคดีค�าสอนเจ้านาย



ตัวอย่างที่ 3 ค�าสอนให้อธิษฐานถึงแม่พระธรณีก่อนออกศึกสงครามเพื่อให้เกิดชัยชนะ 

ข้อความในสวัสดิรักษาค�าฉันท์ ข้อความในต�าราพิไชยสงคราม

เมื่อไปสู่สมรภูมิพึง ร�าลึกตรึกถึง 

คุณพระธรณีมารดา

จงใส่เหนือเกล้าเกศา แล้วตั้งสัตยา 

ธิษฐานอันมีตามนัย

ว่าข้าพเจ้าจักไป สงครามชิงชัย 

มิได้มุ่งร้ายหมายมือ

ให้ชีวิตท่านบันลือ ราชการรณฤๅ 

ประพฤติตามแผ่นดิน

เป็นข้านรนาถราชินทร์ โองการโดยถวิล 

ตรัสใช้ให้ตูข้ามา

ขอพระธรณีรักษา ปกป้องอาตมา 

อย่าให้ปราไชยัง

อนึง่ เมือ่จะเข้าการณรงค์นัน้ ให้จบพระนางธรณใีส่หัว  

แล้วธีษฐานว่า ข้าพเจ้าจะมุ่งหมายท�าร้ายแก่ผู้ใดหามิได้ 

มาราชการส�าหรับแผ่นดิน ขอพระนางธรณีมาเป็นที่พึ่ง  

จงช่วยคุ้มรักษาขออย่าให้อันตราย แลเอาคุณพระพุทธิเจ้า 

คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆเจ้า แลคุณบิดามารดา  

คุณอุปฌาอาจาริยจงมาเป็นที่พ�านักแก่ข้าพเจ้า ๆ  

จะออกณรงค์สงคราม ขอให้แคล้วคลาศเครื่องสาตราวุธ 

ฆ่าศึกทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้ามีสวัสดิมงคล

ตวัอย่างเนือ้ความทัง้ใน ต�าราพไิชยสงคราม และ สวสัดรัิกษาค�าฉนัท์ ทีย่กมาเปรียบเทยีบนี ้แสดงให้เหน็ว่า 

มีเนื้อความที่มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตนของชายสามัญชน ดังข้อความในตัวอย่างที่ 3 กล่าวถึงค�าอธิษฐานก่อนออกรบ 

ได้แนะน�าให้ผูอ้ธษิฐานกล่าวถงึตวัเองว่า เป็นข้านรนาถราชนิทร์ โองการโดยถวลิ ตรัสใช้ให้ตูข้ามา” (สวสัดิรักษาค�าฉนัท์)  

และ “ข้าพเจ้าจะมุ่งหมายท�าร้ายแก่ผู้ใดหามิได้ มาราชการส�าหรับแผ่นดิน” (ต�าราพิไชยสงคราม) แสดงให้เห็น 

กลุ่มเป้าหมายผู้รับสารของการสอนอย่างชัดเจน อันที่จริง ใน ต�าราพิไชยสงคราม ยังมีข้อความที่กล่าวถึงข้อปฏิบัติ

ของกษัตริย์และขุนนางราชการด้วยแต่นับว่ามีสัดส่วนไม่มากนัก ส่วนใน สวัสดิรักษาค�าฉันท์ ไม่ปรากฏข้อความ 

ที่อ่านแล้วจะให้หมายถึงเจ้านายหรือขุนนางเลยแม้แต่ประการเดียว จึงอาจกล่าวได้ว่า สวัสดิรักษาค�าฉันท์  

เป็นวรรณคดคี�าสอนส�าหรบัผูช้ายไทยชัน้สามญัชนทัว่ ๆ ไป ไม่ได้มุง่สอนชายไทยทีอ่ยูใ่นสถานภาพทางสงัคมระดบัสงู 

แต่อย่างใด

ดังนั้น เมื่อสุนทรภู่น�า สวัสดิรักษาค�าฉันท์ ซึ่งเป็นวรรณคดีค�าสอนชายไทยชั้นสามัญชนมาแต่งใหม่  

เพือ่ถวายเจ้านายในพระราชวงศ์ช้ันสงูระดบัเจ้าฟ้าซ่ึงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน สุนทรภูจึ่งต้องปรับเปลีย่น

เนื้อหาให้สอดคล้องกับบุคคลผู้รับการสอน ดังที่ผู้เขียนจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไป

3. จากสวัสดิรักษาค�าฉันท์ สู่สวัสดิรักษาค�ากลอนของสุนทรภู่: กลวิธีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาค�าสอนของสุนทรภู่

ให้เป็นวรรณคดีค�าสอนเจ้านาย 

เนือ่งจาก ต�าราพไิชยสงคราม เป็นต�าราส�าคัญเรือ่งหน่ึงของไทยทีผู่ช้ายไทยจ�าเป็นต้องศกึษา และมเีน้ือหา

สัมพันธ์อย่างยิ่งกับ สวัสดิรักษาค�าฉันท์ ดังที่กล่าวมา ดังนั้น เมื่อได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็น 

พระอาจารย์ถวายพระอกัษรแด่เจ้าฟ้าอาภรณ์ สุนทรภูค่งจะเล็งเหน็ว่าเนือ้หาของ สวสัดิรักษาค�าฉันท์ เป็นเร่ืองส�าคัญ

ทีพ่ระราชโอรสชัน้เอกของพระมหากษตัรย์ิควรจะต้องเรยีนรูไ้ว้เพือ่จะได้ทรงน�าไปปฏบิตัใิห้เกดิสริมิงคลแก่พระองค์ต่อไป  

สนุทรภูจ่งึได้น�าวรรณคดีเรือ่งนีม้าแต่งขึน้ใหม่เพือ่เป็นสือ่ในการสอน แต่เน่ืองจากเนือ้หาค�าสอนใน สวสัดรัิกษาค�าฉนัท์  

มุ่งไปที่การสอนชายสามัญชนดังที่กล่าวมา ในการนี้ สุนทรภู่คงจะได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตนก�าลังถวายค�าสอน 
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ทีเ่ป็นประโยชน์และเหมาะสมส�าหรบับคุคลทีอ่ยูใ่นสถานภาพระดับสูงระดับเจ้าฟ้า จึงได้ปรับเปล่ียนเน้ือหาให้เหมาะสม 

แก่สถานภาพของผูร้บัค�าสอน สวสัดริกัษาค�ากลอน จึงได้ผ่านกระบวนการ “แปรรูป” จากวรรณคดีค�าสอนชายสามญัชน 

ให้เป็นวรรณคดีค�าสอนส�าหรับเจ้านายอย่างสมบูรณ์ นอกจากน้ันผลการปรับเปลี่ยนยังแสดงลักษณะเฉพาะตน 

ในการสร้างสรรค์ค�าประพันธ์ของสุนทรภู่อีกด้วย 

เมื่อพิจารณาค�าสอนใน สวัสดิรักษาค�ากลอน เปรียบเทียบกับ สวัสดิรักษาค�าฉันท ์แล้วจะพบว่า สุนทรภู่

มวีธิกีารปรบัเปลีย่นเนือ้หา 3 รปูแบบ คอื 1. การตดัเนือ้ความออก  2. การสรปุย่อเนือ้ความ และ 3. การเพิม่เนือ้หาค�าสอน  

วิธีการที่สุนทรภู่เปลี่ยนแปลงจาก สวัสดิรักษาค�าฉันท ์มีดังนี้

3.1 การตัดเนื้อความ

3.1.1 ตัดประณามบทและบทอัตวิพากษ์ลงท้ายออก

ใน สวัสดิรักษาค�าฉันท์ ตอนต้นเรื่องมีการกล่าวไหว้พระรัตนตรัย และลงท้ายบทด้วยการกล่าวว่า  

ผลงานของตนยังอ่อนด้อยอยู่ขอให้ผู้อ่านช่วยแก้ไข ซึ่งเป็นลักษณะของการกล่าวถึงฝีมือของตนในลักษณะถ่อมตน 

ทัง้สองประการนีน้บัเป็นขนบของการแต่งวรรณคดไีทยทีน่ยิมเริม่ต้นด้วยประณามบทหรอืบทไหว้ครแูละลงท้ายด้วย

การวิพากษ์ผลงานของตัวเอง ใน สวัสดิรักษาค�ากลอน สุนทรภู่ตัดบทดังกล่าวออก ทั้งนี้ อาจเป็นด้วยลักษณะนิสัย

ของสุนทรภู่ที่จะไม่นิยมมีบทไหว้ครูและไม่เคยถ่อมตนว่าฝีมืออ่อนด้อยในผลงานของตัวเอง ยกเว้นวรรณคดีนิทาน

เรือ่ง กาพย์พระไชยสรุยิา ซ่ึงเป็นแบบเรยีนท่ีจ�าเป็นต้องมบีทไหว้พระรตันตรยัตอนเริม่ต้น แต่กเ็หน็ได้ว่า มใิช่ประณาม

บทของการแต่ง แต่เป็นบทไหว้ครูของการเริ่มต้นเรียนหนังสือ ท้ังนี้ ในอดีตเมื่อคนไทยจะเริ่มศึกษาเล่าเรียนวิชา  

จะต้องท�าพิธีไหว้ครูก่อนเสมอ เสฐียรโกเศศอธิบายว่า เมื่อเริ่มเรียน พระผู้เป็นอาจารย์จะเขียนพยัญชนะ ก ข ลงบน

กระดานด�าให้อ่านก่อน เรยีกว่าบอกหนงัสอื แต่ให้ว่า นโม พทฺุธาย สทิธ� เสยีก่อนแล้วจงึว่าตัวพยญัชนะ (เสฐยีรโกเศศ, 

2531: 154) เร่ือง กาพย์พระไชยสุริยา ก็เช่นกัน เนื่องจากสุนทรภู่ต้ังใจให้เป็นต�าราสอนอ่านภาษาไทยส�าหรับ 

เด็กหัดอ่านจึงต้องเริ่มต้นด้วยบทไหว้ครูก่อนเรียนซึ่งเป็นขนบของการเล่าเรียนวิชาของไทย 

ลกัษณะการไม่เขยีนประณามบทขึน้ต้นเรือ่งนอกจากจะแสดงลกัษณะเด่นในการสร้างสรรค์วรรณคดี

ของสนุทรภู่แล้ว ยงัแสดงลกัษณะร่วมของวรรณคดีในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้นทีป่รับเปล่ียนขนบจากวรรณคดีอยธุยา 

ดงัทีนิ่ธ ิเอยีวศรวีงศ์ (2543: 294) กล่าวว่า ความเปล่ียนแปลงของวรรณคดสีมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้นจากสมยัอยธุยา

คือการละทิง้จารตีทางวรรณกรรมของอยธุยาไปหลายประการ ประการหนึง่คอืลกัษณะทีเ่ป็นพธิกีรรมค่อย ๆ หายไป  

เห็นได้ชัดเจนจากในวรรณคดีหลายเรื่องซึ่งละเลยไม่เขียนค�าประณามบทขึ้นต้นงานวรรณคดี

3.1.2 การตัดเนื้อความค�าสอนที่เป็นการสอนชายชนชั้นสามัญออก

ใน สวัสดิรักษาค�าฉันท์ มีค�าสอนเรื่องการเตรียมตัวออกรบซึ่งมีเนื้อความตรงกับที่ปรากฏใน ต�ารา 

พิไชยสงคราม ข้อความที่ตรงกันนี้เป็นค�าสอนทหารที่จะออกศึกสงครามเพื่อให้ได้ชัยชนะ กล่าวคือ ในการออกรบ 

ก่อนไปทัพมีข้อห้ามว่า ไม่ให้ลูกเมียและคนที่อยู่ในบ้านทะเลาะเบาะแว้งกัน ด่าทอกัน ท�าร้ายกันจนโลหิตไหล  

ห้ามตหีม้อข้าว ห้ามคนในบ้านร้องร�าท�าเพลง เพราะจะไม่เป็นมงคล ส่วนข้อควรปฏบิติัก่อนออกรบ ให้ร�าลึกพระคณุ

บิดามารดา แม่พระธรณี พระมหากษัตริย์ และให้สวดมนต์ร�าลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและทศบารมีของพระพุทธเจ้า 

และให้อัญเชิญเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ เทพารักษ์ รวมถึงท้าวจตุโลกบาลเพื่อมาคุ้มครองให้พ้นจากอันตราย 

ในการออกรบ ใน สวัสดิรักษาค�ากลอน สุนทรภู่ตัดเนื้อความในส่วนนี้ออกไปทั้งหมดเพราะเป็นค�าสอนส�าหรับทหาร

สามัญทั่วไป ไม่ใช่ข้อปฏิบัติส�าหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าซึ่งถ้าออกสงครามจะอยู่ในฐานะของแม่ทัพ



สวสัดรัิกษาค�ากลอนของสนุทรภู:่ การปรบัเปลีย่นเน้ือหาจากวรรณคดีค�าสอนชายสามญัชนให้เป็นวรรณคดีค�าสอนเจ้านาย



นอกจากนี ้ใน สวสัดรัิกษาค�าฉนัท์ ข้อห้ามและข้อควรปฏบิติัหลายอย่างเป็นพฤตกิรรมของชนช้ันสามัญ  

เช่น ข้อห้ามเรือ่งไม่ให้ใช้ชายผ้านุง่มาเชด็หน้า ห้ามใช้ผ้านุง่มาสวมเป็นเส้ือ ห้ามใช้ผ้าทีนุ่ง่แล้วมาโพกศรีษะ หรอืห้าม

เรื่องไม่ให้เอากระบวยที่ท�าจากกะลามะพร้าวมาใช้ล้างหน้า

อย่าเอาชายพกชายผ้า นุ่งเช็ดพักตรา 

จะอับจะเศร้าศรีหมอง

อย่าเอาบวยพร้าวตักกรอง ล้างหน้าเนืองนอง 

อาจารย์บัญญัติตามบรรพ์

(สวัสดิรักษาค�าฉันท์ สุภาษิตสุนทรภู่ และสุภาษิตสอนเด็ก, 2509: 5) 

ใน สวสัดริกัษาค�ากลอน สนุทรภู่ตดัข้อห้ามเหล่านีอ้อกไปทัง้หมดเพราะเป็นพฤติกรรมของชาวบ้านสามญัชน  

ไม่ใช่วิถีชีวิตของเจ้านายในพระราชวงศ์

3.2 ย่อเนื้อความค�าสอนให้สั้นลง

นอกจากการตัดข้อความท่ีไม่เหมาะสมกับสถานภาพเจ้านายชั้นสูงแล้ว เนื้อความบางอย่างที่สุนทรภู่ 

ยงัคงเหน็ว่าใช้ได้แต่อาจจะลงรายละเอยีดมากเกนิไป สนุทรภู่กไ็ด้ย่อเนือ้ความให้สัน้ลง กล่าวคือใน สวสัดรัิกษาค�าฉนัท์  

มีข้อห้ามเก่ียวกับการร่วมประเวณีกับสตรีในโอกาสต่าง ๆ โดยแจกแจงรายละเอียดหลายประการ เช่น ข้อห้าม 

ร่วมประเวณีกับสตรีชรา สตรีพิการ สตรีมีระดู รวมถึงระบุถึงวันที่ห้ามร่วมประเวณี ได้แก่ วันพระ วันสงกรานต์  

วนัแรกเข้าพรรษา วนัทีเ่กดิจนัทรคราสและสรุยิคราสรวมถึงวนัเกดิของตนเองเนือ่งจากจะไม่เป็นมงคล ซ่ึงมเีนือ้ความ

ยืดยาวและฟังดูมีลักษณะเป็นเรื่องของคนชั้นสามัญมาก ดังนี้

อย่าเสพสตรีทุรพล แก่ชราพิกล 

พยาธิเราพลันชรา

สตรีถึงคัดสวะสา ฤดูมีมา 

อย่าได้ส้องเสพกามกล

จะเศร้าเสียศรีทรพล พฤฒิภาพเร่งรน 

ทั้งพยาธิโรคพลันชรา

จักเสียสิทธิเดชา เสียสวัสดิสุขา 

ก�าลังจะพลันเหือดหาย

อย่าได้สมรสกล�้ากลาย วันจาตุทสาย 

วันบัณณรสีอัฐมี

ห้ามวันสงกรานต์ดิถี จันทรคราสสูรีย ์

ดิถีเป็นอุปราคา

ห้ามวันแรกเข้าพรรษา วันเกิดอาตมา 

บัญญัติจงได้ตามนัย



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ศุกลปักษ์วันทวาทไส เป็นกาเลไท 
บังคับต้องหญิงมิดี

(สวัสดิรักษาค�าฉันท์ สุภาษิตสุนทรภู่ และสุภาษิตสอนเด็ก, 2509: 6 - 7)

ใน สวัสดิรักษาค�ากลอน สุนทรภู่ไม่ได้ตัดเนื้อหาค�าสอนส่วนนี้ออกไป เพราะน่าจะเห็นว่าเป็นเรื่อง 
ธรรมดาสามัญของโลก แต่ได้กล่าวสรุปเนื้อความค�าสอนตอนน้ีอย่างรวบรัดและกระชับโดยไม่จ�าเป็นต้องแจกแจง 
รายละเอียดดังข้อความเดิม ดังนี้

อนึ่งวันจันทร์คราสตรุษสารทสูรย์ วันเพ็ญบูรณ์พรรษาอัชฌาสัย
ทั้งวันเกิดเริดร้างให้ห่างไกล ห้ามมิให้เสนหาถอยอายุ
แม้นสตรีมีระดูอย่าอยู่ด้วย ถ้ามิม้วยก็มักเสียจักษุ
มักเกิดมีฝีพองเป็นหนองพุ ควรท�านุบ�ารุงองค์ให้จงดี

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2529: 486)

3.3 การเพิ่มเนื้อความค�าสอน
นอกจากนี ้ใน สวสัดริกัษาค�ากลอน สนุทรภูย่งัได้เพ่ิมเตมิเนือ้ความค�าสอนทีไ่ม่ปรากฏใน สวสัดริกัษาค�าฉนัท์  

ขึ้นมา ได้แก่เรื่องการเลือกสีเคร่ืองแต่งกายออกรบตามสีวันซ่ึงเป็นการเพ่ิมเข้ามาเพ่ือให้เนื้อหาค�าสอนสมบูรณ์ขึ้น  
ค�าสอนเรื่องของการแต่งกายในการออกรบน้ีนับว่าเป็นค�าสอนที่เหมาะสมกับบุคคลที่อยู่ในสถานภาพพระราชโอรส
ของพระเจ้าแผ่นดินซึง่เมือ่ออกศกึสงครามย่อมอยูใ่นฐานะแม่ทพั เพราะทหารทัว่ไปย่อมมเีครือ่งแบบประจ�าตนส�าหรบั
สวมใส่ออกรบอยู่แล้ว แต่ผู้เป็นแม่ทัพจะต้องแต่งเครื่องทรงให้ดูสูงสง่าที่เป็นที่เกรงขามแก่ทหารและเหล่าศัตรู 

น่าตั้งข้อสังเกตว่า สุนทรภู่น�าเรื่องการแต่งกายตามสีวันเพื่อความเป็นมงคลมาจาก ต�าราพิไชยสงคราม 
โดยตรง* เพราะใน สวัสดิรักษาค�าฉันท ์ไม่ปรากฏเนื้อความค�าสอนเรื่องการแต่งกายออกรบของแม่ทัพนี้

ทั้งนี้ ความเชื่อเร่ืองสีประจ�าวันเป็นความเชื่อที่มาจากต�านานของศาสนาพราหมณ์ในต�านานเรื่อง  
เฉลิมไตรภพ ที่กล่าวถึงพระอิศวรสร้างเทวดานพเคราะห์ประจ�าวันโดยใช้สัตว์แต่ละชนิดมารวมกันป่นเป็นผงธุลีและ
ใช้ผ้าสต่ีางกนัห่อผงนัน้เกดิเป็นเทวดาประจ�าวนั เช่น เทวดาวนัอาทิตย์เกดิจากราชสห์ี 6 ตวั ทีบ่ดเป็นผงแล้วใช้ผ้าสแีดง 
ห่อพรมน�า้อ�ามฤตกลายเป็นเทวดากายสแีดงชือ่อาทิตย์ (ดูเนือ้ความการสร้างเทพประจ�าวนัใน พระยาราชภกัดี (ช้าง), 
2545: 17) ส่วนศันสนีย์ วีระศิลป์ชัยกล่าวว่า ความเชื่อเร่ืองการแต่งกายตามสีประจ�าวันจะเกิดมงคลมาจากเรื่อง
ความเชื่อเรื่องเทวดา สัปตเคราะห์หรือที่รู้จักในนามแม่ซื้อซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 องค์ แต่ละองค์มีสีกายแตกต่างกัน 
เป็นทีม่าของสปีระจ�าวนัทัง้ 7 (ศนัสนย์ี วรีะศลิป์ชยั, 2553: 38) การแต่งกายโดยใช้เส้ือผ้าตามสีของเทวดาประจ�าวนั 
เชื่อว่าจะท�าให้เกิดมงคลแก่ตัว

*ข้อความทีก่ล่าวถึงการแต่งกายแม่ทพัเพือ่ออกรบใน ต�าราพไิชยสงคราม เริม่ต้นด้วยการกล่าวว่า “สิทธกิารยิ ผิจะยาตรานรากร  
นระพฤนทพยห์ุ ให้รูค้ณุโทษในวนัจะยาตรานัน้ จึง่ประกอบด้วยการสงคราม เมือ่ขนุพลจะยาตราในวนั ๑ ไซ้ ให้ยาตราโดยสารโสลก 
กล่าวมาดัง่นี”้ (พไิชยสงครามไทย, ม.ป.ป.: 76) จากนัน้กล่าวถึงการแต่งกายในแต่ละวนัและการถอือาวธุให้ต้องโฉลก มข้ีอน่าสงัเกตว่า  
สขีองเคร่ืองแต่งกายทีสุ่นทรภูก่ล่าวไว้ใน สวสัดรัิกษาค�ากลอน มบีางวนัทีไ่ม่ตรงกบัต�าราพไิชยสงคราม เช่น วนัพธุ ในต�าราพไิชยสงคราม 
กล่าวว่า “ยาตราวันพธุสนุกัขนาม กินอาหารแล้วประดบัอาภรณ์เขยีวศรใีบตองถอืดาบ” (พไิชยสงครามไทย, ม.ป.ป.: 77) ส่วนของสุนทรภู ่
กล่าวว่า “วันพุธสดุดด้ีวยสแีสด กับเหลือบแปดปนประดบัสลับสี” (ชวีติและงานของสุนทรภู,่ 2529: 484)



สวสัดรัิกษาค�ากลอนของสนุทรภู:่ การปรบัเปลีย่นเน้ือหาจากวรรณคดีค�าสอนชายสามญัชนให้เป็นวรรณคดีค�าสอนเจ้านาย



ผู้เขียนคิดว่า ความนิยมและความเชื่อเร่ืองการแต่งกายตามสีวันว่าเป็นมงคลนี้นับว่าเป็นความเชื่อ 

ที่สืบทอดกันมาของคนท่ีอยู่ในวัง ส่วนชาวบ้านสามัญชนทั่วไปคงไม่ถืออย่างเคร่งครัดมากนัก ในนวนิยายเรื่อง  

สี่แผ่นดิน ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้กล่าวถึงการแต่งกายของสาวชาววังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งน่าจะเป็นแบบแผนของชาววังที่ยึดปฏิบัติกันมานาน 

ดังที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้ให้แม่แช่มอธิบายให้แม่พลอยซึ่งเป็นลูกสาวฟังเกี่ยวกับการแต่งกายตามสีวัน

ของสาวชาววังในตอนท่ีพาพลอยเข้ามาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคร้ังแรกว่าแต่ละวันจะต้องนุ่งผ้าห่มผ้าสีอะไร 

ตามแบบแผนของชาววงั และส�าทบัพลอยถงึระเบยีบแบบแผนในการแต่งกายของชาววงัว่า “จ�าไว้นะพลอย อย่าไปแต่งตวั 

เร่อร่าเป็นคนบ้านนอก เดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่เป็นชาววังแล้วไม่สอน” (รายละเอียดโปรดดู หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ 

ปราโมช, 2531: 57)

ข้อความท่ียกมาเห็นได้ว่า ชาววังมีระเบียบแบบแผนการแต่งกายที่ชัดเจน ซ่ึงคนที่อยู่ในวังหลวงสมัยนั้น

นับว่าเป็นผู้ทันสมัย ผู้ท่ีไม่ใช่ชาววังมักจะไม่รู้แบบแผนธรรมเนียม คนที่แต่งตัวไม่เหมือนชาววังก็จะถูกค่อนขอดว่า 

เป็นผูไ้ม่มแีบบแผนหรอืแต่งตวัไม่เป็น หม่อมเจ้าพูนพิศมยั ดิศกลุ พระธดิาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ ซึ่งเคยประทับอยู่ในพระบรมมหาราชวังเล่าไว้ในหนังสือ สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ว่า พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ออกแบบพระราชทานให้เจ้านายผู้หญิงเป็นผู้น�าในการแต่งกาย ดังนั้นถ้าเห็นใครท�าอะไร 

ผิดแบบแผน เช่น แต่งกายไม่ถกูสวีนักจ็ะมคี�ากล่าวว่า “เร่อร่าราวกบัชาวนอกวงั” (หม่อมเจ้าพนูพศิมยั ดศิกลุ, 2534: 

263) แบบแผนของชาววังน้ีคงถือปฏิบัติกันมานาน ตามชีวประวัติ สุนทรภู่อาศัยอยู่ในพระราชวังหลังกับมารดา 

มาตัง้แต่เดก็ และเมือ่เข้ารบัราชการในกรมพระอาลักษณ์กอ็ยูใ่นพระบรมมหาราชวงั สุนทรภูค่งจะได้เหน็แบบธรรมเนยีม 

การแต่งกายของชาววังท่ีมีแบบแผนมากกว่าคนนอกวัง สุนทรภู่ซึ่งนับว่าเป็น “ชาววัง” คนหนึ่งก็น่าจะซึมซับ 

แบบแผนธรรมเนยีมและความเชือ่ดงักล่าวนีม้า จึงเหน็ความส�าคญัของการแต่งกายตามสีวนัว่าจะก่อให้เกดิสิรมิงคล

แก่ผูส้วมใส่ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกบัท่ีกล่าวไว้ใน ต�าราพไิชยสงคราม จงึได้เพิม่เป็นเนือ้หาค�าสอนเกีย่วกบัการแต่งกาย 

เพื่อออกรบตามสีวันใน สวัสดิรักษาค�ากลอน

อกีเร่ืองหนึง่ทีเ่ป็นค�าสอนทีไ่ม่ปรากฏใน สวสัดรัิกษาค�าฉนัท์ คอื สอนไม่ให้ดดุ่าสนุขัทีเ่ห่าหอน ดังข้อความว่า

อนึ่งสุนัขมักเฝ้าแต่เห่าหอน อย่าขู่ค่อนด่าว่าอัชฌาสัย

เสียสง่าราศีมักมีภัย คนมิได้ย�าเยงเกรงวาจา

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2529: 485)

ถ้าพจิารณาแล้ว อาจตีความได้ว่าเป็นค�าสอนท่ีเป็นความเปรียบมใิห้ลดตัวลงไปโต้ตอบกบับคุคลท่ีต�า่ศกัดิก์ว่า  

เพราะจะส่งผลให้เสียสง่าราศี และผูอ้ืน่อาจไม่เกรงใจ ดงันัน้ จงึควรวางพระองค์ให้เหมาะสมกบัสถานภาพเพือ่ “สง่าราศ”ี  

และให้คน “ย�าเยงเกรงวาจา” น่าสังเกตว่า ค�าสอนนี้มีแนวคิดที่คล้ายคลึงกับค�าสอนโบราณที่ปรากฏมาแล้วใน  

ร่ายสุภาษิตพระร่วง ที่สอนว่า “อย่าตีสุนัขห้ามเห่า” (ประชุมสุภาษิตพระร่วง, 2542: 19) หรือใน โคลงประดิษฐ์

พระร่วง ที่สอนว่า “ติสวานการห้ามเห่า อย่าแสวง” (ประชุมสุภาษิตพระร่วง, 2542: 47) 

นอกจากนีย้งัมเีนือ้หาค�าสอนท่ีเพิม่ขึน้มาซึง่แสดงให้เหน็การให้ความส�าคัญเรือ่งความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์

กับมนุษย์ และมนษุย์กบัธรรมชาต ิเช่น การสอนให้แสดงความเคารพต่อผูค้วรเคารพซึง่เรือ่งนีน้บัว่าเป็นมงคลข้อหนึง่

ในมงคล 38 ประการ ตามแนวคดิทางพระพทุธศาสนา เช่น การสอนให้เคารพพระสงฆ์ “อน่ึงพบปะพระสงฆ์ทรงศีลา  

ไม่วันทาถอยถดทั้งยศทรัพย์” หรือการเคารพผู้มีพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ “อน่ึงเล่าเข้าที่ศรีไสยาสน์  
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อย่าประมาทค�านับลงกับหมอน เป็นนิรันดรสรรเสริญเจริญพร คุณบิดรมารดาคุณอาจารย์” นับเป็นการสอน 

ให้เป็นผู้มีคุณธรรมในเรื่องความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะเนื้อหาที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติในทรรศนะของสุนทรภู่ด้วยการเคารพธรรมชาติที่เอื้อต่อการด�ารงชีวิต ท�าให้ไม่คิดละเมิดหรือ

ท�าลายธรรมชาติให้สญูเสียไป เช่น เม่ืออาบน�า้เสรจ็ให้ “ค�านับพระคงคาเป็นอาจิณ” หรอื “อนึง่อย่าว่าแดดแลลมฝน”  

เนื้อหาค�าสอนเหล่านี้ไม่ปรากฏใน สวัสดิรักษาค�าฉันท์

อน่ึง จากข้อสรุปของนันทา ขุนภักดี ที่กล่าวว่าความเชื่อที่ไม่ปรากฏในส�านวนฉบับอยุธยาแต่มาปรากฏ 

ในงานของสุนทรภู่ เป็นความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยหรือเป็นความเชื่อที่เพิ่มเติมขึ้นมา ผู้เขียนยังไม่อาจ

คล้อยตามได้อย่างสนิทใจ เพราะจากการศึกษาของผู้เขียน ความเชื่อท่ีไม่ปรากฏในส�านวนเก่าแต่ปรากฏในส�านวน

ของสุนทรภู่นั้น ผู้เขียนพบว่าสุนทรภู่ได้น�าความเชื่อจากโบราณมาน�าเสนอไว้ มิได้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัย

ที่สุนทรภู่แต่งวรรณคดีเรื่องนี้แต่อย่างใด เช่น เร่ืองการแต่งกายออกรบของแม่ทัพตามสีของวันท่ีสุนทรภู่กล่าวไว้ 

แต่ไม่ปรากฏใน สวสัดรัิกษาค�าฉนัท์ ตามทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ อนัท่ีจรงิเป็นความเช่ือทีเ่ก่าแก่มาตัง้แต่สมยัอยธุยาตอนต้น 

และปรากฏใน ต�าราพไิชยสงคราม ซึง่เป็นต�าราทีม่คีวามสมัพนัธ์อย่างยิง่กบัการแต่ง สวสัดริกัษาค�าฉนัท์ แสดงให้เหน็ว่า 

ในการแต่ง สวัสดิรักษาค�ากลอน สุนทรภู่ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือมีความรู้ในเรื่องต�าราที่สัมพันธ์กับความเชื่อใน 

สวัสดิรักษาค�าฉันท์ ด้วย และน่าจะเห็นว่าความเชื่อโบราณเรื่องการแต่งกายตามสีวันของแม่ทัพในการออกรบนี ้

เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่เจ้านายระดับสูงซึ่งอาจอยู่ในฐานะของแม่ทัพน�าศึกเม่ือเกิดสงคราม  

ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่แต่งวรรณคดีเรื่องนี้บ้านเมืองยังไม่อาจหมดสิ้นสงครามไปเสียทีเดียว

การปรบัเปลีย่นเนือ้หาค�าสอนของสนุทรภูใ่น สวสัดิรักษาค�ากลอน จาก สวสัดิรักษาค�าฉันท์ ให้เป็นวรรณคดี

ค�าสอนส�าหรบัเจ้านายระดบัสงู ท�าให้ สวสัดิรกัษาค�ากลอน ของสนุทรภู่มลีกัษณะเด่นทีต่่างไปจากสวสัดริกัษาส�านวนอืน่  

และจากการพิจารณาผลการศึกษาเน้ือหาของนันทา ขุนภักดี ที่ได้สรุปตารางเปรียบเทียบเนื้อหาที่ตรงกันและ 

แตกต่างกันของสวัสดิรักษาแต่ละส�านวนที่น�ามาศึกษา* ผู้เขียนพบว่าเนื้อหารายละเอียดทุกฉบับจะต่างกับฉบับของ

สนุทรภู ่แต่จะไปตรงกบั สวสัดริกัษาค�าฉนัท์ แสดงให้เหน็ว่าในการสร้างสรรค์วรรณคดเีรือ่งสวสัดริกัษาเป็นส�านวนใหม่ขึน้  

ผู้สร้างสรรค์สวัสดิรักษาส�านวนอื่นยังคงลักษณะของค�าสอนชายสามัญชนเอาไว้ ในขณะที่ สวัสดิรักษาค�ากลอน  

ของสุนทรภู่มีลักษณะเด่นคือการเป็นวรรณคดีค�าสอนเจ้านายอย่างเด่นชัด 

นอกจากการปรับเปลี่ยนเนื้อหาท่ีมีลักษณะค�าสอนชายสามัญชนให้เป็นค�าสอนส�าหรับเจ้านายแล้ว ใน  

สวัสดิรักษาค�ากลอน ยังมีการใช้ค�าที่แสดงให้เห็นลักษณะวรรณคดีค�าสอนส�าหรับเจ้านายได้อีกประการหนึ่ง  

กล่าวคือ แม้ว่าใน สวัสดิรักษาค�าฉันท์ จะมีการใช้ค�าที่เป็นค�าราชาศัพท์ด้วย แต่ก็เห็นได้ว่าเป็นการใช้ค�าทั่วไป 

ในลักษณะ “ศัพท์กวี” (poetic diction) มากกว่าที่จะมุ่งหมายให้เป็นค�าราชาศัพท์ที่ใช้เฉพาะส�าหรับเจ้านาย  

เพราะยังปรากฏการใช้ค�าสามัญปะปนอยู่มาก เช่น

*วรรณคดีเรื่องสวัสดิรักษาที่นันทา ขุนภักดีน�ามาศึกษามี 5 ส�านวน ได้แก่ สวัสดิรักษาค�าฉันท์ สวัสดิรักษาค�ากลอน 

ฉบับสุนทรภู่ สวสัดริกัษาค�ากลอนฉบบัเมอืงเพชร สวสัดริกัษาฉบบัหอพระสมดุวชริญาณ และสวสัดริกัษาฉบบันครปฐม แต่เนือ่งจาก

ฉบบันครปฐมนัน้เป็นฉบบัทีค่ดัลอกส�านวนของสนุทรภู ่นนัทา ขนุภกัดจีงึตดัออกไปไม่น�ามาเปรยีบความแตกต่างของเนือ้หา คงเหลอื

ส�านวนที่น�ามาเปรียบเทียบเพียง 4 ส�านวน เท่านั้น รายละเอียดการเปรียบเทียบแต่ละส�านวนโปรดดูบทที่ 4 ในงานวิจัยของนันทา 

ขุนภักดี (2530)



สวสัดรัิกษาค�ากลอนของสนุทรภู:่ การปรบัเปลีย่นเน้ือหาจากวรรณคดีค�าสอนชายสามญัชนให้เป็นวรรณคดีค�าสอนเจ้านาย



หนึ่งกล่าวห้ามไว้โดยการ ตามนัยโบราณ 

อย่านอนเบื้องซ้ายสตรี

ห้ามแขนทั้งสองหนุนศี รษะให้ภคิน ี

อย่าให้ข้ามบาทบาทา

เวลาร่วมรสเสน่หา เสร็จกิจแล้วมา 

อุทกามาสรงล้างพักตร์

(สวัสดิรักษาค�าฉันท์ สุภาษิตสุนทรภู่ และสุภาษิตสอนเด็ก, 2509: 5) 

ส่วนใน สวัสดิรักษาค�ากลอน จะเห็นความแตกต่างของการใช้ค�าราชาศัพท์ได้อย่างชัดเจนว่ามิได้เป็น 

การใช้ค�าราชาศัพท์ในกรณีทั่วไปหรือใช้ในลักษณะของศัพท์กวี แต่แสดงให้เห็นว่าสุนทรภู่ตั้งใจเลือกใช้ค�าราชาศัพท์

ที่มุ่งสื่อสารถึงผู้รับค�าสอนโดยตรงคือเจ้าฟ้าอาภรณ์ ซึ่งทรงด�ารงสถานภาพอยู่ในระดับเจ้านายชั้นสูงในพระราชวงศ์

อย่างเฉพาะเจาะจงกว่า ดังตัวอย่าง

อนึ่งพระองค์ทรงเจริญเพลินถนอม อย่าให้หม่อมห้ามหลับทับหัตถา

ภิรมย์รสอตส่าห์สรงพระคงคา เจริญราศีสวัสดิ์ขจัดภัย

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2529: 484)

หรือ

อนึ่งผ้าภูษาทรงณรงค์รบ ให้มีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี

วันอาทิตย์สิทธิโชคโฉลกดี เอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคล

เครื่องวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาว จะยืนยาวชันษาสถาผล

อังคารม่วงช่วงงามสีครามปน เป็นมงคลขัตติยาเข้าราวี

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2529: 484)

ดังนั้น ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า หากจะจัดกลุ่มวรรณคดีเรื่องนี้ในฐานะวรรณคดีค�าสอนโดยแบ่งตาม 

กลุม่เป้าหมายของผูร้บัการสอนแล้ว วรรณคดเีรือ่ง สวสัดริกัษาค�ากลอน ของสนุทรภูก่จ็ะต้องจดัให้อยูค่นละกลุม่ย่อยกัน 

กับวรรณคดีเรื่องนี้ในส�านวนอ่ืน คือเป็นค�าสอนส�าหรับเจ้านายระดับสูง ในขณะที่ส�านวนอื่นเป็นวรรณคดีค�าสอน

ส�าหรบัชายสามญัทัว่ไป และจงึไม่น่าจะเป็นตามข้อสรุปของนนัทา ขนุภกัดี ทีก่ล่าวว่าเนือ้หาของฉบบัอืน่ท่ีไม่ตรงกับ

สุนทรภู่นั้น เป็นความเชื่อที่เลิกไปแล้วหรือเป็นความเชื่อท่ีเพ่ิมข้ึน เพราะความแตกต่างของเนื้อหาความเชื่อ 

ในแต่ละส�านวนมาจากจุดมุ่งหมายที่ต่างกันในเรื่องกลุ่มเป้าหมายของผู้รับการสอน

4. สวัสดิรักษาค�ากลอน: การปรับเปลี่ยนที่แสดงอัตลักษณ์ของสุนทรภู่ 

แม้วรรณคดีเรื่อง สวัสดิรักษาค�ากลอน จะมีขนาดสั้นและเป็นวรรณคดีที่สร้างสรรค์ข้ึนจากวรรณคดีเก่า

มใิช่การสร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ทัง้หมดเหมอืนกบัวรรณคดีเร่ืองอืน่ของสุนทรภู ่แต่ผลงานเร่ืองนีก้ย็งัคงแสดงอตัลกัษณ์

หรือลักษณะเด่นของสุนทรภู่ไว้ได้เช่นเดียวกับผลงานเรื่องอื่นของท่าน ทั้งนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในการสร้างสรรค์

วรรณคดีแต่ละเรื่อง แม้ว่าจะเป็นการน�าวรรณคดีเร่ืองท่ีมีอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ข้ึนใหม่ แต่วรรณคดีเร่ืองเก่า 
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ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่น้ันก็ย่อมแสดงลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกับเร่ืองเดิมตามทัศนะการมองโลกและการตีความ

ของผู้สร้างสรรค์ใหม่ ซึ่ง สวัสดิรักษาค�ากลอน ของสุนทรภู่ก็มิได้เป็นข้อยกเว้น

ผูเ้ขยีนขอสรปุอตัลกัษณ์ของสนุทรภู่ท่ีปรากฏผ่านการปรบัเปลีย่นเนือ้หาในวรรณคดีเรือ่ง สวสัดิรกัษาค�ากลอน  

ดังนี้

4.1 ลักษณะเด่นของการประพนัธ์ของสุนทรภู ่ปรากฏในด้านรูปแบบการแต่ง สุนทรภูเ่ลือกใช้ฉันทลักษณ์

ประเภทกลอนสภุาพหรอืกลอนตลาดในรปูของกลอนเพลงยาวซึง่เป็นรปูแบบการประพนัธ์ทีส่นุทรภูช่�านาญมากและ

ใช้ในการแต่งวรรณคดีเรื่องส�าคัญ และยังปรากฏอัตลักษณ์ในเรื่องลีลาการประพันธ์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวในด้าน 

การเล่นเสียงสัมผัสคล้องจองเพื่อตกแต่งความไพเราะทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะอันเป็นลักษณะเด่น 

ที่เห็นได้ชัดเจน ดังตัวอย่าง

แล้วเอื้อนอรรถตรัสความที่ดีก่อน จะถาวรพูนเกิดประเสริฐศักดิ์

ด้วยราศีที่ชะลอนรลักษณ์ อยู่พระพักตร์แต่ทิวาเวลากาล

ยามกลางวันนั้นว่าพระราศี สถิตที่วรองค์ให้สรงสนาน

พระอุระประสุคนธ์วิมลมาลย์ จะส�าราญโรคาไม่ราคี

(ชีวิตและงานของสุนทรภู,่ 2529: 483)

ตัวอย่างข้อความท่ียกมานี้ แสดงลักษณะการตกแต่งเสียงให้เกิดความไพเราะด้วยเสียงสัมผัสคล้องจอง 

ในแต่ละวรรคทั้งเสียงสัมผัสสระและเสียงสัมผัสพยัญชนะ โดยเฉพาะการใช้เสียงสัมผัสในในต�าแหน่งที่เป็นช่วง 

แบ่งจังหวะย่อยภายในวรรคของกลอน ได้แก่ ต�าแหน่งค�าที่สามกับสี่ และต�าแหน่งค�าที่ห้ากับค�าที่หกหรือค�าที่เจ็ด

ของวรรค เช่น ด้วยราศีทีช่ะลอนรลักษณ์ หรือ พระอรุะประสคุนธว์มิลมาลย์ ซึ่งลักษณะนี้นับเป็นอัตลักษณ์ที่เด่นชัด

อย่างหนึ่งของการประพันธ์กลอนของสุนทรภู่ (โปรดดูลักษณะเด่นของการใช้สัมผัสในในกลอนสุนทรภู่เพ่ิมเติมที่  

ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต, 2545: 73 – 74)

นอกจากนี้ในการแต่งวรรณคดีทุกเร่ือง สุนทรภู่จะไม่นิยมการไหว้ครูหรือประณามบทในตอนต้นเรื่อง  

และไม่มีการอัตวิพากษ์ในเชิงออกตัวหรือถ่อมตัวในตอนท้ายเร่ือง ดังที่สุนทรภู่ได้ตัดเนื้อความที่เป็นค�าประณามบท

และการอัตวิพากษ์ออกโดยไม่ค�านึงว่าต้นฉบับ สวัสดิรักษาค�าฉันท์ ซึ่งเป็นที่มาของวรรณคดีเรื่องนี้จะมีเนื้อความ 

ในส่วนนี้ ลักษณะนี้นับเป็นอัตลักษณ์ของสุนทรภู่ในการประพันธ์ผลงาน

4.2 คณุลกัษณะของความเป็นครูของสนุทรภู ่ในฐานะวรรณคดคี�าสอน การปรบัเปลีย่นเนือ้หาวรรณคดี

เรือ่งนีใ้ห้เหมาะสมแก่บุคคลท่ีรับการสอนได้แสดงให้เหน็คณุลกัษณะความเป็นครทูีดี่ของสนุทรภูท่ีเ่ลอืกเนือ้หาการสอน 

ให้เหมาะสมแก่ศิษย์ผู้รับการสอน นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นความปรารถนาดีที่ครูมีต่อศิษย์ด้วยการแทรกข้อความ

กล่าวเตือน “ศิษย์” ของตนอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมา และสื่อสารถึงผู้รับการสอนโดยตรง ดังข้อความที่สุนทรภู ่

กล่าวในตอนต้นเรือ่งว่า “อย่าลมืหลงจงอตุส่าห์รกัษาสริ ิตามคตโิบราณท่านขานไข” และกล่าวย�า้ในตอนท้ายเรือ่งว่า  

“ขอพระองค์ทรงจ�าไว้ส�าเหนยีก ดงันีเ้รยีกว่าสวสัดริกัษา ส�าหรบัองค์พงศ์กษตัรย์ิขตัตยิา ให้ผ่องผาสกุสวสัดิข์จดัภยั” 

แม้ว่า “ศิษย์” ที่สุนทรภู่ถวายการสอนในครั้งนี้จะมีฐานันดรสูงศักดิ์เป็นถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชั้นเอก 

ของพระมหากษัตริย์ แต่สุนทรภู่ก็ถือว่าตนเป็นครูซึ่งมีหน้าที่ในการส่ังสอนตักเตือนศิษย์ให้มีความก้าวหน้ารุ่งเรือง 

ลักษณะเช่นนี้ก็ยังปรากฏใน เพลงยาวถวายโอวาท วรรณคดีค�าสอนอีกเรื่องหนึ่งของสุนทรภู่ที่แสดงให้เห็น 

ความปรารถนาดทีีค่รมูต่ีอศษิย์ (รายละเอยีดโปรดดู วรีวัฒน์ อนิทรพร, 2559) รวมถงึปรากฏลักษณะการกล่าวเตือน



สวสัดรัิกษาค�ากลอนของสนุทรภู:่ การปรบัเปลีย่นเน้ือหาจากวรรณคดีค�าสอนชายสามญัชนให้เป็นวรรณคดีค�าสอนเจ้านาย



ศิษย์หรือผู้เรียนใน กาพย์พระไชยสุริยา วรรณคดีอีกเรื่องที่สุนทรภู ่แต่งโดยมีจุดมุ ่งหมายเพื่อใช้เป็นต�ารา 

สอนการอ่านภาษาไทยด้วย ดังข้อความว่า “ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย ไม้เรียวเจียวเหวย กูเคยเข็ดหลาบขวาบเขียว  

หนัหวดปวดแสบแปลบเสยีว หยกิซ�า้ช�า้เขยีว อย่าเทีย่วเล่นหลงจงจ�า” (รวมนทิานสภุาษติและบทเห่กล่อมของสนุทรภู,่  

2529: 527)

ลักษณะเด่นอกีประการหนึง่คอืความรอบรูข้องสนุทรภู ่ในการประพนัธ์วรรณคดทีกุเรือ่ง สนุทรภูแ่สดงให้เหน็ 

ความรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญประการหนึ่งของครูที่ดี ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต (2561)  

กล่าวว่า สุนทรภู่เป็นผู้มีความรอบรู้ที่เป็นสหวิทยาการ มีนิสัยใฝ่รู้และน�าความรู้นั้นมาถ่ายทอดในผลงาน ซึ่งใน  

สวัสดิรักษาค�ากลอน ได้แสดงให้เห็นความรอบรู้ของสุนทรภู่จากการศึกษา ต�าราพิไชยสงคราม และจากวรรณคดี 

ค�าสอนโบราณเช่นเรื่อง สุภาษิตพระร่วง โดยน�ามาปรับใช้ในเนื้อหาค�าสอน ดังการเพิ่มค�าสอนเกี่ยวกับการแต่งกาย

ออกรบของแม่ทัพซึ่งปรากฏใน ต�าราพิไชยสงคราม แต่ไม่ปรากฏใน สวัสดิรักษาค�าฉันท์ ท�าให้เนื้อหาค�าสอน 

มีความสมบูรณ์ครบถ้วน

นอกจากนี้ จากเนื้อหาของ สวัสดิรักษาค�ากลอน ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากส�านวนเดิมคือการสอนเร่ืองการวางตัว

ให้เหมาะสม และการสอนให้เหน็ความส�าคญัของความกตญัญูรูค้ณุ การเคารพผูค้วรเคารพ ได้แสดงให้เหน็ว่า สนุทรภู ่

มไิด้มุง่สอนเฉพาะเนือ้หาท่ีเป็นความรูท้างวชิาการแก่ศษิย์ของตนเท่านัน้ แต่ยงัได้สอดแทรกการสอนคณุธรรมจรยิธรรม 

พร้อมกันไป สิ่งนี้นับเป็นคุณลักษณะความเป็นครูที่ดีของสุนทรภู่ในการสั่งสอนศิษย์ของตนให้ถึงพร้อมทั้งความรู ้

และคุณธรรม

4.3 โลกทศัน์ของสุนทรภู่ทีม่คีวามเคารพต่อธรรมชาติ นอกจากการสอนเรือ่งความเชือ่แล้ว เนือ้หาค�าสอน 

ที่สุนทรภู่เพิ่มขึ้นมายังแสดงให้เห็นความเคารพต่อธรรมชาติรอบตัว ดังที่สอนว่า “เมื่อสรงน�้าส�าเร็จเสร็จธุระ ค�านับ

พระคงคาเป็นอาจณิ” และ “อนึง่อย่าว่าแดดแลลมฝน อย่ากังวลเร่งวนัให้พลันดับ เมือ่เช้าตรู่สุริยงจะลงลับ จงค�านบั

สุริยันพระจันทร” ท้ังน้ีอาจอธิบายได้ว่า สุนทรภู่มีทรรศนะว่าโดยเนื้อแท้ธรรมชาติเช่น แดด ลม ฝน หรือความมืด

ความสว่างนั้นเป็นภาวะของความเป็นไปในโลกนี้ เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของโลก มนุษย์ 

จงึไม่ควรไปกล่าวต�าหนติเิตียนธรรมชาต ินอกจากนีย้งัมองว่าธรรมชาติมคีณุค่าแก่มนษุย์จงึเป็นสิง่ทีม่นษุย์ควรเคารพ 

เน้ือความค�าสอนนีไ้ม่ปรากฏใน สวสัดริกัษาค�าฉนัท์ แสดงให้เหน็โลกทศัน์ทีใ่ห้ความส�าคญัของการอยูร่่วมกนัระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติของสุนทรภู่

อาจกล่าวได้ว่าการสร้างสรรค์วรรณคดเีรือ่ง สวสัดริกัษาค�ากลอน ของสนุทรภูน่อกจากจะเป็นการสบืทอด

คตินิยมของคนไทยเกี่ยวกับความเชื่อของชายไทยในเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในชีวิตประจ�าวันแล้ว  

ยังแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ระหว่างค�าสอนกบัสังคม ซึ่งแม้ความเชื่อเหล่านี้อาจคลายลงไปในปัจจบุัน แต่ก็นับได้ว่า

วรรณคดเีรือ่งนีไ้ด้มบีทบาทส�าคญัในการบนัทกึและถ่ายทอดความเชือ่ในด้านต่าง ๆ  หรือเรียกได้ว่าเป็นประวติัศาสตร์

ความเช่ือของคนไทยให้คนรุน่หลงัได้ศกึษา และเมือ่พิจารณาจากข้อห้ามและข้อควรปฏบิตัแิล้วจะพบว่า แม้บางเรือ่ง

เป็นความเชือ่ท่ีพสิจูน์ไม่ได้ และดูเหมอืนว่าเป็นเพยีงความเช่ือทีส่บืต่อกนัมา แต่หากพจิารณาให้ด ีความเชือ่หลายอย่าง 

ก็อาจอธบิายเหตผุลได้ในแง่ให้เอาใจใส่เรือ่งของสขุภาวะ ความสะอาด ซึง่จะส่งผลให้ร่างกายปลอดจากโรคภยัไข้เจบ็ 

รวมถึงเรื่องการปลูกฝังความประพฤติที่ส่งผลให้เป็นคนดีมีความกตัญญู สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมสง่าราศีของ 

ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะบุคคลที่สุนทรภู่ตั้งใจถวายการสอนในคร้ังนี้เป็นเจ้านายชั้นสูงในพระราชวงศ์ท่ีจะต้องมีบทบาท

ส�าคัญต่อบ้านเมืองในอนาคต สุนทรภู่จึงได้เลือกสรรเนื้อหาค�าสอนท่ีจะช่วยส่งเสริมพระเกียรติยศ “ให้สูงศักด์ิ 

สืบสมบัติพัสถาน”



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ดังน้ัน แม้ว่าตัวบทค�าสอนสวัสดิรักษาของเก่าที่น�ามาสืบทอดนี้จะเป็นค�าสอนส�าหรับชายไทยที่อยู่ในช้ัน

สามัญชน แต่ด้วยคุณค่าของเนื้อหาค�าสอนที่สามารถปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง สุนทรภู่

จึงได้น�าค�าสอนนี้มาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานภาพของผู้รับการสอน จน สวัสดิรักษาค�ากลอน ส�านวน

ของสุนทรภู่กลายเป็นวรรณคดคี�าสอนส�าหรบัเจ้านายชัน้สงู ดงัทีส่นุทรภูไ่ด้กล่าวไว้ว่า วรรณคดเีรือ่ง สวสัดริกัษาค�ากลอน  

นี้ “เป็นของคู่ผู้มีอิสริยยศ จะปรากฏเกิดลาภไม่สาบสูญ สืบอายุสุริยวงศ์พงศ์ประยูร ให้เพิ่มพูนภิญโญเดโชไชย”

ความสรุป

ผลการศกึษาทีก่ล่าวมานีจ้งึสรปุได้ว่า สวสัดิรักษาค�ากลอน ได้แสดงให้เหน็วธิกีารของสุนทรภูใ่นการปรับเปลีย่น 

เนื้อหาค�าสอนที่เดิมเป็นค�าสอนบุคคลสามัญชนให้มาเป็นวรรณคดีค�าสอนส�าหรับเจ้านายระดับสูงคือพระราชโอรส

ของพระมหากษตัรย์ิ ซึง่ถ้าพจิารณาในฐานะและบทบาทของครกูน็บัได้ว่าสนุทรภูไ่ด้เลือกเรือ่งทีจ่ะสอนนีไ้ด้เหมาะสม 

กับผู้รับการสอน นอกจากนี้ แม้วรรณคดีเรื่อง สวัสดิรักษาค�ากลอน ของสุนทรภู่จะมีขนาดไม่ยาวนักและเป็นเรื่องที่

สนุทรภู่มไิด้คดิเนือ้หาขึน้เองท้ังหมด แต่ลกัษณะการปรบัเปลีย่นจากส�านวนเก่าทีม่ผีูอ้ืน่แต่งไว้ให้เป็นส�านวนของสนุทรภูเ่อง  

ก็ยังได้แสดงอัตลักษณ์ของสุนทรภู่ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏอย่างเด่นชัด
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การเล่าเรือ่งในอรรถกถาพทุธาปทาน

The Narrative System of Atthakathā Buddhāpadāna
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเล่าเรื่องในอรรถกถาอปทานเฉพาะเรื่องพุทธาปทาน ตามแนวคิดของโครงเรื่อง

บันเทิงคดี ผลการศึกษาพบว่าโครงเรื่องในพุทธาปทาน มีความต่อเนื่องกับส่วนน�าเรื่องของอรรถกถาอปทาน โดยมีการล�าดับเรื่อง 

แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนน�าเรื่อง ประกอบด้วยคาถาเริ่มต้นพระคัมภีร์ และนิทานกถา 2. อัพภันตรนิทาน ไม่มีความเกี่ยวข้อง

กับล�าดับเหตุการณ์ในส่วนน�าเรื่องและเรื่องพุทธาปทาน เพราะเป็นเพียงการอธิบายศัพท์ในเรื่องอปทานแทรกเข้ามาเท่านั้น 3. ส่วน

เปิดเรือ่งของพุทธาปทานประกอบด้วยส่วนเกริน่เรือ่งและส่วนเชือ่มเรือ่ง 4. ส่วนด�าเนนิเรือ่ง แบ่งเป็นการกระท�าทีเ่ป็นกศุลกรรมและ

การกระท�าที่เป็นอกศุลกรรม 5. ส่วนปิดเร่ืองเป็นการสรรเสริญพระพทุธเจ้าทีท่รงคณุความด ีและทรงเป็นผูเ้ล่าเรือ่งพระพทุธเจ้าในอดตี 

รวมทัง้เหตทุีพ่ระองค์ได้เป็นพระพทุธเจ้าด้วย การเล่าเรือ่งของพทุธาปทานมลีกัษณะเด่นทีน่�าเรือ่งเล่าทีเ่ป็นการกระท�าดีและการกระท�าไม่ดี

ของพระพุทธเจ้าเม่ือครั้งเป็นพระโพธิสัตว์มาเล่าต่อเนื่องกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการกระท�าที่ผู ้กระท�าต้องรับผลทั้งสองด้าน 

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าที่แม้ทรงบรรลุธรรมแห่งการหลุดพ้นแล้วก็ไม่อาจท�าลายกฏแห่งกรรมนี้ได้

ค�าส�าคัญ: อรรถกถา, อปทาน, การเล่าเรื่อง

บทน�า

อปทานเป็นพระสูตรในพระสุตตันตปิฎกซึ่งเป็นคัมภีร์รวบรวมพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง 

แก่บคุคล โดยมเีรือ่งเล่าประกอบตามวาระโอกาสต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ ทีฆนกิาย มชัฌมินกิาย สงัยตุตนกิาย  

อังคุตตรนิกาย และขุททกนิกาย อปทานเป็นคัมภีร์ล�าดับที่ 13 ในหมวดขุททกนิกาย มีรูปแบบค�าประพันธ์เป็นฉันท์

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ที่มักเรียกกันว่าคาถา แม้เนื้อความของฉันท์นั้นจะต่อเนื่องเข้าใจได้ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ภาษาบาลีที่ใช้แต่งนั้น 

เก่าและห่างจากสมัยของผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ในยุคหลังมากข้ึน ท�าให้ตีความและเข้าใจยาก จึงได้มีการแต่งอรรถกถา 

ขยายความอปทานข้ึน เรียกว่า อรรถกถาอปทาน หรือชื่อเฉพาะคือ คัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี ซ่ึงในคัมภีร์คันธวงส ์

ได้ระบุว่าพระพุทธโฆษเป็นผู้แต่ง (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2526: 295 - 296) 

เนือ้หาของอรรถกถาอปทานว่าด้วยเรือ่งอดีตชาตขิองพระพทุธเจ้า เร่ืองของพระปัจเจกพทุธเจ้า พระเถระ 

และพระเถร ีแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคที ่1 กล่าวถงึประวติัของพระพุทธเจ้าเมือ่เสวยพระชาติในสมยัพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ  

เรื่องของพระปัจเจกพุทธเจ้า 38 พระองค์ เร่ืองของพระเถระ เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ รวม 410 รูป  

ส่วนภาคที ่2 กล่าวถงึเรือ่งของพระเถระอกี 151 รปู และเรือ่งของพระเถร ี40 รปู รวมเรือ่งในอรรถกถาอปทาน 640 เรือ่ง 

อรรถกถาอปทานหรือคัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินีเป็นงานเขียนที่มีระบบการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ ในบรรดา 

เรื่องอปทานที่แบ่งเป็น 4 กลุ่มเรื่องย่อยตามฐานะของผู้กระท�าเหตุการณ์ในเรื่อง คือ พุทธาปทาน เรื่องราวของ

พระพทุธเจ้า ปัจเจกพทุธาปทาน เรือ่งราวของพระปัจเจกพทุธเจ้า เถราปทาน เรือ่งราวของพระเถระ และเถรีอปทาน 

เรือ่งราวของพระเถร ีเร่ืองพทุธาปทานและปัจเจกพทุธาปทาน พระพุทธเจ้าเป็นผู้เล่าเร่ือง ส่วนเถราปทานและเถรีปทาน  

พระเถระและพระเถรเีป็นผูเ้ล่าเรือ่งของตนเอง แต่ละกลุ่มเร่ืองจึงสามารถแยกออกจากกันได้โดยไม่ท�าให้เสียเนือ้ความ  

มเีพยีงพทุธาปทานท่ีมคีวามเชือ่มต่อกบัส่วนน�าเรือ่งด้วยมเีนือ้หาเป็นเรือ่งราวของพระพทุธเจ้าเช่นเดยีวกนั บทความนี้ 

จะศึกษาการเล่าเรื่องพุทธาปทาน โดยวิเคราะห์การล�าดับเรื่องต้ังแต่ส่วนน�าเรื่องของอรรถกถาปทานเชื่อมต่อถึง 

พุทธาปทานว่ามีลักษณะอย่างไร และด้วยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยศึกษาจาก 

“พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปลพระสตุตันตปิฎก ขทุทกนกิาย อปทาน เล่มที ่8 ภาคที ่1 ฉบบัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

ในพระบรมราชปูถมัภ์ ฉบับพมิพ์เนือ่งในวโรกาส เฉลมิพระชนมพรรษาครบ 5 รอบพระนกัษตัร 5 ธนัวาคม พทุธศกัราช 2530”  

โดยมีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอรรถกถาอปทาน

2. ศึกษาหนังสือ เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา

3. วิเคราะห์กลวิธีการเรียบเรียงเรื่องในอรรถกถาอปทานตามแนวทางการศึกษาโครงเรื่องของบันเทิงคดี

4. สรุปผลและอภิปรายผล

5. น�าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา

โครงเรื่อง (plot) คือการจัดล�าดับเหตุการณ์ ซ่ึงอาจมีการเรียงล�าดับเหตุการณ์ใหม่ ไม่เป็นไปตามเวลา 

ท่ีเกดิขึน้จรงิตามตัวเรือ่ง (story) เพราะโครงเรือ่งเป็นลกัษณะการเล่าเรือ่งทีผู่เ้ขยีนต้องการน�าเสนอต่อผูอ่้าน แต่ตัวเรือ่ง 

เป็นเพียงข้อมูลที่ผู ้อ่านจะรู้ได้เมื่อน�ามาปะติดปะต่อกันเอง โครงเรื่องจึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่สุดของเร่ือง  

โดยโครงเรื่องที่ดีควรมีความเป็นเอกภาพคือมี ตอนต้น ตอนกลาง และตอนจบ (อิราวดี ไตลังคะ, 2546: 3, 6)  

ตามลักษณะและความส�าคัญของโครงเรื่องของเร่ืองเล่าบันเทิงคดีดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าส่วนส�าคัญของโครงเรื่อง
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จะประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือส่วนที่เป็นการเปิดเรื่อง ส่วนที่สองคือการด�าเนินเรื่องที่ต่อเน่ืองจาก 

ส่วนเปิดเรื่อง ส่วนนี้จะเป็นการด�าเนินเหตุการณ์ที่มีความขัดแย้งจนน�าไปสู่ส่วนสุดท้าย คือส่วนปิดเรื่องหรือจบเรื่อง 

ซึ่งเป็นการคลี่คลายความขัดแย้ง ทั้งสามส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างมีเอกภาพและเป็นเหตุเป็นผลกัน

เม่ือได้ศึกษาอรรถกถาอปทานเฉพาะเรือ่งพทุธาปทานแล้วพบว่า อรรถกถาอปทานมกีารเล่าเรือ่งคล้ายกับ

เรือ่งเล่าบนัเทงิคด ีจงึสามารถแบ่งองค์ประกอบของเรือ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนน�าเรือ่ง ส่วนด�าเนนิเรือ่ง และส่วนปิดเรือ่ง  

แต่ด้วยเหตท่ีุอรรถกถาอปทานเป็นเรือ่งเล่าทีมี่กลุ่มเร่ืองย่อย 4 กลุ่มเร่ืองดังท่ีกล่าวแล้ว แต่ละกลุ่มเร่ืองจึงมอีงค์ประกอบ 

ของเรื่องตามลักษณะเรื่องเล่าเฉพาะกลุ่มเรื่อง แต่ผู้อ่านรับรู้ได้ว่าเป็นอรรถกถาอปทานเช่นเดียวกัน เพราะมีการใช้

ส่วนน�าเรื่องร่วมกัน ฉะนั้น เพื่อความเข้าใจชัดเจน จึงจะเรียกส่วนน�าเรื่องรวมของอรรถกถาอปทานว่า ส่วนน�าเรื่อง 

และเรียกส่วนน�าเรื่องของพุทธาปทานว่า ส่วนเปิดเรื่อง ดังสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้

1. ส่วนน�าเรื่อง

ส่วนน�าเรือ่งปรากฏอยู่ตอนต้นของอรรถกถาอปทาน ก่อนจะเล่าเรือ่งพทุธาปทาน ส่วนน�าเรือ่งนีป้ระกอบด้วย 

ส่วนส�าคัญ 2 ส่วน คือ คาถาเริ่มต้นพระคัมภีร์ และนิทานคาถา

1.1 คาถาเริ่มต้นพระคัมภีร์ เป็นบทกล่าวเริ่มต้นของอรรถกถาจารย์ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนที ่1 การน้อมไหว้และสรรเสรญิพระรตันตรยั ส่วนที ่2 เหตขุองการเรยีบเรยีงพระคมัภีร์ และส่วนที ่3 วตัถปุระสงค์

ของการเรียบเรียงพระคัมภีร์ ดังปรากฏความ ดังนี้

ส่วนที่ 1 การน้อมไหว้และสรรเสริญพระรัตนตรัย

ข้าพเจา้ขอไหว้พระพุทธเจา้ผู้ประเสรฐิสดุ หาบคุคลเปรียบปานมไิด้ ผูเ้สดจ็ขึน้สู่

สาครคือไญยธรรม ผู้ข้ามสาคร คือสงสารได้แล้ว ด้วยเศียรเกล้า. ขอไหว้พระธรรม 

อนัยอดเยีย่มสงบละเอยีดลกึซึง้ เหน็ได้แสนยากอนักระท�าภพน้อยและภพใหญ่ให้บริสุทธิ์

ซ่ึงพระสมัพทุธเจ้าบูชาแล้ว ด้วยเศยีรเกล้า. ขอไหว้พระสงฆ์ผูป้ราศจากทกุข์ ไม่มเีครือ่งข้อง 

คือกิเลส ผู้เป็นทักขิไณยบุคคลผู้สูงสุด มีอินทรีย์สงบ ผู้ปราศจากอาสวะ ด้วยเศียรเกล้า.

(พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 2530: 11)
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การน้อมไหว้และการสรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นไปตามธรรมเนียมการเรียบเรียงอรรถกถา ดังใน 

อรรถกถาชาดกมีบทประณามคาถา เนื้อความท�านองเดียวกับอรรถกถาอปทาน ความว่า “ข้าพเจ้าขอกราบไหว้

พระพทุธเจ้า ผูป้ระเสรฐิสดุ หาบุคคลผูเ้ปรยีบปานมไิด้ ... ด้วยเศยีรเกล้า พร้อมทัง้พระธรรมอนัลกึซ้ึง สงบยิง่ ละเอยีด

ยากที่คนจะมองเห็นได้ ... อีกทั้งพระสงฆ์ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องข้อง ผู้สูงสุดแห่งหมู่ ...หาอาสวะมิได้.” (วรภัทร์ ภู่เจริญ 

และคณะ, 2544) หรือในคันถารัมภกถาของอรรถกถาวิมานวัตถหุรือคัมภีร์ปรมัตถทีปน ีมีบทน้อมไหว้และสรรเสริญ

พระรัตนตรัยความว่า

ข้าพเจ้าขอไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีพระมหากรุณา เป็นนาถะ ทรงข้ามสังสารสาคร

ด้วยไญยธรรม ทรงแสดงธรรมอันละเอียดลุ่มลึกมีนัยวิจิตร

ข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมสูงสุดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว ซึ่งเป็น 

เครื่องน�าผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะออกไปจากโลก.

ข้าพเจ้าขอไหว้พระอริยสงฆ์ผู้สมบูรณ์ด้วยคุณ มีศีลเป็นต้น ต้ังอยู่ในมรรคผล  

เป็นบุญเขตอันยอดเยี่ยม.

(วรภัทร์ ภู่เจริญ และคณะ, 2544)

การน้อมไหว้และสรรเสริญพระรัตนตรัยเช่นนี้เพื่อเป็นการบูชาผู้ที่ควรบูชาและเพื่อเป็นสิริมงคล 

แก่ผู้เรียบเรียงคัมภีร์ให้มีก�าลังใจด�าเนินงานส�าเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้โดยปราศจากอุปสรรค 

ส่วนที่ 2 เหตุของการเรียบเรียงพระคัมภีร์

... ด้วยการนอบน้อมพระรตันตรยัอันวเิศษซึง่ข้าพเจ้าได้ตัง้ใจกระท�าโดยพเิศษนัน้  

ข้าพเจ้าอันพระเถระท้ังหลายผู้เป็นปราชญ์ยิ่งกว่าปราชญ์ ผู ้รู ้อาคมคือพระปริยัติ 

ผู้เป็นวิญญูชนมียศใหญ่ ได้ขอร้องด้วยการเอื้อเฟื้อแล้ว ๆ  เล่า ๆ  เป็นพิเศษว่า ท่านขอรับ

ท่านควรแต่งอรรถกถาอปทานว่าด้วยเรื่องราวที่เคยประพฤติมาในกาลก่อน.

(พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 2530: 11 - 12)

ความส่วนที่ 2 นี้ เป็นการบอกให้ทราบว่าอรรถกถาจารย์เรียบเรียงคัมภีร์นี้ขึ้นตามค�าขอร้องเป็นพิเศษ

ของนักปราชญ์ และผู้รอบรู้ในคัมภีร์ต่าง ๆ

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์การเรียบเรียงพระคัมภีร์

... เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจักแสดงอรรถสังวรรณนาอันงดงามแห่งอปทานว่าด้วย

เรื่องราวที่เคยประพฤติมาในกาลก่อน ซึ่งแสดงข้อแนะน�าอันพิเศษในพระไตรปิฎก 

ที่ยังเหลืออยู่ตามนัยแห่งพระบาลีทีเดียว โดยกล่าวถึงด้วยวิธีนี้ว่าเรื่องราวอันดีเยี่ยมนี้ 

ใครกล่าว กล่าวไว้ทีไ่หนเมือ่ไรและเพือ่อะไร. เพราะฉะนัน้เพือ่ความเป็นผู้ฉลาดในนทิาน
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ทั้งหลาย ข้าพเจ้าจะกล่าววิธีน้ัน ๆ อันแปลกจากกันตามท่ีเกิดก่อนหลัง จะเป็นเครื่อง

ท�าให้การเล่าเรียนและทรงจ�าได้ง่ายขึ้น.

ในช้ันเดิม เรื่องราวนั้นท่านรจนาไว้ในภาษาสิงหล และในอรรถกถาของเก่า 

ย่อมไม่ให้ส�าเร็จประโยชน์ตามที่สาธุชนต้องการเหตุนั้น ข้าพเจ้าจักอาศัยนัยตาม 

อรรถกถาของเก่านั้น เว้นข้อความท่ีคลาดเคลื่อนเสีย ประกาศแต่เนื้อความท่ีพิเศษ 

ออกไปจักกระท�าการพรรณนาเนื้อความที่แปลกและดีที่สุดแล.

(พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 2530: 12)

ความส่วนที่ 3 นี้ เป็นการแสดงวัตถุประสงค์ในการเรียบเรียงว่าต้องการเรียบเรียงเรื่องราวโดยให้ 

รายละเอียดว่าผู้ใดกล่าวเรื่องนี้ กล่าวท่ีใด เมื่อใด และเพ่ือเหตุใด ด้วยการอาศัยความจากอรรถกถาที่มีมาแต่เดิม 

แต่จัดการช�าระความที่คลาดเคลื่อน และล�าดับความใหม่ เพื่อให้ได้เนื้อความดีที่สุด

จากข้อความทั้ง 3 ส่วน จะเห็นได้ว่าคาถาเร่ิมต้นพระคัมภีร์นี้เป็นเหมือนค�าน�าที่ผู้เรียบเรียงแสดง 

ให้ผู้อ่านทราบถึงเหตุของการแต่งและจุดมุ่งหมายในการแต่งก่อนเข้าสู่เรื่องต่อไป

1.2 นิทานคาถา เป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชีวิตของพระพุทธเจ้า 3 ช่วง คือทูเรนิทานกถา อวิทูเร

นิทานกถา และสันติเกนิทานกถา

1.2.1 ทูเรนิทานกถา กล่าวถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเกิดเป็นพระโพธิสัตว์สุเมธดาบสในสมัย

พระพทุธเจ้าทปัีงกรและได้รบัการพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต จนถึงสมยัทีท่รงเกดิเป็นพระเวสสนัดร 

ดังความเบื้องต้นว่า

ในนิทานเหล่านั้น ที่ชื่อว่าทูเรนิทานมีดังต่อไปนี้

เล่ากนัมาว่า ในทีส่ดุสีอ่สงไขยยิง่ด้วยก�าไรแสนกัปนบัแต่ภทัรกปัน้ีไป ได้มนีครหน่ึง 

นามว่า อมรวดี ในนครนั้นมีพราหมณ์ชื่อสุเมธอาศัยอยู่ เขามีก�าเนิดมาดีจากทั้งสองฝ่าย

คอืฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดา มคีรรภ์อนับรสิทุธิน์บัได้เจด็ชัว่ตระกลู ใคร ๆ  จะคดัค้านดถูกู

เกี่ยวกับเรื่องชาติมิได้ มีรูปสวยน่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณอันงามยิ่ง  

เขาไม่กระท�าการงานอย่างอื่นเลย ศึกษาแต่ศิลปะของพราหมณ์เท่านั้น.

(พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 2530: 13)

1.2.2 อวิทูเรนิทานกถา กล่าวถึงครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตจนมาประสูติ 

เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้ ดังความเบื้องต้นว่า

ก็เมื่อพระโพธิสัตว์อยู่ในดุสิตบุรีนั่นแล ชื่อว่าความโกลาหลคือความแตกตื่น 

เรื่องพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้ว. จริงอยู่ ในโลกย่อมมีความโกลาหล 3 ประการเกิดขึ้น 

คือ โกลาหลเรื่องกัป 1 โกลาหลเรื่องพระพุทธเจ้า 1 โกลาหลเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิ 1.

(พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 2530: 101)
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1.2.3 สันติเกนิทานกถา กล่าวถึงเร่ืองราวหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งเสด็จปรินิพพาน  

ดังความเบื้องต้นว่า

ก็สันติเกนิทาน ท่านกล่าวว่า ย่อมได้เฉพาะในที่นั้น ๆ อย่างนี้ว่า “สมัยหนึ่ง  

พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันอันเป็นอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี 

ใกล้กรุงสาวัตถี” ดังน้ีและว่า “ประทับอยู่ในกูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน ใกล้กรุงเวสาลี” 

ดงันี ้ท่านกล่าวไว้อย่างนีก้จ็รงิ แต่ถงึอย่างนัน้ สนัตเิกนทิานแม้นัน้พงึทราบตัง้แต่ต้นอย่างนี.้

(พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 2530: 152)

ในบรรดานทิานกถาท้ัง 3 ส่วนนี ้อวทูิเรนทิานกถาและสนัติเกนทิานกถาเป็นการเล่าเร่ืองต่อเนือ่งกนัไปจนจบ  

โดยมีความยาวใกล้เคยีงกนั ขณะทีท่เูรนทิานกถายาวว่านทิานกถาอกีสองส่วนประมาณสองเท่า เพราะมกีารแบ่งเป็น 

กถาเร่ืองย่อย แต่ละเร่ืองกล่าวถึงพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าสมัยต่าง ๆ รวม 11 กถา  

โดยแต่ละกถากล่าวถึงพระโพธิสัตว์จ�านวนไม่เท่ากัน ได้แก่ 

สุเมธกถา พระโพธิสัตว์เป็นสุเมธดาบส สมัยพระพุทธเจ้าทีปังกร

สุรุจิพราหมณกถา  พระโพธิสัตว์เป็นพระจักรพรรดิชิตาวี สมัยพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะ

 พระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์สุรุจิ สมัยพระพุทธเจ้ามังคละ

 พระโพธิสัตว์เป็นนาคอตุละ สมัยพระพุทธเจ้าสุมนะ

อติเทวพราหมณกถา พระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์อติเทวะ สมัยพระพุทธเจ้าเรวตะ

 พระโพธิสัตว์เป็นพราหมณ์อชิตะ สมัยพระพุทธเจ้าโสภิตะ

ยักขกถา พระโพธิสัตว์เป็นอธิบดีของยักษ์ สมัยพระพุทธเจ้าอโนมาทัสสี

 พระโพธิสัตว์เป็นราชสีห์ สมัยพระพุทธเจ้าปทุมะ

อิสิกถา พระโพธิสัตว์เป็นฤาษี สมัยพระพุทธเจ้านารทะ

 พระโพธิสัตว์เป็นราชาชฏิละ สมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระ

 พระโพธิสัตว์เป็นมาณพอุตตระ สมัยพระพุทธเจ้าสุเมธะ

จักรวรรติราชากถา พระโพธิสัตว์เป็นพระจักรพรรดิ สมัยพระพุทธเจ้าสุชาตะ

 พระโพธิสัตว์เป็นมาณพกัสสปะ สมัยพระพุทธเจ้าปิยทัสสี

สุสีมตาปสกถา พระโพธิสัตว์เป็นดาบสสุสีมะ สมัยพระพุทธเจ้าอรรถทัสสี

 พระโพธิสัตว์เป็นท้าวสักกเทวราช สมัยพระพุทธเจ้าธรรมทัสสี

มังคลตาปสกถา พระโพธิสัตว์เป็นดาบสมังคละ สมัยพระพุทธเจ้าสิทธัตถะ

 พระโพธิสัตว์เป็นราชาสุชาตะ สมัยพระพุทธเจ้าติสสะ

 และได้บวชเป็นฤาษี

 พระโพธิสัตว์เป็นราชาวิชิตาวี สมัยพระพุทธเจ้าผุสสะ

อตุลนาคราชกถา พระโพธิสัตว์เป็นนาคอตุละ สมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสี

 พระโพธิสัตว์เป็นราชาอรินทมะ สมัยพระพุทธเจ้าสิขี



การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธาปทาน



สุทัสสนราชกถา พระโพธิสัตว์เป็นราชาสุทัสสนะ สมัยพระพุทธเจ้าเวสสภู

 พระโพธิสัตว์เป็นราชาเขมะ สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันธะ

 พระโพธสัตว์เป็นราชาปัพพตะ สมัยพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ

โชติปาลมาณวกกถา พระโพธิสัตว์เป็นมาณพโชติปาละ สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ

ตอนท้ายของทูเรนิทานกถามีการเพิ่มเรื่องอภินีหารธรรมและปารมิกถา อภินีหารคืออ�านาจแห่งบารมี  

หรืออ�านาจบุญท่ีสร้างสมไว้ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551: 501) เป็นความปรารถนาที่ตั้งมั่นส�าหรับผู้ที่จะเป็น

พระพุทธเจ้า ต้องประกอบด้วยธรรม 8 ประการ คือ ความเป็นมนุษย์ ความสมบูรณ์ด้วยเพศชาย เหตุที่จะได้บรรลุ

อรหัตผล การได้พบพระศาสดา การได้บรรพชา การสมบูรณ์ด้วยคุณคือได้อภิญญาและสมาบัติ การกระท�าอันยิ่งคือ

สละชีวิตถวายพระพุทธเจ้า และความเป็นผู้มีฉันทะคือมีความอุตสาหะพากเพียรมาก (พระสูตร และอรรถกถาแปล 

ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 2530: 95 - 96) ส่วนปารมิกถาเป็นเนื้อความที่กล่าวถึงการบ�าเพ็ญบารมี 10 

ซึง่เป็นการท�าความดต่ีาง ๆ  ในระหว่างการแสวงหาพระโพธญิาณ ได้แก่ ทาน ศลี เนกขมัมะ ปัญญา วริยิะ ขนัต ิสจัจะ 

อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา โดยเมื่อกล่าวถึงบารมีใดจะมีการยกตัวอย่างการกระท�าของพระโพธิสัตว์ในชาดก 

เรื่องที่สอดคล้องกับบารมีนั้น ๆ ประกอบพอสังเขป

การทีน่ทิานกถาให้ความส�าคญัส่วนของทเูรนทิานกถามากกว่านทิานกถาส่วนอืน่ น่าจะเป็นเพราะต้องการ

ใช้เนือ้เรือ่งของทเูรนทิานกถาเชือ่มไปสูเ่รือ่งพทุธาปทาน ซึง่เป็นอปทานทีอ่ยูล่�าดบัต่อจากนทิานกถา ทัง้ทูเรนทิานกถา 

และพุทธาปทานเป็นเรื่องที่เกิดร่วมสมัยกัน คือสมัยท่ีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระโพธิสัตว์มุ่งแสวงหาพระโพธิญาณ  

อันเป็นช่วงเวลาท่ีแสดงให้เห็นถึงความพากเพียรของพระโพธิสัตว์ที่จะสะสมคุณความดีต่าง ๆ เพื่อบรรลุความเป็น

พระพุทธเจ้าต่อไป

2. อัพภันตรนิทาน

เมื่อเล่านิทานกถาจนถึงส่วนสันติเกนิทานกถาจบแล้ว อรรถกถาจารย์ได้แทรกเรื่องก่อนที่จะเริ่มเรื่อง 

พทุธาปทาน 1 เร่ือง ได้แก่ อัพภันตรนิทาน หมายถงึเรือ่งทีแ่ทรกกลางเข้ามา โดยไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกับล�าดบัเหตกุารณ์

ในส่วนน�าเรื่องและเร่ืองพุทธาปทานแต่อย่างใด เน้ือหาของอัพภันตรนิทานเป็นการอธิบายศัพท์ที่เก่ียวข้องกับเรื่อง 

อปทานทั้งในด้านความหมาย เช่น “ชื่อว่า เถระ เพราะประกอบด้วยคุณ คือศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณ

ทัสสนะ อันมั่นคงและประเสริฐ” (พระสูตร และอรรถกถาแปลขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 2530: 189) 

และด้านไวยากรณ์ เช่น “เม่ือควรจะกล่าวว่า สมฺมาสมฺพุทฺธาปทานานิ แต่ท่านท�าการลบบทนิบาตว่า สมฺมา  

ซึง่บ่งบอกอรรถทีเ่ป็นตติยาวภิตัติ และบทอปุสรรคว่า ส� ซึง่บ่งบอกอรรถของศพัท์ว่า สย� ...” (พระสูตร และอรรถกถา 

แปลขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 2530: 192) การแทรกอัพภันตรนิทานเข้ามาโดยไม่มีความเชื่อมโยงกับ

ส่วนน�าเรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายส�าคัญที่ต้องการช่วยให้ผู้อ่านอ่านอรรถกถาอปทานได้เข้าใจมากขึ้น โดยไม่กระทบต่อ

ความต่อเนือ่งของเหตกุารณ์ในส่วนน�าเรือ่งและเรือ่งพุทธาปทาน อพัภนัตรนทิานจงึเป็นส่วนหนึง่ของการจดัล�าดับเรือ่ง  

ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการเรียบเรียงอรรถกถาอปทานที่อรรถกถาจารย์ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า  

จะเรียบเรียง ช�าระ และล�าดับความใหม่โดยเน้นการท�าให้เข้าใจได้ง่าย



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



3. การเล่าเรื่องพุทธาปทาน

เม่ือพรรณนาอพัภนัตรนทิานจบแล้ว จงึเริม่พรรณนาพทุธาปทาน โดยพยายามท�าให้เชือ่มโยงกบัเนือ้ความ

ในอัพภันตรนิทานด้วยการอธบิายความหมายของศพัท์ในท่วงท�านองเดยีวกนั คอือธบิายความหมายและความส�าคัญ

ของอปทาน ส่วนด�าเนินเรื่องนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนเปิดเรื่อง ส่วนด�าเนินเรื่อง และส่วนปิดเรื่อง

3.1 ส่วนเปิดเรือ่ง เป็นส่วนเริม่ต้นเรือ่งเพือ่น�าเข้าสูก่ารด�าเนนิเรือ่งซ่ึงเป็นส่วนท่ีส�าคญัทีส่ดุ ในส่วนเปิดเรือ่ง 

พุทธาปทานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนเกริ่นเรื่อง และส่วนเชื่อมเรื่อง

3.1.1 ส่วนเกริ่นเรื่อง แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกอรรถกถาจารย์อธิบายเกี่ยวกับอปทานว่า

เป็นเนือ้หาทีป่รากฏอยูใ่นพระสตุตนัตปิฎก หมวดขทุทกนกิาย และจัดเป็นคาถาหนึง่ในนวงัคสัตถศุาสน์ หรือค�าสอน

ของพระศาสดา 9 ประการ ได้แก่ สตุตะ เคยยะ ไวยากรณะ คาถา อทุาน อติวิตุตตกะ ชาดก อพัภูตธรรม และเวทลัละ  

รวม 84,000 พระธรรมขันธ์ โดยอรรถกถาจารย์ได้อ้างถึงว่าเป็นพระธรรมที่พระอานนท์ได้ท่องจ�ามา “ธรรมเหล่าใด

ที่คล่องปากขึ้นใจของข้าพเจ้า ธรรมเหล่าน้ันมี 84,000 พระธรรมขันธ์คือที่ข้าพเจ้าเรียนจากพระพุทธเจ้า 82,000 

เรียนจากภิกษุ 2,000 พระธรรมขันธ์ ดังนี้.” (พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 

2530: 194) เพื่อเสริมความน่าศรัทธาให้แก่เรื่อง สอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีพระอานนท์ได้ทูลขอพระพุทธเจ้า 

ให้ทรงเล่าเรื่องพุทธาปทาน และพระอานนท์ได้จดจ�าเพื่อเล่าสืบต่อมา

ส่วนท่ี 2 เป็นส่วนท่ีอรรถกถาจารย์อธบิายว่าพระพทุธเจ้าทรงเป็นพระธรรมราชา ในส่วนของธรรม

เพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยบารมี 30 ถ้วน* “... ด้วยอ�านาจบารมี 10 อุปบารมี 10 และปรมัตถบารมี 10 โดยอย่างต�่า 

อย่างกลาง อย่างสูง. ผู้บริบูรณ์ดี คือผู้สมบูรณ์ ประกอบ พร้อมพร่ัง บรรลุประกอบพร้อมด้วยบารมี 30 ถ้วนนั้น  

เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าผู้สมบูรณ์ด้วยบารมี 30 ถ้วน.” (พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 

ภาคที ่1, 2530: 194) ในส่วนของความเป็นราชา “ชือ่ว่าราชา เพราะยงัหมูสั่ตว์ผูอ้ยูใ่นสกลโลกทัง้ 3 และกายของตน 

ให้ยนิด ีคือให้ยดึตดิด้วยพรหมวหิารสมาบตั ิ4 คอืเมตตา กรณุา มทุติา อุเบกขา หรอืด้วยความเป็นผูม้จิีตเป็นอนัเดียว

ด้วยธรรมเครือ่งอยูแ่ห่งผลสมาบตั,ิ” (พระสูตร และอรรถกถาแปล ขทุทกนกิาย อปทาน เล่มที ่8 ภาคที ่1, 2530: 194)  

อรรถกถาจารย์ได้สรุปว่าพระพุทธเจ้าทรงมีคุณสมบัติทั้งสองส่วนประกอบกัน จึงทรงเป็นพระราชาโดยธรรม และ 

ทรงได้ชื่อว่าเป็นพระธรรมราชา หมายถึงทรงมีธรรมและทรงเกื้อหนุนคนทั้งหลายให้มีธรรม

3.1.2 ส่วนเชื่อมเรื่อง เมื่ออรรถกถาจารย์ได้เกริ่นน�าเรื่องว่าพุทธาปทานที่ตนเรียบเรียงข้ึนนั้น 

เป็นพระพุทธพจน์ท่ีพระอานนท์ได้ฟังจากพระพุทธเจ้า จนถึงการกล่าวถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ทรงเป็น 

ธรรมราชาแล้ว จึงเข้าสู่ส่วนการเชื่อมเรื่องท่ีกล่าวถึงพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคร้ังที่ทรงเป็น 

พระโพธิสัตว์ได้ทรงมีอธิการคือบุญหรือความดีที่กระท�าไว้ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2551: 482) และทรงมีสมภารคือ

ความดีหรอืความชัว่ท่ีสะสมไว้ (พระพรหมคณุาภรณ์, 2551: 399) อย่างไรบ้าง ส่วนนีจ้งึเป็นส่วนทีท่�าให้พระพทุธเจ้า 

 

*บารม ี30 ถ้วน หรอืบารมี 30 ทศั หรอืสมดงึสบารม ีหมายถงึการบ�าเพญ็บารม ี10 จะบรบิรูณ์เมือ่พระโพธสิตัว์ได้บ�าเพญ็

บารมคีรบสามขัน้ ได้แก่ บารม ีคอืคณุความดีทีบ่�าเพญ็อย่างยิง่ยวดขัน้ต้น อปุบารม ีคอืคณุความดีทีบ่�าเพญ็อย่างยิง่ยวดขัน้จวนสงูสดุ 

และปรมัตถบารมี คือคุณความดีท่ีบ�าเพ็ญอย่างย่ิงยวดขั้นสูงสุด เช่น ข้อทาน สละทรัพย์ภายนอกทุกอย่างได้เพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 

เป็นทานบารม ีสละอวยัวะเพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ เป็นทานอปุบารม ีสละชวีติเพือ่ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ เป็นทานปรมตัถบารม ี(พระพรหม

คุณาภรณ์, 2551: 180 - 181)
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ได้ทรงเล่าเรื่องพุทธาปทานซึ่งเป็นเรื่องราวการกระท�าในอดีตของพระองค์ตามอัธยาศัยใคร่รู้* ของพระอานนท ์

ในส่วนของการด�าเนินเรื่องต่อไป

3.2 ส่วนด�าเนินเรื่อง ในส่วนนี้อรรถกถาจารย์ได้ล�าดับเรื่องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกระท�าที่เป็น 

กุศลกรรม และ การกระท�าที่เป็นอกุศลกรรม

3.2.1 การกระท�าทีเ่ป็นกุศลกรรม เนือ้หาส่วนนีก้ล่าวถงึพระพทุธเจ้าคร้ังเป็นพระจกัรพรรดติโิลก

วิชัย ทรงมีปราสาทยิ่งใหญ่งดงามและมีทรัพย์เหลือคณานับซึ่งได้ทรงน้อมถวายแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า 

และพระสาวกท้ังหลาย ส่งผลให้ทรงเกดิใหม่ในภพเทวดาและภพมนษุย์เท่านัน้ เมือ่เป็นเทวดากเ็ป็นเทวดาทีป่ระเสรฐิ

กว่าเทวดาอื่น และเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นใหญ่เหนือมนุษย์อื่น

... กศุลกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ทีจ่ะพงึกระท�ามอียู ่กศุลกรรมทีจ่ะพงึท�าทัง้หมดนัน้  

เราท�าแล้วด้วยกาย วาจาและใจ คือด้วยไตรทวาร ให้เป็นอันท�าดีแล้วคือให้เป็นอันท�า

ด้วยดีแล้วในไตรทศ. ... ทานใดเราได้ให้แล้ว ด้วยจิตใจอันเลื่อมใส เราน�ามาแล้ว คือยัง

ความเลือ่มใสให้เกดิขึน้แล้ว ในทานนัน้ด้วยจติใจ. พระสมัพทุธเจ้าทกุพระองค์ พระปัจเจก

สัมพุทธเจ้า และพระสาวกของพระชินเจ้า เราผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้บูชาแล้ว. ... 

พระเจ้าจกัรพรรดติโิลกวชิยัได้สวรรคตแล้ว จ�าเดมิแต่น้ัน เรารูจ้กัภพ 2 ภพ คอืชาต ิ2 ชาต ิ

ท่ีมาถึง คือความเป็นเทวดา ได้แก่อัตภาพของเทวดา และความเป็นมนุษย์ คืออัตภาพ

ของมนุษย์. ... ถ้าเกิดในเทวดา เราได้เป็นผู้ยิ่งคือเป็นใหญ่ ได้แก่เป็นผู้ประเสริฐสุด 

กว่าเทวดาทั้งหลาย ด้วยอายุ วรรณะ พละและเดช. ถ้าเกิดในมนุษย์ เราย่อมเป็นใหญ่ 

ในมนุษย์ ...

(พระสูตร และอรรถกถาแปล ขทุทกนกิาย อปทาน เล่มที ่8 ภาคที ่1, 2530: 206 - 207)

เมือ่ได้กล่าวถงึกศุลกรรมทีพ่ระเจ้าจักรพรรดิติโลกวชิยัได้ทรงกระท�าไว้แล้ว ในตอนท้ายของส่วนนี้  

อรรถกถาจารย์สรุปว่า การเรียบเรียงเรื่องราวที่เป็นกุศลกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงกระท�าเมื่อในอดีตนี้ เปรียบเหมือน

คนเดินทางเข้าเมืองเพื่อท�ากิจท่ีควรท�า ไม่ว่าจะเดินทางไปตามทางท่ีคนมักใช้สัญจร หรือทางที่คนไม่เลือกใช้สัญจร 

ก็สามารถท�ากิจที่ควรท�าส�าเร็จได้เหมือนกัน เพื่อเชื่อมไปสู่เรื่องราวที่จะกล่าวถึงในส่วนที่ 2 ต่อไป “ครั้นให้ส�าเร็จ 

ได้ด้วยอปทานที่เป็นฝ่ายกุศลแล้ว เพ่ือที่จะให้พุทธาปทานนั้นนั่นแลพิสดารออกไป ด้วยอ�านาจอปทานที่เป็นฝ่าย

อกุศลบ้าง ...” (พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที่ 1, 2530: 213) ความหมาย 

ที่อรรถกถาจารย์ต้องการจะสื่อคือ การเรียบเรียงเร่ืองราวท่ีเป็นการท�าความดีของพระโพธิสัตว์เป็นเร่ืองง่าย  

เพราะเป็นเรื่องท่ีมีคนกล่าวถึงไว้มาก และเป็นเรื่องที่คนต้องการรับรู้ สอดคล้องกับความศรัทธาที่คนทั้งหลาย 

มต่ีอคณุความดขีองพระพทุธเจ้า ในขณะทีเ่รือ่งทีเ่ป็นการกระท�าไม่ดีของพระโพธสัิตว์มกัถกูละไว้ แต่อรรถกถาจารย์

คิดต่างกับผู้อื่น เพราะท่านต้องการแสดงเรื่องการกระท�าอันเป็นอกุศลกรรมไว้ในอรรถกถานี้ด้วย เพ่ือให้เรื่อง 

*การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะเกิดข้ึนด้วยเหตุ 4 ประการ ได้แก่ 1. อัตตัชฌาสยะ เป็นไปตามพระอัธยาศัย 

ของพระองค์ คือพระพุทธเจ้าทรงประสงค์จะแสดงธรรม 2. ปรัชฌาสยะ เป็นไปตามอัธยาศัยของผู้อื่น คือมีผู้ทูลขอให้ทรงแสดงธรรม 

3. ปุจฉาวสิกะ เป็นไปด้วยอ�านาจการถาม คือมีผู้พบปัญหาและทูลถามให้แก้ปัญหานั้น 4. อัตถุปปัตติกะ เป็นไปโดยเหตุที่เกิดข้ึน  

คอืมบีางเหตกุารณ์เกิดขึ้นและทรงถือเป็นประโยชน์ในการแสดงธรรม (เฉลิม มากนวล, 2518: 19 - 20)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



พุทธาปทานมีรายละเอียดมากขึ้น และต่างกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เคยเรียบเรียงกันก่อนหน้านี้ สอดคล้องกับ

ส่วนเช่ือมเรือ่งทีอ่รรถกถาจารย์ให้พระอานนท์ทลูขอพระพทุธเจ้าให้ทรงแสดง “สมภาร” ซึง่หมายรวมทัง้การกระท�าด ี

และการกระท�าไม่ดีที่เคยกระท�าไว้ 

3.2.2 การกระท�าที่เป็นอกุศลกรรม เนื้อหาส่วนนี้ อรรถกถาจารย์ได้ตั้งเป็นปัญหาไว้ 12 ข้อ คือ

การท�าทกุรกิรยิา การกล่าวโทษ การด่าว่า การกล่าวหา การถกูศลิากระทบ การเสวยเวทนาจากสะเกด็หนิ การปล่อย

ช้างนาฬาคริ ีการถกูผ่าฝีด้วยศสัตรา การปวดศรีษะ การกนิข้าวแดง ความเจ็บปวดสาหสัท่ีกลางหลัง และการลงโลหติ 

ปัญหาทั้ง 12 ข้อนี้ อรรถกถาจารย์ได้ขยายความตามล�าดับต่อเนื่องกัน โดยเริ่มต้นด้วยล�าดับที่ของปัญหา และขยาย

ความว่าหัวข้อนัน้มสีาเหตจุากเหตกุารณ์ใดในอดตีสมยั แล้วปิดท้ายหวัข้อด้วยคาถาสรปุเรือ่งของพระพทุธเจ้า ดงัเช่น

ปัญหาข้อท่ี 6 มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.

สะเก็ดหินกระทบ ชื่อว่าสกลิกาเวธะ. ได้ยินว่า ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์บังเกิด

ในตระกูลหนึ่ง ในเวลาเป็นเด็กก�าลังเล่นอยู ่ท่ีถนนใหญ่ เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 

เทีย่วบณิฑบาตอยูใ่นถนนคดิว่า สมณะโล้นนีจ้ะไปไหน จงึถอืเอาสะเกด็หนิขว้างไปทีห่ลงัเท้า 

ของท่าน. หนังหลังเท้าขาด โลหิตไหลออก. เพราะกรรมอันลามกนั้น พระโพธิสัตว์นั้น 

ได้เสวยทุกข์อย่างมหันต์ในนรกหลายพันปี แม้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เกิดการห้อ 

พระโลหติขึ้น เพราะสะเกด็หนิกระทบทีห่ลงัพระบาท ด้วยอ�านาจกรรมเก่า. ด้วยเหตุนัน้ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า

ในกาลก่อน เราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่ เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในหนทาง

จึงขว้างสะเก็ดหินใส่.

เพราะวิบากของกรรมนั้น ในภพหลังสุดนี้ พระเทวทัตจึงประกอบนายขมังธนู

เพื่อฆ่าเรา.

(พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที ่1, 2530: 228)

ส่วนด�าเนนิเร่ืองทีก่ล่าวถงึการกระท�าท่ีเป็นกุศลกรรมน้ัน เน้นการพรรณนาปราสาทของพระจักรพรรด ิ

อย่างละเอียด เพื่อแสดงให้เห็นการละวางจากทรัพย์ของพระโพธิสัตว์ เพราะทุกสิ่งแม้จะสวยงามล�้าค่าปานใด  

แต่ทรงสละได้เพื่อเป็นทาน และด้วยความตั้งใจท�าทานอันบริสุทธิ์นั้นก็ส่งผลดีต่อมาอีกหลาย ๆ  ชาติ ขณะที่ส่วนของ

การกระท�าที่เป็นอกุศลกรรมนั้น อรรถกถาจารย์เน้นย�้าให้เห็นว่า กรรมชั่วไม่สามารถทดแทนด้วยการท�ากรรมดีได้ 

แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงหลีกเลี่ยงผลของการท�ากรรมชั่วไม่ได้

การล�าดับความที่มีการกระท�าและผลของการกระท�าท่ีแตกต่างกันทั้งดีและไม่ดีเช่นนี้ เห็นได้ว่า

เป็นการวางโครงเรื่องไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อย�้าให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าบรรลุความหลุดพ้นได้ด้วยการเรียนรู้จาก 

การกระท�าทั้งดีและไม่ดีมาแล้วหลาย ๆ ชาติ และผลของการเรียนรู้นั้นท�าให้พระองค์เข้าใจ “กรรม” อย่างถ่องแท้

ว่าเป็นธรรมอันเป็นสัจจะ ไม่มีผู้ใดฝืนได้ เพราะทุกคนต้องอยู่ในกฎของกรรมคือเมื่อท�ากรรมใดไว้ก็ต้องรับผล 

เช่นนั้นเสมอ การเล่าเรื่องการกระท�าท่ีเป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  

จึงท�าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องกรรมได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น
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3.3 ส่วนปิดเร่ือง เป็นส่วนท้ายของเรื่องพุทธาปทาน มีการกล่าวสรุปอย่างสั้น ๆ ด้วยการสรรเสริญ

พระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณด้านต่าง ๆ และปิดท้ายเรื่องว่าพระพุทธเจ้าทรงพรรณนาพุทธาปทานด้วยเหตุ 2 ประการคือ 

เพือ่พรรณนาถงึพระพทุธเจ้าในอดตีทีท่รงได้พบ และเรือ่งราวต่าง ๆ  ทีเ่ป็นเหตขุองการได้เป็นพระพทุธเจ้าของพระองค์

... พระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระมหากรุณาพระองค์นั้น  

ทรงเพยีบพร้อมด้วยภาคยธรรม เป็นพระมหาสตัว์ผูบ้�าเพญ็บารมมีาแล้ว ทรงประกอบด้วย 

คุณมีอาทิอย่างนี้ว่า

พระผู้มพีระภาคเจ้าทรงมภีาคบญุ คอืโชค ผู้หกัรานกิเลส ผู้ประกอบด้วยภาคธรรม 

ท้ังหลายผู้ทรงด้วยภาคธรรมท้ังหลาย ผู้ทรงจ�าแนกธรรม ผู้คบแล้ว ผู้คายการไปในภพ 

ทั้งหลายแล้ว เพราะเหตุนั้น จึงทรงพระนามว่า ภควา.

ทรงเป็นเทพยิง่กว่าเทพ เป็นท้าวสกักะยิง่กว่าท้าวสกักะ ทรงเป็นพรหมยิง่กว่าพรหม  

ทรงเป็นพระพทุธเจ้ายิง่กว่าพระพทุธเจ้า เมือ่จะทรงยกย่องคอืท�าให้ปรากฏซึง่พทุธจรยิา 

คือเหตุแห่งพระพุทธเจ้าของพระองค์ จึงได้ภาษิตคือตรัสธรรมบรรยายคือพระสูตร 

ธรรมเทศนา ชื่อว่า พุทธาปทานิยะ คือชื่อว่าประกาศเหตุแห่งพระพุทธเจ้าแล.

(พระสูตร และอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย อปทาน เล่มที่ 8 ภาคที ่1, 2530: 236)

สรุปและอภิปรายผล

อรรถกถาพุทธาปทานมีการเล่าเรื่องอย่างเป็นระบบ และมีความสอดคล้องกลมกลืนกับส่วนน�าของเรื่อง 

แบ่งตามล�าดับได้ 5 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนน�าเรือ่ง คอืส่วนตอนต้นของอรรถกถาอปทาน ก่อนจะเล่าเรือ่งพทุธาปทาน ส่วนน�าเรือ่งนีป้ระกอบด้วย 

ส่วนส�าคัญ 2 ส่วน คือ คาถาเริ่มต้นพระคัมภีร์ที่เป็นบทน้อมไหว้และสรรเสริญพระรัตนตรัย และนิทานคาถา 

ที่เล่าประวัติพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงเสด็จปรินิพพานโดยอรรถกถาจารย์เน้นให้ผู้อ่าน

เข้าใจเรื่องราวได้อย่างชัดเจนตามล�าดับ

อัพภันตรนิทาน เป็นเรื่องแทรกระหว่างนิทานกถากับพุทธาปทาน โดยไม่ได้มีเนื้อเรื่องเชื่อมต่อกัน แต่เป็น

เรื่องที่อรรถกถาจารย์ต้องการอธิบายศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอปทาน ประโยชน์ของเรื่องแทรกนี้จึงท�าให้ผู้อ่าน 

มีพื้นฐานเข้าใจเรื่องอปทาน อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามท�าให้เรื่องพุทธาปทานกลมกลืนกับอัพภันตรนิทาน 

ด้วยการอธิบายศัพท์ในตอนต้นของพุทธาปทานในท่วงท�านองเดียวกับการอธิบายศัพท์ในอัพภันตรนิทาน

ส่วนเปิดเรื่องของพุทธาปทาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนเกริ่นเรื่อง และส่วนเชื่อมเรื่อง ส่วนเกร่ินเรื่อง 

เป็นการอธบิายถึงอปทานในฐานะหมวดหน่ึงในค�าสอนของพระพทุธเจ้า และการอธบิายถงึความส�าคญัของพระพทุธเจ้า 

ในฐานะพระธรรมราชาคอืเป็นผู้มธีรรมและทรงเกือ้หนนุให้คนทัง้หลายมธีรรม ส่วนเชือ่มเร่ืองเป็นส่วนทีพ่ระอานนท์

ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องสมภารคือการกระท�าทั้งดีและไม่ดีในอดีตของพระองค์ 

ส่วนด�าเนินเรื่องของพุทธาปทาน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การกระท�าที่เป็นกุศลกรรม และการกระท�าที่เป็น

อกศุลกรรม โดยส่วนแรกเล่าถงึเรือ่งราวเมือ่คร้ังพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระจักรพรรดิติโลกวชิยัทีไ่ด้ทรงบูชา

พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า และพระสาวกด้วยใจตั้งมั่นจึงท�าให้ได้รับผลดีต่อมาอีกหลายชาติ ส่วนที่สอง

เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเคยกระท�าไม่ดีไว้ในอดีตจนส่งให้เกิดผลร้ายแม้ขณะที่ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว
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ส่วนปิดเรื่องเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าท่ีทรงคุณความดี และทรงเป็นผู้พรรณนาพุทธาปทานอันเป็น

เรื่องราวความดีงามของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ ท่ีทรงได้พบคร้ังเป็นพระโพธิสัตว์ และเร่ืองราวการกระท�าในอดีต

ของพระองค์ซึ่งเป็นเหตุให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า

การล�าดับเร่ืองของอรรถกถาอปทาน โดยพิจารณาเฉพาะส่วนน�าเร่ืองและพุทธาปทานที่ต่อเนื่องกันนี้  

มกีารจดัล�าดบัเรือ่งอย่างเป็นระบบ โดยยดึหลกัตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ คอืช�าระความอรรถกถาของเดมิ และจดัล�าดบัใหม่ 

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายข้ึน ส่วนน�าเรื่องมีนิทานกถาช่วยปูพื้นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเพื่อน�าเข้าสู่เรื่องพุทธาปทาน

ได้อย่างดี อีกทั้งการแทรกอัพภันตรนิทานเพื่ออธิบายค�าส�าคัญในเรื่องอปทาน โดยยกออกมาเป็นเรื่องต่างหาก  

แสดงให้เห็นว่าอรรถกถาจารย์ให้ความส�าคัญกับการล�าดับเหตุการณ์ในเร่ือง จึงไม่ให้เร่ืองอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องไปแทรก

ระหว่างเรือ่งนทิานกถาหรอืเรือ่งพทุธาปทานท่ีมลี�าดับเหตุการณ์ต่อเนือ่งกนั การล�าดับเร่ืองในพทุธาปทานโดยเฉพาะ

ส่วนของการด�าเนนิเรือ่งนบัเป็นจดุเด่นของเรือ่งพทุธาปทาน เพราะส่วนใหญ่การเล่าเร่ืองราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า 

มักจะเน้นเล่าเรือ่งการบ�าเพญ็บารม ีซึง่เป็นเป้าหมายส�าคญัของการจะเป็นพระพุทธเจ้า ดังในเรือ่งชาดกทีแ่พร่หลาย 

เรื่องการกระท�าไม่ดีในชาดกมีปรากฏน้อยมากและมักไม่ได้รับการเผยแผ่ แต่ในพุทธาปทานกลับให้ความส�าคัญ 

ทัง้การเล่าเรือ่งการกระท�าดแีละการกระท�าไม่ดใีนอดีตของพระพุทธเจ้า โดยกล่าวถงึเร่ืองราวการกระท�าดีเพียงด้านเดยีว 

คือเน้นการท�าทานในชาติที่เป็นพระจักรพรรดิ แต่กล่าวถึงเรื่องการกระท�าไม่ดีหลายด้านและหลายชาติ 

การล�าดบัเรือ่งดงักล่าวน้ีท�าให้เห็นว่าพทุธาปทานมีการเล่าเรือ่งทีน่่าสนใจเพราะความแตกต่างเมือ่เทยีบกบั 

เรื่องเล่าที่เป็นเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจ้าท�านองเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เรียบเรียงในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน 

ดังอรรถกถาจริยาปิฎกที่อรรถกถาจารย์เลือกเพียงเรื่องการกระท�าความดีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์

มาเรยีบเรยีงใหม่ ส่วนพทุธาปทาน อรรถกถาจารย์เลือกเร่ืองการกระท�าทัง้ดีและไม่ดีมาเรียบเรียงใหม่ให้ต่อเนือ่งกนั 

และให้ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน การจัดล�าดับเร่ืองเช่นนี้ จึงมีนัยยะส�าคัญในการแสดงธรรม คือเน้นให้ผู้อ่าน

ตระหนักได้อย่างชัดเจนว่ากรรมเป็นสิ่งจริงแท้ เพราะบุคคลเลือกกระท�ากรรมดีหรือไม่ดีได้ แต่ผลของการกระท�า 

เป็นสิง่ทีบ่คุคลเลอืกรบัแต่ผลดไีม่ได้ หรอืจะใช้ผลของกรรมดีทดแทนผลของกรรมชัว่กไ็ม่ได้ เพราะเมือ่ท�าดีย่อมได้รบั 

ผลดี และเมื่อท�าชั่วย่อมได้รับผลชั่ว แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องทรงอยู่ในกฎแห่งกรรมนี้เช่นเดียวกับปุถุชนทั้งหลาย 

เพราะพระพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ธรรมแห่งการหลุดพ้นอย่างถ่องแท้แล้ว ก็ไม่อาจท�าให้หลุดพ้นจากกฎแห่งกรรมอันเป็น

ความจริงแท้นี้ได้
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การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์
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บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์จ�านวน 25 เรื่อง ตามแนวคิดโครงเรื่อง 

ของบนัเทงิคดี ผลการศกึษาพบว่าโครงเรือ่งในอรรถกถาพทุธวงศ์แบ่งได้ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนเปิดเรือ่ง ประกอบด้วยคาถาปรารภคมัภร์ี  

และนิทานกถา  2) ส่วนเนื้อเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์จ�านวน 25 เรื่องประกอบด้วยเหตุการณ์หลักจ�านวน 10 เหตุการณ์ ได้แก่  

การจุตจิากสวรรค์ถอืก�าเนดิยงัโลกมนษุย์ การเจรญิเตบิโต การออกบวช การบ�าเพญ็บารมี การตรัสรู ้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3 ครัง้  

การประชุมสาวก 3 ครัง้ การพบพระโพธสิตัว์โคตม การพยากรณ์พระโพธสิตัว์โคตม และการดบัขนัธ์ปรนิพิพาน การเกิดเหตกุารณ์เหล่านี ้

อาจข้ามและสลับท่ีเหตุการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน และ 3) ส่วนปิดเรื่องแบ่งได้ 4 ส่วน ได้แก่ กัณฑ์ปกิณกะของพระพุทธเจ้า 

เรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์ และนิคมนกถา

ค�าส�าคัญ: การเล่าเรื่อง, พุทธวงศ์, อรรถกถา

บทน�า

“อรรถกถาพุทธวงศ์” หรือ “มธุรัตถวิลาสินี” เป็นคัมภีร์ชั้นรองในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธทัตตะเถระ

แต่งขึน้เพือ่ขยายความคมัภร์ีพทุธวงศ์ ซึง่เป็นคมัภร์ีหนึง่ในพระไตรปิฎกทีร่วบรวมอยูใ่นพระสุตตันตปิฎก หมวดขทุทกนกิาย  

ค�าว่า “พุทธวงศ์” (ภาษาบาลี คือค�าว่า “พุทฺธว�ส”) มาจากค�าว่า “พุทธ” แปลว่า ผู้ตรัสรู้ ผู้ตื่นแล้ว ใช้เป็นพระนาม

ของพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา เรียกเป็นสามัญว่าพระพุทธเจ้า (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 842) รวมกับ

ค�าว่า “วงศ์” แปลว่า เชื้อสาย, เหล่ากอ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1097) ดังนั้นค�าว่า “พุทธวงศ์” จึงหมายถึง  

เชื้อสายหรือเหล่ากอของพระพุทธเจ้า การสืบเชื้อสายพุทธวงศ์นี้ไม่ได้สืบมาจากสายโลหิตหรือการปราบดาภิเษก 

*อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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หรอืชงิอ�านาจอย่างการสบืราชสมบตั ิแต่มาจากการสัง่สมบ�าเพญ็บารมีและได้รบัการพยากรณ์จากพระพทุธเจ้าในอดีต  

ดังนัน้ คมัภีร์พทุธวงศ์จงึเป็นคมัภร์ีท่ีกล่าวถงึประวตัขิองพระพุทธเจ้า พระจริยาวัตร และพุทธลักษณะของพระพุทธเจ้า

ในอดีตที่พระพุทธเจ้าโคตมทรงนับเข้าในพุทธวงศ์ของพระองค์ มีจ�านวนทั้งสิ้น 24 พระองค์ เหตุที่นับเฉพาะ

พระพุทธเจ้า 24 พระองค์นี้เพราะพระพุทธเจ้าทั้ง 24 พระองค์เป็นผู้ประทานพยากรณ์ว่าพระโคตมโพธิสัตว์ 

จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต และเมื่อรวมพระโคตมด้วยพุทธวงศ์จึงมีจ�านวนพระพุทธเจ้า 25 พระองค์  

(วินัย อ. ศิวกุล, 2528: ค�าน�า)

พระพทุธเจ้าโคตมได้ตรสัเรือ่งพทุธวงศ์นีไ้ว้เมือ่คร้ังเสด็จไปโปรดพระบดิา พระเจ้าสทุโธทนะ ณ กรงุกบลิพสัดุ์  

ในครัง้นัน้พระองค์ได้แสดงปาฏิหารย์ิหลายประการ เป็นต้นว่าฝนโบกขรพรรษ คอืทรงแสดงปาฏหิารย์ิให้น�า้ฝนสแีดงตก 

น�า้ฝนนีม้คีวามพเิศษคอืผูใ้ดต้องการให้เปียกกเ็ปียก ผู้ใดไม่ต้องการให้เปียกกไ็ม่เปียก แต่เมด็ฝนจะกล้ิงหล่นจากกาย 

เหมอืนดงัหยาดน�า้หล่นจากใบบัว นอกจากนีพ้ระองค์ยงัแสดงรัตนจงกรม คอืพระพุทธเจ้าทรงน�าสเินรบุรรพต (ภเูขา) 

มาสร้างเป็นเสาเรยีงราย แล้วทรงเนรมติทีจ่งกรมเบือ้งบนเสาเหล่านัน้ให้เป็นทองทัง้หมด มพ้ืีนตรงกลางเป็นแก้วมณี 

ปลายข้างหน่ึงของรัตนจงกรมนั้นตั้งล�้าขอบปากจักรวาลด้านทิศตะวันออก ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งตั้งล�้าขอบปาก

จกัรวาลด้านทศิตะวันตก เหตท่ีุพระพทุธองค์แสดงปาฏหิารย์ิเหล่านีก้เ็พือ่ให้พระประยรูญาต ิเทวดา และมนษุย์ทัง้หลาย 

ทีม่าเข้าเฝ้าได้ทราบถงึก�าลงัปัญญาและก�าลงัฤทธิข์องพระพทุธเจ้า พระสารบีตุรอยูท่ีเ่ขาคชิฌกฏูทรงทราบด้วยสมาธิ

และฌานว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์จึงรีบพาพระสงฆ์ 500 รูปมาเข้าเฝ้า และกราบทูลถามเรื่องอภินิหาร 

การบ�าเพญ็บารม ีและขอให้พระพทุธเจ้าทรงเล่าเรือ่งราวอดตีพระพทุธเจ้าทัง้หลายเพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่เหล่าพระสงฆ์  

เทวดา และพระประยูรญาติที่มาร่วมชุมนุมได้ฟังกัน ดังข้อความที่ว่า “พระสารีบุตรผู้มีปัญญามากในสมาธิและฌาน 

ถึงความบริบูรณ์ด้วยปัญญาได้ทูลถามพระศาสดาผู้เป็นนายกของโลกว่า ข้าแต่พระมหาวีรเจ้าผู้อุดมกว่านรชน 

อภินิหารของพระองค์เป็นเช่นไร พระองค์ทรงปรารถนาพระโพธิญาณอันอุดมในกาลไร...บารมี 10 เป็นอย่างไร  

อุปบารมี 10 และปรมัตถบารมี 10 บริบูรณ์อย่างไร ...พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประกาศธรรมกถาพุทธจริตของอดีต

ชินพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่ีมาถึงโดยสืบ ๆ กันมาของพระพุทธเจ้า เป็นพุทธวงศ์ที่เป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่โลกพร้อมทั้ง

เทวโลกด้วยพระปุพเพนิวาสานุสสติญาณ...” (มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 10 – 14) 

ด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงเทศนาพุทธวงศ์จ�านวน 25 เรื่อง ดังนี้

วงศ์พระทีปังกรพุทธเจ้าที่ 1 วงศ์พระโกณฑัญญพุทธเจ้าที่ 2 วงศ์พระมงคลพุทธเจ้าที่ 3

วงศ์พระสุมนพุทธเจ้าที่ 4 วงศ์พระเรวตพุทธเจ้าที่ 5 วงศ์พระโสภิตพุทธเจ้าที่ 6

วงศ์พระอโนมทัสสีพุทธเจ้าที่ 7 วงศ์พระปทุมพุทธเจ้าที่ 8 วงศ์พระนารทพุทธเจ้าที่ 9

วงศ์พระปทุมุตตรพุทธเจ้าที่ 10 วงศ์พระสุเมธพุทธเจ้าที่ 11 วงศ์พระสุชาตพุทธเจ้าที่ 12

วงศ์พระปิยทัสสีพุทธเจ้าที่ 13 วงศ์พระอัตถทัสสีพุทธเจ้าที่ 14 วงศ์พระธัมมทัสสีพุทธเจ้าที่ 1

วงศ์พระสิทธัตถพุทธเจ้าที่ 16 วงศ์พระติสสพุทธเจ้าที่ 17 วงศ์พระปุสสพุทธเจ้าที่ 18

วงศ์พระวิปัสสีพุทธเจ้าที่ 19 วงศ์พระสิขีพุทธเจ้าที่ 20 วงศ์พระเวสสภวูงศ์พทุธเจ้าที ่21

วงศ์พระกกุสันธพุทธเจ้าที่ 22 วงศ์พระโกนาคมนพุทธเจ้าที่ 23 วงศ์พระกัสสปพุทธเจ้าที่ 24

วงศ์พระโคตมพุทธเจ้าที่ 25

หากพิจารณาเรือ่งราวในอรรถกถาพทุธวงศ์ทีพ่ระธรรมพทุธทตัตะเถระแต่งเป็นร้อยแก้วและขยายความเพิม่ 

จะพบว่าอรรถกถาพุทธวงศ์มีลักษณะเน้ือเรื่องท่ีมีการเล่าเร่ืองแบบบันเทิงคดี มีองค์ประกอบส�าคัญ 6 ส่วน ได้แก่ 

แก่นเรื่องหรือแนวคิด โครงเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา ฉากและบรรยากาศ ในองค์ประกอบของบันเทิงคดี โครงเรื่อง
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คือส่วนส�าคัญของเรื่องที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้อ่านมากที่สุด เพราะเป็นส่วนที่กระตุ้นความใคร่รู้ ความระทึกใจ 

ความตื่นเต้น ฯลฯ จากการศึกษาเรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าในอดีตทั้ง 25 เรื่อง พบว่าโครงเรื่องในอรรถกาพุทธวงศ์

นั้นน่าสนใจคือ อรรถกถาพุทธวงศ์แต่ละเรื่องจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายคลึงกันหลายเหตุการณ์ เช่น เหตุการณ์

พระโพธสิตัว์แต่ละพระองค์จตุจิากสวรรค์ชัน้ดสุติมาถอืก�าเนดิยงัโลกมนษุย์ เหตกุารณ์พระโพธสิตัว์ออกบวชและตรัสรู้

เป็นพระพุทธเจ้า เหตุการณ์พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม เหตุการณ์พระพุทธเจ้าประชุมพระสงฆ์ และเหตุการณ์ที่

พระพุทธเจ้าพบกับพระโคตมโพธิสัตว์และได้ประทานพยากรณ์แก่พระโพธิสัตว์ เป็นต้น ในเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้

จะพบว่าการแสดงออกของตัวละครหลักคือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันที ่

รายละเอยีดปลกีย่อยเท่านัน้ ซึง่แสดงให้เห็นว่าเหตกุารณ์นัน้ ๆ  เป็นส่วนส�าคญัของโครงเรือ่ง กล่าวคอื แม้ว่าจะเปลีย่นเรือ่ง  

เปลี่ยนตัวละครหรือฉาก แต่เหตุการณ์และการแสดงออกของตัวละครหลักยังคงมีลักษณะที่คล้ายกัน ลักษณะของ

เหตุการณ์ในแต่ละเรื่องดังกล่าวจึงท�าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาโครงเร่ืองในอรรถกถาพุทธวงศ์ ตามแนวคิดโครงเรื่อง 

ของบันเทิงคดี เพื่อที่จะได้ทราบระบบการเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์

วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยจะศึกษาจาก 

“พระสตูรและอรรถกถาแปล ขทุทกนกิาย พุทธวงศ์ เล่มที ่9 ภาคที ่2 ฉบับมหามกฏุราชวทิยาลัย ในพระบรมราชปูถมัภ์  

ฉบับพิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2525” โดยมีขึ้นตอนการศึกษา

ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพุทธวงศ์ อรรถกถาพุทธวงศ์ และประวัติของพระพุทธเจ้า

2. ศึกษาหนังสือ เอกสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษา

3. วิเคราะห์กลวิธีการเรียบเรียงเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ตามแนวคิดโครงเรื่องของบันเทิงคดี

4. สรุปผลและอภิปรายผล

5. น�าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา

โครงเรื่อง คือการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้เหตุผลเป็นเกณฑ์ในการล�าดับเหตุการณ์ นักประพันธ์ 

มักจะวางโครงเรื่องไว้ก่อนเขียนงานทุกครั้งว่าจะเขียนงานไปในทิศทางใด เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถน�ามาอธิบายได้ 

ในเชิงของเหตุผลนั้นไม่จัดเป็นโครงเร่ือง ดังนั้นโครงเร่ืองจึงเป็นการเลือกเหตุการณ์ส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องและจ�าเป็นต่อ

จุดมุ่งหมายของเรื่องมาแสดงให้ผู้อ่านเข้าใจ (บาหยัน อิ่มส�าราญ, 2548: 20)

กุสตาฟ ไฟรทาก นักวิจารณ์ชาวเยอรมันได้กล่าวถึงการล�าดับโครงเรื่องไว้ในหนังสือ Technique of the 

Drama ว่าโครงเรือ่งทีเ่ป็นแบบฉบบัของบทละครมรูีปแบบเหมอืนปิระมดิ (Freytag’s Pyramid) ประกอบด้วยตอน

ปัญหาเริ่มปรากฏ (rising action) ตอนสุดขั้น (climax) และตอนคลี่คลายเข้าสู่จุดจบ (falling action) อริสโตเติล 

ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับโครงเรื่องในงานกวีศาสตร์ (poetics) เมื่อวิเคราะห์ละครโศกนาฏกรรมว่าโครงเรื่องคือ  

การจดัล�าดบัเหตกุารณ์ (the ordered arrangement of the incidents) เป็นส่ิงท่ีส�าคัญท่ีสุดในบรรดาองค์ประกอบ

ทัง้หลาย โครงเรือ่งทีด่คีวรมเีอกภาพ (unity) คอืมตีอนต้น ตอนกลาง และตอนจบ ตดิต่อกนัไปเป็นล�าดบั โดยตอนเริม่ต้น 
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จะเร่ิมบทบาทส�าคัญด้วยวิธีท่ีท�าให้เราอยากรูอ้ยากเหน็สิง่อืน่มากขึน้ไปอกี ตอนกลางบอกให้เราเข้าใจว่าบางสิง่บางอย่าง 

ได้ผ่านพ้นไปแล้วและยังมีบางสิ่งที่ตามมา และตอนจบเป็นผลติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว และไม่จ�าเป็นต้องมีสิ่งใด

เกิดขึ้นตามมาอีก (อิราวดี ไตลังคะ, 2546: 3 – 4)

จากข้อความข้างต้นสรปุได้ว่า โครงเรือ่งประกอบด้วยส่วนส�าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนเปิดเร่ืองหรือส่วนเร่ิมต้นเร่ือง  

ส่วนทีส่อง คอืส่วนด�าเนนิเรือ่งเป็นส่วนท่ีต่อเนือ่งจากส่วนเปิดเรือ่ง ส่วนนีเ้ป็นส่วนส�าคญัทีน่�ามาซ่ึงความขดัแย้งของเรือ่ง 

และน�าไปสูส่่วนสดุท้ายคอืส่วนปิดเรือ่งซึง่เป็นส่วนทีค่ลีค่ลายปมปัญหาและความขดัแย้งของเรือ่งทัง้หมด โดยแต่ละส่วน 

จะมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีความสัมพันธ์และเป็นเหตุเป็นผลกัน 

เมื่อพิจารณาอรรถกถาพุทธวงศ์เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งแล้วพบว่า อรรถกถาพุทธวงศ์เป็นวรรณกรรม 

พระพุทธศาสนาที่มีรูปแบบการเล่าเร่ืองคล้ายกับเรื่องเล่าบันเทิงคดีท่ีมีท่วงท�านองการเล่าเรื่องแบบนิทาน สามารถ

แบ่งองค์ประกอบของเรือ่งเล่าได้เป็น 3 ส่วนคอื ส่วนเปิดเรือ่ง ส่วนด�าเนนิเรือ่งหรอืส่วนเนือ้เรือ่งในอรรถกถาพทุธวงศ์

จ�านวน 25 เรื่อง และส่วนปิดเรื่อง ดังนี้

1. ส่วนเปิดเรื่อง

2. ส่วนเนื้อเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์จ�านวน 25 เรื่อง 

3. ส่วนปิดเรื่อง

1. ส่วนเปิดเรื่อง

ส่วนเปิดเรือ่งจะปรากฏอยูต่อนต้นของอรรถกถาพุทธวงศ์ก่อนจะเล่าเร่ืองในอรรถกถาพุทธวงศ์จ�านวน 25 เรือ่ง  

ส่วนเปิดเรื่องเป็นส่วนส�าคัญที่ให้ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถาพุทธวงศ์ ประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 2 ส่วน 

ได้แก่ กถาปรารภคัมภีร์ และนิทานกถา ส่วนเปิดเร่ืองที่พบในอรรถกถาพุทธวงศ์มีลักษณะเฉพาะของวรรณกรรม

พระพทุธศาสนาประเภทอรรถกถา กล่าวคอือรรถกถาเร่ืองใดทีน่�าเสนอเร่ืองราวทีม่ปีระวติัและเร่ืองเล่าเป็นส่วนประกอบ 

จะมีการเกริ่นน�าเรื่องด้วยส่วนส�าคัญ 2 ส่วนก่อนเล่าเหตุการณ์ในเรื่องเสมอ ดังนี้

1.1 กถาปรารภคัมภีร์ เป็นถ้อยค�าเริ่มต้นของพระพุทธทัตตะเถระซึ่งเป็นอรรถกถาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา

พุทธวงศ์ เนื้อหาที่ปรากฏแบ่งได้ 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 การสรรเสริญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระสารีบุตร

ส่วนที่ 2 การกล่าวถึงสาเหตุที่แต่งคัมภีร์นี้

ส่วนที่ 3 การแสดงความมุ่งหวังของผู้แต่งอรรถกถา

ส่วนที่ 4 การอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับที่มาของคัมภีร์พุทธวงศ์

มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 การสรรเสริญบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และพระสารีบุตร

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้า ผู้มีพระญาณอันหาที่สุดมิได้ มีพระกรุณา 

เป็นที่อาศัย ทรงท�าลายมลทิน มีพระหฤทัยมั่นคง อ�านวยประโยชน์เกื้อกูล.

ขอนอบน้อมพระธรรมอันประเสริฐ เครื่องป้องกันภพ.

ขอนอบน้อมพระสงฆ์ ผู้ปราศจากมลทินและเป็นบ่อเกิดคุณความดี.

ท่านพระสารีบุตรผู้เป็นธรรมเสนาบดี แม่ทัพธรรม ผู้เป็นเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศ 

กว่าเหล่าพุทธสาวกทางปัญญา ได้ทูลถามพระศาสดาผู้เป็นพระธรรมราชาจอมทัพธรรม
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ผู้ทรงถึงฝั่ง ที่หาขอบเขตมิได้ ผู้ไร้มลทินถึงพุทธวงศ์ใด ท่ามกลางหมู่พระประยูรญาติ. 

พทุธวงศ์ใด อนัพระตถาคต วงศ์ผูต้รสัรูด้ ีวงศ์พระผูบ้รสิทุธิด์ ีผูม้สีมาธเิป็นธรรมเครือ่งอยู่  

ผู้เป็นนายกพิเศษทรงเปิดโอกาสประกาศไว้แล้ว ณ ท่ามกลางหมู่พระประยูรญาตินี้. 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 5)

ส่วนที่ 2 การกล่าวถึงสาเหตุที่แต่งคัมภีร์

เพราะเหตุท่ีการพรรณนาพุทธวงศ์นั้นนั่นแล อันไม่ขาดสายแห่งพระสัมพุทธะ 

ผู้ประเสริฐ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ตาย ฟังกันได้ให้เกิดความเลื่อมใสและปัญญาแก่ชนทั้งหลาย

ทกุเมือ่เป็นไปตามล�าดบั. ฉะนัน้ข้าพเจ้าอนัท่านพุทธสีหะ ผูย้นิดใีนพระสัทธรรมโดยเคารพ 

อันคุณมีศีลเป็นต้นบันดาลใจ อ้อนวอนแล้วจึงจักเร่ิมพรรณนาพุทธวงศ์นั้น เพ่ือก�าจัด

ความชั่วร้ายของชนทั้งหลายทุกเมื่อ เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อความเกิด

และเจริญแห่งบุญ แม้ของข้าพเจ้าเอง และเพื่อยังมหาชนให้เลื่อมใส. 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 16)

ส่วนที่ 3 การแสดงความมุ่งหวังของผู้แต่งอรรถกถา 

ก็การพรรณนาพุทธวงศ์โดยสังเขปนี้ อาศัยทางบาลีที่มาจากส�านักมหาวิหาร  

ละโทษคือการปะปนกันเสีย จักเป็นสาระ. แต่เพราะเหตุที่ในที่นี้ ไม่มีเรื่องที่ควรฟัง 

ที่จะเป็นเคร่ืองยังผู้ยินดีในพระพุทธคุณเล่ือมใส เป็นเครื่องลอยบาปซ่ึงเป็นมลทินใหญ่ 

นอกจากเรือ่งพทุธวงศ์ ฉะนัน้แล ขอท่านท้ังหลายจงเป็นผู้ประกอบอยูใ่นสมาธโิดยเคารพ 

ละความฟุ้งซ่าน ไม่มีจิตเป็นอื่น จงต้ังโสตประสาทดังภาชนะทองรองรับสดับมธุรส 

ของข้าพเจ้าผู้ก�าลังกล่าวพรรณนา.

ก็กถาพรรณนาพุทธวงศ์ ควรที่จะมัจจะคนที่ต้องตาย เป็นผู้รู้จะต้องละกิจอื่น 

เสียให้หมดแล้ว ฟังก็ดี กล่าวก็ดี ในที่นี้ได้ตลอดกาลเป็นนิจ โดยเคารพ ด้วยว่ากถานี้  

แต่งได้แสนยากแล. 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 16 – 17)

ส่วนที่ 4 การอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับที่มาของคัมภีร์พุทธวงศ์

4.1 อธิบายปริเฉทของพุทธวงศ์ ดังนี้

พุทธวงศ์ก�าหนดด้วยปริเฉท

ก็พุทธวงศ์นั้น ท่านก�าหนดไว้เป็นปริเฉท 22 ปริเฉท ที่มาตามบาลีเหล่านี้คือ

1. กัปปปริเฉท ตอนว่าด้วย กัป

2. นามปริเฉท ตอนว่าด้วย พระนาม

3. โคตตปริเฉท ตอนว่าด้วย พระโคตร

4. ชาติปริเฉท ตอนว่าด้วย พระชาติ

5. นครปริเฉท ตอนว่าด้วย พระนคร

6. ปิตุปริเฉท ตอนว่าด้วย พระพุทธบิดา



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



7. มาตุปริเฉท ตอนว่าด้วย พระพุทธมารดา

8. โพธิรุกขปริเฉท ตอนว่าด้วย ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้

9. ธัมมจักกัปวัตตนปริเฉท ตอนว่าด้วย การประกาศพระธรรมจักร

10. อภิสมยปริเฉท ตอนว่าด้วย การตรัสรู้

11. สาวกสันนิบาตปริเฉท ตอนว่าด้วย การประชุมพระสาวก

12. อัคคสาวกปริเฉท ตอนว่าด้วย พระอัครสาวก

13. อุปัฏฐากปริเฉท ตอนว่าด้วย พุทธอุปัฏฐาก

14. อัครสาวิกาปริเฉท ตอนว่าด้วย พระอัครสาวิกา

15. ปริวารภิกขุปริเฉท ตอนว่าด้วย ภิกษุบริวาร

16. รังสิปริเฉท ตอนว่าด้วย พุทธรังสี

17. สรีรปริมาณปริเฉท ตอนว่าด้วย ขนาดพระพุทธสรีระ

18. โพธิสัตตาธิการปริเฉทตอนว่าด้วย บารมีของพระโพธิสัตว์

19. พยากรณปริเฉท ตอนว่าด้วย การพยากรณ์

20. โพธิสัตตปณิธานปริเฉท ตอนว่าด้วย การตั้งความปรารถนาของพระโพธิสัตว์

21. อายุปริเฉท ตอนว่าด้วย พระชนมายุ

22. ปรินิพพานปริเฉท ตอนว่าด้วย การเสด็จปรินิพพาน.

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 17 – 19)

4.2 อธิบายเกี่ยวกับการแสดงพุทธวงศ์โดยใช้กลวิธีการตั้งค�าถามและตอบ ดังนี้

  พุทธวงศ์นั้น ข้าพเจ้าก�าหนดไว้ดังนี้ว่า

พุทธวงศ์นี้ใครแสดง แสดงที่ไหน แสดงเพื่อ 

ประโยชน์แก่ใคร แสดงเพื่ออะไร แสดงเมื่อไร ค�าของ 

ใคร ใครน�าสืบมา.

ครั้นกล่าววิธีนี้โดยสังเขปหมดก่อนแล้วภาย 

หลัง จึงจักท�าการพรรณนาความแห่งพุทธวงศ์. 

ในคาถานั้น บทว่า เกนาย� เทสิโต ได้แก่

ถามว่า พุทธวงศ์นี้ใครแสดง

ตอบว่า พระตถาคต ผูส้�ารวจด้วยพระญาณ อนัไม่ตดิขดัในธรรมทัง้ปวง ทรงทศพลญาณ  

ทรงแกล้วกล้าในเวสารัชญาณ 4 จอมทัพธรรม เจ้าของแห่งธรรม ผู้เป็น

สัพพัญญู สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว.

ถามว่า ทรงแสดงที่ไหน.

ตอบว่า พระตถาคตเจ้า ซึ่งก�าลังเสด็จจงกรม เหนือรัตนจงกรมอันเป็นจุดที่ชุมนุม

ดวงตาของเทวดาและมนุษย์ งดงามน่าทอดทัศนายิ่งนัก ทรงแสดง  

ณ นิโครธารามมหาวิหาร ใกล้กบิลพัสดุ์มหานคร. 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 19 – 23)
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จากตัวอย่างกถาปรารภคัมภีร์ประกอบไปด้วยส่วนส�าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที ่1 การสรรเสรญิบชูาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ตามธรรมเนยีมการเขยีนงานประเภทวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาต้องมีการสรรเสริญบูชาและขอพรพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพและ 

สร้างขวัญก�าลังใจในการเขียนงานให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี (นิตยา แก้วคัลณา, 2557: 19 – 20) พระพุทธทัตตะเถระ

เริ่มต้นอรรถกถาด้วยบทบูชาพระพุทธเจ้าผู้มีญาณและช่วยเหลือสัตว์โลก บูชาพระธรรมอันประเสริฐ บูชาพระสงฆ ์

ผู้ที่ปฏิบัติดีแล้ว และบูชาพระสารีบุตรผู้เป็นเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศกว่าเหล่าพุทธสาวกทางปัญญา ซ่ึงโดยส่วนมาก 

การบูชาพระพุทธศาสนาท่ัวไปส่วนใหญ่จะสรรเสริญบูชาและขอพรพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์แบบกว้าง ๆ 

โดยไม่ระบชุือ่พระอรยิสาวกองค์ใดอย่างเจาะจง แต่ในอรรถกถาพทุธวงศ์ปรากฏชือ่พระสารบีตุร เหตุทีอ่รรถกถาพทุธวงศ์ 

เพ่ิมการบูชาพระสารีบุตรผู้ท่ีได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางปัญญาเข้ามา อาจเป็นเพราะพระสารีบุตรมีความส�าคัญ 

ต่อการเล่าเรือ่งพทุธวงศ์ คอืเป็นผูก้ราบทูลให้พระพทุธเจ้าเล่าเรือ่งพทุธวงศ์ พระพทุธทัตตะเถระจงึบชูาพระสารบีตุรด้วย

ส่วนที ่2 การแสดงสาเหตทุีแ่ต่งคมัภร์ี พระพทุธทตัตะเถระได้กล่าวถงึสาเหตใุนการแต่งอรรถกถาพุทธวงศ์

ไว้ว่า ท่านต้องการอธิบายให้ผู้ศึกษารับรู้เร่ืองราวของพุทธพงศ์มากยิ่งขึ้นและเกิดความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา  

อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นบุญกุศลแก่ผู้ประพันธ์คือพระพุทธทัตตะเถระด้วย

ส่วนที่ 3 การแสดงความมุ่งหวังของผู้แต่งอรรถกถา คือพระพุทธทัตตเถระมุ่งหวังให้อรรถกถาพุทธวงศ ์

เป็นคัมภีร์ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีผู้อ่านและศึกษาจ�านวนมากเพราะเป็นเรื่องที่ควรฟังและแต่งได้ยาก

ส่วนที่ 4 การอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับที่มาของคัมภีร์พุทธวงศ์ เป็นส่วนที่อรรถกถาจารย์อธิบายเพิ่มเติม

เข้ามาเพื่อให้ผู้อ่านทราบประวัติและลักษณะของคัมภีร์พุทธวงศ์มากยิ่งขึ้น คือบอกให้ทราบว่าอรรถกถาพุทธวงศ์ 

เป็นคัมภร์ีทีพ่ระพทุธทตัตะเถระแต่งขึน้โดยอาศยัคาถาบาล ี22 ปรเิฉทมาอรรถาธบิายขยายความโดยใช้วธีิการเล่าเรือ่ง 

แบบสังเขปอีกทั้งยังได้ใช้กลวิธีการตั้งค�าถามถามตอบเพ่ืออธิบายประวัติความเป็นมาว่าดังปรากฏในข้อความว่า  

“พทุธวงศ์นีใ้ครแสดง แสดงทีไ่หน แสดงเพือ่ประโยชน์แก่ใคร แสดงเพ่ืออะไร แสดงเมือ่ไร ค�าของใคร ใครน�าสืบมา.” 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 19 – 23) ซึ่งช่วยให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวคัมภีร์พุทธวงศ์

ได้ชดัเจนมากยิง่ขึน้ จะเหน็ได้ว่า กถาปรารภคัมภร์ีเปรียบเสมอืนค�าน�าของผู้แต่งทีแ่จ้งให้ผู้อ่านทราบถงึวตัถปุระสงค์ 

และประวัติความเป็นมาของคัมภีร์เบื้องต้นก่อนที่จะน�าผู้อ่านเข้าสู่ส่วนเนื้อหาของเรื่องต่อไป

1.2 นิทานกถา เป็นนิทานที่เล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 3 ช่วงได้แก่

1. ทูเรนิทาน เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าต้ังแต่ถือก�าเนิดเป็นพระโพธิสัตว์ในสมัย

พระพุทธเจ้าทีปังกรเป็นต้นมา จนถึงพระชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นพระเวสสันดร

2. อวิทูเรนิทาน เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าต้ังแต่ครั้งที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนลงมาประสูติ 

เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จออกบรรพชาและตรัสรู้

3. สันติเกนิทาน คือ เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตั้งแต่หลังการตรัสรู้จนกระทั่งเสด็จปรินิพพาน  

ในอรรถกถาพทุธวงศ์อธิบายเรือ่งในสนัตเิกนทิานมากกว่านทิานอืน่ ๆ  โดยมกีารแยกหวัข้อใหม่โดยต้ังชือ่ว่า “อพัภันตรนทิาน  

หรือรัตนจังกมนกัณฑ์” ซึ่งอัพภันตรนิทานจะเน้นเล่าเหตุการณ์หลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้า

เสด็จไปโปรดพระประยูรญาติ และพระบิดา ณ กรุงกบิลพัสดุ์และได้แสดงอภินิหารรัตนจงกรม คือเนรมิตท่ีจงกรม

ประดับด้วยทอง และแก้วแวววาวงดงามสดใส และแสดงปาฏิหารย์ิอกีหลายประการ สร้างความอศัจรรย์ใจแก่ผูพ้บเหน็  

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวยังเป็นเหตุการณ์ส�าคัญที่น�ามาสู่เหตุการณ์ที่พระสารีบุตรกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงเล่า

เรื่องพุทธวงศ์ให้ผู้มาชุมนุมได้ฟังกัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างอัพภันตรนิทาน หรือรัตนจังกมนกัณฑ์ ความว่า



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



...พระศาสดา เมือ่เสด็จจงกรม ณ ทีจ่งกรมประมาณ 4 ศอก ถงึปลายสองข้างเรว็ 

จึงเสด็จกลับอย่างใด จะไม่เสด็จกลับในระหว่างอย่างนั้น. ท�าไม พระผู้มีพระภาคเจ้า 

จึงไม่ทรงย่นที่จงกรม ซึ่งยาวถึงประมาณหมื่นโยชน์ให้สั้น หรือทรงเนรมิตอัตภาพ 

ให้ใหญ่ขนาดนั้น แต่ก็มิได้ทรงกระท�าอย่างนั้น พุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

เป็นอจินไตย ไม่ควรคิด.

หมื่นโลกธาตุได้เป็นลานอันเดียวกัน นับต้ังแต่อกนิษฐภพจนถึงอเวจีนรก  

และโดยเบ้ืองขวางหม่ืนจักวาลก็ได้เป็นลานอันเดียวกัน. เทวดาทั้งหลายเห็นมนุษย์  

แม้มนุษย์ท้ังหลายก็เห็นเทวดา เทวดาและมนุษย์ทั้งหมดจะเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า 

เสด็จจงกรมโดยปกติได้โดยประการใด ก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก�าลังเสด็จจงกรม 

โดยประการนั้น.

ก็พระผู้มีพระภาคเจ้าก�าลังเสด็จจงกรม ก็ทรงแสดงธรรมและทรงเข้าสมาบัติ 

ในระหว่าง ๆ.

ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า อันหมู่เทพในหมื่นโลกธาตุ

ห้อมล้อมแล้ว เสด็จจงกรมอยู่ด้วยพุทธสิริวิลาส อันหาที่เปรียบมิได้ ด้วยพระพุทธลีลา 

อนัไม่มีอะไรเปรยีบ เหมอืนภูเขาทองอนัประเสรฐิเคล่ือนทีไ่ด้ มพีระพทุธสรีระอนัประเสริฐ 

งดงามด้วยพระวรลักษณ์ 32 อันก�าลังกุศลที่ทรงสร้างสมมาตลอดสมัยที่ประมาณมิได้ 

รุ่งเรืองด้วยพระอนุพยัญชนะ 80 มีพระสิริแวดล้อมด้วยพระรัศมีวาหนึ่ง สูง 18 ศอก 

เหมอืนดวงจนัทร์เตม็ดวงในฤดสูารท และเหมอืนดอกปารฉิตัตกะ สงูร้อยโยชน์ ออกดอก

บานสะพรั่งทั่วต้น. 

ครั้นเห็นแล้วก็ด�าริว่า หมื่นโลกธาตุแม้ทั้งสิ้นนี้ประชุมกันแล้ว ก็ในที่ประชุมนี ้

ควรมพีระธรรมเทศนากณัฑ์ใหญ่. กพุ็ทธวงศ์เทศนาจะมีอปุการะมาก น�ามาซ่ึงความเล่ือมใส  

ถ้ากระไร เราพึงทูลถามพุทธวงศ์ จ�าเดิมแต่อภินิหารการบ�าเพ็ญบารมีของพระทศพล  

แล้วจึงท�าจีวรเฉวียงบ่า เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า ประคองอัญชลีที่รุ ่งเรืองด้วย 

ทศนขสโมธาน เสมอดอกบัวตูมเกิดอยู่ในน�้า ไม่มีมลทิน ไม่วิกล ไว้เหนือเศียรแล้ว  

ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้ามีว่า กีทิโส เต มหาวีร เป็นต้น. 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 150 – 151)

จากการศึกษานิทานกถาในอรรถกถาพุทธวงศ์พบว่า อรรถกถาจารย์จะกล่าวถึงนิทาน 3 ช่วง ได้แก่  

ทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน และสันติเกนิทาน โดยอรรถกถาจารย์จะเน้นเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงสันติเกนิทาน 

มากที่สุด โดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจ้าเดินทางไปโปรดพระราชบิดา ณ กรุงกบิลพัสดุ์เพราะเป็นเหตุการณ์

ส�าคัญอันน�ามาซึ่งการเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์จ�านวน 25 เรื่อง กล่าวคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ 

พระองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายที่พระองค์ทรงเห็นว่าจะมีดวงตาเห็นธรรม  

พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบข่าวจึงมีรับสั่งให้อ�ามาตย์ไปกราบทูลเชิญพระพุทธเจ้ามายังนิโครธารามกรุงกบิลพัสดุ์ 

และเพื่อให้เหล่าพระประยูรญาติได้เห็นถึงความอัศจรรย์ของพระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ต่าง ๆ รวมถึง 

การเนรมิตที่จงกรมประดับแก้วงดงามยิ่ง พระสารีบุตรซ่ึงอยู่บนยอดเขาคิชฌกูฏในกรุงราชคฤห์เห็นเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นด้วยทิพยจักษุญาณ เกิดอัศจรรย์ใจจึงเหาะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ 500 รูป แล้วกราบทูลถามถึง



การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์



อภินิหารท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์เช่นนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงเล่า 

พทุธการกธรรมซึง่กค็อืเรือ่งราวการบ�าเพญ็ในพระอดตีชาต ิและเร่ืองพทุธวงศ์ให้พระสารบุีตร เทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย 

ได้ฟัง พระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตที่อยู่ในวงศ์ของพระองค์จ�านวน 25 เรื่อง (ทูเรนิทาน) 

เพ่ือเป็นเร่ืองสาธกให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องการบ�าเพ็ญบารมีของพระองค์และพระจริยาวัตรอันงดงามของพระพุทธเจ้า 

ในอดีตได้อย่างแจ่มชัด

จะเหน็ได้ว่า นิทานกถากค็อืส่วนเกริน่น�าเรือ่งเพือ่เล่าประวตัขิองพระพทุธเจ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ  โดยสงัเขป 

ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่เหตกุารณ์ในอดตีชาตทิีถ่อืก�าเนดิเป็นพระโพธสิตัว์ในสมยัพระพุทธเจ้าทปัีงกรเป็นต้นมา จนกระท่ัง

ประสติูเป็นเจ้าชายสทิธตัถะออกผนวช ตรัสรูแ้ละปรินพิพานซึง่เป็นการสร้างความเข้าใจให้ผูอ่้านในเบือ้งต้น นอกจากนี ้

นทิานกถานีย้งัเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้ผูอ่้านทราบเร่ืองราวอย่างละเอียดว่าพระพุทธเจ้าทรงเล่าพุทธวงศ์ทีใ่ด เล่าให้ผู้ใดฟัง  

และอะไรเป็นมูลเหตุของการเล่าเรื่องพุทธวงศ์ ซึ่งในวรรณคดีพระพุทธศาสนาจะเรียกส่วนนี้ว่าปัจจุบันวัตถุ 

ปัจจุบันวัตถุ คือส่วนเริ่มต้นการเล่าเร่ืองในปัจจุบันสมัยของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใด  

ทรงเล่าเรื่องอะไร เล่าให้ผู้ใดฟัง และอะไรเป็นสาเหตุของการเล่าเรื่องในอดีตนั้น ๆ เพราะเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรง

เทศนาธรรมครั้งใดจะต้องมีเหตุอันควร 4 ประการ (เฉลิม มากนวล, 2518: 19 – 20) ได้แก่

1. อตัตชัฌาสยะ เกดิข้ึนจากอัธยาศยัของพระพุทธเจ้าท่ีพระองค์ปรารถนาจะแสดงธรรมอย่างใดอย่างหนึง่ 

แก่พุทธบริษัท 

2. ปรัชญาสยะ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะอัธยาศัยของผู้ฟังคือผู ้ฟังปรารถนาจะทราบ 

จึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั้นให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

3. อัตถุปัตติกะ คือถือเอาประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุหรือมีเร่ืองใดเกิดขึ้นก่อนแล้ว พระพุทธเจ้า 

จึงถือเป็นประโยชน์ที่จะน�าเรื่องนั้นมาเป็นสาเหตุในการเทศนาธรรม

4. ปุจฉาสกิา คอืมปัีญหาเกดิข้ึน ผูถ้ามใคร่จะทราบจงึถามขึน้เพือ่ต้องการให้พระพทุธเจ้าทรงแก้ปัญหา

หรือปลดเปลื้องความสงสัย

ในอรรถกถาพุทธวงศ์พบว่า มีมูลเหตุในการเล่าเรื่องมาจากปัจจัยภายนอก 2 ประการ ได้แก่ ปรัชญาสยะ

และอัตถุปัตติกะ มูลเหตุที่เกิดจากปรัชญาสยะ คือพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพราะอัธยาศัยของผู้ฟังปรารถนา 

ทีจ่ะทราบจงึกราบทูลขอให้พระพทุธเจ้าแสดงธรรมนัน้ให้เข้าใจชดัเจนยิง่ขึน้ ในทีน่ีพ้ระสารบุีตรปรารถนาทีจ่ะให้ทกุคน 

ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ทราบเรื่องราวในพุทธวงศ์ ดังนั้นพระสารีบุตรจึงกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าเทศนาธรรม 

ส่วนมูลเหตุอัตถุปัตติกะ คือการถือเอาประโยชน์ที่เกิดข้ึนมาเป็นสาเหตุหรือมีเรื่องใดเกิดขึ้นก่อนแล้ว พระพุทธเจ้า 

จงึถอืเป็นประโยชน์ท่ีจะน�าเรือ่งนัน้มาเป็นสาเหตุในการเทศนาธรรม ดังทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเล็งเหน็แล้วว่าการเล่าเรือ่ง

พุทธวงศ์จะท�าให้คนที่มาชุมนุมเข้าใจการเป็นพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้น

2. การด�าเนินเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เรื่อง

เนื้อเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เรื่อง หรือส่วนอดีตวัตถุเป็นส่วนที่เล่าเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้า

แต่ละพระองค์ โดยพระพุทธเจ้าจะทรงเล่าเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในวงศ์ของพระองค์ทีละเรื่อง ๆ  

ต่อเน่ืองกนัไปจนครบ 25 เรือ่ง เพือ่แสดงให้เหน็พระจริยาวตัรอนังดงามของพระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์มีวธิกีารปฏิบัต ิ

คล้ายคลงึกนั ต้ังแต่จุตจิากสวรรค์มายงัโลกมนุษย์ ออกบวชบ�าเพญ็บารมเีพราะมุง่หวงัทีจ่ะบรรลพุระสพัพญัญตุญาณ 

ตรสัรู้เป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าเพ่ือจะได้ช่วยเหลอืสรรพสตัว์ทัง้หลายให้พ้นทกุข์ เนือ้เรือ่งในส่วนนีจ้งึเป็นส่วนส�าคัญ

ของอรรถกถาพุทธวงศ์ เพราะเป็นเรื่องเล่าที่มีโครงเรื่อง มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจ
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อรรถกถาพุทธวงศ์แต่ละเรื่องจะมีเหตุการณ์ในเร่ืองที่คล้ายคลึงกัน อาจต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อย 

ซึง่แสดงให้เหน็ว่าเหตกุารณ์เหล่านัน้เป็นเหตกุารณ์ส�าคญัของเร่ืองเล่าในอรรถกถาพทุธวงศ์ กล่าวคอื แม้ว่าจะเปลีย่นเรือ่ง  

เปลี่ยนตัวละครหรือฉาก แต่เหตุการณ์และการแสดงออกของตัวละครหลักยังคงมีลักษณะที่คล้ายกันทุกเรื่อง  

จะขอเรียกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนซ�้า ๆ กันในแต่ละเรื่องเหล่านี้ว่า “เหตุกำรณ์หลัก” จากการศึกษาพบว่ามีเหตุการณ์

หลักที่เกิดขึ้นซ�้า กันจ�านวน 10 เหตุการณ์ ดังนี้

1. การจตุจิากสวรรค์ถอืก�าเนดิยงัโลกมนษุย์ คอืเหตุการณ์ท่ีพระพุทธเจ้าในอดีต (พระโพธสัิตว์) แต่ละพระองค์ 

จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตถือก�าเนิดยังโลกมนุษย์ เช่น วงศ์พระสุมนพุทธเจ้าท่ี 4 กล่าวถึงการถือก�าเนิดของพระสุมนะ 

หลังจากที่พระโพธิสัตว์สุมนะบ�าเพ็ญบารมีบริบูรณ์ได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อถึงเวลาที่พระองค์ต้องตรัสรู ้

ก็ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระนางสิริมาเทวี ณ เมขลนคร ความว่า

พระโพธิสัตว์พระนามว่าสุมนะทรงบ�าเพ็ญบารมี บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต  

จุติจากนั้นทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางสิริมาเทวี ในราชสกุลของพระเจ้า 

สุทัตตะ ณ เมขลนคร. 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 364)

2. การเจริญเติบโต คือเหตุการณ์ท่ีเล่าถึงการเจริญเติบโตของพระโพธิสัตว์ก่อนออกบวชเพื่อให้เห็น

ลักษณะนิสัย การด�าเนินชีวิตตั้งแต่เกิด แต่งงาน มีพระราชโอรส เป็นต้น ในแต่ละชาติพระโพธิสัตว์จะถือก�าเนิด 

คล้าย ๆ กัน คือถือก�าเนิดในวรรณะกษัตริย์ หรือวรรณะพราหมณ์ เกิดมาสุขสบายกายแต่พระองค์กลับทุกข์ใจ 

และอยากแสวงหาความสุขท่ีแท้จริงจึงน�าไปสู่เหตุการณ์ออกบวช ดังวงศ์พระอัตถทัสสีพุทธเจ้าท่ี 14 พระโพธิสัตว์

นามว่า อัตถทัสสี พระองค์เกิดมามีชีวิตสุขสบายอยู่ในปราสาท 3 หลังที่มีพระมเหสีและพระสนมจ�านวนมาก แต่ก็

ปรารถนาที่จะออกบวช ความว่า

พระองค์ทรงครองฆราวาสวสิยัอยูห่มืน่ปี. ทรงมปีราสาท 3 หลงัทีม่กีลิน่หอมอย่างยิง่  

ชือ่อมรคริ ีสรุคริแีละคริวิาหนะ มพีระสนมนารสีามหมืน่สามพนันางมีพระนางวสิาขาเทวี

เป็นประมุข.

เมือ่พระโอรสพระนามว่าเสลกุมาร ของพระนางวิสาขาเทว ีทรงสมภพ พระองค์

ก็ทรงเห็นนิมิต 4 ขึ้นทรงพญาม้าชื่อสุทัสสนะ เสด็จออกมหาอภิเนษกรมณ์ทรงผนวช 

มนุษย์เก้าโกฏิก็บวชตาม...

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 532)

3. การออกบวช คือเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ออกบวชเพราะอยากหลุดพ้นจากวัฏสงสารหรือการ 

เวียนว่ายตายเกิด ดังวงศ์พระติสสพุทธเจ้าที่ 17 เมื่อพระโอรสของพระโพธิสัตว์ประสูติออกมาก็ทรงเห็นนิมิต 4 คือ 

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงเสด็จขึ้นมาเพื่อออกบวช ความว่า
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เมื่ออานันทกุมาร พระโอรสของพระนางสุภัททาเทวีสมภพ พระมหาบุรุษ 

ทรงเห็นนิมติท้ัง 4 เสด็จข้ึนม้าต้นตวัเยีย่ม ชือ่ว่าโสนตุตระออกมหาภเินษกรมณ์ทรงผนวช

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 570)

4. การบ�าเพ็ญบารมี คือเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์หาทางที่หลุดพ้นจากทุกข์โดยการบ�าเพ็ญบารมี 

ดังวงศ์พระกกุสันธพุทธเจ้าที่ 22 บ�าเพ็ญบารมี ความว่า

พระโพธิสัตว ์นั้นอันบรรพชิตเหล่านั้นแวดล้อม บ�าเพ็ญเพียร 8 เดือน  

ในวันวิสาขบูรณมีบริโภคข้าวมธุปายาสที่ธิดาวชิรินธพราหมณ์ ณ สุจิรินธนิคมถวาย  

พักผ่อนกลางวัน ณ ป่าตะเคียน เวลาเย็นรับหญ้า 8 ก�า ที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียว 

ชื่อสุภภทะถวาย... 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 644)

5. การตรัสรู้ คือเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากท่ีบ�าเพ็ญบารมีมาเป็น

ระยะเวลาหลายเดือนดังปรากฏในวงศ์พระนารทพุทธเจ้าที่ 9 ความว่า

ฝ่ายพระมหาบุรุษทรงครองผ้ากาสายะที่เทวดาถวาย ทรงผนวช ณ อุทยานนั้น

นั่นเอง บุรุษแสนคนก็บวชตามเสด็จ. พระมหาบุรุษทรงท�าความเพียรอยู่ในที่นั้น 7 วัน 

วันวิสาขบูรณมี เสวยข้าวมธุปายาสที่พระนางวิชิตเสนาอัครมเหสีถวาย ทรงพักกลางวัน 

ณ พระราชอทุยานทรงรบัหญ้า 8 ก�าทีพ่นกังานเฝ้าพระสทุสัสนราชอทุยานถวาย ทรงท�า

ประทักษิณต้นมหาโสณะโพธิพฤกษ์ ทรงลาดสันถัตหญ้ากว้าง 58 ศอก ประทับนั่ง.  

ทรงก�าจดักองก�าลงัมาร ทรงยงัวชิชา 3 ให้เกดิในยามทัง้ 3 แทงตลอดพระสพัพญัญตุญาณ  

ทรงเปล่งพระอุทานว่า อเนกชาติส�สาร� ฯเปฯ ตณฺหาน� ขยมชฺฌ 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 446 – 447)

6. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3 ครั้ง คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเผยแพร่พระพุทธศาสนาครั้งใหญ่ ๆ 

ในสมยัของพระองค์ จ�านวน 3 ครัง้ ดงัวงศ์พระสชุาตพทุธเจ้าที ่12 ทีพ่ระองค์ได้เผยแผ่พระพทุธศาสนาครัง้ใหญ่ 3 ครัง้  

ได้แก่ ครั้งแรกมีผู้ตรัสรู้จ�านวน 18 โกฏิ ครั้งที่สองมีผู้ตรัสรู้จ�านวนสามล้านเจ็ดแสนคน และครั้งที่สามมีผู้ตรัสรู้ 

จ�านวนหกล้านคน ความว่า

พระสมัพทุธเจ้าบรรลพุระโพธญิาณอนัสงูสดุสิน้เชงิแล้ว ทรงประกาศพระธรรมจกัร  

ณ กรงุสมุงคล เมือ่พระสชุาตพทุธเจ้าผูน้�าโลก ทรงแสดงธรรมอนัประเสรฐิ สตัว์แปดสบิโกฏิ 

ตรสัรู้ในการแสดงธรรมครัง้ท่ี 1 ครัง้พระสชุาตพุทธเจ้าผูม้บีรวิารยศหาประมาณมไิด้เสดจ็

เข้าจ�าพรรษา ณ เทวโลก อภิสมัยครั้งที่ 2 ได้มีแก่สัตว์สามล้านเจ็ดแสน. ครั้งพระสุชาต
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พุทธเจ้า ผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้เสมอเข้าไปโปรดพระชนก อภิสมัยครั้งที่ 3 ได้มี

แก่สัตว์หกล้าน.

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 501)

7. การประชมุสาวก 3 คร้ัง คอืเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าประชุมพระพทุธศาสนาคร้ังใหญ่ ๆ จ�านวน 3 คร้ัง  

เช่นสมยัวงศ์พระสเุมธพทุธเจ้าที ่11 ทีป่ระชมุภกิษ ุ3 ครัง้ ดงันี้

พระสุเมธพุทธเจ้าผู้แสวงคุณยิ่งใหญ่ มีสันนิบาตประชุมสาวกขีณาสพผู้ไร้มลทิน 

มีจิตสงบคงที่ 3 ครั้ง. ครั้งพระชินพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปยังกรุงสุทัสสนะ ภิกษุขีณาสพร้อย

โกฏิประชุมกัน. ต่อมาครั้งภิกษุทั้งหลายช่วยกันกรานกฐิน ณ ภูเขาเทวกูฎ พระขีณาสพ

เก้าสิบโกฏิประชุมกัน เป็นสันนิบาตครั้งที่ 2. ต่อมา ครั้งพระทศพลเสด็จจาริกไป  

พระขีณาสพแปดสิบโกฏิประชุมกันเป็นสันนิบาตครั้งที่ 3.

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 487)

8. การพบพระโพธสิตัว์โคตม คอืเหตกุารณ์ทีพ่ระพทุธเจ้าได้พบกบัพระโพธสิตัว์โคตม พระโพธสิตัว์โคตม

ได้บ�าเพ็ญบารมีและถวายสักการะพระพุทธเจ้า ดังวงศ์พระเวสสภูพระพุทธเจ้าที่ 21 พระพุทธเจ้าเวสสภูพบ 

พระโพธิสัตว์โคตมซึ่งในพระชาตินั้นพระองค์ถือก�าเนิดเป็นพระเจ้าสุทัสสนะและได้ถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้า

เวสสภู ความว่า 

ครัง้นัน้ พระโพธสิตัว์ของเราเป็นพระราชาพระนามว่าพระเจ้าสุทสัสนะ ผู้มทีศันะ

น่ารกัอย่างยิง่ ณ กรงุสรภวด.ี เมือ่พระเวสสภพูทุธเจ้าผูน้�าโลกเสดจ็ถงึกรงุสรภะ ทรงสดบัธรรม 

ของพระองค์ มีพระหฤทัยเลื่อมใสแล้วทรงยกอัญชลีอันรุ ่งเรืองด้วยทศน สโมธาน  

เสมือนดอกบัวตูมเกิดในน�้า ไม่มีมลทิน ไม่วิกลบกพร่อง ไว้เหนือเศียร ถวายมหาทาน

พร้อมท้ังจีวรแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ทรงสร้างพระคันธกุฎี เพื่อเป็น 

ทีป่ระทบัอยูข่องพระผูม้พีระภาคเจ้า ณ นครน้ัน ทรงสร้างวหิารพันหลังล้อมพระคนัธกฎุน้ัีน  

ทรงบริจาคสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงผนวช  

ณ ส�านักของพระองค์แล้ว...

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 632)

9. การพยากรณ์พระโพธิสัตว์โคตม คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าในอดีตได้พบพระโพธิสัตว์โคตมและ 

ทรงเห็นถึงศรัทธาอันแรงกล้าของพระโพธิสัตว์โคตมที่มีต่อพระพุทธเจ้าและศาสนาพุทธ จึงได้ทิพยจักษุญาณดูว่า 

พระโพธิสัตว์โคตมคือใคร เมื่อพระองค์ทราบว่าในอนาคตพระโพธิสัตว์โคตมจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ก็ได้พยากรณ์ให้พระโพธิสัตว์โคตมทราบ ดังวงศ์พระเวสสภูพระพุทธเจ้าที่ 21 พระโพธิสัตว์โคตมถือก�าเนิดเป็น 

พระเจ้าสทุสัสนะและได้ถวายมหาทานแด่พระพทุธเจ้าเวสสภ ูพระพทุธเจ้าจงึทรงพยากรณ์พระโพธสิตัว์ว่าในอนาคต

จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ความว่า



การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์



...เมือ่พระเวสสภพูทุธเจ้าผู้น�าโลกเสด็จถงึกรุงสรภะ ทรงสดับธรรมของพระองค์ 

มีพระหฤทัยเลื่อมใสแล้วทรงยกอัญชลีอันรุ่งเรืองด้วยทศนขสโมธาน เสมือนดอกบัวตูม

เกดิในน�า้ ไม่มมีลทนิ ไม่วกิลบกพร่องไว้เหนอืเศยีรถวายมหาทานพร้อมทัง้จวีรแด่พระสงฆ์ 

มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ทรงสร้างพระคันธกุฎี ...พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 

ก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์นั้นว่าในอนาคตกาลสามสิบเอ็ดกัปนับแต่กัปนี้ไปท่านผู้นี ้

จักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตม.

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 632)

10. การดับขันธ์ปรินิพพาน คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไม่เวียนว่ายตายเกิด 

อีกต่อไป ดังปรากฏในวงศ์พระสิขีพุทธเจ้าที่ 20

...พระชนมายุของพระสิขีพุทธเจ้า ผู้แสวงคุณยิ่ง ใหญ่เจ็ดหมื่นปี พระองค์ 

มีพระชนม์ยืนถึงเพียงนั้น ทรงยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆะ. พระองค์ทั้งพระสาวก 

ทรงยังเมฆคือธรรมให้ตกลงยังโลกทั้งเทวโลกให้ชุ่มชื่น ให้ถึงถิ่นอันเกษมแล้วก็ดับขันธ

ปรินิพพาน...

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 620)

จากการศกึษาโครงสร้างเหตกุารณ์ในส่วนด�าเนนิเรือ่งของอรรถกถาพุทธวงศ์จ�านวน 25 เรือ่ง พบเหตกุารณ์หลกั  

10 เหตกุารณ์ จะมกีารเรยีงล�าดบัการเกดิเหตกุารณ์ตามล�าดับจาก 1 – 10 ได้แก่ การจตุจิากสวรรค์ถอืก�าเนดิยงัโลกมนุษย์  

การเจรญิเตบิโต การออกบวช การบ�าเพญ็บารม ีการตรสัรู ้การเผยแผ่พระพทุธศาสนา 3 ครัง้ การประชุมสาวก 3 คร้ัง  

การพบพระโพธิสัตว์โคตม การพยากรณ์พระโพธิสัตว์โคตม และการดับขันธ์ปรินิพพาน เหตุที่พบเหตุการณ์หลัก 

ทัง้ 10 เหตกุารณ์ทกุเรือ่งเพราะเหตกุารณ์ดงักล่าวเป็นวถีิหรอืเร่ืองธรรมดาของพระพทุธเจ้าทกุพระองค์ทีต้่องปฏบัิติ 

กล่าวคือเมื่อพระโพธิสัตว์ถึงเวลาจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดยังโลกมนุษย์ตามค�าทูลเชิญของเทวดาแล้ว พระองค์จะเกิด

อยู่ในวรรณะกษัตริย์แต่งงานและมีพระราชโอรส มีชีวิตที่สุขสบาย แต่ทว่าพระองค์ก็ปรารถนาความสุขทางธรรม 

คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จึงละทางโลกและออกผนวชบ�าเพ็ญบารมี และในท่ีสุดพระองค์ก็บรรลุ 

พระสัพพัญญุตญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์ได้เทศนาเพ่ือช่วยเหลือสรรพสัตว์

ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ โดยในอรรถกถาพุทธวงศ์จะกล่าวถึงการเทศนาเพื่อโปรดสัตว์ครั้งใหญ่ของพระพุทธเจ้า 

แต่ละพระองค์ 3 คร้ัง จากนั้นก็จะกล่าวถึงการประชุมสงฆ์ครั้งส�าคัญของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์อีก 3 คร้ัง  

และทุก ๆ เรื่องพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะพบกับพระโพธิสัตว์โคตม และทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์โคตมว่า 

จะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากนั้นพระองค์ก็จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยของพระองค์จนสิ้นอายุขัย 

เหตุการณ์หลักทั้ง 10 เหตุการณ์จะปรากฏเช่นนี้เหมือนกันทุกเร่ือง ซ่ึงการเกิดเหตุการณ์ที่เรียงล�าดับนี้อาจมีข้าม 

หรือสลับที่เหตุการณ์ได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลกันตามแนวคิดโครงเรื่องของบันเทิงคดี 

3. ส่วนปิดเรื่อง 

ส่วนปิดเรื่องคือส่วนท่ีสรุปเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เรื่อง แบ่งเป็น 4 ส่วน คือกัณฑ์ปกิณกะของ

พระพุทธเจ้า เรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์ และนิคมนกถา



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



3.1 กัณฑ์ปกิณกะของพระพุทธเจ้า คือส่วนสรุปเรื่องเกี่ยวกับพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นบนโลกในแต่กัปว่ามี

พระพทุธเจ้าองค์ใดบ้าง โดยกล่าวเรยีงล�าดบัมาต้ังสมยักปัของพระทปัีงกรพระพทุธเจ้าซ่ึงมพีระพทุธเจ้าเกิดขึน้ 4 พระองค์  

ได้แก่ พระตณัหงักร พระเมธังกร พระสรณังกรและพระทปัีงกร จนถึงภทัรกปัของพระพทุธเจ้าโคตมซ่ึงเป็นกปัปัจจบุนั

มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ได้แก่ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตม และพระเมตไตรย ดังนี้

นับแต่กัปนี้ไป ในกัปที่นับไม่ได้ มีพระพุทธเจ้าผู ้น�าพิเศษ 4 พระองค์ คือ  

พระตัณหังกรพระเมธังกร พระสรณังกร และพระทีปังกรสัมพุทธเจ้า พระชินพุทธเจ้า

เหล่านั้นมีในกัปเดียวกัน.

ต่อจากสมยัของพระทปัีงกรพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าผูน้�าโลกพระนามว่าโกณฑญัญะ

มีพระองค์เดียวในกัปหนึ่ง ทรงยังหมู ่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอฆะ ระหว่างกัปของ 

พระผู้มีพระภาคเจ้าทีปังกรและพระศาสดาโกณฑัญญะเป็นอันตรกัป นับไม่ถ้วน.

…

ในภัทรกปันี ้มพีระผูน้�า 3 พระองค์ คือ พระผูน้�าคอืพระกกสุนัธะ พระโกนาคมนะ 

และพระกัสสปะ เราผู้เป็นพระสัมพุทธเจ้าในปัจจุบัน และพระเมตไตรยพระพุทธเจ้า 

ในอนาคต พระพทุธเจ้า 5 พระองค์นีเ้ป็นปราชญ์ผูอ้นเุคราะห์โลก. บรรดาพระผูเ้ป็นธรรมราชา 

เหล่าน้ัน พระโคตมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทั้งพระสาวกบอกทางนั้นแก่สัตว์เหล่าอื่น 

หลายโกฏิก็ปรินิพพานไปแล้วแล 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 736)

กัณฑ์ปกิณกะในอรรถกถาพุทธวงศ์ช่วยให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นบนโลกนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่กล่าวไว้

ในอรรถกถาพทุธวงศ์ 25 พระองค์เท่าน้ัน แต่ยังมพีระพทุธเจ้าอกีหลายพระองค์ทีอ่บุตัขิึน้ในกปัเดียวกันแต่ด้วยเหตทุี ่

ไม่ได้พยากรณ์ท�านายพระโพธิสัตว์โคตมจึงไม่ได้จัดให้อยู่ในวงศ์พุทธเจ้าโคตม

3.2 เรือ่งแจกพระบรมสารรีกิธาต ุคอืส่วนท่ีเล่าถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนหลงัจากพระพทุธเจ้าโคตมปรินพิพาน 

โดยกล่าวถึงตอนแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ ที่ต่าง ๆ  เพื่อไว้บูชา เช่น เมืองของพระเจ้าอชาตศัตรู 

กรุงกบิลพัสดุ์ นครอัลลกัปปกะ และสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นต้น ดังนี้

...ส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้าอชาตศัตรู ส่วนหนึ่งอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ ส่วนหนึ่ง 

อยู่ในนครอัลลกัปปกะ ส่วนหนึ่งอยู่ในรามคาม ส่วนหนึ่งอยู่ในนครเวฏทีปกะ.

ส่วนหนึ่งอยู่ที่เจ้ามัลละ ในนครปาวา ส่วนหนึ่งอยู่ที่เจ้ามัลละ ในนครกุสินารา”

...

พระทาฐธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) องค์หนึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ องค์หนึ่งอยู่ที่

นาคปุระ องค์หนึ่งอยู่ที่แคว้นคันธาระ องค์หนึ่งเป็นของพระราชาแคว้นกาลิงคะ. 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 740)



การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์



เนือ้หาในส่วนนีแ้สดงให้เหน็ว่าพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยงัดินแดนต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง

ทั้งมนุษย์และสวรรค์ สรรพสัตว์ท้ังหลายต่างเลื่อมใสและศรัทธาพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา ดังเห็นได้จาก

เหตุการณ์หลังพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนได้น�าพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ เมืองของตน

เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3.3 เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์ เนื้อหาส่วนนี้เป็นส่วนที่เขียนขึ้นเพ่ืออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมเก่ียวกับ 

พุทธวงศ์ 5 เรื่อง ดังนี้

1. เรือ่งเวมตัตตกถา คอื เรือ่งความแตกต่างของพระพทุธเจ้า 25 พระองค์ 8 ประการ ได้แก่ อายเุวมตัตะ  

ปมาณเวมัตตะ กุลเวมัตตะ ปธานเวมัตตะ รัศมีเวมัตตะ ยานเวมัตตะ โพธิรุกขเวมัตตะ และบัลลังกเวมัตตะ

2. เรื่องสถานที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ 4 แห่ง ได้แก่ โพธิและบัลลังก์ สถานที่ประกาศพระธรรมจักร 

ณ ป่าอสิปิตนมิคทายวนั สถานทีเ่หยยีบพระบาทครัง้แรก และสถานทีว่างเท้าเตยีง 4 เท้าแห่งพระคนัธกฎีุในพระวหิาร 

เชตวัน

3. เรื่องการก�าหนดสหชาตและก�าหนดนักษัตร คืออธิบายถึงสหชาติหรือสิ่งท่ีต้องเกิดร่วมกันของ

พระพุทธเจ้ามี 7 ประการ คือ พระมารดาพระราหุล พระอานันทเถระ พระฉันนะ พระยาม้ากัณฐกะ หม้อขุมทรัพย์ 

พระมหาโพธิ์ และพระกาฬุทายี ส่วนนักษัตรคือการอธิบายเวลาที่พระพุทธเจ้าจะประสูติ ตรัสรู้ ประชุมสาวก และ

ปรินิพพาน

4. เรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้า คือการกล่าวถึงเร่ืองธรรมดาของพระพุทธเจ้าท่ัวไปมีอยู่ 30 เรื่อง 

เป็นต้นว่า พระโพธิสัตว์ผู้มีภพสุดท้ายลงสู่พระครรภ์ชนนี พระชนนียืนประสูติ พระโพธิสัตว์ออกจากครรภ์พระชนนี

ในป่าเท่านั้น

5. เรื่องอนันตรายิกธรรม คือกล่าวถึงการที่ไม่มีอันตรายใดเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้า 4 ประการ คือ  

1) ไม่มีใครท�าอันตรายแก่ปัจจัย 4 ที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้า  2) ไม่มีใครปลงพระชนม์ชีพได้ ๆ  3) ไม่มีใครท�าอันตราย

แก่พระมหาปุริสลักษณะได้ และ 4) ไม่มีใครท�าอันตรายแก่พระรังสีได้

ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเนื้อหาในเวมัตตตกถา ตอนกล่าวถึงปมาณเวมัตตกถา คืออธิบายถึงความแตกต่าง

ของส่วนสูงพระสรีระของพระพุทธเจ้าท่ีมีขนาดไม่เท่ากัน เช่น พระพุทธเจ้าทีปังกร พระเรวตะ พระปิยทัสสี  

พระอัตถทัสสี พระธัมมทัสสี และพระวิปัสสี มีพระสรีระสูง 80 ศอก ส่วนพระพุทธเจ้าโคตมสูงเพียง 18 ศอก ดังนี้

ปมาณเวมัตตะ

ที่ชื่อว่าปมาณเวมัตตะ ความแตกต่างกันแห่งประมาณ ได้แก่พระพุทธเจ้า 

บางพระองค์สูง บางพระองค์ต�่า.

จรงิอย่างนัน้ พระพทุธเจ้าคือพระทีปังกร พระเรวตะ พระปิยทสัส ีพระอตัถทัสสี  

พระธัมมทัสสี พระวิปัสสี มีพระสรีระสูง 80 ศอก.

...

ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา สูง 18 ศอก. 

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 742)
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จะเหน็ได้ว่า เรื่องเบ็ดเตลด็ของพุทธวงศ์ คือสว่นส�าคญัที่แตง่เพิ่มเข้ามาเพือ่อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจลกัษณะ

และการเป็นพระพทุธเจ้ามากยิง่ขึน้ เพราะเนือ้เรือ่งในอรรถกถาพทุธวงศ์ไม่ได้มกีารอธบิายเร่ืองท่ีกล่าวมาอย่างละเอยีด

3.4 นคิมนกถา หรอืค�าส่งท้ายเรือ่ง คอืส่วนท่ีอรรถกถาจารย์สรปุผลงานการแต่งอรรถกถาพุทธวงศ์ โดยกล่าวถงึ 

วธิกีารแต่งอรรถกถา สถานทีท่ีแ่ต่งอรรถกถา ความมุง่หวงัและชือ่ผู้แต่งไว้ เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบรายละเอยีดเกีย่วกับ

การแต่งอรรถกถาว่า ดังนี้

นิคมนกถา

ค�าส่งท้ายเรื่อง

การพรรณนาพุทธวงศ์ อันงดงามด้วยนัยอันวิจิตร ซึ่งผู้รู ้บทพรรณนาให้ง่าย  

ถึงความส�าเร็จด้วยกถาเพียงเท่านี้.

ข้าพเจ้ายดึทางแห่งอรรถกถาเก่า อนัประกาศ ความแห่งบาล ีเป็นหลกัอย่างเดียว 

แต่งอรรถกถาพุทธวงศ์ 

เพราะละเว้นความท่ีเยิ่นเย้อ ประกาศแต่ความอัน ไพเราะทุกประการ ฉะนั้น  

จึงชื่อว่ามธุรัตถวิลาสินี. เมื่อสาธุชน ผู้มีวาจาไพเราะ ชื่อกัณหทาส สร้างวิหาร ที่มีก�าแพง

และซุ้มประตูอันงามโดยอาการต่าง ๆ ถึงพร้อมด้วยร่มเงาและน�้า น่าดู น่ารื่นรมย์  

เป็นที่คับแคบแห่งทุรชนที่ถูกก�าจัด เป็นที่สงัดสบาย น่าเจริญใจ ณ ท่าเรือกาวีระ  

เป็นพื้นแผ่นดินท่ีเต็มด้วยชุมทางน�้า แห่งแม่น�้ากาวีระ น่ารื่นรมย์ เกลื่อนกล่นด้วย 

หญิงชายต่าง ๆ . ข้าพเจ้าอยู่ ณ พื้นปราสาทด้านทิศตะวันออกในวิหารนั้น ที่เย็นอย่างยิ่ง 

แต่งอรรถกถาพรรณนาพุทธวงศ์.

…

ข้าพเจ้าผูแ้ต่งอรรถกถาพทุธวงศ์นี ้ปรารถนา บญุอนัใด ด้วยเทวานภุาพแห่งบญุนัน้  

ขอโลกจงประสบประโยชน์อย่างดี ที่สงบยั่งยืนทุกเมื่อ. ขอโรคทั้งปวงในมนุษย์ทั้งหลาย 

จงพินาศไป แม้ฝนก็จงตกต้องตามฤดูกาล แม้สัตว์นรกก็จงมีสุข อย่างดีเป็นนิตย์  

เหล่าปีศาจทั้งหลาย ก็จงปราศจาก ความหิวกระหาย. ขอเทวดาทั้งหลายกับหมู่อัปสร

เป็นต้นจงเสวย สขุในเทวโลกนาน ๆ . ขอธรรมของพระจอมมนุ ีจงด�ารงอยูใ่นโลก ยัง่ยนืนาน  

ขอท่านผู้มีหน้าที่คุ้มครองโลกจงปกครองแผ่นดินให้เป็นสุขเถิด.

พระเถระโดยนามที่ท่านครูทั้งหลาย ขนาน ให้ปรากฏว่า พุทธทัตตะ แต่งคัมภีร์

อรรถกถา ชื่อมธุรัตถวิลาสินี

…

จบอรรถกถาพุทธวงศ์ ชื่อว่ามธุรัตถวิลาสินีด้วยประการฉะนี ้

(มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2525: 752)

จากตัวอย่าง อรรถกถาจารย์ได้กล่าวถึงท่ีมาของอรรถกถาพุทธวงศ์ว่า ท่านแต่งอรรถกถาพุทธวงศ์ 

โดยขยายความโดยอาศยัอรรถกถาเก่า ซึง่มีขนาดภาณวารแห่งบาล ี26 ภาณวาร ม ี6,500 คนัถะ และม ี203,000 อกัษร  

ท่านแต่งขณะอยู ่ณ ท่าเรือกาวรีะ จากนัน้อรรถกถาจารย์ได้แสดงความมุง่หวงัขอให้ผลบญุทีไ่ด้แต่งคมัภร์ีช่วยให้ท่าน



การเล่าเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์



แคล้วคลาดภยัอนัตราย ขอให้โลกสงบ ขอให้สตัว์โลกและเทวดามคีวามสขุ ขอให้พระธรรมตัง้อยูบ่นโลกตราบนานเท่านาน  

และได้บอกช่ือผูแ้ต่งไว้ในตอนท้ายว่า “พระเถระโดยนามทีท่่านครท้ัูงหลายขนานให้ปรากฏว่า พทุธทตัตะ แต่งคัมภร์ี

อรรถกถา ชื่อมธุรัตถวิลาสินี.”

จากการศึกษา ส่วนปิดเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ทั้ง 4 ส่วน คือ กัณฑ์ปกิณกะของพระพุทธเจ้า เรื่องแจก

พระบรมสารีริกธาตุ เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์ และนิคมนกถาพบว่า ส่วนนี้มีความส�าคัญยิ่งในอรรถกถาพุทธวงศ์

เพราะช่วยสรุปสาระส�าคัญช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเร่ืองในพุทธวงศ์มากขึ้น และทราบถึงวิถีและลักษณะการเป็น 

พระสัมมาสมัพทุธ จะเห็นได้ว่าแม้พระพทุธเจ้าแต่ละพระองค์มลัีกษณะทีแ่ตกต่างกนับางประการ เช่น ส่วนสงู พระรัศมี  

แต่พระองค์ก็ทรงมีแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกัน 

สรุปและอภิปรายผล

อรรถกถาจารย์เรยีบเรยีงเรือ่งอย่างเป็นระบบ สามารถแบ่งองค์ประกอบการเล่าเรือ่งตามลกัษณะเนือ้เรือ่ง

และหน้าที่ได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนเปิดเรื่อง เป็นส่วนเกริ่นน�าให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถาพุทธวงศ์ก่อนจะน�าเข้าสู่เรื่อง 

ในอรรถกถาพทุธวงศ์ 25 เรือ่ง ประกอบด้วยส่วนส�าคญั 2 ส่วน คอื 1) คาถาปรารภคมัภร์ี เป็นค�าน�าของอรรถกถาจารย์ 

ที่แจ้งให้ทราบวัตถุประสงค์การแต่งอรรถกถา และประวัติคัมภีร์โดยย่อ และ 2) นิทานกถา เป็นนิทานที่เล่าประวัติ

ของพระพทุธเจ้าในช่วงเวลาต่าง ๆ  โดยสงัเขป โดยจะเน้นเล่าถึงเหตกุารณ์พระสารบีตุรทลูขอให้พระพทุธเจ้าเล่าเรือ่ง

พุทธวงศ์ 25 เรื่อง เพราะเป็นเหตุการณ์ที่น�ามาสู่การเล่าเรื่องพุทธวงศ์ของพระพุทธเจ้า และเหตุการณ์ดังกล่าว 

ยังคงมีความส�าคัญต่อการเล่าเรื่องอีกประการคือท�าให้เร่ืองเล่ามีความน่าเช่ือถือและมีความสมจริงยิ่งข้ึนว่าเรื่องเล่า

ในอรรถกถาพทุธวงศ์ไม่ใช่เรือ่งทีแ่ต่งขึน้ แต่เป็นเรือ่งจรงิทีพ่ระพทุธเจ้าทรงเล่าให้พระสารีบตุรและผูท้ีม่าชมุนุมได้ฟังกัน

ส่วนเนื้อเรื่องในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เร่ือง เป็นส่วนท่ีเล่าเรื่องราวพระพุทธเจ้าในอดีตจ�านวน 25 เรื่อง 

ในแต่ละเรื่องจะพบเหตุการณ์หลัก 10 เหตุการณ์ ได้แก่ การจุติจากสวรรค์ถือก�าเนิดยังโลกมนุษย์ การเจริญเติบโต 

การออกบวช การบ�าเพ็ญบารมี การตรัสรู้ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3 คร้ัง การประชุมสาวก 3 คร้ัง การพบ 

พระโพธิสัตว์โคตม การพยากรณ์พระโพธิสัตว์โคตม และการดับขันธ์ปรินิพพาน เหตุการณ์หลักทั้ง 10 เหตุการณ ์

จะปรากฏเช่นนี้เหมือนกันทุกเรื่อง โดยจะเรียงล�าดับการเกิดเหตุการณ์ตามล�าดับจาก 1 – 10 ซึ่งการเกิดเหตุการณ์

ทีเ่รยีงล�าดบัน้ีอาจมกีารสลบัทีเ่หตกุารณ์ได้โดยการสลบัทีน่ัน้จะเกดิขึน้อย่างเป็นเหตเุป็นผลกนัตามแนวคดิโครงเรือ่ง

ของบันเทิงคดี 

ส่วนปิดเรื่องเป็นส่วนสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดของเรื่อง สามารถแบ่งได้ 4 ส่วน ได้แก่ 1) กัณฑ์ปกิณกะของ

พระพุทธเจ้า คือส่วนสรุปเรื่องเกี่ยวกับพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นบนโลกในแต่กัปว่ามีพระพุทธเจ้าองค์ใดบ้าง  2) เรื่องแจก

พระบรมสารรีกิธาต ุคอืกล่าวถงึการแจกพระพรมสารีรกิธาตขุองพระพทุธเจ้าโคดมไปยงัทีต่่าง ๆ  หลงัจากพระพทุธองค์ 

ดับขันธ์ปรินิพพาน 3) เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์เป็นส่วนที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพุทธวงศ์ 5 

และ 4) นิคมนกถาคือส่วนสรุปผลงานการแต่งอรรถกถาพุทธวงศ์โดยบอกขั้นตอนการท�า ความมุ่งหวังและชื่อผู้แต่ง

อรรถกถาพทุธวงศ์เป็นวรรณกรรมพระพทุธศาสนาเรือ่งหนึง่ทีม่กีารเรยีบเรยีงเรือ่งอย่างเป็นระบบเนือ่งจาก

อรรถกถาพุทธวงศ์เป็นวรรณกรรมพระพุทธศาสนาประเภทอรรถกถาที่มีรูปแบบเฉพาะในการด�าเนินเรื่อง คือ 

มีการเริ่มต้นคัมภีร์ด้วยส่วนเปิดเรื่อง เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคัมภีร์ก่อนที่จะด�าเนินเรื่องโดยเล่าเรื่อง 

ในอรรถกถาพุทธวงศ์ 25 เรื่อง และเมื่อเล่าเรื่องจบแล้วก็มีการสรุปเรื่องในส่วนปิดเรื่อง ซ่ึงการเรียบเรียงเรื่อง 
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อย่างเป็นระบบแบบแผนนี้ช่วยท�าให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเร่ืองราวในอรรถกถาพุทธวงศ์ได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะเรือ่งการปฏบัิตตินของพระสัมมาสมัพทุธเจ้าทีท่กุพระองค์จะปฏบิติัตนเหมอืนกนั และการแบ่งองค์ประกอบ

และเรยีงล�าดบัการเล่าเรือ่งอย่างชดัเจน นีย้งัท�าให้อรรถกถาพทุธวงศ์เป็นวรรณกรรมพระพทุธศาสนาทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 
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บทคัดย่อ

บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากาพย์สดุดีของพระยาศรีสุนทรโวหาร ซึ่งเป็นหนังสือรวมบทร้อยกรองยอพระเกียรติ

สมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั กาพย์สดดุขีองพระยาศรสุีนทรโวหารมีลักษณะสืบทอดขนบวรรณคดียอพระเกยีรต ิและ

สร้างสรรค์ขนบการยอพระเกียรติขึ้นใหม่ตามเง่ือนไขทางสังคมการเมืองในยุคสมัยนั้น หนังสือกาพย์สดุดีนี้แสดงขนบการประพันธ์

วรรณคดยีอพระเกียรตทิีป่รบัเปลีย่นไปจากเดมิทีมุ่ง่เน้นสรรเสรญิทีอ่งค์พระมหากษตัริย์เท่านัน้ แต่กาพย์สดดุนีีแ้สดงให้เหน็ความสัมพนัธ์

ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา และชาติ ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งทุกคนพึงรักและศรัทธา นอกจากน้ีบทร้อยกรอง

หลายเรื่องยงัมจุีดประสงค์ในการประพนัธ์เพิ่มเติมจากการยอพระเกียรติ คือการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมบริจาคเงินซื้อเรือรบ

หลวงพระร่วง อันเป็นพระราชปณิธานที่ส�าคัญของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ค�าส�าคัญ: พระยาศรีสุนทรโวหาร, วรรณคดียอพระเกียรติ, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทน�า

วรรณคดียอพระเกียรติเป็นประเภทวรรณคดีที่มีขนบการประพันธ์เฉพาะและมีจุดมุ่งหมายส�าคัญคือ  

การสรรเสริญพระเกียรติพระมหากษัตริย์ วรรณคดียอพระเกียรติมีขนบการประพันธ์เฉพาะซึ่งปรากฏทั้งในระดับ

โครงสร้างของเรื่อง เนื้อหา และภาษาความเปรียบ นอกจากนี้วรรณคดียอพระเกียรติยังมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 

ไปตามยคุสมัย เนือ้หาและแนวคดิเกีย่วกบัพระมหากษตัรย์ิเปลีย่นแปลงเนือ่งจากความนยิมในแต่ละสมยั ก่อนรบัอทิธพิล 

ตะวันตก วรรณคดียอพระเกียรติแสดงคุณสมบัติของพระมหากษัตริย์เป็นหลักและเน้นเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้น 

ในสมยันัน้ ๆ  สว่นหลงัรบัอทิธพิลตะวันตกแล้ว วรรณคดยีอพระเกียรตใิช้พระราชกรณยีกจิเปน็แกนในการสรรเสริญ 

* ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร. 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เป็นหัวหน้าในการรบน้อยลง และเพิ่มการสรรเสริญพระบรมวงศานุวงศ์ (เสาวณิต วิงวอน, 2530: 553) ลักษณะ

ความเปลี่ยนแปลงของวรรณคดียอพระเกียรติหลังรับอิทธิพลตะวันตกจึงมุ ่งสรรเสริญพระมหากษัตริย์ทั้ง 

การยอพระเกียรติท่ีมุ่งตรงไปที่องค์พระมหากษัตริย์และการยอพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์เพ่ือเช่ือมโยงไปยัง 

องค์พระมหากษัตรย์ิ นบัเป็นการยอพระเกยีรตมิุง่ให้เป็นสถาบนัพระมหากษตัริย์มากขึน้ ความเปล่ียนแปลงในลักษณะ

เช่นนี้ปรากฏข้ึนในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อเนื่องมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

หนังสือกาพย์สดุดขีองพระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์) เป็นวรรณคดียอพระเกียรติเรื่องหนึ่งในสมัย

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่วทีม่ลีกัษณะโดดเด่น โดยเฉพาะการกล่าวถงึความส�าคญัของการเป็น “ชาต”ิ 

และ “ศาสนา” ที่น�ามาร้อยเรียงให้สัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างน่าสนใจ บทความนี้จึงมุ่งศึกษา 

บทร้อยกรองในหนงัสอืกาพย์สดดีุของพระยาศรีสนุทรโวหารทีม่ลีกัษณะเฉพาะแตกต่างไปจากวรรณคดยีอพระเกยีรติ

ในยุคสมยัอืน่ แต่กวยีงัสามารถสบืทอดขนบการประพนัธ์วรรณคดียอพระเกยีรติบางประการไว้เพือ่อรรถรสและด�ารง

ความงามทางวรรณศิลป์

เนื้อหาของกาพย์สดุดขีองพระยาศรีสุนทรโวหาร

หนังสือกาพย์สดุดีเป็นหนังสือท่ีพระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์) ซึ่งเป็นเจ้ากรมพระอาลักษณ์ 

ในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหั่ว ได้รวบรวมบทร้อยกรองเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยู่หัวที่เคยประพันธ์ไว้ในวาระโอกาสต่าง ๆ ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ นอกจากนี้ 

พระยาศรสีนุทรโวหารยงัท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการราชนาวสีโมสร ซึง่มส่ีวนร่วมส�าคัญในการจดัซือ้เรอืรบหลวงพระร่วง 

อันเป็นพระราชกรณียกิจส�าคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย 

บทร้อยกรองในหนงัสอืกาพย์สดดุเีป็นบทร้อยกรองขนาดสัน้จ�านวน 8 เรือ่ง ความยาวแต่ละเรือ่งประมาณ 

6 – 30 บท ลักษณะค�าประพันธ์ท่ีใช้ในการประพันธ์กาพย์สดุดีประกอบด้วยโคลงสี่สุภาพ ร่ายสุภาพ เพลงยาว  

กาพย์ฉบัง ฉันท์ 16 (นาคบริพันธ์) และฉันท์ 14 (วสันตดิลกฉันท์) บทร้อยกรองเหล่านี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือต่าง ๆ 

ได้แก่ สมุทสาร ล้อมร้ัว เล่ม 1 และดุสิตสมิต บทร้อยกรองถูกก�าหนดขนาดความยาวเพราะพ้ืนที่ของกระดาษ 

ในการตีพิมพ์ ท�าให้การพรรณนาพระเกียรติยศมีขนาดไม่ยาวมากนัก ซ่ึงต่างจากวรรณคดียอพระเกียรติในอดีต 

ที่มักเป็นร้อยกรองขนาดยาว แม้ว่าบทร้อยกรองสดุดีในกาพย์สดุดีจะมีพื้นที่ที่จ�ากัดในการพรรณนาความ แต่กวี 

กส็ามารถสร้างสรรค์บทร้อยกรองท่ีสกดัเอาแก่นความคดิส�าคญัทีจ่ะใช้สรรเสรญิพระเกยีรติออกมา ดงันัน้เนือ้หาสาระ

ของวรรณคดยีอพระเกยีรติเรือ่งนีจึ้งยงัคงความเข้มข้นในการสรรเสรญิพระเกยีรติยศของพระมหากษตัรย์ิไว้ได้อย่างดี

พระยาศรีสุนทรโวหารได้รวบรวมบทร้อยกรองจ�านวน 8 เรื่อง มาตีพิมพ์รวมกัน เพื่อใช้แจกเป็นที่ระลึก

งานบ�าเพญ็กุศลทกัษณิานปุทาน บทร้อยกรองท่ีรวมในหนงัสอืกาพย์สดดุมี ี8 เรือ่ง ได้แก่ โคลงรฐัสดดุ ีฉนัท์สรรเสรญิ

พระวรุณ เพลงยาว ราชสดุดี เฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2459 โคลงสรรเสริญพระเกียรติ เสด็จพระราชด�าเนิรเลียบ

มณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ. 2460 โคลงสรรเสรญิเกยีรตกิรงุสยาม ลลิติสดดุเีรอืพระร่วง ค�าฉนัท์ราชสดดุ ีแลเฉลมิพระเกียรต ิ

พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี 

หากสังเกตชื่อบทร้อยกรองในกาพย์สดุดีแล้ว จะเห็นลักษณะที่แตกต่างไปจากวรรณคดียอพระเกียรติ 

ในสมัยก่อนหน้าที่จะเน้นการระบุชื่อพระมหากษัตริย์บ้าง หรือพระราชกรณียกิจที่ส�าคัญบ้าง เช่น โคลงสรรเสริญ 

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ยวนพ่ายโคลงด้ัน และลิลิตตะเลงพ่าย แต่บทร้อยกรอง 
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ในหนังสือกาพย์สดุดีไม่ปรากฏพระนามของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว หากใช้การกล่าวถึง 

พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญ และช่วงเวลาของเหตุการณ์ส�าคัญ ซึ่งเป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในยุคสมัยนั้นจนท�าให้

กวีไม่ต้องเอ่ยพระนามในช่ือเรื่อง ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ากวีก�าลังยอพระเกียรติพระมหากษัตริย์พระองค์ใด เช่น  

การซื้อเรือรบหลวงพระร่วง กิจการเสือป่า และการเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ทั้งนี้ บทร้อยกรองในหนังสือ

กาพย์สดุดมีีเนื้อหาที่แตกต่างกัน ดังนี้

โคลงรฐัสดดุ ีมเีนือ้หาชืน่ชมประเทศสยามท่ีมคีวามเจริญรุ่งเรืองในด้านต่าง ๆ  เช่น วดั การเกษตร การสือ่สาร 

และคมนาคม รวมทั้งการสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และการจัดซื้อเรือรบหลวงพระร่วง

ฉันท์สรรเสรญิพระวรณุ กล่าวสรรเสรญิคณุของพระวรณุ เทพแห่งฝนและแม่น�า้มหาสมทุรทัง้หลายทีช่่วย

อ�านวยฝนให้ตกตามฤดูกาล และท�าให้สยามประเทศอยู่เย็นเป็นสุข รวมทั้งขอให้คุ้มครองรักษาพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพลงยาว พรรณนาความจงรักภักดีของกวีท่ีมีต่อพระมหากษัตริย์ ชาติ และศาสนา รวมท้ังการจัดซื้อ 

เรือรบหลวงพระร่วง

ราชสดุดี เฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ. 2459 กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า 

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อประเทศชาติ และถวายพระพรแด่พระองค์ มีลักษณะคล้ายบทอาศิรวาท

โคลงสรรเสริญพระเกียรติ เสด็จพระราชด�าเนิรเลียบมณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ. 2460 กล่าวสรรเสริญ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมบันทึกการเดินทางครั้งเสด็จพระราชด�าเนินไปมณฑลปักษ์ใต้ และ 

การจัดซื้อเรือรบหลวงพระร่วง 

โคลงสรรเสริญเกียรติกรุงสยาม สรรเสริญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและประเทศสยาม 

ในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1

ลิลิตสดดุเีรอืพระร่วง สรรเสรญิพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทีท่รงจัดซ้ือเรือรบหลวงพระร่วง

ในการปกป้องชาติและศาสนาให้คงอยู่

ค�าฉันท์ราชสดุดี แลเฉลิมพระเกียรติพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี มีเนื้อหาสรรเสริญ

เกียรติพระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ท่ีเหมาะสมเป็นพระราชินีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัว

กาพย์สดุดกีับการสืบทอดขนบยอพระเกียรติ

ขนบวรรณคดียอพระเกียรติเป็นแก่นส�าคัญของการประพันธ์วรรณคดีประเภทนี้ แม้ว่าขนบสามารถ 

ที่จะปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยได้ แต่หัวใจส�าคัญของขนบการยอพระเกียรติยังคงต้องมีอยู่ บทร้อยกรองในหนังสือ

กาพย์สดุดีมีสาระส�าคัญคือการสดุดีและสรรเสริญพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับเป็นหัวใจของงานประเภทยอพระเกียรติ 

แม้ว่ากาพย์สดดีุจะมลีกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากขนบการประพนัธ์วรรณคดยีอพระเกยีรตทิีเ่คยมมีาก่อน แต่กาพย์สดดีุ

ยังคงรักษาขนบการประพันธ์ของวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติไว้ นั่นคือ โครงสร้างของวรรณคดียอพระเกียรติ 

และถ้อยค�าภาษาในการสรรเสริญ

1. โครงสร้างของวรรณคดียอพระเกียรติ

โครงสร้างของวรรณคดียอพระเกียรติเป็นองค์ประกอบเนื้อหาของวรรณคดีประเภทนี้ เสาวณิต วิงวอน 

(2530: 193 - 194) ได้อธบิายถึงโครงสร้างของวรรณคดยีอพระเกยีรติว่ามอีงค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนประณามพจน์  
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เป็นธรรมเนียมในการแต่งหนังสือทั่วไปของไทย ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนแสดงพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์

โดยตรง พระราชกรณียกิจ และสภาพบ้านเมือง ส่วนสรุป เป็นเนื้อหาการถวายพระพรพระมหากษัตริย์ การขอพร 

ให้ผู้แต่ง และรายละเอียดในการแต่ง

บทร้อยกรองที่มีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ “โคลงสรรเสริญพระเกียรติ เสด็จพระราชด�าเนิรเลียบ

มณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ. 2460” ข้ึนต้นเรือ่งด้วยร่ายน�าเป็นบทประณามพจน์กล่าวชืน่ชมสภาพบ้านเมอืงทีม่คีวามสงบสขุ  

การเกษตรอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญในด้านต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปกครอง  

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ศร ีๆ  สนุทรสวัสดิ ์สยามรฐัไพโรจน์ มิง่อมรโกษก่องแก้ว เพริศแพร้วพระพทุธศาสน์  

ส�า่ประชาราษฎร์เรงิรมย์ อดุมด้วยโภคพนูเพญ็ ข้อล�าเคญ็ขาดหาย กะลมีลายแหลกลาญ 

สบายบานเบิกหล้า ฝนฟ้าฉ่าชุ่มชล สกลเกษตร์สมบูรณ์ พูนพ่อค้าพานิช วิกิณิยกิจก�าไร 

...กิจนานาลุได้ทั่วแหล่งไหล้เสมา เปนมหารมณียประเทศ เหตุบรมธรรมิกราชเจ้า 

พระมงกุฎเกล้าเกริกบุญ หนุนชาติสู่ศรีวิลัย...

(กาพย์สดุด,ี 2463: 20)

ส่วนเน้ือเรื่องจะเป็นการสรรเสริญและบันทึกการเสด็จพระราชด�าเนินไปมณฑลปักษ์ใต้ ท�าให้ประชาชน

ที่มารอเฝ้ารับเสด็จต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี ดังเนื้อความที่ว่า

นฤบดีพระเสด็จด้าว แดนใด 

ชุมส�่าสงฆ์สวดชัย ปริตพร้อง 

เสือป่าประชาราษฎร์ใน ย่านอมาตย์ มาแฮ 

รับเสด็จอึงเอ็ดซร้อง แซ่อื้ออวยชะโย ฯ

ราษฎร์แสนโสมนัศได้ ถวายบัง คมนา 

แสนยากตนอยู่ยัง ป่ากว้าง 

สบช่องดุจปองหวัง เคียมบาท พระเอย 

ชมพระบารเมศสร้าง สืบท้าวผธมสินธุ์ ฯ

(กาพย์สดุดี, 2463: 24)

ส่วนสรปุมกีารขอพรพระรตันตรยัและเทวดาท่ีทรงอานภุาพให้ดูแลปกปักรักษาประเทศและพระมหากษตัรย์ิ 

ให้มีความเจริญและปราศจากสิ่งร้ายทั้งหลาย ดังว่า

ขอเดชไตรรัตน์เรื้อง โลกา 

เทเวศร์สุรเดชมหา นุภาพถ้วน 

อภิรักษ์รัฐเสมา บรมราช สยามเทอญ 

เจริญยิ่งสิ่งร้ายล้วน หลีกพ้นฤๅพาน ฯ

(กาพย์สดุดี, 2463: 26)
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นอกจากนี ้“โคลงสรรเสรญิพระเกียรต ิเสดจ็พระราชด�าเนริเลยีบมณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ. 2460” ยงัมลัีกษณะ

สืบขนบการแสดงจุดมุ ่งหมายของกวีไว้ช่วงต้นของเรื่องคล้ายกับยวนพ่ายโคลงดั้นที่กล่าวถึงความมุ ่งหมาย 

ในการประพันธ์บทกวีสรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไว้เป็นสร้อยโสภิศประดับหูนักปราชญ์และ 

ให้คู่แผ่นดินแม้ฟ้าไหม้แผ่นดินสูญก็ขอให้ค�าประพันธ์ยังคงอยู่ ดังว่า

เปนสร้อยโสภิศพ้น อุปรมา 

โสรมโสตสรวงธิรางค์ เวี่ยไว ้

จงคงคู่กัลปา ยืนโยค 

หายแผ่นดินฟ้าไหม้ อย่าหาย ฯ

(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 1, 2540: 345 )

“โคลงสรรเสริญพระเกยีรติ เสดจ็พระราชด�าเนิรเลียบมณฑลปักษใ์ต ้พ.ศ. 2460” ระบจุุดมุ่งหมายของกวี

ไว้ว่าจะสรรเสรญิพระเกียรตพิระมหากษตัรย์ิประดับแผ่นดินให้เหล่ากวไีด้ฟังและให้บทร้อยกรองนีอ้ยูคู่ฟ้่าและแผ่นดนิ

เหิมใจใคร่เอื้อนพากย์ พาท ี

เฉลิมพระเกียรตินฤบดี ประดับหล้า 

เสนอโสตรส�่ากะวีชาญ เชิงกาพย ์

ผนึกอยู่คู่ฟ้าหล้า ระฦกข้อคุณแสดง ฯ

(กาพย์สดุดี, 2463: 21)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากกาพย์สดุดีมีเนื้อหาไม่ยาวมากนัก ท�าให้องค์ประกอบประณามพจน์และส่วนสรุป 

ไม่มปีรากฏครบทุกเรือ่ง ซึง่ส่วนท่ีมกัจะไม่มใีนบทร้อยกรองในหนงัสอืกาพย์สดดุ ีคอื ส่วนประณามพจน์ แต่ส่วนเนือ้เรือ่ง 

ซึ่งเป็นแกนส�าคัญของวรรณคดียอพระเกียรติเป็นส่วนที่ปรากฏอยู่เสมอ ท้ังการสรรเสริญองค์พระมหากษัตริย์  

หรือการสรรเสริญพระราชกรณียกิจ เช่น “โคลงรัฐสดุดี” เน้นการสรรเสริญสดุดีรัฐหรือประเทศ แต่ก็มีเนื้อหา 

ที่สรรเสริญองค์พระมหากษัตริย์ ดังตัวอย่างที่ว่า

บุญแท้ไทยสบเจ้า จอมกษัตร ์

ถวัลย์ราชย์ผดุงรัฐ ร่มเกล้า 

สืบเนื่องหนึ่งถึงฉัฎ ฐมราช เจริญนา 

บุญฤทธิ์ธ�ารงเผ้า แผ่นหล้าถาวร ฯ

(กาพย์สดุดี, 2463: 4)

เรื่อง “โคลงสรรเสริญเกียรติกรุงสยาม” กล่าวถึงเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงตัดสินพระทัยเข้าร่วมรบต่อสู้กับเยอรมนีและออสเตรียในสงครามโลกครั้งที่ 1 ดังว่า
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กองผสมสัมพันธมิตร์สู้ สาหัศ 

ปวงประเทศเปนกลางตัด มิตร์ใส ้

สยาเมศร์เล็งเหตุชัด ชาติโหด ร้ายเฮย 

ไฉนจักละเว้นไว้ พักตร์ผู้อันธพาล ฯ

นฤบาลบรมนาถผู้ นายก 

สยามรัฐะดิลก เลิศแก้ว 

ปกาศิตส�่าพศก ทราบทั่ว กันแฮ 

เผด็จ์มิตร์เยอรมันแล้ว กับทั้งอ๊อสเตรีย ฯ

(กาพย์สดุดี, 2463: 30)

2. ถ้อยค�าภาษาในการสรรเสริญ

ถ้อยค�าภาษาท่ีใช้ในวรรณคดีประเภทยอพระเกียรติเป็นภาษาท่ีเกิดจากการสรรถ้อยค�าส�านวนโวหาร 

ที่สูงส่งและวิจิตรบรรจงเป็นพิเศษมาใช้ เพราะกวีถือว่าวรรณคดีประเภทนี้เป็นของสูงหรือของศักดิ์สิทธิ์ (ยุพร  

แสงทักษิณ, 2537: 183) บทร้อยกรองบางเรื่องในกาพย์สดุดีก็สร้างสรรค์วรรณศิลป์อันไพเราะตามแบบฉบับ 

การประพันธ์ไทย เช่น การประพันธ์โคลงด้วยกลบทบุษบงแย้มผกา ท�าให้เกิดเสียงที่ไพเราะและย�้าความเพื่อสร้าง

จินตภาพได้ ดังใน “โคลงสรรเสริญพระเกียรติ เสด็จพระราชด�าเนิรเลียบมณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ. 2460”

งามหทัยพระกอบด้วย การุญ ธรรมพ่อ 

งามสง่ากิริยาละมุน ละม่อมน้อม 

งามลักษณ์จักรพรรดิสุน ทรพจน ์

งามพระปรีชาพร้อม ศาสตร์ซึ้งทรงชาญ ฯ

(กาพย์สดุดี, 2463: 30)

ถ้อยค�าภาษาท่ีกาพย์สดุดสีืบทอดขนบวรรณคดียอพระเกียรติชัดเจนท่ีสุด คือ การใช้ความเปรียบยกย่อง

พระมหากษตัรย์ิให้ย่ิงใหญ่ดจุเทพเจ้า เช่น เรือ่ง “ราชสดดุ ีเฉลมิพระชนมพรรษา พ.ศ. 2459” กวยีกย่องพระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นพระนารายณ์ อวตารมาปกครองประเทศไทยให้รุ่งเรือง ดังเนื้อความที่ว่า

พระคือนารายณ์ไวกูณฐ์ แปรภาคมาพูน 

สิริพิพัฒน์ภพไทย

(กาพย์สดุดี, 2463: 17)

นอกจากนี้ยังมีการใช้ค�าที่ใช้ในวรรณคดียอพระเกียรติสมัยก่อนในบทร้อยกรองด้วย เช่น “แถลงปาง” 

เหมอืนในยวนพ่ายโคลงด้ัน ใช้เมือ่จะเริม่ต้นกล่าวถงึเหตกุารณ์พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็ประพาส

ปักษ์ใต้ว่า
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แถลงปางราเมศร์เจ้า จอมสยาม 

เสด็จประพาศพนาราม ปักษ์ใต ้

เลียบรัฐเพื่อสวัสดิ์ความ สุขราษฎร ์

เสด็จประสาทราชสาตร์ไว้ ต่างท้าวเถลิงเศียรฯ

(กาพย์สดุดี, 2463: 21)

อย่างไรก็ตาม ถ้อยค�าภาษาที่ปรากฏในกาพย์สดุดนีี้ก็เป็นไปตามยุคสมัยที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สามารถ

สือ่สารถงึผูอ่้านได้อย่างเข้าใจ เพราะบทร้อยกรองเหล่านีไ้ม่ได้มจุีดประสงค์เพยีงเพือ่สรรเสรญิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้น แต่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัวให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมด้วย ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

กาพย์สดุดี “ราชศาสน์ชาติของเรา” และการประชาสัมพันธ์ “พระบรมราโชบาย”

ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นช่วงเวลาหวัเล้ียวส�าคญัทางสังคมการเมอืงของไทย  

เพราะไทยยังคงต้องเผชิญกับลัทธิล่าอาณานิคมจากประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งด�าเนินมาอย่างชัดเจนตั้งแต่สมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงด�าเนินพระบรมราโชบาย 

ในการปกป้องสยามประเทศและต่อสู้กับการล่าอาณานิคมด้วยการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญและเป็นศิวิไลซ์

ตามแบบประเทศท่ีเจริญแล้ว เช่น การพัฒนาระบบการศึกษาโดยทรงตราพระราชบัญญัติการประถมศึกษาขึ้น  

การตั้งโรงเรียนฝึกอาชีพครูสตรี การตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ พระองค ์

ยังทรงเล็งเห็นว่าความกลมเกลียวและความสามัคคีของคนในชาติเป็นเรื่องส�าคัญที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกันส�าคัญ

ให้ต่างชาติไม่สามารถแทรกเข้ามาบอ่นท�าลายชาติได้ พระองค์ทรงพระราชนพินธว์รรณคดีและบทความจ�านวนมาก 

เพ่ือปลุกใจคนในชาติให้สามัคคีและเสียสละเพื่อประเทศ เช่น พระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วง ส�านวนที่เป็นบทละคร 

ก็จะพบว่ามีแนวคิดอย่างเดียวกัน คือแสดงให้เห็นจิตวิญญาณของการเสียสละและการรู้รักสามัคคีว่าเป็นส่ิงที่ช่วย

รักษาชาติไว้ได้ พระองค์ทรงเน้นความมีจิตใจรักชาติ เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง และมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 

ในการที่จะต่อสู้ให้หลุดพ้นจากพวกขอมซึ่งมีอ�านาจอยู่เหนือไทยละโว้ในขณะนั้น (กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์, 2554: 

397 - 398) พระองค์ทรงใช้วรรณคดีและการละครเป็นกุศโลบายส�าคัญในการกล่อมเกลาจิตใจและสื่อสารความคิด

เรือ่งความรกัชาตไิปสูป่ระชาชน วรรณคดจีงึนบัได้ว่าเป็นอาวธุส�าคญัในการป้องกนัชาติบ้านเมอืงให้ด�ารงความเป็นเอกราช  

ไม่ตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกในรัชสมัยนั้น 

กาพย์สดุดีของพระยาศรีสุนทรโวหารมีลักษณะการสร้างสรรค์วรรณคดียอพระเกียรติท่ีแตกต่างไปจาก

วรรณคดียอพระเกียรติในยุคก่อนที่จะเน้นพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะเห็น 

จุดเน้นส�าคัญอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ แต่พระยาศรีสุนทรโวหารได้สร้างสรรค์บทร้อยกรองสดุดีที่น�าเสนอความคิด

ทีแ่ตกต่าง 2 ประการ คือ การหลอมรวมความคดิเรือ่ง “พระมหากษตัรย์ิ” “ชาต”ิ และ “ศาสนา” เป็นแนวคดิส�าคัญ

ในการยอพระเกยีรต ิและการน�าเอาความคดิเรือ่งการประชาสมัพนัธ์มาใช้ชกัชวนผูค้นให้ร่วมปฏบิตัติามพระบรมราโชบาย

1. “ราชศาสน์ชาติของเรา” : แนวคิดส�าคัญน�าเรื่องยอพระเกียรติในกาพย์สดุดี

หากพิจารณาขนบการประพันธ์วรรณคดียอพระเกียรติในอดีต จะพบว่านิยมมุ่งเน้นการสรรเสริญเฉพาะ

องค์พระมหากษัตริย์เป็นส�าคัญ แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงศาสนาไว้ในวรรณคดียอพระเกียรติ แต่จะเป็นในลักษณะ 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



การแสดงถึงวัตรปฏิบัติส�าคัญของพระมหากษัตริย์ในอุดมคติว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 

ในลกัษณะทีพ่ระมหากษตัริย์ทรงเป็นผูค้�า้จนุบ�ารงุพทุธศาสนาให้เจรญิรุ่งเรอืง เช่น ค�าฉนัท์สรรเสรญิพระเกยีรติสมเดจ็

พระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง (กรมศิลปากร, 2545: 26) กล่าวว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้สร้างพุทธศาสนา 

หากวัดวาอารามใดหม่นหมองก็ย่อมต้องบูรณะให้รุ่งเรือง ดังเนื้อความว่า

จักได้สร้างพุทธศาสนา บ มิอาจสังยา 

นิพนธกล่าวโดยเห็น

ศาสนาอารามใดเปน หม่นหมองอย่าเห็น 

ซราวเซรทรุด

ปลุกแปลงแต่งด้วยใจสุทธิ์ ถวายแต่พุทธบุตร - 

โมวโรรสธรรม์

แม้แต่ในวรรณคดปีระเภทนิราศเรือ่งนริาศรบพม่าท่ีท่าดินแดงกก็ล่าวถึงพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็ 

พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชว่า “ตัง้ใจจะอปุถมัภก ยอยกพระพทุธศาสนา จะป้องกันขอบขณัฑสมีา รกัษาประชาชน 

และมนตรี” (ทวน วิริยาภรณ์, 2507: 175) ความคิดเรื่องของศาสนาในยุคก่อนสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัวจึงเป็นพระราชจริยวัตรและพระราชกิจส�าคัญหนึ่งของธรรมราชา คือ การท�านุบ�ารุงศาสนา แต่ศาสนา 

ไม่ได้ถกูน�าเสนอในสถานะของสถาบันหลกัทีเ่คยีงคูก่บัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ ส่วนความคิดเรือ่ง “ชาต”ิ หรอื “รฐัชาต”ิ  

ไม่ปรากฏในวรรณคดียอพระเกียรติสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะเป็นแนวคิดที่ก่อตัวขึ้นมาในช่วงที่

สยามประเทศต้องเผชญิกบัสภาวการณ์ล่าอาณานคิมในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ต่อเนือ่งมาจน 

ถึงช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบกับช่วงรัชสมัยนี้ก็เกิดภาวะการเมืองภายในเพ่ิมเติม

เข้าไปด้วย คือ เกิดกบฏ ร.ศ. 130 ท่ีมีกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเพื่อล้มล้างการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมขุ หลกัฐานทีย่ดึมาได้เป็นบันทกึเรือ่งความเจรญิและความเสือ่มซามของประเทศ ของ ร.อ.ขนุทวยหารพทิกัษ์  

(ร.อ.เหล็ง ศรีจันทร์) หนึ่งในคณะผู้ก่อการ ร.ศ. 130 มีเนื้อความส่วนหนึ่งน�าเสนอแนวคิดเรื่อง “ชาติ ศาสนา และ

บ้านเมอืง” มิใช่ “ชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย์” (อัจฉราพร กมทุพสิมัย, 2525: 28) การเผชญิกบัภาวะความสัน่คลอน 

ทางการปกครองประเทศในช่วงเวลานัน้ ท�าให้เกดิวาทกรรมส�าคญัหนึง่ คอื การสร้างส�านกึจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ไม่ได้ท�าหน้าที่เป็นผู้ป้องกันขอบขัณฑสีมาและประชาชนเพียงผู้เดียวอีกต่อไป 

หากแต่ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ร่วมกัน โดยมีพระมหากษัตริย์

เป็นผู้น�าการพิทักษ์รักษานั้น เพื่อสร้างความรู้สึกว่าทุกคนในชาติมีความส�าคัญและต้องรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว

ความคดิเรือ่งพระมหากษตัรย์ิ ความเป็นชาติ และศาสนา จงึเป็นความคดิส�าคญัตลอดรชัสมยัพระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงด�าเนนิพระบรมราโชบายในการป้องกนัชาตบ้ิานเมอืง 

อย่างเข้มแขง็ด้วยการสร้างจติส�านกึให้ข้าราชการ ปัญญาชน และประชาชนให้มสี�านกึจงรกัภกัดีต่อชาติศาสน์กษตัรย์ิ 

โดยทรงปลูกฝังในหลายทาง เช่น การวางหลักสูตรการเรียนการสอนในพระราชบัญญัติประถมศึกษาที่เน้นย�้า 

ให้นกัเรยีนตระหนกัถงึความส�าคญัของสถาบนั “ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ” เช่น การให้เรยีนวชิาประวตัศิาสตร์ไทย  

ภมูศิาสตร์ไทย และการเน้นย�า้ความจงรกัภกัดีต่อพระมหากษตัรย์ิ (เทพ บญุตานนท์, 2559: 276) การใช้บทพระราชนพินธ์ 

บทละครและการพระราชทานพระบรมราโชวาทต่าง ๆ เช่น บทพระราชนพินธ์ปลกุใจเสอืป่า เทศนาเสอืป่า ขอมด�าดนิ  



กาพย์สดุดีของพระยาศรีสุนทรโวหาร: วรรณคดียอพระเกียรติ “ราชศาสน์ชาติของตน”



และหัวใจนักรบ รวมถึงบทพระราชนิพนธ์ทางหนังสือพิมพ์ เช่น เมืองไทยจงต่ืนเถิด และโคลนติดล้อ เพื่อชี้ให้เห็น

ความส�าคัญของสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (อัจฉราพร กมุทพิสมัย, 2525: 96)

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความส�าคัญเรื่องความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษตัรย์ิเช่นนี ้พระยาศรสีนุทรโวหารผูร้้อยกรองบทสรรเสรญิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  

จงึไม่ได้เพียงร้อยกรองยอพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัเท่านัน้ แต่น้อมน�าเอาพระบรมราโชบาย

เกี่ยวกับความรักชาติศาสน์กษัตริย์ประกอบเข้าไว้ในวรรณคดียอพระเกียรติด้วย ซ่ึงนับเป็นการประพันธ์เนื้อหา 

ได้สอดรับกับสมัยนิยมในช่วงเวลานั้น

พระยาศรีสุนทรโวหารสร้างความเชื่อมโยงที่สัมพันธ์กันระหว่าง “ราชศาสน์ชาติ” เห็นได้จากการเลือกใช้

การสรรเสริญพระมหากษัตริย์ที่เน้นการใช้ค�าว่า “ชาติ” “ศาสนา” และ “กษัตริย์” รวมกันอยู่เสมอในบทประพันธ์ 

รวมทัง้สรรเสรญิพระมหากษตัรย์ิ ชาต ิและศาสนา ไปควบคูก่นั เช่น บทร้อยกรองเรือ่ง “เพลงยาว” น�าเอาฉนัทลกัษณ์

เพลงยาวมาใช้สรรเสริญพระมหากษัตริย์ พระยาศรีสุนทรโวหารยังคงยึดถือลักษณะเนื้อหาที่สัมพันธ์กับฉันทลักษณ์

เพลงยาว คอื การพรรณาอารมณ์รักและคดิถงึคู่รกั แต่ได้ปรบัเปลีย่นจากการพรรณนาอารมณ์รกัต่อคู่รกัเป็นการพรรณนา 

ความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอ “ราชศาสน์ชาต”ิ ดงัเช่นเนือ้ความกล่าวว่าชีวติของมนุษย์น้ีเป็นของท่ีใครกล้็วนรัก แต่กย็อมสละได้ 

เพื่อพระมหากษัตริย์ ศาสนา และชาติ ซึ่งถือว่าเป็นของรักที่สุดของคนไทย ดังเนื้อความว่า “... ดวงชีวาตม์ชาติมนุษ

นี่สุดรัก ถึงคราวผลักยอมพล่าชีวาสัญ มอบสนองของรักหนักส�าคัญ คือจอมธรรมิกราชศาสน์ชาติตน เปนยอดรัก

หนักในคนไทยถ้วน...” (กาพย์สดุดี, 2463: 11) จากนั้นก็พรรณนาอารมณ์ความรู้สึกประกอบการสรรเสริญที่มีต่อ

พระมหากษัตริย์ ศาสนา และชาติ ตามล�าดับ

... โอ้บุหลนัขวญัรตัแิอร่มหาว ประดบัดาวเด่นฟ้าในราศ ีจ�ารญูแสงแพร่งพืน้ปัตถพี  

ย่อมเยือกเย็นเปนท่ีเจริญใจ พระคุณจอมจักรีวีระราช ขวัญสยามเย็นหยาดเยี่ยงแขไข 

คอืฉตัรแก้วกัง้เกล้าของชาวไทย ส�าราญใจพึง่โพธิสมภาร.อนัพระมงกุฎกษตัร์ฉัตรประเทศ  

พระทรงเดชทรงคณุอุน่เกศา ผดงุราษฎร์ประสาทสขุทกุเวลา มอบสมีาธธ�ารงพระองค์เดียว  

... โอ้มณีที่มีอยู่ในภพ ไม่เลิศลบสามรัตน์ประภัศร บริสุทธ์พุทธรัตน์อันบวร สว่างเกิน

ทินกรกว่าโกฏ์ิกอง ก�าจัดมารผลาญกิเลศสุดเศษสิ้น หมดมลทินราคธลีไม่มีหมอง ...  

โอ้โอ๋ชาติชาติไทยนี่ใช่ทาส เอกราชอิศโรสโมสร เสมอเหมือนเพ่ือนศักด์ิอันสุนทร  

สถาพรเพ็ญยศภิโยยง ศรีประเทศอยู่ในแถบบูรพทิศ จึงมากมิตรมุ่งมอบไมตรีประสงค์ 

สงวนศักดิ์รักยศให้ยืนยง ด�ารงอยู่คู่หล้าอย่ารู้วาย เมื่อชาติสุขเราเปรมเกษมสุข กะลียุค

ชาตล่ิมเราจมหาย ต้องรบัความเคีย่วเขญ็ผูเ้ปนนาย อย่าหมายเลยเค้าจะปล่อยให้ลอยนวล

(กาพย์สดุดี, 2463: 12 - 14)

ในเรื่อง “โคลงสรรเสริญเกียรติกรุงสยาม” กล่าวเปรียบว่าแผ่นดินสยามเป็นเรือ พระมหากษัตริย์เป็น 

ผู้บัญชาการเรือ คนไทยเป็นกะลาสีเรือ คนไทยจึงต้องมีใจรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังว่า

อุปรมาสยามรัฐนี้ นาวา นั่นแล 

บรมราชภูวนาถนา - ยกฉะนั้น 
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ไทยเปนเช่นกระลา สีสะพรึบ พร้อมพ่อ 

น�ารัฐนาเวศดั้น สมุทร์ด้วยสวัสดี ฯ

ไทยมีกมลอาจพร้อม เพรียงภัก ดีพ่อ 

รักชาติรักศาสน์รัก กษัตรแล้ว 

สุดแต่ธวัชชัยชัก ชาติไต่ ตามนา 

สยามรัฐพึงพิพัฒน์แคล้ว คลาศพ้นสรรพภัย ฯ

 (กาพย์สดุดี, 2463: 12 - 14)

นอกจากนี ้พระยาศรสีนุทรโวหารยงัประพนัธ์บทร้อยกรองทีมุ่ง่เน้นน�าเสนอเรือ่งของชาตหิรอืความเป็นรฐั

อย่างชัดเจน คือ “โคลงรฐัสดดุ”ี เนือ้หาจะมุง่กล่าวถงึสภาพบ้านเมอืงในสมยันัน้ทีรุ่ง่เรอืงเชือ่มโยงกบัการสดดีุทัง้ชาติ 

ศาสนา และพระมหากษตัรย์ิไปพร้อมกนั เพือ่แสดงให้เหน็ความส�าคญัของทัง้ 3 สถาบนัทีเ่ป็นส่วนส�าคญัในการท�าให้

รัฐหรือประเทศด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ดังเช่นเนื้อความว่า

พุทธจักรบรรเจิดแก้ว ก่องศร ี

พิมพ์พุทธ์อุตมเจดีย์ เด่นฟ้า 

อาวาสสอาดมี อดิเรก เรืองแฮ 

บงโบสถ์วิโรจน์จ้า เจิดแพร้วไพหาร ฯ 

............................. ........................

บุญแท้ไทยสบเจ้า จอมกษัตร ์

ถวัลย์ราชย์ผดุงรัฐ ร่มเกล้า 

สืบเนื่องหนึ่งถึงฉัฎ - ฐมราช เจริญนา 

บุญฤทธิ์ธ�ารงเผ้า แผ่นหล้าถาวร ฯ 

................................... ...........................

บ้านเกิดเมืองชนกสร้าง แสนสบาย 

รู้รักเร่งคิดราย เรียบรั้ว 

ชาติสุขเราสุขวาย ว่างเทวศ 

ชาติทุกข์เราทุกข์กลั้ว กลัดร้อนรุมภัย ฯ

(กาพย์สดุดี, 2463: 2, 4)

แนวคิดเรื่อง “ราชศาสน์ชาติ” เป็นวาทกรรมหลักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระองค์ทรงขับเคลื่อนการปกครองบ้านเมืองด้วยกระบวนการแบบชาตินิยม คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 

เจ้าอยู่หัวทรงให้ความส�าคัญกับความเป็น “ชาติ” บทพระราชนิพนธ์ความเรียงเรื่องความเป็นชาติโดยแท้จริง  

(อัศวพาหุ, 2520: 15 - 16) กล่าวถึงลักษณะของการเป็น “ชาติ” ไว้ว่า

... การที่จะตัดสินว่าผู ้ใดเป็นชาติใดโดยแท้จริงน้ัน ต้องพิจารณาว่าผู ้น้ัน 

มีความจงรักภักดีต่อใคร ถ้าเขาจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยาม  
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เขาจึงจะเป็นไทยแท้ แต่ถ้าใครแสดงตนว่าเป็นอิสระแก่ตน ไม่มีความจงรักภักดีต่อผู้ใด

ดังนี้ ต้องจัดว่าผู้นั้นเป็นคนไม่มีชาติ เพราะคน ๆ เดียวหรือหมู่เดียวจะตั้งตนขึ้นเป็นชาติ

ต่างหาก หาได้ไม่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงน�าเสนอแนวคิดหลักที่ส�าคัญในการเคลื่อนไหวต่อสู้ลัทธ ิ

ล่าอาณานิคม คือ ชาติ - ศาสนา - พระมหากษัตริย์ ซ่ึงยกเอา “ชาติ” และ “ศาสนา” ขึ้นมาเท่ากับ “สถาบัน 

พระมหากษัตริย์” (Andreas Sturm, 2006: 142) ความคิดชาตินิยมที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เป็นลักษณะของ “กษัตราชาตินิยม” คือ ชาตินิยมที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้น�าชาติและเป็นผู้ก�าหนดความเป็นชาติ 

ความคดิเหล่านีป้รากฏอยูใ่นบทละครเรือ่งต่าง ๆ  ของพระองค์ ซ่ึงทรงระบุอย่างชดัเจนในค�าน�าบทละครเร่ืองพระร่วง

หรือขอมด�าดิน (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2521: 16) ว่าทรงมุ่งน�าเสนอให้ตะวันตกเห็นว่าชาติไทย

ไม่ใช่ชาติที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ แต่เป็นชาติที่เกิดมานานและมีต�านานเรื่องราวของชาติ ดังเนื้อความว่า

... แต่หวังใจว่าจะเปนเครื่องบ�ารุงใจผู้อ่านร�าพึงถึงต�านานแห่งชาติไทยเรา และ

ให้รู้สึกว่าชาติเราไม่ใช่ชาติที่เกิดข้ึนใหม่ เปนชาติเก่าอันมีต�านานดีมาแล้ว จะได้แลเห็น

ว่าชนกของเราได้พยายามตั้งตนขึ้นเปนอิศรภาพ พ้นจากความเปนข้าของพวกขอม 

ซึง่เปนชนต่างชาตต่ิางภาษาได้อย่างไร และเราทัง้หลายจะได้มมีานะตัง้ใจรกัษาความเปนไทย 

แห่งชาติเราอันได้มาโดยยากน้ันไว้ให้มั่นคงอยู่ ข้าพเจ้าเห็นว่าพระร่วงเป็นตัวอย่างอันดี

แห่งผู้ที่รักชาติยิ่งกว่าตัว ยอมตกระก�าล�าบาก และแม้ชีวิตรก็ยอมสละ ...

บทละครของพระองค์จึงแฝงด้วยอุดมการณ์ชาตินิยมท่ีมีจุดประสงค์เพื่อให้คนในชาติได้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของการเป็นชาต ิและปลกูฝังความคดิเรือ่งความเป็นหนึง่เดยีวของชาต ิเพือ่เป็นพลงัส�าคญัในการต่อต้าน

การล่าอาณานิคมของยุโรป

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้น�าความคิดเร่ือง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ท�าให้เป็น 

วาทกรรมหลกัในยคุสมยันัน้ พระยาศรสีนุทรโวหารจงึสนองพระบรมราโชบายของพระองค์ผ่านวรรณคดยีอพระเกียรต ิ

ที่เน้นให้เห็นความส�าคัญและความสัมพันธ์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เช่นเดียวกัน ท�าให้กาพย์สดุดีเรื่องนี้มีลักษณะ 

เพิม่เตมิไปจากขนบเดมิของวรรณคดยีอพระเกยีรติสมยัอยธุยาและรตันโกสนิทร์ตอนต้นทีมุ่ง่เน้นทีอ่งค์พระมหากษตัริย์ 

เท่านั้น

2. การประชาสัมพันธ์ “พระบรมราโชบาย” ในกาพย์สดุดี

ธรรมเนียมการประพันธ์วรรณคดียอพระเกียรติจะน�าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ และ 

พระราชกรณยีกจิส�าคญัของพระมหากษตัรย์ิ ลักษณะการน�าเสนอจะเป็นการเล่าถงึเพ่ือให้ผู้อ่านรับรู้และเข้าใจ หรอื

มุง่ให้ซาบซึง้ในพระเกยีรตยิศของพระมหากษตัรย์ิเป็นส�าคญั แต่กาพย์สดดุขีองพระยาศรสีนุทรโวหารได้เสรมิเพิม่เตมิ 

จุดมุ่งหมายประการอื่นเข้าไปในการยอพระเกียรติด้วย นั่นคือ การประชาสัมพันธ์เชิญชวน ซึ่งเป็นลักษณะของงาน

ในประเภทโฆษณาทีต้่องการจงูใจผูร้บัสารให้เชือ่และปฏบัิตติาม กาพย์สดดุใีช้การประชาสมัพันธ์เชญิชวนให้ประชาชน

เห็นความส�าคัญของการจัดซื้อเรือรบพระร่วง และเชิญชวนให้ร่วมเรี่ยไรเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเรือรบพระร่วง 
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เรอืรบพระร่วงเป็นเรอืรบหลวงล�าแรกของประเทศไทย เป็นเรอืประเภทเรอืพฆิาตตอร์ปิโด “ราชนาวสีมาคม

แห่งกรุงสยาม” เป็นผู้ด�าเนินการเรี่ยไรเงินและจัดหาซื้อเรือรบพระร่วง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงรบัเป็นองค์อปุถมัภ์สมาคม และทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวน 80,000 บาท สมเด็จพระศรีพชัรนิทรา 

บรมราชนินีาถบรจิาค 40,000 บาท พระบรมวงศานวุงศ์ และประชาชนทัว่ราชอาณาจักรช่วยกนัเร่ียไรเงินเพ่ือจัดซือ้

เรือรบหลวงนี้ ได้จ�านวนเงินทั้งสิ้น 3,514,604.1 บาท

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมพีระบรมราโชบายอนัแน่วแน่ทีจ่ะจดัซ้ือเรอืรบพระร่วง และ

มพีระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทยได้มส่ีวนร่วมจงึรณรงค์ให้ผูค้นร่วมบรจิาคเงนิซือ้เรอืรบพระร่วง พระบาทสมเดจ็ 

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัจงึทรงพระราชนพินธ์บทละครเรือ่งมหาตมะ ซึง่มจีดุมุง่หมายส�าคัญ คอื แสดงให้เห็นความส�าคัญ 

ของการจัดซื้อเรือรบพระร่วง และการร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเรือรบพระร่วงนี้ 

งานประพนัธ์ของพระยาศรสีนุทรโวหาร กวผู้ีรับใช้ใกล้ชิดเบือ้งพระยคุลบาทพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้า

เจ้าอยู่หัว ก็น�าประเด็นเรื่องเรือรบพระร่วงนี้มากล่าวเชิญชวนไว้ในหนังสือกาพย์สดุดีด้วย ทั้งน้ีก็เนื่องด้วยพระยา 

ศรีสุนทรโวหารเป็นเลขานุการราชนาวีสมาคม ซึ่งมีหน้าที่จัดซื้อเรือรบหลวงพระร่วงนี้ ท�าให้กาพย์สดุดีนี้กล่าวถึง

เรือรบหลวงพระร่วงไว้ถึง 5 เรื่อง เช่น

ในตอนท้ายบทร้อยกรองเรื่อง “เพลงยาว” ก็มีการเชิญชวนให้ร่วมบริจาคเงินซื้อเรือรบเพื่อมาป้องกัน

ประเทศว่า

... ยังเปลี่ยวใจในทางชลธาร จึงคิดการเร่ียรายหมายสร้างเรือ “พระร่วง”  

หมายถวายองค์พระทรงเดช ป้องประเทศพร้อมไว้ทั้งใต้เหนือ ขอเชิญมิตร์สมัคสมาน 

ช่วยจานเรือ เรี่ยรายทรัพย์ออกเพื่อสนองคุณ ให้สมหมายได้เรือ “พระร่วง” อ้าว  

มาสู่อ่าวแดนไทยหัวใจอุ่น เร็วเถอะไทย ไชโย โอ้พ่อคุณ เชิญออกทุนเรี่ยรายอย่าได้ช้า ...

(กาพย์สดุดี, 2463: 15)

เรื่อง “โคลงสรรเสริญพระเกียรติ เสด็จพระราชด�าเนิรเลียบมณฑลปักษ์ใต้ พ.ศ. 2460” มีโคลง 1 บท 

ก่อนบทสุดท้ายของเรื่อง กล่าวเชิญชวนให้เสียสละเงินคนละเล็กน้อยเพื่อซื้อเรือรบ ดังเนื้อความว่า

เรือรณเพื่อป้องราช ริป ู

ทรัพย์จ่ายเรี่ยรายสู อย่าช้า 

ไทยเอยจะเฉยดู ดายนิ่ง ไฉนนา 

คนละเล็กน้อยถ้า ทั่วผู้เหลือพอ ฯ

(กาพย์สดุดี, 2463: 26)

ใน “โคลงรัฐสดุดี” มีเนื้อความ 2 บทสุดท้าย เชิญชวนบริจาคเงินเพื่อซื้อเรือรบ ซึ่งหากผู้ใดร่วมบริจาคซื้อ

เรือรบหลวงนี้ก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็น “คนไทย” ดังเนื้อความว่า

เชิญ ประชาชนชาติเชื้อ ชาวไทย 

เข้า สมรรคพรักพร้อมใจ เจตน์ตั้ง 
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เรี่ย รายจ่ายเรือไว ว่องรบ ถวายเทอญ 

ราย ซึ่งรั้วบ้านทั้ง อุทิศเกื้อกตัญญู ฯ

ใครคูว่าข้าชื่อ ไทยเห็น หน่อยเทอญ 

ปากว่าไทยใจเปน อื่นนั้น 

ขอเชิญท่านเปลี่ยนเซ็น นามชาติ ใหม่เทอญ 

ชื่อว่าไทยใจชั้น ชีพต้องเปนไทย ฯ

(กาพย์สดุดี, 2463: 5)

นอกจากน้ียังมีการประพันธ์บทร้อยกรองเกี่ยวกับเรือรบหลวงพระร่วงโดยเฉพาะด้วย คือ “ลิลิตสดุดี 

เรือพระร่วง” แต่ไม่ใช่การเชิญชวนให้บริจาคเงิน หากแต่เป็นการฉลองเรือรบพระร่วงที่ได้จัดซื้อมาเรียบร้อยแล้ว  

บทร้อยกรองเรื่องนี้ใช้การสดุดีเรือรบพระร่วงเพื่อสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

... ปางเมื่อไทยสมปอง มีงานฉลองเรือพระร่วง อันแล่นล่วงลุพระนคร  

อมรรัตนโกสินทร์ คือเมืองอินทร์เอี่ยมฟ้า เรือแห่งข้าทวยไทย ผู้มีใจจงรัก สวามิภักด์ิ

ยคุลบาท บรมนาถนฤบด ีจักรีวงศ์วริกษตัร์ ฉัฏฐมรชัราเมศร์ ร่วมจติเจตน์จงถวาย หมายเพือ่ 

เปนรั้วบ้าน ด้านมหาสาคร ปราบดัสกรเกรงฤทธิ์ คิดเพื่อกัตเวที ต่อภูมีอยู่เกล้า พระเจ้า

ผู้เปนประมุข ทรงเผด็จทุกข์ผดุงเกษม ทวยไทยเปรมปราโมทย์ พระเดชโชติช่วงหล้า ...

(กาพย์สดุดี, 2463: 32)

พระยาศรสีนุทรโวหารใช้ลกัษณะบางส่วนร่วมกนัระหว่างวรรณคดีประเภทยอพระเกยีรติและการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ คือ การมุ่งให้ผู้รับสารเห็นคล้อยตามอันจะน�าไปสู่การปฏิบัติตาม วรรณคดีประเภทยอพระเกียรต ิ

มุ่งหมายให้ประชาชนมีความเชื่อ ศรัทธา และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ การประชาสัมพันธ์ก็มุ่งให้ผู้คนเช่ือ 

และคล้อยตาม ดังนั้นเม่ือพระยาศรีสุนทรโวหารน�าการประชาสัมพันธ์มาใช้ จึงไม่ใช่เพียงเพื่อเชิญชวนเรี่ยไรเงิน 

ซื้อเรือรบพระร่วง แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์พระบรมราโชบายที่ส�าคัญให้แพร่หลาย และเชื่อมโยงสู่การแสดง 

ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ การประชาสัมพันธ์เรื่องเรือรบพระร่วงจึงเป็นเครื่องแสดงความจงรักภักดี 

ที่ประชาชนสามารถร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อ “รัฐชาติ” อันมีเสาหลักส�าคัญ คือ พระมหากษัตริย์ ชาติ และ

ศาสนา ได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน การเชิญชวนและประชาสัมพันธ์เรื่องเรือรบพระร่วงในวรรณคดียอพระเกียรติ

ของพระยาศรีสุนทรโวหารนี้จึงเป็นจุดมุ ่งหมายรองที่น�ามาใช้เป็นข้อมูลส�าคัญประการหนึ่งในการสรรเสริญ 

พระมหากษัตริย์ด้วย เพราะพระราชประสงค์เรื่องเรือรบพระร่วงนี้เป็นของพระมหากษัตริย์ที่มุ ่งหวังจะท�าให้  

“รัฐชาติ” มีเคร่ืองป้องกันประเทศให้พ้นจากภัยคุกคามทั้งหลายและสามารถด�ารง “ราชศาสน์ชาติ” ไว้ได้ ดังนั้น 

การเพิม่เตมิจดุมุง่หมายเรือ่งการประชาสัมพนัธ์เชญิชวนซ้ือเรอืรบพระร่วงจงึเป็นการสรรเสรญิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็ 

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่วทางหน่ึง อีกท้ังยงัได้สนบัสนนุพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ให้บรรลุผลส�าเร็จด้วย กาพย์สดุดีของพระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์) เรื่องนี้จึงเป็นวรรณคดียอพระเกียรติ 

ที่มีลักษณะเฉพาะของวรรณคดียอพระเกียรติในยุคสมัยนั้น 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



บทสรุป

ประเภทวรรณคดีเป็นสิ่งท่ีไม่หยุดน่ิงและตายตัว วรรณคดีแต่ละประเภทมีความไหลเลื่อนและสร้างสรรค์

ตวัเองให้มมีติต่ิาง ๆ  ทัง้ภายในประเภทวรรณคดเีดียวกนั และปฏสัิมพันธ์กบัประเภทวรรณคดีอืน่ ๆ  วรรณคดีประเภท

ยอพระเกียรติก็เช่นเดียวกัน วรรณคดีประเภทยอพระเกียรติเป็นวรรณคดีท่ีอยู ่คู ่สังคมไทยมาทุกยุคทุกสมัย  

เพราะพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นศนูย์รวมใจของคนในชาต ิขนบการประพนัธ์วรรณคดยีอพระเกยีรตไิด้รบัการสบืทอด

ต่อกนัเรือ่ยมาจากอดตีจนท�าให้วรรณคดยีอพระเกยีรติของไทยมขีนบการประพนัธ์ทีม่รูีปแบบท่ีชดัเจน แต่การเคลือ่นไหว 

ภายในวรรณคดปีระเภทนีก็้ไม่ได้หยดุนิง่และด�าเนนิตามขนบเท่านัน้ หากแต่ยงัมกีารปรับเปลีย่นภายในขนบของวรรณคด ี

ยอพระเกียรติด้วย ท�าให้วรรณคดียอพระเกียรติในยุคสมัยที่ต่างกันมีรายละเอียดการประพันธ์ที่แตกต่างกันไปด้วย

หนังสือกาพย์สดุดขีองพระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ์) เป็นวรรณคดียอพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว ซึง่ยงัคงสบืทอดขนบการประพันธ์วรรณคดปีระเภทยอพระเกยีรตไิว้ท้ังด้านโครงสร้างของเรือ่ง 

และถ้อยค�าภาษา แต่พระยาศรีสุนทรโวหารได้เพิ่มเติมลักษณะอันสร้างสรรค์ใหม่ที่เป็นไปตามสภาพสังคมและ

การเมอืงในช่วงนัน้ นัน่คอื การเพิม่เตมิความคดิเรือ่ง “ชาติ” และ “ศาสนา” ข้ึนมาสรรเสริญร่วมกับ “พระมหากษตัริย์”  

ความมัน่คงของพระมหากษตัรย์ิต้องเกดิจากความมัน่คงของชาติและศาสนาด้วย ศาสนาไม่ได้เป็นเพียงเครือ่งสนบัสนนุ 

ความเป็นธรรมราชาเท่านั้น และพระมหากษัตริย์ก็ไม่ใช่ผู้อุปถัมภ์ศาสนาเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น หากแต่ศาสนา 

เป็นสถาบนัหน่ึงทีส่�าคญัเทยีมเท่ากบัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิด้วย ส่วน “ชาต”ิ เป็นความคดิใหม่ทีเ่พิม่เตมิเข้ามาและ

มีความส�าคัญไม่น้อยกว่าพระมหากษัตริย์และศาสนา เพราะหากชาติด�ารงอยู่ได้ พระมหากษัตริย์และศาสนาก็ย่อม

อยูไ่ด้เช่นกนั ลกัษณะเช่นนีท้�าให้กาพย์สดดุขีองพระยาศรีสุนทรโวหารมีลักษณะของวรรณคดียอพระเกยีรติทีแ่ตกต่าง 

ไปจากวรรณคดยีอพระเกียรตใินอดตี นอกจากนี ้พระยาศรสีนุทรโวหารยงัเพิม่เติมลกัษณะของงานประเภทอืน่เข้าไปด้วย  

คือ การประชาสมัพันธ์เชญิชวน ซ่ึงเป็นลกัษณะงานท่ีจงูใจให้คนยอมปฏิบตัติามส่ิงทีเ่ชญิชวน ซึง่พระยาศรสีนุทรโวหาร 

น�าการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ามาปรับใช้ในกาพย์สดุดีพร้อมกับเชื่อมโยงไปสู่การยกย่องพระบรมราโชบายของ

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั และเชญิชวนให้ประชาชนแสดงความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรย์ิและชาติ 

ด้วยการด�าเนินการตามพระบรมราโชบายนั้น 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอาหารการกินที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานที่พบในพื้นที่ภาคตะวันตก ผลการศึกษา

พบว่าคนในพ้ืนทีภ่าคตะวนัตกมวีฒันธรรมการกนิอาหารร่วมกบัภาคกลาง ทัง้ประเภทของอาหารและการปรงุอาหาร ส่วนการกนิอาหาร 

ในชวีติประจ�าวนัพบการกนิข้าวและกนิปลาเป็นอาหารหลัก ส่วนอาหารทีใ่ช้ในการเดนิทางสะท้อนให้เห็นถงึภูมปัิญญาในการถนอมอาหาร 

ให้สามารถเก็บไว้กินได้นาน นอกจากน้ันยังสะท้อนมโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารในงานบุญว่าต้องเป็นอาหารพิเศษไม่ใช่อาหารที่กิน 

ในชวีติประจ�าวัน คอืต้องมคีวามหลากหลายทัง้ประเภทและรสชาต ิมกีารท�าทีพิ่ถพีถินั ส่วนอาหารในการเซ่นสังเวยต้องเป็นอาหารพเิศษ 

ที่เหมาะแก่การเซ่นสังเวย

ค�าส�าคัญ: อาหาร, วรรณกรรมภาคตะวันตก

บทน�า

ภาคตะวนัตกของประเทศไทยแบ่งตามคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 8 จงัหวดั  

ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสุพรรณบุรี 

วฒันธรรมของภาคตะวันตกคล้ายคลงึกบัวัฒนธรรมของภาคกลาง ไม่มลีกัษณะอนัเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตน 

อย่างวฒันธรรมล้านนา วฒันธรรมอีสาน และวฒันธรรมภาคใต้ (จไุรรตัน์ ลักษณะศิร,ิ 2551: 289) ทีม่ตัีวอกัษร ภาษา

แตกต่างกับภาคกลางอย่างชัดเจน การศึกษาวรรณกรรมภาคตะวันตกโดยแยกออกจากวรรณกรรมภาคกลาง 

จึงเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก ผู้ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางส่วนใหญ่จึงมักรวมวรรณกรรมภาคตะวันตกไว้กับ

วรรณกรรมภาคกลาง เช่นการศกึษากลอนสวดภาคกลางของตรศีลิป์ บญุขจร (2547) กร็วมกลอนสวดของภาคตะวนัตก 

ไว้ในภาคกลาง หรอืวรรณคดเีรือ่งขนุช้างขนุแผนซ่ึงมทีีม่าจากชาวบ้าน ก็ปรับเปล่ียนเร่ืองอาหารในเร่ืองให้เข้ารสนิยม

วรรณคดรีาชส�านกัซึง่อยูภ่าคกลาง ดงัทีค่รสิ เบเกอร์ และผาสกุ พงษ์ไพจติร (2556: 40) กล่าวว่ามกีารปรบัเปลีย่นเนือ้หา 

*รองศาสตราจารย์ ดร. 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ให้ต้องกบัรสนยิมของราชส�านัก เช่น ปรบัระดบัของวถิชีวีติในเสภา (อาหารการกนิ เสือ้ผ้าอาภรณ์ ฯลฯ) เพือ่ส่องสะท้อน 

กบัสิง่ทีช่าววงัคุน้เคย ดงันัน้ จะเห็นว่าวฒันธรรมภาคกลางและวฒันธรรมท้องถิน่ต่างกม็วีฒันธรรมร่วมกนัอยู ่นอกจากนัน้ 

ในหนังสือ สยามปกรณ์ปริวรรต ปริทรรรศน์วรรณกรรมท้องถ่ินภาคกลาง (2554: 425) ก็ได้รวมวรรณกรรมเรื่อง 

พระมาลัยกลอนสวด ฉบับวัดกาญจนบุรีเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เข้าไว้ในวรรณกรรมภาคกลางด้วย

บทความน้ีมวัีตถุประสงค์เพือ่ศกึษาลกัษณะอาหารการกนิทีป่รากฏในวรรณกรรมนทิานทีพ่บในภาคตะวนัตก  

ตลอดจนศึกษาลักษณะร่วมเกี่ยวกับอาหารการกินที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานที่พบในภาคตะวันตกและภาคกลาง

และศึกษามโนทัศน์ที่เกี่ยวกับอาหารที่พบในวรรณกรรมนิทานท่ีพบในภาคตะวันตกจ�านวน 7 เร่ือง ได้แก่เรื่อง 

ท้าวโคมนทราชและเรื่องสีลวิไชย ฉบับจังหวัดนครปฐม เรื่องศุภมิตรชาดกและเรื่องสุบินกุมารค�ากาพย์ ฉบับจังหวัด

เพชรบรุ ีเร่ืองหงส์ยนต์ เรือ่งสบุนิกมุาร และเร่ืองจ�าปาส่ีต้น ฉบบัจังหวดัราชบรุ ีวรรณกรรมดงักล่าวไม่ได้ระบุชือ่ผูแ้ต่ง  

ผู้คัดลอก ตลอดจนวันเดือนปีที่คัดลอกไว้

เมือ่ศกึษาวรรณกรรมนทิานทีพ่บในพืน้ทีภ่าคตะวนัตกดังกล่าวข้างต้นพบว่า วรรณกรรมดังกล่าวได้สะท้อน

ให้เห็นวัฒนธรรมการกินอาหารไว้อย่างน่าสนใจ

1. ประเภทและวิธีการปรุงอาหาร: ภาพสะท้อนวัฒนธรรมร่วมภาคกลางและภาคตะวันตก

1.1 ประเภทของอาหารและการปรุงอาหาร

อาหารไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์โดยน�าพืช ผัก สมุนไพร

ทีม่อียูใ่นธรรมชาตมิารวมกนัจนเป็นอาหารไทยทีม่รีปูลักษณ์สวยงามและมรีสชาติอร่อย อาหารส่วนใหญ่ท�ากนิกันในบ้าน  

ในชุมชน และสืบทอดต่อกันมาจนถึงลูกหลาน

ผูเ้ขยีนได้ศกึษาอาหารในวรรณกรรมนทิานท้องถ่ินภาคตะวนัตก พบอาหารหลายประเภทท่ีเหมอืนกบัอาหาร 

ที่ปรากฏในวรรณคดีภาคกลาง ผู้เขียนจึงได้เปรียบเทียบอาหารการกินที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานที่พบในพื้นที่ 

ภาคตะวันตกจ�านวน 7 เรือ่งข้างต้น โดยเฉพาะในเร่ืองสุบนิกุมารทีป่รากฏอาหารมากทีสุ่ด โดยน�ามาเปรียบเทยีบกับ

อาหารที่ปรากฏในวรรณคดีที่เป็นแหล่งข้อมูลส�าคัญท่ีกล่าวถึงอาหารไทยภาคกลาง โดยเฉพาะวรรณคดีในสมัย

รตันโกสนิทร์ตอนต้น เช่น เรือ่งเสภาขนุช้างขนุแผน เรือ่งพระอภยัมณี และเรือ่งรามเกียรติ ์เนือ่งจากวรรณคดดัีงกล่าว 

มกีารกล่าวถงึอาหารไทยไว้เป็นจ�านวนมาก ส่วนกาพย์เห่ชมเครือ่งคาวหวานถงึแม้จะเป็นเคร่ืองเสวยของพระมหากษัตรย์ิ  

แต่ก็มีอาหารหลายชนิดที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันดี 

ประเภทของอาหารและวิธีปรุงอาหารของคนภาคกลางและภาคตะวันตกหลายประเภทเหมือนกัน เช่น 

ขนมจีน น�้ายา แกงขม แกงบอน พล่า แกงอ่อม แกงปลาไหล เป็นต้น

ขนมจีน น�้ายา และแกงขม

ในวรรณกรรมท้องถ่ินภาคตะวันตกปรากฏการกินขนมจีน น�้ายา และแกงขม ในเร่ืองสุบินกุมาร  

ตอนแม่ของสุบินกุมารเตรียมอาหารถวายพระในงานบวชของสุบินกุมาร ความว่า

จังหันแลน�้ายา บ้างท�ามาเป็นแกงขม 

ลางคนท�าน�้าส้ม ขนมจีนกับน�้าแกง

(สุบินกุมาร)
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ขนมจนี เป็นอาหารชนดิหนึง่ ท�าด้วยแป้งข้าวเจ้า ลกัษณะเป็นเส้นกลม ๆ ยาว ๆ สขีาว ปรกตจิบัเป็นหวั ๆ  

กินกับน�้ายา แกงไก่ หรือน�้าพริก เป็นต้น

จลุทศัน์ พยาฆรานนท์ (2542: 519) กล่าวถึงทีม่าของขนมจนีว่าน่าจะมาจากค�าว่า ขะนอมจนิ คนอมจิน  

หรือ หะนอมจิน ในภาษามอญ หมายถึงของกินที่ต้มให้สุก คนไทยรับเอาค�านี้มาใช้แล้วลากเสียงสระให้ยาวออกไป

ว่าขนมจนี คนไทยในภาคกลางยังนยิมเรยีกขนมจนีสัน้ ๆ  ว่า หนมจนี ซ่ึงค�านีพ้บอยูใ่นเสภาขนุช้างขนุแผน ตอนกนิเล้ียง 

คราวที่เจ้าล้านช้างถวายนางสร้อยทองแด่พระพันวษา ดังความว่า

ถึงวังยับยั้งศาลาลัย วิเสทในยกโภชนามา 

เลี้ยงเป็นเหล่าเหล่าสาวคอยชี้ ข้าวเหนียวหักหลังดีไม่เมื่อยขา 

แจ่วห้าแจ่วหกยกออกมา ทั้งน�้ายาปลาดุกคลุกหนมจีนพลัน

(เสภาขุนช้างขุนแผน)

ค�าว่า “หนมจนี” ในกลอนท่ีคัดมานีด้จูะใกล้กบัค�าว่า หะนอมจนิ มาก อย่างไรกดี็ ทีม่าของค�าว่าขนมจนี

ก็ยังไม่เป็นที่ยุติ 

น�า้ยา เป็นอาหารคาวอย่างหนึง่ ลกัษณะอย่างแกงกะท ิกนิกบัขนมจนี มรีสค่อนข้างเคม็ท�าด้วยเนือ้ปลาต้ม  

โขลกกับเครื่องแกงผสมกระชาย กินกับถั่วงอกลวก ใบแมงลักเป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 629)

แกงขม น. เครื่องกินกับขนมจีนน�้ายา มีมะระหั่นเป็นช้ินเล็ก ๆ แล้วลวกให้สุก อาหารคาวอย่างหนึ่ง  

มีลักษณะเหมือนน�้ายา แต่ใช้ปลาแห้งแทนปลาสด (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 152)

น�า้ยาและแกงขมปรากฏในกาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลศิหล้า 

นภาลัย ดังค�าประพันธ์ที่ว่า

ความรักยักเปลี่ยนท่า ท�าน�้ายาอย่างแกงขม 

กลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลม ชมไม่วายคลับคล้ายเห็น

(ประชุมกาพย์เห่เรือ)

ในเสภาขุนช้างขุนแผนตอนพลายแก้วบวชเณร ได้กล่าวถึงชาวสุพรรณบุรีพากันจัดเตรียมอาหาร 

ไปท�าบุญในวันสงกรานต์ น�้ายาและแกงขมก็เป็นอาหารที่ชาวสุพรรณบุรีจัดเตรียมไว้เพื่อท�าบุญ ดังความว่า

ท�าน�้ายาแกงขมต้มแกง ผ่าฟักจักแฟงพะแนงไก ่

บางท�าห่อหมกปกปิดไว้ ต้มไข่ผัดปลาแห้งทั้งแกงบวน

(เสภาขุนช้างขุนแผน)

นอกจากนัน้ ในเสภาขุนช้างขุนแผนตอนแต่งงานขนุช้างกบันางวนัทองกก็ล่าวถงึขนมจีนน�า้ยาว่าเป็นอาหาร 

ที่ใช้เลี้ยงพระ ดังความว่า
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พระสวดจบส�าเร็จเสร็จสรรพ เจ้าเณรยกส�ารับมาสับสน 

ขนมจีนน�้ายาห้าคะนน ชีต้นฉันได้ใส่เต็มที่

(เสภาขุนช้างขุนแผน)

ในเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กล่าวถึงอาหารท่ีน�ามา

ถวายนักบวช (พราหมณ์) ในพิธีราชาภิเษกพระรามว่ามีน�้ายา ดังความว่า

บ้างฉันเป็ดเจ็ดตัวเหลือแต่ปีก ยังซ�้าวุ้นได้อีกเป็นสองโถ 

บ้างฉันไก่พะแนงแกงเทโพ น�้ายาโอต้นเถาแถมทุกองค์

(รามเกียรติ์)

จากตวัอย่างข้างต้นจะเหน็ว่าขนมจนีน�า้ยาเป็นอาหารทีใ่ช้เลีย้งพระสงฆ์ในทกุโอกาส ขนมจนีเป็นอาหาร

ท่ีคนในทุกภาคของประเทศไทยนิยมกินมาแต่โบราณจนกระทั่งปัจจุบัน โดยคนภาคเหนือเรียกขนมจีนว่าขนมเส้น 

กินกับน�้าเงี้ยวซึ่งมีดอกงิ้วเป็นส่วนประกอบส�าคัญ คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกขนมจีนว่าข้าวปุ้น และนิยมกิน

ขนมจีนกับน�้าปลาร้า ภาคใต้เรียกขนมจีนว่าโหน้มจีน โดยคนภาคใต้นิยมกินขนมจีนเป็นอาหารมื้อเช้า ส่วนน�้ายา 

ของภาคใต้นิยมใส่ขมิ้น ไม่ใส่กระชายเหมือนภาคกลาง คนภาคกลางนิยมกินขนมจีนกับน�้ายา น�้าพริก และแกงขม 

ซึง่มีลักษณะคล้ายน�า้ยาบางคนเรยีกว่าแกงน�า้ยา (โบราณเรยีกแกงขม) แต่มวีธิที�าและขัน้ตอนการท�าง่ายกว่าการท�าน�า้ยา  

เพราะใช้เครื่องแกงสดไม่ต้องน�าเครื่องแกงไปต้มแล้วน�ามาโขลกให้ละเอียดเหมือนน�้ายา ในวรรณคดีภาคกลาง 

มกัปรากฏขนมจีน น�า้ยา ร่วมกบัแกงขมเสมอ จงึอาจสรปุได้ว่าการกนิขนมจนีกบัน�า้ยาและแกงขมเป็นวฒันธรรมการกนิ 

ของภาคตะวันตกและภาคกลางเพราะไม่ปรากฏในภาคอื่น ๆ

อาหารประเภทแกง

รปูแบบการปรงุอาหารของไทยในระยะแรกเป็นอาหารแห้ง ไม่มนี�า้เป็นส่วนประกอบจงึไม่จ�าเป็นต้องใช้ช้อน 

ในการกินอาหาร ใช้มือในการเปิบอาหารใส่ปาก เมื่อจะกินข้าวก็เอามือชุบน�้าในขันจึงมีส�านวนว่า “ชุบมือเปิบ” 

ส�าหรับอาหารประเภทแกง ผัด ทอด คงจะเกิดขึ้นในระยะหลังเมื่อมีการติดต่อทางศาสนาและการค้า

กับประเทศอื่น เช่น อินเดีย ลังกา จีน ซึ่งมีความสัมพันธ์ติดต่อค้าขายมาก่อนชาติทางยุโรป ไทยคงได้รับอิทธิพล 

ในเรือ่งของแกงเผด็ทีม่ส่ีวนประกอบของเครือ่งปรงุและกะทมิาจากอนิเดยี เช่นเดยีวกบัอาหารประเภทผดั ทอด หรอื

ต้มจืดก็คงรับมาจากจีน (วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์, 2542: 7380)

อาหารไทยเริม่มรีปูแบบท่ีหลากหลายมากขึน้ในสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้น เนือ่งจากมชีาวจนีจ�านวนมาก 

อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยและได้น�าวัฒนธรรมการกินเข้ามาสู่สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปรุงอาหาร 

อุปกรณ์ในการท�าอาหาร ตลอดจนวัตถุดิบ เช่น พืชผักต่าง ๆ  เช่น ผักกาดขาว ผักคะน้า กะหล�่าปลี หัวไชเท้า รวมถึง

ความนิยมกินเนื้อสัตว์อื่น ๆ นอกจากปลา โดยเฉพาะเนื้อหมู 

ส่วนแกงนอกจากหมายถงึของกนิประเภทกบัข้าวชนดิน�า้แล้ว ยงัหมายถงึวธิที�าของกินด้วยวธิใีช้น�า้เปล่า

หรือน�้ากะทิเป็นน�้าแกง ใส่เนื้อสัตว์และผักชนิดต่าง ๆ ผสมด้วยเครื่องปรุงเพื่อแต่งกลิ่นและรส แกงบางอย่างใช ้

เคร่ืองแกงสดหรือเครื่องเทศต�าโขลกละลายในน�้าแกงแล้วท�าให้สุกเป็นกับข้าว แกงเป็นกับข้าวที่ใช้ซดกินต่างน�้า 

เพือ่ช่วยให้คล่องคอ ใช้ราดข้าวเพือ่ช่วยให้มรีสชาตอิร่อย (อนงค์ศรี พวงเพชร และจลุทศัน์ พยาฆรานนท์, 2542: 446) 



อาหารการกินที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานที่พบในพื้นที่ภาคตะวันตก



แกงไทยแบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทแรกคือต้ม ได้แก่ ต้มจืดหรือแกงจืด แกงชนิดนี้รสไม่เผ็ด ส่วนต้ม

แบบ 3 รส เช่น ต้มย�า ต้มข่า ต้มย�า มีรสเผ็ดของพริกและรสเปรี้ยว ประเภทที่สองคือแกงหรือต้มแกง ต้องมีพริกแกง

และน�า้แกงเป็นส่วนประกอบส�าคญั มทีัง้แกงทีม่นี�า้มาก เช่น แกงเขยีวหวาน แกงอ่อม แกงค่ัว ส่วนแกงประเภทท่ีสาม 

คือแกงแบบผัดหรือผัดแบบแกง เช่น ผัดเผ็ดต่าง ๆ ซึ่งบางคนอาจจัดว่าเป็นผัดที่เข้าเครื่องแกง เช่น ผัดเผ็ดปลาดุก 

ผัดพริกขิง

แกงของคนไทยแต่ดัง้เดมินยิมแกงกบัน�า้สะอาดซึง่เป็นน�า้ฝนหรอืน�า้ท่า ไม่นยิมใส่กะท ิส่วนแกงใส่กะทิ

คงเริม่เมือ่สยามประเทศได้มกีารตดิต่อค้าขายกับแขก (อนิเดีย) ซ่ึงเป็นชาติทีน่�าเอาเครือ่งเทศต่าง ๆ  ส�าหรบัใช้ท�าอาหาร 

เข้ามา รวมทัง้พรกิด้วย พรกิและเครือ่งเทศของแขกจึงน่าจะเป็นต้นแบบน�า้พรกิแกงของไทย (ศรสีมร คงพนัธ์, 2559: 8)

แกงเป็นอาหารคู่ส�ารับของคนไทยเพราะช่วยท�าให้กินข้าวได้ไม่ฝืดคอ ดังในเสภาขุนช้างขุนแผน  

เมื่อขุนไกรตาย นางทองประศรีได้พาพลายแก้วหนีไปกาญจนบุรี ระหว่างทางได้ให้พลายแก้วกินข้าวกับปลาแห้ง 

พลายแก้วจึงเรียกหาน�้าแกง ดังความว่า

พลายแก้วบิแล้วเอาเข้าเคี้ยว แห้งเหนียวพ้นใจร้องไห้ดิ้น 

แกงอยู่ไหนแม่จ๋าขอทาลิ้น เข้าติดคอตาปลิ้นไม่กินแล้ว 

ทองประศรีฟังว่าน�้าตาไหล จะเอาแกงที่ไหนพ่อพลายแก้ว 

วิ่งหนีเขามาตาบ้องแบว แว่วแว่วเหมือนจะเหลือแต่เนื้อปลา 

พลายแก้วว่าเข้าเย็นกับปลาแห้ง เรี่ยวแรงมันจะมีฤาแม่ขา 

ไม่ได้แกงก็แบ่งแต่ปลาร้า ละลายน�้าให้ข้าจงไวไว

(เสภาขุนช้างขุนแผน)

อาหารประเภทแกงปรากฏในวรรณกรรมนทิานท้องถ่ินภาคตะวนัตกและปรากฏในวรรณคดไีทยภาคกลาง  

เช่น แกงบอน แกงปลาไหล แกงอ่อม เป็นต้น

แกงบอน 

แกงบอนเป็นอาหารท้องถิน่พืน้บ้านทีม่มีาแต่โบราณ รสชาติออกหวาน บอนเป็นพืชล้มลกุชอบขึน้ตามชายน�า้ 

หรือที่มีน�้าขัง ส่วนของต้นบอนจะมีน�้ายางขุ่นขาว ถ้าถูกผิวหนังจะคัน ส่วนที่น�ามาปรุงอาหารคือก้านใบที่ยังอ่อนอยู่

สามารถน�ามาแกงได้

แกงบอนเป็นแกงโบราณทีห่าคนแกงได้ค่อนข้างยาก จงึนยิมแกงในโอกาสพเิศษเช่นในงานบญุ การท�าแกงบอน 

เริม่โดยการน�าก้านบอนมาปอกเปลอืก แล้วหัน่เป็นชิน้ ๆ  แล้วน�าไปต้มให้สกุเอาแต่เน้ือบอนมาใส่ในน�า้แกงซึง่เครือ่งแกง 

จะคล้ายแกงส้มแต่จะใส่เนื้อปลาย่าง บางจังหวัดใส่เนื้อหมูสามชั้น ปรุงรสด้วยน�้าปลา น�้าส้มมะขาม และน�้าตาลปี๊บ 

ให้ออกรสหวาน

ในวรรณกรรมนิทานท้องถ่ินภาคตะวันตกเรื่องสุบินกุมาร กล่าวถึงแกงบอนเป็นอาหารที่ใช้เลี้ยง 

พระสงฆ์ในงานบวชสุบินกุมาร ดังความว่า



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



น�้าส้มต้มสุกก่อน ใส่ดีวัวอ่อนแกงบอนป่า 

ลางคนท�ากุ้งพล่า ใบส้มซาหั่นใส่ลง

(สุบินกุมาร)

ในนิราศสุพรรณของสุนทรภู่ก็ กล่าวถึงแกงบอนไว้ว่า

ชุมนักผักตบซ้อน บอนแซง 

บอนสุพรรณหั่นแกง อร่อยแท ้

บอนบางกอกดอกแสลง เหลือแหล่ แม่เอย 

บอนปากยากจะแก้ ไม่สิ้นลิ้นบอน

(นิราศสุพรรณ)

แกงอ่อม

แกงอ่อม เป็นแกงแบบเดยีวกบัแกงคัว่ใส่กะท ิมเีครือ่งแกงอย่างแกงคัว่ทกุอย่าง โดยผดัหวักะทกิบัเครือ่งแกง 

จนหอมได้ที่ แล้วจึงเติมกะทิส่วนที่เหลือให้มีน�้าแกงพอดีกับเนื้อปลาสด กุ้ง หรือหอยที่เตรียมไว้ แกงอ่อมถ้าใส่ใบยอ

เรยีกแกงอ่อมใบยอ น�า้แกงออกรสขมของใบยอเลก็น้อย แกงอ่อมนีใ้นบางแห่งอาจใช้มะระหัน่เป็นชิน้บาง ๆ  คัน้น�า้เกลอื 

ใส่แทนใบยอก็ได้ บางแห่งก็เรียกแกงมะระนี้ว่า แกงคั่วมะระ ไม่เรียกแกงอ่อม 

ในวรรณกรรมนทิานท้องถิน่ภาคตะวนัตกปรากฏอาหารประเภทแกงอ่อมเป็นอาหารใช้จดัเลีย้งพระสงฆ์

ในงานบวชสุบินกุมาร ความว่า

ชะอมทอดกับไข ่ แกงปลาไหลและปลาอ่อม 

ลางคนท�าแกงร้อน ใบส้มอ่อนหั่นโดยใส่

(สุบินกุมาร)

ในเสภาขนุช้างขนุแผน ตอนพลายแก้วถกูเกณฑ์ทพั พลายแก้วได้เล้ียงอาหารเยน็แก่ต�ารวจจากกรุงศรีอยธุยา 

ที่มาแจ้งเรื่องให้พลายแก้วไปทัพ ได้กล่าวถึงอาหารว่า

ฝ่ายว่าสายทองกับข้าคน ท�าส�ารับสับสนทอดมันกุ้ง 

พริกส้มข่าตะไคร้ใส่ปรุง แกงอ่อมหอมฟุ้งทั้งต้มย�า

(เสภาขุนช้างขุนแผน) 

แกงปลาไหล

ปลาไหลเป็นปลาชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายงู บางคนจึงไม่นิยมกิน ปลาไหลสามารถน�ามาท�าอาหาร 

ได้หลายอย่าง เช่น น�ามาแกง หรือน�ามาฉู่ฉี่ เป็นต้น 

ในเรื่องสุบินกุมารกล่าวถึงแกงปลาไหลเป็นแกงชนิดหนึ่งที่แกงเพื่อเลี้ยงพระและเลี้ยงคน ดังความว่า



อาหารการกินที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานที่พบในพื้นที่ภาคตะวันตก



ชะอมทอดกับไข ่ แกงปลาไหลและปลาอ่อม 

ลางคนท�าแกงร้อน ใบส้มอ่อนหั่นโดยใส่

(สุบินกุมาร)

แกงปลาไหลปรากฏในเรื่องพระอภัยมณีตอนอภิเษกหัสไชย นางละเวงจัดเลี้ยงอาหารมีทั้งอาหารแขก 

อาหารไทยและจีน อาหารไทยได้กล่าวถึงแกงปลาไหล ความว่า

กับข้าวไทยใส่ต้มส้มแกงต้มขิง นกคั่วปิ้งย�ามะม่วงด้วงโสน 

แกงปลาไหลไก่แพนงแกงเทโพ ผัดปลาแห้งแตงโมฉู่ฉี่มี

(พระอภัยมณี)

แกงปลาไหลเป็นแกงที่คนไทยในสมัยก่อนนิยมกินมาก

พล่า

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 819) อธิบายความหมายของอาหารประเภทพล่าว่า พล่า 

น. เครื่องกับข้าวชนิดหนึ่งคล้ายย�า ต่างกับย�าคือมักใช้เนื้อดิบ ท�าให้สุกด้วยของเปร้ียว เช่น มะนาว วราภรณ์  

จิวชัยศักดิ์ (2542: 4320) ได้กล่าวถึงอาหารประเภทพล่า ไว้ว่า

พล่า เป็นวิธีการท�าอาหารคาวอย่างหนึ่ง นิยมใช้เนื้อสัตว์ดิบ ๆ เป็นเคร่ืองปรุง 

เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา เนื้อวัว เนื้อหมู นอกจากนี้อาจใช้ดอกพยอมมาท�าพล่าด้วยก็ได้  

โดยอาศยัเนือ้สตัว์ เช่น กุง้ หม ูเป็นส่วนประกอบ อาหารทีท่�าด้วยวธิกีารพล่าจะออกรสเปรีย้ว  

เคม็ เป็นหลกั เช่นเดยีวกบัอาหารประเภทย�า อาหารทีท่�าด้วยวธิกีารพล่านอกจากจะรบัประทาน 

เป็นกับข้าวแล้ว ยังอาจเป็นอาหารประเภทกับแกล้มได้อีกด้วย

ในเรือ่งสบุนิกมุารกล่าวถงึอาหารประเภทพล่าซึง่เป็นอาหารใช้ท�าบญุเลีย้งพระในงานบวชของสบุนิกมุารว่า

น�้าส้มต้มสุกก่อน ใส่ดีวัวอ่อนแกงบอนป่า 

ลางคนท�ากุ้งพล่า ใบส้มซาหั่นใส่ลง

(สุบินกุมาร)

ในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกล่าวถึงอาหาร

ประเภทพล่าว่า

ช้าช้าพล่าเนื้อสด ฟุ้งปรากฏรสหื่นหอม 

คิดความยามถนอม สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ์

(กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



อาหารประเภทย�า

ย�าเป็นอาหารคาวอย่างหนึง่ โดยน�าเครือ่งปรงุ เช่น เนือ้สตัว์ ผกัสด มาคลกุเคล้ากนัแล้วปรงุรสด้วยน�า้ตาล  

น�้าปลา และมะนาว ให้ออกรสเปรี้ยวน�า อาหารประเภทย�ามีหลายอย่าง เรียกช่ือตามส่วนประกอบหลัก เช่น  

ใส่วุน้เส้นเรยีกว่าย�าวุน้เส้น ใส่ผกักระเฉดเรยีกว่าย�าผักกระเฉด ใส่ผักปรง (เป็นพืชประเภทเฟิร์นมลัีกษณะคล้ายผักกดู  

ล�าต้นเป็นกอข้ึนริมน�้า) ก็เรียกว่าย�าผักปรง ในวรรณกรรมนิทานท้องถิ่นภาคตะวันตกปรากฏอาหารประเภทย�าคือ 

ย�าผักปรง ดังความว่า

ลางคนคั่งหน่อไม้ กะทิใส่อย่างบรรจง 

ลางคนย�าผักปรง มาแต่ดงอยู่บ้านดอน

(สุบินกุมาร)

ในกาพย์เห่ชมเครือ่งคาวหวาน พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยัปรากฏอาหาร

ประเภทย�าคือย�าใหญ่ ซึ่งมีเครื่องปรุงมากมาย ดังความว่า

ย�าใหญใ่ส่สารพัด วางจานจัดหลายเหลือตรา 

รสดีด้วยน�้าปลา ญี่ปุ่นล�้าย�้ายวนใจ

(กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน)

จากการศึกษาประเภทของอาหารท่ีปรากฏในวรรณกรรมนิทานที่พบในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกจะเห็นว่า 

มีอาหารตรงกับอาหารในภาคกลางหลายอย่าง ทั้งขนมจีน น�้ายา แกงขม แกงอ่อม แกงปลาไหล ส่วนการปรุงอาหาร

พบการปรุงอาหารเหมือนกันท้ังแกง พล่า ย�า เป็นต้น และอาหารดังกล่าวยังคงนิยมกินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

จึงอาจกล่าวได้ว่าภาคตะวันตกและภาคกลางมีวัฒนธรรมเกี่ยวกับการกินอาหารร่วมกัน

1.2 ข้าวปลาอาหารในชีวิตประจ�าวัน

สงัคมไทยเป็นสงัคม “วฒันธรรมข้าว” เช่นเดียวกบัประเทศในภมูภิาคเอเชยี อาจแตกต่างกนับ้างตรงชนดิ

ของข้าว อาจเป็นข้าวเจ้า ข้าวเหนียว หรือข้าวสาลี ประชาชนพลเมืองไทยมีอาชีพท�านาเป็นหลัก โดยแหล่งปลูกข้าว

ท่ีใหญ่และส�าคัญที่สุดของประทศคือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา คนในภูมิภาคนี้ท�านาเพื่อผลิตข้าวไว้บริโภค

และเพื่อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าที่จ�าเป็นอื่น ๆ ข้าวจึงเป็นอาหารหลักของคนไทย โดยมีผักและปลาที่หาได้

จากแหล่งน�้าตามธรรมชาติใกล้เคียงเป็นกับข้าว

เหตทุีค่นไทยนยิมบรโิภคปลา เนือ่งจากปลามีอดุมสมบรูณ์ท่ัวไปในแม่น�า้ล�าคลอง ในสมยัสุโขทัยมหีลักฐาน

ที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ว่า “เมือง สุโขทัยนี้ดี ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว...” ปัจจุบันนี้ ข้าวและปลาก็ยังคง

มคีวามส�าคัญต่อวถิชีวีติคนไทยจนมคี�าพดูตดิปากว่า “ข้าวปลาอาหาร” “กบัข้าวกบัปลา” และส�านวน “กนิข้าวกนิปลา”  

แสดงให้เหน็ว่าอาหารหลกัในวฒันธรรมไทยคอืข้าวกบัปลาซ่ึงตรงกบัทีสุ่กญัญา สุจฉายา (2561: 17) กล่าวว่าอาหาร

ในชีวิตประจ�าวันของชาวสยามไม่ฟุ่มเฟือย อาหารคาวมีแต่ข้าว ปลา หอย กุ้ง หนู แย้ และแมลงอื่น ๆ ที่หาได้ตาม

เรือกสวนไร่นาทั่วไป วิธีการน�าปลามาท�าเป็นอาหารส่วนใหญ่ใช้วิธีปิ้ง ย่าง รมควัน หรือหมักดองเกลือเป็นปลาร้า 

เพื่อเก็บไว้กินได้นาน



อาหารการกินที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานที่พบในพื้นที่ภาคตะวันตก



การบริโภคอาหารของคนไทยในแต่ละวันส่วนใหญ่กินวันละ 2 มื้อ ยกเว้นคนมั่งมีจะเพิ่มอาหารมื้อเท่ียง 

อีกม้ือหน่ึง ในแต่ละมื้อ คนไทยนิยมกินข้าวและกับข้าวหรือที่เรียกว่าของคาว ซึ่งกับข้าวแต่ละมื้อมักประกอบด้วย

ปลา ผกัชนดิต่าง ๆ  เครือ่งจิม้ทีมี่รสจดัและมกัเผด็ น�า้แกงทีป่รงุด้วยพชืผกัสมนุไพรพืน้บ้าน เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรดู 

เพือ่ให้มกีลิน่หอมและดบักลิน่คาวของปลา ปกตคินไทยไม่ค่อยกนิเนือ้สตัว์ประเภทหม ูเป็ด ไก่ เพราะมน้ีอยและราคาแพง  

ถ้าเป็นเทศกาลหรืองานเลี้ยงพิเศษจึงจะได้กิน ส่วนบุคคลชั้นสูงที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอาจได้กินทุกวัน ส่วนสัตว์

ประเภทวัวควายเป็นสัตว์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการท�าการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักจึงไม่นิยมกิน 

คนไทยแต่ละถิ่นแต่ละภาคมักท�ากับข้าวแตกต่างกันทั้งชนิดและรสชาติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์

ของวตัถดุบิทีมี่อยูใ่นท้องถิน่ต่าง ๆ  และความนยิมในรสชาติอาหารเป็นตัวก�าหนด รวมท้ังความเข้าใจในการใช้ทรัพยากร 

ที่มีอยู่ในธรรมชาติมาปรุงอาหารให้เหมาะสมแก่การบริโภค

ในวรรณกรรมนิทานท้องถิ่นเรื่องจ�าปาสี่ต้น ได้กล่าวถึงการต�าข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารไว้ส�าหรับหุงกิน 

ดังความว่า

ตักน�้าต�าข้าวเช้าค�่า ตรากตรกตรากตร�า 

พระหัตถ์แตกช�้าพุพอง

(จ�าปาสี่ต้น)

จากข้อความข้างต้น นอกจากสะท้อนวัฒนธรรมการกนิข้าวของคนไทยแล้ว ยงัสะท้อนถงึกรรมวธิกีารผลติอาหาร 

โดยการน�าข้าวเปลือกมาต�าให้เป็นข้าวสารไว้ส�าหรับหุงกิน

ในวรรณกรรมนิทานท้องถิ่นเรื่องสีลวิชัยปรากฏการกินอาหารตอนนางไชยวีขัณซ่ึงปลอมเป็นพราหมณ์ 

ไปขออาศัยอยู่กับตายาย ยายได้เลี้ยงอาหารเป็นข้าวกับแกง ดังความว่า

ยายเฒ่านั้นหมายใจ เก็บไปไว้แล้วออกมา 

ข้าวแกงแต่งไว้ท่า เชิญคนอยากกินส�าราญ

(สีลวิไชย) 

ส่วนวฒันธรรมการ “กนิข้าวกนิปลา” ปรากฏในเร่ืองสีลวไิชยตอนทีสั่งฆราชบอกสีลวิไชยกมุารไม่ให้กลุม้ใจ  

ให้กินข้าวกินปลาให้สบายใจ ดังความว่า 

กุมารก้มเกล้า  ฟังค�าพระเจ้า  ผู้เป็นบิดา 

อาบน�้าทาแป้ง ตัวแห้งแล้วมา กินข้าวกินปลา ให้ส�าราญใจ

(สีลวิไชย) 

ส่วนในเรื่องท้าวโคมนทราชก็กล่าวถึงวัฒนธรรมการกินข้าวกินปลา ดังความว่า



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ซื้อข้าวซื้อปลามากมาย ผัวเมียสององค์ไท  

ได้เลี้ยงกันมาหลายวัน

(ท้าวโคมนทราช)

เทวาทั้งสอง  น�้าใจสมพอง  ชื่นชมยินดี 

จึงแต่งข้าวปลา อาหารอย่างดี เลี้ยงข้าพันปี รอดจากความตาย

(ท้าวโคมนทราช)

มันเอาลูกไป  ถวายท้าวไท  กีนอนราชราชา 

จ�าใส่ตรุไว้ ล�าบากหนักหนา อดข้าวอดปลา อาหารแสนทวี

(ท้าวโคมนทราช)

ขอบใจนายเจ้า  อันใช้อยู่เฝ้า  รักษาประตู 

เห็นข้าตกยาก มีความเอ็นดู เพื่อนให้กินอยู่ ข้าวปลาอาหาร

(ท้าวโคมนทราช) 

จากวรรณกรรมนิทานท้องถ่ินภาคตะวันตก จะเห็นว่าอาหารที่กินปกติในชีวิตประจ�าวันคือข้าวกับแกง  

ส่วนสิง่ทีน่�ามาประกอบอาหารได้แก่ข้าวซึง่เป็นผลผลติจากชาวไร่ชาวนา และปลาซ่ึงมอีดุมสมบรูณ์ในแม่น�า้ล�าคลองทัว่ไป 

ซึ่งสอดคล้องกับที่นิโกลาส์ แชรแวส (2506: 4) ชาวฝร่ังเศสที่ติดตามบาทหลวงฝร่ังเศสมากรุงศรีอยุธยาในสมัย 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช บันทึกไว้ว่า

การที่ชาวสยามบริโภคแต่ข้าวกับปลาเป็นอาหารหลัก เป็นเพราะว่าข้าวนั้น 

ชาวบ้านสามารถท�าการเพาะปลูกได้ หรือถ้าไม่ได้ปลูกข้าวก็สามารถหาซ้ือข้าวได้ง่าย  

ส่วนปลานัน้กส็ามารถหาจับเอาเองได้ตามแม่น�า้ล�าคลองต่าง ๆ  แม่น�า้ล�าคลองอดุมสมบูรณ์ 

ไปด้วยปลาซึ่งมีปลามาก จนกระท่ังว่าเกิดน�้าท่วมสามารถตกปลาโดยนั่งอยู่บนเรือนได้ 

ภายในหนึ่งชั่วโมงจะได้ปลาพอใช้บริโภคได้หลายวัน

ถงึแม้ว่าในสมยัต่อมา คนไทยจะบรโิภคปลาน้อยลงและบรโิภคเนือ้สตัว์ประเภทอืน่มากขึน้ คนไทยกย็งัพดูติดปาก 

ว่ากินข้าวกินปลาซึ่งหมายความว่ากินอาหารทั่วไป

1.3 อาหารในการเดินทาง: ภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร

การเดินทางในสมัยก่อนต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน เพราะการเดินทางทางบกต้องใช้การเดินเท้า  

ใช้เกวียนหรือใช้สัตว์เป็นพาหนะ หรือเดินทางทางน�้าโดยใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง อาจใช้ระยะเวลานาน 

เป็นวนั เป็นเดอืน หรอืเป็นปี ขึน้อยูกั่บระยะทางทีไ่ปว่าใกล้หรอืไกล การเตรียมอาหารไปเป็นเสบยีงในระหว่างการเดนิทาง 

จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นเพราะในสมัยก่อนไม่มีร้านค้าให้ซื้อได้ตลอดเส้นทางเหมือนปัจจุบัน



อาหารการกินที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานที่พบในพื้นที่ภาคตะวันตก



อาหารส�าหรับใช้เป็นเสบียงในการเดินทางเป็นอาหารที่แตกต่างกับอาหารทั่วไปที่กินในชีวิตประจ�าวัน 

เพราะต้องเป็นอาหารแห้งเพื่อความสะดวกในการพกพา นอกจากนั้นยังต้องเป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน  

ไม่เสียหรอืบดูเน่าง่าย และถ้ามอีาหารทีห่ลากหลายกจ็ะช่วยให้ผู้เดนิทางไม่รูส้กึเบือ่หน่ายทีต้่องกนิอาหารซ�า้กนัทกุม้ือ

ในวรรณกรรมนิทานท้องถิ่นภาคตะวันตกพบการเดินทางของตัวละครหลายตัวและหลายครั้ง ทั้งเดินทาง

ไปศึกษาหาความรู ้เดนิทางเพราะปัญหาบ้านเมอืง เดนิทางไปคล้องช้าง เป็นต้น เมือ่ตวัละครต้องเดนิทางกจ็ะมกีารจดัเตรยีม 

เสบยีงอาหารเพือ่ใช้ในการเดนิทาง อาหารทีใ่ช้เป็นเสบยีงในการเดนิทางทีป่รากฏในวรรณกรรมนทิานท้องถิน่ภาคตะวนัตก  

เช่น ข้าวตู ข้าวตาก กงเกียน ชะมด เมี่ยง หมาก ดังปรากฏในเรื่องศุภมิตรชาดก ตอนที่ศุภมิตรพาพระชายาและ 

โอรสทัง้สองเดนิทางออกจากเมอืง เพือ่หลกีเลีย่งไม่ให้บ้านเมอืงเกิดสงคราม ก่อนเดินทางได้จัดเตรียมอาหารส�าหรบั

การเดินทาง ดังนี้

ข้าวตูข้าวตาก  ตกแต่งให้มาก  เอาไปจงครัน 

เดินทางกลางหน สองคนด้วยกัน เสวยเป็นนิรันดร์ ค�่าเช้าเพรางาย

(ศุภมิตร)

ในเร่ืองหงส์ยนต์ ตอนสวุนัทกมุารลาท้าวอาทิตย์และนางแก้วสจัจาไปเรยีนวชิา นางแก้วสจัจาได้จดัเสบยีงอาหาร 

ให้สุวันทกุมาร ดังนี้

ให้แต่งของเสวย ขนมนมเนย  ส�าหรับทางไกล 

บรรดาของแห้ง แต่งให้ท้าวไท จะไปทางไกล ไว้ได้ช้านาน

แต่งทั้งเมี่ยงหมาก สัตตูข้าวตาก  ของคาวของหวาน 

กงเกียนชะมด มีรสตระการ เสร็จแล้วมินาน บรรทุกหงส์ทอง

(หงส์ยนต์)

ในเรื่องหงส์ยนต์ ตอนพระกฤศนากุมารจะเดินทางไปเยี่ยมท้าวพรหมทัต นางปทุมเกสรผู้เป็นมารดา 

ได้ให้จัดเตรียมเสบียงอาหารเพื่อใช้ในการเดินทาง ความว่า

ว่าแล้วจึงตรัสสั่ง แก่ชาววังนางข้างใน 

เร่งเร็วนางสาวใช้ ให้แต่งโภชนาหาร 

สัตตูข้าวตาก ทั้งเมี่ยงหมากอันตระการของคาวและ

ของหวาน สารพันมีต่างต่าง 

ขนมนมและเนย ของเสวยอันโอชา 

ครั้นแล้วจึงเอามา บรรทุกลงในหงส์ทอง

(หงส์ยนต์)

จากค�าประพันธ์ข้างต้น ปรากฏอาหารที่ใช้เป็นเสบียงในการเดินทางได้แก่ ข้าวตู ข้าวตาก กงเกียน ชะมด 

ซึ่งเป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นาน
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ข้าวต ูข้าวตูเป็นขนมโบราณชนิดหนึง่ สมัยก่อนเกอืบทุกครอบครัวมกัจะหดัลูกหลานท�าขนมข้าวตูกนัในบ้าน  

เพราะเสียดายข้าวที่เหลือก้นหม้อและข้าวตูเป็นอาหารที่สามารถเก็บไว้กินได้นาน ข้าวตูท�าจากข้าวสวยก้นหม้อ 

ที่เหลือจากรับประทานในแต่ละวัน โดยคนโบราณจะไม่ทิ้ง จะน�าข้าวมาซาวน�้าแล้วใส่กระด้งตากให้แห้ง จากนั้น 

น�ามาคั่วจนเหลืองแล้วโม่ให้ละเอียด กวนกับมะพร้าวขูดและน�้าตาลปี๊บ เมื่อกวนจนได้ที่แล้วปั้นเป็นก้อนอัดพิมพ ์

โรยด้วยดอกมะลิอบควันเทียนใส่ขวดโหลไว้กินได้นาน 

ข้าวตาก คือข้าวที่หุงสุกเป็นข้าวสวย เมื่อเหลือจากกินในแต่ละวันจะตากแดดให้แห้งกรอบ ถ้าไม่น�าไปท�า

เป็นข้าวตหูรอืขนมไข่มดก็สามารถน�าข้าวตากตดิตวัไปกินระหว่างเดนิทางได้โดยไม่เสยี และเมือ่จะกนิกจ็ะน�ามาพรมน�า้ 

เล็กน้อยข้าวก็จะนิ่มเหมือนข้าวสวย

เมี่ยง น. ของกินเล่นที่ใช้ใบไม้บางชนิด เช่น ใบชาหมัก ใบชะพลู ใบทองหลาง ห่อเครื่องมีถั่วลิสง มะพร้าว 

กุ้งแห้ง หัวหอม ขิง เป็นต้น มีหลายชนิด เรียกชื่อต่าง ๆ กัน เช่น เมี่ยงค�า เมี่ยงส้ม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 921)

กงเกียน วันดี ณ สงขลา (2542: 6) ได้กล่าวถึงขนมกงเกียน สรุปความได้ว่ากงเกียนหรือขนมกงเป็นขนม

ที่มีชื่อตามรูปร่างของขนมชนิดนี้ คือลักษณะเป็นวงเหมือนกงล้อของเกวียน ตรงกลางท�าไส้เป็นเส้นกลมไขว้กัน 

เป็นรูปกากบาท สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าขนมกงเกวียน ดังระบุไว้ในเอกสารหอหลวง เร่ือง ค�าให้การขุนหลวง 

วัดประดู่ทรงธรรม ดังความว่า “ย่านป่าขนม ชาวบ้านย่านนั้นท�าขนมขายและนั่งร้านขายขนมชะมด กงเกวียน”

ขนมกงท�าด้วยถัว่เขยีวหรอืถ่ัวทอง แป้งข้าวเหนยีว น�า้ตาลโตนดหรอืน�า้ตาลมะพร้าว หวักะทข้ิน ๆ แป้งข้าวเจ้า  

น�า้ปนูใส ไข่เป็ด การทอดขนมกงมีเคลด็ลบัคอื ขณะทีท่อดขนมในกระทะต้องหยดหรอืพรมแป้งให้ตดิเป็นเมด็พองขึน้ 

ตามวงขนมเรยีกกนัว่า “หัวเพชรหัวพลอย” ถือว่าเป็นสริมิงคลงอกงาม โดยเฉพาะขนมกงทีใ่ช้ในพธิหีมัน้และพธิแีต่งงาน

ขนมกงเป็นขนมของคนไทยมาแต่โบราณ เป็นขนมชนิดหนึง่ทีเ่ป็นขนมหลกัและขึน้หน้าขึน้ตาในพธิแีต่งงาน 

ถึงกับกล่าวเป็นส�านวนถามกันว่า “เมื่อไรจะได้กินขนมกงเสียที” หมายถึงเมื่อไรจะแต่งงาน เป็นต้น

ชะมด ชะมดเป็นขนมท่ีมีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังมีกล่าวไว้ 

ในจดหมายเหตวุ่า ในตลาดขายขนมหรอืป่าขนมมขีนมชะมดขายด้วย ขนมทีใ่กล้เคยีงกบัขนมชะมดได้แก่ขนมสามเกลอ  

ซึง่มวีธิที�าและรูปร่างคล้ายกนัแต่ไส้ต่างไปคอืไส้กระฉีกผสมถ่ัวทองบดหุม้ด้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วชบุแป้งทอด นอกจากนัน้ 

ยังมีขนมละมุดที่คล้ายกับขนมสามเกลอแต่ท�าเป็นลูกโดดขนาดใหญ่

อาหารส�าหรบัการเดนิทางเป็นอาหารทีส่ะท้อนให้เหน็ภมูปัิญญาของคนไทยในการน�าวตัถดุบิทีม่อียูใ่นท้องถิน่  

เช่น ข้าว แป้ง  มะพร้าว  ถ่ัว น�้าตาล น�ามาท�าเป็นอาหารด้วยวิธีต่าง ๆ ทั้งกวน คั่ว ทอดให้เป็นอาหารคาวหวาน 

ซึง่เป็นอาหารแห้งทีส่ะดวกในการน�าตดิตวัไปเป็นเสบียงในระหว่างการเดนิทาง อาหารดังกล่าวมีรสชาตอิร่อย มรีปูร่าง 

แตกต่างกัน ที่ส�าคัญคือสามารถกินแทนข้าวและกับข้าวที่กินในชีวิตประจ�าวันได้ ในวรรณกรรมนิทานท้องถิ่น  

อาหารท่ีน�าไปเป็นเสบียงในการเดินทางนอกจากจะเป็นอาหารทั่วไปที่ใช้ส�าหรับเดินทางคือ สัตตู (ข้าวตู) ข้าวตาก 

และเม่ียงแล้ว ในเรือ่งหงส์ยนต์ยงัปรากฏนมและเนยอกีด้วย ซ่ึงนมและเนยเป็นวฒันธรรมการกนิอาหารแบบตะวันตก  

ไม่ใช่วฒันธรรมการกนิอาหารของคนไทย แต่เน่ืองจากประเทศไทยติดต่อกบัชาตติะวนัตกตัง้แต่สมยัอยธุยาเป็นต้นมา  

ถงึแม้ว่าต้นฉบบัเรือ่งหงส์ยนต์ทีป่รากฏค�าว่านมและเนย จะไม่ได้ระบชุือ่ผู้แต่งและสมยัทีแ่ต่งไว้ แต่เมือ่พิจารณาจาก

ตัวอักษรและอักขรวิธีที่ใช้ก็น่าจะแต่งประมาณช่วงปลายรัชกาลที่ 3 ถึงต้นรัชกาลที่ 5 (อุบล เทศทอง, 2532: 8)  

ซึง่แน่นอนว่าคนไทยรูจ้กันมและเนยจากชาตติะวันตกจนน�ามาสร้างเป็นค�าซ้อนว่า “ขนมนมเนย” ซึง่หมายถงึขนมทัว่ไป



อาหารการกินที่ปรากฏในวรรณกรรมนิทานที่พบในพื้นที่ภาคตะวันตก



2. มโนทัศน์ของคนผ่านอาหาร 

2.1 อาหารในงานบุญ 

อาหารของคนไทยนอกจากอาหารที่กินในชีวิตประจ�าวันแล้ว ยังมีอาหารที่กินเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น  

ในงานบญุหรอืในเทศกาลต่าง ๆ  อกีด้วย เป็นต้นว่าในการจดังานทีเ่ป็นมงคลควรยนิด ีเช่น งานขึน้บ้านใหม่ งานสมรส 

งานอุปสมบท หรืองานอวมงคล เช่น งานศพ ตามประเพณีนิยมของคนไทยถือว่าจะต้องจัดให้มีการเลี้ยงภัตตาหาร

แด่พระสงฆ์ทีม่าประกอบพธิกีรรมและอาหารท่ีจดัขึน้เพือ่เลีย้งแก่ผูม้าร่วมงาน เป็นการตอบแทนทีส่ละเวลามาร่วมงาน 

และเพื่อแสดงออกซึ่งความมีไมตรีจิต

อาหารที่กินในงานบุญเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้กินในชีวิตประจ�าวัน อาหารจะมีความหลากหลาย 

ทัง้ชนดิและรสชาต ินอกจากนัน้สิง่ท่ีน�ามาปรงุเป็นอาหารมเีนือ้สตัว์อืน่ ๆ นอกจากปลา เช่น เนือ้ววั เน้ือหม ูเป็ด และไก่  

เป็นต้น นอกจากนั้นยังเป็นอาหารที่มีขั้นตอนการปรุงที่พิถีพิถัน ต้องใช้เวลาในการปรุงมากกว่าปกติ ดังปรากฏใน

เสภาขุนช้างขุนแผนที่ชาวเมืองสุพรรณบุรีจัดเตรียมอาหารเลี้ยงพระในวันสงกรานต์ ความว่า

ทีนี้จะกล่าวเรื่องเมืองสุพรรณ ยามสงกรานต์คนนั้นก็พร้อมหน้า 

จะท�าบุญให้ทานการศรัทธา ต่างมาที่วัดป่าเลไลยก ์

........................................ ........................................ 

แล้วกลับบ้านเตรียมการเลี้ยงเจ้าชี ปิ้งจี่สารพัดจัดแจงไว ้

ท�าน�้ายาแกงขมต้มแกง ผ่าฟักจักแฟงพะแนงไก ่

บ้างท�าห่อหมกปกปิดไว้ ต้มไข่ผัดปลาแห้งทั้งแกงบวน

(เสภาขุนช้างขุนแผน) 

คนไทยมีมโนทัศน์ต่ออาหารที่เลี้ยงพระท�าบุญว่าต้องเป็นอาหารที่ดีที่สุด แม่ครัวคนใดมีความสามารถ 

ในการท�าอาหารชนดิใดก็จะท�าอย่างเตม็ทีเ่พือ่ให้พระได้ฉนัอาหารทีด่ ีมรีสชาตอิร่อย ซึง่คนไทยเชือ่ว่าจะท�าให้ได้บญุมาก 

และคนท�ากจ็ะมช่ืีอเสยีงว่าท�าอาหารประเภทน้ีอร่อยทีสุ่ดในหมูบ้่านหรอืต�าบลทีอ่ยู ่ในเสภาขนุช้างขนุแผน อาหารคาว 

ที่ชาวสุพรรณบุรีท�าเลี้ยงพระในวันสงกรานต์ประกอบด้วยน�้ายา แกงขม พะแนงไก่ ผัดปลาแห้ง และแกงบวน  

โดยต้ังใจท�าอย่าประณีตบรรจง ส่วนในวรรณกรรมนทิานท้องถ่ินปรากฏในเร่ืองสุบินกมุาร เมือ่สุบนิกมุารบอกกบัมารดา 

ว่าจะบวช เมียพรานให้ท�าอาหารเพื่อเลี้ยงพระและเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน ซึ่งประกอบด้วยอาหารคาวหลายอย่าง  

ดังความว่า

จึงนางผู้มารดา มาตรวจตราดูเครื่องเลี้ยง 

มากน้อยจะพอเพียง เราจะเลี้ยงให้อุดม

จังหันแลน�้ายา บ้างท�ามาเป็นแกงขม 

ลางคนท�าน�้าส้ม ขนมจีนกับน�้าแกง

บ้างฉะแหละหน่อไม้ ต้มกับไคร้มาหลายแห่ง 

เนื้อวัวสามหม้อแกง ทั้งเนื้อแห้งมากนานา

น�้าส้มต้มสุกก่อน ใส่ดีวัวอ่อนแกงบอนป่า 

ลางคนท�ากุ้งพล่า ใบส้มซาหั่นใส่ลง
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ลางคนคั่งหน่อไม้ กะทิใส่อย่างบรรจง 

ลางคนย�าผักปรง มาแต่ดงอยู่บ้านดอน

ชะอมทอดกับไข่ แกงปลาไหลและปลาอ่อม 

ลางคนท�าแกงร้อน ใบส้มอ่อนหั่นโดยใส่

(สุบินกุมาร)

จากค�าประพันธ์ข้างต้นจะเห็นว่าอาหารที่จัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษหรือในงานบุญจะมีอาหารที่หลากหลาย 

ทั้งปริมาณและประเภทของอาหาร ได้แก่ น�้ายา แกงขม ขนมจีน แกงเนื้อวัว เนื้อแห้ง แกงบอนป่า กุ้งพล่า ย�าผักปรง 

ชะอมทอดกับไข่ แกงปลาไหล ปลาอ่อม และแกงร้อน คนที่อยู่ต่างถ่ินต่างที่กันใครมีฝีมือในการท�าอาหารชนิดใด 

ก็จะท�าอย่างสุดฝีมือมาร่วมเลี้ยงพระในงานบุญ

คนไทยนอกจากกินอาหารคาวแล้วมกัจะกนิของหวานหรอืขนม ขนมจดัเป็นอาหารชนดิหนึง่ทีไ่ม่ใช่กบัข้าว

เพราะคนไทยไม่นิยมกินขนมร่วมกับข้าว แต่นิยมกินขนมหลังจากกินข้าวเสร็จ โดยกินขนมล้างปากเพื่อดับกลิ่นคาว

ของอาหาร

มีผู้กล่าวว่า “ขนม” น่าจะมาจากค�าว่า “เข้าหนม” ส่วนค�าว่า “หนม” แปลว่า “หวาน” “เข้าหนม”  

จึงหมายถึงข้าวที่ผสมกับน�้าอ้อย น�้าตาล ให้รสหวานขึ้น (มาลิทัต พรหมทัตเวที, 2555: 133)

เน่ืองจากขนมดัง้เดมิของคนไทยส่วนใหญ่ทีท่�ากนิสบืเนือ่งกนัมาประกอบด้วยข้าวเจ้า ข้าวเหนยีว หรือแป้ง

ทีท่�าจากข้าว ถัว่ น�า้ตาล มะพร้าวหรือมะพร้าวทีแ่ปรรปูเป็นกะท ิกบัผลไม้บางชนดิ วตัถดุบิดงักล่าวล้วนเป็นของหาง่าย 

ในท้องถิ่น น�ามาท�าเป็นขนมชนิดต่าง ๆ คนธรรมดาสามัญก็สามารถท�าขนมกินในบ้านได้ ถ้าไม่ยากจนจริง ๆ ต่อมา

ในสมยัอยธุยา เมือ่คนไทยได้มโีอกาสคบหากบัชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวตะวนัตกท่ีเข้ามาพ�านกัอยูใ่นสงัคมไทย 

จึงได้รับเอาวิธีการท�าขนมบางอย่างมาท�ากิน โดยเฉพาะขนมท่ีใช้ไข่เป็นส่วนผสมหลัก เช่น ทองหยิบ ทองหยอด 

ฝอยทอง ขนมฝรั่งกุฎีจีน นอกจากนั้นยังมีขนมที่ได้รับอิทธิพลจากจีน เช่น ขนมเข่ง ขนมโก๋

ความนิยมในการกินขนมของคนไทยมีมาตั้งแต่เม่ือไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แต่ปรากฏชื่อขนม 

ในไตรภมูพิระร่วงซึง่เป็นพระนพินธ์ของพญาลิไท (2551: 164) สมัยสโุขทยั ตอนกล่าวถึงมนสุสภมิู ได้กล่าวถงึขนมว่า

กาลวันหนึ่ง พระองค์จึงให้หาขนมต้มได้ 16,000 ลูก พระองค์จึงทอดแหวน 

พระธ�ามรงค์ดวง 1 ออกจากพระกรแห่งพระองค์ จงึใส่เข้าในขนมนัน้แล้ว พระองค์จงึเอา

ขนมอันที่ใส่แหวนนั้นวางไว้เหนือขนมทั้งหลาย 

(ไตรภูมิพระร่วง) 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองใหญ่จึงมี “ย่าน” และ “ป่า” ซ่ึงเป็น 

ท่ีผลติและจ�าหน่ายสนิค้าหลายแห่ง และความนยิมกนิขนมคงจะเป็นทีข่ึน้หน้าขึน้ตาอยูท่ัว่ไปจงึมตีลาดส�าหรบัขายขนม 

โดยเฉพาะ ดงัปรากฏหลกัฐานในเอกสารจากหอหลวง เรือ่ง ค�าให้การขนุหลวงวดัประดูท่รงธรรม กล่าวถึงย่านป่าขนม 

ว่าถนนย่านป่าขนม ชาวบ้านย่านนัน้ท�าขนมขายแลนัง่ร้านขายขนม ชะมด กงเกวยีน สามเกลอ หนิฝนทอง ขนมกรบุ 

ขนมพิมพ์ถั่ว ขนมส�าปะนี แลขนมแห้งต่าง ๆ ชื่อตลาดป่าขนม 1 (จุลทรรศน์ พยาฆรานนท์, 2542: 19)

นอกจากชาวบ้านทัว่ไปจะนยิมกนิขนมแล้ว ขนมยงัเป็นสิง่ทีต้่องจดัถวายแด่พระมหากษตัรย์ิเป็นเครือ่งเสวย  

ดังที่จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ (2542: 19) กล่าวว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าขนมหรือของหวาน 
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เป็นเคร่ืองเสวยทีเ่จ้าพนกังานต้องจดัท�าและน�าขึน้เทยีบทีถ่วายสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้เสวยเป็นประจ�าแต่ละม้ือด้วย 

ในการนีจ้งึต้องมเีจ้าพนกังานท�าเครือ่งหวานประจ�าห้องเคร่ืองหวาน เรียกว่าเจ้าพนักงานวเิสทกลางต�าแหน่งท้าวทองพยศ 

และท้าวทองกีบม้า

ส�าหรบัอาหารในงานบญุ นอกจากมีส�ารบัของคาวแล้วยงัมสี�ารับของหวานซ่ึงประกอบด้วยขนมต่าง ๆ  ด้วย 

ดังปรากฏในเสภาขุนช้างขุนแผนตอนชาวสุพรรณบุรีท�าอาหารเลี้ยงพระในวันสงกรานต์ 

บ้างก็ท�าวุ้นชาสาคู เข้าเหนียวหน้าหมูไว้ถี่ถ้วน 

หน้าเตียงเรียงเล็ดเข้าเม่ากวน ของสวนส้มสูกทั้งลูกไม ้

มะปรางลางสาดลูกหวายหว้า ส้มโอส้มซ่าทั้งกล้วยไข ่

ทุกบ้านอลหม่านกันทั่วไป จนดึกดื่นหลับใหลไปฉับพลัน

(เสภาขุนช้างขุนแผน)

ในเสภาขนุช้างขนุแผน ตอนแต่งงานขนุช้างกบันางวนัทองได้กล่าวถงึอาหารหวานทีเ่ล้ียงพระคอืทองหยบิ

และฝอยทอง ความว่า

จัดแจงข้าคนขนของหวาน ใส่จานเชิงเทียนเป็นที่ที ่

ทองหยิบฝอยทองล้วนของดี ตามมีใส่ลงแล้วส่งมา 

ประเคนท่านฉันอิ่มแล้วเสร็จสรรรพ ยกส�ารับเกะกะพระยถา 

เจ้าเณรขนกระจาดดาษดา พระก็ลามายังอารามพลัน

(เสภาขุนช้างขุนแผน) 

จากตวัอย่างข้างต้นจะเห็นว่าของหวานหรอืขนมทีเ่ลีย้งพระในวนัสงกรานต์ของชาวสพุรรณบรุปีระกอบด้วย 

วุ้นชา สาคู ข้าวเหนียวหน้าหมู ล่าเตียง ข้างเม่ากวน นอกจากนั้นยังมีผลไม้ต่าง ๆ เช่น มะปราง ลางสาด ลูกหวาย 

ลกูหว้า ส้มโอ ส้มซ่า และกล้วยไข่ ส่วนในเสภาขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างแต่งงานกบันางวนัทองมทีองหยิบและฝอยทอง

ส่วนขนมในงานบญุทีป่รากฏในวรรณกรรมนทิานท้องถิน่ภาคตะวนัตก ปรากฏในเรือ่งสบุนิกมุารเพยีงเรือ่งเดยีว  

ปรากฏในงานบวชสบุนิกมุาร แม่ของสบุนิกมุารนอกจากเตรียมส�ารับของคาวแล้ว ยงัจัดส�ารับของหวานซ่ึงประกอบด้วย 

ขนมต่าง ๆ เพื่อเลี้ยงพระสงฆ์ ได้แก่ ข้าวตอก สาคู ปลากริม ลอดช่อง ข้าวเหนียวมูนกะทิกินกับทุเรียนและมะม่วง 

ดังความว่า

นางดูของหวานเล่า ชาวบ้านเราท�าสิ่งใด 

นางดูชาวบ้านใต้ ทั้งประรอกและสาคู

ลางคนท�าข้าวตอก ทั้งประรอกและสาค ู

ปลากริมและคราบหมู มากอักโขดูอร่อย

ลอดช่องพุงทะลาย ปูนสาหร่ายและบัวลอย 

เปียกแป้งทั้งแกงหอย เป็นมันคอยมาเลี้ยงสงฆ์



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ข้าวเหนียวมูนกะทิ ดีจริงสิกว่าทั้งปวง 

ทุเรียนและมะม่วง น�้าผึ้งรวงส�ารับกัน

(สุบินกุมาร) 

เมื่อพิจารณาของหวานหรือขนมท่ีใช้เลี้ยงพระสงฆ์ในเสภาขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างแต่งงานกับนางพิม

จะเหน็ว่ามขีนมเพยีง 2 อย่าง คอืทองหยบิและฝอยทอง ซึง่เป็นขนมทีค่นไทยถอืว่าเป็นขนมมงคลทีน่ยิมจดัเลีย้งในงานบญุ 

โดยเฉพาะในงานแต่งงาน เพราะเป็นขนมท่ีท�ายากและมีราคาค่อนข้างแพง ดังข้อความที่ว่า “ทองหยิบฝอยทอง 

ล้วนของด”ี เจ้าของงานท่ีจดัเลีย้งขนมดงักล่าวจงึต้องเป็นคนทีค่่อนข้างมฐีานะจงึจะใช้ขนมดังกล่าวเลีย้งพระเลีย้งคนได้

ส่วนขนมท่ีปรากฏในส�ารับของหวานในเรื่องสุบินกุมารจะเห็นว่ามีขนมหลายอย่าง เช่น สาคู ข้าวตอก  

ปลากริม ลอดช่อง พุงทะลาย บัวลอย ข้าวเหนียวมูนกินกับทุเรียนและมะม่วง จะเห็นว่าขนมดังกล่าวเป็นขนม 

ที่ชาวบ้านทั่วไปนิยมกินและรู้จักกันดีแต่อาจกินวันละชนิดหรือสองชนิด แต่ในโอกาสงานบุญจะท�าขนมทุกชนิด 

เพื่อเลี้ยงพระสงฆ์

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าคนไทยให้ความส�าคัญต่องานบุญ เมื่อมีงานบุญจะต้องมีการจัดอาหาร 

เพือ่เลีย้งพระกจ็ะจดัให้มท้ัีงส�ารับอาหารคาวและส�ารับอาหารหวาน อาหารทีจ่ดัเลีย้งในงานบุญจะเป็นอาหารทีด่ทีีส่ดุ

เท่าทีจ่ะมีก�าลงัจัดหาได้ อาหารจะมคีวามหลากหลายทัง้ชนดิและรสชาต ิและมวีธิปีรงุทีป่ระณตีบรรจงเพราะคนไทย

มีความเชื่อว่าอาหารที่ท�าบุญต้องเป็นอาหารที่ดีก็จะท�าให้ได้บุญมาก

2.2 อาหารส�าหรับการเซ่นสังเวย

ความเช่ือเกีย่วกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เทวดาอารกัษ์ทีป่กปักรกัษาสถานทีใ่ดทีห่นึง่เป็นเร่ืองธรรมดาของคนในสงัคมไทย  

คนไทยเชื่อว่าถ้าท�าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษ์ดังกล่าวพอใจก็จะเมตตาช่วยเหลือ จึงบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว

ด้วยอาหารหรอืสิง่ของ ให้สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีต่นเคารพนบัถือพอใจ พิธกีรรมเช่นน้ีเป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กบัคนในภาวะที่

คนมคีวามปรารถนาในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่แล้วเกิดความเชือ่ว่ามอี�านาจอนัศกัด์ิสิทธิจ์ะช่วยท�าให้ได้ส่ิงน้ันจึงท�าการบนบาน  

และเมื่อได้สิ่งที่บนบานนั้นแล้วจะต้องมีการแก้บนเพื่อปฏิบัติตามสัจวาจาที่สัญญาไว้ต่อสิ่งนั้น พระครูสิริรัตนนุวัตร 

(2558: 19) ได้กล่าวถึงที่มาของการบนบานว่าการบนบานพัฒนามาจากวิถีชีวิตของชาวอินเดียแต่โบราณกาล  

ที่มีความเชื่อพิธีบูชายัญซึ่งใช้ชีวิตสัตว์เป็น ๆ ฆ่าเพื่อบูชาเทพเจ้า

ในวรรณกรรมท้องถิน่ภาคตะวนัตก นอกจากปรากฏอาหารของมนษุย์แล้วยงัปรากฏอาหารทีใ่ช้เซ่นสงัเวย

เทวดาอารักษ์

อาหารท่ีใช้เซ่นสังเวยเทวดาอารักษ์ปรากฏในเรื่องหงส์ยนต์ เมื่อท้าวอาทิตย์ต้องการมีโอรสเพื่อจะได้ 

ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระองค์ จึงประกาศแก่สนมทั้งหลายว่าถ้าใครมีโอรสจะให้โอรสน้ันครองราชสมบัติ  

บรรดานางสนมทั้งหลายจึงท�าทุกวิถีทางเพื่อจะได้มีโอรสและสิ่งหนึ่งที่บรรดาเหล่านางสนมท�าคือการบนบาน 

ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ เทพาอารักษ์ เพราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะช่วยให้ได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนา และการที่

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยก็ต่อเมื่อคนกระท�าให้สิ่งศักด์ิสิทธิ์พอใจโดยการกราบไหว้บูชาและบนบาน โดยสิ่งที่ใช้บน 

ก็เป็นสิ่งที่มั่นใจได้ว่าเป็นสิ่งที่เทวดาอารักษ์พอใจ ดังความว่า

นวลนางทุกคน  รับสั่งจุมพล  บนบานเทวา 

บ้างบนเป็ดไก่ ใหญ่น้อยนานา ฆ่าสัตว์บูชา อารักษ์ทุกวัน
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ลางนางเล่าไซร้  บนบานพระไพร  ขอลูกจอมขวัญ 

ให้ฆ่าเป็ดไก่ วัวควายสมัน เป็นนิจทุกวัน บวงสรวงพระไทร

ลางคนนั้นเล่า  ไปหาออเจ้า  ลงสีทันใจ 

จะได้บุตรา ลูกยาทรามวัย ออท้าวบอกให้ ตกแต่งเครื่องมา

เหล้าข้าวเป็ดไก่  นางทั้งนั้นไซร้  ชวนกันหามา 

ดีเนื้อดีใจ ว่าจะได้ลูกยา ยกเครื่องบูชา มาให้ด้วยไว

ออท้าวรับเอา  เป็ดไก่เหล้าข้าว  กินเล่นสบาย 

ลวงกินสิ้นเสร็จ ว่าเท็จเปล่าไป ใครใครไม่ได้ ลูกชายสักคน

ฝูงนางทั้งหลาย  ตะเกียกตะกาย  แต่เที่ยวบนบาน 

จะหาลูกชาย ไม่ได้สักคน เพราะท�าอกุศล ฆ่าสัตว์บูชา

(หงส์ยนต์)

จากค�าประพันธ์ข้างต้นจะเห็นว่าอาหารที่บรรดานางสนมใช้บวงสรวงเทวดาและเทพาอารักษ์ทั้งหลาย 

ล้วนเป็นเนือ้สตัว์ ท้ังสตัว์เลก็ ได้แก่ เป็ด ไก่ ซึง่เป็นอาหารทีค่นธรรมดาไม่ค่อยมีโอกาสได้กนิเพราะมน้ีอยและมีราคาแพง 

ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ส่วนสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย สมัน เป็นสัตว์ที่คนทั่วไปไม่นิยมกิน โดยเฉพาะวัวและควาย

เป็นสัตว์มีคุณที่ช่วยในการท�าไร่ท�านา จะเห็นว่าอาหารท่ีใช้เซ่นสรวงเทพารักษ์ต้องเป็นอาหารอย่างดีเพื่อให ้

เทวดาอารักษ์พอใจ อาหารส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ท้ังสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ และท่ีส�าคัญคือต้องถวายเหล้าด้วย  

ซึ่งสอดคล้องกับที่สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ (2548 : 142) กล่าวถึงอาหารส�าหรับเซ่นสังเวยว่า 

อาหารเซ่นสังเวยเน้นที่ความดิบคือระดับที่เคร่ืองสังเวยนั้นยังมีชีวิตอยู่ หรือ 

อกีนยัหนึง่เป็นการสงัเวยด้วยชวิีต ไม่ใช่เป็นเพียงการสังเวยด้วยอาหารระดับท่ีเป็นอาหารดิบ 

ทีไ่ม่ผ่านการหงุต้ม ถ้ามกีารแปรสภาพบ้างกเ็พียงการช�าแหละและตัดหัน่เป็นชิน้หรืออาจ

มีเครื่องปรุงรสประกอบเพิ่มเติมบ้างแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะการเป็นอาหารดิบ

จากทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นจะเหน็ว่าอาหารทีใ่ช้เซ่นสงัเวยเป็นอาหารท่ีมลีกัษณะพเิศษทีแ่ตกต่างกบัอาหาร

ทีใ่ช้ในงานบญุหรอือาหารทีค่นปกติธรรมดากินในชวีติประจ�าวนั ต้องเป็นอาหารทีเ่ป็นเนือ้สตัว์ทัง้สตัว์เลก็และสัตว์ใหญ่  

ที่ส�าคัญต้องมีเหล้าด้วยเพราะเหล้าถือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการเซ่นสังเวย

สรุป 

จากการศึกษาอาหารการกินในวรรณกรรมนิทานที่พบในภาคตะวันตกพบว่าภาคตะวันตกมีวัฒนธรรม 

การกินอาหารร่วมกับภาคกลาง ทั้งประเภทของอาหารและวิธีการปรุงอาหาร นอกจากนั้นวรรณกรรมนิทานที่พบ 

ในภาคตะวนัตกยงัสะท้อนการกนิอาหารในชีวติประจ�าวนัซ่ึงมข้ีาวและปลาเป็นอาหารหลัก ส่วนอาหารในการเดนิทาง 

สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของคนไทยในการน�าวัตถุดิบมารังสรรค์เป็นอาหารแห้งที่เหมาะสมในการน�าไปเป็นเสบียง

ในการเดินทาง ส่วนมโนทัศน์เกี่ยวกับอาหารในงานบุญพบว่าอาหารในงานบุญเป็นอาหารพิเศษที่แตกต่างกับอาหาร

ทีก่นิประจ�าทุกวนั เป็นอาหารท่ีมคีวามหลากหลายทัง้ประเภทและรสชาติ มกีารปรงุอย่างพถิพีถินัและใช้วตัถดิุบอย่างดี 
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เพือ่ให้ได้บญุมาก และอาหารในการเซ่นสงัเวยเทวดาเป็นอาหารทีม่ลีกัษณะพเิศษ ต่างกบัอาหารของคนปกตโิดยทัว่ไป 

ที่กินในชีวิตประจ�าวันและอาหารที่ใช้เลี้ยงในงานบุญ ส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ที่ปกติคนทั่วไป

ไม่นิยมกินและที่ส�าคัญต้องมีเหล้าเป็นเครื่องเซ่นสังเวยด้วย
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เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” : ต�านานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป

Phya Tao Ngoi’s Stories:  

Village Legends, Lottery News and Esan Pop Music

วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน*

Watcharaporn Distapan

บทคัดย่อ

บทความนีม้วัีตถปุระสงค์ทีจ่ะศกึษาเรือ่งเล่าเกีย่วกบั “พญาเต่างอย” ซึง่เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นอ�าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร

ที่ปรากฏทั้งในการเล่าผ่านต�านานหมู่บ้าน ข่าวที่น�าเสนอเกี่ยวกับวงการลอตเตอรี่ (ข่าวหวย) และเพลงเต่างอยของจินตหรา พูนลาภ 

ซึง่เป็นเพลงทีไ่ด้รบัความนยิมอย่างมากในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 ผลการศึกษาพบว่ารปูป้ัน “พญาเต่างอย” ซึง่สร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2555  

จากต�านานการตัง้หมูบ้่านของชาวเต่างอย เพือ่ให้เป็นสัญลักษณ์ของอ�าเภอเต่างอย ได้กลายเป็นส่ิงศักดิสิ์ทธิท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กัระดบัประเทศ 

และกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีไ่ด้รบัความนยิมของจงัหวดัสกลนครในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 อนัเป็นผลมาจากการน�าเสนอเรือ่งเล่า 

ความศกัดิส์ทิธิข์อง “พญาเต่างอย” ผ่านข่าวหวยและกระแสนิยมเพลงเต่างอยในสังคมไทย

ค�าส�าคัญ: พญาเต่างอย, เรื่องเล่า, ต�านานหมู่บ้าน, ข่าวหวย, เพลงอีสานป๊อบ

บทน�า
สาวเต่างอยรอคอยอ้าย

เต่างอยรอคอยอ้าย (ซ�้า)

เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า

เต่างอย เต่างอย เต่างอย เต่า เต่า เต่า งอย. . . 

(เต่างอย – จินตหรา พูนลาภ, 2560)

เพลงเต่างอยเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน เนื้อหากล่าวถึงหญิงสาวชาวอ�าเภอเต่างอยท่ีรอคอยคนรัก 

ให้กลบัมาหาเธอและอ้อนวอนขอพร “พญาเต่างอย” ซ่ึงเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธิป์ระจ�าอ�าเภอให้ช่วยน�าคนรักของเธอกลบัมา  

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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เต่างอยเป็นอ�าเภอเล็ก ๆ  ในจังหวัดสกลนคร ก่อนหน้าที่ชื่อ “เต่างอย” จะเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศจากเพลงเต่างอย 

ช่ือนีย้งัไม่ค่อยปรากฏในส่ือมวลชนและสือ่สงัคมออนไลน์ มาเริม่ปรากฏในสือ่อย่างต่อเนือ่งในช่วงปี 2559 โดยเฉพาะ

ในข่าวทีเ่ก่ียวกับวงการหวยและส่ิงศกัดิส์ทิธิท์ีก่ล่าวถงึ “พญาเต่างอย” และเป็นท่ีรู้จกัเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  ต่อมาเมือ่เพลงเต่างอย 

ของจนิตหรา พนูลาภได้รบัความนยิมสงูสดุในปี 2560 – 2561 กระแสความนยิมจากเพลงเต่างอยกท็�าให้อ�าเภอเต่างอย 

เป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ โดยเฉพาะ “พญาเต่างอย” สญัลกัษณ์ของอ�าเภอทีไ่ด้รบัการกล่าวถงึความศกัด์ิสทิธิท์ีบ่นัดาลโชคลาภ 

อย่างต่อเนื่อง 

เพลงเต่างอยเป็นเพลงลกูทุ่งอสีานทีมี่ผูก้ล่าวถึงมากในปี พ.ศ. 2561 นบัต้ังแต่เผยแพร่วดิโีอเพลงผ่านเว็บไซต์ 

ยูทูบทางช่อง JINTARA CHANNEL OFFICIAL เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 จนถึงปัจจุบันมีจ�านวนผู้ชมมากกว่า  

100 ล้านครั้ง (ปลื้มใจรับศักราชใหม่! “จินตหรา พูนลาภ” กับโพสต์แรกหลังเพลง “เต่างอย” ทะลุร้อยล้านวิว, 

2562) นอกจากนี้ยังปรากฏการผลิตซ�้าเพลงเต่างอยในรูปแบบอื่น ๆ เมื่อส�ารวจคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ยูทูบจะพบ 

การน�าเพลงเต่างอยไปขับร้องและการแสดงของศิลปินนักร้องคนอื่น เช่น “เต่างอย: กัน แก้ม โดม ตั้ม” “เต่างอย: 

ไหมพรม อดุมพร” “เม่ือทอมร้องเพลงเต่างอยตามค�าขอ!!” นอกจากในหมูศ่ลิปินนกัร้อง เพลงเต่างอยได้รบัความนยิม 

ในหมู่ประชาชนทั่วไปท้ังผู้ใหญ่และเด็ก เช่น “เต่างอยรถแห่” “เพลงเต่างอยงานสัปดาห์ผู้สูงอายุปี 61” เพลงเต้น

และเพลงเด็ก เช่น “เต่างอย เอเลี่ยน” “กบเต้น เต่างอย X จินตหรา” “เต่างอยหมี POOH DANCE” “การแสดง

เต้นประกอบเพลงเต่างอยชั้นอนุบาล 1” รวมถึงการแสดงเลียนแบบจินตหรา พูนลาภ เช่น “กระแสก๊อปปี้ จินตหรา 

เต่างอย” ในรายการโชว์ทางโทรทัศน์ (เต่างอย, 2561) หรอืฉากล้อเลยีนคอนเสร์ิตเพลงเต่างอยของจนิตหรา พูนลาภ 

ในภาพยนตร์ตลกหอแต๋วแตก แหกต่อไม่รอแล้วนะ (มาเร็วเคลมเร็ว! พชร์ อานนท์ ปล่อยทีเซอร์แรก หอแต๋วแตก 

แหกต่อไม่รอแล้วนะ, 2561) ทีเ่ข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเดือนธนัวาคม 2561 แสดงให้เหน็กระแสนยิมเพลงเต่างอย 

ที่เติบโตขึ้นและแพร่หลายทั้งในวงการบันเทิงและในหมู่ประชาชนทั่วไป ท�าให้เพลงเต่างอยของจินตหรา พูนลาภ 

ได้รับรางวัล “เพลงฟีเวอร์ 2017” จากงาน Thailand Fever awards 2017 (ดารา – ศิลปิน รวมตัว รับรางวัล 

“ไทยแลนด์ฟีเวอร์อวอร์ส 2017”, 2561) 

กระแสเพลงเต่างอยจึงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยผ่านความบันเทิงหลากรูปแบบ เช่น การแสดงรื่นเริง 

ของเด็กและผู้ใหญ่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ สื่ออินเทอร์เน็ต ปรากฏการณ์เต่างอยเป็นวัฒนธรรมประชานิยม 

(popular culture) ทีก่่อตวัข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 และด�าเนินต่อมาจนถงึปัจจบัุนและเป็นปรากฏการณ์หนึง่ 

ที่น่าสนใจศึกษา เนื้อเพลงเต่างอยนอกจากกล่าวถึงอ�าเภอเต่างอยในฐานะพื้นที่แล้วยังกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ของชาวสกลนคร นัน่คอื “พญาเต่างอย” เป็นเนือ้หาหลักของเพลง จึงเป็นตัวบทหนึง่ทีน่�าเสนอเรือ่งเล่าของ “พญาเต่างอย”  

และท�าให้ “พญาเต่างอย” กลายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ป็นทีรู้่จักอย่างแพร่หลาย เมือ่ส�ารวจงานวจัิยทีผ่่านมายงัไม่มงีาน

ทีศึ่กษาปรากฏการณ์ดงักล่าว มเีพยีงการศกึษาเนือ้เพลงเต่างอยในเชงิภาษา คอืบทความเรือ่ง “การใช้วจันกรรมจาก

บทเพลงที่ขับร้องโดย จินตหรา พูนลาภ อาร์สยาม” ของสันติ ทิพนา (2561: 61 – 72) ท่ีศึกษาการใช้วัจนกรรม 

ในเพลงลูกทุ่งอีสาน 2 เพลง ได้แก่ เพลงใจช�้าที่ค�าชะโนดและเพลงเต่างอยของจินตหรา พูนลาภ แล้วพบว่ามีการใช้

วจันกรรมทัง้หมด 7 วจันกรรม โดยปรากฏวจันกรรมการแสดงความเสยีใจมากทีส่ดุ ส่วนเพลงเต่างอยมกีารใช้วัจนกรรม 

การอ้างถึง “พญาเต่างอย” อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอ�าเภอเต่างอย

บทความนี้จะกล่าวถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับ “พญาเต่างอย” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจ�าหมู่บ้าน  

โดยตัง้ข้อสงัเกตว่าการทีส่ญัลกัษณ์หมูบ้่านกลายเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิท่ี์เป็นท่ีรู้จักในระดับประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 นัน้ 



เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” : ต�านานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป



สัมพันธ์กับกระแสข่าววงการหวย* และเพลงอีสานป๊อปที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ท�าให้รูปปั้น “พญาเต่างอย” 

ที่สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2555 กลายเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายระดับประเทศในฐานะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิของจังหวัดสกลนคร 

การเก็บข้อมูลข่าวหวยนั้นผู้เขียนเก็บข้อมูลโดยค้นค�าว่า “เต่างอย” จากเว็บไซต์กูเกิล ยูทูบและสื่อสังคมออนไลน์ 

เช่น เฟซบุ๊ก แล้วเลือกน�าข้อมูลจากข่าวในหนังสือพิมพ์ออนไลน์และเว็บไซต์ที่น�าเสนอข่าวเกี่ยวกับ “พญาเต่างอย” 

ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 ทีเ่ป็นข่าวเกีย่วกับรูปป้ัน “พญาเต่างอย” และเพลงเต่างอย มาเป็นข้อมลูในการวเิคราะห์

ทั้งสิ้น 60 ข่าว นอกจากนี้ผู้เขียนยังลงพื้นที่ภาคสนามบริเวณรูปปั้น “พญาเต่างอย” และวัดศิริมังคละเต่างอย  

อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เรือ่งเล่าชาวเต่างอย: จากต�านานการตัง้หมู่บ้านของชาวลาวมาสู่สญัลกัษณ์ประจ�าอ�าเภอ
ต�านานการตั้งหมู่บ้านของชาวเต่างอยเล่าว่าชาวเต่างอยอพยพมาจากเมืองมหาชัยกองแก้ว แขวงเมือง 

ภูวานากะแด้งในเขตประเทศลาว เมื่อประมาณ พ.ศ. 2376 – 2388 โดยอพยพมาตามล�าน�้าพุง เมื่อมาถึงบริเวณ 

บ้านเต่างอยในปัจจุบัน เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ จึงปรึกษากันและต้ังบ้านเรือนในสถานท่ีแห่งน้ี ท่ีเรียกว่า 

เต่างอยนั้นเพราะบริเวณล�าน�้าพุงที่ตั้งหมู่บ้านมีเต่ามาเกาะอยู่ริมฝั่งน�้า “งอย” หมายถึงอาการที่เกาะหรือจับในที่สูง 

(ประวัติบ้านเต่างอย, 2561) ส่วนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต�าบลเต่างอยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา 

ของหมู่บ้านเต่างอยว่า

ชาวบ้านเต่างอย ครั้งแรกอพยพมาจากบ้านไร่แคน และบ้านนาน้อยอ้อยหนู  

เมืองมหาชัย ประเทศลาว บางกลุ่มย้ายมาต้ังถิ่นฐานที่บ้านเชือม เขตอ�าเภอธาตุพนม 

จ.นครพนม บ้านพระซอง อ.นาแก จ.นครพนม และอกีกลุม่ย้ายมาตัง้ถิน่ฐานทีบ้่านเต่างอย  

เดมิชือ่ว่าบ้านเตางอย เพราะว่ากลุม่คนทีม่าตัง้ถิน่ฐานครัง้แรกมอีาชพีตเีหลก็ และมาตัง้

เตาตีเหล็กที่ริมฝั่งแม่น�้าพุง และบริเวณป่าล�าน�้าพุงมีเตามาก กลุ่มคนที่มาต้ังถิ่นฐาน 

ครัง้แรกม ี3 ตระกลู คอื    1. ตระกลูงอยภธูร 2. ตระกลูงอยผาลา 3. ตระกลูงอยจนัทร์ศรี

(ประวัติความเป็นมาชาวต�าบลเต่างอย, 2559)

จะเห็นว่าช่ือบ้าน “เต่างอย” มีค�าอธิบายที่ต่างกันเป็น 2 แบบ แบบที่ 1 หมายถึงบริเวณที่มีเต่า 

ซึง่เป็นสตัว์ชนดิหนึง่เกาะอยูบ่รเิวณฝ่ังน�า้เป็นจ�านวนมาก แบบที ่2 หมายถงึบริเวณทีมี่เตาตีเหล็กจ�านวนมากรมิฝ่ังน�า้  

แล้วเพีย้นเสยีงจาก “เตางอย” เป็น “เต่างอย” อย่างไรกต็ามต�านานท่ีเล่ากนัในแบบท่ี 1 เป็นต�านานหมูบ้่านทีแ่พร่หลาย 

และได้รบัการผลติซ�า้ผ่านสือ่ต่าง ๆ และเป็นทีม่าของการสร้างรปูป้ัน “พญาเต่างอย” อนัเป็นสญัลกัษณ์ของอ�าเภอเต่างอย  

(เปิดต�านานพญาเต่างอย! ที่เที่ยวศักดิ์สิทธิ์ให้โชคแก่ผู้ศรัทธา, 2561; ททท.ส�านักงานนครพนม, 2561) นอกจาก 

เป็นบรเิวณทีมี่เต่าเกาะอยูแ่ล้วในพืน้ท่ีอ�าเภอเต่างอยยงัมผีาพญาเต่าซึง่เป็นชะโงกหนิผาทีม่รูีปร่างคล้ายเต่าสอดคล้อง

กับชื่อบ้านเต่างอยด้วย (ป๋าแหง็ม ครับเจ้านาย, 2561)

อ�าเภอเต่างอยเป็นอ�าเภอขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอ�าเภออื่น ๆ จากทั้งหมด 18 อ�าเภอของจังหวัดสกลนคร 

อ�าเภอเต่างอยมี 4 ต�าบล (สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต, 2559) รวมต�าบลเต่างอยซึ่งเป็นที่ตั้งของ “พญาเต่างอย” 

*ในที่นี้ขอใช้ค�าว่า “หวย” กับค�าว่า “ลอตเตอรี่” แทนกันเนื่องจาก “หวย” เป็นค�าที่แพร่หลายในกลุ่มประชาชนทั่วไป

และสื่อความหมายมากกว่า และจะเรียกข่าวที่น�าเสนอเกี่ยวกับวงการหวยว่า “ข่าวหวย”



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ต�าบลเต่างอยมพีืน้ทีท่ัง้หมด 40,000 ไร่ มจี�านวนครวัเรอืนทีอ่าศยัอยูต่ามทะเบยีนราษฎร์อ�าเภอเต่างอย 2,108 ครวัเรอืน  

ประชากรทัง้สิน้ 5,786 คน (ข้อมลูท่ัวไป ต�าบลเต่างอย, 2559) อ�าเภอเต่างอยได้รบัการประกาศยกระดบัจากกิง่อ�าเภอ 

ให้เป็นอ�าเภอเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 ตัวอ�าเภออยู่ห่างจากเมืองสกลนคร 18 กิโลเมตร อ�าเภอเต่างอยเคยเป็น

พืน้ทีส่แีดงของจงัหวดัสกลนคร เคยมปัีญหาเรือ่งความยากจนและปัญหาผูก่้อการร้ายคอมมิวนสิต์เนือ่งจากพืน้ทีส่่วนหนึง่ 

ตดิกบัแนวเทอืกเขาภูพาน (สภาวฒันธรรมอ�าเภอเต่างอยและสภาวฒันธรรมต�าบลเต่างอย, ม.ป.ป.) ปัจจบุนัชาวเต่างอย 

มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้หลงัจากมกีารก่อตัง้โรงงานหลวงอาหารส�าเรจ็รปูที ่3 (เต่างอย) เมือ่ปี พ.ศ. 2525 ซึง่เป็นโรงงานหลวง 

แห่งแรกในลุ่มแม่น�้าโขง โรงงานหลวงแห่งนี้เกิดขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชด�าเนินในพ้ืนท่ีกิ่งอ�าเภอเต่างอยเมื่อปี พ.ศ. 2523 พระองค์ทอดพระเนตรเห็น 

ความล�าบากแร้นแค้นของชีวิตราษฎร พระองค์จึงมีพระราชด�าริให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร น�าไปสู่

การตัง้โรงงานหลวงอาหารส�าเรจ็รปูท่ี 3 (เต่างอย) (โรงงานหลวงอาหารส�าเรจ็รูปที ่3 (เต่างอย), 2561) ประวติัศาสตร์

ดงักล่าวได้รบัการบนัทกึไว้ในค�าขวญัขององค์การบรหิารส่วนต�าบลเต่างอยทีว่่า “ถ่ินรวมพลเสรไีทย ไหลเรอืไฟล�าน�า้พุง  

เจริญรุ่งหัตถกรรมไม้กวาด ไหว้พระธาตุกัสปะ เย็นศิระเพราะพระบริบาลโรงงานหลวง” (ค�าขวัญ อบต., 2559)

เรื่องเล่าของชาวเต่างอยผูกพันอยู่กับต�านานการตั้งหมู่บ้านของบรรพบุรุษที่อพยพมาจากประเทศลาว 

เมือ่หลายร้อยปีก่อน ความเชือ่ ประเพณ ีและสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีย่ดึเหนีย่วจติใจของชาวเต่างอย รวมถงึพระมหากรณุาธคิณุ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ท�าให้พ้ืนที่ที่เคยมีปัญหาความยากจนและภัยคุกคาม

คอมมิวนิสต์กลายเป็นพืน้ทีท่�ากนิ ท�าให้ชาวบ้านมอีาชพี น�า้พระทยัของพระองค์ทีม่ต่ีอชาวเต่างอยในฐานะราษฎรไทย 

ใต้เบือ้งพระยคุลบาทเป็นท่ีมาของเรือ่งเล่าชาวเต่างอยท่ีสะท้อนให้เห็นความผูกพันกบัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ  

ดังที่จะกล่าวถึงต่อไป

1. ก�าเนิดรูปปั้น “พญาเต่างอย”: สัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างสรรค์จากต�านานหมู่บ้าน

ในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

มพีระชนมาย ุ84 พรรษา ชาวเต่างอยได้รบัพระมหากรณุาธคิณุจากโครงการพระราชด�ารหิลายโครงการ เช่น การสร้าง

อ่างเกบ็น�า้ 8 แห่ง การสร้างโรงงานหลวงอาหารส�าเรจ็รูปที ่3 ทีบ้่านนางอย อ�าเภอเต่างอย นายโสภณพงศ์ เหตานุรักษ์  

นายอ�าเภอคนที่ 13 และชาวอ�าเภอเต่างอยจึงเห็นว่าควรจะมีการสร้างรูปปั้น “พญาเต่างอย” ตามต�านานของ 

การตั้งหมู่บ้านเพือ่ให้เป็นสญัลกัษณ์ของอ�าเภอ เป็นศนูย์รวมใจและเป็นทีสั่กการบชูาของชาวเต่างอย การสร้างรูปป้ัน 

“พญาเต่างอย” ยงัสอดคล้องกบัท่ีในบริเวณอ�าเภอมชีะโงกหนิธรรมชาตเิป็นรปูพญาเต่าหนัหน้าลงล�าน�า้พงุ รปูพญาเต่า

จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลและเป็นเอกลักษณ์ของชาวเต่างอย (สภาวัฒนธรรมอ�าเภอเต่างอยและสภาวัฒนธรรม 

ต�าบลเต่างอย, ม.ป.ป.)

รูปปั้น “พญาเต่างอย” เป็นผลงานช่างฝีมือจากศูนย์ศิลปาชีพกุดนาขาม มีลักษณะเป็นเต่าขนาดใหญ่ 

ยืนอยู่บนหินหันหน้าไปทางล�้าน�้าพุง มีขนาดกว้าง 4.59 เมตร x ยาว 7.39 เมตร x สูง 5.09 เมตร สร้างขึ้นในบริเวณ

สวนสาธารณะอ�าเภอเต่างอย ในตอนแรกได้ป้ันเป็นรูปพญาเต่าคาบแก้วแต่ภายหลังเชือ่ว่าท�าให้ฝนแล้งจึงน�าแก้วออกไป  

ภายในตัว “พญาเต่างอย” บรรจุพระธาตุและวัตถุมงคลจากสถานที่ต่าง ๆ ในอ�าเภอเต่างอยและสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์

ของไทยตามอวยัวะส่วนต่าง ๆ รวมลักษณะทีเ่ป็นมงคล 9 อย่าง 9 ประการ เช่น เกลด็บนหลัง “พญาเต่างอย” 5 เกล็ด 

ท�าเป็นรูปนูนต�่าชุดพระเครื่องเบญจภาคี เกล็ดรอบหลัง 8 เกล็ดท�าเป็นรูปนูนต�่า พระประจ�าวันเกิดทั้ง 7 วัน และ

ปลุกเสกในฤกษ์มงคล 5 อย่าง 5 ประการ คือฤกษ์ 9.15 นาฬิกาในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน (วันที่ 5 เดือน 5)  

ปี พ.ศ. 2555 (สภาวัฒนธรรมอ�าเภอเต่างอยและสภาวัฒนธรรมต�าบลเต่างอย, ม.ป.ป.) 



เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” : ต�านานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป



ในปัจจุบัน “พญาเต่างอย” ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ของอ�าเภอเต่างอย แต่ยังเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่รู ้จักกัน 

ในระดบัประเทศ บรเิวณสวนสาธารณะอ�าเภอเต่างอยซึง่เป็นทีต่ัง้ของรปูป้ัน “พญาเต่างอย” ได้กลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว 

ส�าคัญของจังหวัดสกลนคร บรรลุตามวัตถุประสงค์ 5 ประการในการก่อสร้าง “พญาเต่างอย” ท่ีชาวเต่างอยตั้งใจ 

ในตอนแรก นัน่คอืเพือ่ให้เป็นสญัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของชาวเต่างอย เพือ่พฒันาอ�าเภอเต่างอย เพือ่เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

ของชาวเต่างอยและคนทัว่ไป เพือ่เป็นแหล่งท่องเทีย่วและเป็นศนูย์รวมจ�าหน่ายสนิค้าโอทอป ผลผลติทางการเกษตร

และสนิค้าของชาวเต่างอย (สภาวฒันธรรมอ�าเภอเต่างอยและสภาวฒันธรรมต�าบลเต่างอย, ม.ป.ป.) “พญาเต่างอย” 

จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ใหม่ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นจากต�านานการตั้งหมู่บ้านของชาวอ�าเภอเต่างอย

ภาพที่ 1 รูปปั้น “พญาเต่างอย” มีรูปปั้นพญานาคบริวาร ของถวายคือผักบุ้ง แตงกวาและน�้าแดง

ที่มา: ผู้เขียน 

บริเวณสถานที่สักการบูชา “พญาเต่างอย” มีกรรมการขององค์การบริหารส่วนต�าบลเต่างอยดูแลบริการ

นกัท่องเทีย่ว สิง่ของทีเ่ตรยีมไว้ส�าหรบัให้นกัท่องเทีย่วน�าไปถวาย “พญาเต่างอย” ประกอบด้วยดอกไม้ ธปูเทยีน ผักบุ้ง  

แตงกวาและน�้าแดง นอกจากนี้ยังมีวัตถุมงคลต่าง ๆ ส�าหรับผู้ที่สนใจ ทั้งเหรียญ ยันต์ รูปจ�าลอง “พญาเต่างอย” 

ขนาดต่าง ๆ โดยมกีารสร้างวตัถมุงคล “พญาเต่างอย” อย่างต่อเนือ่ง เช่น เหรียญ “พญาเต่างอย” รุน่ 3 ปี พ.ศ. 2560  

เหรียญ “พญาเต่างอย” งานยกฉัตรอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์กัสสปะชยมงคล ปี พ.ศ. 2561  

ผู้ที่บูชาวัตถุมงคลสามารถน�าวัตถุมงคลไปเข้าพิธี “เปิดโชค เปิดบุญ เปิดบารมี” อาจารย์ผู้ท�าพิธีจะให้ถือวัตถุมงคล

หันหน้าเข้าหารูปปั้น “พญาเต่างอย” โดยกล่าวว่าเปรียบเหมือนการน�าขันธ์ห้าไปบูชาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ ์

ตามธรรมเนียมของชาวอีสาน วัตถุมงคล “พญาเต่างอย” เปรียบเหมือนตัวแทนองค์พ่อปู่ “พญาเต่างอย” จากน้ัน

กล่าวคาถาบชูา “พญาเต่างอย” และขอบารมขีององค์พ่อปู ่“พญาเต่างอย” ซ่ึงเป็นพระโพธสิตัว์เมือ่ครัง้เสวยพระชาต ิ

เป็น “พญาเต่างอย” อ�านวยพรผู้บูชาวัตถุมงคล ดังนี้

บารมแีห่งองค์พระโพธสัิตว์เจ้า ผู้เสวยพระชาติเป็นพญาเต่างอย ผู้มคีวามศกัด์ิสิทธิ์  

ผู้มีอิทธิพล บัดนี้มีคณะสายบุญ สายศรัทธาท่ีนั่งอยู่เบื้องหน้าองค์พ่อปู่นี้ เขาได้น้อมจิต



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



น้อมใจบูชาวตัถุมงคลอนัเปรียบเสมอืนตัวแทนพ่อปูพ่ญาเต่างอยเพือ่น้อมน�าไปสกัการบชูา  

ตดิเนือ้ตดิตวั ตดิบ้าน ตดิรถ ร้านค้าเคหสถาน เรือนชานบ้านช่อง กข็อให้ก่อเกดิเป็นสิริมงคล  

ขออ�านาจวาสนาบุญญาบารมีองค์พ่อปู่พญาเต่างอยโปรดประทานพระเมตตา แบ่งจิต

แบ่งใจ แบ่งภาคแบ่งส่วน แบ่งบุญญาบารมี แผ่ฉัพพรรณรังสี พลังแห่งโชควาสนา  

พลังแห่งความโชคดี พลังแห่งความมั่งมีศรีสุข จงมีบังเกิดแก่ผู้ที่บูชาวัตถุมงคลนี้ไป  

ให้เขาแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งสิ้นท้ังปวง ด้วยอิทธิฤทธีบารมีองค์พ่อปู ่

พญาเต่างอย ประสิทธิเม 

(ข้อมูลภาคสนาม 27 ตุลาคม 2561)

ส่วนผูท้ีบ่รจิาคเงนิเมือ่กรรมการขานช่ือและจ�านวนเงนิทีบ่รจิาคแล้วกจ็ะกล่าวค�าอนโุมทนาสาธ ุแล้วอวยพรว่า  

“ขอให้ฐานชีวิต ฐานธุรกิจ ฐานหน้าที่การงานการเงินของท่านจงมั่นคงดุจฐานขององค์พญาเต่างอย อนุโมทนาสาธุ” 

(ข้อมูลภาคสนาม 27 ตุลาคม 2561)

นอกจากเรือ่งเล่าเกีย่วกบัต�านานหมูบ้่าน ความพิเศษ และความศกัดิส์ทิธิข์องการสร้าง “พญาเต่างอย” แล้ว  

ยังมีการยกนิทานชาดกเรื่องท่ีเล่าถึงพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นเต่ามาประกอบเพื่ออธิบายบุญญาบารมี

ของ “พญาเต่างอย” ว่าคอืพญาเต่าโพธสิตัว์ในชาดก ดงัชาดกเรือ่งสวุรรณกจัฉปชาดกในปัญญาสชาดก พระโพธสิตัว์

เป็นเต่าทองผูม้ปัีญญาได้แสดงความกตญัญตู่อตายายท่ีเกบ็มาเล้ียงดูด้วยการเตือนภยัเรือ่งน�า้ท่วมเมอืงพาราณสี และ

เตอืนเรือ่งภัยจากบคุคลผูเ้ป็นโทษ ภายหลงัยงัแสดงปัญญาตอบปัญหาของพระอนิทร์และสัง่สอนธรรมแก่ชาวพาราณสี  

(ปัญญาสชาดก ภาคที่ 21 สุวรรณกัจปชาดก, 2472) “พญาเต่างอย” จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลโชคลาภให้แก่

ผู้ที่นับถือศรัทธา 

บรเิวณสวนสาธารณะของอ�าเภอเต่างอยนอกจากจะมรีปูป้ัน “พญาเต่างอย” แล้ว ยงัมศีาลปูต่ากดุนาแซง 

เจ้าแม่ตะเคยีนทอง และพระพทุธรตันกสัสปะชยมงคลประทานพร (สร้างปี พ.ศ. 2560) บรเิวณรอบรูปป้ัน “พญาเต่างอย”  

จะมีประชาชนเดินทางเข้ามาสักการะ “พญาเต่างอย” อย่างต่อเนื่องและส่วนมากจะมาเป็นกลุ่มใหญ่ ท�าให้มีร้านค้า

จ�านวนมาก นอกจากสถานทีจ่�าหน่ายธปูเทยีนของถวาย “พญาเต่างอย” และเช่าบชูาวัตถมุงคลแล้ว ยงัมร้ีานค้า เช่น 

ร้านเสื้อผ้าพื้นเมือง ร้านขายของที่ระลึก ร้านจ�าหน่ายตุ๊กตาเต่า โดยเฉพาะแผงจ�าหน่ายลอตเตอรี่หลายสิบแผง  

บริเวณลานรูปปั้น “พญาเต่างอย” จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กระตุ้นเศรษฐกิจของอ�าเภอเต่างอย

2. เรือ่งเล่าในวดัศริิมงัคละเต่างอย และพระธาตเุจดย์ีกสัสปะชยมงคล: ชาวเต่างอยกบัชาต ิศาสน์ กษตัรย์ิ

วัดศิริมังคละเต่างอยสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2419 หลังจากชาวบ้านต้ังบ้านเรือนแล้วก็สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็น 

ทีย่ดึเหนีย่วจติใจของชาวเต่างอยพร้อมกบัศาลปูต่ากดุนาแซงซ่ึงมรูีปป้ันปูเ่พียซ่ึงเชือ่กนัว่าเป็นบรรพบรุุษของชาวเต่างอย  

ท�าหน้าทีป่กป้องคุม้ครองคนในหมูบ้่าน (ประวัติวดัศริมิงัคละเต่างอยและปูต่ากดุนาแซง, 2561) บรเิวณวดัศิรมิงัคละ

เต่างอยยังมีศาลพ่อปู่กัสสโปซึ่งเป็นรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2518



เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” : ต�านานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป



ภาพที่ 2 พ่อปู่กัสสโป สร้างปี พ.ศ. 2518 มีข้อความระบุว่า “โชคลาภ เมตตา อายุยืน”

ที่มา: ผู้เขียน

ศาลพ่อปู่กสัสโปอยูใ่นบรเิวณวดัศิรมิงัคละเต่างอยซ่ึงอยูค่นละฝ่ังน�า้กบัรูปป้ัน “พญาเต่างอย” จากการสงัเกต 

ขณะเก็บข้อมูลภาคสนามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 พบว่าแม้ว่าศาลพ่อปู่กัสสโปจะอยู่ในบริเวณศูนย์กลางชุมชน

และสร้างขึ้นก่อนรูปปั้น “พญาเต่างอย” แต่บริเวณศาลและวัดค่อนข้างเงียบ มีชาวบ้านมาท�าบุญถวายสังฆทานบ้าง 

แม้จะเป็นวันเสาร์แต่สังเกตว่าไม่มีรถนักท่องเที่ยวจ�านวนมากเหมือนอีกฝั่งของล�าน�้าพุงซึ่งเป็นท่ีตั้งของรูปปั้น  

“พญาเต่างอย” เน่ืองจากนักท่องเท่ียวยงัไม่ค่อยรูจ้กัศาลพ่อปูก่สัสโป อกีทัง้อยูค่นละฝ่ังน�า้และไม่มสีะพานเชือ่มถงึกัน 

เห็นได้ชดัเจนว่านกัท่องเทีย่วนยิมไปสกัการะรปูป้ัน “พญาเต่างอย” ทีส่ร้างขึน้ใหม่ท่ีสวนสาธารณะของอ�าเภอมากกว่า

จะมาที่ศาลพ่อปู่กัสสโปซึ่งเป็นศาลดั้งเดิมที่เป็นที่สักการบูชาของคนในหมู่บ้าน

ในปี พ.ศ. 2556 ได้มกีารวางศลิาฤกษ์ก่อสร้างพระธาตเุจดย์ีกสัสปะชยมงคลเพือ่เป็นทีป่ระดษิฐาน พระบรม

สารีริกธาตุที่ชาวเต่างอยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

ในปี พ.ศ. 2555 เนือ่งในปีพทุธชยนัตี 2600 ปีแห่งการตรสัรูข้องพระสมัมาสมัพทุธเจ้า (สภาวฒันธรรมต�าบลเต่างอย, 

ม.ป.ป.) การก่อสร้างพระธาตเุจดย์ีกสัสปะชยมงคลเสร็จสมบรูณ์และเปิดให้ประชาชนเข้าไปสักการะพระบรมสารรีกิธาต ุ

ใน ปี พ.ศ. 2561 พระธาตเุจดีย์กสัสปะชยมงคลในฝ่ังวดัศริมิงัคละเต่างอยและศาลพ่อปูก่สัสโปน่าจะท�าให้นกัท่องเท่ียว 

เดินทางมาที่วัดศิริมังคละเต่างอยมากขึ้น องค์การบริหารส่วนต�าบลเต่างอยยังมีความคิดที่จะสร้างสะพานเชื่อม 

ทัง้สองฝ่ังน�า้เพือ่ให้ประชาชนสญัจรระหว่างฝ่ังวดักบัฝ่ังรปูป้ัน “พญาเต่างอย” ได้สะดวกโดยไม่ต้องอ้อมไปทางรถยนต์ 

โดยได้มกีารจดัทอดกฐนิสามคัคเีพือ่สมทบทนุก่อสร้างสะพานบญุกองทนุ “พญาเต่างอย” เพือ่ถวายวดัศริมิงัคละเต่างอย  

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ด้วย

พระธาตุเจดีย์กัสสปะชยมงคลมีเจดีย์องค์ประธานลักษณะคล้ายองค์พระธาตุพนมและมีเจดีย์บริวาร  

4 องค์ 4 ทิศ บริเวณฐานเจดีย์องค์ประธานคือที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุเจดีย์ฯ ที่สร้างขึ้นใหม่นี ้

เป็นพื้นที่หนึ่งที่น�าเสนอเรื่องเล่าของชาวเต่างอยผ่านอักษรและภาพต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยว 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ตารางที่ 1: เรื่องเล่าของชาวเต่างอยที่น�าเสนอแก่นักท่องเที่ยวในบริเวณพระธาตุเจดีย์กัสสปะชยมงคล

เรื่องเล่า เนื้อหา ความหมาย

แผ่นหินจารึกประวัต ิ

บ้านเต่างอย

ชาวบ้านอพยพจากฝั่งลาวมาอาศัยบริเวณล�าน�้าพุง 

และตั้งบ้านเต่างอย

การเดินทางจากลาวมาสู่ไทย

แผ่นหินจารึกประวัติ 

“พญาเต่างอย” 

สร้างสัญลักษณ์ของอ�าเภอโดยน�ามาจากต�านานบ้านเต่างอย 

เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของอ�าเภอ

การน�าเสนอความเป็นชาวเต่างอย 

สู่สายตาของผู้อื่นในฐานะส่วนหนึ่ง

ของรัฐไทย

แผ่นหินจารึกประวัต ิ

พระธาตุเจดีย ์

กัสสปะชยมงคล

สร้างเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเนื่องในปีพุทธชยันตี 

แสดงความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวเต่างอย

ชาวเต่างอยเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธา 

ในพุทธศาสนา

แผ่นหินจารึกประวัต ิ

วัดศิริมังคละเต่างอย 

และปู่ตากุดนาแซง

สร้างวัดในปี 2419 เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจประจ�าหมู่บ้าน 

และสร้างศาลปู่ตาให้ปกป้องรักษาชาวบ้าน

ชาวเต่างอยนับถือทั้งความเชื่อดั้งเดิม

คือนับถือผีบรรพบุรุษและนับถือ 

พุทธศาสนา

ภาพการตั้งถิ่นฐานและ

หมู่บ้านของชาวเต่างอย

ล่องเรือมาตามล�าน�้า ตั้งบ้านเรือนท�าไร่นาริมฝั่งน�้าที่มีเต่าอยู่

จ�านวนมาก ภาพวัดและศาลปู่ตากุดนาแซง

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเต่างอย

ในประเทศไทย มีชีวิตเรียบง่าย 

ท�าเกษตรกรรม มีความเชื่อดั้งเดิม

และนับถือพุทธศาสนา

ภาพพุทธประวัติ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน ความศรัทธาในพุทธศาสนา

ภาพสมเดจ็พระญาณสงัวร  

สมเด็จพระ สังฆราช 

สกลมหาสังฆ ปริณายก

ชาวเต่างอยได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาต ุ

ในปี พ.ศ. 2555 เนื่องในปีพุทธชยันตี

ความยึดมั่นศรัทธาในพุทธศาสนา

และการเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทย

ภาพพระราชกรณียกิจ

ของในหลวงรัชกาลที่ 9 

เสด็จบ้านนางอย (อยู่ในอ�าเภอเต่างอย) ทรงปลูกต้นมะม่วง

แก้วลืมรัง 24 เมษายน 2524

ชาวเต่างอยภายใต้ร่มพระบารมีและ

ความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรย์ิไทย

ค�าขวัญและภาพ พระธาตุเต่างอยคู่บ้าน พญาเต่างอยคู่เมือง 

ลือเลื่องศรัทธาไกล ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี 

โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล 

แหล่งเชี่ยวชาญด้านไม้กวาด อุทยานแห่งชาติภูผายล 

ถิ่นรวมพลเสรีไทย ไหลเรือไฟล�าน�้าพุง

วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์ของ  

ชาวเต่างอยในฐานะส่วนหนึ่งของ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย

พระธาตุเจดีย์กัสสปะชยมงคลเป็นพื้นท่ีส�าคัญอีกแห่งหนึ่งที่จะน�าเสนอความเป็นชาวเต่างอยสู่สายตา 

นักท่องเที่ยวต่างถิ่น ตามเรื่องเล่าในพระธาตุเจดีย์กัสสปะชยมงคลนั้นชาวเต่างอยแม้จะเป็นชาวลาวอพยพ 

แต่เมื่อมาตั้งหมู่บ้านอยู่ในประเทศไทยก็เป็นคนไทยและมีความผูกพันกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหมือน 

คนไทยทัว่ไป ชาวเต่างอยเลอืกทีจ่ะบนัทกึและน�าเสนอเรือ่งเล่านีสู้ส่ายตานกัท่องเทีย่วผ่านสถานทีส่�าคญัของหมูบ้่าน

ท่ีสร้างขึน้ใหม่ควบคูไ่ปกบักระแสข่าวความศกัดิส์ทิธิข์อง “พญาเต่างอย” หากการสร้างสะพานเชือ่มสองฝ่ังล�าน�า้พุง

ระหว่างฝั่งรูปปั้น “พญาเต่างอย” กับฝั่งวัดศิริมังคละเต่างอยและพระธาตุเจดีย์ฯ ส�าเร็จเรียบร้อยแล้ว น่าจะท�าให้

นักท่องเที่ยวเดินทางข้ามมาฝั่งวัดมากขึ้น และท�าให้ได้รู้จักชาวเต่างอยผ่านเรื่องเล่าต่าง ๆ ภายในวัดศิริมังคละ 

เต่างอยมากขึ้น



เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” : ต�านานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป



“พนมมือกราบก้ม ขอโชคที่เต่างอย”: “พญาเต่างอย” กับเรื่องเล่าข่าวหวย

แม้ว่ารปูป้ัน “พญาเต่างอย” จะสร้างตัง้แต่ปี พ.ศ. 2555 แต่เรือ่งเล่าของ “พญาเต่างอย” ทีเ่กดิเป็นกระแส 

อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของสื่อสารมวลชนและส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยเฉพาะ 

ข่าวเกีย่วกบัวงการลอตเตอรีห่รือ “หวย” ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เกดิกระแสว่า “พญาเต่างอย” เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทีบ่นัดาล

โชคลาภ โดยเฉพาะด้านการถูกรางวัลลอตเตอรีค่อืข่าวทีน่�าเสนอว่ามผีูโ้ชคดถีกูลอตเตอรีร่างวลัที ่1 จ�านวน 30 ล้านบาท  

เมื่อได้มาไหว้ “พญาเต่างอย” ในช่วงปี พ.ศ. 2559 หลังจากนั้นผู้ถูกรางวัลได้มาแก้บนและบอกเลข “พญาเต่างอย” 

แก่ชาวบ้าน งวดต่อมาก็ท�าให้ชาวบ้านถูกรางวัลจ�านวนมาก (ชาวเต่างอยเฮ! หวย “พญาเต่า” ตรงเผง!! ให้โชคอีก 

รวยยกหมู่บ้าน, 2559; มาแล้ว! เลข “พญาเต่างอย” หลังงวดที่แล้วรวยยกต�าบล มีคนถูกรางวัล 30 ล้าน 

จะมาแก้บนด้วย, 2559; เศรษฐี 30 ล้าน ส่งญาติแก้บน นายกฯ ฝันอีกแล้ว!!! พญาเต่างอยบอกเลขตรง ๆ, 2559) 

การทีม่ผีูถ้กูลอตเตอรีร่างวลัใหญ่ และยงัมชีาวบ้านจ�านวนมากถกูรางวลัเลขท้ายทีเ่ชือ่กนัว่าเป็นเลข “พญาเต่างอย” 

ท�าให้ “พญาเต่างอย” มีช่ือเสียงด้านโชคลาภโดยเฉพาะเลขลอตเตอรี่ ความแม่นย�าของ “เลขเด็ดพญาเต่างอย”  

แพร่สะพดัไปในวงกว้าง ดงัทีป่ระธานสภาวฒันธรรมอ�าเภอเต่างอยได้กล่าวถงึปรากฏการณ์ดงักล่าวว่า “ด้านนายชาญชัย  

งอยผาลา ประธานสภาวฒันธรรมอ�าเภอเต่างอย เผยว่า เรือ่งนีม้มีาต้ังนานแล้ว คนมโีชคมากมาย แต่ไม่มีการเสนอข่าว  

แต่พอมาปัจจุบัน มีการส่งต่อกันทางเฟซบุ๊ก ทางไลน์ บอกกันแพร่สะพัด ท�าให้เต่างอยดังเป็นพลุ มีคนรู้จัก ที่ส�าคัญ

มาไหว้แล้วมีโชค . . .” (เศรษฐี 30 ล้าน ส่งญาติแก้บน นายกฯ ฝันอีกแล้ว!!! พญาเต่างอยบอกเลขตรง ๆ, 2559)

สื่อต่าง ๆ น�าเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่จาก “พญาเต่างอย” ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2: ตัวอย่างการน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ถูกรางวัลจากการมาไหว้ “พญาเต่างอย”

พาดหัวข่าว แหล่งที่มาของข่าว

มาแล้ว! เลข “พญาเต่างอย” หลังงวดที่แล้วรวยยกต�าบล มีคนถูกรางวัล  

30 ล้านจะมาแก้บนด้วย  (26 กรกฎาคม 2559)

https://www.khaosod.co.th/view_ 

newsonline.php?newsid=1469534346

แม่นจริง! ‘พญาเต่างอย’ ถูกกันทั้งอ�าเภอ ชาวบ้านปลดหนี้  

(2 สิงหาคม 2559)  

https://news.mthai.com/general-news/ 

510662.html

ของเขาแรงมาก!! “พญาเต่างอย” ชายรวย 30 ล้านโผล่แก้บนไข่ 300 ฟอง!! 

เซียนหวยตีเลขเด็ดจากคนถูก 30 ล้านแบบนี้!! (1 กันยายน 2559) 

http://www.news-lifestyle.com/contents/ 

156445

ฮือฮาแห่แก้บน!! ‘พญาเต่างอย’เข้าฝัน ดญ. บอกเลข 86 ตรง ๆ รวยกัน 

ยกหมู่บ้าน ขบวนกระบะแห่ไหว้ขอบคุณ (2 พฤศจิกายน 2559)

https://www.khaosod.co.th/breaking- 

news/news_79604

พญาเต่างอย!! ให้โชคลาภ เข้าฝันนักการเมืองฯ ถูกลอตเตอรี่หลายล้าน  

จัดใหญ่หมอล�าแก้บน (13 ธันวาคม 2559) 

http://www.assajan.com/320

มาแล้ว!มาแล้ว!หวย‘พญาเต่างอย’ งวดนี้ให้จ้องชัด ๆ ที่หน้าอกรูปปั้น  

ชาวบ้านถูกรางวัลแห่แก้บน (26 กุมภาพันธ์ 2560 )

https://www.khaosod.co.th/breaking- 

news/news_234005

แห่ซื้อตามเลขเด็ดเซียมซีพญาเต่างอย หลังมีคนถูกหวยรวยนับล้าน ให้จะ ๆ 

3 ตัวตรง (31 มกราคม 2561)

https://www.khaosod.co.th/social-trend/

news_732694

เลขเด็ดเชียงใหม่!! ฮือฮาเต่างอยให้หวยรวยอื้องวดที่แล้ว – อายุนายกฯ

เกลี้ยงแผง (27 มีนาคม 2561)

https://www.khaosod.co.th/around- 

thailand/news_890213
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พาดหัวข่าว แหล่งที่มาของข่าว

เศรษฐี10ล้าน! มาไหว้ เต่างอย หลังให้โชค แอบกระซิบเลขเด็ด  

ชาวบ้านแห่ซื้อตาม (14 กันยายน 2561)

https://www.khaosod.co.th/around- 

thailand/news_1570404

หนุ่มรวยหวย 12 ล้าน! โร่ไหว้ พญาเต่างอย เผยมาเข้าฝัน ขอให้ซื้อเลขค�าสั่ง 

คสช. (16 ธันวาคม 2561)

https://www.khaosod.co.th/หวย/

news_1961393

จะเห็นได้ว่ากระแสข่าวเกีย่วกบัผู้ทีถ่กูลอตเตอรีจ่าก “เลขเดด็พญาเต่างอย” หรอืการไปไหว้ การไป  บนบาน  

“พญาเต่างอย” ยังคงมีอย่างต่อเนื่องระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนและปลายเดือน 

ซ่ึงตรงกบัช่วงประกาศผลรางวลัลอตเตอรี ่อกีทัง้ยงัมกักล่าวถงึเงินจ�านวนมากนบัล้านบาท หรือการทีค่นจ�านวนมาก

ถูกรางวัล เช่น “รวยยกต�าบล” “ถูกกันทั้งอ�าเภอ” “ชาวบ้านปลดหนี้” ท�าให้ “พญาเต่างอย” มีพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ในกระแสข่าวและกลายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี ่“คอหวย” ให้ความสนใจ โดยเฉพาะเมือ่มกีระแสข่าวเกีย่วกบัความศกัดิส์ทิธิ์

ของ “พญาเต่างอย” ที่ท�าให้คนถูกรางวัลท่ี 1 และรางวัลต่าง ๆ จ�านวนมาก กระแสความแม่นย�าของ “เลขเด็ด 

พญาเต่างอย” ได้รบัการตอกย�า้ยิง่ข้ึนเมือ่มีข่าวว่า “พญาเต่างอย” ถกูคณุไสยซึง่อาจเป็นเพราะให้โชคลาภแก่ผูท่ี้มาไหว้ 

หลายล้านบาทหลายงวด (คนแห่ร่วมพิธีขอขมาพญาเต่างอย เชื่อโดนคุณไสย ฮือฮา! น�้าตาเทียนในโอ่งน�้ามนต ์

ลอยเด่นชดั, 2559) หรอืข่าวท่ีว่าเจ้ามอืหวยจะให้เงนิรางวลัเพยีงครึง่เดยีวหากเลข “พญาเต่างอย” ถูกรางวลั (มหาชน

แห่ไหว้ “พญาเต่างอย” คกึคกั งวดนีเ้จ้ามอืขอจ่ายแค่ครึง่เดยีว! เผยเต่างอยเข้าฝันให้เลขเดด็, 2559) กระแสข่าวเหล่านี ้

ยิ่งตอกย�้าเรื่องความแม่นย�าของ “เลขเด็ดพญาเต่างอย” และท�าให้ “พญาเต่างอย” ได้รับความนิยมจนมีผู้เดินทาง

มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในภาคอีสานและภูมิภาคอื่น

กล่าวได้ว่ากระแสข่าวหวยที่น�าเสนอเกี่ยวกับ “พญาเต่างอย” มักจะเกี่ยวพันกับเรื่องเล่าที่สรุปได้ 5 กลุ่ม 

ได้แก่ เรือ่งเล่าเกีย่วกบั “เลขเดด็พญาเต่างอย” ในแต่ละงวด เร่ืองเล่าเกีย่วกบัความแม่นย�าของเลขและผูถ้กูรางวลัท่ี 1  

รวมถงึจ�านวนผูถ้กูรางวัลทีม่จี�านวนมาก เร่ืองเล่าเกีย่วกบัเหตอุศัจรรย์ทีเ่ก่ียวพนักบั “พญาเต่างอย”  เรือ่งเล่าเกีย่วกับ 

การที่ “พญาเต่างอย” ไปเข้าฝันหรือการฝันเห็นรูปปั้น “พญาเต่างอย” และเรื่องเล่าเกี่ยวกับการเป็นพื้นที่ยอดนิยม

ของ “คอหวย” เช่น เศรษฐี 10 ล้าน! มาไหว้ เต่างอย หลังให้โชค แอบกระซิบเลขเด็ด ชาวบ้านแห่ซื้อตาม (2561) 

ฮือฮาแห่แก้บน!! ‘พญาเต่างอย’ เข้าฝัน ดญ. บอกเลข 86 ตรง ๆ รวยกันยกหมู่บ้าน ขบวนกระบะแห่ไหว้ขอบคุณ 

(2559) ชาวบ้านแตกตื่น!! “พญาเต่างอย” โดนคุณไสยที่คอมีเลือดไหล!! ด้านผู้ใหญ่บ้านฝันเห็นเลขจากพญาเต่า  

กับเหตุการณ์เหลือเชื่อ!! (2559) มาแล้ว!! คอหวยทุกสารทิศ มุ่งหน้าสกลนคร แห่ขอเลขเด็ดพญาเต่างอย (2559)

เรือ่งเล่า “พญาเต่างอย” ทีป่รากฏในข่าวหวยจงึเต็มไปด้วยเรือ่งราวความร�า่รวยของผูค้นจ�านวนมากทีโ่ชคด ี

จาก “เลขเด็ดพญาเต่างอย” หรอืการมาสกัการะ “พญาเต่างอย” ท�าให้ “พญาเต่างอย” และอ�าเภอเต่างอยได้กลายเป็น 

พ้ืนทีท่่องเทีย่วยอดนิยมแห่งใหม่ของจังหวดัสกลนคร ดังจะเหน็ว่าในปี พ.ศ. 2561 มรีายการท่องเทีย่วทีน่�าเสนอเกีย่วกบั  

“พญาเต่างอย” และอ�าเภอเต่างอยหลายรายการ เช่น แหม่มบ๊อบ Let’s go ตอนที่ 049 – เต่างอย (MamBob 

Let’s go EP – 049 – “Tao Ngoi”) สองสาวตะลอนเที่ยว | EP: 8 | “พญาเต่างอย” อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

รายการคู่ซ่าภารกิจแซ่บ ตอน เที่ยวสกลวันเดียวละเบ๋อ (เต่างอย ท่องเที่ยว, 2561)

นอกจากเรื่องราวความร�่ารวยท่ีปรากฏในเรื่องเล่า “พญาเต่างอย” ในพื้นที่ข่าวแล้ว ยังมีคติความเชื่อ 

เกีย่วกบัเต่าในด้านความอุดมสมบูรณ์และอายยุนื ดงัทีอ่�าเภอเต่างอยได้จดัพธิมีงคลสมรสหมูใ่นวนัวาเลนไทน์ปี พ.ศ. 2560  

หน้ารูปปั้น “พญาเต่างอย” เพราะเชื่อว่าจะท�าให้ชีวิตคู่ยืนยาวเหมือนเต่าที่มีอายุนับร้อยปี (พญาเต่างอยเป็นพยาน! 

สกลนครจัดสมรสหมู่ เช่ือครองรักยาวนานเหมือนอายุเต่า, 2560) ความสอดคล้องของเรื่องเล่า “พญาเต่างอย”  



เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” : ต�านานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป



ทีเ่กีย่วข้องกับความร�า่รวยมัง่คัง่ ความโชคดขีองผูค้นและเหตอุศัจรรย์ต่าง ๆ  ในพืน้ทีข่่าวกบัสญัลกัษณ์เต่าทีม่คีวามหมาย 

ในด้านความอุดมสมบูรณ์และการมีอายุยืนจึงน�าไปสู่กระแสความนิยมของ “พญาเต่างอย” ในฐานะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 

ด้านโชคลาภและความมั่งคั่งร�่ารวย

เพลงเต่างอยของจินตหรา พูนลาภ: ต�านานพื้นบ้านกับเพลงอีสานป๊อป

เพลงเต่างอยของจนิตหรา พูนลาภได้รบัความนยิมอย่างต่อเนือ่งนับแต่เผยแพร่เพลงในปี พ.ศ. 2559 จนถงึ

ปี พ.ศ. 2561 กระแสความนยิมยงัไม่ลดลง ดงัท่ีพบว่าปี พ.ศ. 2561 เพลงเต่างอยได้รบัรางวลัเพลงดงัแห่งปี อนัดบัท่ี 1  

และจินตหรา พูนลาภได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในหมวดนักร้องหญิงแห่งปี จากผลส�ารวจ “รางวัลแห่งปีของคนอีสาน 

ปี 2561” หรืออีสานโพล (E – Saan Poll) ของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งส�ารวจความคิดเห็นของคนอีสานในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด (ผลส�ารวจเรื่องรางวัล

แห่งปีของคนอีสาน ปี 2561, 2561)

เพลงเต่างอยได้รบัความนยิมและเป็นทีรู้่จกัอย่างแพร่หลาย ไม่ใช่เฉพาะในกลุม่คนอสีาน แต่ได้รบัความนยิม 

ในหมูค่นเมืองโดยเฉพาะคนกรงุเทพฯ ด้วย ดงัทีเ่กดิผลงานการขับร้องและเลยีนแบบของศลิปินนกัร้องและประชาชนทัว่ไป 

อย่างมากมายดังท่ีปรากฏคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเพลงเต่างอยจ�านวนถึง 842,000 คลิป ในการค้นหาจากเว็บไซต์กูเกิล 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562) นอกจากเพลงเต่างอยในสื่อแล้วผู้เขียนพบว่าเพลงเต่างอยแวดล้อมอยู่ในวิถีชีวิต

ของคนไทย ไม่ว่าจะในร้านอาหาร งานโรงเรียน งานวันเกิดหรืองานปีใหม่ ตลาดนัดหรือห้างสรรพสินค้า ในโรงงาน

หรือในมหาวิทยาลัย 

ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเพลงเต่างอยจึงเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) ที่ได้รับ

ความนยิมและแพร่หลายไปในกลุม่คนท่ัวไปทุกเพศทกุวยัในยคุอตุสาหกรรมเพลงลกูทุง่ทีค่นฟังเพลงผ่านช่องทางต่าง ๆ   

ในอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นช่องทางโดยตรงของศลิปินอย่าง JINTARA CHANNEL OFFICIAL ทางยทูบู การดาวน์โหลด

เพลงผ่านแอปพลเิคชนัต่าง ๆ  หรอืผ่านสือ่สงัคมออนไลน์อย่างเฟซบุก๊ ตลอดจนการผลติซ�า้ ผ่านสือ่วทิยแุละโทรทศัน์ 

เพลงเต่างอยจึงมิใช่จ�ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มผู้ฟังคนอีสานแต่เข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ใกล้ตัว 

เช่น สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก 

ปรากฏการณ์ที่เพลงลูกทุ่งอีสานสมัยใหม่ได้รับความนิยมในหมู่คนท่ัวไปโดยเฉพาะคนในสังคมเมืองนี้  

เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของเพลง “อีสานป๊อป” หรือ “อีสานอินด้ี” ที่ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย (2561) อธิบายถึง

ลกัษณะของเพลงประเภทดงักล่าวว่า “หยบิเอาค�าร้องอสีานมารวมกบัดนตรสีมยัใหม่” และ “เพลงเหล่านีไ้ม่ได้เป็นเพยีง  

‘เพลงอีสาน เพื่อคนอีสาน’ อีกต่อไป แต่เป็นเพลงอีสานสไตล์ใหม่ที่ทุกคนฟังได้ ถึงแม้จะแปลเนื้อร้องไม่ได้ทั้งหมด 

แต่ท่วงท�านองที่ติดหูก็กระจายเข้าไปสู่ความนิยมของผู้คน” 

พัฒนา กิติอาษา (2553: 153 – 154) ได้กล่าวถึงวัฒนธรรมดนตรีอีสานในฐานะวัฒนธรรมดนตรีสมัยนิยม 

(popular music) ว่าเป็นดนตรีทีม่ลีกัษณะเป็นสนิค้าทีมุ่ง่ตอบสนองผูบ้รโิภคโดยตรง และเป็นผลผลติของศลิปินอาชีพ 

ที่น�าวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านมาสืบทอดและพัฒนาให้ทันสมัยและตามกระแสวัฒนธรรมเมือง ดนตรีสมัยนิยมอีสาน

ในความหมายของ พัฒนา กิติอาสา ได้แก่ เพลงลูกทุ่ง หมอล�า และเพลงเพื่อชีวิต เพลงเหล่านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิต

คนในชนบทและคนยากจน แม้ดนตรีเหล่านี้จะผลิตขึ้นในเมืองแต่ไม่ได้แยกขาดจากชนบท กลุ่มผู้ฟังผู้ชมไม่ใช่แค ่

คนอสีานในบ้านเกดิแต่รวมถึงคนอสีานท่ีไปประกอบอาชีพต่างถิน่ ไปเป็นแรงงานในเมอืง ตลอดจนแรงงานในต่างประเทศ  

ท�าให้พัฒนา กิติอาษา (2553: 145 – 146) มองว่าดนตรีอีสานสมัยนิยมเหล่านี้ได้พัฒนาตัวเองให้กลายเป็น  



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



“เรื่องเล่าร้อยกรองบันทึกอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการในระหว่างการเดินทางของคนไกลบ้าน” (emotional 

and musical/poetical narratives of people in their labor diaspora) และเป็น “สถาบันทางสงัคมของคนพลดัถิน่”  

(migrant/diasporic institute) 

เนือ้หาเพลงเต่างอยของจนิตหรา พนูลาภ ทีก่ล่าวถงึสาวเต่างอยรอคอยคนรกัทีบ้่านเกดิและการวอนขอพร  

“พญาเต่างอย” ให้น�าคนรักกลับคืนมาหาตน รวมถึงการสืบทอดดนตรีหมอล�าและการใช้ค�าอีสานผสมผสานจังหวะ

ดนตรีสมัยใหม่ การแสดงของศลิปิน การแต่งกายชดุพืน้เมอืง การน�าเสนอท่าเต้น การเผยแพร่ผ่านช่องทางสือ่อนิเทอร์เนต็ 

และสือ่โซเชยีล ท�าให้เพลงเต่างอยเข้าถงึคนอสีานและคนกลุม่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยูท่ีใ่ด อตุสาหกรรมดนตรที�าให้เพลงเต่างอย 

ได้รบัความนยิมอย่างมาก องค์ประกอบเหล่านีข้องกระบวนการผลิตเพลงเต่างอยจึงสอดคล้องกบัลักษณะของดนตรีอสีาน 

สมัยนิยมที่ พัฒนา กิติอาษา ตั้งข้อสังเกต

ปรากฏการณ์เพลงอสีานสมยันยิมหรอือสีานป๊อปด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่ง ดงัจะเหน็ว่าในปัจจบุนัเพลงลกูทุง่ 

อีสานหลายเพลงโดยเฉพาะเพลงที่พัฒนามาจากหมอล�าซ่ิงซ่ึงมีจังหวะสนุกสนานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

ในกลุ่มผู้ฟังในสังคมเมือง เช่น เพลงขอใจแลกเบอร์โทร ของหญิงลี ศรีจุมพล เพลงผู้สาวขาเลาะ ของล�าไย ไหทองค�า  

นอกจากความนิยมในเพลงอีสานป๊อปท่ีมีอยู่อย่างต่อเน่ืองแล้ว จินตหรา พูนลาภก็เป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมและ

อยู่ในวงการมาต่อเน่ืองถึง 30 ปี และมีฉายาว่าเป็น “นักร้องสาวเสียงพิณ” (เปิดชีวิต! จินตหรา เลี้ยงครอบครัว  

20 ชีวิต หาเงินได้ก็ยกให้ญาติ 80%, 2560) ชื่อเสียงของศิลปิน กระแสนิยมเพลงอีสานป๊อป และความสนุกสนาน

ของเพลงเต่างอยจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เพลงเต่างอยได้รับความนิยมในระดับประเทศ

นอกจากความสนุกสนานของท่วงท�านอง จังหวะและท่าเต้นเพลงเต่างอยแล้ว ปัจจัยอีกประการหนึ่ง 

ท่ีท�าให้เพลงเต่างอยได้รับความนิยมน่าจะมาจากเนื้อหาของเพลง เพลงเต่างอยพูดถึงความรักที่ไม่สมหวังของสาว 

ชาวเต่างอยทีอ้่อนวอนขอพร “พญาเต่างอย” ให้ดลใจชายคนรกัให้กลบับ้านเกดิมาหาเธอ แม้ว่าเรือ่งราวความรกัเช่นนี ้

จะเป็นประสบการณ์ทัว่ไปทีท่�าให้เพลงรกัเข้าถงึคนได้ง่ายอยูแ่ล้ว แต่ส่ิงทีน่่าสนใจในเพลงเต่างอยคอื การกล่าวถงึสิง่

ศักดิ์สิทธิ์ ต�านานและสถานที่ต่าง ๆ ในเพลง ดังนี้

ส่งหัวใจ ข้ามเทือกเขาภูพาน วอนปาฎิหาริย์ ผาแดงนางไอ่

องค์พังคีนี้ต�านานบั้งไฟ ช่วยดลใจอ้ายคิดฮอดคนคอย

……………………………. ……………………………………..

สาธุเด้อ พญาเต่างอย ลบูกระดองค่อย ๆ  น�า้ตาย้อยไหลตก

มามื้อนี่ได้มาขอโชค มามื้อนี่ลูกได้มาขอโชค

วอนเต่างอยช่วยโบก โบก โบก โบก โบก  ใจอ้ายคืนเต่างอย

(เต่างอย – จินตหรา พูนลาภ, 2560)

ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ต�านานพื้นบ้านและสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสกลนครที่ปรากฏในเนื้อเพลงเต่างอย ได้แก่  

“พญาเต่างอย” อ�าเภอเต่างอย หนองหาร เทอืกเขาภพูาน นทิานผาแดงนางไอ่ซึง่สมัพนัธ์กับต�านานบัง้ไฟ ลกัษณะเช่นนี้ 

สอดคล้องกบัที ่พฒันา กติอิาษา (2553: 184) กล่าวถึงลกัษณะเด่นในการสร้างสรรค์เนือ้เพลงของเพลงอสีานสมัยนยิม 

ทีม่กีารน�าสถานทีใ่นท้องถิน่อสีานมาน�าเสนอความเป็นอสีานในฐานะบ้านเกดิเมอืงนอนว่า “เนือ้เพลงและกลอนล�าอสีาน 

มธีรรมเนียมของการเล่าเรือ่งทีผู่กพนักบัชือ่และต�านานสถานที ่ครเูพลงลกูทุง่มกีลวธิสี�าคัญในการแนะน�าหรอืบอกเล่า 

สถานท่ีต่าง ๆ  ในภาคอสีาน โดยการสมมตเิรือ่งราวความรกัของหนุม่สาวจากท้องถ่ินต่าง ๆ ” การกล่าวถงึส่ิงศกัด์ิสทิธ์ิ 



เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” : ต�านานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป



ต�านานและสถานท่ีท่ีสมัพนัธ์กบัวถีิชีวติอสีานในเพลงเต่างอยจงึเชือ่มโยงคนอสีานทัง้ในอสีานเองและทีไ่ปท�างานต่างถิน่ 

ทัง้ในและนอกประเทศไทยเข้ากบัแผ่นดนิอสีานอนัเป็นบ้านเกดิเมืองนอน ท�าให้เพลงเต่างอยมสีถานภาพเป็น “สถาบัน

ทางสังคมของคนพลัดถิ่น” นั่นคือคนอีสานพลัดถิ่นที่เข้ามาท�างานในกรุงเทพฯ และกระจายอยู่ทั่วประเทศ

เนื้อเพลงเต่างอยกล่าวถึง “เต่างอย” ในสองความหมายคือ “พญาเต่างอย” ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์  

และอ�าเภอเต่างอยในฐานะพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคู่รัก เพลงเต่างอยได้กลายเป็นสะพานวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง 

โลกของอีสานและความเป็นชนบทท่ีผูกพันกับบ้านเกิดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในท้องถิ่นนับถือบูชาให้เข้ามาใกล้ชิด

คนในสังคมเมือง

นอกจากปัจจยัจากตวัเพลงแล้ว ตัวศลิปินคอืจินตหรา พนูลาภก็เป็นสือ่กลางทีท่�าให้เรือ่งเล่า “พญาเต่างอย”  

แพร่หลายมากขึ้น เพราะจินตหราต้องการน�าเสนอเพลงที่สื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองภาคอีสาน (เปิดตัวแรง!  

จินตหรา ปล่อยเอ็มวีเพลง “เต่างอย” ทะลุแสนวิว!, 2561) และยังมีเรื่องเล่าระหว่างจินตหรากับ “พญาเต่างอย” 

ดังที่จินตหรา พูนลาภให้สัมภาษณ์ถึงเหตุบังเอิญเกี่ยวกับเพลงเต่างอย เช่น การที่มีแฟนเพลงถูกหวยจึงจ้างเธอ 

ไปแสดงแก้บนกบั “พญาเต่างอย” ทีอ่�าเภอเต่างอย ท�าให้เธอน�าเพลงเต่างอยทีย่งัไม่ได้เผยแพร่ไปขบัร้องเพือ่บวงสรวง 

แต่เพลงนีก้ลบัได้รบัความนยิมมากกว่าเพลงทีเ่ธอตัง้ใจเผยแพร่ (เร่ืองเล่าเช้านี ้‘จนิตหรา พนูลาภ’ อวดลกูคอสะท้าน 

โชว์เพลงมัน ‘เต่างอย’, 2560; “จินตหรา พูนลาภ” เล่นของ!!! หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับมาดัง: เล่นใหญ่ จดัใหญ่  

18 ก.ค.60 [1/2], 2560) รวมถึงเรื่องราวการไปบวงสรวง “พญาเต่างอย” ของจินตหราหลังกระแสเพลงเต่างอย 

ในยูทูบได้รับความนิยมอย่างมาก ท�าให้จินตหรากลับไปบวงสรวงขอบคุณและแก้บน “พญาเต่างอย” อีกหลายครั้ง 

เช่น งานบวงสรวง “พญาเต่างอย” งานไหลเรอืไฟไหว้สา “พญาเต่างอย” ปี 2560 คอนเสร์ิตแสดงสดหลงัมยีอดผูเ้ข้าชม 

เพลงเต่างอยในยูทูบ 20 ล้านวิว งานบวงสรวง “พญาเต่างอย” งานไหลเรือไฟไหว้สา “พญาเต่างอย” ปี 2561  

การท่ีจนิตหราไปบวงสรวง “พญาเต่างอย” ท�าให้ช่ือเสียงและเร่ืองราวของ “พญาเต่างอย” แพร่หลายไปควบคู่ไปกับ 

เพลงเต่างอยและจินตหรา พูนลาภ  จินตหรา พูนลาภจึงกลายเป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงระหว่าง “พญาเต่างอย” และ

อ�าเภอเต่างอยในสกลนครกับแฟนเพลงท่ัวประเทศที่ได้รับฟังเพลงเต่างอย ท�าให้ชื่อเสียงของ “พญาเต่างอย” และ

อ�าเภอเต่างอยแพร่หลายในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2561 พร้อม ๆ กับการขยายตัวของกระแสนิยมเพลงเต่างอย 

สรุปและอภิปรายผล
เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” ที่น�าเสนอผ่านต�านานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงเต่างอยนั้นมีความหลากหลาย 

และสื่อความหมายที่แตกต่างกัน เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” ท่ีชาวอ�าเภอเต่างอยเลือกข้ึนมาน�าเสนอผ่านสัญลักษณ์ 

“พญาเต่างอย” คือการแสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวเต่างอย โดยน�าต�านานหมู่บ้านมาสร้างสัญลักษณ์

ประจ�าอ�าเภอเต่างอย นอกจากนัน้ยงัน�าเสนอ “ความเป็นชาวเต่างอย” ผ่านเร่ืองเล่าในพระธาตุเจดีย์กสัสปะชยมงคล

ในวัดศิริมังคละเต่างอยของหมู่บ้าน เพื่อบอกเล่าแก่นักท่องเที่ยวว่าแม้บรรพบุรุษของชาวเต่างอยจะอพยพมาจาก

ประเทศลาว แต่ปัจจุบันชาวเต่างอยคือคนไทยที่มีความผูกพันกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ “พญาเต่างอย” 

จงึเป็นสญัลกัษณ์หลกัในการแสดงตวัตนของคนเต่างอย และน�าเสนอเรือ่งราวของชาวเต่างอยผ่านสญัลกัษณ์ทีส่ร้างขึน้ 

สู่สายตาของนักท่องเที่ยว

ส่วนเรื่องเล่าของ “พญาเต่างอย” ท่ีปรากฏในข่าวหวยเต็มไปด้วยเรื่องราวของความศักด์ิสิทธ์ิในการ 

บนัดาลโชคลาภ เรือ่งราวของผูค้นทีร่�า่รวยจากการมาไหว้ “พญาเต่างอย” และเหตอุศัจรรย์ต่าง ๆ  เกีย่วกบั “พญาเต่างอย”  

“พญาเต่างอย” ถูกน�าเสนอในฐานะส่ิงศักดิส์ทิธิข์องอ�าเภอเต่างอย จงัหวัดสกลนคร โดยเฉพาะความศกัด์ิสิทธ์ิในด้าน



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



การให้ “เลขเด็ด” “พญาเต่างอย” ในพื้นที่ข่าวหวยจึงเป็นสัญลักษณ์ของความร�่ารวยจากการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ 

ความศกัดิส์ทิธ์ิของ “พญาเต่างอย” ถกูผลิตซ�า้ในวงกว้างผ่านเพลงเต่างอยของจินตหรา พนูลาภ ท�าให้คนท่ัวไปได้รู้จัก  

“พญาเต่างอย” แห่งอ�าเภอเต่างอยในฐานะสิง่ศกัดิสิ์ทธิข์องภาคอสีาน กระแสนยิมเพลงเต่างอยยิง่ท�าให้ชือ่เสียงของ 

“พญาเต่างอย” ขยายวงกว้างมากข้ึน เรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์ของ “พญาเต่างอย” ในข่าวหวยและเพลงเต่างอย 

จงึท�าให้ “พญาเต่างอย” เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับประเทศและท�าให้อ�าเภอเต่างอยกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

ที่ได้รับความนิยมของจังหวัดสกลนคร

แม้เรื่องเล่าของ “พญาเต่างอย” ในฐานะต�านานหมู่บ้านจะแตกต่างจากเรื่องเล่าที่ปรากฏในข่าวหวยและ

เพลงเต่างอย แต่จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “พญาเต่างอย” ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กลายเป็นเรื่องเล่า

กระแสหลักในการรับรู้ของคนทั่วไปผ่านข่าวหวยและเพลงอีสานป๊อปที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศ สิ่งที่น่าสนใจคือ 

“พญาเต่างอย” ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ใหม่ท่ีเพิง่สร้างข้ึนไม่นานกลายเป็นทีรู่จ้กัในฐานะสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิทีบ่นัดาลโชคลาภและ

เป็นเป้าหมายของ “นกัเล่นหวย” ทัว่สารทศิ กระแสเร่ืองเล่าความศกัด์ิสิทธิข์อง “พญาเต่างอย” จึงยิง่ท�าให้ผู้คนหล่ังไหล 

ไปสักการบูชา “พญาเต่างอย” “พญาเต่างอย” จึงเป็นสัญลักษณ์ของอ�าเภอเต่างอยอย่างแท้จริง แม้ว่าความหมาย

ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะโดดเด่นกว่าต�านานการตั้งหมู่บ้านก็ตาม

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องเล่า “พญาเต่างอย” ยังท�าให้มองเห็นว่านอกจากคนอีสานจะมีขุมคลัง 

ทางวัฒนธรรมเป็นต้นทุนชีวิตแล้ว คนอีสานยังมีศักยภาพในการน�าทุนทางวัฒนธรรมของตนมาต่อยอดเป็นสิ่งใหม่ 

ไม่ว่าจะเป็นการน�าต�านานหมูบ้่านมาสร้างสรรค์ “พญาเต่างอย” เพือ่เสนอเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของตนผ่านสญัลกัษณ์ 

ประจ�าอ�าเภอ หรือการน�าต�านานท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์เพลงลูกทุ่งอีสานหรือเพลงอีสานป๊อป 

นอกจากนีใ้นปัจจบัุนชาวอ�าเภอเต่างอยมีประเพณไีหลเรอืไฟล�าน�า้พงุ ไหว้สา “พญาเต่างอย” ในวนัเพญ็ 15 ค�า่เดือนสบิ 

ของทุกปีซึ่งเป็นประเพณีไหลเรือไฟท่ีสืบทอดกันมาของหมู่บ้าน แต่เมื่อมีการสร้างรูปปั้น “พญาเต่างอย” ก็เพิ่ม 

การบวงสรวง “พญาเต่างอย”ในประเพณีไหลเรือไฟด้วย เรื่องเล่าความศักด์ิสิทธิ์ของ“พญาเต่างอย” จึงกลายเป็น

ต�านานใหม่ที่ผนวกกับความเชื่อและประเพณีเดิมของชาวอ�าเภอเต่างอยและแสดงให้เห็นการขยายตัวของเรื่องเล่า 

“พญาเต่างอย”

การศึกษาเรื่องเล่า “พญาเต่างอย” เป็นกรณีศึกษาหนึ่งท่ีท�าให้มองเห็นความแตกต่างของแนวคิดเรื่อง 

“คติชนสร้างสรรค์”* และ “การสร้างสรรค์จากคติชน” อย่างชัดเจน ศิราพร ณ ถลาง (2562: 6) ได้อธิบายถึง 

ความแตกต่างระหว่าง “คติชนสร้างสรรค์” กับ “สิ่งที่สร้างสรรค์จากคติชน” ว่า 

...ถ้าจะเคร่งครัดตามหลักวิชาคติชนวิทยา เวลาที่พูดถึง “คติชนสร้างสรรค์”  

ควรจะต้องใช้กบัข้อมลูคตชินประเภทใดประเภทหนึง่ทีไ่ด้รบัการสร้างสรรค์ใหม่ในบรบิท

ปัจจบัุน เช่น “ประเพณีสร้างสรรค์” ท่ีเป็นประเพณใีหม่แต่องิรากเหง้าทางความเช่ือหรอื

ประเพณีเดิม...

แต่ทกุวนันี ้ดเูหมอืนจะมกีารใช้ค�าว่า “คตชินสร้างสรรค์” ในอกีความหมายหนึง่ด้วย  

คือใช้ในความหมายว่าเป็น “สิ่งสร้างสรรค์จากคติชน” โดยใช้กับส่ิงท่ีไม่ใช่ข้อมูลคติชน 

*ศิราพร ณ ถลาง (2562: 25) อธิบายว่า “คติชนสร้างสรรค์” หมายถึง “คติชนที่มีการสร้างใหม่หรือผลิตซ�้าในบริบท 

ทางสังคมไทยปัจจุบันในลักษณะของการสืบทอดคติชนในบริบทใหม่, การประยุกต์คติชน, การ “ต่อยอด” คติชน, การตีความใหม่

และสร้างความหมายใหม่,หรือ การน�าคตชินไปใช้เพือ่ “สร้างมลูค่าเพิม่” หรอื เพือ่สร้างอตัลกัษณ์ของท้องถิน่หรอือตัลกัษณ์ชาตพินัธุ”์
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ซึง่มกัพบในกรณทีีใ่ช้เรยีก “สินค้าสร้างสรรค์” ต่าง ๆ เช่น หน้ากากผตีาโขน พวงกญุแจโนรา  

แชมพูนางผมหอม พิซซ่าชาละวัน เสื้อยืดลายต่าง ๆ ซึ่งสินค้าเหล่านี้อ้างอิงและมีที่มา

จากนิทาน/ต�านาน/ประเพณี

“พญาเต่างอย” และ ประเพณ“ีไหว้สาพญาเต่างอย” ทีเ่กิดขึน้ไม่นานมานีห้ลงัการก่อสร้าง “พญาเต่างอย”  

ในปี พ.ศ. 2555 แสดงให้เห็นการเลื่อนไหลจากสิ่งที่สร้างสรรค์จากคติชนกลายเป็น “คติชนสร้างสรรค์” ได้ในที่สุด 

ดังจะเห็นว่ารูปปั้น “พญาเต่างอย” ในระยะแรกเป็นเพียงรูปปั้นสัญลักษณ์ของการต้ังหมู่บ้าน แต่ในปัจจุบัน 

เร่ืองเล่าเกีย่วกับเหตุอศัจรรย์และการบนัดาลโชคลาภของ “พญาเต่างอย”ทีแ่พร่สะพดัผ่านวถิชีาวบ้านและ “ข่าวหวย”  

ในพื้นที่สื่อมวลชนในช่วงปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมาได้ท�าให้รูปปั้นเต่างอยกลายเป็น “พญาเต่างอย” ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 

ประจ�าอ�าเภอเต่างอยซึง่เป็นทีน่บัถอืศรัทธาของคนสกลนครและคนท่ัวไป “พญาเต่างอย” จึงเป็นความเชือ่ใหม่ท่ีเกดิขึน้ 

จากปรากฏการณ์ “คตชินสร้างสรรค์” และอาจแสดงให้เห็นการเล่ือนไหลจากสิง่ทีส่ร้างสรรค์จากคตชินท่ีกลายมาเป็น 

คติชนสร้างสรรค์ในท่ีสุด ความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับ “พญาเต่างอย” ยังท�าให้เกิดการสร้างสรรค์ประเพณี 

“ไหว้สาพญาเต่างอย” ประจ�าปี แม้ว่าจะเป็นประเพณีใหม่แต่ก็ได้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีไหลเรือไฟ 

ที่เป็นประเพณีเดิมในช่วงออกพรรษาของชุมชน

กล่าวได้ว่า“พญาเต่างอย” เป็นความเชือ่ใหม่ทีเ่กดิขึน้โดยมรีากฐานมาจากต�านานการต้ังหมูบ้่านและทีม่า

ของชื่อหมู่บ้านเต่างอย ส่วนประเพณีที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่อย่างประเพณี “ไหว้สาพญาเต่างอย” ก็เป็นประเพณี 

ทีอ้่างองิกบัประเพณไีหลเรอืไฟท่ีมมีาแต่เดิมโดยผนวกรวมประเพณใีหม่เพิม่ในประเพณเีดมิ กลายเป็น “งานไหลเรอืไฟ 

ไหว้สาพญาเต่างอย” ส่วนเพลงเต่างอยของจนิตหรา พูนลาภนัน้กล่าวได้ว่าเป็นสินค้าสร้างสรรค์รูปแบบหนึง่ทีเ่กิดจาก 

ศกัยภาพของครเูพลงอสีานท่ีน�าความเชือ่เกีย่วกับ “พญาเต่างอย” และนทิานผาแดงนางไอ่หรือต�านานบัง้ไฟอนัเป็น

คตชินของคนอสีานมาสร้างสรรค์เป็นเพลงอสีานป๊อปร่วมสมยัทีค่รองใจแฟนเพลงทัว่ประเทศ เพลงเต่างอยจงึกลายเป็น 

เรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่สนับสนุนและช่วยขยายรากของกระแสความศรัทธาของ “พญาเต่างอย” ให้แพร่หลาย 

ไปสู่คนทั่วไป เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” จึงมิได้ครองพ้ืนที่เพียงในอ�าเภอเต่างอย แต่ได้ขยายพ้ืนที่ทางความเชื่อ 

ไปยังคนกลุ่มอื่น ๆ ผ่านการแพร่กระจายทางข่าวหวยและเพลงเต่างอย ท�าให้เกิดพื้นที่ใหม่ ๆ ของความเชื่อเกี่ยวกับ 

“พญาเต่างอย” ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีบันดาลโชคลาภโดยเฉพาะโชคจากการเสี่ยงดวง “เลขเด็ด” ที่เป็นความหวัง

ของ “คอหวย” ชาวไทย
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พญาเต่างอยเป็นพยาน! สกลนครจัดสมรสหมู่ เชื่อครองรักยาวนานเหมือนอายุเต่า. (2560). เข้าถึงเมื่อ  

30 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/858262

มหาชนแห่ไหว้ “พญาเต่างอย” คึกคัก งวดนี้เจ้ามือขอจ่ายแค่ครึ่งเดียว! เผยเต่างอยเข้าฝันให้เลขเด็ด. (2559).  

เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/view_ newsonline.

php?newsid=1471157597

มาเร็วเคลมเร็ว! พชร์ อานนท์ ปล่อยทีเซอร์แรก หอแต๋วแตก แหกต่อไม่รอแล้วนะ. (2561). เข้าถึงเมื่อ  

30 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://movie.mthai.com/movie-news/242613.html

มาแล้ว!! คอหวยทุกสารทิศ มุ่งหน้าสกลนคร แห่ขอเลขเด็ดพญาเต่างอย. (2559). เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2561. 

เข้าถึงได้จาก https://www.thairath.co.th/content/691071

มาแล้ว! มาแล้ว! หวย ‘พญาเต่างอย’ งวดนี้ให้จ้องชัด ๆ ที่หน้าอกรูปปั้น ชาวบ้านถูกรางวัลแห่แก้บน. (2560 ). 

เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/breaking-news/

news_234005

มาแล้ว! เลข “พญาเต่างอย” หลังงวดที่แล้วรวยยกต�าบล มีคนถูกรางวัล 30 ล้านจะมาแก้บนด้วย. (2559).  

เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/view_newsonline. 

php?newsid=1469534346

แม่นจริง! ‘พญาเต่างอย’ ถูกกันทั้งอ�าเภอ ชาวบ้านปลดหนี้. (2559). เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก 

https://news.mthai.com/general-news/510662.html

เรื่องเล่าเช้านี้ ‘จินตหรา พูนลาภ’ อวดลูกคอสะท้าน โชว์เพลงมัน ‘เต่างอย’. (2560). เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 

2561. เข้าถึงได้จาก https://www.youtube.com/watch?v=-NoNvt4mc2o
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โรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูปที่ 3 (เต่างอย). เข้าถึงเมื่อ 26 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก  

http://www.doikham.co.th/The-Third-Royal-Factory-Tao-Ngoi 

เลขเด็ดเชียงใหม่!! ฮือฮาเต่างอยให้หวยรวยอื้องวดที่แล้ว – อายุนายกฯเกลี้ยงแผง. (2561). เข้าถึงเมื่อ  

30 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_890213

เศรษฐี 10 ล้าน! มาไหว้ เต่างอย หลังให้โชค แอบกระซิบเลขเด็ด ชาวบ้านแห่ซื้อตาม. (2561). เข้าถึงเมื่อ  

30 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/aroundthailand/news_1570404

เศรษฐี 30 ล้านส่งญาติแก้บน นายกฯ ฝันอีกแล้ว!!! พญาเต่างอยบอกเลขตรง ๆ. (2559). เข้าถึงเมื่อ 25 ธันวาคม 

2561. เข้าถงึได้จาก https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid= 1469599464

สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต. (2559). เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก  

http://www.sakonnakhon.go.th/2015/Chapter1.pdf

หนุ่มรวยหวย 12 ล้าน! โร่ไหว้ พญาเต่างอย เผยมาเข้าฝัน ขอให้ซื้อเลขค�าสั่งคสช. (2561). เข้าถึงเมื่อ 30 ธันวาคม 

2561. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/หวย/news_1961393

แห่ซื้อตามเลขเด็ดเซียมซีพญาเต่างอย หลังมีคนถูกหวยรวยนับล้าน ให้จะ ๆ 3 ตัวตรง. (2561). เข้าถึงเมื่อ  

30 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://www.khaosod.co.th/social-trend/news_732694

แหม่มบ๊อบ Let’s go ตอนที่ 049 – เต่างอย (MamBob Let’s go EP – 049 – “Tao Ngoi”). (2561).  

เข้าถึงเมือ่ 25 ธนัวาคม 2561. เข้าถงึได้จาก https://www.youtube.com/watch?v= TyKuOuYa2z8

ฮือฮาแห่แก้บน!! ‘พญาเต่างอย’ เข้าฝัน ดญ. บอกเลข 86 ตรง ๆ รวยกันยกหมู่บ้าน ขบวนกระบะแห่ไหว้ขอบคุณ. 

(2559). เข้าถึงเมือ่ 30 ธนัวาคม 2561. เข้าถงึได้จาก https://www.khaosod.co.th/ breaking-news/ 

news_79604

แผ่นป้ายจารึก

ประวัติบ้านเต่างอย. (2561). วัดศิริมังคละเต่างอย อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร. 27 ตุลาคม 2561.

ประวัติวัดศิริมังคละเต่างอยและปู่ตากุดนาแซง. (2561). วัดศิริมังคละเต่างอย อ�าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร.  

27 ตุลาคม 2561.

เนื้อเพลงเต่างอย

ขับร้อง: จินตหรา พูนลาภ ค�าร้อง/ท�านอง: สุริยันต์ ปากศรี เรียบเรียง: สวัสดิ์ สารคาม

* สาวเต่างอยรอคอยอ้าย อ้ายบ่จ�าสัญญาวางปล่อย

เต่างอยรอคอยอ้าย เต่างอยรอคอยอ้าย แม้ความหวังพังลงลมลอย

เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า เต่า แม้ความหวังพังลงลมลอย

เต่างอย เต่างอย เต่างอย เต่า เต่า เต่า งอย วอนเต่างอยอ่อยใจ

หายไปใสพี่มิดจีลีละเด้อ ให้อ้ายคืนบ้านเฮา (ซ�้า *)

ไปสิเลอแจใดเล่าเออ *** ไม่มีเสื่อมคลายมลายพอถอย

บ่าวอ�าเภอเดียวกัน นั้นท�าใจน้องขม สาธุเด้อ พญาเต่างอย

ก่อนสองเฮาเคียงคู่ภิรมย์ ลูบกระดองค่อย ๆ น�้าตาย้อยไหลตก



เรื่องเล่า “พญาเต่างอย” : ต�านานหมู่บ้าน ข่าวหวย และเพลงอีสานป๊อป



ก่อนสองเฮาเคียงคู่ภิรมย์ มามื้อนี่ได้มาขอโชค

พนมมือกราบก้ม ขอโชคที่เต่างอย (ซ�้า *) มามื้อนี่ลูกได้มาขอโชค

ไม่มีเสื่อมคลาย มลายพอถอย วอนเต่างอยช่วย

ชายคนเดียวเทียวคิดฮอดจนจ่อย โบก โบก โบก โบก โบก

หัวใจสวอยเมือยม้อย ลอยลม ใจอ้ายคืนเต่างอย (ซ�้า **)

จากสกลเมืองหนองหารล่ม สาวเต่างอยต้อยต�่า

จากสกลเมืองหนองหารล่ม อ้ายบ่จ�าสัญญาวางปล่อย

ปล่อยน้องระทม ขื่นขมน�้าตาย้อย แม้ความหวังพังลงลมลอย

** ส่งหัวใจข้ามเทือกเขาภูพาน แม้ความหวังพังลงลมลอย

วอนปาฎิหาริย์ ผาแดงนางไอ่ วอนเต่างอยอ่อยใจ

องค์พังคีนี้ต�านานบั้งไฟ ให้อ้ายคืนบ้านเฮา

ช่วยดลใจอ้ายคิดฮอดคนคอย (ซ�้า * , *** )

สาวเต่างอยต้อยต�่า

ที่มา https://www.siamzone.com/music/thailyric





พิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อของชาวลาวเวียงบ้านหนองขาม นครปฐม*

The Lao Vieng “Lieng Pee Chao Pho” 

Ceremony at Nong Kham Village in Nakhonpathom Province

น�้ามนต์ บุษบงค์**

Nammon Busabong

บทคัดย่อ

บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์พิธีเล้ียงปีเจ้าพ่อของชาวลาวเวียงบ้านหนองขาม จังหวัดนครปฐม  

พิธนีีเ้ป็นพธิกีรรมทีช่าวลาวเวียงได้ยดึถือปฏบิตัแิละจดัขึน้เป็นประจ�าทกุปีในเดอืนหก ทีศ่าลเจ้าพ่อบ้านหนองขามซึง่ตัง้อยูภ่ายในหมูบ้่าน 

เพ่ือเซ่นไหว้เจ้าพ่อท้ัง 5 องค์ ได้แก่ เจ้าพ่อปูท่วด เจ้าพ่อหล้าผาแดง เจ้าพ่อแตงอ่อน เจ้าพ่อโพธิ์ใต้น�า้ และเจ้าพ่อสูนตัน และขอให้เจ้าพ่อ

ช่วยคุ้มครองให้ชาวบ้านในหมู่บ้านปลอดภัย พิธีที่จัดขึ้นนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ในช่วงเช้าเป็นการเซ่นไหว้เจ้าพ่อ และในช่วงบ่าย

เป็นการทิ้งกระทง พิธีกรรมนี้มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ชาวบ้าน เพราะเชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีดังกล่าว 

แล้วจะช่วยให้ตนเองและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข และปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ และในการสร้างความสามัคคีเป็นอันหน่ึง 

อนัเดยีวกนัให้แก่ชาวบ้านในชุมชนลาวเวียงบ้านหนองขามอีกด้วย

ค�าส�าคัญ: พิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อ, การทิ้งกระทง, ลาวเวียง, บ้านหนองขาม

บทน�า
ลาวเวียง หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ท่ีเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองในช่วงสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้

ถกูกวาดต้อนเข้ามาอยูใ่นประเทศไทย และเข้ามาต้ังถ่ินฐานอยูที่ร่าชบรีุก่อนแล้วจึงกระจายออกไปยงับริเวณใกล้เคยีง 

(สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554: 110) มีค�าเรียกผู้คนกลุ่มนี้หลายค�า บ้างก็เรียก ลาวเวียง ไทยเวียง ลาวตี้ หรือ 

ลาวใต้ ในบทความนี้ผู้วิจัยขอใช้ค�าว่า ลาวเวียง ตามที่ชาวบ้านหนองขามเรียกขานกลุ่มตัวเอง

ลาวเวียงเป็นกลุม่ชาตพินัธ์ุหน่ึง ในจ�านวน 56 กลุม่ชาตพัินธุใ์นประเทศไทย ทีต่ัง้ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีร่าบ และ 

มีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์มามากกว่าร้อยปี มีความแตกต่างจากกลุ่มชนอื่น ๆ และมีวัฒนธรรมประเพณี 

*รูปเกี่ยวกับพิธีกรรมทั้งหมดผู้เขียนเป็นผู้ถ่ายเองทั้งหมด

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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เป็นของตนเอง (แผนแม่บทการพฒันากลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2560, ม.ป.ป.) กลุม่ลาวเวยีงทีร่วมตัว

อยูกั่นหนาแน่นและเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็ง ได้แก่ กลุม่ทีต่ัง้รกรากอยูใ่นจงัหวดัราชบรุแีละสพุรรณบุร ี(สมทรง บุรษุพฒัน์ 

และคณะ, 2554: 100)

ส่วนจังหวัดนครปฐมเป็นอีกแห่งหนึ่งที่พบว่ามีลาวเวียงอพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้ ได้แก่ในเขตอ�าเภอ

ก�าแพงแสน อ�าเภอดอนตูม และอ�าเภอนครชัยศรี (สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554: 100) เหตุผลที่ชาวลาวเวียง

อพยพมาอยูท่ีจ่งัหวดันี ้น่าจะเป็นเพราะว่าอ�าเภอโพธาราม จังหวดัราชบรีุมอีาณาเขตติดต่อกบัจังหวดันครปฐม และ

พืน้ทีใ่นบรเิวณน้ีเป็นป่ารก ยงัไม่มใีครจบัจองเป็นเจ้าของ ชาวบ้านจงึได้ถางป่า และบกุเบกิทีด่นิในบรเิวณนีเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศัย 

และที่ท�ากิน ตามท่ีนางวนิดา ใจบุญ อายุ 77 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) ชาวบ้านหนองขามเล่าว่า  

“ผู้คนที่หนองขามน้ีอพยพมาจากที่อื่น ปู่ย่าตายายของป้าอพยพมาจากราชบุรี ลาวเวียงจริง ๆ นั้นอพยพมาจาก

เวียงจันทน์ แล้วก็มาอยู่ที่ราชบุรี เมื่ออยู่กันเรื่อยมาพ้ืนที่คับแคบ ไม่มีที่ท�ามาหากิน จึงอพยพมาอยู่ภาคเหนือ  

คือที่นครปฐมน่ี น่าจะประมาณ 100 – 200 ปีมาแล้ว” สอดคล้องกับนางซอย ศรีนวล อายุ 82 ปี เป็นลูกของ 

นายห้อย พวงเครือ ผู้ที่อพยพมาอยู่ที่หมู่บ้านหนองขามในยุคแรก ๆ (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) ที่กล่าวว่า

กลุ่มของพวกตนอพยพมาจากราชบุรี ดังนี้ “บรรพบุรุษของยายอพยพมาจากเวียงจันทน์ ที่มาอยู่ที่บ้านหนองขามนี้

ก็เพราะอยากได้ที่ทางให้ลูกหลานท�ามาหากิน แม่ของยายก็มาอยู่ที่นี่ มามีสามีและแต่งงานที่นี่ ยายก็มาเกิดที่นี”่

ชาวลาวเวียงในอ�าเภอก�าแพงแสน นอกจากอาศัยอยู่ที่บ้านหนองขามแล้วยังมีในพื้นที่อื่น ๆ อีก เช่น  

ท่ีบ้านหนองโพธิ์ บ้านสระพัง บ้านรางแขม บ้านบัวแดง บ้านทุ่งประดู่ บ้านหนองปลาไหล บ้านหนองขามเล็ก  

บ้านดอนสะอาด เป็นต้น 

ภาพที่ 2 แผนที่ หมู่ 2 บ้านหนองขาม ต�าบลทุ่งขวาง  

อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพที่ 1 แผนที่ต�าบลทุ่งขวาง  

อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ข้อมูล GIS 

จังหวัดนครปฐม http://ridceo.rid.

go.th/nkpathom/page.php?id=46
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จากการสอบถามชาวบ้านพบว่าชาวลาวเวียงบ้านหนองขามในเขตอ�าเภอก�าแพงแสนมีจ�านวนมากที่สุด 

และน่าจะเป็นชุมชนลาวเวียงที่เก่าแก่ที่สุดในเขตพื้นที่นี้ ตามค�ากล่าวของนางค�าขวัญ สังอูบ อายุ 62 ปี เป็นหลาน

ของนายปุย แก่นแก้ว ซ่ึงเป็นผู้ที่อพยพมาอยู่ที่หนองขามในยุคแรก (สัมภาษณ์, 1 สิงหาคม 2561) “ลาวเวียง 

บ้านหนองขามน่าจะเก่าแก่ทีส่ดุ แล้วกระจายออกไป หนองปลาไหลท่ีเป็นลาวเวยีงมไีม่กีห่ลัง เป็นคนไทยเยอะกว่าคนลาว  

ทีบ้่านดอนสะอาดกแ็ตกบ้านไปจากบ้านหนองขาม” และชมุชนลาวเวยีงบ้านหนองขามแห่งนีย้งัคงสืบทอดประเพณี

และพิธีกรรมมาอย่างต่อเนื่อง นายมาก ศรีนวล อายุ 87 ปี เป็นลูกของนายเภา ศรีนวล ผู้ที่อพยพมาอยู่ที่หนองขาม

ในยุคแรก (สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2560) เล่าว่ากลุ่มของตนอพยพมาจากจังหวัดราชบุรี “พ่อชื่อนายเภา ศรีนวล 

และเพื่อน ๆ ของพ่ออีก 9 ครอบครัว ได้แก่ เม่ม บุญ ใหม่ ปุย เป๊าะ มุ้ เขียนและเภา (ชื่อเหมือนพ่อของนายมาก) 

เป็นผูม้าบกุเบกิหมูบ้่านนี ้ทัง้หมดนีม้าจากบ้านหนองตะแคง อยูใ่กล้ ๆ  กบัวดัจันทาราม อ�าเภอโพธาราม จังหวดัราชบรุ”ี  

นอกจากน้ียงัเล่าอีกว่าชาวลาวเวยีงทีต่นรูจ้กัอยูใ่นบ้านทุง่แฝก บ้านฆ้อง บ้านเลอืก และหนองสาระนงั จงัหวดัราชบุรี 

ถึงแม้ชาวลาวเวียงจะย้ายมาอยู่ที่บ้านหนองขามแล้ว พวกเขาก็ยังคงเดินทางไปมาหาสู่ญาติพ่ีน้องที่อยู่ที่ราชบุรี 

โดยใช้วิธีการเดิน 

นายณัฐวุฒิ สังอูบ อายุ 35 ปี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันและเป็นเหลนของนายปุย แก่นแก้ว ซึ่งเป็น 

ผู้ที่อพยพมาจับจองพื้นที่หมู่บ้านหนองขามเป็นรุ่นแรก (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) เล่าว่า

สาเหตุที่เรียกตรงนี้ว่าบ้านหนองขาม เพราะเมื่อก่อนมันจะมีต้นมะขามอยู่ต้นหนึ่ง เขาก็

เรียกว่าหนองขาม พอเขาตั้งบ้านก็เลยตั้งชื่อบ้านหนองขาม อันที่จริงแล้วบ้านหนองขาม

มนักนิพืน้ท่ีกว้างกว่านี ้และเป็นผนืเดียวกนั กนิพืน้ทีท่ีเ่รยีกว่าหนองขามเลก็ และหนองขามใหญ่  

ทนีีเ้มือ่ทางการเข้ามาแบ่งแยกหมูบ้่าน หนองขามเลก็กเ็ลยไปขึน้อีกต�าบลหนึง่ เช่นพ่อผม  

พ่อผมเป็นคนหนองขามเลก็ ขึน้กับต�าบลกระพังโหม แม่ผมเป็นคนหนองขามใหญ่ขึน้กบั

ต�าบลทุ่งขวาง อยู่กันคนละต�าบล

ชาวลาวเวยีงบ้านหนองขามได้ปรับเปล่ียนวถีิการด�าเนินชีวติให้กลมกลืนไปกบัชาวไทยท่ัวไป แต่กย็งัคงรกัษา 

อัตลกัษณ์ของตนเอาไว้ ชาวบ้านยงัคงใช้ภาษาลาวในการส่ือสาร ซ่ึงนายณฐัวฒุ ิสงัอบู อาย ุ35 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 

2560) กล่าวว่าเป็น “ภาษาเวยีงเก่า ส�าเนยีงคล้ายคนชยัภมู ิและขอนแก่น” เมือ่เข้ามาอยูใ่นภาคกลางกม็กีารปรบัเปลีย่น

วฒันธรรมบางอย่าง รวมถงึรบัค�าภาษาภาคกลางเข้ามาใช้ในการสือ่สารมากขึน้ 

ในระยะ 3 – 4 ปีทีผ่่านมาน้ีพบว่าชาวลาวเวยีงบ้านหนองขามได้พยายามรือ้ฟ้ืนความเป็นตัวตนคนลาวเวยีง 

ขึน้มา ทัง้นีอ้าจจะเนือ่งมาจากทางราชการเรยีกชาวบ้านในหมูบ้่านนีว่้า “ลาวเวียง” ชาวบ้านจึงเร่ิมสนใจและให้ความส�าคัญ 

กับความเป็นตัวตน และวัฒนธรรม ประเพณีของตนเองมากขึ้น นายณัฐวุฒิ สังอูบ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันเป็นผู้หนึ่ง

ทีมี่บทบาทส�าคญัในการฟ้ืนฟแูละรักษาประเพณวีฒันธรรมลาวเวียงเอาไว้ นอกจากนีย้งัได้พยายามสบืค้นความเป็นมา 

ของกลุ่มชนของตนเอง แต่ก็ยังไม่สามารถท�าได้อย่างชัดเจนนัก เพราะว่าผู้คนในหมู่บ้านไม่ได้มีการบันทึกประวัติ 

ของกลุ่มตนเองเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

นายณัฐวุฒิ สังอูบ อายุ 35 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) กล่าวว่า

ผมอยากให้คนอื่นเขารู้จักเรามากข้ึนกว่านี้ เราอาจจะอายในตัวเองมาพักหนึ่งแล้ว  

พอออกนอกบ้านจะพูดไทยใส่กนั ไม่พูดลาวใส่กนัแล้ว พอหนัหน้าหลบคนปุบ๊ก็จะพูดลาว



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ใส่กัน พอมีคนมาก็จะพูดไทยใส่กัน ประมาณนี้ มันอาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกด้อยกว่า 

คนภาคกลางหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ ความคิดคนอื่นเราก็ไม่กล้าไปถามอะไรมาก  

มันอาจจะเหมือนแปลกแยกหรือเปล่าไม่รู้ เพราะคนในภาคกลางจะพูดภาษากลาง  

พอเราพูดลาวใส่กันก็จะกลัวเขาว่าเป็นลาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมก็นึกในใจนะ

จากการศกึษาพบว่าชาวลาวเวียงบ้านหนองขามยงัคงยดึถอืปฏบิตัปิระเพณพีธิกีรรมต่าง ๆ  ตามแบบดัง้เดมิ 

วถิชีีวติในรอบหน่ึงปีของชาวลาวเวยีงบ้านหนองขามมกีารประกอบพธิกีรรมต่าง ๆ  ดงันี ้เดือนสาม ประเพณบีญุข้าวหลาม  

เดอืนห้า ประเพณสีงกรานต์ เดอืนหก พธิเีลีย้งปีเจ้าพ่อ ท�าบญุกลางบ้าน และท�าบญุกลางทุง่ และในเดอืนสบิประเพณี

สารทลาวหรือบุญข้าวตอก

พธีิเลีย้งปีเจ้าพ่อเป็นพธิสี�าคญัพธิหีนึง่ทีม่มีาอย่างต่อเนือ่งยาวนานเพือ่เซ่นไหว้เจ้าพ่อบ้านหนองขามทัง้ห้าองค์  

ได้แก่ เจ้าพ่อปูท่วด เจ้าพ่อหล้าผาแดง เจ้าพ่อแตงอ่อน เจ้าพ่อโพธิใ์ต้น�า้ และเจ้าพ่อสนูตนั (แข้วหมูตนั) เจ้าพ่อทกุองค์ 

สถิตอยู่ในศาลเดียวกัน ชาวบ้านเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อบ้านหนองขาม”

นางวนิดา ใจบุญ อายุ 77 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) เล่าว่า “ผู้คนที่หนองขามนี้อพยพมา 

จากที่อื่น สมัยก่อนไม่มีวัดวา สภาพโดยทั่วไปเป็นป่ารก มีช้างมีเสือ ปู่ย่าตายายก็กลัว คนสมัยก่อนเอาก้านธูป 

ของเจ้าพ่อมาจากราชบุรี เอามาไว้ที่หมู่บ้านนี้เพื่อให้ปกปักรักษาคนในหมู่บ้านนี”้ สอดคล้องกับที่นายณัฐวุฒิ สังอูบ 

อายุ 35 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) กล่าวว่า

เจ้าพ่อทั้งห้าองค์ จากค�าบอกเล่าของคนรุ่นเก่าก็คือมาจากเมืองลาว สมัยเกิดสงคราม  

อัญเชิญมาอยู่ที่บ้านล่าง บ้านล่างก็ประกอบด้วยหมู่บ้าน ต้ังแต่ก�าแพงเหนือ ก�าแพงใต้ 

วัดโบสถ์มาเรื่อยมายันถึงหนองกบ หนองตะแคง หนองสาระนัง (ราชบุรี) เรื่อยมา  

คนทีเ่อาเจ้าพ่อมาไว้ทีน่ีเ่ป็นคนรุ่นทวด พ่อของแฟนยายซอย ชือ่ปู่เภา เอามาจากเมอืงลาว  

เอามาไว้บ้านล่าง แล้วพอมาอยู่ที่นี่ก็เชิญจากบ้านล่างมาอยู่ที่นี่อีก

ภาพที่ 3 ป้ายชื่อศาลด้านข้าง
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ศาลเจ้าพ่อบ้านหนองขามทีเ่หน็ในปัจจุบนันีม้กีารสร้างและปรับปรุงมาแล้วส่ีคร้ัง ตามทีน่ายณฐัวฒิุ สงัอบู 

อายุ 35 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) กล่าวว่า 

ตัง้แต่ผมเกิดมากเ็ห็นมศีาลแล้ว ตัง้อยูต่รงนีม้าตลอด แต่ตวัศาลมกีารปรับปรงุและสร้างใหม่ 

มาแล้ว 3 ครัง้ จนกระทัง่ปัจจบุนัเป็นศาลหลงัใหญ่ดงัทีเ่ห็น ศาลของเจ้าพ่อหนองขามรุน่แรก 

ท่ีผมเห็นมันท�าด้วยไม้เอามาตีประกอบกันเข้าเป็นศาล มีขนาดประมาณเมตรหนึ่ง  

เป็นศาลเล็ก ๆ ศาลไม้ มุงสังกะสี อยู่ตรงนั้น เปลี่ยนมาสามหรือสี่ครั้งไม่รู้ อันนี้ผมท�า  

เพิ่งท�าเมื่อปี 2545 ร่วมกับชาวบ้าน ใช้งบประมาณ 80,000 กว่าบาท เห็นเขาบอกว่า 

ครั้งแรกจะเป็นปี๊บ ครั้งที่สองเป็นไม้ ครั้งที่สี่เป็นปูน ที่ผมท�าเนี่ย

จากการสังเกตของผู้วิจัยพบว่าภายในตัวศาลไม่มีรูปเคารพที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของเจ้าพ่อ ด้านบน 

มีป้ายช่ือเจ้าพ่อทั้งห้าองค์ ด้านล่างมีรูปช้างแกะสลักจากไม้ ชาวบ้านกล่าวว่าเวลาเจ้าพ่อจะไปไหนขี่ช้างขี่ม้าไป  

จะได้ไม่ต้องเดนิ ในช่วงเวลาปกตทิีไ่ม่ได้มีการประกอบพิธเีล้ียงปี จะมชีาวบ้านมาจุดธปูบนบานกับเจ้าพ่อ หรือบางคน 

ที่ขับรถผ่านก็จะบีบแตรหรือยกมือไว้เจ้าพ่อ 

ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อมีเรื่องเล่าตามที่นายมาก ศรีนวล อายุ 87 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) 

เล่าให้ฟังว่า 

ชาวบ้านในหมู่บ้านทุกคนจะรู้กันเป็นอย่างดีว่าเมื่อถึงเดือน 6 ถึงก�าหนดที่จะต้องเลี้ยงปี

เจ้าพ่อ เขาต้องเลีย้งทกุหลงัคานะ มคีนหนึง่เมือ่ก่อนเขาอยูโ่น้น อ้ออเีขียว เขาไม่เคยเล้ียง 

เขาไม่เคยดูอะไร เขาไม่นับถือ วันหนึ่งพอเขาขี่จักรยานมาถึงศาลเจ้าพ่อ เขาว่าไม่รู้อะไร

เป็นด�า ๆ ลงปุ๊บปั๊บมาจากศาลเจ้าพ่อ ตบผัวะเข้าท่ีหัว ตกรถจักรยาน ตั้งแต่นั้นมา 

เขาก็นับถือเจ้าพ่อ 

และเรือ่งเล่าอกีเรือ่งหนึง่ทีแ่สดงให้เหน็ถงึความศักดิส์ทิธิข์องเจ้าพ่อ และชาวบ้านมเีจ้าพ่อเป็นทีย่ดึเหนีย่ว

ทางจิตใจตอนที่เกิดลมพายุครั้งหนึ่ง นายณัฐวุฒิ สังอูบ อายุ 35 ปี (สัมภาษณ์, 8 ตุลาคม 2561) เล่าให้ฟังว่า  

“ชาวบ้านเล่าว่าครั้งหนึ่งมีพายุหนัก แต่ท่ีบ้านหนองขามไม่ได้รับอันตรายอันใด เวลามีพายุพัดมา เราก็จะบอกว่า 

ให้เจ้าพ่อพดัไปทางอืน่ก่อน บอกปากเปล่านีแ่หละ ไม่ต้องจุดธปู ไม่ต้องไปท่ีศาล” จากเหตุการณ์ดังกล่าวน้ีแสดงให้เหน็ว่า 

ชาวบ้านระลึกนึกถึงเจ้าพ่อเสมอ 

นายมาก ศรีนวล อายุ 87 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) กล่าวว่า “ในหมู่บ้านเขาต้องเลี้ยงกัน 

ทุกหลังคาเรือนแหละ” “เจ้าพ่อบ้านหนองขาม” เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน และอยู่คู่กับชาวบ้านหนองขามมา

ตั้งแต่เริ่มตั้งหมู่บ้าน เมื่อถึงเดือนหกชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็มาร่วมงาน นายมาก ศรีนวล อายุ 87 ปี (สัมภาษณ์,  

20 พฤษภาคม 2560) ยังเล่าเพิ่มเติมว่า “บางคนเขาก็บนให้ลูกเรียนได้ดี บางคนก็บนเรื่องส่วนตัว บางคนก็บน 

ให้เขาขายของได้ด ีตามแต่เขาจะบนละนะ เมือ่ถงึพิธเีลีย้งปีเจ้าพ่อ เขากม็าแก้บน บางคนกเ็อาหนงัมาฉาย กว่็ากันไป”  

พธิเีลีย้งปีเจ้าพ่อจดัขึน้เพือ่ความเป็นสริิมงคลแก่หมูบ้่าน และในหนึง่ปีจะจดัขึน้เพยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ พธิกีรรมดงักล่าว 

เป็นพธิกีรรมทีน่่าสนใจศกึษาวเิคราะห์ว่าเพราะเหตใุดชาวลาวเวยีงบ้านหนองขามจงึยงัคงจดัพธิดีงักล่าวมาอย่างต่อเนือ่ง  

และพิธีดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่อย่างไรต่อชาวลาวเวียงบ้านหนองขาม
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วิธีการศึกษา

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์พิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อว่าเป็นอย่างไร มีข้ันตอน หรือการประกอบพิธีอย่างไร  

โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามทางคติชนวิทยา (fieldwork) และสัมภาษณ์ชาวบ้านเพื่อรวบรวม

ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ว่าพิธีดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่อย่างไรต่อผู้คนในชุมชน โดยใช้กรอบแนวคิด

ทฤษฎบีทบาทหน้าท่ีนิยม (functionalism) 

ผลการศึกษา 

พธิเีลีย้งปีเจ้าพ่อเป็นพธิสี�าคญัพธิหีนึง่ของชาวลาวเวยีงบ้านหนองขาม ซ่ึงชาวบ้านจะจดัขึน้ทกุปี ในการจดังาน 

แต่ละปีเจ้าต้น (ร่างทรง) จะเป็นคนก�าหนดว่าจะจดังานวนัใด โดยปกติจะจัดภายในเดอืน 6 ขึน้กีค่�า่กไ็ด้ แต่ต้องเป็นวนัพธุ  

ที่ไม่ใช่วันพุธแรกของเดือนเพราะเป็นวันท่ีเจ้าต้น (ร่างทรง) จะต้องจัดเลี้ยงในหมู่บ้านของตนเองก่อน ดังนั้นจึงเป็น

วนัพธุที ่2 หรอื 3 ของเดอืน 6 แต่เน่ืองจากในปี 2560 เจ้าต้น (ร่างทรง) มงีานค่อนข้างมาก ไม่สามารถจดังานวันพธุได้ 

จึงต้องจัดในวันขึ้น 14 ค�่า เดือน 6 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตามปฏิทินสุริยคติ ชาวบ้านจัดงาน 

ที่ศาลเจ้าพ่อบ้านหนองขามที่อยู่ข้าง ๆ ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน พิธีแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการเซ่นไหว้

เจ้าพ่อหนองขาม และในช่วงบ่ายเป็นการทิ้งกระทงซึ่งเป็นเสมือนการส่งเคราะห์ของชาวบ้าน ผู้วิจัยจะกล่าวถึง 

รายละเอียดของพิธีต่าง ๆ ตามล�าดับขั้นตอนดังนี้

1. การเซ่นไหว้เจ้าพ่อบ้านหนองขามในช่วงเช้า

ในช่วงเช้าเป็นการเซ่นไหว้เจ้าพ่อบ้านหนองขาม ชาวบ้านจัดงานที่ศาลเจ้าพ่อซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน  

กวนหรอืคนทีท่�าหน้าท่ีดแูลศาลจะเป็นผู้ตระเตรยีมสิง่ของต่าง ๆ  ได้แก่ บายศรขีนาดใหญ่ 2 ส�ารบั ส�ารบักับข้าว 1 ส�ารบั  

ผลไม้ 3 ถาด เบียร์ 5 ขวดเท่ากับจ�านวนเจ้าพ่อห้าองค์ ของหวาน 1 ส�ารับ พานใส่หมากพลู ไข่ต้ม 5 ฟอง  

ขนัใส่ดอกไม้ ขนัน�า้มนต์ เทยีนเล่มใหญ่ และด้ายสายสญิจน์ ส�าหรับชาวบ้านทัว่ ๆ ไปกจ็ะเตรยีมของมาเซ่นไหว้เจ้าพ่อ 

เช่นเดียวกัน แต่ละครอบครัวจะน�าไก่ต้มสุก 1 ตัว ข้าวสวย 1 ถ้วย เหล้าหรือเบียร์จ�านวน 1 ขวด เมื่อน�ามาถึงที่ศาล

ก็จะน�ามาวางไว้ตรงพื้นท่ีบริเวณหน้าศาลท่ีได้จัดเตรียมเอาไว้ส�าหรับวางเครื่องเซ่นไหว้ ชาวบ้านจุดธูป 5 ดอก 

เพื่อบอกกล่าวเจ้าพ่อว่าตนเองได้น�าเครื่องเซ่นมาถวายแล้ว และขอให้เจ้าพ่อช่วยปกปักรักษาตนเองและครอบครัว

ให้ปลอดภัย

ภาพที่ 4 เจ้าต้น (ร่างทรง) เข้าทรงที่ศาลเจ้าพ่อ ภาพที่ 5 ชาวบ้านจุดธูปบอกกล่าวเจ้าพ่อ
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พิธีเซ่นไหว้เจ้าพ่อเริ่มประมาณ 8.30 น. พ่ีเล้ียงของเจ้าพ่อจุดธูปบอกกล่าวเจ้าพ่อ ต่อจากนั้นเจ้าพ่อ 

ประทับร่างทรงเดินไปประพรมน�้ามนต์ยังเครื่องสังเวยที่ชาวบ้านน�ามาวางไว้ด้านหน้าศาล เจ้าพ่อกลับมานั่งที่ศาล

แล้วกล่าวให้พรชาวบ้าน ต่อจากน้ันนางร�าท่ีผูใ้หญ่บ้านจดัเตรยีมไว้จดัแสดงการร่ายร�าถวายเจ้าพ่อ เมือ่นางร�าร�าเสรจ็

ก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีการเซ่นไหว้ พิธีการทั้งหมดนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ในช่วงเวลาต่อจากนี้ชาวบ้านจะขึ้นไปให้เจ้าพ่อรดน�้ามนต์ ให้ผูกข้อมือให้ บางคนไปขอพรจากเจ้าพ่อ 

เพื่อให้ท�ามาหากินเจริญรุ่งเรือง บางคนก็ขอด้ายสายสิญจน์เพื่อน�ากลับไปผูกข้อมือให้ลูกหลาน เพราะเชื่อว่าจะช่วย

ท�าให้พ้นเคราะห์และไม่มีอันตรายใด ๆ  มากล�้ากลาย หรือบางคนที่เป็นแผล เช่น นายบุญส่ง แสนนรินทร์ ซึ่งตอนนั้น

เป็นแผลที่ขา ก็ขึ้นไปหาเจ้าพ่อและให้เจ้าพ่อช่วยเป่าขาให้ เชื่อว่าจะท�าให้แผลท่ีตนเองเป็นอยู่นั้นอาการดีขึ้นและ

หายไปได้

หลงัจากเซ่นไหว้เสรจ็แล้ว ผูใ้หญ่บ้านและชาวบ้านส่วนหนึง่ช่วยกนัจะแบ่งไก่เป็นสองซกี ซกีหนึง่เอามาท�ากบัข้าว 

เลี้ยงกัน อีกซีกหนึ่งเอาใส่ไว้ในภาชนะที่ชาวบ้านน�ามา และให้น�ากลับไปบ้านเพ่ือเป็นสิริมงคล ส่ิงที่สังเกตเห็นคือ 

ชาวบ้านจะเขียนชือ่ตวัเองตดิไว้ทีช่ามหรอืกะละมงัท่ีใส่ไก่มา เมือ่เสร็จพิธ ีผู้ใหญ่บ้านจะดูจากชามแล้วเรียกชือ่เจ้าของ

ให้มารับชามของตัวเองกลับไป ส่วนเหล้าเบียร์ที่ชาวบ้านน�ามา จะเทเหล้าและเบียร์อย่างละครึ่งขวดใส่คูลเลอร์  

โดยจะแยกเหล้าและเบียร์ใส่คนละคูลเลอร์ ที่เหลือครึ่งขวดให้ชาวบ้านน�ากลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคล

นายณัฐวุฒิ สังอูบ อายุ 35 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) เล่าว่า 

ไก่ที่น�ามาไหว้เจ้าพ่อมีหนึ่งตัวต่อหนึ่งครอบครัว เราก็จะสับครึ่งหนึ่ง ให้เอากลับบ้าน  

อีกครึ่งหนึ่งเราก็จะเอามารวมกัน เอาไปท�าต้มไปท�าอะไร แล้วก็กินกันไปในบริเวณนั้น 

ต้มไก่ธรรมดา กินเป็นยาว่าเขาว่างั้น อันที่จริงต้มไก่ร้อยตัว สองร้อยตัว อยู่ในกระทะ 

มันไม่น่าอร่อย แต่มันกลับอร่อย ก็เป็นเรื่องแปลก

ชาวบ้านท่ีมาร่วมงานเซ่นไหว้เจ้าพ่อบ้านหนองขาม นอกจากคนในหมูบ้่านแล้วยงัมชีาวบ้านในหมูบ้่านใกล้เคยีง 

มาร่วมงานด้วย นายมาก ศรีนวล อายุ 87 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) กล่าวว่า

“มีคนนอกหมู่บ้านเขามาร่วมเลี้ยงปีด้วย รอบ ๆ  นี่นะ เขาอยากเลี้ยง พอถึงฤดูปีเขาก็มา 

บางทีหลักเมตรก็มี ดอนสะอาดก็มี เขานับถือ บางทีเขาท�าอะไร เขาบนของ เขาได้ดี  

พอถึงฤดูปีเขาก็มาเลี้ยง บางคนเขาก็บนให้ลูกเรียนได้ดี ให้เขาขายข้าวขายของดีอะไรนี่ 

ตามแต่เขาจะบนกันละนะ บางคนก็มีหนังมีอะไรก็ว่ากันไป”  

กิจกรรมที่ชาวบ้านท�าหลังจากเซ่นไหว้เจ้าพ่อเสร็จแล้วก็คือ การรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งอาหาร 

ทีน่�ามาจดัเลีย้งกค็อืไก่ทีช่าวบ้านน�ามาเซ่นไหว้เจ้าพ่อนัน่เอง หลงัจากท่ีกนิเล้ียงเสร็จแล้ว ชาวบ้านบางส่วนกลบับ้าน

ไปพกัผ่อน ชาวบ้านบางส่วนฟ้อนร�ากนัอย่างสนุกสนาน ผูใ้หญ่บ้านเป่าแคน และวงดนตรบีกัขามโขะ ซึง่เป็นวงดนตรี

ของหมู่บ้านบรรเลงเพลง 
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ภาพที่ 6 และ 7  ร่างทรงเจ้าพ่อและชาวบ้านก�าลังฟ้อนร�า

2. การทิ้งกระทง
การทิง้กระทงเป็นพธิทีีจ่ดัขึน้ในช่วงบ่ายวนัเดยีวกบัทีจั่ดพธิเีลีย้งปีเจ้าพ่อบ้านหนองขาม ชาวบ้านจะน�ากระทง 

มาวางไว้ข้างศาลเจ้าพ่อบ้านหนองขามตัง้แต่ช่วงเช้า และรอเวลาบ่ายโมงตรง ซึง่เจ้าพ่อจะมาท�าพธิใีห้ก่อนทีช่าวบ้าน
จะน�ากระทงไปทิ้งที่ทางสามแพร่ง

ภาพที่ 8 ชาวบ้านน�ากระทงที่เตรียมไว้มาวางข้างศาลเจ้าพ่อ

กระทง คือ ภาชนะที่ท�ามาจากกาบกล้วย เอามาหักให้เป็นรูปสามเหลี่ยม และใช้ไม้เหลาให้มีขนาดเล็ก 
กลัดให้คงรูปน้ันไว้ และใช้ไม้แทงให้เป็นพื้นด้านล่างเพื่อที่จะใช้วางสิ่งของ ชาวบ้านเรียกว่า “กระทงหน้าวัว”  
ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมท่ีชาวบ้านท�าข้ึน “บางคนก็ท�าเป็นรูปส่ีเหล่ียมแต่มีน้อยมากจากการสังเกต หรือบางคน 
กเ็อากล่องกระดาษมาท�า” (นายมาก ศรนีวล, สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) “บางคนกด็ดัแปลงไป แต่ว่ากก็ลบัมา 
ท�าแบบนี้เหมือนเดิม บางคนขี้เกียจตัดต้นกล้วยก็เอาลังมาท�า แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขากลับมาท�าเหมือนเดิมเพราะอะไร  
ก็แล้วแต่ความสะดวก” (นายณัฐวุฒิ สังอูบ, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) ภายในกระทงมีรูปปั้นคนขนาดเล็ก 
ที่ท�ามาจากดินเหนียวหรือดินน�้ามัน 
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ภาพที่ 9, 10 และ 11 กระทงที่ชาวบ้านเตรียมมาท�าพิธี

นายมาก ศรีนวล อายุ 87 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) เล่าถึงวิธีการปั้นรูปคนไว้ว่า 

ที่บ้านมีเจ็ดคนก็ต้องปั้นใส่เจ็ดคนและเอาผ้ามาพัน ท�าเป็นเสื้อผ้า ชาวบ้านก็ปั้นเอง  

พ่อแม่กป้ั็น ป้ันยากอะไร เอาดนิมาป้ันหวั บบี ๆ  เป็นแขนเป็นขา เอาดนิเหนยีว หรอืดนิน�า้มนั 

กไ็ด้ นีห่วันะท�าเหมือนลกูกระสนุ กลม ๆ  เอาไม้เสียบ ปักเข้าไป แขนนีก่เ็อาดนิมาบีบ ๆ  ใส่  

ขากเ็อาใส่ไว้ แล้วเวลาป้ัน ถ้าลูกแต่งงานไปแล้ว บางคนเขากไ็ม่ใส่ แต่นีเ่ขาใส่ของเขาเสมอ  

เขาใส่ (หัวเราะ) แต่ถ้าเขาแยกบ้านแล้ว มีบ้านมีครอบครัวแล้ว นั่นไม่เอาล่ะ เขาก็ท�า 

ของเขาเอง

เมื่อปั้นรูปคนเสร็จแล้วก็น�าเศษผ้ามาห่อหุ้มตกแต่งให้มีลักษณะเหมือนการนุ่งห่มเส้ือผ้า นอกจากนี้ยังมี 

รูปปั้นสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ เช่น หมา วัว นก ไก่ ปลา เป็นต้น “ในกระทงนั่นใครมีวัว เขาก็ปั้นวัวไป 

ปั้นหมูไป ปั้นไก่ไป” (นายมาก ศรีนวล, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) 

นอกจากนี้ยังมีพริกแห้ง หอม กระเทียม และข้าวสามสี คือ ข้าวด�า ข้าวขาว ข้าวแดง “ข้าวด�า เขาเอา 

ตูดหม้ออ่ะ ด�า ๆ อ่ะ ขูดขย�า ๆ แล้วข้าวแดงเขาเอาปูน ข้าวขาว ไม่ต้องอะไร เอาข้าวขาวเฉย ๆ” (นายมาก ศรีนวล, 

สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) และอาจจะมีสิ่งของอย่างอื่นด้วย เช่น น�้าเปล่าหนึ่งขวดหรือหนึ่งแก้ว พลู บุหรี่ 

ข้าวสาร ข้าวเปลือก เงินเหรียญ ฯลฯ 

จากค�าบอกเล่าของชาวบ้านพบว่าการท�ากระทงส่งเคราะห์นีย้งัคงรกัษารปูแบบดัง้เดมิเอาไว้ แต่มกีารปรบัเปลีย่น 

บางสิ่งบางอย่างไปตามสภาพสังคมและยุคสมัย เช่น แต่เดิมใช้กระทงหน้าวัวที่ท�าจากกาบกล้วย ก็มีการดัดแปลง 

ท�ากระทงหน้าวัวจากกล่องกระดาษ หรือบางคนก็ใช้กล่องกระดาษส่ีเหลีย่มแทนกระทงหน้าววั รปูป้ันคนและสตัว์เล้ียง  

แต่เดิมใช้ดินเหนียวปั้น ในปัจจุบันพบว่าชาวบ้านบางคนใช้ดินน�้ามันปั้น



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ภาพที่ 12 รูปปั้นคนที่ปั้นจากดินน�้ามัน ภาพที่ 13 กระทางหน้าวัวที่ท�ามาจากกระดาษ 

เวลาบ่ายโมงตรงเจ้าพ่อประทับร่างของคนทรงน�าดาบมาชี้ท่ีกระทงของชาวบ้านทุกกระทงจนทั่ว  

จากการสอบถามนางค�าขวัญ สังอูบ อายุ 62 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) กล่าวว่า “ที่เอาดาบชี้นี้  

เป็นการบอกผีตายโห่งตายห่าว่าเอาตัวตายตัวแทนมาให้แล้วนะ บ่ต้องมาเอาคนอีก” เจ้าพ่อใช้เวลาท�าพิธีประมาณ 

10 นาที 

ภาพที่ 14 และ 15 กระทงที่ชาวบ้านเตรียมมาท�าพิธี

หลังจากน้ันชาวบ้านท่ียืนรออยู่รอบ ๆ ก็จะหยิบกระทงของตนเองเดินมุ่งหน้าไปยังทางสามแพร่ง 

ซึ่งเป็นทางแยกที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ตรงทางสามแพร่งนี้จะมีพ้ืนที่ป่าใกล้กับคลองชลประทาน  

คนที่น�ากระทงไปทิ้งจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ คนแก่หรือหนุ่มสาวก็ได้ แต่จะต้องเป็นคนในครอบครัว จากการสังเกต

พบว่าส่วนมากมักจะเป็นผู้หญิงสูงวัย 
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ภาพที่ 16 และ 17 ชาวบ้านน�ากระทงไปทิ้งที่ทางสามแพร่ง 

เมื่อผู้ถือกระทงไปถึงบริเวณที่ทิ้งกระทง จะจุดธูปดอกหนึ่ง บอกกล่าวผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าได้มาทิ้งกระทง

และขอแลกเปลีย่นชวีติ ตวัอย่างค�ากล่าวตอนทิง้กระทง กล่าวว่า “เอ้า ถงึฤดปีูแล้วนะ มาเลีย้งเจ้าพ่อแล้ว มาแลกมาเปลีย่น 

แล้วเด้อ เอ้านี่คนเด้อ วัวควายซิบ่มีดอก เออ ก็มีข้าวแดงข้าวด�าเออแค่นี้หละ มาแลกมาเปลี่ยน และก็ให้อยู่สบาย ๆ 

อย่าให้เจ็บให้ไข้ ปีหน้าฟ้าใหม่ซไิด้มาแลกมาเปลีย่นอีก ซไิด้เฮด็มาให้อกี” (นางซอย ศรนีวล, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560)

อีกตัวอย่างหนึ่งของนางค�าขวัญ สังอูบ อายุ 62 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) กล่าวว่า “ผู้ข้าได้น�า

รูปปั้นไก่ จิ๋ว จุ๋ม นารถ สัง ตุ๊กตา แพรวา ผู้ข้าค�าขวัญและจันทร์หอมมาแลกมาเปลี่ยนแล้ว ผีตายโห่งตายห่า ผีตาย

อยู่ที่ใดที่จะมาเอาชื่อคนในครอบครัวของผู้ข้าไป ให้มารับเอาที่ทางสามแพร่งนี้ เป็นตัวแทนมาแลกมาเปลี่ยนให้แล้ว 

ให้มารับเอาบนทางสามแยกนี่” แล้วจึงเอาธูปปัก ก่อนจะเดินกลับบ้านจะเอามีดกรีดที่ดิน กรีดทีเดียว หรือกรีด

กากบาทตดักนักไ็ด้ เป็นเสมือนเป็นการตดัขาดจากกนั “ตดัขาดจากผตีายโห่ง ไม่ให้มาเอาคนในครอบครวัของเราไปอีก  

เพราะเราท�าไปให้แล้ว” (นางค�าขวญั สงัอบู, สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) แล้วเดนิกลบัโดยไม่หนัหลงักลบัไปมองอกี

ภาพที่ 18 และ 19 ชาวบ้านจุดธูป 1 ดอก บอกกล่าวผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
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บทบาทหน้าที่ของพิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อบ้านหนองขาม

พธิเีลีย้งปีเจ้าพ่อด�ารงอยูใ่นสงัคมชาวลาวเวยีงบ้านหนองขามอย่างมบีทบาทหน้าท่ีส�าคญั และด้วยบทบาทหน้าที่ 

ดังกล่าวนี้จึงท�าให้พิธีกรรมดังกล่าวยังคงอยู่ในสังคมของชาวลาวเวียง และเมื่อน�าแนวคดิทฤษฎบีทบาทหน้าทีน่ยิม 

(functionalism) มาใช้เป็นกรอบความคดิในการศกึษาพธิดีงักล่าว พบว่ามบีทบาทหน้าที ่2 ประการ คอื บทบาทหน้าที่

ในสร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่ชาวลาวเวยีง และบทบาทหน้าทีใ่นการสร้างความสามคัคใีห้แก่ผู้คนในชุมชนลาวเวยีง

และพื้นที่ใกล้เคียง

1. บทบาทในสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ชาวลาวเวียงและเป็นการระลึกถึงบุญคุณของเจ้าพ่อ 

บ้านหนองขาม

พธิเีลีย้งปีเจ้าพ่อจดัเป็นพธิทีีส่�าคญัทีช่าวลาวเวียงจดัขึน้เพือ่เป็นการเซ่นไหว้บชูา “เจ้าพ่อบ้านหนองขาม” 

ที่คอยปกปักรักษาผู้คนภายในหมู่บ้าน เมื่อมีเหตุร้ายอันใดชาวบ้านก็จะนึกถึงเจ้าพ่อ หรือบนบานขอให้เจ้าพ่อช่วย 

พธิดีงักล่าวเป็นพธิท่ีีชาวลาวเวยีงยงัคงยดึถือและปฏบิตัสิบืทอดอย่างต่อเนือ่ง นบัตัง้แต่แรกเริม่ทีม่าตัง้มาเรอืนอยูใ่นพืน้ที่ 

หนองขามแห่งน้ี สภาพพื้นท่ีเต็มไปด้วยป่ารกทึบ มีทั้งสัตว์ร้ายต่าง ๆ มากมาย ชาวบ้านมีเจ้าพ่อบ้านหนองขาม 

เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจและเช่ือว่าเจ้าพ่อจะช่วยคุ้มครองป้องกันภัย และช่วยให้ชุมชนและผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข  

การประกอบพธิเีลีย้งปีเจ้าพ่อในแต่ละปีก็เป็นสิง่ทีช่่วยย�า้ความมัน่ใจให้แก่ชาวบ้านว่าเมือ่ประกอบพธีิกรรมแล้ว เจ้าพ่อ 

จะช่วยเหลอืพวกตนอย่างแน่นอน เป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจให้แก่ตนเองในการด�าเนนิชวีติต่อไป และในวนัทีท่�าพธิี 

มีการเชิญเจ้าต้น (ร่างทรง) มาเป็นผู้ประกอบพิธีด้วย จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเน้นย�้าความมั่นใจให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนี้ 

ชาวบ้านยงัสามารถสือ่สารกบัเจ้าพ่อผ่านเจ้าต้น (ร่างทรง) เพือ่สอบถามเรือ่งราวต่าง ๆ รวมทัง้ขอพรอกีด้วย ผูว้จิยัพบว่า 

ในวันท่ีท�าพิธีมีชาวบ้านหลายคนมาให้เจ้าพ่อผูกด้ายสายสิญจน์และเจิมหน้าผากให้ ชาวบ้านเชื่อว่าการท�าเช่นนี ้

จะท�าให้ตนเองปลอดภยั อยูเ่ยน็เป็นสขุ ดงัค�ากล่าวของนายณฐัวุฒ ิสงัอูบ อาย ุ35 ปี (สมัภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560)  

เล่าว่า “เชื่อว่าเจ้าพ่อมาท�าพิธีให้เรา เอากระทงไปแทน แล้วจะไม่มีใครเอาเราไปแล้ว ประมาณนี้ เพราะเอาตัวเรา

แทนไปแล้ว” ซึ่งสอดคล้องกับที่นายมาก ศรีนวล อายุ 87 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) กล่าวว่า“เอาไป 

แลกเปลี่ยนไง แลกเปลี่ยนชีวิตของเราไว้ไง ให้อยู่เย็นเป็นสุข เหมือนเป็นตัวตายตัวแทนเขาเรา” 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม ชาวบ้านเล่าว่าในสมยัก่อนมนัมโีรคระบาด อยูด่ ีๆ ชาวบ้านกล้็มป่วยตาย  

ชาวบ้านเช่ือว่าคนท่ีตายโดยไม่รู้สาเหตุนั้นเป็นเพราะผีมาเอาชีวิตไป จึงจัด “การทิ้งกระทง” ขึ้น เพื่อเป็นการ 

แลกเปลี่ยนชีวิตกับผีตายโหงผีตายห่าที่จะมาเอาชีวิตคนในครอบครัว ไม่ให้ผีมาเอาชีวิตตนและคนในครอบครัวไป 

และเชื่อว่าเมื่อทิ้งกระทงแล้วชาวบ้านก็จะอยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ  

2. บทสร้างความสามัคคีให้แก่ผู้คนในชุมชนลาวเวียงและพื้นที่ใกล้เคียง

พธิเีลีย้งปีเจ้าพ่อเป็นพธิทีีส่�าคญัของชาวลาวเวยีง เมือ่ถงึเดือนหกตามก�าหนดทีจ่ะต้องจัดพิธเีลีย้งปีเจ้าพ่อ 

ชาวบ้านต่างพร้อมใจกนัมาร่วมจดังาน และจากการเกบ็ข้อมลูพบว่าชาวลาวเวยีงให้ความส�าคญักบัพิธนีีเ้ป็นอย่างมาก 

สงัเกตได้จากชาวบ้านมาร่วมงานกันทัง้หมูบ้่าน และยงัมหีมู่บ้านใกล้เคยีงทีเ่ป็นชาวลาวเวยีงทีน่บัถอืเจ้าพ่อบ้านหนองขาม 

ก็มาร่วมงานด้วยเช่นกัน

พธีิดงักล่าวเป็นพธิสี�าคญัทีท่�าให้ชาวบ้านในหมูบ้่านได้มโีอกาสมารวมกลุม่กนัและร่วมกนัจดังาน ท�าให้เกิด

การปฏิสัมพันธ์ขึ้นของผู้คนภายในกลุ่ม และในพื้นที่ใกล้เคียง ชาวบ้านมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ไต่ถามเรื่องราว 

ในชีวิตของแต่ละคน สิ่งนี้ท�าให้ชุมชนลาวเวียงมีความแน่นแฟ้นและมีความสามัคคีกันมากขึ้น ประกอบกับ “เจ้าพ่อ
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บ้านหนองขาม” เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ชาวบ้านจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสมาร่วมงานและ

จดังานให้เจ้าพ่อ นอกจากนีภ้ายในงานชาวบ้านยงัได้มงีานกนิเลีย้งร่วมกัน และมกีจิกรรมทีส่นกุสนานและสร้างความสามัคคี 

ให้แก่ผู้คนในชุมชนลาวเวียง นั่นก็คือการฟ้อนร�าหลังจากที่ท�าพิธีเสร็จเรียบร้อยในช่วงเช้าแล้ว

นอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงกับบ้านหนองขาม เช่น บ้านดอนสะอาด บ้านหนองขามเล็ก ฯลฯ  

ซึ่งเป็นชาวลาวเวียงเช่นเดียวกัน แต่ว่าในหมู่บ้านของพวกเขาไม่ได้จัดพิธีเล้ียงปีเช่นนี้แล้ว เมื่อชาวบ้านหนองขาม 

จัดพิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อ ซึ่งพวกเขาก็เคารพนับถือเช่นเดียวกัน พวกเขาจึงได้มีโอกาสมาร่วมพิธีและร่วมทิ้งกระทง 

ในช่วงบ่ายด้วย เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของครอบครัวตนเอง และจากการสัมภาษณ์พบว่าชาวบ้านเหล่านี้รู้จัก  

หรือไม่ก็เป็นญาติกัน แต่ไปสร้างครอบครัวอยู่ในพื้นที่อื่น  

สรุปและอภิปรายผล

พิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อเป็นพิธีที่ชาวลาวเวียงจัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงบุญคุณและเป็นการแสดงการขอบคุณ

เจ้าพ่อบ้านหนองขามทีช่่วยปกปักรกัษาให้ผูค้นในหมูบ้่านอยูเ่ยน็เป็นสขุ และยงัเป็นโอกาสส�าคญัทีจ่ะท�าให้ชาวบ้าน

ได้สื่อสารกับเจ้าพ่อผ่านร่างทรง ทั้งเรื่องการประกอบอาชีพ การท�ามาหากิน และเป็นการขอพรในปีต่อไปด้วย  

การประกอบพธิกีรรมดงักล่าวเป็นการช่วยสร้างความมัน่ใจให้กับชาวบ้านว่าหลังจากทีไ่ด้ประกอบพิธใีห้กับเจ้าพ่อแล้ว  

เจ้าพ่อก็จะให้ความคุ้มครองและท�าให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป นอกจากนี้แล้วพิธีกรรมดังกล่าวยังน�าเสนอ

และเน้นย�้าให้เห็นถึงตัวตนความเป็นลาวเวียงที่แสดงออกซ่ึงความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิคือเจ้าพ่อทั้งห้าองค์ 

ในการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงปี ท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มคนไทยภาคกลางท่ีอาศัยอยู่ในพื้นเดียวกัน รวมถึง 

เป็นการสืบทอดประเพณีพิธีกรรมดังกล่าวเพื่อให้ชนลาวเวียงรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความมีตัวตนของพวกเขาด้วย

พิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อนี้น่าจะยังคงด�ารงอยู่ในสังคมของชาวลาวเวียงบ้านหนองขามสืบต่อไป เนื่องจาก 

เป็นพธิกีรรมส�าคญัทีช่่วยสร้างขวญัก�าลังให้กบัชาวบ้าน ถงึแม้ในปัจจุบนัชาวบ้านไม่ต้องเผชญิกบัอนัตรายจากสัตว์ร้าย 

ดังเช่นในอดีต แต่ก็มีภัยอันตราย และโรคภัยต่าง ๆ อีกมากมายที่ชาวบ้านจะต้องเผชิญและไม่สามารถควบคุมได้ 

สิ่งที่สังเกตเห็นอย่างหนึ่งก็คือชาวบ้านจะสอนลูกหลานเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกล่าว ดังที่ นายณัฐวุฒิ สังอูบ 

อายุ 35 ปี (สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2560) กล่าวว่า “ผมว่ามันก็ดีเด็ก ๆ จะได้หัดท�า เราก็บอกให้ลูกเราท�า  

เห็นเราปั้นดิน ลูกมันก็อยากปั้น นุ่งเสื้อผ้า พอปั้นตุ๊กตาเสร็จก็มีผ้ามาพัน” และผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าผู้เข้าร่วมพิธีกรรม

ในวนัดังกล่าวมีลกูหลานของชาวบ้านทีแ่ต่งชดุนกัศกึษา ข้าราชการต�ารวจ เข้าร่วมพิธีด้วย ซึง่น่าจะยนืยนัได้เป็นอย่างด ี

ว่าคนรุ่นใหม่ก็ยังคงให้ความส�าคัญกับพิธีดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพิธีดังกล่าวมีความเกี่ยวข้อง

กบัความเป็นความตาย และความปลอดภัยของชวีติ ดังนัน้ชาวบ้านทกุ ๆ  คนในหมูบ้่านจึงให้ความส�าคญัมากเป็นพเิศษ  

และต้องการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ตนเอง อีกทั้งยังเห็นว่าชาวบ้านหนองขามรู้สึกภูมิใจที่ได้สืบทอดประเพณี
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พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�า

ของทรงจ�าของแมวกุหลาบด�า: การเดินทางสู่อัสดง

Phutthasakkarat Atsadong Kap Songcham Khong  

Songcham Khong Maeo Kulap Dam: Toward the Twilight

ยุรฉัตร บุญสนิท*

Yurachat Boonsanit

บทคัดย่อ

นวนิยายเรื่อง “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�าของทรงจ�าของแมวกุหลาบด�า” ของวีรพร นิติประภา เป็นนวนิยายที่ได้รับ
รางวัลซไีรต์ (S.E.A. Write Award) ประจ�าปี พ.ศ. 2561 เน้ือเรือ่งเป็นเรือ่งเล่าถงึประวตัชิวีติครอบครวัของตง ชายชาวจนีทีเ่ดนิทางจาก 
ประเทศจนีแผ่นดนิใหญ่มาประกอบอาชพีและมคีรอบครวัในเมืองไทย ในช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงหลัง
เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ผู้เขียนใช้กลวิธีการเล่าเรื่องด้วยการจัดวางโครงเรื่องให้ชีวิตตัวละครเดินทางไปสู่ “อัสดง” (ความตาย 
ความผิดหวัง ความล้มเหลว) เป็นแกนหลัก และใช้ฉาก บรรยากาศของประวัติศาสตร์ประเทศไทย จีน และประวัติศาสตร์โลก 
ที่เดินไปสู่ “อัสดง” (สงคราม การปฏิวัติ การล่าอาณานิคม รัฐประหาร) ควบคู่ไป เสน่ห์ของเรื่องเล่าคือการใช้สัจนิยมมหัศจรรย์ 
(magical realism)

ค�าส�าคัญ: การเล่าเรื่อง, อัสดงของชีวิต, อัสดงของประเทศไทย, อัสดงของโลก

บทน�า

พทุธศกัราชอสัดงกบัทรงจ�าของทรงจ�าของแมวกหุลาบด�า ของ วรีพร นติิประภา นวนยิายทีไ่ด้รบัรางวลัซไีรต์  

ปี พ.ศ. 2561 นี้ เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับครอบครัวของตง ชายหนุ่มที่เดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาช่วยญาต ิ

ทีเ่ปิดร้านขายข้าวสารในพระนคร ในสมัยรชักาลท่ีเจด็ ก่อนเปลีย่นแปลงการปกครอง ตงจากบ้านเมอืงมา เมือ่ญาติตาย 

กไ็ด้รบัช่วงเป็นเจ้าของร้านข้าวสารต่อมา ตงแต่งงานกับเสงีย่ม หญงิลกูครึง่มอญกบัจนีแต้จิว๋ แต่ไม่มลีกู จงึไปขอลกูชาย 

จากหญิงม่าย ผัวตาย ยากจน รับจ้างเผาถ่านและรับงานเล็ก ๆ น้อย ๆ พอประทังชีวิตมาเป็นลูก ตั้งชื่อว่า จงสว่าง 

หลังจากนั้นไม่นาน เสงี่ยมก็ตั้งท้องและมีลูกตามมาอีกสี่คน คือ จรุงสิน เจริดศรี จิตรไสว จรัสแสง เป็นหญิง 3 คน 

ยกเว้นจิตรไสว เป็นชาย

*รองศาสตราจารย์

อดีตอาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เนื้อเรื่องเป็นการเล่าย้อนเร่ืองนับแต่ตงเข้ามาอยู่ในเมืองไทย จนถึงหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519  

เล่าชีวติครอบครวัของตงซึง่นบัเป็นรุน่แรกจนถงึรุน่เหลน ชวีติตงและลกูหลานสร้างครอบครวัจากยคุ “เจรญิเตบิโต” 

มาจนถงึช่วง “อสัดง” ต่างคนต่างด�าเนนิชวีติ ต่างประสบสขุ ทกุข์ ต่างคดิ ต่างใช้ชวีติต่าง ๆ  กนั ประสบเคราะห์กรรม

อันเศร้าสลด สะเทือนใจต่าง ๆ กัน ควบคู่ไปกับการเล่า “ภาพใหญ่” คือเหตุการณ์ บรรยากาศ ประวัติศาสตร์ชาติ

และประวัติศาสตร์โลกไปในความทรงจ�าที่แหว่งวิ่น คลุมเครือ บางเหตุการณ์ก็สูญหายและ “อัสดง”

การวางชื่อเรื่อง

ชื่อเรื่องท่ีผู้เขียนตั้ง จงใจจะให้ฉงน สับสน การตัดค�าให้เป็น “ทรงจ�าของทรงจ�า” ซ่ึงเป็นกริยามากกว่า 

เป็นค�านามที่หมายถึงความทรงจ�า กริยาท่ีซ้อนทับกันสองค�าเหมือนเป็นการแสดงกริยาย้อนร�าลึก “ทรงจ�า”  

ที่มีมากกว่าหนึ่ง ของใครกัน ของแมวกุหลาบด�าหรือ แมวกุหลาบด�าทรงจ�าเรื่องใด ท�าไมจึงเป็นแมวกุหลาบด�า  

แต่ทรงจ�าที่ซ้อนกันอยู่สองค�านี้ท�าให้ต้องคิดซับซ้อน ซ่ึงเมื่ออ่านเนื้อเรื่องก็จะเห็นความซับซ้อนของ “ทรงจ�า”  

การจัดวางค�าตั้งชื่อจึงไม่ใช่เพียงให้สะดุดตา แต่สัมพันธ์สอดคล้องกันกับเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าในความทรงจ�า

การวางผู้เล่าเรื่อง

ผูเ้ล่าเร่ืองหลกัในเรือ่งนีค้อื ยายศร ีหรือเจรดิศร ีลกูสาวคนทีส่องของตงกบัเสงีย่มเล่าให้ดาวฟัง ดาวคอืใคร 

ในตอนต้นผูอ่้านรู้เพยีงว่าดาวเป็นหลานรุน่ทีส่ามของเจริดศร ีเรยีกเจรดิศรีว่ายาย แต่ดาวไม่ใช่หลานแท้ ๆ ของเจรดิศรี  

ดาวจึงน่าจะเป็นหลานของพี่หรือน้องเจริดศรี ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าดาวเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม้ชื่อ “ดาว” จะชวนให้คิด 

ว่าเป็นหญิง ดาวฟังเรือ่งท่ียายศรเีล่า บางครัง้กท็�าหน้าทีเ่ป็นผูเ้ล่าเสรมิ บางครัง้ก็เป็นผูฟั้งคอยซกัถาม ในขณะเดยีวกนั

เนื้อเร่ืองก็เล่าด้วยค�าบอกเล่าของบุคคลอื่น เล่าด้วยอากัปกิริยาของตัวละคร เล่าด้วยเหตุการณ์จากค�าบรรยาย 

ที่เติมเข้ามา ฯลฯ เนื้อหาจึงไม่ใช่เพียงฟังจากผู้เล่าเรื่องหลักคุยกันกับผู้ฟังเพียงสองคน ในบางครั้งเมื่อการตั้งชื่อเรื่อง

มีแมวกุหลาบด�า ดาวพูดถึงแมวตัวนี้ว่า 

“มันมาคอยอยู ่ก ่อนแล้ว นั่งหลังตรงแหน่ว กลางพุ ่มหัวใจริษยาในราว 

กลางระเบียงหน้า จ้องเขาแน่วด้วยดวงตาเบิกกว้าง เห็นม่านหรี่ปิดเป็นขีด…ไม่กะพริบ 

ทนัททีีส่บตามันก็ขยบัปากจบั ๆ เหมือนกบังับเคีย้วโดยไม่มีเสียงลอดออกมา แต่ถึงอย่างน้ัน 

ดาวก็ยังได้ยินมันพูดเข้ามาในหัว…สวัสดี คนมาใหม่ ใช้เสียงบีบแบนแหลมสูงแบบแมว 

และมอีะไรบางอย่าง…เขาไม่แน่ใจ อะไรสกัอย่างก่ึงเยาะหยนัก่ึงถอือ�านาจในน�า้เสยีงนัน่” (34) 

“มนัเคยมช่ืีออืน่อยูก่่อนแต่ดาวไม่เคยรู ้รูแ้ต่ทีแ่ม่มาเรยีกมนัเสยีใหม่ว่ากุหลาบด�า 

ก็เนื่องจากไปได้ยินเพลงเก่าในวิทยุชื่อเพลงกุหลาบด�าของสุนทราภรณ์กับลวดลาย 

ซ้อนทับกันเป็นชั้น ๆ  ตรงกลางหลังมัน ที่ไล่น�้าหนักจางละลายจากด�าไหม้ไปหานวลผ่อง

ของละอองทรายเหมือนละลายด้วยสีน�้า ซึ่งก็ไม่ได้ดูเหมือนดอกกุหลาบนักหรอก  

มองแทบไม่ออกว่าเป็นดอกไม้ด้วยซ�้าจะว่าไป แต่พอมาเรียกอย่างนั้นเข้า เลยพานเห็น

เป็นดอกกุหลาบขึ้นมา โดยเฉพาะเวลามันขดหลับเป็นวงกลม” (37)  
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จงึท�าให้ต้องสนใจกริยิาอาการ และจงัหวะการปรากฏตัวของแมวตัวนี ้รวมทัง้ทีด่าวเล่าว่า “มนัก�าลงัแอบดอูยู่ 

ผ่านเปลือกตางับปิด ส่งกระแสจิตเข้ามาส�ารวจความคิดเขาทางท้ายทอย ไม่ก็ท�าเป็นหันเหมือนเมินมองทางอ่ืน  

แล้วสูบกลืนนึกคิดเขาผ่านปลายหางตา” (39)

การวางเรื่องเล่า

การเปิดฉากในย่อหน้าแรกทีก่ล่าวว่า “วนัละสองคร้ัง ตอนสายกบับ่ายแก่ รถไฟจะแล่นผ่าน ทันใดบ้านทีน่ิง่งนั 

กบัมดืทมึตลอดเวลานัน่กจ็ะฟ้ืนตืน่ อึกทกึครกึโครมด้วยชวีติชวีา สรรพส�าเนยีง ความเคลือ่นไหว น�า้ในแก้วบนโต๊ะกนิข้าว 

จะส่ันกระเพื่อมราวกับก�าลังเดือดพล่าน กระจกลายพิกุลเขียวขุ่นมัวจะระรัวตัวเข้ากับกรอบช่องแสงกราว ๆ  

ฝุ่นจะอวลลอยจากพื้นขึ้นส่องประกายระยิบระยับ ละล่องลอยเคว้งคว้างราวกับละอองกากเพชรหลงทาง ข้าวของ

โดยเฉพาะชิน้เลก็ ๆ  จะพากนัเคลือ่นขยบัจากทีข่องมันไปทลีะน้อย ท�าให้แม่ต้องคอยหยดุจดักลบัเข้าทีเ่ดิมเวลาเดนิผ่าน

และนาน ๆ …บางทีกล่องดนตรีในขวดเหล้ารูประฆังคว�่าบนห้ิงในห้องนั่งเล่นก็จะลั่นท�านองออกมาเอง  

เป็นบทเพลงกระเว้ากระแหว่ง แตกร้าว วุ่นวิ่น….” (11)

ฉากที่เปิดเริ่มต้นเร่ืองนี้ มีนัยจะแสดงภาพการเคลื่อนที่ของสรรพสิ่ง ท�านองเดียวกับการเคลื่อนที ่

ของความทรงจ�า ทุกครั้งที่ฉุกคิดถึง ความทรงจ�าอาจเคลื่อนที่ ไม่เหมือนเดิม แม้จะพยายามจัดวางให้เข้าที่  

ก็อาจจะเปลี่ยนรายละเอียดไปทีละเล็กละน้อย ทุกครั้งที่คิดถึง บางเรื่องราวก็กลายเป็นเรื่องที่เว้าแหว่ง ขาดหาย  

หรือมีรอยแตกร้าว 

ความทรงจ�าที่รื้อฟื้นจึงอาจคลาดเคลื่อน พร่าเลือน เว้าแหว่งหรือขาดหายไปจากความเป็นจริง

การวางตัวละครในความทรงจ�า : เรื่องเล่าของเจริดศรี

ตงกับเสงี่ยม: แผ่นดินแม่ แผ่นดินใหม่

ตวัละครตวัแรกคอื ตง พ่อของเจรดิศรี ตงเดินทางมาเมอืงไทยเพ่ือมาช่วยลุง ญาติห่าง ๆ  ของตนทีเ่ปิดร้าน

ขายข้าวสารในพระนคร ประวตัศิาสตร์การเดนิทางของตงจงึไม่ใช่การเดนิทางแบบ “เสือ่ผนืหมอนใบ” เหมอืนเรือ่งเล่าขาน 

การเดินทางของชาวจีนที่เข้ามาเมืองไทยดังที่เคยฟังกันต่อ ๆ มา ตงตั้งหลักปักฐานได้รวดเร็วเพราะมีทุนทางการค้า

ที่ไม่ต้องลงทุนเอง เพราะเมื่อลุงตาย ตงก็ได้ครอบครองกิจการแทน ในวัยหนุ่ม ตงด�าเนินการค้าขายอย่างคนขยัน 

ท�าให้การค้ามัน่คง มคีรอบครวัใหญ่เพราะมลีกูถงึห้าคนรวมจงสว่างทีเ่ป็นลกูบญุธรรม แต่ความไม่แน่นอนของชวีติเกิดขึน้ 

จากผลกระทบของบ้านเมืองท่ีเข้าสู่สงครามโลกต่อเนื่องกับภัยพิบัติธรรมชาติ น�้าท่วมใหญ่ในพระนคร ตงอพยพ 

พาลูกเมียออกจากพระนคร ซื้อเรือเอี้ยมจุ๊น อาศัยท้องน�้าเมืองแปดร้ิวเป็นบ้านอยู่สามปี จนสงครามส้ินสุด และ 

ได้มาสร้างหลักปักฐานที่แปดริ้วแทนพระนคร ชีวิตฟื้นกลับมาท�าการค้าหลังสงคราม 

ดูเหมือนว่าครอบครัวใหญ่น้ีจะมีความเจริญรุ ่งเรืองจากการท�างานขยันขันแข็งและมองการณ์ไกล 

ของหัวหน้าครอบครวั โดยมจีงสว่างลูกบญุธรรมเป็นผูช่้วย ส่วนลกูชายคือจติรไสว ตงส่งให้ไปเรยีนทีปั่กกิง่ เมือ่ทกุอย่าง 

ราบรื่น ตงก็เดินทางกลับไปเยี่ยมญาติที่เมืองจีน และได้พบความจริงอันโหดร้ายว่า พ่อและน้องชายตายในการสู้รบ 

แม่ น้องสาว น้องเขยและหลานสองคนอพยพไปอยู่มณฑลอื่น และถูกนโยบายของทางการ ในการป้องกันชาวญี่ปุ่น

เข้าประเทศด้วยการระเบดิคนัดนิทีก่ัน้น�า้ ท�าให้ทัง้หมูบ้่านถกูน�า้พดั จมน�า้ไม่มใีครรอด “ศพคนเป็นพนั ๆ ลอยเบยีดเสยีด 

อย่างกับฝงูปลา” (81) อาจเป็นน�า้ท่วมใหญ่ทีเ่กิดจากน�า้มอืมนษุย์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีไ่ม่เคยเปิดเผยจากรัฐบาลจีน ไม่ว่าสมัยใด  



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ประวัติศาสตร์เรื่องนี้หายไปจากหน้าหลักของประวัติศาสตร์ชาติ เหลือเพียงประวัติศาสตร์ความทรงจ�าแตกร้าว 

ท่ีเล่ากันต่อ ๆ มา เสริมแต่งก่ึงจริงกึ่งเหนือจริง เรื่องเล่าที่ตงได้รับรู้จึงมีต่อไปว่ามีคนเห็นวิญญาณแม่ของเขา 

เดนิกลบัมาบ้านตวัเปียกโชก ก่อนหน้านี ้ตงอาศยัคนรู้จักรับหน้าท่ีน�าเงินมาส่งให้แม่มานานหลายปี มาเมอืงจีนครัง้นี ้

ตงจงึได้รูว่้าเขาถกูหลอก เงนิไม่เคยถึงมอืแม่ มเีพยีงเรือ่งเล่าทีค่นรบัเงนิสร้างขึน้มา เป็นความจริงทีเ่จบ็ปวดทีส่ดุของชวีติ  

และเป็นปมพลิกผันชีวิตของตงให้เดินทางสู่ “อัสดง”

หลังรู้ความจริง ตงได้เดินทางกลับมาเมืองจีนซึ่งเป็นเมืองเกิดอีกครั้ง หาซื้อที่ดินท�านา และให้เช่านา  

เป็นการตอบแทนแผ่นดินให้ผู้คนมีข้าวกิน ขณะเดียวกันก็วางแผนจะน�าครอบครัวจากเมืองไทยมาอยู่เมืองจีน  

ตงกลับมาอยู่เมืองจีนสามเดือน ได้เมียสาวรุ่นชาวจีนอายุเพียงสิบห้าชื่อผิงมุ่ย หลังจากนั้นกลับเมืองไทย ทิ้งเมียสาว

ที่ก�าลังตั้งครรภ์และคลอดลูกชายในปีต่อมา ตงตั้งชื่อไว้ล่วงหน้าว่า ฮง ถ้าลูกเป็นชาย

ที่เมืองไทย บทบาทของเสงี่ยมเมียชาวไทย เป็นบทบาทของหญิงที่ครองอ�านาจเบ็ดเสร็จในครอบครัว  

การตดัสนิใจขอลกูหญงิม่ายยากจนมาเลีย้งเป็นลกูบญุธรรม โดยตัดขาดไม่ให้แม่ลูกได้พบรู้จักกนั จนฝ่ายแม่ตายจาก 

หลังจากมาแอบดูลูกที่โรงเรียนทุกวัน การใช้สมบัติเงินทองซื้อลูกมา เป็นความใจด�าของเสง่ียม แม้จะออกตัวว่า 

เลีย้งดเูสมือนลกูเอง แต่เสงีย่มไม่เคยรบัรู ้เหน็ใจความรูส้กึผกูพนัของแม่กับลกู และไม่เคยรับรูค้วามรูสึ้กน้อยเนือ้ต�า่ใจ 

ของจงสว่าง ลกูบญุธรรมของตน ซึง่การคมุอ�านาจอย่างคนใจด�านี ้มส่ีวนส�าคญัยิง่ต่อการพลกิผนัเรือ่งทีเ่ป็นโศกนาฏกรรม 

พัวพันกันไปกับน้อง ๆ และลูกหลานของจงสว่างในตอนต่อ ๆ มา

เสงี่ยมแสดงอ�านาจเหนือเมียรองที่เมืองจีนด้วยวิธีอันคิดว่าชาญฉลาด แสดงอ�านาจที่เหนือกว่า คือจ้างคน

มาเขยีนหนงัสอืสบิหกหน้า ถ่ายรปูและวาดแผนทีบ้่าน ส่งไปให้เมยีใหม่ของตงทีเ่มอืงจนีเพือ่ให้รบัรูว่้า ครอบครวัของตนนัน้ 

มีฐานะมั่งคั่ง เป็นครอบครัวใหญ่ อยู่อย่างสุขสบาย จดหมายฉบับนี้มีความส�าคัญเป็นเสมือนเร่ืองเล่าประวัติชีวิต 

ที่ ฮง ลูกชายที่ตงไม่เคยมีโอกาสเห็นหน้า ไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นหรือตายและจ�าไม่ได้ว่าตนเป็นผู้ตั้งชื่อให้ ถือไว้ 

เป็นเรื่องเล่าที่แสดงว่าตนมีรากเหง้าบรรพบุรุษฝ่ายพ่อ หลังการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นสาธารณรัฐ และปกครอง

ด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตุง ประวัติศาสตร์ครอบครัวหน้าน้ีบันทึกไว้ว่าคอมมิวนิสต์ริบบ้านและที่ดิน 

ที่ตงกรุยทางส่งเงินให้ผิงมุ่ยกว้านซื้อที่ทางไว้เพื่อเตรียมอพยพครอบครัวเมืองไทยตามมา ชีวิตลูกและเมียของตง

ประสบความทุกข์สาหัส ผิงมุ่ยตายเมื่อฮงอายุแปดขวบ ฮงกลายเป็นเด็กก�าพร้า แต่ด้วยหนังสือแสดงว่าตนเป็นใคร 

ท่ีแม่ให้เก็บรักษาไว้ และท่องจ�าความละเมียดละไมในภาษากวีที่เสงี่ยมจ้างนักอ่านวรรณกรรมเรียบเรียงถ้อยค�า 

เล่าเรื่องครอบครัว มีส่วนท�าให้ฮงหลงใหลในตัวหนังสือ และเขียนหนังสือจนได้รับการเสนอช่ือชิงรางวัลโนเบล 

ติดต่อกันหลายปี ก่อนตายด้วยโรคน�้าท่วมปอดก่อนประสบความส�าเร็จ ก่อนหน้านั้น เมื่อจีนเปิดประเทศ ฮงซึ่งอายุ

สีส่บิห้าถอืหนงัสอืพร้อมรูปถ่ายครอบครัวทีเ่มอืงไทยและแผนทีบ้่านเดินทางมาเมอืงไทย เป็นการเดินตามหารากเหง้า 

อยากรู้จักญาติ แสดงตนได้ว่าไม่ใช่คนไร้ญาติขาดมิตร แต่กลับพบว่าบ้านท่ีเล่าไว้ว่าสวยงามเป็นเพียงบ้านรกร้าง  

ทรดุโทรม ไม่มีใครอยูด่แูล ไม่มใีครรูว่้าครอบครวันีล้้มหายตายจากไปอย่างไร ไม่ต่างจากการตามหารากเหง้าและผิดหวงั 

รนัทดใจแบบทีต่งเคยประสบเมือ่กลบัไปเมอืงจีน เร่ืองเล่าของเสงีย่มในกระดาษทีฮ่งเข้าใจว่า แม่ใหญ่เป็นผูม้กีารศกึษา  

เป็นเพียงภาพฝันลม ๆ แล้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงกลับสูญหาย ฮงตามหาไม่พบ ฮง “ผู้ถือก�าเนิดข้ึนจากชั่วขณะ 

รกัอันแสนเปราะบางราวกบัหลบัฝันและถูกพรากสาบสญูหายในลมืเลอืน คอืผูต้ัง้วงศ์ตระกลูของเขากลบัคนืขึน้อกีครัง้ 

บนแผ่นดินแม่…” (141) เมล็ดพันธุ์ของตงไม่ได้สูญสิ้น ฮงมีลูกชายหนึ่งคนและตั้งชื่อลูกว่าตง ตามชื่อปู่
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การตัดสินใจให้ยี่สุ่นคนรักของจงสว่างแต่งงานกับจิตรไสว ลูกชายแท้ ๆ เพื่อปิดบัง “โครงกระดูกในตู้”  

เม่ือจรสัแสง ลกูสาวคนสดุท้องตัง้ครรภ์กบัหนุ่มชาวมาเลย์เพือ่นนกัเรยีนดนตรด้ีวยกนัทีปี่นงั การแยกคูร่กัให้เลกิรากันไป  

จ�าเป็นต้องกลบเกลื่อนเรื่องไม่ให้อ้ือฉาว เสงี่ยมจัดการให้จิตรไสวและยี่สุ ่นรับระพินทร์ลูกชายของจรัสแสง 

เป็นลูกบุญธรรมโดยความเห็นดีด้วยของตง ซึ่งเห็นความส�าคัญของลูกตนเองมากกว่าลูกบุญธรรม การจัดการเรื่องนี้

เป็นการท�าให้ชีวิตของจงสว่างเดินทางสู่ “อัสดง”

ส่วน“อัสดง”ของตงและเสงี่ยมเป็น “อัสดง” ที่น่าพรั่นพรึง การเลือกจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายของตง  

เป็นประวัติศาสตร์ครอบครัวท่ีมองขยายเป็นภาพประวัติศาสตร์ชาติ ภาพคนพลัดแผ่นดิน เป็นการสะท้อนอารมณ์

ของผู้เดินทางจากบ้านเกิดเมืองนอน อาจกล่าวได้ว่าไม่เคยมีการบันทึกความรู้สึกนี้จากคนจีนอพยพในยุคแรก ๆ  

ความทรงจ�าของลูกหลานชาวจีนจึงเป็นการเล่าความทรงจ�าถึงบรรพบุรุษที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ท�ามาค้าขาย 

จนรุ่งเรือง ดูจะร�่ารวยเกินเจ้าของประเทศที่ตงใช้น�้าเสียงหมิ่นแคลนว่าเป็น “มนุษย์ผิวสีโคลนคล�้าเหมือนลิง 

ทีข่ยบัตัวเชือ่งช้ากับมแีววตาเซือ่งซมึ” (89) แต่ในนวนยิายเรือ่งนีเ้สนอภาพความสลดหดหูข่องตงเมือ่ภาพชีวิตขาดตอน  

กลายเป็นคนไร้ราก ส้ินหวัง สะเทือนใจเมื่อตระหนักว่า ในแผ่นดินใหม่ ตนเป็นเพียงผู้อาศัย ใช่เจ้าของ เป็นเพียง 

คนแปลกหน้าที่เหมือนกาฝากเกาะกินผืนแผ่นดินของคนอื่น

“ทุกคนตระหนักว่าเขาสูญเสียสาหัส และไม่มีใครเลยจะเข้าใจว่า มันไม่ใช่เงินทอง ไม่ใช่ทรัพย์สิน 

ไม่ใช่กระผกีริน้ผนืปฐพทีีน่บัได้เป็นตารางกโิลเมตร ไม่ใช่กระท่ังครอบครัวอกีครอบครัวท่ีถูกริบหาย ไม่อาจรับรู้กระทัง่

ความเป็นไปในธารปฏิวัติอันเชี่ยวกราก…

หากคือฐานที่มั่นเล็กจ้อยราวฝุ่นผงในจักรวาลว้างของคนหนึ่งคน คือหวังเดียวดายที่ยึดโยงเขาไว้กับ 

ลมหายใจ คอืฝันประโลมทีพ่าเขาฟันฝ่าทกุข์ยากขมข่ืนซ่ึงชีวติหยบิยืน่ให้ไปจนถึงอกีฝ่ังฟาก คอืความหมายของการเกดิมา  

..ด�ารงอยู่ แหละสูญหาย คือสิ้นเน้ือประดาตัวทางจิตวิญญาณ คืออับจน จ�านน ล่มร้าง คือติดค้างชั่วลูกชั่วหลาน… 

ชั่วกัปชั่วกาล บนแผ่นดินแปลกหน้าที่ไม่ใช่ของตน” (145)

ส่วนการตายของเสงีย่มเป็นความตายทีน่่าเวทนาในบ้านทีเ่คยสวยงาม สงบสขุ ร่มเยน็ ด้วยต้นไม้ใหญ่ทีร่่มครึม้  

เป็นที่อาศัยของสรรพสัตว์นานา ราวกับเป็นการต่อสู้กับธรรมชาติท่ีมนุษย์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ราวกับการพ่ายแพ้ 

ความเกลียดชังท่ีฝังรากลึกของเสงี่ยมเอง ผู้อ่านอาจตีความได้อีก เหตุใดผู้เขียนเลือกให้เสงี่ยมตายในสภาพถูกกา 

ในสวนของบ้านตนเองจิกตีจนตาย การปิดฉากตัวเธอในบ้านที่เคยงดงามด้วยภาษากวี กลายเป็นภาพความตาย 

ที่น่าพรั่นพรึง เป็นสัญญาณ “อัสดง” ของบ้านหลังนี้ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่แหว่งวิ่นและแตกร้าว

จงสว่าง จิตรไสว: พ่อค้า ทหารเรือ

จงสว่าง ลูกบุญธรรม และจิตรไสว ลูกจริง ของตงกับเสงี่ยม มีคุณสมบัติต่าง ที่เป็นชนวนให้ความสัมพันธ์

ของคนทัง้สองทีเ่คยรกัใคร่กนัต้องห่างเหนิกนัไป การวางตวัละครลกูบญุธรรมให้เป็นพ่อค้าทีค่ลกุงานค้าขายมาตลอด 

เรียนรู้การท�างานจากประสบการณ์ กอปรกับอุปนิสัยที่มีจิตใจเมตตา การค้าเจริญก้าวหน้าเพราะท�างานโดยอาศัย

พระคุณเป็นหลัก ส่วนจิตรไสวเรียนวิชาการทหารที่ปักกิ่ง หลังเรียนจบไปประจ�าการที่เกาะฟอร์โมซา รักผู้หญิง  

และหวังจะตั้งรกรากที่นั่น เมื่อต้องกลับมารับราชการเป็นทหารเรือในเมืองไทย จิตรไสวต้องหลบหนี ซ่อนตัว  

เมื่อเกิดการกบฏและเป็นฝายพ่ายแพ้ จงสว่างน่าจะมีชีวิตก้าวหน้า แต่ปมในใจของมนุษย์ท่ีเก็บความน้อยเนื้อต�่าใจ

ว่าตนเป็นเพียงที่ขอมาลูกเลี้ยง ฝังลึกในใจโดยไม่เคยปริปาก บาดแผลน้ีถูกเปิดกว้าง ด้วยค�าพูดของจิตรไสวที่ว่า  

เป็นพ่อค้า “ต�่าเกียรต ิมีแตค่ิดเบียดบังเอาจากราษฎร” (150)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ส�านวนไทยใช้ว่าสิบพ่อค้าไม่เท่าพระยาเลี้ยง มีความหมายว่า การรับราชการมั่นคงกว่าการเป็นพ่อค้า 

ที่ถือเป็นอาชีพมีความเสี่ยง แต่ค�าพูดของจิตรไสวไม่ใช่ความหมายนี้ เพราะจิตรไสวตีค่าพ่อค้าว่าต�่าเกียรติ  

คิดแต่จะเบยีดบงัราษฎรซึง่เป็นการหยามศกัด์ิศรขีองจงสว่างราวถูกตแีสกหน้า ส่วนชวิีตของจติรไสวล้มเหลวไปทุกเร่ือง  

นับแต่การเป็นทหารเรือ รกัผู้หญงิ เสียรู้ เสยีการพนนั ค้าขายถกูคดโกงแทบสิน้เน้ือประดาตัว รวมทัง้นสิยัทีช่อบขโมย

ของทีไ่ม่ใช่ของตนตัง้แต่เดก็ แม้เป็นของไม่มรีาคา เมือ่ได้ขโมยมาแล้วกห็มดค่า หมดความต้องการ ซึง่กอ็าจจะนบัรวม 

การเลือกขโมยดวงใจของพี่ชาย แต่งงานกับยี่สุ่นหญิงที่ตนรู้ว่าเป็นคนรักของพี่ ท�าให้นิสัยชอบขโมยของของผู้อื่น 

มีเหตุผลขึ้นในการเลือกแต่งงานกับคนรักของพี่ ความล้มเหลวทั้งมวลน�าไปสู่การเลือกทางจบชีวิตอันเป็น “อัสดง”

การสร้างคู่เทียบคู่นี้ อาจจะตัดสินยากว่าชีวิตใครจะรันทดกว่ากัน ระหว่างชายที่เลือกเดินออกไปจากบ้าน 

โดยไม่น�าพาทรัพย์สมบัติที่เพียรสร้างมา เดินออกไปโดยไม่รู้เลยว่า ได้ทิ้งเลือดเนื้อเชื้อไขของตนไว้ที่นี่ คือระริน  

ลกูสาวของตนกับยีสุ่น่ หญิงคนรกัท่ีได้เสยีกันในคนืก่อนทีย่ีสุ่น่จะแต่งงานกับจติรไสว เทยีบกับจติรไสว ลกูชายคนเดยีว 

ของพ่อค้าใหญ่ที่มีคนนับหน้าถือตา แต่ชีวิตล้มเหลวไปทุกเรื่อง สูญสิ้นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี

จรุงสิน เจริดศรี จรัสแสง:  ความเจ็บป่วย ความผิดหวัง ความผิดพลาด 

ลกูผูห้ญงิสามคน คอืชวีติผูห้ญงิทีเ่ผชญิกบัความล้มเหลวต่างรปูแบบ จรงุสนิ ลกูสาวคนโต น่าจะมชีวีติราบเรยีบ 

และมคีวามสขุ ด้วยการท�างานเป็นครสูอนหนงัสอืและแต่งงานกบัครสูอนภาษาจนี แต่สาเหตุในใจหรือในกายอย่างไร

กส็ดุรู ้จรงุสนิเจบ็ป่วยอย่างน่าตกใจ เธอโยนลกูชายวยัสองขวบของเธอลงแม่น�า้ตาย โดยทีต่อบไม่ได้ว่าท�าไปเพราะเหตใุด  

เป็นอาการบกพร่องของสมอง จรุงสินตายไปในวัยเพียงสามสิบห้า

เจริดศรี ผู้เล่าเรื่อง เธอเล่าชีวิตแต่งงานที่ล้มเหลว ซ�้าแล้วซ�้าเล่า คนแรกจากกันไปหม้อข้าวไม่ทันด�า 

เพราะมเีมยีอืน่อยูก่่อนแล้ว แถมจากกนัไม่นานกม็เีมยีใหม่ต่อไปอกี คนต่อมาแม่สือ่ชกัน�า แต่งงานเพือ่ไปเป็นเมยีทาส

รับใช้แม่ผัว ฝ่ายชายมีคนรักก่อนแล้วเป็นคนไทยท่ีไม่ได้พาเข้าบ้าน เป็นความผิดหวังครั้งที่สอง ความรักครั้งที่สาม 

ที่คบกันมาแบบไม่เปิดเผย ครั้นพร้อมจะเปิดเผย เจริดศรีก็ตายเสียก่อนด้วยน�้ามือของน้องเขย สามีชาวอเมริกัน 

ของจรัสแสง

ภาพความตายของเจริดศรีสวยงามอย่างน่าสะพรึง สวยงามประดุจภาพวาดที่ผู้เขียนบรรยายผ่านค�าพูด

ของดาวราวจติรกรแต้มสสีนัในภาพวาด “นอนลอยนิง่มองฟ้าอยูใ่นบ่อ แขนกางออกจากตัวเลก็น้อยราวกบัโบยบนิ…

และนอกจากรอยแผลตรงเหนือคิ้วนั่น ยายก็สวยมาก ใส่ชุดผ้าไหมแค่เข่าสีครีมอ่อนหวาน ยังสาว มีลิปสติกสีส้มจาง

กับยิ้มเลือนรางบนริมฝีปาก กับก�าลังฝัน ท่ามกลางกลีบร่วงพร่างสีชมพูของต้นยี่สุ่น” (417)

จรสัแสงคนสวยทีส่ดุ ชีวติผดิหวงัเมือ่ตัง้ท้องกบัชายต่างวฒันธรรม ต้องยกลูกชายคอืระพินทร์ให้เป็นลูกบญุธรรม 

ของจติรไสวกบัยีสุ่น่เพือ่กลบเกลือ่นความจริง ชีวิตรกัจรสัแสงก้าวต่อไปเรือ่ย ๆ  มคีวามรกักบัหนุม่ไทย แต่งงานกบัจอห์น 

หนุ่มอเมริกัน ทหารจีไอที่เพิ่งปลดประจ�าการจากสงครามเวียตนาม จรัสแสงไม่รู้จักอุปนิสัยใจคอ ความเป็นมา 

ของผูช้ายต่างชาตคินนีท้ีช่วิีตมบีาดแผลมาตัง้แต่วยัเดก็ผสมรวมบาดแผลจากสงครามการสู้รบทีต้่องท�าลายผูค้นบรสุิทธิ ์

ล้มตายจ�านวนมาก เมือ่การร่วมชวีติ ท�าธรุกจิร่วมกันไปไม่รอด จรสัแสงขอหย่าร้าง เป็นเหตใุห้จอห์นกลบัมาฆ่าทกุคน 

ในบ้านทั้งเจริดศรี จรัสแสง และระรินซึ่งเป็นลูกของจงสว่างกับยี่สุ่น



พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�าของทรงจ�าของแมวกุหลาบด�า: การเดินทางสู่อัสดง



ขมวดปม คลายปม

การเล่าเรือ่งทีด่�าเนนิมาตัง้แต่ต้นจนจบ เป็นเร่ืองเล่าในอดีตและส้ินสุดหลังเหตุการณ์การเมือง 6 ตุลาคม 2519  

วธิกีารเล่าทีป่ระกอบด้วยผูเ้ล่าหลกัและผูเ้ล่าเสริมหลายปาก เพราะบางเหตุการณ์ผู้เล่าหลักกม็อิาจล่วงรู้ การใช้เทคนคิ

การเล่าเรื่องนี้ หลายตอนผู้เขียนใช้วิธีเล่าแบบสัจนิยมมหัศจรรย์ กึ่งจริง กึ่งเหนือจริงท่ีเล่าอย่างเป็นจริง เน่ืองจาก 

ผู้เขียนได้บอกไว้ในตอนต้นว่าเรื่องที่เล่านี้เว้าแหว่ง เลือนจาง หรือบางคร้ังก็ขาดหาย ปมที่สร้างไว้ให้สนเท่ห์ว่า  

ดาวคือใคร เฉลยคลายในตอนจบเรื่องซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเสน่ห์ของเรื่องนี้อย่างหนึ่ง ดาวคือลูกของระรินกับระพินทร์ 

ระพนิทร์ซึง่เป็นลูกของจรสัแสงกบัหนุม่ชาวมาเลย์ แต่เป็นลูกบญุธรรมของจิตรไสวกบัยีสุ่่น ส่วนระรินเป็นลูกของยีสุ่น่

กับจงสว่าง พ่อของระรินคือจงสว่างซึ่งแม้จงสว่างเองก็ไม่รู้ เป็นความลับที่ตายไปพร้อมกับยี่สุ่น ทุกคนในครอบครัว

เข้าใจว่าระรินเป็นลกูของยีสุ่น่กับจติรไสว ดงันัน้ระพนิทร์กับระรนิจงึเข้าใจว่าเขาทัง้สองเป็นพ่ีน้องกนัแท้ ๆ การเป็นลูก 

ของจงสว่างท�าให้ระรินไม่ได้เป็นญาติร่วมสายโลหิตกับใครในครอบครัวใหญ่นี้ แต่เมื่อไม่รู้ความจริง พี่น้องท่ีว้าเหว่

สองคนซึ่งแอบรักใคร่กันเกินขอบเขตความเป็นพี่น้องก็เก็บง�าความรักนี้เป็นความลับที่ไม่มีใครรู้ ระรินตั้งท้องดาว  

ลูกที่ตายพร้อมระรินตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ตายในวันเดียวกับยายศรี (เจริดศรี) ที่ถูกจอห์นใช้กระถางบอนไซขว้างใส่

แล้วผลกัตกสระน�า้ ดาวคอืเดก็น้อยท่ีระพนิทร์ผู้เป็นพ่อยังไม่มโีอกาสรบัรูว่้าก�าลงัจะมลีกูกบัระรนิ การคยุกนัของยายศรี 

และดาวจึงไม่ใช่การคุยกันของคนที่มีชีวิตสองคน เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงสอดรับกับฉากที่ดาวเอ่ยถึงเสมอ คือห้องกระจก

ทีเ่ปียกชืน้ มเีดก็ผูห้ญิงคนหนึง่อยูใ่นห้องนี ้กบัแมวกหุลาบด�าทีม่ท่ีวงท่าบางอย่าง บางตอน เป็นนยัยะแฝงท�านองเยาะหยนั  

ซ�้าเติม หรือท่าทีที่ปล่อยให้คิดเอาเองราวกับไม่รับรู้

ภาพในกระจกที่ดาวเล่าในบางตอน ให้ฉงนฉงายว่าใครคือผู้หญิงในห้องนั้น รวมทั้งยายศรี แม่ เห็นบ้าง 

หายไปบ้าง จงึท�าให้เข้าใจว่าเรือ่งเล่าทีด่าวมองเห็นผ่านความมืดด�า เลอืนลางบ้าง พร่ามัวผ่านเมด็ฝนบ้าง คงไม่ใช่ภาพ 

ตามข้อมูลบันทึกมีหลักฐาน เป็นข้อเท็จจริง แต่อาจเป็นเพียงภาพลวงตา อาจเป็นภาพเสมือนจริง ภาพเสริมจาก 

ความนกึคดิเอาเองซึง่บางคร้ังกข็าดหายไปเมือ่เด็กหญงิคนหนึง่เดินผ่านกระจกไป ไร้ร่องรอย กลวธิกีารท�าให้เรือ่งเล่า

กลายเป็นเรือ่งกึง่จรงิก่ึงเหนอืจรงินี ้เป็นลกัษณะหน่ึงของการสร้างสัจนิยมมหศัจรรย์ในนวนิยายเร่ืองน้ี ภาพท่ีเล่าและฟัง 

ของตัวละครทั้งสองที่ขณะเล่าไม่ใช่คนแล้ว แถมเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นตั้งแต่ตัวละครตัวหนึ่งยังไม่ออกจากท้องแม่ 

มาลมืตาดโูลก ท�าให้เรือ่งเล่าท้ังหมดนีม้สีพีร่ามวั กึง่จรงิ กึง่เหนอืจรงิ ไม่ชดัแจ้ง แถมแมวกกุลาบด�าซ่ึงน่าจะเป็นแมวจริง  

แมวธรรมดาตัวหนึ่ง กลับมีท่าทีกึ่งเหนือจริงอยู่ตลอดเวลา จึงน่าจะเป็นวิธีตามความประสงค์ของผู้เขียนที่อธิบายว่า

เรื่องนี้เป็นทรงจ�าที่แหว่งว่ิน พร่ามัว  เพราะการบันทึกเร่ืองเล่ามักเปล่ียนแปลงไปได้ตามแต่วิธีการเล่าแต่ละครั้ง 

ที่เคลื่อนที่ข้อมูลทั้งที่ประสบเองหรือฟังการเล่าต่อ ๆ มา

ประวัติศาสตร์ครอบครัว: ประวัติศาสตร์ชาติ: ประวัติศาสตร์โลก

ในขณะที่ตัวละครเล่าเรื่องในครอบครัวอย่างออกรส ผนวกอารมณ์หลากหลายทั้งสุข สดชื่น สมหวัง เศร้า 

โศกสลด คับแค้น ว้าเหว่ น้อยใจในโชคชะตา รวมทั้งเร่ืองราวของคนอื่นที่ผ่านเข้ามาในช่วงชีวิต ประวัติศาสตร ์

บุคคลต่าง ๆ นั้น นอกจากจะไหลไปตามแรงปรารถนาของแต่ละคนหรือจากการกุมอ�านาจบังคับของคนอื่นหรือ 

ค่านยิมสงัคมแล้ว ยงัไหลไปตามแรงกระแทกของประวตัศิาสตร์ชาต ิแต่ด้วยเรือ่งในความสนใจของผูเ้ล่า คอืเรือ่งของ

คนในครอบครวั ประวตัศิาสตร์ชาตจิงึเป็นเพยีงภาพฉากทีผู้่เล่าเล่าอย่างฉาบฉวย อย่างไรกต็าม ภาพท่ีเล่าฉาบฉวยบ้าง  

สั้น ๆ บ้าง หรือเล่าอย่างผู้สังเกตการณ์ห่าง ๆ บ้างน้ี คือเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่พัดพา กุมบังเหียนให้เกิด 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของคนในชาต ิการปฏิวตั ิกบฏ รฐัประหาร เปลีย่นแปลงการปกครอง ภยัธรรมชาต ิล้วนเป็น

ประวัติศาสตร์ที่เกิดข้ึนจากคนในชาติท้ังในประเทศไทยและจีน เรื่อยไปถึงประวัติศาสตร์โลก การที่รัฐบาลไทย 

ให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาใช้พื้นที่เป็นฐานต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน สงครามโลก การสู้รบเพ่ือแสดงอ�านาจ 

ของประเทศมหาอ�านาจ น�าความเปลี่ยนแปลง พลิกผันชีวิตของผู้บริสุทธิ์ในประเทศในชั่วพริบตา ชะตากรรม 

ของประชาชนอยู่ในเงื้อมมือของรัฐ ผู้กุมอ�านาจ อาจเป็นความโหดร้าย ทารุณที่ประชาชนต้องพบชะตากรรม 

ที่ตนไม่ได้มีส่วนเป็นผู ้ก่อ ความเลวร้ายของประวัติศาสตร์บางหน้า บางตอนจึงไม่ถูกบันทึกไว้ในหน้าใหญ่ 

ของประวัติศาสตร์ประเทศ เหลือเพียงการบอกเล่าต่อกันมาเป็นความทรงจ�าที่ก่อเป็น “สัจนิยมมหัศจรรย์” เล่ากัน

ต่อ ๆ  มา บ้างกเ็ล่าว่า...บ้างก็เล่าว่า…บ้างกเ็สรมิต่อว่า…บ้างกเ็ป็นเร่ืององิอภนิหิาร ความจริงอาจพร่าเลือน ความจรงิ

อาจถูกปิดบัง ความจริงอาจสูญหาย จึงเหลือเพียง ทรงจ�าของทรงจ�า ทรงจ�าที่คลางแคลงว่าคืออะไรแน่ ทรงจ�า 

ที่ไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ เรื่องเล่าผนวกอารมณ์มีสีสัน อาทิ เร่ืองคนไทยกินข้าวอย่าง “อร่อยเหาะ”  

หลงัสงครามทีผ่่านพ้นภาวะข้าวยากหมากแพง เรือ่งเล่าทหารญีปุ่น่ครัง้สงครามโลกในสายตาคนไทย เรือ่งเล่าคนพลดัถิน่  

เรือ่งเล่าหญงิชาวญีปุ่น่มาตามหาคนรกั และท�าให้ชายชาวญีปุ่น่อกีคนหนึง่เศร้าโศกจนไม่อาจมชีวีติอยู ่เรือ่งของบ๊วยใบ้ 

ที่เข้ามาอาศัยด้วยจุดประสงค์ที่ไม่มีใครล่วงรู้ความจริงแน่ชัด เช่นเดียวกับดาวที่ “เป็นแค่กล่องรูปเด็กที่ไม่มีอะไร 

ใส่เก็บข้างใน…นอกจากความว่างเปล่า เพราะเขาว่างเปล่า เพราะเขาไม่ได้เป็นใคร หรืออะไรทั้งสิ้น” (419) “แต่มัน

ไม่ส�าคญัหรอก ไม่มีอะไรส�าคญัอีกต่อไป ถึงอย่างไรเขาก็ไม่มทีางจะบอกไดว้่าฝั่งไหนของกระจกคอืความจรงิ หรือว่า

มันมีความจริงอยู่จริง ๆ หรือไม่…” (420)

นบัจากการต่อสูกั้บอ�านาจภายในชาติครัง้แล้วครัง้เล่า จากการเปลีย่นแปลงการปกครองสมยัรชักาลทีเ่จด็ 

เรื่อยมาจนเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ความทรงจ�าของผู้คนก็ปล่อยให้ทุกอย่างพร่าเลือน การบรรยายเหตุการณ์ 

ที่ระพินทร์ตระเวนถ่ายรูป บันทึกภาพบ้านเมืองในฉากต่าง ๆ รวมท้ังเหตุการณ์วันท่ี 6 ตุลา ที่เป็นเหตุให้ระพินทร์

เสยีชวีติ เป็นภาพถ่ายทีเ่ป็นหลกัฐานการฆ่าผูบ้รสุิทธิอ์ย่างโหดร้ายป่าเถือ่น แต่เมือ่เวลาล่วงผ่านมาหลังจากระพินทร์

จมน�้าตาย ภาพที่มีค่านี้ถูกซื้อไปเก็บไว้ จวบเวลาผ่านไป ภาพบันทึกเป็นรูปถ่ายหลายพันรูปนี้ ได้มีโอกาสแสดง 

ให้คนทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์บุคคลอาจสูญหายไปทั้งครอบครัว ผู้ที่เหลืออยู่ 

ตามหากันไม่เจอ เหลือเพียงเรื่องเล่าจากผู้ไม่มีตัวตนสองคนคุยกัน ประวัติศาสตร์ชาติที่เกิดข้ึนจากคนในชาติและ 

คนต่างชาติ ยังคงหวนกลับไปมาเป็นประวัติศาสตร์ซ�้ารอย การเข้ามาตั้งฐานทัพของทหารอเมริกันในเมืองไทย 

ในสงครามเวียดนาม หญิงไทยมีอาชีพใหม่คือเป็นเมียเช่าฝรั่งแถบตาคลี โคราช อุดร นครพนมช่วงพักรบ มี ลูกครึ่ง 

เป็นผลผลติในช่วงจงัหวะนัน้ การเทยีบให้จรัสแสงและทกุคนในครอบครัวถกูสามจีรัสแสงซ่ึงเป็นผลพวงจากการเป็น

ทหารในสนามรบ ฆ่าทุกคนจนสูญสิ้นหมดเผ่าพันธุ์ เป็นการเทียบให้เห็นภาพประเทศชาติเดินเข้าสู่ “พุทธศักราช

อัสดง” เมื่อประเทศไร้ความทรงจ�าหรือบันทึกความทรงจ�าไว้อย่างพร่าเลือน บางคร้ังถูกกลบทับด้วยวาทกรรม 

ของผู้มีอ�านาจ เช่นการบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นความผิดพลาดของผู้ถืออ�านาจ ชาติก็เข้าสู่ประวัติศาสตร์ซ�้ารอย  

จบนวนิยายเรือ่งน้ีแล้ว เราอาจคดิต่อไปได้ว่าในโลกปัจจุบนั ประเทศมหาอ�านาจกย็งัคงมวิีธไีล่ล่าอาณานคิมแบบใหม่ ๆ  

เช่น การช่วงชิงธรุกจิเศรษฐกจิการค้า การผลติสร้างหุน่ยนต์ปัญญาประดษิฐ์แทนแรงงานคน สงครามเศรษฐกจิการค้า 

ที่ก้าวหน้าไปด้วยการใช้เทคโนโลยีล�้าสมัย ชาติเล็ก ๆ ที่ไร้ความทรงจ�า (หรือย้อนคิดถึงอย่างไม่เคยไม่หลาบจ�า)  

ก็ยังคงบทเรียนเดิม เป็นเหยื่อของมหาอ�านาจที่ผลัดเปล่ียนกันเข้ามาหาประโยชน์ เพียงเปล่ียนจากสงครามการรบ

ฆ่าเป็นสงครามได้เปรียบเสียเปรียบการค้า



พุทธศักราชอัสดงกับทรงจ�าของทรงจ�าของแมวกุหลาบด�า: การเดินทางสู่อัสดง



เราอาจจะหวนคิดได้ว่า บัดนี้ ประเทศที่ไร้ความทรงจ�าก็ยังต้อง อัสดง อยู่ภายใต้ประเทศมหาอ�านาจ 

ที่ในพุทธศักราชใหม่นี้ก�าลังช่วงชิงการคุมอ�านาจเหนือกว่าระหว่างอเมริกาและจีนแผ่นดินใหญ่ ความเจ็บปวด  

ถูกเอารัดเอาเปรียบของประเทศเล็ก ๆ ก็เกิดซ�้าแล้วซ�้าเล่า เพราะเราไม่เคยมีความทรงจ�า จึงไม่อาจน�าความทรงจ�า

มาเป็นบทเรียนสร้างชาติให้พ้นจากการถูกเอาเปรียบ
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ครึ่งหลับเธอฟื้น ครึ่งตื่นเธอสูญหาย:  

โลกที่ก�าลังสูญสลายของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์

Half - Asleep She’s Revived, Half - Awake She’s Lost:

the Dissolving World of Aomkaew Kalyanapong

อารียา หุตินทะ*

Areeya Hutinta

บทคัดย่อ

อีกไม่นานเราจะสูญหาย เป็นผลงานของนักเขียนหน้าใหม่นามอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ ผู้ประสงค์จะถ่ายทอดปัญหา 

ของสังคมร่วมสมัยโดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกับโรคซึมเศร้าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม อ้อมแก้วผสมผสานวิธีการเล่าสามแนวทาง 

ในผลงานเล่มนีไ้ด้แก่ แนวสัจนยิม แนวแฟนตาซีและแนวนยิายวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการสร้างความเข้าใจ 

ของผูอ่้านทีม่ต่ีอสภาวะจติใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้ได้มากทีส่ดุ อ้อมแก้วใช้การเล่าแนวสจันยิมตีแผ่ภาวะของผูป่้วยจติเภท ผูป่้วยซมึเศร้า  

ภาระที่ผู้ดูแลผู้ป่วยเหล่าน้ีแบกรับอยู่ และความกลวงเปล่าของสังคมทุนนิยมสมัยใหม่ ในขณะที่ใช้แฟนตาซีช่วยขับเน้นให้เห็น 

สภาวะจิตใจและแรงปรารถนาในส่วนลึกของตัวละครที่ยากจะถ่ายทอดตามลีลาของสัจนิยม ส่วนการเล่าแนวนิยายวิทยาศาสตร์คือ

ความเปรียบทีอ้่อมแก้วใช้บรรยายภาวะป่วยทางจติของตวัละครให้เหน็อย่างเป็นรปูธรรม การผสมผสานแนวการเล่าทีด่เูหมอืนขดัแย้งกัน 

ไว้ในผลงานเล่มเดยีวและสามารถดงึลกัษณะเด่นของแต่ละแนวทางมาใช้ได้อย่างน่าสนใจท�าให้อ้อมแก้วเป็นนกัเขยีนรุน่ใหม่ทีน่่าจบัตา

ค�าส�าคัญ: โรคซึมเศร้า, แฟนตาซี, นิยายวิทยาศาสตร์, สังคมร่วมสมัย

หัวข้อหรือประเด็น

เกริ่นน�า

อีกไม่นานเราจะสูญหาย เป็นงานเขียนของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ เนื้อหาเผยให้เห็นชีวิตด้านในของ 

หญิงสาวผู้หนึ่งผู้มีอดีตเกี่ยวพันกับเรื่องแปลกประหลาดในวัยเด็ก ใช้ชีวิตอย่างหนุ่มสาวยุคใหม่ที่พยายามเป็นอิสระ

จากสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นพันธนาการของสังคม ชั่วขณะหนึ่งเธอโด่งดังจากการเป็นประจักษ์พยานการมาตุฆาต  

กลายเป็นคนในกระแสทีม่ทีัง้ชือ่เสียงและรายได้ แต่ทัง้หมดก็เลอืนหายไปอย่างรวดเรว็พร้อมทัง้ความรูส้กึกลวงเปล่า

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



จนเธอทนไม่ไหว ต้องกลบัไปใช้ชวีติอยูท่ี่บ้านเกิดเพยีงเพ่ือจะพบว่า แม่ของเธอป่วยเป็นจติเภทขัน้รนุแรง ท�าให้น้องชาย 

ที่ดูแลแม่อยู่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าตามไปด้วยและจบชีวิตด้วยการปาดคอตัวเองตายต่อหน้าแม่ที่ก�าลังคลุ้มคล่ัง  

หญิงสาวจึงต้องรับภาระดูแลแม่ต่อไป เธอได้เป็นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ประหลาดอีกคร้ังเมื่อประเทศไทย 

เกดิปรากฏการณ์ทีเ่รยีกว่าแบลก็โฮลสกาย*หรอืหลมุด�าเหนอืท้องฟ้าของประเทศไทย ท�าให้เกดิสภาวะวปิรติแปรปรวน

ของสิ่งต่าง ๆ เกิดฟ้าแลบฟ้าผ่า น�้าท่วมเมืองอย่างรวดเร็ว ผู้คนเก็บตัวเงียบจนราวกับอยู่เมืองร้าง ระหว่างวิกฤต  

เธอจ�าเป็นต้องไปดูงานที่สิงคโปร์ท�าให้ต้องจากแม่และชายหนุ่มที่คบหากัน การจากกันครั้งนี้กินระยะเวลานาน 

กว่าทีเ่ธอคาดคดิจากแค่ท่ีวางแผนไว้เพยีงหนึง่สปัดาห์ เธอกลบัต้องติดอยูท่ีส่งิคโปร์เป็นเวลาถงึ 700 วนั เป็นช่วงเวลา

ทีโ่ลกอยูใ่นสภาพวปิรติหนกัข้ึน ๆ  และแม่ของเธอกจ็ากไปเพราะอบุติัเหตุโดยทีเ่ธอไม่สามารถแม้แต่จะกลบัมาจดัการ

เรือ่งงานศพแม่ จนถงึวนัทีแ่บลก็โฮลสกายถล่มลงมาท�าร้ายเธอและชายหนุม่คูร่กัอกีคนทีส่งิคโปร์ เธอถกูส่งตวักลบัมา 

ท่ีประเทศไทยพร้อมอาการซมึเศร้าและต้องกลบัมาอยูร่่วมบ้านกบัชายหนุม่คูร่กัคนเดิม แต่เพียงไม่นาน ความเบือ่หน่าย 

ท่ีต้องอยู่ร่วมกับคนซึมเศร้าท�าให้เธอกับเขามีปากเสียงกันอย่างรุนแรง เธอจึงออกจากบ้านกลับไปอยู่ที่บ้านเดิม 

พร้อมกบัมชีายหนุม่ผลดัเปลีย่นอกีหลายคนทีเ่ธอยดึไว้เป็นเพ่ือนแก้เหงา เธอซึมซับความว่างเปล่าของชวีติจากการสูญเสีย 

คนทีเ่ธอเคยผกูพนัไปทลีะคน จนคนืหนึง่เธอได้ยนิเสยีงดงัมาจากสวนหน้าบ้าน เมือ่ตามไปด ูเธอเหน็เงาราง ๆ  ทีก่�าลงัยนืรอ 

อยู่ภายนอก เธอเดินตามไปสมทบจนเงากบัร่างของเธอทาบทบัเป็นร่างเดยีวกนัแล้วเธอกเ็ดนิหายไปในสวนหน้าบ้าน

นั้นเอง

ความน่าสนใจของนวนิยายเรื่องนี้อยู่ที่ส่วนผสมหลายประการ ต้ังแต่การตีแผ่ภาวะของผู้ป่วยจิตเภท  

ผูป่้วยซมึเศร้าและภาระอนัหนกัอึง้ของผูใ้กล้ชดิทีต้่องดแูลคนป่วยเหล่านี ้ความรูส้กึเดยีวดายกลวงเปล่าของตวัละคร

ในโลกสมัยใหม่ผู้พยายามปลดพันธนาการของสังคมออกไปจากวิถีชีวิต ไปจนถึงการใช้แฟนตาซีและองค์ประกอบ

ของฉากทีใ่กล้เคียงความเป็นนวนยิายวทิยาศาสตร์เข้ามาช่วยขบัเน้นให้เหน็สภาวะจติใจและแรงปรารถนาในส่วนลึก

ของตวัละคร โดยแฟนตาซใีนช่วงครึง่เรือ่งแรกเป็นทัง้สิง่ทีพ่าตัวละครหลกีหนไีปจากภาวะทีไ่ม่พงึปรารถนา และเป็น

สิง่ทีอ่นญุาตให้ตวัละครกระท�าในสิง่ทีเ่ป็นแรงปรารถนาท่ีขัดกบัจารีตของสังคม ในขณะท่ีฉากแบบนยิายวทิยาศาสตร์

ในช่วงครึ่งหลังของเรื่องคือความเปรียบที่ใช้บรรยายภาวะป่วยทางจิตของตัวละครให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

โลกที่มีโรคร้ายกลืนกินตัวเองจากข้างในจนไม่เหลืออะไร

ครอบครวัของชินตา ตัวละครหลักในเรือ่ง อกีไม่นานเราจะสญูหาย ประกอบด้วยพ่อ แม่ และลกูอกีสองคน 
คือชนิตาทีม่น้ีองชายชือ่โช สามในส่ีของตวัละครในครอบครัวนีค้อืผู้ป่วยทีมี่ปัญหาทางจิต หลังจากเปิดเร่ืองทีค่วามฝัน 
อันหลอกหลอน จากนั้นบรรยายถึงสภาพสังคมท่ีชินตาเติบโตและใช้ชีวิตอย่างทันสมัยแต่กลวงเปล่าแล้ว อ้อมแก้ว 
ก็จับผู้อ่านของเธอโยนเข้าสู่สถานการณ์ท่ีเผชิญกับแม่ของชินตาที่มีอาการจิตเภททันที  พญ. สุพัฒนา เดชาติวงศ์  
ณ อยุธยา อธิบายลักษณะอาการของผู้ป่วยจิตเภทไว้ว่า 

จิตเภท (schizophrenia) เป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง ...ผู้ป่วยจะแสดงความผิดปกติ
หลาย ๆ ด้านร่วมกัน คือมีความผิดปกติของความนึกคิด พฤติกรรม และอารมณ์ มักจะ
เสียความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง เช่น เฉยเมย ไม่ยินดียินร้าย ไม่สนใจและไม่แสดง

*สะกดโดยใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถาน ตามที่ส�านักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศลงใน 

ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 106 ตอนที่ 153 หน้า 457, 461 และ 464 ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2532



ครึ่งหลับเธอฟื้น ครึ่งตื่นเธอสูญหาย: โลกที่ก�าลังสูญสลายของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์



ปฏกิริยิาทางอารมณ์หรอืท่าที ไม่ว่าญาตหิรอืเพือ่นฝงูจะเป็นอย่างไรหรอืแสดงความผดิปกติ 
ซึง่ไม่เป็นความจรงิในชวีติของเขา เช่น หลงผิดว่าภรรยาเป็นชูกั้บชายเพือ่นบ้าน หลงผิดว่า 
คู ่สมรสหรือเพื่อนของตนมีความมุ ่งร้ายจะเอาชีวิต หลงผิดว่าตนเป็นมหาเศรษฐ ี
มีเงินหลายล้านบาท บางรายมีประสาทหลอน เช่น หูแว่วได้ยินเสียงเพื่อนด่าหยาบคาย 
ได้ยนิเสยีงบิดาสัง่ให้ตดันิว้ตนเองทิง้เสยี หรอืมปีระสาทหลอนทางตาเห็นเป็นภาพหลอน
ว่าภรรยาก�าลังถือมีดตรงเข้ามาจะท�าร้ายตน...

(พญ. สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, 2549: 157 - 160)

จากค�าบอกเล่าของชนิตา อาการทีแ่ม่เธอแสดงออกคอือาการของผูป่้วยจติเภท “แม่ของฉนัมอีาการป่วยทางจติ 
มาเกือบสองปีแล้ว หล่อนเหน็ภาพและได้ยนิเสียงทีไ่ม่ได้เกดิขึน้จรงิ บางคร้ังเหน็วิญญาณยนืจ้องมองหรอืเดินเข้าออก
จากห้อง เสยีงแว่วคนคยุกนั เสยีงเครือ่งจกัรก�าลงัท�างาน เสยีงพาย ุและเสยีงลกูชายก�าลงัด่าหล่อนหรอืวางแผนท�าร้าย”  
(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 49) อาการหูแว่วและประสาทหลอนทางตาถูกถ่ายทอดอย่างเข้มข้นและบีบค้ัน 
ผ่านการผรุสวาทของแม่ที่กราดเกรี้ยวกับชินตาและโชผู้เป็นลูกที่ต้องดูแลเธออย่างใกล้ชิด “ไอ้โช แกมันอัปรีย์จริง ๆ  
เกิดเป็นลูกฉันเสียเปล่า ฉันเลี้ยงดูแกมาเพื่อให้แกมาด่าแบบนี้เหรอ ไอ้ลูกเนรคุณ” “มีวิญญาณปลอมตัวมาเป็นแก 
ยืนอยู่หน้าห้องนอน เอาแต่จ้องฉัน ไม่ท�าอะไร ตอนแรกฉันก็นึกว่าเป็นแก จนพอนึกได้ว่าแกไปท�างานนั่นละ ฉันเลย
ออกปากไล่มนัไป” (อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์, 2561: 49) ความเกร้ียวกราดนีด้�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลาสองปีกว่า 
และเพ่ิมระดบัความรนุแรงมากขึน้ทกุวนั ทัง้นีเ้พราะแม่ของชนิตาปฏเิสธการรกัษาตัว สิง่ทีเ่กดิขึน้ในครอบครวัชินตา
ซึ่งขณะนี้เหลือสมาชิกอยู่เพียงสามคน (พ่อเสียชีวิตไปแล้วจากการถูกแท็กซ่ีคลุ้มคล่ังแทงตายบนรถ) คือสงคราม
โรคประสาทที่ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลต้องเผชิญอย่างไร้ทางออก

นอกจากการบรรยายอาการของผู้ป่วยจิตเภทอย่างแม่แล้ว โชและชินตาก็เป็นภาคแสดงที่อ้อมแก้ว 
ใช้ตแีผ่ภาพของผูป่้วยโรคซมึเศร้าเช่นกนั ในเอกสารคูม่อืโรคซมึเศร้าทีก่รมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ บรรยาย 
ลักษณะอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า* สิ่งนั้นพบในตัวโชอย่างไม่ผิดเพี้ยน ส�าหรับโช การที่เขาต้องแบกรับภาระ 

ในการดแูลแม่มาตลอดสองปีทีแ่ม่เริม่มอีาการของโรคกดักนิอารมณ์ความรูส้กึของเขาไปทกุขณะจนเขาเองกลายเป็น

ผู้ป่วยซึมเศร้าในท่ีสุด เริ่มจากการท่ีเขาต้องดูแลแม่อย่างหนัก รับมือกับการอาละวาดของแม่ที่เกิดจากการหูแว่ว 

และเห็นภาพหลอนที่หนักขึ้นเรื่อย ๆ เขาแทบไม่ได้พักผ่อนเพราะแม่มักจะอาละวาดตอนกลางคืน ร้ือข้าวของ 

อย่างบ้าคลั่ง การต้องดูแลผู้ป่วยจิตเภทเริ่มส่งผลกระทบต่ออาชีพนักออกแบบตกแต่งภายในของเขา ท�าให้เขา 

ไร้พลังสร้างสรรค์จนต้องลาออกและกลับมาอยู่กับแม่ทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีเวลาพัก เขาเร่ิมมีอาการเกลียดเวลาเช้า

และเฝ้ารอเวลากลางคนืเพือ่จะได้ผ่อนคลายจากการหลบัฝัน “แสงแดดท�าให้ผมรูส้กึหดหู ่ความคดิทีว่่าตวัเองไร้คณุค่า

ถาโถมเข้าใส่ในทุก ๆ เช้า ไม่มีประโยชน์ต่อสังคม ครอบครัวหรือใครในโลกนี้” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 68) 

เพือ่ให้ผูอ่้านเข้าใจภาวะอารมณ์ของผูม้อีาการซมึเศร้า อ้อมแก้วบรรยายผ่านความคิดของโชทีเ่ล่าอาการของตนเองว่า 

โรคบ้าส่วนตัวของผมสั่งสมความกลัวอย่างไร้สาเหตุ อาการที่ปรากฏ เช่น  

ไม่กล้าออกจากห้องนอนเพราะกลัวเจอคน อยากหลบซ่อนตัวไม่ให้ใครรู้ว่าอยู่ท่ีไหน 

*ลักษณะของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามักจะชอบแยกตัวอยู่คนเดียว ย�้าคิดย�้าท�า เชื่องช้า ซึม เก็บตัว ชอบพูดเปรยว่า 
ถ้าไม่มีเขาอะไรคงจะดี และพูดสั่งเสียอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการหนักราว 2 - 3 เดือน ถือเป็นช่วงอันตรายที่สุด เพราะมีโอกาส
คดิสัน้ฆ่าตวัตายสงูมาก หากมีเรือ่งกระทบจติใจเพยีงนดิเดยีว แต่ถ้าพ้นช่วงนีไ้ปได้กจ็ะกลบัสูภ่าวะปกตซิึง่อาการของโรคจะก�าเรบิเมือ่ไร 
ไม่มีใครรู้ล่วงหน้า (อ้างอิงจาก https://www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1037 เข้าถึงเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ในโลกนี ้ไม่อยากตดิต่อใครแม้แต่เม่ย มนัยากทีใ่ครจะเข้าใจล�าดบัความคดิผม นัน่ท�าให้ผม 

จมอยูบ่นเตยีงนอนนานขึน้ นานจนจมลกึลงไป เตยีงนอนเหมอืนปากเหวทีพ่ร้อมกลนืผม

ให้หล่นหายลงไปในห้วงความมืดด�าเบื้องล่าง
(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 69)

อาการที่อ้อมแก้วบรรยายคืออาการของผู้ป่วยซึมเศร้าที่สูญเสียความสนใจหรือความรู้สึกสนุกกับสิ่งที่ 

เคยรู้สึกสนใจหรือสนุก โชแสดงออกด้วยการหนีหน้าจากผู้คนท้ัง ๆ ท่ีก่อนหน้านี้เขาชอบเข้าสังคม ผู้อ่านรับรู้ 

ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวจากการปะติดปะต่อเรือ่งในส่วนทีช่นิตาเล่าถงึน้องชาย “ก่อนหน้านีโ้ชเป็นคนรักความสนกุ  

ชอบงานปาร์ตี้ เพื่อนฝูงมากมาย แต่โชในวันนี้มีภาวะโรคซึมเศร้า เบื่อหน่ายผู้คนและสังคม แววตาเฉื่อยชา และเริ่ม

เก็บตัวโดดเดี่ยว” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 50) นอกจากนี้เขายังมีอาการนอนหลับมากเกินไป อ่อนเพลียหรือ

รูส้กึหมดพลงังาน ในทีส่ดุอาการป่วยของโชกส่็งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบั เม่ย แฟนสาวจนท�าให้เธอ

บอกเลิกกับเขา ค�าสาปแช่งของ เม่ย หลังจากที่ทะเลาะกับ โช อย่างรุนแรงเป็นจุดซ�้าเติมความตึงเครียดของโช 

ให้ขึ้นสู่จุดสูงสุด “ขอให้แม่งชิบหาย ชีวิตไม่ได้อยู่ดี...” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 72) อ้อมแก้วจบการเล่าเรื่อง

ในส่วนของโชด้วยการบรรยายสภาพอารมณ์แบกรับความพ่ายแพ้ที่เพียบแปล้และพร้อมจะปะทุ “ตัวอักษร เฮงซวย 

พากันส่งเสียงอ้ืออึงในโลกสีขุ ่น สัมผัสของเหลวใสอ่อนทาบลงมาบนผิวหน้าที่แห้งกร้าน คืนนั้น แม่รัวก�าปั้น 

บนบานประตูห้องนอน แหกปากเรียกผมกับชิน และตะโกนด่าทอผมด้วยถ้อยค�าหยาบคาย... เป็นผมต่างหากที่ทน

มานานแล้ว” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 73) เมื่อแม่โชพูดใส่หน้าว่าเขาไม่ใช่ลูกของเธอ ความรวดร้าวก็น�าเขา

มาสูจ่ดุแตกหกั “โชปากสัน่ น�า้ตาคลอเบ้า โดยไม่มใีครทนัคาดคดิ เขาเดินไปหยบิมดีทีเ่กบ็ไว้ในห้องนอนแล้วกลับมา

ยืนตรงหน้าแม่ กดคมมีดบนล�าคอตัวเอง ปาดเป็นรอยลึกยาว” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 53)  

สาเหตุของอาการซึมเศร้าและผลกระทบขั้นสูงสุดคืออันตรายถึงแก่ชีวิตเป็นสิ่งที่อ้อมแก้วแสดงผ่านชีวิต

ของโชและวิเคราะห์ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยการเล่าตามแนวทางของวรรณกรรมสัจนิยม ผู้อ่านสามารถเห็นภาวะที่

คนปกตคินหน่ึงกลายเป็นผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะซมึเศร้าโดยตดิตามชวีติของตวัละครโช เข้าใจได้ว่าการต้องดแูลผูป่้วยจติเภท

แต่เพียงล�าพังโดยไม่ปรึกษาแพทย์เป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้ผู้ดูแลขาดศักยภาพในการใช้ชีวิตตามปกติ ไม่มีความสุข 

กบัชวีติ สมรรถนะในการท�างานและการใช้ความคดิอย่างเป็นเหตุเป็นผลในการแก้ปัญหาลดลง น�าไปสูก่ารคดิท�าร้ายตวัเอง 

จนถึงแก่ชีวิตได้ แต่กับกรณีของชินตา ภาวะท่ีน�าชินตาไปสู่โรคซึมเศร้าเป็นสิ่งท่ีอ้อมแก้วไม่ได้แสดงด้วยวิธีการ 

ของวรรณกรรมแนวสัจนิยม แต่จะใช้รูปแบบของแฟนตาซีและฉากนวนิยายวิทยาศาสตร์ดึงสิ่งที่อยู่เบื้องลึกในจิตใจ

ของชนิตาออกมาแสดงให้เหน็เป็นรปูธรรมแทน ดงันัน้ จะขอกล่าวถงึบุคลกิลกัษณะ พฤติกรรม ตลอดจนสิง่ทีอ่ยูเ่บือ้งลกึ 

ในจิตใจของชินตาในหัวข้อล�าดับถัดไป

แฟนตาซีกับโลกความเป็นจริง: ครึ่งหลับเธอฟื้น ครึ่งตื่นเธอสูญหาย

ปกตแิล้ววรรณกรรมแนวแฟนตาซมีกัเชือ่มโยงกบัผู้อ่านท่ีเป็นเดก็เสมอ เพราะในวรรณกรรมแนวแฟนตาซี 

เรือ่งราวความมหัศจรรย์ทีไ่ม่อาจเกิดขึน้ได้ในชวีติจริง อาท ิสัตว์พูดได้ ส่ิงของมชีวีติ ยกัษ์ มนษุย์ตัวจ๋ิว เทวดา นางฟ้า 

เวทมนตร์ เกิดขึ้นในวรรณกรรมแนวแฟนตาซีและเป็นสิ่งที่เด็กชื่นชอบ นักวิชาการวรรณกรรมส�าหรับเด็กกล่าวถึง

บทบาทของวรรณกรรมแนวแฟนตาซทีีม่ต่ีอผูอ่้านวยัเดก็ไว้อย่างมากมาย กล่าวคอื แฟนตาซมีบีทบาทในการสะท้อน

ภาพความเป็นจริงในจิตใจมนุษย์และสังคม ปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์ต่าง ๆ น�ามาใช้อธิบายสิ่งซึ่งเป็นนามธรรม



ครึ่งหลับเธอฟื้น ครึ่งตื่นเธอสูญหาย: โลกที่ก�าลังสูญสลายของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์



ทีไ่ม่อาจอธบิายในชวีติจรงิได้ให้ปรากฎเป็นรปูธรรมท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายข้ึน ช่วยบอกเล่าความปรารถนาในจิตใจของเดก็ 

ในรปูแบบของสญัลกัษณ์เชิงเปรยีบเทียบ และช่วยขจดัความหวาดกลวัในจติใจของเด็กไปพร้อม ๆ กนั การเป็นเครือ่งมอื 

ที่ช่วยระบายความปรารถนาในจิตใจและช่วยขจัดความกลัวของเด็กในชีวิตจริงท�าให้วรรณกรรมแนวแฟนตาซี 

มบีทบาทอกีประการหน่ึงในการถ่ายทอดปัญหาอืน่ ๆ  ทีเ่ดก็ต้องเผชญิด้วย เพือ่ให้เดก็สามารถเรยีนรูแ้ละจดัการรับมอื

กบัปัญหาต่าง ๆ  เหล่านัน้ได้ (กอบพร ถริเจรญิสกลุ, 2557: 11 - 13) ด้วยเหตท่ีุกล่าวมาท�าให้วรรณกรรมแนวแฟนตาซี

กับวรรณกรรมส�าหรับเด็กมักเป็นค�าที่มักจะใช้เทียบเคียงหรือทดแทนกันเสมอ

แฟนตาซีตามความหมายทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นหมายถึงประเภทวรรณกรรมสาขาหน่ึง (fantasy as a formula)  

หากพิจารณาในแง่องค์ประกอบทางวรรณกรรมและตามโครงสร้างในการด�าเนินเรื่องจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล่า 

ทีเ่ตม็ไปด้วยเวทมนตร์ ของวิเศษไม่ว่าจะเป็นสิง่ของหรอืสตัว์ ตวัละครอมนษุย์ แต่นกัวชิาการวรรณกรรมอย่าง Brian 

Attebery ได้นิยามค�าว่าแฟนตาซีในอีกความหมายหนึ่งคือ แฟนตาซีเป็นรูปแบบการเขียน (fantasy as a mode) 

ที่มีลักษณะ “เน้นความสนุกสนานตื่นเต้น (stylistic playfulness)” “การทบทวนและสะท้อนกลับของตนเอง  

(self - reflexiveness)” “การกลบัหวักลบัหางความคดิและระเบยีบทางสงัคมทีม่อียูอ่ย่างมัน่คงแล้ว (a subversive 

treatment of established orders of society and thought)” (Cahill, 2012: 4) การนิยามของ Attebery 

เปิดพ้ืนที่ให้แฟนตาซีสามารถไปอยู่ในวรรณกรรมประเภทอื่นได้แม้แต่ในประเภทวรรณกรรมที่ดูเหมือนจะขัดกัน 

อย่างสิ้นเชิงเช่นวรรณกรรมแนวสัจนิยม โดยองค์ประกอบของ แฟนตาซีจะท�าหน้าที่ในการสะท้อนหรือเสียดสี 

ปัญหาสังคม หรืออาจเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสภาพจิตใจของตัวละคร  

Rosemary Jackson นักวิชาการด้านวรรณกรรมแฟนตาซีอีกคนหนึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

วรรณกรรมแนวแฟนตาซแีละความเป็นจรงิในสงัคมว่า วรรณกรรมแฟนตาซกีเ็หมอืนกบังานวรรณกรรมประเภทอ่ืน ๆ  

คอืเป็นสิง่ทีส่ร้างขึน้และได้รบัอิทธพิลจากบรบิททางสังคม นกัเขยีนวรรณกรรมแฟนตาซีตระหนักถงึปัจจัยทีส่่งอทิธพิล

ต่องานเขยีนของเขาไม่ว่าจะเป็นปัจจยัด้านประวตัศิาสตร์ เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงการปกครอง หรอืปัจจยัด้านเพศ 

ฉะนัน้ การอ่านวรรณกรรมประเภทนีโ้ดยวางนกัเขยีนให้อยูน่อกบริบทต่าง ๆ  เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ ด้วยความสมัพนัธ์

ดังกล่าวท�าให้วรรณกรรมแนวแฟนตาซีเป็นวรรณกรรมแห่งความปรารถนา คือการพยายามชดเชยสิ่งที่ขาดหาย 

อนัเป็นผลมาจากความกดดนับบีคัน้ทางวฒันธรรม (Jackson, 1981: 3) วรรณกรรมแฟนตาซีเป็นการเชือ่มต่อและกลบัด้าน 

ของความจริง ไม่ใช่การหลีกหนี แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เกาะเกี่ยวกับความจริงเสมือนกาฝาก ความมหัศจรรย์ 

ในวรรณกรรมแนวแฟนตาซีจะสาวให้เห็นมุมกลับของวัฒนธรรมในด้านที่ถูกท�าให้มองไม่เห็นหรือเป็นสิง่ทีพ่ดูถงึไม่ได้ 

ให้เป็นสิง่ทีป่รากฏขึน้มาและเผยให้เหน็ความปรารถนาทีเ่คยถกูกดทบัไว้ เคร่ืองมอืและวธิกีารต่าง ๆ  ทีน่กัเขยีนใช้กลบัด้าน

ความจริงมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ่านมุมมองของตวัละคร (character perspective) เรือ่งเล่าท�านองสาธก 

(allegorical narrative) การใช้ความเปรียบ (metaphor) การตระหนักในความคาดหวังของตนเอง (awareness 

of its own expectation) หรือการใช้เวทมนตร์ (magic) 

วรรณกรรมเรื่อง อีกไม่นานเราจะสูญหาย ไม่ใช่วรรณกรรมแนวแฟนตาซีอย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งเรื่อง

เพราะเรื่องนี้เล่าและด�าเนินเรื่องในฉากแบบสัจนิยมด้วย เช่น บรรยายถึงวิถีชีวิตของตัวละครหลักอย่างชินตา 

ที่ใช้ชีวิตในสังคมเมืองในบทจิตวิญญาณหมดอายุ ช่วงชีวิตหนึ่งของโชที่เป็นผู้ดูแลแม่ผู้ป่วยโรคจิตเภทจนกระทั่งโช 

ฆ่าตวัตายในบท เขาวงกตโครงกระดกู และ หากความรวดร้าวจะร่วงหล่น สิง่ทีน่่าสนใจคอื อ้อมแก้วน�าแนวการเขยีน

แบบแฟนตาซีมาใช้ขับเน้นให้เห็นความคิดและสภาพจิตใจของชินตาตัวละครเอกเป็นระยะ ความคิดและความรู้สึก

ดงักล่าวเป็นสิง่ทีส่วนทางกบัความเป็นจรงิ ขดักบัค่านยิมของสังคม และเกีย่วพันกบัเร่ืองทีโ่ดยปกติคนจะมองไม่เหน็

หรือพูดออกมาไม่ได้เพราะมีบรรทัดฐานของสังคมกดทับอยู่ บางขณะการเล่าแนวแฟนตาซีจะแยกตัวอย่างอิสระ  



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



(เล่าในส่วนบทน�า และ ในไม่ช้าความตายจะไม่เป็นทีก่ล่าวถงึ) แต่ในบางขณะ อ้อมแก้วกใ็ช้วธิกีารเล่าทีผ่สมผสานกัน

ระหว่างแนวสัจนิยมและแนวแฟนตาซี (เล่าในบท ใตผ้ืนน�้าคือฉันผู้เย็นเยียบ และ บทปิดท้าย) หากจะใช้ค�าอธิบาย

ของ Jackson ที่กล่าวว่าวรรณกรรมแนวแฟนตาซีไม่อาจแยกออกจากความเป็นจริงได้ และความสัมพันธ์ระหว่าง

แฟนตาซีกับความจริงอยู่ในลักษณะท่ีแฟนตาซีเกาะเกี่ยวสภาพความเป็นจริงราวกับกาฝาก ส่ิงนั้นก็เห็นได้ชัด 

แม้จากวิธีที่อ้อมแก้วเลือกใช้ในการเล่าเรื่อง 

แฟนตาซทีีป่รากฏในเรือ่งส่วนใหญ่เล่าผ่านตวัละครชนิตาทัง้ในยามทีรู่ส้กึตวัและไม่รูส้กึตวั มทีัง้ทีอ่ยูใ่นรปู

ความฝัน และฝันกลางวนั อ้อมแก้วเปิดเรือ่งในบทน�าด้วยการพาผูอ่้านเข้าไปอยูใ่นความฝันของชนิตา เธอกบัโชน้องชาย 

ซึ่งยังเป็นเด็กทั้งคู่วิ่งไปในทุ่งข้าวแห้งท่ีมีบรรยากาศอึมครึมอย่างประหลาดดังค�าบรรยายของชินตาว่า “ทุ่งข้าวแห้ง

โดดเด่นด้วยสซีางซดีของมนั ... ดงข้าวขนาดสงูท่วมหวัขวางอยูข้่างหน้า... ฉากเหล่าน้ีเหมอืนปรากฏออกมาจากหนังฆาตกรรม 

หรือหนังสยองขวัญที่เคยดูบ่อย ๆ ...ใจกลางความวังเวงของท้องฟ้าและอากาศ เบื้องหลังทั้งหมดคือสีม่วงเข้มคราม 

ที่เหลือบไปทางด�าจัด” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 19 - 20) เพื่อขับเน้นให้เห็นความแปลกประหลาดชัดขึ้น  

อ้อมแก้วให้ชนิตากบัโชได้ยนิเสยีงเรยีกไม่รูแ้หล่งทีม่าให้ตามไปจนพบลานกว้างทีต่ดัเตยีนเรยีบเหมอืนกบัไม่ใช่ฝีมอืมนษุย์  

เสียงนั้นเรียกให้ทั้งคู่ไปทางต้นข้าวที่มีช่องลับเป็นโพรงอยู่ข้างใน “เพียงไม่ถึงสิบก้าวก็พบช่องลับในโพรงต้นข้าว  

มันเป็นห้องขนาดเลก็ ภายในนัน้คอืผนงัห้องทีเ่ตีย้จนแทบจะตดิหวั แต่กย็งัสงูพอทีจ่ะไม่ต้องคูห้ลงั” (อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์,  

2561: 20) ผู้อ่านถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในรูปของฉาก แต่เหตุการณ์ที่ชินตา

ประสบหลงัจากเข้าไปในโพรงต้นข้าวกลบัประหลาดยิง่กว่า เธอไปพบเดก็ชายอายไุล่เลีย่กบัเธอจับพ่อมดัไว้ในลกัษณะเชลย 

โดยให้เหตผุลว่า “เขาท�าตวัไม่ค่อยดเีท่าไหร่” จากนัน้เดก็ชายพาชนิตาไปทีห้่องครวัแล้วเชือ้เชิญให้ชนิตากนิแม่ของเขา 

ที่แปรสภาพเป็นเนื้อคล้าย ๆ แฮมเบอร์เกอร์แช่ไว้ในตู้เย็น บทสนทนาระหว่างชินตากับเขาบอกให้รู้ว่าเด็กชาย 

เป็นคนฆ่าแม่ของเขาเองโดยให้เหตุผลเหมือนกันว่า “เขาท�าตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่” ชินตาปฏิเสธค�าเชิญแม้จะได้รับ 

การคะยัน้คะยอกต็าม ฝันของเธอจบลงด้วยการบรรยายความรู้สึกหวาดกลัวกบัการต้องกนิเน้ือคนแล้วรีบหนเีอาตัวรอด 

ออกมาจากสถานการณ์นั้นได้

หากเอาเหตุการณ์ในความฝันมาเทียบกับเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนหลังจากนั้น จะเห็นว่าความฝันของชินตา 

เป็นส่ิงทีต่รงกันข้ามกบัเหตกุารณ์จรงิทีชิ่นตารูส้กึรงัเกยีจ (เธอรังเกยีจตัวเองทีช่มชอบสิง่ท่ีขดักบัมาตรฐานทางศลีธรรม 

ของคนในสังคม) ยี่สิบกว่าปีต่อมา ชินตาซึ่งตอนนี้เป็นผู้จัดการแกลเลอรีแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุงได้พบกับจอม  

อดีตเดก็ชายผูฆ่้าแม่ตวัเองตอนนัน้ จอมมาชวนชนิตาเขียนหนงัสือเกีย่วกบัการฆ่าแม่ของเขาออกขาย ค�าชวนของจอม 

ท�าให้ชินตานึกย้อนไปถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน 

“...จอม เด็กชายข้างบ้านที่ฆ่าแม่ตัวเองแล้วเอาเนื้อมาทอดกิน เด็กผู้ชายผู้โดน

แม่หวดด้วยกิ่งมะยมเสียจนเลือดซึมจากแผลปริแตก เสียงร้องโหยหวนแทบทุกวัน  

เขาโดนเฆีย่นบ่อยเสยีจนน่าจะโกรธจนทนไม่ไหว จงึแล่เนือ้เถอืหนงัแม่ตวัเองแล้วเอาออกมา 

ท�าอาหารกิน แถมยังแบ่งให้พ่อผู้ไม่รู้เรื่องราวกินด้วย เหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวดังมาก 

ส่วนฉนักลายเป็นพยานปากเอกเพราะบังเอิญเกาะรัว้ข้างบ้านแอบด ูเขาขูว่่าจะไม่ท�าแบบนัน้ 

กบัฉนัถ้ายอมกินเนือ้หนึง่ชิน้ ฉนัรบัรสสัมผัสไว้ในปาก ประสาทสัมผัสท�างานอย่างขนลุก

ขนพอง พลันแรกฉันแทบขย้อนออกจากท้อง

แต่แล้วรสชาติละเมียดละไมก็บังเกิด...เนื้อชิ้นนั้นอร่อยดี คล้ายไก่แต่หอมกว่า”
(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 35)



ครึ่งหลับเธอฟื้น ครึ่งตื่นเธอสูญหาย: โลกที่ก�าลังสูญสลายของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์



เหตกุารณ์กนิเนือ้คนและปฏกิิรยิาของชนิตาทีม่ต่ีอเรือ่งนีเ้มือ่ส่องดผู่านโลกความจรงิและความฝันกเ็ป็นเสมือน 

เรือ่งเล่าเดยีวกนับนเหรยีญสองด้าน ด้านความฝันทีเ่ป็นตอนเริม่เรือ่ง ปฏกิริยิาของชนิตาต่อค�าเชือ้เชญิให้กนิเนือ้คน

คือความหวาดระแวงระคนความกลวัอนัตรายและเธอเหน็ว่าเร่ืองทัง้หมดตรงหน้าเป็นสิง่ทีป่ระหลาดทีสุ่ด “สัญชาตญาณ 

ผลักให้เธอถอยห่าง แน่นอน การถูกแล่เนื้อเถือหนังไม่ใช่เรื่องจรรโลงใจ และเธอก็ไม่เต็มใจกับประสบการณ์ 

อันพร่าเพี้ยนนี้” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 23) เธอสามารถหลบหนีจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ในความฝัน  

ส่วนด้านความเป็นจริง ชินตาถูกจอมขู่บังคับให้กินเนื้อส�าเร็จ แม้เธอจะไม่เต็มใจในทีแรก แต่เมื่อเธอได้ล้ิมรสชาต ิ

เนือ้คนจรงิ ๆ เธอยอมรบักับตวัเองว่าเธอรูสึ้กอร่อย อาจกล่าวได้ว่าอ้อมแก้วก�าลงัให้ชนิตาใช้ความฝันฟอกความรู้สึกผิด 

ของตนเองให้ขาวสะอาด โดยเฉพาะความรู้สึกที่เธอต้องยอมรับกับตัวเองว่าการกินเนื้อคนไม่ใช่ประสบการณ์ท่ีแย่

อย่างที่คิดในความเป็นจริง ความรู้สึกดีท่ีเกิดขึ้นถูกกดทับด้วยศีลธรรมและมาตรฐานทางจริยธรรมที่รุนแรงทั้งเรื่อง

การฆ่าและการฆ่าในระดบัมาตฆุาต ดงันัน้ในความฝัน ชนิตาจงึผดุผ่องอยูด้่วยการเอาตวัรอดจากการต้องกินเนือ้คนไปได้  

แฟนตาซีครั้งนี้เป็นเสมือนหลุมหลบภัยจากความน่ารังเกียจในชีวิตจริงที่ชินตาจ�าต้องยอมรับมัน

อ้อมแก้วใช้แฟนตาซีเป็นเสมือนหลุมหลบภัยจากความน่ารังเกียจในชีวิตจริงของชินตาอีกครั้งจากการเล่า

ถงึกระแสขายเร่ืองมาตฆุาตของจอมและชนิตา จอมมาชวนชนิตาร่วมมอืกนัขายเรือ่งมาตฆุาตของเขาเพราะเขาเชือ่ว่า 

ความรุนแรงดังกล่าวเป็นสิ่งที่คนชอบและจะบริโภคมันอย่างแน่นอน ชินตาไม่เห็นด้วยในคราวแรก ส�าหรับเธอ  

มาตุฆาตของจอมไม่ต่างจากเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่ง และไม่แน่ว่ามันจะขายได้ “เดี๋ยวนี้มันมีแต่เรื่องประหลาด 

เต็มไปหมด ความแปลกไม่ใช่ของน่าตื่นเต้นอีกแล้ว เพราะมันเกิดข้ึนได้ทุกวันเหมือนเธอกินไข่เจียวนั่นแหละ”  

(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 37) เมือ่จอมยนืยันว่าด้วยอิทธพิลการตลาดในยคุปัจจบุนั การเสกชือ่เสยีงไม่ใช่เร่ืองยาก  

แต่ชินตาไม่เห็นด้วยและวิจารณ์ว่าสิ่งท่ีจอมคิดจะท�า “มันคือความจอมปลอม... เป็นการสร้างภาพ เป็นความงาม 

อนับดูเบีย้ว ค�าโกหก” แต่ในทีส่ดุเธอกต็กลงร่วมงานกบัจอม สถานการณ์เป็นไปตามทีจ่อมคาด ความรนุแรงทางศลีธรรม 

ระดบัมาตฆุาตกลายเป็นจดุขายท่ีเรยีกร้องความสนใจจากผูค้นในช่วงแรกได้ดี กระแสตอบรบัทีดี่ท�าให้สงัคมออนไลน์

ขนานนามทั้งคู่ในฐานะคู่จิ้นกินเน้ือคนและน่ันยิ่งท�าให้ทั้งคู่โด่งดังมากขึ้นไปอีก เกิดธุรกิจต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย 

โดยเฉพาะธุรกิจของจอมที่ดูประสบความส�าเร็จมากที่สุด

เมื่อจอมเปิดร้านก๋วยเต๋ียวโดยใช้ทุนจากการขายหนังสือ ผู้คนก็พากันไปกิน

ราวกับแจกฟรี เกิดเป็นกระแสไวรัล เพจยอดนิยมและสื่อมวลชนตามไปท�าข่าว 

หรือสัมภาษณ์ โดยมีฉันเป็นแขกรับเชิญพิเศษเกือบทุกครั้ง ทุกคนดูสนุกกับมัน ยิ้มแย้ม 

เบิกบาน หัวเราะ เนื้อของแม่จอมจึงพลันหอม หวาน รสชาติอร่อย ช่างเป็นการลงทุน

เพื่ออนาคตอันแสนคุ้มค่าของเด็กชายคนนั้น
(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 42)

การเล่าเรือ่งตามแนวสจันยิมเผยให้เหน็ทรรศนะของชนิตาทีม่ต่ีอกระแสความโด่งดังคร้ังนี ้ในวาระทีห่นงัสอื

มียอดขายเกินหนึ่งล้านเล่มและทุกคนก�าลังฉลองความส�าเร็จ ชินตาไม่รู้สึกยินดีด้วยเพราะเธอเห็นว่า “การยอมให้

คนเกอืบทัง้ประเทศเอาเรือ่งกนิเนือ้คนมาขยายความต่อกเ็หมอืนโดนยอมข่มขนืซ�า้” (อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์, 2561: 44)  

ยิ่งไปกว่านั้น ความส�าเร็จของชินตาแลกมาด้วยการยุติความสัมพันธ์กับชายหนุ่มที่คบหากันเพราะเธอไม่มีเวลาให้  

ดังนั้น ความรู้สึกของชินตาที่มีต่อกิจกรรมขายเรื่องเล่าและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมาตุฆาตในขณะนี้จึงเป็นเรื่อง 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ท่ีตดิลบ ในบท จติวญิญาณหมดอาย ุซึง่เลอืกเล่าตามแนวสัจนยิมเกอืบทัง้บทเพ่ือวจิารณ์สังคมยคุการตลาดออนไลน์ 

อ้อมแก้วกลับเลือกจบบทที่ความฝันของชินตาซึ่งแย้งกับความรู้สึกที่แท้จริงของเธอ

คืนนั้นฉันรีบเข้านอน ด้วยกลัวว่าขอบตาอาจคล�้าถ้านอนไม่พอ ออกรายการทีวี

จะดูโทรมได้ และเป็นคืนเดียวกันนี้เองที่ฝันไปว่าตัวเองและจอมก�าลังเดินเข้าสู่ห้องส่ง

รายการ กล้องและอปุกรณ์ไฟระโยงระยางไปทัว่ พธีิกรเริม่ต้ังค�าถาม อกีไม่นานสญัญาณ

จากกล้องจะถูกดัดแปลงเป็นภาพและเสียงส่งต่อไปยังตัวรับสัญญาณหลากรูปแบบ  

กลุ่มมนุษย์เมืองก�าลังดูเราออกรายการทีวีและโปรแกรมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต

จงมีความสุขกับชื่อเสียงเพียงโมงยามอันแสนสั้นเมื่อมันยังอยู่ 

ในฝันคืนนั้นฉันรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกที่ได้เป็นคนดังชั่วข้ามคืน
(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 44 - 45) 

การที่ชินตาเป็นผู้น�าตัวเองมาสู่ภาวะการโด่งดังช่ัวข้ามคืนนี้เองก็ยากท่ีเธอจะโทษให้เป็นความผิดของใคร 

ความกระอกักระอ่วนใจอนัเกดิจากการยอมตกไปในกระแสทีตั่วเองกต้ั็งข้อรงัเกยีจ แต่กย็งัไม่สามารถเดินออกมาจาก

กระแสน้ันได้เป็นสิ่งที่ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริง ชินตาก�าลังเหนื่อยหน่ายกับความโด่งดังและชื่อเสียงที่ได้มา

ด้วยวิธีจอมปลอมแต่ถาโถมใส่เธออย่างรวดเร็ว ดังนั้น เมื่ออยู่ในความฝัน ความอึดอัดคับข้องใจ ความเหนื่อยหน่าย

แต่ยังต้องท�าต่อไปจึงถูกพลิกกลับเป็นอีกด้านหนึ่ง กลายเป็นความสุข ความภูมิใจในชื่อเสียงที่ได้รับ ได้เห็นตัวเอง 

ในจุดที่อยากเห็น ได้ท�าในสิ่งท่ีเธอคิดว่าเธอน่าจะได้ท�า แฟนตาซีในรูปของความฝันจึงเป็นที่ที่อนุญาตให้ชินตา 

จัดการกับแรงตึงเครียดในใจของตัวเอง

นอกจากแฟนตาซีที่อยู่ในรูปของความฝันซึ่งเป็นโลกตรงข้ามกับความเป็นจริงที่น่ารังเกียจแล้ว อ้อม แก้ว

ยังใช้แฟนตาซีในรูปแบบของฝันกลางวันเพื่อแสดงความปรารถนาเบื้องลึกในจิตใจที่ถูกกฎเกณฑ์ทาง จริยธรรม 

กดทบัเอาไว้ เหตกุารณ์นีเ้กดิข้ึนในตอน ใต้ผนืน�า้คอืฉนัผูเ้ยน็เยยีบ ซึง่เล่าถงึเหตกุารณ์หลงัจากทีโ่ชน้องชายตายไปแล้ว 

และชินตาต้องรับเป็นผู้ดูแลแม่ซึ่งยังป่วยเป็นจิตเภทอยู่ต่อจากโช ความตายของโชต่อหน้าต่อตาท�าให้แม่ยอมรับว่า

ตวัเองป่วยและเข้ารบัการรกัษา แม่กนิยาเพือ่รกัษาสมดุลของสารเคมใีนสมอง อาการแม่ดีขึน้แต่กไ็ม่ได้หายเป็นปกติ 

บางขณะยงัได้ยนิเสยีงคลืน่รบกวนหรือเหน็ภาพอยูบ้่าง แต่ไม่รนุแรงเหมอืนแต่ก่อน เหตกุารณ์ท่ีจะแสดงให้เหน็ต่อไปนี ้

เกิดขึ้นขณะชินตาก�าลังพาแม่ไปหาญาติที่ราชบุรี เธอขับรถแวะที่บึงน�้าแห่งหนึ่งแล้วชวนแม่พายเรือเล่น ช่วงแรก ๆ 

แม่ดเูพลดิเพลนิกับกจิกรรมน้ี แต่เมือ่ชินตาเอาแต่ถ่ายรปูโดยเฉพาะรปูแม่ แม่เริม่กงัวลและเริม่บ่นว่าชนิตา ในขณะที่ 

จ้องแม่ จู ่ๆ ความรูส้กึเกลียดแม่กพ็ุง่ขึน้มา “แต่แล้วอยู ่ๆ ฉันกนึ็กชงัผู้หญงิตรงหน้าอย่างไม่มสีาเหตุ เป็นอารมณ์โกรธขึง้ 

อนัแผ่วจางราวกบัรอวนัปะท”ุ (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 82) อ้อมแก้วจบการบรรยายแนวสัจนยิมไว้ท่ีเหตุการณ์

ตอนชินตาพายไกลออกไปเรื่อย ๆ จนถึงกลางบึง พร้อมด้วยความรู้สึกเกลียดชังแม่ที่ก่อตัวมาเนิ่นนาน 

ฉันพิจารณาอารมณ์ที่มีต่อผู้หญิงตรงหน้าอย่างละเอียด หล่อนคือสิ่งซึ่งครั้งหนึ่ง

ไม่อาจควบคุมได้เลย ร้ายกาจ น่าสยดสยอง ชวนให้หลีกหนี แต่ตอนนี้หล่อนมีเพียงร่าง

อันย้วยยานท่ีแสดงให้รู ้ว่ากาลเวลาใกล้มาถึงจุดส้ินสุด ความทรงจ�าของแม่ผุกร่อน  

ลืมไปว่าเมื่อคร้ังหนึ่งบางชีวิตได้สูญสลายไป ลูกชายผู ้เป็นท่ีรักลงเอยด้วยจุดจบ 
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ท่ีแสนเศร้าสร้อย เราต่างไม่มีทางรู้เลยว่าฝนจะตก ฟ้าจะร้อง พายุจะมาเยือนอีกเมื่อไร 

มนุษย์ป้องกันความเป็นไปของธรรมชาติล่วงหน้าได้หรือ - ไม่เลย สิ่งที่ท�าได้คือยืนหยัด

และรับมือ
(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 42)

ถัดจากบทบรรยายนี้ อ้อมแก้วจะเปลี่ยนจากการบรรยายแนวสัจนิยมเข้าสู ่แนวแฟนตาซีโดยใช้ฝน 

และบรรยากาศรอบตัวเป็นสิ่งบ่งบอก ในฉากนี้ ธรรมชาติรอบตัวเริ่มเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน “ความมืด 

เริม่ครอบคลมุไปท่ัวบรเิวณอย่างไม่มว่ีีแววมาก่อน ลมแรงวบูไหว พดัต้นไม้เสยีงดงัซู ่ต้นไม้น้อยใหญ่รอบบงึถกูแรงลม 

พัดโบก เมฆสีฟ้าเจือเทากดทับซ้อนกันอีกครั้นจนกลายเป็นเทาเฉดที่เข้มสุด ฉาบทาพื้นที่กว้างใหญ่บนนั้นให้วังเวง

และหดหู่ มันหนักอึ้งเสียจนร่วงหล่นลงมายังบึงน�้าอันเวิ้งว้างด้านล่าง ปรากฏเป็นผืนน�้ามืดด�าสุดลูกหูลูกตา”  

(อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์, 2561: 83) ฉากทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างฉับพลนัทนัทคืีอความเปรยีบทีแ่สดงสภาพจติใจของชินตา 

นัน่เอง การบรรยายผนืน�า้มดืด�าข้างใต้คอืการแนะให้เหน็ความปรารถนาในระดบัจติใต้ส�านกึของชนิตา “ข้างใต้ดเูตม็ไปด้วย 

ปริศนาที่แอบซ่อน สะกดสายตาให้แช่นิ่ง สิ่งใดท่ีอยู่ข้างใต้อาจคล้ายสิ่งท่ีอยู่ในใจ แค่รอวันปลดปล่อย สิ่งซึ่ง 

อาจไม่สวยงาม น่ากลัว อ�ามหิต หรืออาจเป็นเพียงความบริสุทธิ์ซื่อใส ว่างเปล่า” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 84) 

อ้อมแก้วดึงความปรารถนาที่อยู ่ในระดับจิตใต้ส�านึกของชินตาขึ้นมาให้ผู ้อ่านเห็นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

เมื่อสภาพแวดล้อมหรือก็คือสภาพจิตใจของชินตาคลุ้มคลั่งจนไม่อาจควบคุมได้ ภาพที่ชินตาเห็นคือแม่เริ่มโวยวาย  

มีอาการหูแว่ว ประสาทหลอนอย่างที่เธอเคยเห็น และนั่นท�าให้เธอผลักแม่ให้ตกน�้า เมื่อแม่พยายามดึงตัวเองขึ้นมา

และยือ้ยดุกับชนิตาทีอ่ยูบ่นเรอื เธอใช้ไม้พายตไีปทีศ่รีษะจนแม่จมหายไป “ฉนัเอือ้มมอือกีข้างทีย่งัว่างไปหยบิไม้พาย

มาด้วยความรวดเร็ว เงื้อมมือสูงและฟาดมันอย่างแรงลงบนหัวของแม่...สีแดงขุ่นคลั่กซึมปริออกมาจากปากแผล 

แล้วไหลลงสูม่วลน�า้..แม่ค่อย ๆ  ด�าดิง่ลงไปในน�า้ลกึเบือ้งล่างทีแ่สนจะเยน็เยยีบ” (อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์, 2561: 86 - 87) 

รูปแบบของฝันกลางวันท�าให้เห็นประเด็นที่ Jackson กล่าวถึงลักษณะของวรรณกรรมแนวแฟนตาซี 

อย่างชัดเจน ในภาคของฝันกลางวัน ผู้อ่านเห็นความปรารถนาในจิตใจของชินตาคือความรู้สึกเกลียดแม่และอยาก

ก�าจดัแม่ให้หายไปจากโลก แต่ชนิตาไม่อาจท�าเช่นนัน้ในโลกของความเป็นจริงได้ เพราะประเด็นมาตุฆาตเป็นเรือ่งผดิ 

ทั้งในทางศีลธรรมและจริยธรรมขั้นร้ายแรง เธอเคยตั้งประเด็นรังเกียจพฤติกรรมของจอมฉันใด ความปรารถนา 

ในจิตใจของเธอก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจฉันนั้น แต่แม้จะเกลียดแม่เพียงใด ชินตาก็ต้องดูแลแม่ที่เป็นผู้ป่วยในฐานะลูก 

ฝันกลางวนัของชนิตาจงึเป็นสิง่ท่ีอ้อมแก้วใช้บรรยายให้เหน็ความปรารถนาเบือ้งลกึในจติใจของเธอ เป็นความปรารถนา 

ทีเ่กาะเกีย่วกับความเป็นจรงิดุจกาฝาก คือเธออยากก�าจดัแม่ แต่เมือ่ไม่อาจท�าได้ในความเป็นจรงิ เธอจงึปลดปล่อยมัน 

ในจินตนาการของเธอแทน อ้อมแก้วจบบท ใต้ผืนน�้าคือฉันผู้เย็นเยียบ โดยการดึงผู้อ่านเข้าสู่ฉากสัจนิยมที่ยังมีชินตา

และแม่น่ังอยู่บนเรือตามเดิม “พายุบ้าเมื่อครู่ได้จากไปแล้ว ...ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนเหตุการณ์ช่ัวครู่

ราวกบัไม่เคยมอีะไรเกดิขึน้ ...เราสองคนแม่ลกูพายเรอืต่อไปในบงึกว้าง แม่พมึพ�าเบา ๆ  “คดิถงึโชเนอะ” ค�าพดูธรรมดา 

นั้นดูมีความหมายอบอุ่นอย่างน่าประหลาด” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 87 - 88)

ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ชินตาใช้ชีวิตอยู่ทุกวัน สิ่งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวและกับตัวเธอเอง 

เป็นเรื่องที่หนักหน่วง การที่เธอถูกบังคับให้กินเนื้อคน พ่อถูกแทงจนเสียชีวิตจากแท็กซ่ีผู้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  

สังคมที่อยู่ในยุคทุนนิยมตอนปลายที่การตลาดท�าให้ซื้อขายกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่อง อาชญากรรมรุนแรง 

ที่ตัวเองเป็นผู้ก่อ สังคมที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ความไม่แน่นอน ความรุนแรงที่ชินตาออกปากเองว่า “เกิดขึ้นได้ง่าย

ราวกับคนสั่งข้าวไข่เจียว” ปัจจัยทุกประการที่กล่าวมาอาจเป็นเหตุให้ชินตากลายเป็นคนที่เลือกใช้ชีวิตนอกกรอบ 
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อิสระ ไม่ยึดเหน่ียวกับใครหรืออะไรแต่ก็โหยหาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับใครสักคน ชินตาพยายามปลดพันธนาการ

ของสงัคมทกุประการออกจากชวีติเธอ แต่เธอกลบัรูส้กึว่างเปล่า ชือ่เสยีงและความโด่งดงัทีเ่กดิขึน้ชัว่ข้ามคืนและผ่านไป 

อย่างรวดเรว็ยิง่ตอกย�า้ความรู้สกึนัน้ เมือ่กลบัมาบ้านแล้วพบว่าแม่ป่วยเป็นจติเภท อาละวาดหนกัจนน้องชายฆ่าตวัตาย 

ต่อหน้าแม่ ทั้งหมดท�าให้ชินตารู้สึกถูกกดทับทั้งจากภาระที่ต้องเลี้ยงดูแม่ต่อจากโชน้องชาย และจากค่านิยมเรื่อง

ความกตัญญูที่ผู้เป็นลูกต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ การไม่รู้สึกถึงเจตจ�านงในการเลือกใช้ชีวิตของเธอเองเท่ากับตัวตนของเธอ

ได้สูญหายไป ความฝันและฝันกลางวันจึงเป็นสิ่งที่ชุบชีวิตหรือคืนตัวตนบางด้านที่เธอถูกกดทับในชีวิตประจ�าวัน 

ให้กลับมาเป็นของเธออีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของชินตาก็กลายเป็นสิ่งที่หนักหนาเกินกว่าที่ชินตาจะจัดสมดุล 

ให้กบัมนัได้ ในทีสุ่ดชินตาก็มภีาวะซมึเศร้า อ้อมแก้วเลอืกทีจ่ะอธิบายภาวะซมึเศร้าของชนิตาด้วยการเขยีนอกีลกัษณะหนึง่  

คือการใช้ฉากแบบนวนิยายวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเปรียบให้เห็นภาวะจิตใจของชินตากับอาการซึมเศร้า 

อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังจะได้น�าเสนอในหัวข้อถัดไป
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นวนิยายวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องแต่งที่เกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์ หรืออาศัยวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของ 

การด�าเนินเรื่อง หรือเป็นฉาก หรือแสดงผลกระทบของวิทยาศาสตร์ต่อมนุษยชาติ อีกความหมายหนึ่งของ 

นิยายวิทยาศาสตร์ที่ใช้กันบ่อย ๆ ก็คือ “…นิยายวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องแต่งอันน่าทึ่งเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ของมนุษย์ 

ความขัดแย้ง และการผจญภัย ซึ่งสืบเนื่องมาจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของโลกอนาคต (ชัยวัฒน์ คุประตกุล 

https://cpthaiscifi.wordpress.com/2016/09/16/first-blog-post/) นิยายวิทยาศาสตร์ยังแบ่งประเภทย่อย 

เป็นนิยายวิทยาศาสตร์แบบฮาร์ดไซไฟและซอฟต์ไซไฟ* ประเด็นส�าคัญของความเป็นนิยายวิทยาศาสตร์คือ ต้องใช้

ความรู้หรือค�าอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินเรื่องหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในองค์ประกอบ

ของเรื่อง

วินทร์ เลียววาริณ นักเขียนซีไรต์ท่ีสร้างสรรค์ผลงานในแนวนิยายวิทยาศาสตร์ไว้ด้วย กล่าวถึง 

นิยายวิทยาศาสตร์ในประเด็นที่น่าสนใจว่า โดยทั่วไปมักมีความเข้าใจผิดกันว่าหากเรื่องแต่งไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์

ในอนาคตกาลหรือใช้ฉากจักรวาล ไม่มียานอวกาศ มนุษย์ต่างดาว เรื่องนั้นไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์ ในความเห็น 

ของวินทร์เป็นไปในทางตรงกันข้าม กล่าวคอืนิยายท่ีใช้ฉากอวกาศและยานอวกาศอาจไม่ใช่นยิายวทิยาศาสตร์เสมอไป  

*รองศาสตราจารย์.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล อธิบายประเภทของนิยายวิทยาศาสตร์ว่านิยายวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้เป็น 

2 ประเภทคือ นิยายวิทยาศาสตร์แท้ (Pure Sci - Fi) กับนิยายวิทยาศาสตร์แฟนตาซี (Sci - Fantasy) โดยในประเภทแรกนั้น 

สามารถแยกย่อยได้อีกสองแบบคือ ฮาร์ดไซ - ไฟ (Hard Sci - Fi) กับซอฟต์ไซ - ไฟ (Soft Sci - Fi) ฮาร์ดไซ – ไฟ ค่อนข้างจะเน้น 

ในตวัเนือ้หาของวทิยาศาสตร์ หลกัการทางวทิยาศาสตร์ ตลอดจนความคดิท่ีค่อนข้างจะถูกต้องแน่นอนสามารถใช้จนิตนาการได้ แต่ต้อง

ยดึกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ส่วนซอฟต์ไซ - ไฟ คือวทิยาศาสตร์เชงิสังคม เป็นนยิายวทิยาศาสตร์ทีไ่ม่เน้นกฎเกณฑ์และหลักการต่าง ๆ  

ของวิทยาศาสตร์จริง ๆ ดังเช่น hard science fiction แต่เน้นบทบาทและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์ 

(https://cpthaiscifi.wordpress.com/2016/09/16/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B

7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0

%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0

%B8%97/ เข้าถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562)



ครึ่งหลับเธอฟื้น ครึ่งตื่นเธอสูญหาย: โลกที่ก�าลังสูญสลายของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์



แต่หากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอธิบายด้วยหลักคิดหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ทั้งที่พิสูจน์มาแล้วหรือยังไม่ได้พิสูจน ์ 

มีองค์ประกอบที่อธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์หรืออย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เร่ืองเล่านั้นก็เป็นนิยายวิทยาศาสตร์  

วินทร์แสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งนิยายวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยว่า นักเขียนในประเทศไทย 

ไม่ใคร่สนใจนิยายวิทยาศาสตร์นัก ส่วนหนึ่งอาจเพราะเร่ืองประเภทนี้ไม่อยู่ในความสนใจของนักเขียน อีกส่วนหนึ่ง

อาจเป็นเพราะค�าว่า ‘นิยายวทิยาศาสตร์’ ฟังดนู่ากลวัในสายตาของนกัเขยีนหลายคน เพราะนกัเขยีนกลวัว่าต้องมคีวามรู ้

ทางวิทยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งจึงจะแต่งนิยายวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งวินทร์เห็นว่าไม่จ�าเป็น เพราะยังมีแนวการเขียนนิยาย

วิทยาศาสตร์อีกแบบหนึ่งคือ

เราสามารถเขยีนแบบ Soft Science Fiction ไม่เน้นค�าอธบิายทางวทิยาศาสตร์ 

เอาแค่พออธบิายคร่าว ๆ ว่าทฤษฎนีัน้ฟังข้ึนในทางวทิยาศาสตร์ งานไซไฟทัง้หมดของผม 

ก็เป็นแบบนี้ 

...นักเขียนยังสามารถใช้ไซไฟสะท้อนปัญหาของสังคมร่วมสมัย หรือมุมมอง 

ของเราเกี่ยวกับสังคมหรือโลก ไม่ว่าการต่อต้านการสร้างเขื่อน การใช้แรงงานเด็ก  

ความไม่รู้ ระบบ การศึกษาปัจจุบัน ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่นเร่ือง Fahrenheit 451 

(1953) ของ เรย์ แบรดเบอรี เกี่ยวกับโลกสมัยที่เผาหนังสือเพื่อปิดหูปิดตาประชาชน 

ด้วยระบบเซ็นเซอร์ของสังคมเผด็จการ

เรือ่งสัน้ไซไฟหลายเรือ่งของผมสะท้อนประเด็นต่าง ๆ  ทางสังคม เช่น บรโิภคนยิม  

สะท้อนสังคมบริโภคนิยมของเราวันนี้โดยใช้ฉากอนาคตไกล ๆ นิทานห่ิงห้อย สะท้อน

การใช้พลังงานเกินตัวของมนุษย์ เรื่อง หางจิ้งจก สะท้อนพฤติกรรมการกินหูฉลาม 

ที่ส่งผลให้ฉลามลดจ�านวนลง เป็นต้น
(วินทร์ เลียววาริน, 2562)

แนวการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ที่วินทร์กล่าวถึงเป็นสิ่งท่ีน�ามาประยุกต์ใช้พิจารณาเร่ือง อีกไม่นาน 

เราจะสญูหาย ได้ อ้อมแก้วสร้างฉากและบรรยากาศทีป่รากฏในตอน แบลก็โฮลสกาย และตอน บทเศร้าจากร่องแทรค็  

ด้วยการกล่าวถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Black Hole Sky กายภาพของแบล็กโฮลสกายคือ “หลุมขนาดใหญ ่

บนท้องฟ้า รอบหลุมปรากฏเป็นร้ิวเมฆมวนตวัเป็นวงซ้อนหลบุกนัจนลกึเข้าไป...มสีายฟ้าทอดตวัแปลบปลาบลงมา...

เกดิปรากฏการณ์ฟ้าแลบจากหลมุทกุ ๆ 10 นาท”ี (อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์, 2561: 93 - 94) ก่อนทีจ่ะเกิดแบลก็โฮลสกาย  

อ้อมแก้วพาผูอ่้านไปสูฉ่ากในอนาคตคอืปี 2566 ซ่ึงเป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงทัว่โลกทัง้เทคโนโลย ีวศิวกรรมการแพทย์  

การสื่อสาร แม้แต่จิตวิญญาณมนุษย์ เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงบรรยายด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เช่น โลกย่อตัว

ชิดกันมากขึ้นด้วยระบบโลกเสมือน โลกถูกท�าให้ห่างถ่างกว้างขึ้นด้วยระบบปัญญาอัจฉริยะประดิษฐ์จนเกิดช่องว่าง

ระหว่างสิ่งมีชีวิต เกิดระบบขนส่งสาธารณะลอยฟ้าแบบไร้ฐาน วงการแพทย์ก้าวหน้าขนาดสร้างมนุษย์โคลน 

ทีถ่กูกฎหมายได้ ผ่าตดัเปลีย่นศรีษะระหว่างมนษุย์ด้วยกนัได้ ความก้าวหน้าทางวทิยาการท�าได้แม้กระท่ังการย่อเซลล์

แบบดัดแปลงคลื่นไฟฟ้า - หมายถึงสามารถย่อขนาดสิ่งมีชีวิตให้มีโมเลกุลเล็กลงเพื่อการขนส่งและส�าหรับการผ่าตัด

ทางการแพทย์ บรรยากาศที่กล่าวมาทั้งหมดคือสิ่งที่อ้อมแก้วใช้ปูพื้นมาสู่สิ่งที่เธอบรรยายว่าแปลกประหลาดและ 

น่ากลัวที่สุดนั่นคือ พฤติกรรมของท้องฟ้าที่เรียกว่า แบล็กโฮลสกาย



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



อย่างไรก็ตาม แม้อ้อมแก้วจะพยายามปูบรรยากาศก่อนการเกิดหลุมด�าด้วยศัพท์ในวงการวิทยาศาสตร ์

แล้วก็ตาม แต่หากดจูากการด�าเนนิเรือ่ง อ้อมแก้วไม่ได้พฒันาโครงเรือ่งด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง

กับหลุมด�าที่สร้างขึ้นมา สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ หลุมด�าท�าหน้าที่เป็นอุปสรรคในการขัดขวางไม่ให้ชินตาซ่ึงไปดูงาน 

ท่ีสิงค์โปร์กลับมาเมืองไทยได้ แล้วเรื่องจะไปเน้นที่ผลกระทบทางความรู้สึกที่หลุมด�ามีต่อตัวละครหลักอย่างชินตา

มากกว่า ในกรณีนี้จะคล้ายคลึงกับส่ิงที่วินทร์กล่าวถึงนิยายวิทยาศาสตร์แนว Soft Science Fiction ของเขาเอง 

ที่ไม่เน้นค�าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ แต่ใช้ค�าอธิบายทางวิทยาศาสตร์สะท้อนปัญหาของสังคมร่วมสมัย หรือมุมมอง

ของนักเขียนเกี่ยวกับสังคมหรือโลก ส�าหรับเรื่อง อีกไม่นานเราจะสูญหาย อ้อมแก้วใช้ค�าอธิบายทางวิทยาศาสตร์คือ

แบลก็โฮลสกายเป็นความเปรยีบทีแ่สดงภาวะของผูมี้อาการป่วยทางจติโดยเฉพาะซมึเศร้าให้เหน็อย่างชดัเจนเป็นรปูธรรม

เมื่อย้อนกลับไปดูลักษณะของหลุมด�าที่อ้อมแก้วบรรยาย หลุมด�าคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ยังอธิบาย

สาเหตุที่เกิดอย่างชัดเจนไม่ได้ หลุมด�าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ คาดเดาไม่ได้ “ความวิปริตเกิดขึ้นอย่างไร้การควบคุม” 

(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 103) แต่มีพลังในการส่งผลกระทบด้านลบ “พายุประจ�าปีรุนแรงมากขึ้นอย่างไม่เคย

เป็นมาก่อน ฝนตกเกือบตลอด 24 ช่ัวโมง น�้าท่วมท้นเสียจนหลายคนต้องใช้การสัญจรทางเรือและรถยนต์ประเภท

ยกสูงแทน” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 99 - 100) ความวิปริตแปรปรวนจากปรากฏการณ์หลุมด�าถึงขนาดที ่

เป็นอันตรายถงึแก่ชวิีต “เฮลคิอปเตอร์พยายามบินเข้าไปใกล้เพือ่ส�ารวจ แต่กลบัถูกสายฟ้าจากแบลก็โฮลฟาดผ่าลงมา 

จนเครื่องกระเด็นแยกเป็นสองท่อน และยังเคยมีเครื่องบินล�าหนึ่งผ่านเส้นทางของมัน ก็ถูกฟ้าผ่าจนเครื่องบินตก 

ตายยกล�าเช่นกัน” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 103) ในแง่ของผลกระทบทีม่ต่ีอชนิตา หลุมด�าเป็นอปุสรรคขดัขวาง 

ไม่ให้ชินตากลับบ้านได้ ชินตาเหมือนถูกปล่อยเกาะให้อยู่ท่ีสิงคโปร์ (ซ่ึงเป็นเกาะทางกายภาพด้วย) ตามล�าพัง  

และด้วยข้อจ�ากัดท่ีอยู่คนละสถานท่ีระหว่างชินตากับคนรักที่ชื่อเชน แม้ชินตาจะพยายามสื่อสารด้วยวิถีทาง 

ที่พอจะเป็นไปได้ แต่ในท่ีสุดเธอกับเชนก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกัน และการติดต่อกันแต่ละครั้งก็เป็นไปอย่างรวบรัด  

“บทสนทนาของเรามักรวบรัดจบลงในเวลาอันสั้นเสมอ” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 129) 

หากกลับมาพิจารณาที่ภาวะทางจิตใจของตัวละครสามตัวที่ป่วยทางจิต ทั้งแม่ โช และชินตา จะเห็น 

ความคล้ายคลึงระหว่างสภาพจิตใจพวกเขาทั้งสามกับปรากฏการณ์หลุมด�า สาเหตุท่ีแม่ชินตามีอาการป่วยทางจิต

เป็นสิง่ทีอ่ธบิายไม่ได้ เช่นเดยีวกบัทีจู่ ่ๆ พฤตกิรรมท้องฟ้ากว็ปิรติขึน้มา โชกบัชนิตาต้องเผชญิกบัแม่ทีป่่วยเป็นจติเภท  

ก็คล้ายกับที่ประชาชนในประเทศไทย (และต่อมาก็ลุกลามไปทั่วโลก) ต้องเผชิญกับปรากฏการณ์หลุมด�าที่ไม่อาจ 

หาสาเหตุได้เช่นกัน อาการของแม่ โช และชินตาเมื่อเข้าสู่ภาวะของผู้ป่วยโรคจิตคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ แม่หูแว่ว  

เห็นภาพหลอน โชหลีกหนีผู ้คน ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการขังตัวอยู่คนเดียวและนอน ส่วนชินตาไร้ความสนใจ 

ในสิ่งที่เธอเคยสนใจ ก่อนมีภาวะซึมเศร้าเธอเป็นคนรักงานที่ท�ามาก กระตือรือร้น รู้สึกท้าทายกับการท�างาน  

แต่หลังจากป่วย เธอเลิกท�างาน “ฉนัก็ไม่ได้ท�าอะไรเป็นชิน้เป็นอัน แต่ละวนัละลายเวลาหมดไปกบัการนอนนิง่บนเตียง 

หรอืนัง่บนโซฟาสแีดงซดีเซยีวตวัเก่า ปล่อยความคดิไหลวน” (อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์, 2561: 164) อาการของคนทัง้สาม 

คล้ายกับแบล็กโฮลสกายท่ีเมื่อเกิดข้ึนแล้วเป็นส่ิงท่ีควบคุมได้ล�าบากและเริ่มส่งผลกระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อม 

ประเด็นที่ท�าให้เห็นความเหมือนกันระหว่างแบล็กโฮลสกายกับพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตอีกประเด็นคือเรื่องของ

ความวปิรติแปรปรวนและส่งผลในเชงิท�าลายล้างต่อสรรพสิง่รอบตวั ยามทีแ่ม่อาละวาดใส่โชและชนิตา กล่าววาจาผรสุวาท 

อย่างรุนแรง ท�าลายข้าวของ ท�าร้ายผู้คนและบางครั้งมีอาวุธในมือ “แม่ด่าหมอ ไล่ทุบยาม ขู่จะท�าร้ายพยาบาล” 

(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 67) “ด้ามไม้กวาดบนมอืแม่แทบจะเคาะบนหน้าเขา (คอืโช)” (อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์, 

2561: 53) ยามที่ชินตามีปากเสียงกับเชนแล้วพูดใส่หน้าเขาว่า “ไม่รู้เราจะอยู่ด้วยกันไปท�าไม บางครั้งเราเกลียดเธอ

อย่างกับขี้แน่ะ” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 166) หรือจากตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ เมื่อแม่อาละวาด 
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และตะโกนใส่โชว่าเขาไม่ใช่ลูกจนโชปาดคอตัวเองตายต่อหน้าแม่ “โชปากสั่น น�้าตาคลอเบ้า โดยไม่มีใครทันคาดคิด 

เขาเดินไปหยิบมีดที่เก็บไว้ในห้องนอนแล้วกลับมายืนตรงหน้าแม่ กดคมมีดบนล�าคอตัวเอง ปาดเป็นรอยลึกยาว” 

(อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์, 2561: 53) อาการเหล่านีเ้ปรยีบได้กบัปรากฏการณ์ของแบลก็โฮลสกายทีดู่มคีวามวิปรติแปรปรวน  

และพร้อมจะท�าลายทุกสิ่งที่เข้ามาอยู่ใกล้ ๆ  ตัว ตั้งแต่ท�าให้ฝนตกเกือบตลอด 24 ชั่วโมง น�้าท่วมหนักจนต้องขนของ

หนีน�้า ฟ้าแลบ ฟ้าผ่าใส่วัตถุที่พยายามเข้าใกล้ ภาคการบินเหนือน่านฟ้าทั้งหมดประสบปัญหาท�าให้เครื่องบินตก 

ด้วยแรงลึกลับ หลุมน�้าวนขนาดยักษ์ดูดสรรพสิ่งลงไปในมหาสมุทร บางครั้งหลุมด�าปล่อยล�าแสงและฟ้าผ่า 

มายังจุดที่มีการเคลื่อนไหวเพื่อขัดขวางการหลบหนี นอกจากความวิปริตแปรปรวนที่ยิ่งทวีความรุนแรง สิ่งที่เห็น 

จากปรากฏการณ์แบล็กโฮลสกายคอื ความอนัตรายนัน้เป็นสิง่ทีข่ดัขวางการติดต่อสือ่สารหรือการสญัจรไปมาทกุทาง

ทั้งทางน่านฟ้า น่านน�้า หรือทางบก ส่งผลให้คนต้องติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่งจนไม่สามารถเดินทางได้ เฉกเช่นเดียวกับที่

แม่ โช และชินตา เม่ือเริ่มมีอาการทางจิต พวกเขาต่างถูกกักขังไว้กับโลกข้างในของพวกเขาราวถูกดูดหายลับ 

ไปในหลุมด�า ไม่สามารถหาทางกลับมาสู่โลกภายนอกอย่างคนปกติได้อีกเลย

ส�าหรบักรณขีองชินตา อ้อมแก้วทิง้ร่องรอยไว้ให้ผู้อ่านเชือ่มโยงระหว่างการป่วยของชนิตากบัปรากฏการณ์

หลุมด�าผ่านบทสนทนาที่ชินตาคุยกับเชนก่อนจะออกเดินทางไปที่สิงคโปร์ ขณะนั้นเกิดแบล็กโฮลสกายแล้วและ 

ภาวะดังกล่าวก็เริ่มส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อม ท�าให้คนแทบไม่ได้สัญจรไปมา เก็บตัวเงียบตามอาคารบ้านเรือน  

ชินตากับเชนขับรถเล่นไปตามเส้นทางที่แทบไม่มีคน “รู้สึกเหมือนว่าทุกคนหายไปไหนหมด มีเพียงความอ้างว้าง  

ว่างเปล่า เหมือนติดเกาะโดดเดี่ยว” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 104) ชินตาชวนเชนคุยถึงเร่ืองโรค ๆ หนึ่ง 

ที่เธอเรียกว่า ‘โรคร้ายท่ีกัดกินฉันจากภายใน โรคที่เคยได้ยินว่าท�าลายอวัยวะภายในและภายนอกของตัวเอง  

ร่างกายก�าลังกินตัวเอง...เหมือนถูกดูดเข้าไปในตัวเอง กลืนกินชิ้นส่วนต่าง ๆ ไปเร่ือยจนไม่เหลืออะไร’ (อ้อมแก้ว 

กัลยาณพงศ์, 2561: 104 - 105) ชินตาก�าลังสงสัยว่าเธอจะเป็นโรค ๆ นั้น 

“เรารูส้กึเหมอืนก�าลงักลืนกนิตวัเองจากภายใน เหมอืนตวัเองหดเข้าไปเรือ่ย ๆ ”

“เพราะสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นท�าให้รู้สึกแบบนั้นน่ะเหรอ” เขาหมายถึง BHS

“เราก�าลังสงสัยว่า ถ้าความรู้สึกกลืนกินตัวเองนั้นมันรุนแรงมากขึ้น ถึงขั้น 

กลืนความคิดตัวเองไปเลย เราจะยังมีสติสัมปชัญญะรับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ อยู ่ไหม  

ไม่รู้จักเธออีกต่อไป กลับบ้านไม่ได้ เดินไม่เป็น หรือแม้แต่การจดจ�าตัวเอง อาจไม่รู้ว่า 

ตัวเองเป็นมนุษย์ด้วยซ�้า”
(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 105)

หลังจากเหตุการณ์นี้ ค�าปรารภเรื่องโรคร้ายนี้จะถูกท�าให้เห็นเป็นรูปธรรมตั้งแต่การที่ชินตาต้องไปดูงาน 

ที่สิงคโปร์แล้วความแปรปรวนของแบล็กโฮลสกายเป็นส่ิงที่ขัดขวางการกลับบ้านของเธอ เธอต้องติดอยู่ที่นั่น 

อย่างก�าหนดชะตากรรมไม่ได้ ชนิตารูส้กึเหมอืนถกูปล่อยเกาะ “คณุจะรูส้กึเช่นไรหากต้องค้างเต่ิงอยูใ่นดินแดนแปลกหน้า  

ห่างไกลจากครอบครัว เพื่อน คนรักและสังคมที่คุ้นเคย ไม่รู้สาเหตุ ไม่รู้ชะตากรรม นั่นคือฉันที่ก�าลังนั่งอ้างว้าง 

อยูใ่นถนนฮาจเิลน ประเทศสงิคโปร์” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 126) เธอพยายามติดต่อกบัเชนคนรักทางเมอืงไทย  

แต่สถานการณ์กเ็ป็นไปอย่างฝืดฝืน “เกอืบทกุครัง้เตม็ไปด้วยความอดึอดัจนต้องหยดุพดูคยุ” (อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์, 

2561: 127) ความรู้สึกของชินตาที่อ้อมแก้วบรรยายขณะท่ีเธอติดอยู่ท่ีสิงคโปร์เพราะแบล็กโฮลสกายคือภาวะ 
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ของโรคร้ายที่เธอเคยพูดกับเชน คือเหมือนถูกดูดให้หายไปในหลุมอะไรสักอย่าง ชินตาเริ่มตัดใจจากเชน พยายาม 

ใช้ชีวิตที่มีอยู่เฉพาะหน้าให้ผ่านไปซึ่งไม่ต่างจากภาวะที่ชินตาเคยปรารภว่าโรคนั้นจะท�าให้เธอไม่รู้จักเชนอีกต่อไป 

นอกจากนี ้ประสบการณ์ทางความรูส้กึทีช่นิตาบรรยายขณะถกูปล่อยให้อยูบ่นเกาะสงิคโปร์เป็นสิง่ทีส่ามารถ 

น�ามาท�าความเข้าใจกับภาวะซึมเศร้าของชินตาที่กลับมาอยู่บ้านแล้วในตอนท้ายเรื่องได้ด้วย ที่สิงคโปร์ อ้อมแก้ว

บรรยายว่าชินตาต้องเอาตัวรอดและปรับวิธีคิดใหม่เพื่อให้เธอสามารถอยู่ต่อไปในโลกที่เธอคิดว่าต้องอยู่ตัวคนเดียว 

ความคดิใหม่ของชนิตาคือ “มองทุกอย่างเป็นเพยีงภาพเลอืนรางและสภาวะลวงตา ความจรงิไม่มีอยูจ่รงิ เดีย๋วกด็บัสญู  

เช่นชวีติของยงุหรอืแมลงราคาถูก พวกมนัจากโลกนีไ้ปอย่างง่ายดาย ไม่มใีครจดจ�า ไม่มป้ีายหลมุฝังศพ ไร้ต�านานเล่าขาน  

ฉันคือแมลงไร้ค่าในจักรวาล ผงธุลีจิ๋วจ้อยไร้ค่า” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 140) การสูญเสียความสามารถ 

ในการตดิต่อกับคนท่ีส�าคญัในชวีติท�าให้สภาพจติใจของชนิตาเริม่เข้าสู่ภาวะซึมเศร้า การวางต�าแหน่งตัวเองเป็นเพยีง

ฝุ่นธุลีในจักรวาลก็คือการท่ีชินตารู้สึกว่าตนเองไร้ค่าอันเป็นภาวะหนึ่งของโรค เมื่อรวมกับการบรรยายของชินตา 

เกีย่วกับทศันคตใิหม่ของเธอในการใช้ชวีติ จะเหน็ว่าสิง่ทีช่นิตาคดิ มอง และรูส้กึ คอืแดนของโรคซมึเศร้าอย่างชดัเจน

ฉนัเลกิคยุกบัเชนนานแล้ว หมกมุ่นกับความเมามายและร่วมรกักบัทอ็ทอย่างบ้าคลัง่  

เขาพูดถูกอย่างที่สุด ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งจ�าเป็น ฉันต้องปรับทัศนคติใหม่แทบทั้งหมด 

เปลี่ยนวิธีการคิดเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์ ละทิ้งตัวตนเก่าให้ตายไปเพื่อสวม

วญิญาณแปลกหน้าเข้ามาแทน คณุก�าลงัปรบัเปลีย่นจติตวัเองให้มรีปูร่างและทรวดทรงใหม่  

วเิคราะห์ด้วยทฤษฎใีด ๆ ไม่ได้ว่าการท�าเช่นนัน้หมายถงึดขีึน้หรอืเลวลง รูแ้ค่ว่าต้องพาตวัเอง 

ไปให้ถงึทีส่ดุแห่งชีวติ คณุตระหนักว่าวธิคีดิเช่นนีท้�าให้คณุเจบ็ปวดอยูล่กึ ๆ จนอธบิายไม่ได้  

คุณเจ็บปวดเสียจนน่ังเฉย ๆ หัวใจก็ส่ันไหว โยกคลอนรุนแรงเสียยิ่งกว่าอกหักหรือ 

คนสนิทตาย จนเมื่อเส้นชีวิตสุดท้ายคืบคลานมาถึง คุณก็พร้อมรับมืออย่างไม่หว่ันเกรง 

ไม่รูส้กึรูส้า ไม่ตืน่ตระหนกจนเสยีอาการ ไม่สะอืน้ไห้ เพราะจ่ายความรูส้กึทกุหย่อมขนทีม่ ี

หมดไปนานแล้ว
(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 140)  

การละทิ้งตัวตนเก่าและสวมวิญญาณแปลกหน้าเข้ามาแทนของชินตาคือความเปรียบที่แสดงให้เห็นว่า 

ชินตาก�าลงัก้าวสูภ่าวะซมึเศร้า เธอรูส้กึเศร้าและเจ็บปวด รู้สึกไร้ค่า มปัีญหาด้านการคดิ และมคีวามคดิเกีย่วกบัเรือ่ง

การฆ่าตวัตาย ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ท�าให้เธอสลัดสิง่ทีเ่คยยดึถอืทิง้ไป ทัง้งาน ความสมัพนัธ์กบัเชน หรอืเป้าหมาย 

ในการใช้ชีวิต เมื่อชินตากลับประเทศไทย สิ่งท่ีผู้อ่านพบคือ ชินตาไม่ท�าอะไรเลย แต่ละวันผ่านไปอย่างว่างเปล่า  

อาจมีบ้างทีเ่ธอออกไปเดนิเล่น ท�าสวนขนาดยอ่มแล้วภมูิใจในผลงานตวัเอง หากยอ้นกลบัไปอา่นความคดิของชนิตา

ขณะอยู่ที่สิงคโปร์จะเข้าใจมากขึ้นว่าเหตุใดเธอจึงเลือกท�าตามใจตัวเองมากกว่าท�าส่ิงท่ีคนอื่นคิดว่าเธอควรจะท�า  

“คุณต้องเลือกที่จะมีความสุขเข้าไว้บ้างเพื่อไม่ให้เป็นผู้โดดเด่ียวท่ีน่าสงสาร” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 132) 

แต่ชีวิตของชินตาที่ผ่านไปเรื่อย ๆ โดยไม่ได้ท�างานเป็นสิ่งที่เชนไม่เข้าใจและท�าให้พวกเขาทะเลาะกันอย่างรุนแรง 

เชนวิจารณ์ชินตาว่าเธอหมกมุ่นกับอดีต ไม่ท�างาน ไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเอง แต่ชินตาไม่อาจอธิบายความรู้สึกภายใน

ของเธอที ่‘ว่างเปล่า ไม่สามารถผลกัหรอืกระตุน้พลงังานในตวัเองเพราะมนัมอดหมด’ (อ้อมแก้ว กลัยาณพงศ์, 2561: 165)  

ให้เชนเข้าใจได้ สิ่งที่เธอพูดให้เชนฟังจึงเป็นแค่การกล่าวตอบโต้ในแบบที่เชนไม่อาจเข้าใจ “เธอจะกดดันอะไรเรา
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นักหนา ยังไงเสียวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากกัน และไอ้มวลทรงกลมที่หมุนรอบตัวเองนี่ก็ต้องสูญสลาย เห็นไหมว่ามัน

ไม่ส�าคัญไปกว่าการเข้าใจตัวเองและรู้ว่าพอใจตรงจุดไหน” (อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 166) เชนไม่ได้ติด 

อยู่ในที่ห่างไกลเพราะแบล็กโฮลเหมือนชินตา หรือในอีกนัยหนึ่ง เชนอยู่ในโลกของคนปกติ ไม่ใช่คนท่ีติดหลุมด�า 

ของโรคซมึเศร้าเช่นชนิตา เขาจงึไม่อาจเข้าใจพฤตกิรรมทีช่นิตาแสดงออกมา แต่ผูท้ีเ่หน็ว่าชินตาคดิอะไรและรูส้กึอย่างไร 

คือผูอ่้านทีต่ดิตามพฤตกิรรม อารมณ์ความรูส้กึของชนิตาในส่วนทีอ้่อมแก้วเล่าในแนวนยิายวทิยาศาสตร์ สภาพจิตใจ

และอารมณ์ของผู้ป่วยซึมเศร้าไม่ต่างอะไรจากการที่ชินตาถูกปล่อยเกาะเพราะถูกแบล็กโฮลสกายดูดให้หายไป  

การต้องประคองตัวเองให้รอดพ้นจากความรู้สึกโดดเด่ียว ท้อแท้ หมดหวัง ไม่อาจสื่อสารกับผู้ที่รักและผูกพันได ้

อย่างที่ต้องการเป็นสิ่งที่ทรมานและกัดกร่อนจิตใจอย่างที่สุด อ้อมแก้วใช้การเล่าในส่วนนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจอารมณ์

ความรู้สึกตลอดจนเหตุแห่งพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้

ความไม่เข้าใจของเชนส่งผลให้ชนิตาเลอืกท่ีจะย้ายกลับมาอยูบ้่านเดมิ เธอค่อย ๆ  

จมหายไปกบัโลกภายในของเธอ หมกมุน่ครุน่คิดเกีย่วกับเรือ่งตัวเอง และใช้ชวิีตไปเรือ่ย ๆ  

อย่างไม่มีเป้าหมายหรือแรงจูงใจใด ๆ ในชีวิต ดังบทบรรยายช่วงหนึ่งท่ีชินตาครุ่นคิด 

ถึงชีวิตและความคิดตนเองว่า

หลายเดือนมานี้คุณจะพบฉันได้ที่โซฟาไส้แตก จิตวิญญาณของฉันจมอยู่ในนั้น 

บางครัง้ถกูขดุแซะขึน้มาด้วยน�า้ตาจากหนงัชวีติ บางคนือาจเป็นเสยีงครวญครางจากห้องนอน  

มีชีวิตอยู่กับความเบ่ือหน่ายและเฉยชา ผิดหวังในผู้คน ปฏิเสธสังคม ...ฉันครุ่นคิด 

ถงึการพดูคยุกบัใครสกัคน แต่ผูค้นอนัเป็นท่ีรักคนแล้วคนเล่าล้วนจากไปไม่เคยหวนกลับมา  

ทุกอย่างหมุนวนเป็นเกลียวแห่งชีวิตซ่ึงเคล่ือนไหวด้วยแรงขับปริศนาท้ังวันท้ังคืน 

เหมือนเกลียวคลื่นของแบล็คโฮล
(อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์, 2561: 172 - 173)  

สิง่ทีน่่าสนใจในบทบรรยายนีค้อื ชนิตาเชือ่มโยงภาวะของโลกด้านในทีเ่ธอเป็นเข้ากบัปรากฏการณ์หลุมด�า 

และสิ่งนี้ยังสอดคล้องกับการเอ่ยถึงโรคที่กัดกินตัวเองจากด้านในท่ีชินตาเคยสนทนากับเชนก่อนเดินทางไปสิงคโปร์

ด้วย เป็นไปได้ว่าอ้อมแก้วก�าลงับอกเป็นนยัว่าชนิตามสีญัญาณของการจะป่วยเป็นโรคซมึเศร้าอยูแ่ล้ว การไปตดิเกาะ

ทีส่งิคโปร์เพราะแบลก็โฮลสกายรวมถงึความรูส้กึหดหู ่ส้ินหวงั โดดเด่ียวของชนิตากค็อืความเปรียบท่ีหมายถึงอารมณ์

ความรูส้กึของชนิตาทีพ่ฒันาไปสูภ่าวะซมึเศร้าในระดับท่ีหนักมากข้ึน กล่าวได้ว่า อ้อมแก้วใช้การเล่าในแนววทิยาศาสตร์ 

เพื่อเผยให้เห็นสภาพปัญหาหนึ่งที่ก�าลังได้รับความสนใจจากคนในสังคมปัจจุบัน นั่นคือปัญหาของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

นั่นเอง

สรุป

อ้อมแก้วเป็นนักเขียนที่ใช้ความสามารถในการเล่าเรื่องหลากหลายแนวเพื่อตีแผ่สภาพจิตใจของผู้ป่วย 

โรคซึมเศร้าให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การเล่าในแนวสัจนิยมอาจจะช่วยแสดงปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 

แต่เพื่อทลายขีดจ�ากัดของการน�าเสนอปัญหาภายในจิตใจที่มีความซับซ้อนซ่ึงในบางครั้งการเล่าในแนวสัจนิยม 

ไม่อาจท�าได้ อ้อมแก้วใช้รูปแบบของจินตนาการสองลักษณะเข้ามาช่วยคือการเล่าแนวแฟนตาซีและการเล่า 
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ในแนวนิยายวิทยาศาสตร์ แฟนตาซีให้ที่หลบภัยและดึงปรารถนาส่วนลึกที่ถูกกดทับ ด้วยศีลธรรมจริยธรรมให้มาอยู่

ในระดบัทีผู้่อ่านทัว่ไปมองเหน็ ส่วนการเล่าแนววทิยาศาสตร์ท�าให้อาการและสภาพจิตใจของผู้ป่วยซึมเศร้าทีส่ลับซับซ้อน 

เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  
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ในกบัดกัของชีวิตและกลางวงล้อมของความหมาย: อัตลักษณ ์

และการสร้างความหมายในเรือ่งเล่าชวีติลกูเรอืประมงของประชาคม ลนุาชัย*

In the Trap of Life and the Midst of Meaning:  

Identity and Construction of Meaning in Prachakhom  

Lunachai’s Life Narrative of Fishing Workers

นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์**

Nandawan Sunthornparasathit

บทคัดย่อ

ในกับดักและกลางวงล้อม เป็นนวนิยายชีวิตลูกเรือประมงเล่มล่าสุดของประชาคม ลุนาชัย ได้สร้างภาพลูกเรือประมง 

ในฐานะปัจเจกบคุคลทีม่ชีีวติและมคีวามเป็นมนษุย์เท่าเทยีมกับผู้อืน่ ผ่านการสร้างชดุตวัละครทีห่ลากหลาย ไม่เฉพาะเพยีงลูกเรอืประมง  

ซึ่งตัวละครทุกตัวล้วนแต่ตกอยู่ในกับดักของชีวิตและกลางวงล้อมของการต่อสู้ดิ้นรนไม่ต่างกัน ภาพของลูกเรือประมงจึงมิใช่เพียง 

ผู้ใช้แรงงานหนัก ป่าเถ่ือน หรือเป็นเพียงคนชายขอบทีไ่ขว่คว้าหาความฝันอย่างอดทน เหมอืนดงัทีเ่คยเป็นประเดน็หลักในนวนยิาย 

ชวีติลกูเรอืประมงก่อนหน้าน้ีของประชาคม ภาพท่ีปรากฏใหม่นี้แสดงถึงความพยายามสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในฐานะมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรี

เท่าเทียมกับมนุษย์ผู้อื่นให้แก่ลูกเรือประมง ซึ่งไปต่อรองกับภาพเหมารวมการเป็นคนชายขอบของลูกเรือประมงในสังคมที่ผู้อ่านรับรู้

และแม้แต่ที่ผู้เขียนเองก็ผลิตซ�้า ในแง่ของเรื่องเล่ากับชีวิต ประชาคมได้ท�าความเข้าใจประสบการณ์ในอดีตของตนผ่านนวนิยาย  

และใช้นวนิยายชดเชยและเยียวยาบาดแผลในอดีต 

ค�าส�าคัญ: อัตลักษณ์, เรื่องเล่าชีวิต, นวนิยายไทยร่วมสมัย

บทน�า

หากพดูถงึเรือ่งเล่าชวิีตในเหมอืงแร่ในวรรณกรรม เชือ่ว่าทกุคนคงนกึถงึนกัเขยีนนามอโุฆษ อาจนิต์ ปัญจพรรค์  

กับรวมเรือ่งสัน้ชดุมหาวทิยาลยัเหมอืงแร่ ท่ีผู้เขยีนถ่ายถอดประสบการณ์ในเหมอืงแร่ของตนมาเป็นเร่ืองส้ัน ในขณะที่ 

*บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของงานวจิยัเรือ่ง เรือ่งเล่ากบัการสร้างอตัลักษณ์ลูกเรอืประมงในเร่ืองเล่าชวีติลูกเรอืประมงของประชาคม 

ลนุาชยั

**ดร. 

อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เมื่อพูดถึงเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมง ก็คงจะหนีไม่พ้นผลงานของประชาคม ลุนาชัย นักเขียนผู้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง 

เป็นลูกเรือประมง ในปี 2540 ฝั่งแสงจันทร์ นวนิยายเร่ืองแรกของเขาที่เล่าถึงชีวิตลูกเรือประมงได้รับการตีพิมพ์ 

และประสบความส�าเรจ็อย่างมากเมือ่ได้รบัรางวลันวนยิายดีเด่นจากคณะกรรมการพฒันาหนงัสอืแห่งชาติในปีถดัไป 

อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย ประชาคมยังคงผลิต 

ผลงานนวนิยายที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตลูกเรือประมงอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น คนข้ามฝัน ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก 

ในปี 2543 กลางทะเลลกึ ในปี 2546 เท่ียวเรอืสดุท้าย ในปี 2551 และ ในกับดักและกลางวงล้อม ในปี 2560 นวนยิาย

ทีก่ล่าวมาทกุเร่ืองประชาคมได้หยบิด้านหน่ึงของชวีติกลางท้องทะเลมาพลกิเสนอแง่มมุทีน่่าสนใจและยนืยนัคณุภาพ

ด้วยรางวลัทางวรรณกรรมและการเข้ารอบสดุท้ายนวนยิายซไีรต์หลายครัง้ จนอาจกล่าวได้ว่าส่วนหนึง่ของความส�าเรจ็ 

และตัวตนด้านงานเขียนของประชาคมคือการเล่าถึงชีวิตลูกเรือประมง

ความต่อเนือ่งในการเล่าถงึชีวติลูกเรอืประมงในนวนยิายของประชาคม ลนุาชยั ปรากฏในการสร้างภาพชดุหนึง่ 

เกีย่วกับลกูเรอืประมงข้ึนในความรบัรูข้องผูอ่้านท่ีอยูห่่างไกลจากดนิแดนในโอบล้อมของทะเล ซึง่ก่อนหน้าการปรากฏตวั 

ของประชาคม ลุนาชัย นวนิยายและเรื่องส้ันที่กล่าวถึงชีวิตชาวประมงส่วนใหญ่จะให้ภาพของประมงพื้นบ้านหรือ

ชุมชนริมทะเล เช่น ในงานของอัศศิริ ธรรมโชติ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ และประทีป ชุมพล เป็นต้น ภาพชีวิต 

ลูกเรือประมงน�้าลึกหรือในอุตสาหกรรมประมงจึงคลุมเครือและเป็นปริศนาในการรับรู้ของผู้คน จะมีก็เพียงข่าวสาร

และเรื่องเล่าเกี่ยวกับแรงงานผิดกฎหมายในเรือประมงท่ีถูกใช้ความรุนแรง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภาพด้านลบและเป็น 

ส่วนส�าคัญในการสร้างภาพเหมารวมให้แก่ชีวิตของลูกเรือประมง บทบาทหน้าที่ส�าคัญของนวนิยายของประชาคม 

ท่ีเล่าถึงชีวิตลูกเรือประมง จึงเป็นการสร้างความหมายและอัตลักษณ์ให้แก่ลูกเรือประมง ซึ่งอัตลักษณ์ดังกล่าว 

จะเข้าไปต่อรองความหมายกับภาพเหมารวมที่มีอยู่เดิม นอกจากนี้การเป็นเรื่องเล่าที่ถูกถ่ายทอดจากคนใน ซึ่งก็คือ

ตวัประชาคมเองทีม่ปีระสบการณ์ตรงนบัสิบปีกบัอาชพีลูกเรือประมง ท�าให้ภาพลูกเรือประมงในนวนิยายของประชาคม 

ไม่เพียงมีแต่ด้านลบ หากยังมีด้านที่ดี ที่ช่วยให้ผู้อ่านยอมรับและเข้าใจสถานภาพของลูกเรือประมงมากขึ้น

ในส่วนของนวนยิายเรือ่ง ในกบัดกัและกลางวงล้อม ซ่ึงทิง้ช่วงห่างจากนวนยิายชวิีตชาวประมงเล่มก่อนหน้า 

เกือบทศวรรษ และได้รับการตอบรับด้วยการเข้ารอบสุดท้ายนวนิยายซีไรต์ ปี 2561 นับเป็นการกลับมาอีกครั้ง 

ของเรื่องเล่าชีวิตลูกประมงของประชาคม ซ่ึงห่างหายไปกว่าสิบปี บทความนี้ได้ต้ังค�าถามส�าคัญไว้ 2 ข้อ คือ  

นวนิยายเรื่องนี้ได้ผลิตซ�้าและสร้างความหมายใหม่ให้แก่ลูกเรือประมงอย่างไร และในฐานะเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้น 

ด้วยวตัถดุบิของชวีติ นวนยิายเรือ่งนีไ้ด้แสดงให้เหน็ถึงการท�าความเข้าใจอดีตของประชาคม ลุนาชยั แตกต่างไปจาก

นวนิยายชีวิตลูกเรือประมงเรื่องอื่น ๆ ของเขาอย่างไร

หลายชีวิตในกับดัก: ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม

ในกับดกัและกลางวงล้อม เล่าถงึชวิีตลกูเรอืประมงอวนล้อมซึง่เป็นเรือประมงขนาดใหญ่มลีกูเรอืไม่ต�า่กว่า 

17 – 18 คน ส่งผลให้นวนิยายเรื่องนี้มีตัวละครมากกว่า 20 ตัว ทั้งที่เป็นลูกเรือประมงและไม่ใช่ ตัวละครแต่ละตัว 

มีบทบาทส่งเสริมแนวคิดส�าคัญของเรื่องที่มุ ่งสื่อถึงชีวิตของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยกับดักล่อลวงและโอบล้อมให้ 

ไม่อาจพาเรือชีวิตถึงฝั่งฝันหรือพบความส�าเร็จได้ การสร้างตัวละครจ�านวนมากนี้เป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

เมือ่เทยีบกบันวนยิายเรือ่งเล่าชีวติชาวประมงท่ีประชาคมเขียนมาก่อนหน้านี ้ซ่ึงมตัีวละครน้อยกว่า และมกัมตัีวละครเด่น ๆ  

ไม่กี่ตัวคอยควบคุมทิศทางของเรื่อง



ในกบัดักของชวิีตและกลางวงล้อมของความหมาย:อตัลักษณ์และการสร้างความหมายในเรือ่งเล่าชวีติลูกเรอืประมงของประชาคม ลนุาชยั



การสร้างตัวละครจ�านวนมากและให้ความหมายกับชีวิตตัวละครหลายตัวพร้อม ๆ กัน เป็นความต้ังใจ 

ทีจ่ะให้เหน็ความหมายในหลายมติทิีซ้่อนทบั กล่าวคอื ในความเป็นลูกเรือ พวกเขาคอืเหยือ่ของนายหน้าจัดหางานเถ่ือน  

คือแรงงานที่ต้องทุ่มพลังทั้งหมดเพื่อความหวังที่อาจเลื่อนลอยกับค่าตอบแทนเมื่อจบน�้า ในสายตาของคนบนฝั่ง  

พวกเขาคือผู้ค้าแรงที่เนื้อตัวสกปรก คือขุมเงินของร้านเหล้าและซ่องโสเภณี แต่ในความเป็นมนุษย์ พวกเขามีชีวิต 

เป็นของตนเอง มีความรู้สึก และมีกับดักชีวิตที่ต้องฝ่าให้พ้น เช่นเดียวกับตัวละครที่มีสถานภาพเหนือกว่าอย่างไต้ก๋ง 

พ่อค้าเร่ หญิงค้าบริการ หรือแม้แต่เถ้าแก่เอง

การต่อรองกับคุณค่าและความเป็นมนุษย์ที่ถูกลดทอน

ในกับดักและกลางวงล้อม แบ่งเป็น 4 ภาค แต่ละภาคจะมีสถานการณ์ที่ล้อมตัวละครเอาไว้ ซ่ึงบางคร้ัง 

ก็สามารถฝ่าวงล้อมนั้นออกมาได้ แต่หลายคร้ังก็ต้องติดในกับดักที่ผู้อ่อนแอย่อมพ่ายแพ้เป็นธรรมดา สถานการณ ์

การตกอยู่ในกับดักและกลางวงล้อมที่เห็นได้ชัดเจนต้ังแต่แรกเร่ิมเลยก็คือการไล่ล่าหาลูกเรือประมงของนายหน้า 

จัดหาแรงงานเถื่อน ณ เมืองชายทะเล ชายหนุ่มผู้ติดกับดักความยากจน หิวโหย และไร้ที่ไป ถูกกวาดต้อนให้ออกไป

สู่ทะเลที่เขาไม่รู้จัก

สรรพก�าลังที่ระดมกันไล่ล่า ไม่เพียงชายหนุ่มทั้งสามที่ไปดักรออยู่ตามท่าลงเรือ 

สถานีขนส่งประจ�าจังหวัด สถานีรถไฟ สามล้อในเครือข่ายอีกหนึ่งในร่างแหก็จะหยุดลง

ทุกครั้งที่มองเห็นเด็กหนุ่มหรือชายฉกรรจ์ที่สะพายกระเป๋าเดินท่อม ๆ เลียบริมถนน 

อย่างไม่รู้จุดหมายปลายทาง

...

วงล้อมของการไล่ล่าขยายออกไปทั้งเมือง ชายหนุ่มแต่งตัวมอมแมมที่ก้าวลง 

จากรถไฟพร้อมเป้หรือกระเป๋าเสื้อผ้า จะถูกประเมินโดยทันทีว่าเป็นคนตกงาน  

ไม่มีเงื่อนไขต่อรองกับชีวิต นักล่าซึ่งคอยทีอยู ่ในมุมที่เห็นคนอื่นได้ง่าย ไม่ต้องให้ 

ความเกรงอกเกรงใจ ถ้ากระชากแขนได้นักล่าก็จะท�า ไม่ก็แย่งกระเป๋าสะพายมาถือไว้

แล้วยื่นข้อเสนอ

...

เขาจะแวะไปดสู�านกังานเถือ่นของเพ่ือนร่วมอาชีพ ว่าใครยงัเหลอืคนงานตกค้าง

ที่จับมาขังไว้แต่หาเรือส่งไม่ได้บ้าง ถ้าได้สักสี่ห้าคนเขาก็จะขอซื้อต่อในราคาถูก ๆ

(ประชาคม ลุนาชัย, 2560: 20 – 22)

จะเห็นว่าผู้เขียนจงใจใช้ชุดค�าที่แสดงถึงการไล่ล่าและการตกเป็นเหยื่อ ไม่ว่าจะเป็น “ไล่ล่า ดัก ร่างแห 

วงล้อม นักล่า จับ ขัง ซื้อ” ชุดค�าเหล่านี้ลดทอนความเป็นมนุษย์ในตัวว่าที่ลูกเรือประมงต้ังแต่ก่อนที่พวกเขา 

จะเป็นลกูเรอืประมงจริง ๆ เสยีอกี พวกเขาถกูท�าให้ไม่ต่างจากสตัว์ทีอ่่อนแอและไร้ทางขัดขนื นายหน้าหวิเงนิท้ังหลาย 

จะได้ค่าหัวจากการส่งคนงานไปลงเรือ ตั้งแต่เริ่มต้นลูกเรือประมงจึงไม่ต่างกับวัตถุหรือสินค้าที่ถูกขายโดยไม่มีผู้ใด

สนใจชะตากรรมท่ีจะตามมา ไม่เพียงแต่ไม่เหมือนมนุษย์ หากยังไม่มีแม้แต่ค่าที่คู่ควรจะจ่ายแพง ไม่ใช่แค่ชายหนุ่ม 

ที่จนหนทาง ลูกเรือประมงท่ีมากประสบการณ์มาสมัครลงเรือเองก็มี แต่ราคาของพวกเขาก็ถูกประเมินไว้ไม่ต่างกัน 

เมื่อถูกเรียกเหมารวมว่า “คนงานซึ่งกองรวมกันอยู่” (ประชาคม ลุนาชัย, 2560: 26)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ไม่เพียงการถูกมองเป็นสินค้าและแรงงานผิดกฎหมายที่คนบนฝั่งตีตราให้แก่ลูกเรือประมง ภาพผมแห้ง 

แดงจากแดด เปรอะด้วยเกลด็ปลา และผวิหนงัท่ีคล�า้ด�าจากคราบไคลของงานหนกักเ็ป็นอกีภาพเหมารวมทีล่กูเรอืประมง 

ได้รับ รวมถึงการใช้ก�าลัง ติดเหล้า เสพยา ชอบซื้อบริการทางเพศ เหล่านี้ล้วนเป็นภาพด้านลบที่ปรากฏให้เห็น 

ในตวัละครลกูเรอืประมงในเรือ่ง อาจกล่าวได้ว่าประชาคมไม่ได้ปฏเิสธและยงัคงผลติซ�า้ภาพทีใ่ห้ความหมายด้านลบ

แก่ลกูเรอืประมง แต่ทว่าในวงล้อมของภาพลบเหล่านัน้ ได้มคีวามพยายามทีจ่ะสร้างความหมายเพือ่ต่อรองสถานภาพ

และการถูกกดต�่าตลอดเวลาของลูกเรือประมงเช่นกัน

ความบกพร่องทางร่างกายเป็นลักษณะที่พบเห็นได้อย่างเด่นชัดในตัวละครลูกเรือประมงของประชาคม 

ท่ีปรากฏในนวนยิายเรือ่งนี ้ความพกิารคอืการมกีายภาพของความเป็นมนษุย์ทีไ่ม่สมบรูณ์ จงึเชือ่มโยงกบัการถกูลดทอน 

ความเป็นมนุษย์ และยังเป็นสัญลักษณ์ของการถูกตีตราว่าไม่ปกติ และแตกต่างกับคนทั่วไปในสังคม ความพิการ 

ที่ปรากฏมีตั้งแต่ข้อจ�ากัดทางร่างกายเล็กน้อยอย่างตาเหล่ แขนคด มีเก้านิ้ว ไปจนถึงความพิการแบบทุพพลภาพ  

ขาขาด มอืเหลือหกนิว้ ซึง่ความพกิารทีร่นุแรงเหล่านีถ้กูสร้างให้เป็นผลมาจากการท�างานในทะเล ดังเช่นตัวละครธม

ที่ต้องใส่ขาเทียมเนื่องจากอุบัติเหตุเรือประมงชนกับเรือสินค้า ขาข้างหนึ่งของเขาขาดไปตั้งแต่ตอนนั้น ไม่อาจรู้ได้ว่า

เพราะใบพัดเรือล�าไหน หรือคมฟันฉลามที่พรากมันไปจากร่างกายของเขา เช่นกันกับพาย คนเรือที่ต้องผันตัวเอง 

มาเป็นจุมโพ่หรือพ่อครัว เพราะถูกฉลามกระโจนขึ้นมางับนิ้วมือขณะท�างาน โชคดีที่เขาไวพอจึงเหลือแขนอยู่

อุบัติเหตุและความพิการท่ีเกิดข้ึนจากการท�างานในทะเลแสดงให้เห็นถึงภาวะการถูกกัดกินของชีวิต 

อย่างเป็นรูปธรรม เป็นความพร่องทางร่างกายที่ไม่อาจใช้ศักยภาพได้เต็มที่เมื่อเทียบกับเรือนร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์  

ในระดับนามธรรมงานหนักกลางทะเลลึกท�าให้จิตวิญญาณของพวกเขาโดดเด่ียว ถูกตีค่าเป็นแรงงานราคาถูก และ

ถกูซ�า้เตมิด้วยสายตาหมิน่แคลนของคนบนฝ่ัง ซึง่ตอกย�า้สถานะชายขอบของลกูเรอืประมงในชีวติจรงิ แต่แม้จะสร้าง

ตัวละครให้มีความบกพร่องทางกาย ประชาคมก็ไม่ได้ทอดท้ิงตัวละครของเขาให้ถูกกลืนกินไปพร้อมกับความหมาย

ทีถ่กูตตีราแล้วจากสงัคม ประชาคมใช้งานหนักในเรอืเป็นทัง้บททดสอบและบทพสิจูน์ความเข้มแขง็ของเหล่าลกูเรือประมง 

ที่พร่องทางร่างกาย ภาพของ “ธมเข้ากะถือท้าย เขายืนบนขาเทียมซึ่งหลายครั้งท�าให้เขาขบฟัน ... ความเจ็บแปลบ

แล่นจับขั้วหัวใจ” (ประชาคม ลุนาชัย, 2560: 26) ราวกับจะตอกย�้าความพิการที่เป็นขีดจ�ากัดความสามารถของเขา 

แต่ขณะเดียวกันภาพ “เรือตะแคงเอียงวูบ กราบขวาทิ่มต�่าลงเมื่อเรือเลี้ยวกระชั้น คืนกลับสภาพเดิมทันทีที่เข้าโค้ง 

มอืข้างหนึง่ของธมผลกัคนัเร่งไปข้างหน้า เหงือ่ผดุขึน้เตม็หน้าผาก บางครัง้เกรง็ไปทัง้ตวัและกลัน้ลมหายใจ แล้วปล่อยยาว 

ผ่านจมูกออกมาเมื่อเรือแล่นลิ่วน�าหูอวนสองข้างบรรจบกัน” (ประชาคม ลุนาชัย, 2560: 112) ก็เป็นเครื่องยืนยันว่า

เขาผ่านบททดสอบ และนัน่ยงัเป็นอวนปากแรกทีท่�าให้เรือทองพันชัง่ 1 จับปลาได้ถึงห้าหมืน่กโิลกรัม หลังจากทีต้่อง

คว้าน�้าเหลวมาตลอด 

การสามารถเอาชนะข้อจ�ากัดหรอืกบัดกัทางร่างกายได้ของธม แสดงให้เห็นถงึความแขง็แกร่งทีแ่ม้แต่ความพกิาร 

ยังไม่สามารถหยุดเขาได้ และด้วยความส�าเร็จของธม ความฝัน ความหวังที่จะได้ส่วนแบ่งของลูกเรือทุกคนก็ได้รับ

การเติมเต็ม แม้แต่ไต้ก๋งที่ติดในหล่มของความโชคร้ายและล้มเหลวมาตลอดตั้งแต่เรือลงคาน ก็ได้รับการปลดปล่อย

ด้วยเช่นกนั กล่าวได้ว่าภาพลกูเรอืประมงทีส่ามารถเอาชนะข้อจ�ากดัทางร่างกายเป็นอกีหนึง่สญัญะทีส่ร้างความหมาย

ของผู้ไม่ยอมจ�านนต่อโชคชะตาให้แก่ลูกเรือประมง ซ่ึงท�าหน้าที่ต่อรองกับภาพของเหยื่อที่อ่อนแอ คนที่สิ้นหวัง  

และมนุษย์ผู้ไม่เหลือความเป็นมนุษย์ 

ในส่วนของความพิการเล็กน้อย ถูกปูพื้นให้เป็นสภาพที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิดหรือประสบอุบัติเหตุจากที่อ่ืน

ก่อนจะมาเป็นลูกเรือประมง แต่ประชาคมก็ยังคงให้ตัวละครต่อรองกับอัตลักษณ์ที่ติดตัวมานี้เช่นกัน ดังจะเห็น 

ได้ชดัเจนจากตวัละครตวัหน่ึงท่ีตาเหล่มากจนเวลามองสิง่ต่าง ๆ  เขาจะต้องมองจากด้านข้าง และด้วยรปูลกัษณ์ตาเหล่ 



ในกบัดักของชวิีตและกลางวงล้อมของความหมาย:อตัลักษณ์และการสร้างความหมายในเรือ่งเล่าชวีติลูกเรอืประมงของประชาคม ลนุาชยั



เขาจึงถูกหญิงค้าบริการปฏิเสธท้ังท่ีเขามีเงินจ่ายค่าตัวพวกเธอ การถูกปฏิเสธสร้างความสะเทือนใจและเจ็บปวดใจ

ให้แก่ตัวละครอย่างมาก แต่น่ันไม่อาจบอกถึงการจ�านนต่ออัตลักษณ์ที่ถูกรังเกียจได้ เพราะประชาคมได้ให้ตัวละคร

ของเขาสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาบนความน่ารังเกียจนั้น กล่าวคือ จากค�าเรียกขานตามความบกพร่องของร่างกาย

ว่า “ไอ้เหล่” เขาได้น�าอัตลักษณ์อัปลักษณ์ของตนมาสร้างค�าเรียกขานใหม่ให้แก่ตัวเองว่า “เรย์” การต้ังชื่อใหม ่

ให้ตนเองว่า “เรย์” แสดงถึงความพยายามที่จะเปลี่ยนอัตลักษณ์ที่ท�าให้ผู้คนรังเกียจและดูถูก แต่ไม่ใช่ด้วยการสร้าง

อัตลกัษณ์ใหม่ทีแ่ตกห่างจากอตัลกัษณ์เดมิ หากยงัเชือ่มโยงเกีย่วพันด้วยเสยีง ซึง่แสดงถงึการไม่ปฏเิสธอตัลกัษณ์เดมิ

ที่ติดตัวมาแต่ก�าเนิด แต่ยอมรับ ประนีประนอม ให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่ถูกสร้างขึ้นด้วยค�าเรียกขาน

การตาเหล่ของเรย์ท่ีถูกรงัเกยีจหรอืไม่ได้รบัการยอมรบั สือ่นยัถงึสถานะการเป็นคนชายขอบของลกูเรอืประมง 

ที่สังคมจัดล�าดับชั้นให้อยู่วงนอก แม้ปัจจุบันจะมีการตีแผ่ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย ตลอดจน 

การกดขี่ข่มเหงลูกเรือประมง จนเป็นเหตุให้สหภาพยุโรปต้องยื่นใบเหลืองต่อธุรกิจประมงของไทยและรัฐต้องเข้ามา

จัดการอย่างเร่งด่วน แต่นั่นเหมือนยิ่งท�าให้ขับเน้นภาพความเป็นคนชายขอบของลูกเรือประมงให้เด่นชัดขึ้น สายตา

ของคนบนฝ่ังทีม่องลกูเรอืประมงจงึไม่ต่างกับสายตาทีเ่รย์ถกูมองจากผูห้ญงิในซอยเอสโซ่ อตัลกัษณ์จากช่ือใหม่ของเรย์ 

จึงเป็นเหมือนความพยายามท่ีจะต่อรองกับภาพด้านลบของลูกเรือประมงของประชาคม โดยสร้างคุณลักษณะ 

อนัน่าชืน่ชมอืน่ ๆ  ให้แก่ตวัละคร เช่น ความขยนัอดทน ความมนี�า้ใจ ซึง่ผสมผสานอยูใ่นความกระด้าง รปูลกัษณ์สกปรก  

เรื่องเล่าป่าเถื่อน และชีวิตที่ถูกทารุณ ซึ่งก็ล้วนมีอยู่ในเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมงของประชาคมเช่นกัน

กับดักชีวิตไม่เคยเลือกรวย - จน ชนชั้น

ในกับดักและกลางวงล้อม สร้างชุดตัวละครที่เผชิญกับกับดักชีวิตของตนเองต้ังแต่เถ้าแก่ผู้ละโมบ ไต้ก๋ง 

ผู้แบกภาระของผู้น�า พ่อค้าเร่ท่ีติดกับวงไฮโล โสเภณีที่ติดหน้ีแม่เล้า ไปจนถึงลูกเรือประมงที่ติดกับความพิการ  

ความสุขช่ัวคราวจากผู้หญิง การพนัน และยาเสพติด บ้างสามารถหลุดพ้นออกมาได้ แต่บ้างก็ยังคงติดอยู่ในวังวน 

ที่ไม่มีทางออก และนั่นคือชีวิตของผู้คนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างเท่าเทียมกัน

ไต๋พจน์เป็นอีกหนึ่งตัวละครเอกในเร่ือง เขามีดวงตาท่ีใช้ได้เพียงข้างเดียว และต้องน�าเรือทองพันชั่ง 1  

เรอือวนล้อมล�าใหม่ของเถ้าแก่แพทองมาออกสู่ทะเล ข้อจ�ากดัด้านสายตาของเขาไม่ต่างกบัความพกิารทางกายของลูกเรอื  

เพยีงแต่เขาไม่เคยถูกนับเหมารวมกบัลกูเรอื และมอี�านาจไปจดัซือ้ลกูเรอืมาจากนายหน้า สถานะของไต๋พจน์จงึอยูสู่ง 

กว่าลูกเรือของเขา และพื้นที่ในเรือของเขาก็คือกระโจมบนสุดอันเป็นที่บัญชาการ

ไต๋พจน์เป็นตวัละครทีม่บีทบาทส�าคัญตลอดเรือ่ง ตลอดภาคหนึง่เขาเป็นตัวละครทีต่ดิกบัดกัความล้มเหลว 

เพราะไม่อาจหาปลาได้ แม้เรอืจะมเีคร่ืองมอืทนัสมยัทีสุ่ดกต็าม ยิง่ไปกว่านัน้ศกัดิศ์รขีองลกูพีท่ีเ่คยประสบความส�าเรจ็

จากเรืออวนชั้งก็ยิ่งบีบคั้นให้เขาพยายามดิ้นรนไม่ต่างกับปลาที่เขาล้อมจับ แต่ “พวกมันหนีรอด ปล่อยให้วงอวน 

ล้อมผืนน�า้ทีว่่างเปล่า และทิง้ให้ไต้ก๋งผูไ้ร้โชคตดิอยูใ่นวงล้อมของความล้มเหลวต่อไป” (ประชาคม ลนุาชัย, 2560: 67)  

อวนวงแล้ววงเล่าทีถ่กูทิง้ลงทะเล พร้อมแรงงานของลกูเรอืทีต้่องกูอ้วนเปล่าบ้าง ตดิขอนไม้บ้าง “ยิง่เหมอืนตกอยูใ่น

กับดักและกลลวงที่ไร้ทางออก” (ประชาคม ลุนาชัย, 2560: 67)

ก่อนจบภาคหนึ่ง ในที่สุดเรือทองพันช่ัง 1 ก็สามารถจับปลาได้เป็นครั้งแรก ด้วยความร่วมมือของธม 

ที่ถือท้ายควบคุมเรือให้ล้อมจับปลาได้ทัน ธมเอาชนะกับดักความพิการทางกายของเขาได้ด้วยความอดทน 

และแขง็แกร่ง ไต๋พจน์เองกเ็อาชนะความเป็นมอืใหม่เรอือวนล้อมและสายตาข้างเดยีวของเขาด้วยการเรยีนรูก้ารอ่านเรดาร์ 

และการลองผิดถกู ตวัละครทัง้สองจงึฝ่ากบัดกัและวงล้อมไปด้วยกนั ไม่มหีวัหน้าทีอ่ยูเ่หนอืกว่าลกูน้อง มเีพยีงมนษุย์

ที่ต่างต้องดิ้นรนหาทางรอด



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



การสร้างตวัละครไต๋หรอืไต้ก๋งซึง่เป็นผูมี้อ�านาจมากทีสุ่ดในเรือให้ต้องติดอยูใ่นกับดักและวงล้อมไม่ต่างกับ

ลูกเรือประมง แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจดึงสถานะของตัวละครที่ต่างกันทั้งสถานภาพและฐานะให้มาอยู่ในระนาบ

ของอปุสรรคปัญหาท่ีเท่าเทียมกนั นอกจากน้ี แม้ไต๋จะมห้ีองบญัชาการของตวัเองอยูบ่นกระโจมสงูสดุของเรือ แต่ในเรือ่ง 

บ่อยคร้ังทีเ่ขาลงมาทีห่ลังคาเรอืซึง่เป็นทีน่อนของลงุชุมและหลานชายเพือ่ขอแบ่งกญัชาไปสบู ในแง่ของพืน้ทีส่ถานะ

ของไต๋พจน์จึงถูกท�าให้เลื่อนไหลได้เช่นกัน

ยิง่ไปกว่านัน้การให้ตวัละครลกูเรอืซึง่ปกติจะเป็นเพียงแรงงานทีค่อยรับค�าส่ัง ฝากลมหายใจและชะตากรรม

ของตนไว้ใต้บัญชาการของไต้ก๋ง ดังที่ประชาคมเคยเขียนไว้ใน เที่ยวเรือสุดท้าย* สามารถท�างานประสานกับ 

การควบคุมเรือของไต้ก๋งจนประสบความส�าเร็จได้ ยังเป็นการยืนยันและยกสถานภาพของลูกเรือข้ึนมาให้ทัดเทียม

กับไต้ก๋งอีกด้วย เพื่อยืนยันว่าปลาจ�านวนมากในเรือแต่ละล�าไม่ใช่เพียงความสามารถของผู้น�าทางอย่างไต้ก๋งเท่านั้น 

แต่ลูกเรือก็คือส่วนหนึ่งในความส�าเร็จท่ีจะแปรเป็นความมั่งคั่งให้แก่ทุกคนเช่นกันลูกเรือประมงใน ในกับดักและ 

กลางวงล้อม จึงไม่ใช่เพียงผู้ใช้แรงงานท่ีมีสถานะต้อยต�่า แต่คือผู้ร่วมแก้ปัญหาด้วยความสามารถและอดทน ไต้ก๋ง 

ก็ไม่ใช่เพียงเจ้านายเหนือชีวิตท่ีช้ีเป็นตายลูกเรือกลางทะเลได้เท่านั้น แต่ยังเป็นมนุษย์ท่ีติดอยู่ในกับดักและต้องการ

ผู้ช่วยเหลือที่สามารถพาเขาตีฝ่าจากวงล้อมที่บีบคั้นได้ 

เรือ่งยนืยนัการติดกบัดกัและวงล้อมแห่งชวีติร่วมกนัของลกูเรือและไต้ก๋งอกีครัง้ในภาคที ่4 เมือ่ถงึปลายน�า้ 

เรือทองพันชั่ง 1 จับปลาได้มหาศาล ลูกเรือต่างวาดหวังอย่างสวยงามต่อเงินส่วนแบ่งที่จะได้รับเมื่อหยุดน�้า** ซึ่งต้อง

ค�านวณจากจ�านวนปลาที่จับได้ แต่ผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่า เรือที่ปกติจะต้องขึ้นคานเมื่อ 12 หรือ 13 เดือน  

แต่ทองพันชั่ง 1 ล่วงไปถึง 16 เดือน พวกลูกเรือตกอยู่ในวงล้อมของข่าวลือว่าเถ้าแก่จะล้มบัญชี พวกเขาจะได้เพียง

เงนิห้าร้อยบาทเป็นค่ารถกลบับ้าน กบัดกัความหวาดระแวงแคลงใจในตวัไต้ก๋งว่าเป็นพวกเดยีวกับเถ้าแก่จงึก่อตัวขึน้ 

ซ่ึงส่งผลให้ไต้ก๋งตกอยู่ในวงล้อมที่ด้านหนึ่งเป็นความไม่ไว้วางใจจากลูกเรือ และอีกด้านคือค�าขอร้องของเถ้าแก่ 

ให้เหน็ใจว่ายงัไม่คุม้ค่าต่อเรือทีล่งทุนไป การให้ไต้ก๋งผูน้�าเรอืตกอยูใ่นวงล้อมและถกูไล่ต้อนให้หาทางออกถงึสองสถานการณ์  

จึงเป็นการเน้นย�้าให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงคนเรือเท่านั้นที่ถูกล้อม แต่ในร่างแหแห่งชีวิตทุกคนเท่าเทียมกัน

ส่วนเถ้าแก่แพทองมาเองก็ถูกกับดักความละโมบเข้าโอบล้อม แพทองมาเริ่มธุรกิจและเจริญก้าวหน้า 

ด้วยเรืออวนช้ัง แต่เขาปรารถนาท่ีจะสร้างรายได้มากขึ้น จึงต่อเรืออวนลากทองพันชั่ง 1 ขึ้นมา และหวังว่าจะม ี

ทองพนัชัง่ 2, 3 และ 4 ตามมา ความส�าเรจ็และความมัง่คัง่ในธุรกจิจะงดงาม แต่ความเป็นจริงกคื็อ แม้เรือจะจับปลา

ได้จ�านวนมาก แต่ก็ยังคงไม่คุ้มกับเงินท่ีลงทุนและค่าโสหุ้ย เถ้าแก่จึงตกอยู่ในวงล้อมที่ต้องเลือกระหว่างลูกเรือ 

กับธุรกิจของเขา นับว่าผู้เขียนยังปรานีท่ีไม่ให้ชะตากรรมของลูกทะเลต้องถูกลอยแพเหมือนข่าวลือที่พวกเขาได้รับ 

เถ้าแก่ยอมให้เรือข้ึนคานและขายเรือท้ิง ทุกคนได้ส่วนแบ่งและเปอร์เซ็นต์จากปลาที่จับได้ ลูกเรือทุกคนจึงได้คืนฝั่ง

อย่างผูช้นะ การหลดุพ้นจากกบัดักความโลภของนายทนุจงึเป็นการปลดปล่อยลูกเรอืซึง่เปรยีบเหมอืนปัจจยัการผลิต

ให้หลุดพ้นจากวงล้อมของทนุนิยมท่ีขดูรดีแรงงานไปพร้อมกนั ราวกบัผูเ้ขยีนต้องการจะบอกใบ้ว่าในกบัดักของทนุนยิม 

*เที่ยวเรือสุดท้าย เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์บนเรือที่โหดร้ายของคุก ลูกเรือประมงผู้ผ่านทุกเหตุการณ์ร้ายที่จะเกิดขึ้น 

ในท้องทะเล ทั้งติดคุกอินโด คุกพม่า แต่ที่ทารุณที่สุดคือคุกกลางทะเล กับเรือที่มีไต้ก๋งและคนเรือโหดเหี้ยม ใช้งานและทารุณคนอวน

อย่างไม่มคีวามเหน็อกเหน็ใจ ไม่สนใจว่าอนัตรายจะเกิดขึน้กับชวีติของคนอวนและพร้อมทีจ่ะสงัหารคนอวนได้ทุกเมือ่ ชวีติของคนอวนทกุคน 

จึงไม่มีทางเลือกนอกจากอดทนรับชะตากรรมและหาทางหนีไปจากนรกกลางน�้านั้น

**หยุดน�้า เป็นศัพท์ของลูกเรือประมงท่ีปรากฏในนวนิยายชีวิตลูกเรือประมงของประชาคม หมายถึง การที่เรือเข้าฝั่ง 

หลังออกหาปลาจนครบรอบที่ก�าหนด เช่น 12 เดือน หลังเรือหยุดน�้าจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากปลาที่จับได้ตามหน้าท่ีในเรือ 

ซึ่งจะเป็นเงินก้อน ลูกเรือทุกคนจึงเฝ้ารอช่วงเวลาหยุดน�้า



ในกบัดักของชวิีตและกลางวงล้อมของความหมาย:อตัลักษณ์และการสร้างความหมายในเรือ่งเล่าชวีติลูกเรอืประมงของประชาคม ลนุาชยั



ถ้าเพียงละทิ้งความละโมบ การเอารัดเอาเปรียบก็จะมีหนทางที่สิ้นสุด

ตวัละครทีน่่าสนใจอกีตวัหนึง่ คอื เจตต์และหมง พ่อค้าเร่ทีค่อยขายของให้ลกูเรือ แม้จะเป็นตวัละครสองตวั 

แต่ทัง้สองถกูสร้างให้เป็นหนึง่ กล่าวคอื หมงเป็นลกูน้องทีค่อยตดิตามเจตต์ไปทกุที ่ไม่มคีวามปรารถนาและลกัษณะเฉพาะ 

เป็นของตนเอง ท้ังสองเป็นพ่อค้าเร่ท่ีตดัสนิใจออกเรอืไปกบัเรอืทองพนัชัง่ 1 เน่ืองจากแพ้พนนัจนไม่เหลอืเงนิมาลงทนุ 

การแพ้พนันจนหมดตัวของเจตต์แสดงให้เห็นถึงการติดกับดักความอยากเอาชนะในบ่วงพนัน ซึ่งเมื่อไม่อาจหลุดพ้น 

มันก็เหวี่ยงเขาจากสถานภาพพ่อค้าที่ค้าก�าไรจากลูกเรือให้ตกลงมาอยู่ในสถานภาพของลูกเรือเสียเอง “เคยแต่ 

ค้าขายคนเรอื ครัน้มาเป็นส่วนหนึง่ของเรอืเสยีเอง เราเรียนรู้เพ่ิมทัง้งานหนกัและอปุสรรคทีต้่องฝ่าฟัน ... แรกทีต่ัง้ใจ

ออกกับเรือแค่เที่ยวเดียว พักฟื้นจิตใจเพียงสักระยะ ทว่าส่วนแบ่งผูกพันเหมือนกับดักซ่อนเงื่อน ล่ามพวกเขา 

ให้ต้องอยู่ท�างานต่อไปจนเรือหยุดน�้า ...” (ประชาคม ลุนาชัย, 2560: 206) 

การปรับเปลี่ยนสถานภาพของเจตต์และหมงแสดงให้เห็นความเท่าเทียมกันทางชะตากรรมที่ไม่ว่าใคร 

ก็อาจเป็นเหยื่อและเป็นผู้แพ้ได้ ไม่ใช่เพียงเหล่าลูกเรือประมง นอกจากนี้การให้เจตต์ได้ตระหนักว่าเขาได้ “เรียนรู้” 

จากการท�างานในเรอื ยิง่แสดงให้เหน็ถงึการให้คณุค่ากบังานลกูเรอืประมงทีไ่ม่ใช่เพียงการใช้แรงงานหนกัของผูไ้ม่มทีางเลือก 

เท่าน้ัน ซึ่งมุมมองเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะสายตา “คนใน” ของผู้เขียนที่พยายามจะเผยแง่มุมที่มีคุณค่าให้แก่ชีวิต 

ลูกเรือประมง นับเป็นการสร้างอัตลักษณ์ด้วยอนุภาคการเรียนรู้ของลูกผู้ชายที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรค  

อ้อม สาวเหนอืผูย้ดึอาชพีค้าบรกิารด้วยความไม่สมคัรใจ กเ็ป็นอกีคนหน่ึงทีถ่กูล้อม เธอเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์ 

ไม่ต่างกับลูกเรือประมง เธอถูกกักขังในร้านบริการในซอยเอสโซ่และแวดล้อมด้วยผู้คุม แต่เธอก็ได้พบกับต้อม  

ลกูเรอืประมงหนุม่พจิติร ทีเ่ป็นคนพาเธอหนอีอกมาจากทีน่ัน่ เร่ืองไม่ได้บอกอย่างชดัเจนว่าคูรั่กชาวเหนอืจะรอดพ้น

การไล่ล่าของเจ้าของบ้านในซอยเอสโซ่หรอืไม่ แต่ทิง้ท้ายฉากตามล่าซึง่เป็นฉากจบของนวนยิายเรือ่งนีไ้ว้อย่างน่าสนใจ

หลังการประชุมพลเสร็จสิ้น มอเตอร์ไซค์หกคัน พร้อมชายฉกรรจ์ติดปืนพก 

กท็ะยานจากปากซอยเอสโซ่ พวกเขาแยกกนัไปคนละทศิ บ้างมุง่หน้าสูท่่าน�า้ลกึ สะพานปลา  

บ้านไต๋พจน์และสถานีขนส่ง

ไม่นานหลังจากนั้น เมฆท่ีเริ่มตั้งเค้าก็ค่อย ๆ แผ่ขยายกว้างออก สีเข้มคราม 

ท่ีเกาะกันแน่น พร้อมกนัโน้มตวัลงต�า่ เสยีงลัน่ค�ารามดังโต้ตอบกันจากปลายฟ้าทัง้สองด้าน  

ไม่นานหลังจากนั้น พร้อมกับความมืดแห่งราตรีที่หว่านร่างแหมหึมาคลุมไปทั่วทั้งเมือง 

หมู่เมฆทะมึนก็พร้อมกันเทสายฝนกระหน�่าลงมาอย่างมืดฟ้ามัวดิน

เป็นค�่าคืนที่ฝนเทกระหน�่าลงมาหนักหน่วงและยาวนานที่สุดในรอบหลายปี

(ประชาคม ลุนาชัย, 2560: 296)

การปิดเรือ่งด้วยฉากพายกุระหน�า่อาจไม่ได้บ่งบอกว่าอ้อมและต้อมจะรอดจากการตามล่าหรอืไม่ แต่มนียัส�าคญั 

ส�าหรับสารของเรื่องเอง นั่นคือ ภาพร่างแหความมืดที่ค่อย ๆ โอบล้อมพร้อมพายุและเมฆฝนที่ “โน้มตัวลงต�่า”  

แสดงถึงการที่วงล้อมยังคงเกิดขึ้นและก�าลังตีโอบเข้ามาทุกขณะ ชีวิตใต้ผืนฟ้าของทุกคนต้องฟันฝ่าพายุ 

ที่ก�าลังโหมกระหน�่าไปให้ได้ ซึ่งไม่ได้มีสิ่งใดยืนยันว่าทุกชีวิตจะรอดพ้นจากสายฝน เช่นกันกับกับดักและวงล้อม 

อีกมากมายที่ยังรอมนุษย์ทุกผู้นามอยู่เสมอ

ดงักล่าวมาแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนจะฝ่าพายฝุนไปได้โดยไม่เปียกปอน ลกูเรอืประมงอกีจ�านวนหนึง่กไ็ม่สามารถ

ก้าวพ้นกบัดักของตนเองเช่นกนั ดงัเช่น รัมย์ ช่างเครือ่งผูต้ดิในกบัดกัความสขุของผงขาว เขาไม่เคยหลดุพ้นจากมนัไปได้  



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



แม้ยามห่างฝั่ง ไม่มียาให้เสพ เขาจะสามารถท�างานหนักและใช้ชีวิตได้ไม่ต่างจากลูกเรือคนอื่น แต่เมื่อเข้าฝั่ง เขาต้อง

หวนกลบัไปหามนัทุกครัง้ ไม่เว้นแม้แต่เงนิส่วนแบ่งตอนหยดุน�า้ สมงิและนิดเป็นอกีสองคนท่ีไม่อาจฝ่าวงล้อมและกบัดกั 

ของวงพนนัออกไปได้ เงนิส่วนแบ่งจงึหมดไปในบ่อนและเคราะห์ร้ายทีส่มิงถกูรดูทรัพย์จงึแทบไม่เหลอือะไร ทัง้สองคน 

เหลือเพียงเป้หนุนนอนในป่าหญ้าข้างทาง

การสร้างให้ตัวละครทกุตวัในเร่ืองต้องตดิอยูใ่น “กับดกัและวงล้อม” เสมอภาคกันเป็นความตัง้ใจของผูเ้ขยีน 

ตัง้แต่การก�าหนดชือ่เรือ่งตลอดจนชะตากรรมของตัวละคร มองเผิน ๆ  กอ็าจเหมอืนการน�าเสนอภาพชวีติมนษุย์ท่ัวไป

ท่ีต้องดิน้รนฟันฝ่า แต่ถ้าหากมองในแง่ความต่อเนือ่งของการสร้างงานแนวเรือ่งเล่าชวีติลกูเรอืประมงของประชาคมแล้ว  

จะพบว่า ในกับดักและกลางวงล้อม ประชาคมตั้งใจที่จะสร้างตัวละครที่หลากหลาย และแตกต่างไปจากเดิม 

โดยเฉพาะตัวละครไต้ก๋งกับเถ้าแก่ ในผลงานนวนิยายเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมงเล่มอื่นของเขา เถ้าแก่มักสวมบท

นายทุนที่เห็นแก่ตัว ไม่ลังเลท่ีจะเอาเปรียบลูกเรือ ดังตัวละครเถ้าแก่ก๊กในเรื่องคนข้ามฝัน ไต้ก๋งเองก็มักถูกผลิตซ�า้

ภาพการเป็นผู้น�าที่อยู่คนละสถานะกับลูกเรือ บ้างโหดเหี้ยม ดังในเรื่องเที่ยวเรือสุดท้าย บ้างละโมบคิดถึงแต่ตัวเอง 

ละท้ิงลูกน้อง ดังปรากฏในเรื่องกลางทะเลลึก หรือแม้จะมีไต้ก๋งที่ดี ดังเช่น เจียง ใน คนข้ามฝัน และไต๋เทวดา  

ใน เทีย่วเรอืสดุท้าย แต่พวกเขากม็กัจะถกูแยกขาดจากลกูเรอืประมง เหมือนทีเ่จียงเป็นลกูของเถ้าแก่ก๊ก เขามทีัง้ผวิพรรณ 

และลักษณะที่ต่างไปจากลูกเรืออย่างสิ้นเชิง ในขณะที่ไต๋เทวดา แม้จะไม่ได้เป็นลูกหลานเถ้าแก่ แต่สถานะของเขา 

ก็ถูกยกไว้สูงจนเมื่อเรือถูกจับ ลูกเรือของเขาก็ออกตัวเป็นไต้ก๋งแทนเพ่ือปกป้องไต๋ของเขา ด้วยเหตุนี้การสร้างภาพ

ความเท่าเทียมทางชะตากรรมระหว่างลูกเรือประมงกับตัวละครที่มีสถานภาพสูงกว่านั้น จึงเป็นการให้ภาพใหม ่

แก่ลกูเรือประมง อนัน�าไปสูก่ารก่อเกิดอตัลกัษณ์ใหม่ของลกูเรอืประมงทีม่ทีัง้ศกัดิศ์รแีละความเป็นมนุษย์ทีเ่ท่าเทยีม

กับมนุษย์คนอื่น ๆ จนสามารถต่อรองกับภาพเหมารวมด้านลบของลูกเรือประมงได้

เรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมง เรื่องเล่าชีวิตประชาคม

ทุกเรื่องราวที่ชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้อง ขณะพัวพันวุ่นวาย ไม่ว่าในมุมมองและความ

รู้ ต่างไปจากตอนที่ถอยห่างออกมา แล้วมองกลับเข้าไป

ทะเลกเ็ช่นเดยีวกนั ระหว่างทีใ่ช้ชีวติในอ้อมกอดกว้างใหญ่ของมนั ในสายตาของ

คนหนุม่ มองได้ไม่ไกลไปกว่าทีอ่ยูอ่าศยั การท�างาน ปัจจยัในการด�ารงชวีติ ครัน้เวลาผ่าน

ไป ถอยห่างออกมา แล้วมองกลบัไปใหม่ ด้วยความรู้สึกของคนท่ีไม่ต้องตกอยูใ่นอ้อมกอด

และวงล้อม สายตาที่มองก็ไม่ถูกจ�ากัดมุม

(ประชาคม ลุนาชัย, 2560: ก่อนเข้าสู่วงล้อม)

ข้อความข้างต้นคือค�าน�าของประชาคมในนวนิยายเร่ือง ในกับดักและกลางวงล้อม จะเห็นว่าประชาคม

บอกอย่างชัดเจนใน 2 ประเด็น คือ นวนิยายเร่ืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตของเขา และเขาได้มอง 

ทุกเหตุการณ์จากมุมมองของปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ถอยห่างจากชีวิตในช่วงนั้นมาแล้ว ต�าแหน่งของสายตาหรือจุดยืน 

ของนักเขยีนเป็นส่วนส�าคญัในการเล่าประสบการณ์ชวีติของตน เพราะการมองจากปัจจบุนัแสดงถงึการรบัรูเ้รือ่งราว

จากวงนอกและสิ่งที่เล่าจะผ่านประสบการณ์หรือการตีความเพื่อท�าความเข้าใจชีวิตช่วงนั้นมาแล้ว



ในกบัดักของชวิีตและกลางวงล้อมของความหมาย:อตัลักษณ์และการสร้างความหมายในเรือ่งเล่าชวีติลูกเรอืประมงของประชาคม ลนุาชยั



ไม่อาจบอกได้ว่านวนิยายเรื่อง ในกับดักและกลางวงล้อม เป็นอัตชีวประวัติหรือนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติ

ของประชาคม เพราะในกับดักและกลางวงล้อมไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลระหว่างนักเขียน ผู้เล่าเรื่อง และ 

ตัวละครเอกได้ การพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้แต่งและผู้เล่าเร่ืองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน เป็นลักษณะส�าคัญประการหนึ่ง

ของการพสิจูน์ความเป็นงานเขียนอตัชีวประวตั ิ(Lejeune, 1975, อ้างถงึใน อนสุรณ์ ชมภพูล, 2561: 224) อย่างไรก็ตาม 

ด้วยประสบการณ์การเป็นลูกเรือประมงของประชาคมเอง จึงท�าให้นวนิยายเรื่องนี้อาจจัดได้ว่าเป็นเรื่องเล่าชีวิต  

(life narrative) ในรปูแบบนวนิยาย สมธิและวตัสนั (Smith and Watson, 2010: 4) กล่าวไว้ว่า งานเขยีนเกีย่วกับชีวติ 

หรอืเร่ืองเล่าชีวิตถกูใช้ในความหมายทีร่วมถึงความหลากหลายของปฏบิติัการของเร่ืองเล่าทีอ้่างองิถงึตัวตนของตนเอง 

เราอาจเข้าใจได้ว่างานเขียนเกี่ยวกับชีวิตเป็นศัพท์ที่ใช้ส�าหรับข้อเขียนที่น�าชีวิตของคนคนนั้นเองหรือของผู้อื่น 

มาเป็นเนื้อความในเรื่อง ตัวอย่างงานเขียนเกี่ยวกับชีวิตหรือเรื่องเล่าชีวิต ได้แก่ ชีวประวัติ นวนิยาย ประวัติศาสตร์

หรอืข้อเขยีนทีอ้่างองิถงึตวัตนท่ีชดัเจน และด้วยความหมายทีก่ว้างนีเ้องงานเขยีนแนวอตัชวีประวตัจิงึนบัเป็นส่วนหนึง่ 

ของเรือ่งเล่าชีวติด้วย* กรนี (Green, 2008: 50) ได้เสนอประเดน็เกีย่วกบัเร่ืองเล่าชีวติไว้อย่างน่าสนใจว่า เรือ่งเล่าชีวติ 

สามารถท�าให้คนเขียนหรือคนอ่านเข้าใจตัวตนของพวกเขาเองและเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับโลก  

งานเขียนเกี่ยวกับชีวิตคือการร่างและการประกอบสร้างชีวิต ซ่ึงจ�าเป็นต้องอาศัยทั้งข้อเท็จจริงและการแต่ง (fact 

and fiction) กระบวนการประกอบสร้างนีจ้ะก่อให้เกดิผลบางประการต่อสภาพความเป็นจรงิและข้อเทจ็จรงิ (reality  

and truth)** กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือ เรื่องเล่าชีวิตได้สร้างชีวิตขึ้นมาผ่านการเขียน ซึ่งอาจมีทั้งส่วนที่เป็นความจริง

และความลวงของการประดษิฐ์สร้างเพือ่เป้าหมายบางอย่าง ชวีติทีถ่กูประกอบสร้างขึน้ภายในเรือ่งเล่าชวีติจงึส่งผลกระทบ 

ต่อการรบัรูค้วามจรงิและข้อเทจ็จรงิทีถ่กูเล่า ซ่ึงส�าหรับชวีติลูกเรือประมงใน ในกบัดักและกลางวงล้อม แล้วเรือ่งเล่า

ชวีติของลกูเรอืประมงทีต้่องท�างานหนกั ประกอบกบัลกัษณะตวัละครทีผู่เ้ขยีนสรรสร้าง ได้มส่ีวนในการสร้างความเข้าใจ 

ของผู้อ่านเกี่ยวกับโลกและชีวิตของลูกเรือประมง

การมองด้วยมมุมองของเร่ืองเล่าชวีติมผีลส�าคญัต่อการศึกษานวนยิายเร่ือง ในกับดักและกลางวงล้อม และ

รวมถึงนวนิยายชีวิตลูกเรือประมงเล่มอื่น ๆ  ของประชาคม เนื่องจากจะพบเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างนวนิยาย

กับนวนิยายอัตชีวิตประวัติของประชาคม และค�าน�าที่เล่าถึงชีวิตและความรู้สึกของตนเองของประชาคมในนวนิยาย

แต่ละเรือ่ง ความเชือ่มโยงเหล่านีเ้ปรยีบเสมอืนร่องรอยจากตวับททีจ่ะน�าผูอ่้านไปสูก่ารเข้าใจทศันะการมองโลกและชวีติ 

ของประชาคม ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าประชาคมได้ใช้เร่ืองเล่าในการสร้างตัวตน ท�าความเข้าใจชีวิต และชดเชย 

ความเจ็บปวดจากประสบการณ์ในอดีตของตนเอง

ตัวละคร: การสร้างความหมายในเรื่องเล่าและตัวตนในงานเขียน

หากติดตามนวนิยายเร่ืองเล่าชีวิตลูกเรือประมงของประชาคมมาตลอดจะพบว่า ประชาคมจะผลิตซ�้า

ลกัษณะของตวัละครลกูเรือประมงท่ีประสบความส�าเรจ็ โดยให้มนีสิยัแตกต่างกับลกูเรอืประมงทัว่ไป น่ันคอื ไม่ยุง่เก่ียว 

กับยาเสพติด ไม่หมกมุ่นในการพนัน ไม่หมดเปลืองชีวิตไปกับผู้หญิงค้าบริการ และท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ เป็นผู้รู้หนังสือ

*ต้นฉบับภาษาอังกฤษมีดังนี้ “... And throughout we use the terms life writing and life narrative as more 

inclusive of the heterogeneity of self-referential practices. We understand life writing as a term for writing that 

takes a life, one’s own or another’s, as its subject. Such writing can be biographical, novelistic, historical or  

explicitly self-referential and therefore autobiographical. (Smith and Watson, 2010: 4)

**ต้นฉบบัภาษาองักฤษมดีงันี ้“... The narrative of a life enables a writer or reader to better understand t 

hemselves and their relationship to their world Life writing is the shaping and constructing of a life, which  

necessarily draws on both fact and fiction, generating effects of reality and truth. (Green, 2008: 50)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



และรักการอ่าน ซึ่งปรากฏให้เห็นชัดเจนในตัวละครชัพ ใน คนข้ามฝัน และธม ใน ในกับดักและกลางวงล้อม ทั้งชัพ

และธมในนวนิยายทั้งสองเรื่องต่างก็เป็นตัวละครเอก หรืออาจเรียกได้ว่าพระเอกลูกเรือประมง

ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะธม ธมเป็นตัวละครเอกในเร่ืองที่มีบทบาทเทียบเคียงกับไต๋พจน์ เขาเอาชนะ 

ข้อจ�ากัดทางกายจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนายท้ายหลักของเรือทองพันชั่ง 1 ได้ และไม่เพียงเท่านั้นเขายังสามารถ

เรยีกการยอมรบัจากเหล่าลกูเรอื ทีแ่รกเริม่ต้นเขาเป็นเพียงชายหนุม่ขาเทยีมทีไ่ม่สมประกอบไม่ต่างกบัลูกเรือคนอืน่ 

แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนต่างเรียกธมอย่างเคารพว่า “นายท้าย” และส่ิงที่ท�าให้ธมได้รับการยอมรับไม่ใช่เพียงแต่

ความสามารถด้านการถือท้าย แต่ยังเป็นเพราะการรู้หนังสือของธมที่ท�าให้สถานะของเขาเหนือกว่าเพื่อนร่วมอาชีพ 

ธมมีหน้าที่พิเศษในเรือที่ทุกคนต้องพึ่งพาและเกรงใจ นั่นคือ การเขียนจ่าหน้าซองจดหมายให้เหล่าลูกเรือ

ทีล่ายมอืโย้เย้เพือ่สือ่สารถงึครอบครวับนฝ่ัง เรือ่งบอกชดัเจนว่าธมเป็นคน “ลายมอืสวย” และด้วยความลายมือสวยนัน้เอง 

เขาจงึได้รบัอีกหน้าทีเ่พ่ิม คอื จดบญัชกีารเบกิจ่ายของลกูเรือทุกคนเมือ่เรือข้ึนฝ่ัง นอกจากน้ีธมยงัอ่านหนังสืออยูเ่ป็นนติย์  

และเป็นแหล่งพึ่งพาความบันเทิงจากหนังสือให้เพื่อนร่วมล�าเรือมาหยิบยืม การซื้อเพียงหนังสือเมื่อยามเรือเทียบฝั่ง 

ไม่ได้หมดเงนิไปกบัเหล้ายาและผูห้ญงิ ไม่เพยีงส่งเสรมิภาพนสิยัรกัการอ่านให้แก่ธม แต่ยงัแสดงถงึความรูค้ดิและรูจ้กัใช้เงนิ 

ทีต่วัละครอืน่ไม่ตระหนกั การรกัการอ่านและรูห้นงัสือจึงมาพร้อมกบัการรู้จักด�าเนินชวีติ ซ่ึงน�าตัวละครไปสู่ความส�าเรจ็  

เพราะสุดท้ายธมคือคนที่มีเงินส่วนแบ่งเหลือมากที่สุดในบรรดาลูกเรือทั้งหมด

นอกจากสถานะทีไ่ด้รบัการยอมรับจากเพ่ือนเหล่าลูกเรือแล้ว ด้วยลักษณะนิสัยข้างต้น ธมกส็ามารถเอาชนะใจ 

นัจมีย์ หญิงสาวท่ีเขาหลงรักและพ่อแม่ของเธอได้ ความรักระหว่างธมและนัจมีย์เต็มไปด้วยความแตกต่าง ตั้งแต่

ศาสนา ฐานะ อาชีพการงาน นจัมีย์นบัถอืศาสนาอสิลามในขณะทีธ่มเป็นไทยพทุธ นจัมีย์เป็นลกูสาวเจ้าของร้านหนงัสือ 

แต่ธมเป็นเพียงลูกเรือประมงที่ใช้แรงงานหนักและต้องเส่ียงชีวิตกลางทะเล ยิ่งกว่านั้นยังมีความพิการติดตัว แต่ธม 

กส็ามารถเอาชนะทกุอปุสรรคมาได้ด้วยความเป็นคนดแีละคนรูห้นงัสอืของเขา นจัมย์ีประทบัใจความ “ไม่เหมอืน” กับ 

ลูกเรือคนอื่น ๆ ของธมที่ไม่เที่ยวผู้หญิง ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ใฝ่รู้ รักการอ่าน คิดค�านวณได้แม่นย�า พ่อแม่ของเธอ

เอ็นดูในความซื่อของเขา ถึงกับออกปากกับเธอว่า “เขาเป็นคนซื่อ ดูแลเขาให้ดี” (ประชาคม ลุนาชัย, 2560: 291) 

จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าประชาคมใช้วาทกรรมการศึกษาและลูกผู้ชายสู้ชีวิตมาสร้างเป็นพระเอกของเขา 

ซึง่หากพจิารณาในเชงิเปรยีบเทยีบจะพบว่า ตวัละครชพัทีป่ระสบความส�าเรจ็ใน คนข้ามฝัน กด็ ีผมทีม่นีสิยัรกัการอ่าน 

ใน ฝั่งแสงจันทร์ ก็ดี หรือธมใน ในกับดักและกลางวงล้อม ก็ดี ล้วนมีส่วนของความสู้ชีวิต รู้คิด และรักการอ่าน  

เหมอืนกบั “ผม” ในนวนยิายเชงิอัตชวีประวัตเิรือ่ง เขยีนฝันด้วยชวีติ ของประชาคมเอง ซ่ึงผมในนวนิยายเรือ่งดงักล่าว 

ได้รับการยืนยันอัตลักษณ์อย่างชัดเจนไว้ในนวนิยายว่า 

พ่อและหนังสือของรุสโซคือที่มาของนามปากกาซึ่งผมตั้งให้ตัวเอง

ผมใช้นามสกุลพ่อเพื่อร�าลึกถึงท่านตลอดชีวิตที่เหลืออยู่ และหวังว่างานที่ผม

เขยีนขึน้ทกุชิน้จะเป็นประหนึง่ดอกไม้บชูาดวงวญิญาณของพ่อ ใช้ชือ่อันเป็นเสมอืนหนึง่

ศูนย์รวมความหลากหลายของผู้คนจากหนังสือของรุสไซ

... ประชาคม ลุนาชัย

(ประชาคม ลุนาชัย, 2555: 326)

“ผม” ในข้อความข้างต้นคือตัวละครเอกในนวนิยายเรื่อง เขียนฝันด้วยชีวิต ซึ่งในค�าน�าส�านักพิมพ์  

ฉบบัพมิพ์คร้ังที ่5 พ.ศ.2555 ระบุไว้อย่างชดัเจนว่าเป็นนวนยิายเชงิอตัชวีประวตั ิหมายถงึ นวนยิายท่ีเล่าประวตัชิวีติ



ในกบัดักของชวิีตและกลางวงล้อมของความหมาย:อตัลักษณ์และการสร้างความหมายในเรือ่งเล่าชวีติลูกเรอืประมงของประชาคม ลนุาชยั



ของผู้เขียนโดยผู้เขียนเอง อัตลักษณ์บุคคลของตัวละคร ผู้เล่าเรื่อง และผู้เขียนถูกทาบซ้อนทับเป็นหนึ่งเดียว 

เมื่อผู้เล่าเรื่องและตัวละครในนวนิยายเผยที่มาและนามปากกของเขาว่า “ประชาคม ลุนาชัย” ซ่ึงก็คือนักเขียน 

ทีด่�ารงอยูน่อกเรือ่งแต่ง เขยีนฝันด้วยชวีติ จงึเป็นต้นทางทีเ่ชือ่มโยงชีวติของประชาคมทีถ่กูสร้างขึน้ผ่านนวนยิายเรือ่งนี ้ 

เข้ากับตัวละครหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ในนวนิยายของเขาอีกหลายเรื่อง ด้วยเหตุนี้ การสร้างตัวละครธมใน ในกับดัก

และกลางวงล้อม ให้มลีกัษณะนิสยับางด้านเหมอืนกบัตวัผมใน เขยีนฝันด้วยชวิีต จงึแสดงถงึการเชือ่มโยงกนัระหว่าง

ตัวละครและตัวตนของนักเขียนที่ถูกคัดสรรมาถ่ายทอดในเรื่องเล่า

การสร้างตวัละครให้รูค้ดิและรกัการอ่านจงึไม่ใช่เพยีงเพือ่บ่งบอกความเป็นพระเอกของตัวละคร แต่ภาพชวีติ 

ของตัวละครผู้รู้หนังสือและประสบความส�าเร็จยังซ้อนทับกับความส�าเร็จในชีวิตจริงของประชาคม ที่เขาสามารถ 

ก้าวขึน้มาเป็นนกัเขียนแนวสจันยิมแถวหน้าของวงวรรณกรรมได้ การผลติซ�า้ภาพตัวละครเหล่านีจ้งึเป็นการประกาศ

และยืนยันอัตลักษณ์ของประชาคมในฐานะนักเขียนสู้ชีวิตท่ีผลักดันตัวเองจากการเป็นคนชายขอบมาสู่ศูนย์กลาง 

ได้อย่างภาคภูมิ 

กลับบ้าน: การชดเชยและการเยียวยาบาดแผลในอดีต

ในกับดักและกลางวงล้อม เป็นนวนิยายเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมงเรื่องแรกและเร่ืองเดียวของประชาคม 

ทีส่่งตวัละครกลบับ้านอย่างมคีวามสขุ หากย้อนกลบัไปดู ฝ่ังแสงจนัทร์ นวนยิายเรือ่งแรกของเขา เป้าหมายของตัวละคร 

ไม่ใช่บ้านแต่เป็น “... ฝั่งเมืองสิงคโปร์ ท่าเรือจูล่ง ตลาดสินค้าปลอดภาษี และสิ่งดี ๆ ซึ่งอาจรอผมอยู่ในวันพรุ่งนี้” 

(ประชาคม ลนุาชยั, 2542: 254) ใน คนข้ามฝัน แม้ตวัละครจะมบ้ีาน แต่น่ันไม่ใช่บ้านเกดิทีม่คีรอบครัวรออยู ่ประชาคม

ส่งตัวละครให้ไปอยู่ในเกาะแห่งความส�าเร็จ ที่ที่เหล่าลูกเรือประมงมาเริ่มต้นชีวิตบนแผ่นดินกับผองเพื่อนของเขา  

แม้ชัพจะตั้งรกรากและมีครอบครัว แต่นั่นไม่ใช่ครอบครัวที่เขาจากมา หากเป็นครอบครัวใหม่กับเกาะแห่งความฝัน

ของเขา “หาดทรายสีทองปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้า เวิ้งของมันยาวเหยียดเลาะเลียบชายฝั่ง ... ‘เรามีที่ดินปลูกบ้าน … 

เช่าที่ดินปลูกผักสวนครัว ซื้อเรือไว้หาปลาเลี้ยงชีวิต มันเป็นสุขจริง ๆ’” (ประชาคม ลุนาชัย, 2543: 365 – 366)  

ตัวละครที่มีแนวโน้มจะได้กลับบ้านที่สุดคือ คุก ในเรื่องเที่ยวเรือสุดท้าย ซึ่งตัดสินใจจะกลับบ้านในตอนจบของเรื่อง 

แต่เขาก็หวาดกลัวมันเหลือเกิน “นานแล้วกูไม่เคยกลัวอะไร ... ไม่น่าเชื่อว่าพอจะกลับบ้านกูเกิดหวั่นใจยังไงไม่รู้” 

(ประชาคม ลุนาชัย, 2550: 216) นั่นคือค�าปรารภของคุกต่อบ้านที่เขาจากมา เรื่องไม่ได้บอกแน่ชัดว่าคุกกลับถึงบ้าน

ของเขาหรือไม่ แต่ตัวละครผมได้กลับบ้านและจากมาอีกครั้งก่อนจะมาอยู่ในเที่ยวเรือสุดท้ายที่ได้รู้จักกับคุก

กูเพิ่งกลับบ้านไปเมื่อห้าเดือนก่อน ผมพูด พ่อแม่ตายหมด พ่ีน้องทุกคนโตแล้ว  

แต่งงานมีลูกมีหลาน กูไปนอนเศร้าอยู่สิบกว่าวัน หิ้วกระเป๋าจากมาแล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร ่

จะได้กลบัไปอีก นัน่แหละบ้านก ูไม่มอีะไรต้องกลวั เรากลบัไปหามนั และจากมนัมาอกีได้

(ประชาคม ลุนาชัย, 2550: 217)

น�้าเสียงของตัวละครผมที่ได้กลับบ้านไม่ได้แสดงถึงความสุขหรือความอบอุ่นแต่อย่างใด การกลับไปพบว่า

เขาได้พลาดการตายของทั้งพ่อและแม่ พี่น้องแต่ละคนต่างมีชีวิตของตนเอง ไม่ได้ท�าให้เขารู้สึกดีกับการกลับบ้าน  

หากแต่เป็นการกลบัไปเผชญิหน้ากบัคนทีรู่จ้กั กบัอดีต และปัจจุบนัทีไ่ม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขอะไร ความเศร้าของผม 

อาจเกิดจากการท�าเวลาท่ีควรได้อยู่กับครอบครัวสูญหายไป หรือการเสียใจที่ไม่ทันได้พบหน้าพ่อแม่อีกสักครั้ง  

ซึ่งไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ได้ทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไว้ให้เขาก่อนจากมาอีกครั้ง



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



การสร้างตวัละครท่ีต้องเผชิญกบัความเศร้าทีก่ลับบ้านเมือ่สาย และตวัละครทีไ่ม่ได้กลบับ้านและหวาดกลวั

การกลับบ้านของประชาคม แสดงให้เห็นถึงความหวาดกลัวที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับอดีตท่ีจากมา การใช้ชีวิต 

อย่างลกูเรอืประมงไม่ต่างอะไรกับการหลกีหน ีเพราะชวีติลูกเรอืประมง ไม่มใีครสนใจความเป็นมาของกันละกัน แม้แต่

ชือ่ท่ีบ่งบอกความเป็นตวัตน ยงัถูกตัง้ข้ึนใหม่ตามลกัษณะทางร่างกาย พาสปอร์ตลกูเรอืประมงเองก็ถกูท�าให้ผิดเพีย้น 

จากความเป็นจรงิ “ชือ่ทีท่กุคนแจ้งกับหญงิสาวจากบริษทัสัมปทาน ... มท้ัีงตรงตามท่ีแจ้งและผิดเพ้ียนไป ... ประหยดั

กลายเป็นประยทุธ (Prayood) ... ส่วนสงูร้อยเจด็สิบเซนติเมตร บริษทัสัมปทานโหลดเต้ียลงมาเหลือเพียงร้อยห้าสบิ

แปด ... น�้าหนักตัวก็ลดจากความจริงเกือบสิบโล” (ประชาคม ลุนาชัย, 2560: 130) ชีวิตลูกเรือประมงจึงป็นตัวแทน

การหลีกหนีและหันหลังให้กับอดีต ทอดทิ้งตัวตนไว้เบื้องหลัง ก่อนเดินหน้าออกสู่ทะเลลึก อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่

ส�าหรับในนวนิยายเรื่อง ในกับดักและกลางวงล้อม

ในกับดักและกลางวงล้อม กรุ่นไปด้วยความสุขที่จะได้กลับบ้าน บ้านซ่ึงเป็นตัวแทนของความผูกพัน  

ไม่ใช่บ้านแห่งการพิสูจน์ตัวเองว่าประสบความส�าเร็จแบบใน คนข้ามฝัน ตอนจบของเรื่อง ประชาคมได้ให้ตัวละคร

เกอืบทัง้หมดของเขากลบับ้าน ยกเว้นรมัย์ สมงิและน้านิดทีไ่ม่อาจฝ่าวงล้อมของตนไปได้ดงักล่าวไว้แล้วในหวัข้อก่อนหน้านี้  

ความสุขของการได้กลับบ้านฉายชัดอยู่ในบทสุดท้ายของนวนิยาย “ที่จะไปและที่จะเป็น” เป็นบทที่กล่าวถึงชีวิต 

ลกูเรอืทองพนัชัง่ 1 หลงัรบัส่วนแบ่งและแยกย้ายไปตามวถิทีางของตน พวกเขา 11 คนเหมารถตู้ร่วมกนัเพือ่เดินทาง

สูก่รงุเทพฯ ก่อนจะแยกย้ายและติดสอยห้อยตามไปเยีย่มบ้านของกนัและกนั ตัวอย่างบ้านของตัวละครแต่ละคน เช่น

พายนกึถงึญาติผูใ้หญ่คนหนึง่ทีบ่างปลาม้า เขาตัง้ใจไปเยีย่ม ซือ้ของใช้ของกนิไปฝาก  

เป็นญาติทางแม่ห่าง ๆ แกเห็นเข้ามาตั้งแต่เด็ก ... แกเป็นญาติพี่น้องคนเดียวที่เหลืออยู่ 

และเป็นคนเดียวในโลกนี้ที่เขารู้สึกผูกพัน ...

...

เมือ่มาถงึสถานขีนส่ง สมคดิและนาทยนืรอตรงจดุนดัหมาย ทัง้สองก�าลงัจะเดนิทาง 

กลับบ้าน ตามประสาลูกที่ดีของพ่อแม่ที่จากบ้านมาท�างานหาเงิน ...

...

บ้านเกิดและถ่ินท่ีจากมา เหมือนกวักมือเรียกจากขอบฟ้า ... หนุ่มน้อยหัวหยิก

กระเป๋าตุงยิ้มเบิกบาน เงินจ�านวนมากที่สุดในชีวิตเมื่อกลับถึงบ้านเกิด พอที่จะให้พ่อแม่

เอาไปใช้ท�าอะไรได้หลายอย่าง ... เก้ากระหยิ่มในใจ แต่ยังคงสีหน้าเรียบเฉย ...

บัณและแก๊งยาดองท้ังหมดได้กระเป๋าใบใหม่ ... ขบวนแห่พร้อมแตรวงอนัครกึคร้ืน 

ในงานแต่ง เป็นรูปเป็นร่างในจินตนาการ หากไม่มีอะไรผิดพลาด เขาจะโบกมืออ�าลา

สถานภาพโสด ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งด้วยความสุข

. . .

... หลิวร่วมงานกับบัณมานาน ... เขารับปากจะไปร่วมงานแต่งเช่นกัน ...  

หลิวก็เหลือเงินมากพอที่จะไปรับขวัญญาติผู้ใหญ่ซึ่งเขาจากมานานหลายปี

(ประชาคม ลุนาชัย, 2560: 285 – 289)

จากตัวอย่างจะเห็นว่าบ้านไม่ใช่เพียงสถานที่ แต่บ้านคือสายใยความผูกพัน คือความสุข ความภูมิใจ และ

ความกตัญญูที่ได้ตอบแทนผู้มีพระคุณ การให้ตัวละครมุ่งหน้ากลับบ้านมากกว่าที่จะแสวงหาดินแดนใหม่ของตน 



ในกบัดักของชวิีตและกลางวงล้อมของความหมาย:อตัลักษณ์และการสร้างความหมายในเรือ่งเล่าชวีติลูกเรอืประมงของประชาคม ลนุาชยั



กับเพื่อนพ้องอย่างใน คนข้ามฝัน แสดงให้เห็นการตระหนักถึงความส�าคัญของสายสัมพันธ์แบบครอบครัวในทัศนะ

ของประชาคมอย่างชัดเจน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเหมือนที่เขาพูดในค�าน�าดังที่กล่าวมาแล้ว “... คร้ันเวลาผ่านไป  

ถอยห่างออกมา แล้วมองกลับไปใหม่ ด้วยความรู้สึกของคนที่ไม่ต้องตกอยู่ในอ้อมกอดและวงล้อม สายตาที่มอง 

กไ็ม่ถกูจ�ากดัมมุ” ประชาคมท่ีผ่านประสบการณ์ชวีติ ด้วยอายทุีม่ากขึน้ ได้ละสายตาของคนใน แล้วสร้างความหมายใหม่ 

ให้ชีวิตตัวละครลูกเรือประมงของเขาด้วยสายตาคนนอก ตัวละครของเขาจึงไม่ได้หวาดกลัวการกลับบ้านหรือเลือก

ทิ้งบ้านไว้ข้างหลังอีกต่อไป แต่บ้านกลายเป็นเป้าหมายของชีวิต

การให้ตวัละครกลบับ้านไม่เพยีงแสดงถงึความเปลีย่นแปลงทางความคดิของประชาคมทีถ่อนความรูส้กึตวัเอง 

ออกจากประสบการณ์ในอดตีท่ีถกูเลอืกบางส่วนเสีย้วมาถ่ายทอดเป็นนวนยิาย แต่อาจยงัเป็นการชดเชยความเจบ็ปวด 

และเยียวยาบาดแผลจากอดีตให้แก่ตัวเขาได้เช่นกัน

ดังกล่าวมาแล้วว่าในนวนิยายเรื่อง เที่ยวเรือสุดท้าย ซึ่งเป็นเล่มก่อนหน้า ในกับดักและกลางวงล้อม  

ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2551 ตัวละครผมในเรื่องได้กลับบ้านและต้องพบกับเหตุการณ์ที่ท�าให้เศร้าเสียใจ ซึ่งเมื่อเทียบ

กับผลงานเรื่องอื่นแล้ว ยังพบว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นเช่นกันในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่อง เขียนฝันด้วยชีวิต

ผมรูด้ว่ีาการกลบัมาคราวนีไ้ม่ได้เหน็หน้าพ่อแม่ และอาจถกูญาตพิีน้่องรมุต�าหนิ 

ผมเตรยีมตวัเตรยีมใจไว้แล้ว ยอมรบัผดิทกุอย่างและไม่ต้องการให้ใครยกโทษ แต่ความเศร้า 

ที่เกาะกินอยู่ทั้งภายนอกภายในหนักหน่วงเกินกว่าจะกลั้นน�้าตาไว้ได้ 

(ประชาคม ลุนาชัย, 2555: 260)

สายตาเดก็รุน่ใหม่ของหมูบ้่านจ้องมองผมด้วยความอยากรูอ้ยากเหน็ คงมเีรือ่งเล่า 

เก่ียวกับผมก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นตัวเป็น ๆ ชายผู้หายสาบสูญซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยเป็น 

ดาวจรัสแสงในบรรดาสามเณรรุ ่นเดียวกัน เรียนหนังสือเก่ง ความทรงจ�าเป็นเลิศ  

มหาเปรียญคนเดียวของหมู่บ้านซึ่งอุทิศตนเป็นครูสอนโรงเรียนปริยัติธรรมเอ่ยชม 

ไม่ขาดปาก ชายผู้เอาชีวิตและอนาคตไปทดลองกับความล้มเหลว บัดนี้หวนกลับมา 

สู่ซากอดีตอันหักพังของตน

สายตาคนสูงวัยมองผมห่าง ๆ ผมสัมผัสได้ถึงกระแสชิงชังในดวงตาหลายคู่  

ผมกลบับ้านเกดิในสภาพไม่ต่างกับเรือผุ ๆ  ล�าหนึง่ ฝ่าคนืร้ายและมรสุมมาเป็นระยะทาง

แสนไกล เกยฝ่ังเค้เก้ไม่อาจใช้งานได้อีก เรือฝันของผมช�ารุดอย่างส้ินสภาพใช้งานไปแล้ว

(ประชาคม ลุนาชัย, 2555: 261 – 262)

สิ่งที่ผมในเรื่อง เขียนฝันด้วยชีวิต ประสบสอดคล้องกับส่ิงที่ผมใน เที่ยวเรือสุดท้าย พบพาน นั่นคือ 

ความเศร้าเสียใจที่ไม่อาจได้พบหน้าพ่อแม่อีกครั้ง แต่ความเจ็บปวดของผมใน เขียนฝันด้วยชีวิต มีรายละเอียด 

ที่ชัดเจนยิ่งกว่า เพราะเป็นความเจ็บปวดจากการเผชิญหน้ากับบาดแผลในอดีต 

ผมใน เขียนฝันด้วยชีวิต เทียบได้กับช่วงชีวิตหน่ึงของประชาคม ลุนาชัย บาดแผลท่ีตัวละครต้องเผชิญ 

จึงอนุมานได้ว่าเป็นความหลังของผู้เขียนเช่นกัน ซึ่งอาจยืนยันเพิ่มเติมได้จาก “ค�าน�าผู้เขียน” ใน เขียนฝันด้วยชีวิต 

ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2548 และยังคงน�ามาตีพิมพ์ซ�้าโดยไม่มีการปรับหรือเพิ่มค�าน�าส�าหรับฉบับพิมพ์ใหม่ 
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เด็กน้อยอุ้มลูกแก้วเอาไว้แนบอก จ้องมองสายตาคู่อื่นอย่างดื้อรั้น พร้อมจะเดิน

ห่างออกไปหากใครขับเข้าใกล้ พร้อมจะวิ่งหนีหากใครคิดจะยื้อแย่ง มันเป็นของเขา 

แต่เพียงผู้เดียว เขาจะขัดเกลาตกแต่งให้ดีที่สุด

...

เขาพาดวงแก้วออกเดินทางไกล มีอิสระจะขัดเกลาลูกแก้วในมือตามอ�าเภอใจ

ของเดก็น้อยช่างฝันทีย่งัไม่ประสปีระสาต่อโลก และเขากไ็ด้แต่ฝันถึงลูกแก้วสุกใสงดงาม

สมบูรณ์แบบ เมื่อกลับไปสู่ครอบครัวอีกครั้ง

...

เขาลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง นอกจากดวงแก้วจะไม่สุกใสกว่าเดิมแล้วกลับ

หม่นมัวและเต็มไปด้วยริ้วรอยที่น่าชัง เขาไม่คิดกลับไปถามพ่อแม่และญาติผู ้ใหญ่  

เชื่อมั่นเสมอว่า เขาต้องได้ และท�าได้ดีด้วยตัวเขาเอง

. . .

เหล็กและตะไบที่เขาใช้ขัดบางคร้ังท�าให้เลือดจากดวงแก้วไหลริน นั่นท�าให้เขา

เรียนรู้ว่า ทุกครั้งที่ลงมือขัด ไม่เพียงบาดลึกลงไปในดวงแก้ว แต่บาดลึกลงไปในดวงชีวิต

ของเขา เลือดที่ไหลรินคือเลือดของเขาเอง

(ประชาคม ลุนาชัย, 2555: ค�าน�าผู้เขียน)

นี่คือข้อความส่วนหนึ่งของค�าน�าผู้เขียนที่ประชาคมเขียนไว้ถึง 4 หน้า ขาเริ่มต้นด้วยการเล่าถึงความรู้สึก

ของตนเองเมือ่มองย้อนไปยงัคนืวนัเก่า ๆ  ทีไ่ม่อาจลบเลือน จากนัน้จงึเล่าถงึเดก็น้อยทีเ่ดนิทางออกจากบ้านเพือ่ตามหา 

ความหมายของชวีติ ประชาคมจงใจใช้ชดุของสญัลกัษณ์ทัง้เดก็น้อย ดวงแก้ว เหลก็และตะไบ บาดแผล เพือ่เป็นอทุาหรณ์ 

ว่ากว่าเด็กหนุ่มผู้ดื้อรั้นและทะนงตนคนหนึ่งจะเข้าใจความหมายของชีวิต เขาก็ต้องแลกมันด้วยบาดแผลและ 

ความเจ็บปวด เช่นกันกับตัวของเขาเอง ประชาคมเขียนค�าน�านี้เพ่ือส่องสะท้อนภาพชีวิตของเขาในนวนิยาย  

เป็นค�าน�าที่แสนจะเจ็บปวดและเผยให้เห็นบาดแผลที่เขาเองก็ยอมรับ 

ความหวาดกลัวการกลับบ้านและการไม่สร้างให้ตัวละครกลับบ้านในนวนิยายเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมง

ก่อนหน้าน้ีของประชาคมอาจเป็นผลจากบาดแผลในชีวิตของเขา ผมใน ฝั่งแสงจันทร ์ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2540 

เป็นเหมอืนเดก็น้อยทีก่อดเกบ็ดวงแก้วไว้และพามนัออกเดนิทาง เดก็น้อยผูเ้ชือ่มัน่ฝันถงึดวงแก้วทีส่ดใสด้วยการเจยีระไน 

ของเขาเองไม่ต่างกับชัพใน คนข้ามฝัน ท่ีตีพิมพ์คร้ังแรกในปี 2543 การตระหนักรู้ความเจ็บปวดและบาดแผล 

จากความไร้เดียงสาได้ทิ้งส่วนเสี้ยวไว้ในผมใน เที่ยวเรือสุดท้าย ซึ่งพิมพ์ครั้งแรกในปี 2551

ในปี 2560 ในกับดักและกลางวงล้อม เสนอภาพจบกลับด้านของชีวิตและของนวนิยายที่มีมาก่อนหน้า  

ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะสายตาการมองชีวิตอย่างเข้าใจ ไม่ได้ตกอยู่ในวงล้อมของบาดแผลและความเศร้า 

เหมอืนในอดตี แต่อกีส่วนหนึง่ ประชาคมอาจก�าลงัใช้เร่ืองเล่าของเขาชดเชยและเยยีวยาบาดแผลทีอ่ยูใ่นใจเขากเ็ป็นได้  

ตวัละครในเรือ่งนีจ้งึเตม็ไปด้วยความผกูพนักบัครอบครัว มบ้ีานเป็นจุดหมายปลายทาง และได้ตระหนกัถึงผู้มพีระคณุ

ก่อนทีจ่ะสายเกินไป ซึง่ล้วนเป็นสิง่ทีถ่กูหลงลมืหรอืเกบ็ซ่อนไว้ข้างหลงัและหวาดกลวัทีจ่ะหันกลบัไปมองในนวนยิาย

เรือ่งเล่าชวีติชาวประมงเล่มอืน่ ๆ ของเขา และรวมถงึในชวีติจรงิทีถ่กูสร้างผ่านนวนยิายเชิงอตัชวิีตประวตัขิองเขาอกีด้วย

เร่ืองเล่าชีวิตลูกเรือประมงและเรื่องเล่าชีวิตของประชาคมเชื่อมโยง ซ้อนทับ เป็นโครงข่ายความหมาย 

ที่ถูกผลิตสร้างจนเป็นเค้าร่างชีวิต เรย์มอนด์ ฟีเดอร์แมน (Raymond Federman, อ้างถึงใน Smith and Watson, 



ในกบัดักของชวิีตและกลางวงล้อมของความหมาย:อตัลักษณ์และการสร้างความหมายในเรือ่งเล่าชวีติลูกเรอืประมงของประชาคม ลนุาชยั



2010: 260) กล่าวว่า เขาไม่คดิว่าชีวิตของเขาและประวตัศิาสตร์เป็นแหล่งข้อมลูของงานประพนัธ์ของเขา แต่ความเป็นจรงิ 

กค็อื งานประพนัธ์ของเขาต่างหากทีป่ระดษิฐ์สร้างชวีติของเขาและประวตัศิาสตร์* นวนยิายเรือ่งเล่าชวีติลกูเรอืประมง

ของประชาคมก็เช่นกัน ท่ีได้สร้างอัตลักษณ์ความเป็นนักเขียนลูกเรือประมงให้แก่ประชาคม และขณะเดียวกัน 

ก็แสดงให้เห็นการย้อนกลับไปมองอดีตด้วยสายตาท่ีเข้าใจ และสะท้อนกลับมาสู ่การสร้างความหมายใหม่ 

ให้แก่ประสบการณ์เดิมอย่างไม่รู้จบ

บทสรุป 

ในกบัดกัและกลางวงล้อม เป็นนวนยิายเร่ืองเล่าชวีติลูกเรือประมงเล่มล่าสุดของประชาคม ลุนาชยั ท่ีแสดงถงึ 

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดตามอายุและประสบการณ์ชีวิตของประชาคม ในวัยใกล้ 60 กับสถานภาพนักเขียน 

ทีมี่ชือ่เสียงเป็นท่ีรูจ้กัของสงัคม เขาไม่จ�าเป็นต้องพสิจูน์ตวัและไล่ตามความฝันเยีย่งคนหนุม่ทีจ่ากบ้านมาเพือ่ค้นหาตวัตน 

และความหมายของชีวิต เรือ่งเล่าชีวิตลกูเรอืประมง ในกบัดกัและกลางวงล้อม จงึแตกต่างกบันวนยิายชวีติลกูเรอืประมง 

เล่มอืน่ ๆ ก่อนหน้า ประชาคมได้วางกรอบให้ตวัละครทุกตวั ทกุชนชัน้และสถานะ ต้องตดิอยูใ่นกบัดกัและวงล้อมของชวีติ 

ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเท่ากับก�าลังสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในฐานะมนุษย์ผู้มีศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมให้แก่ลูกเรือประมง

อย่างเด่นชดั อตัลกัษณ์ดงักล่าวท�าหน้าทีต่่อรองกบัภาพเหมารวมความเป็นคนชายขอบของลูกเรือประมงท่ีเป็นทีร่บัรู้ 

ในสังคมอีกด้วย นอกจากนี้การยืนหยัดสร้างผลงานเรื่องเล่าชีวิตลูกเรือประมงซึ่งใช้วัตถุดิบจากประสบการณ์ชีวิต 

ของประชาคมเอง ยังได้แสดงให้เห็นการยืนยันในอัตลักษณ์ความเป็นลูกเรือประมงของเขา และยังถือเป็นอัตลักษณ์

ในงานเขยีนทีใ่ครกไ็ม่อาจปฏเิสธได้ หากมองในแง่ของเร่ืองเล่าชีวติ ในกบัดกัและการวงล้อม แสดงถงึส่วนเสีย้วของชีวติ 

ในอดีตของประชาคมที่ได้รับการเยียวยาผ่านเรื่องเล่า ซึ่งก�าหนดให้ตัวละครได้ท�าในสิ่งที่ตัวผู้เขียนเองไม่อาจได้ท�า

และรวมถงึตวัละครในนวนยิายเรือ่งเล่าชวีติลกูเรือประมงเล่มอืน่ ๆ  ของเขาหลกีหน ีคงไม่ผิดหากจะกล่าวว่านวนยิาย

เรื่อง ในกับดักและกลางวงล้อม ก็ท�าให้ประชาคมหลุดพ้นจากวงล้อมของอดีตของเขาด้วยเช่นกัน
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กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์:

อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์

Trapped in Masculinity and Disability on Queer Boat:

Queer Reading of Nai Kap Dak Lae Klang Wong Lom

เสาวณิต จุลวงศ์*

Saowanit Chullawong

บทคัดย่อ

บทความนี้เสนอการศึกษานวนิยายเรื่อง ในกับดักและกลางวงล้อม ของประชาคม ลุนาชัย ด้วยการอ่านแบบเควยีร์และ

ทฤษฎคีวามพิการ เพือ่เผยให้เหน็ความเชือ่มโยงกันระหว่างความพกิารกบัความเป็นเควยีร์ จากการศกึษาพบว่า ร่างกายทีพ่กิารของตวัละคร 

ไม่เพียงเป็นอุปสรรคต่อการท�างาน แต่ยังส่งผลให้พวกเขาล้มเหลวในการสร้างความสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้าม ร่างกายทีพ่กิารลดทอน 

ความเป็นชายของตวัละครเหล่านัน้ ท�าให้เกิดภาวะความเป็นเควยีร์ขึน้ นวนิยายสะท้อนถึงพลังของปิตาธิปไตยที่แผ่อ�านาจกดทับและ

กดดนัผูช้ายซึง่มเีพศวิถีแบบรักต่างเพศ โดยเรยีกร้องความเป็นชายท่ีสมบรูณ์ไม่ใช่เพยีงเรือ่งของรปูร่างหน้าตาและสมรรถภาพทางเพศ  

หากแต่หมายรวมถงึความสามารถและศกัยภาพในการท�างาน ท�าให้ผูช้ายทีไ่ม่สามารถท�างานได้ต้องเผชญิกบัภาวะวกิฤตความเป็นชาย 

และกลายสภาพไปเป็นเควียร์ ติดอยู่ในกับดักบรรทัดฐานความเป็น “ปกติธรรมดา” ของสังคมชายเป็นใหญ่

ค�าส�าคัญ: นวนิยายไทย, เควียร์, ความพิการ, ความเป็นชาย

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ระจ�าสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทน�า

นวนยิายเรือ่ง ในกบัดกัและกลางวงล้อม (2561) เป็นผลงานเรือ่งใหม่ของประชาคม ลนุาชยั ซึง่หวนกลบัมา 

เขยีนเรือ่งราวเกีย่วกับเรอืประมงและคนหาปลาอกีคร้ังหลงัจากเปลีย่นไปเขยีนเร่ืองแนวอืน่อยูน่านหลายปี การกลบัมา 

เขยีนเรือ่งโดยอาศัยฉากเรือประมงครัง้นีน้บัว่าประชาคมประสบความส�าเร็จไม่น้อย นวนิยายเร่ืองน้ีได้รับรางวลัชนะเลศิ 

การประกวดหนงัสอืดเีด่นรางวลัเซเว่นบุค๊ส์อวอร์ด คร้ังที ่15 ประจ�าปี 2561 และเข้ารอบสุดท้ายการประกวดรางวัล

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจ�าปี 2561

เน้ือเรื่องของ ในกับดักและกลางวงล้อม เล่าถึงการออกหาปลาของเรืออวนล้อมชื่อ “ทองพันชั่ง 1”  

เรอืล�านีเ้ป็นเรอืใหม่ มพีจน์เป็นไต้ก๋งประจ�าเรอื เขาและลกูน้องตระเวนหาลกูเรอืใหม่ ได้คนกลุม่หนึง่จากซุม้จดัหาคนงาน 

แห่งหนึง่รวมกบัลกูเรอืเดิมจ�านวนหน่ึง พจน์น�าเรอืออกทะเลจบัปลา พยายามลงอวนหลายครัง้แต่ไม่ประสบความส�าเรจ็  

ภายในเวลาไม่นานลูกน้องเก่าท่ีไม่เช่ือความสามารถของพจน์ก็จากไป พจน์ประสบความล้มเหลวหลายครั้ง กระท่ัง

ได้รบัค�าแนะน�าจากเพือ่นไต้ก๋งเกีย่วกบัการใช้อปุกรณ์บนเรอื ในทีสุ่ดเขาจบัปลาได้ส�าเรจ็เป็นทีเ่ลือ่งลือ ดงึดดูให้ใคร ๆ  

มาสมัครท�างานด้วย หลังสิ้นสุดรอบการออกหาปลา ลูกเรือแยกย้ายกันไปพร้อมความหวังกับชีวิตที่ดี และโอกาส 

ที่จะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในอนาคต

เนื้อหาของ ในกับดักและกลางวงล้อม ดูจะมีท่วงท�านองเดียวกับนวนิยายอีกหลายเรื่องของประชาคม  

ลุนาชัย ที่น�าเสนอเรื่องราวของคนพเนจรเดินทางไขว่คว้าความหวังจนมาติดอยู่กับอาชีพคนงานเรือประมง ชื่อเรื่อง 

ในกับดกัและกลางวงล้อม กส็ือ่ความหมายไปในทศิทางเดียวกัน แต่ในนวนยิายเร่ืองนี ้ปมปัญหาทีตั่วละครของประชาคม 

ต้องเผชิญหนักหน่วงเพิ่มขึ้นอีกคือความพิการ ร่างกายอันไม่สมบูรณ์ไม่เพียงเป็นอุปสรรคต่อการท�างาน แต่ยังส่งผล

ให้พวกเขาล้มเหลวในการสร้างความสมัพนัธ์กบัเพศตรงข้าม กล่าวได้ว่าร่างกายทีไ่ม่สมบรูณ์ได้ลดทอนความเป็นชาย

ของตัวละครเหล่านั้น เรือทองพันชั่ง 1 ซึ่งเป็นที่พ�านักพักพิงของพวกเขาจึงเป็นเสมือนแหล่งรวมชายผู้ประสบวิกฤต

ความเป็นชายจากความผดิปกตขิองร่างกาย ก่อให้เกดิความเป็นเควยีร์และพืน้ทีแ่บบเควยีร์ขึน้ บทความนีจ้งึมุง่เสนอ

การวิเคราะห์นวนิยาย ในกับดักและกลางวงล้อม ด้วยการอ่านแบบเควียร์ (queer reading) และทฤษฎีความพิการ 

(Crip Theory) เพื่อเผยให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างความพิการกับความเป็นเควียร์ 

ความพิการและความเป็นเควียร์: ทฤษฎีว่าด้วยความไม่ปกติ

ในภาษาอังกฤษ queer หรือค�าทับศัพท์ เควียร์ มีความหมายว่าประหลาด พิกล วิปริต ผิดแปลกจากปกติ 

มักเป็นทีรู่จ้กัว่าใช้อธบิายกลุม่คนรกัเพศเดยีวกนั (homosexual) หรอืกลุม่หลากหลายทางเพศ (LGBT) ความเคลือ่นไหว 

ในวงวิชาการที่ศึกษา “ชนกลุ่มน้อยทางเพศ” (sexual minorities) นิยมใช้ทฤษฎีเควียร์ (Queer Theory)  

เป็นกรอบในการศกึษา อย่างไรกต็าม นกัทฤษฎเีควยีร์บางกลุม่เสนอว่าทฤษฎีเควยีร์ควรทลายขอบเขตซ่ึงจ�ากดักรอบ

ตัวเองออกไปสู่ความหมายของ “เควียร์” ที่กว้างออกไป คือหมายรวมถึงกลุ่มชายขอบของบรรทัดฐานความเป็น  

“ปกตธิรรมดา” (normative) ของสังคมด้วย

ตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดนี้คือบทความเรื่อง “Denormatizing Queer Theory: More than (Simply) 

Lesbian and Gay Studies” ของนอรีน กีฟนีย์ (Giffney, 2004: 73 – 78) นักวิชาการจาก University College 

Dublin เธอเสนอทรรศนะในช่วงท้ายของข้อเขียนว่าทฤษฎีเควียร์ควรน�ามาใช้ส�าหรับคิดทบทวนหรือต้ังค�าถาม 

กบัความเป็นปกตแิละไม่ปกตทิกุ ๆ  อย่างในสงัคมวัฒนธรรมเพราะทัง้หมดนัน้ล้วนเกีย่วข้องกนั ไม่เฉพาะแต่เพศสถานะ 



กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์: อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์



(gender) และเพศวิถี (sexuality) เท่านั้น* และยืนยันว่าภารกิจของทฤษฎีเควียร์ตั้งอยู่บนการวิพากษ์วิจารณ์  

จ�าแนกแจกแจง และท�าให้เหน็เด่นชดัถงึความเป็นปกตทิีเ่ป็นสภาวะ (the normal) ซึง่ต้องแยกออกจากความ “เป็นปกต”ิ  

ทีม่นียัเชงิตดัสนิคณุค่าหรอืก�าหนดบรรทดัฐาน (the normative) และตัดริดกิง่ก้านสาขาของส่ิงทีม่เิชล ฟูโกต์ (Michel 

Foucault) เรียกว่า ‘the net – like organization of the norm’ และเปิดเผยปฏิบัติการของบรรทัดฐานทั้งหลาย

ที่กีดกันผู้คนซึ่งไม่ยอมสยบหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม**

ความหมายของทฤษฎีเควียร์ที่ขยายกว้างออกไปมากกว่าการอธิบายชนกลุ่มน้อยทางเพศ เปิดโอกาสให้มี

การน�าทฤษฎเีควยีร์มาใช้อธบิายกลุม่คนนอกเกณฑ์บรรทัดฐานความเป็นปกติ*** คนหนึง่คอืโรเบร์ิต แมคริวร์ (Robert 

McRuer) นกัวชิาการจาก George Washington University ทีน่�าทฤษฎเีควยีร์มาเช่ือมโยงกบัความพิการ เขาเสนอ

แนวคดินีใ้นหนงัสอื Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability (2006) ซึง่เสนอว่าความเป็นเควยีร์ 

และความพิการถูกก�าหนดขึ้นบนตรรกะเดียวกัน คือการเบี่ยงเบนจากความเป็นปกติธรรมดาซึ่งได้แก่เพศวิถ ี

แบบรักต่างเพศ (heterosexuality) และร่างกายที่สามารถท�างานได้ (abled – body) ด้วยว่าภาวะทั้งสองแบบนี้

ถูกยึดถือเสมือนว่าเป็นธรรมชาติโดยบังคับ (compulsory nature) ยิ่งไปกว่านั้น แมคริวร์เสนอว่าภาวะทั้งสองแบบ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจากการท่ีเพศสัมพันธ์แบบต่างเพศเชื่อมโยงร่างกายที่สามารถท�างานได้ ใน compulsory  

able – bodiedness and queer/disabled existence (McRuer, 2006: 1 – 32) บทน�าของหนงัสอื Crip Theory  

แมคริวร์กล่าวว่าในช่วงปลายครสิต์ศตวรรษท่ี 20 เริม่ปรากฏเรือ่งราวข่าวคนรกัต่างเพศทีม่ปัีญหาความสมัพนัธ์ทางเพศ  

เรื่องราวที่ปรากฏสู่สาธารณะมากขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ต้องเผชิญภาวะความเป็นเควียร์ไม่น้อย เช่น  

การติดเชื้อ HIV ของแมจิก จอห์นสัน (Magic Johnson) นักบาสเก็ตบอลชื่อดังโดยที่มิได้มีความสัมพันธ์แบบคนรัก

เพศเดียวกัน หรือเอ็ด โคช (Ed Koch) อดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กที่ถูกต้ังข้อสงสัยเก่ียวกับเพศวิถีของเขา 

จากการที่เขาเป็นโสดและไม่มีบุตร โดยเขาแถลงภายหลังจากพ้นจากต�าแหน่งว่า “I’m heterosexual.” จากกรณี

ตัวอย่างต่างๆ แมคริวร์เสนอว่าสิ่งส�าคัญท่ีท�าให้บุคคลสามารถต่อรองกับแรงกดดันต่าง ๆ จากสังคมแวดล้อมได้คือ 

“compulsory able – bodiedness” หรอืสภาพร่างกายทีเ่ป็นปกตนิีเ้อง ซึง่แตกต่างจากกลุม่คนซึง่มร่ีางกายพิการ 

ด้วยเหตนุีบ้รรทดัฐานความเป็นปกตธิรรมดาแบบรักต่างเพศ (heteronormative) จึงมใิช่แต่เร่ืองของเพศวถิเีท่านัน้ 

หากยังเกี่ยวข้องกับภาวะร่างกายที่สามารถกระท�าการได้ (able – bodied) ด้วย ร่างกายอันเป็นปกติของอัตบุคคล 

(subject) ผู้มีเพศวิถีแบบรักต่างเพศจึงกลายเป็น “ความเป็นปกติธรรมดา” ท่ีเป็นวาทกรรมอ�านาจกดทับร่างกาย 

ที่ไม่ปกติของอัตบุคคลที่มีเพศวิถีแบบรักต่างเพศ เช่นเดียวกับที่กดทับกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ

*The ‘futural imaginings’ of queer theory lie (to borrow Judith Butler’s phase; 1993: 228) in scholars’ 
use of it for interrogations of all normative and non – normative acts, identities, desires, perceptions and  
possibilities, for those relating not even (directly) to gender and sexuality.” (Giffney, 2004: 74)

**“Queer theory’s task lies in visibilizing, critiquing, and separating the normal (statistically determined) 
from the normative (morally determined). We as queer theorists must continue to chip away at, what Michel 
Foucault refers to as, the ‘net – like organization’ of the norm (1980: 98), and expose all norms for the way they 
define, solidify, and defend their shaky self – identities by excluding those (dissident others) who fail or refuse 
to conform.” (Giffney, 2004: 75)

***ในประเทศไทยมีนักวิชาการที่น�าทฤษฎีเควียร์ในแนวคิดน้ีมาศึกษาตัวบททางวรรณกรรมและภาพยนตร์เช่นกัน เช่น  
“นาครเขษม กับภาวะสูงวัยในมุมมองเควียร์” ของชุติมา ประกาศวุฒิสาร (2553) “รู้จักเควียร์ผ่านนักรบกลายพันธุ์เอ๊กซ์เมน” ของ
ภาวิน มาลัยวงศ์ (2554)
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แมคริวร์ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตของวิถีรักต่างเพศจากกรณีเรื่อง

ชูส้าวอือ้ฉาวของประธานาธบิดคีลนิตนั และกรณอีืน่ ๆ  ภาพยนตร์รกัต่างเพศกลบัประสบความส�าเรจ็ในเวทปีระกวด

รางวัลออสการ์ ภาพยนตร์รักต่างเพศเร่ืองดัง Titanic (1997) ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปี 1997 ขณะที่

ภาพยนตร์รกัต่างเพศแนวรกัเบาสมอง (romantic comedy) เร่ือง As good as it gets (1997) ได้รบัรางวลัออสการ์ 

สาขานักแสดงน�าชายและหญงิในปีเดยีวกนั ในบทน�าหนงัสอื Crip Theory แมครวิร์หยบิยกเอา As good as it gets 

มาวิเคราะห์ด้วยกรอบความคิดเรื่องเควียร์และความพิการ และเสนอว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับ 

ความแตกสลายและการฟื้นคืนของคติรักต่างเพศ

ตามการวิเคราะห์ของแมคริวร์ ภาพยนตร์เร่ือง As good as it gets แสดงให้เห็นความเปล่ียนแปลง 

ของตัวละครชายที่พัฒนาจากภาวะ “ไม่เป็นปกติ” สู่ภาวะ “เป็นปกติธรรมดา” ตามบรรทัดฐานของคนท่ัวไป  

โดยความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้นัน้มคีวามเชือ่มโยงกนัระหว่างภาวะทางกายและจิตกบัความสมัพนัธ์ชายหญงิระหว่าง

ตัวละครเอกฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ในเรื่อง เมลวิน ยูดัล (Melvin Udall แสดงโดย Jack Nicholson) เป็นนักเขียน

ที่มีบุคลิกลักษณะนิสัยอันไม่เป็นที่ชื่นชอบของใคร ๆ เขามองโลกในแง่ร้าย พูดจาก้าวร้าว ขวางโลก เหยียดเพศและ

เหยียดผิว ส่วนแครอล คอนเนลลี (Carol Connelly แสดงโดย Helen Hunt) เป็นพนักงานร้านอาหารที่เมลวิน 

มาใช้บริการเป็นประจ�า และเธอเป็นคนเดียวที่สามารถ “รับมือ” กับความร้ายกาจของเขาได้ แมคริวร์ชี้ให้เห็นว่า

ภาพยนตร์แสดงให้เหน็ชดัเจนว่าความร้ายกาจของเมลวินน้ันเก่ียวข้องกบัความป่วยไข้ คอืโรคย�า้คดิย�า้ท�า และลกัษณะอาการ 

ที่ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์ท�าให้ตัวละครเมลวินเป็นภาพเสนอของภาวะความเป็นบุคคลที่ไม่สามารถท�าสิ่งต่าง ๆ 

ได้อย่างปกติ (disability) และท�าให้ตัวละครนี้เชื่อมโยงได้กับคนทั่วไปที่ตกอยู่ในภาวะเดียวกัน

ความไม่เป็นปกตขิองเมลวนิถกูน�าเสนอควบคูก่บัความโดดเดีย่วแปลกแยกจากคนอืน่ การไม่ได้รบัการยอมรบั 

ในด้านมนษุยสมัพนัธ์ และความล้มเหลวในการสร้างความสมัพันธ์กบัแครอล ภาพยนตร์แสดงให้เหน็ว่าบคุลกิลกัษณะนสิยั 

ของเมลวินมีความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เขาจ�าเป็นต้องรับดูแลหมาของเพ่ือนบ้านเกย์ที่ถูกท�าร้ายต้องรักษาตัว 

ที่โรงพยาบาล และเริ่มมีความผูกพันกับมัน หลังจากนั้นเขายังช่วยขับรถพาเพ่ือนบ้านเกย์ท่ีออกจากโรงพยาบาล

แล้วไปหาพ่อแม่ถึงบลัตมิอร์ โดยมแีครอลเป็นเพือ่นร่วมเดนิทาง ในการเดนิทางครัง้น้ีเขากลบัล้มเหลวในการผกูสัมพนัธ์ 

กับแครอล ซึ่งกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เมลวินต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นคนที่มีนิสัยใจคอดีขึ้น

แมคริวร์อธิบายว่าจากค�าพูดของเพื่อนบ้านเกย์ในภาพยนตร์ตอนหนึ่งแสดงให้เห็นภาพความบกพร่อง 

ของเมลวินเช่ือมโยงกับความไม่สามารถท�าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างปกติ (disability) และความเปลี่ยนแปลงของเมลวิน 

ในท้ายเรือ่งนัน้เป็นความเปลีย่นแปลงทีเ่คลือ่นจากคนท่ีไม่สามารถท�าสิง่ต่าง ๆ  ได้อย่างปกต ิ(disability) มาเป็นชาย

รักต่างเพศที่สามารถท�าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเป็นปกติ (heterosexual, abled – bodied) และนั่นท�าให้เขาเป็นคนที่ 

“ดขีึน้” แมครวิร์ยงัชีใ้ห้เหน็ความย้อนแย้งในเรือ่งจากการทีเ่พือ่นบ้านเกย์ของเมลวนิซึง่เป็นเควยีร์จากการเป็นคนรกั

เพศเดียวกัน (homosexuality) และบาดเจ็บต้องนั่งรถเข็น (disability) กลับกลายเป็น “heteronormative” 

ช่ัวคราวในการให้ค�าแนะน�าการสร้างความสัมพันธ์รักต่างเพศที่เหมาะสมให้แก่เมลวิน ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่าง

เมลวินกบัแครอลท�าให้ภาพยนตร์ As good as it gets จบลงทีก่ารเชดิชคูวามสมัพนัธ์รักต่างเพศ (heterosexuality)  

ของอัตบุคคลที่สามารถกระท�าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างปกติ (ability)

จากจุดนี้ แมคริวร์เสนอที่จะยืนยันแนวคิดเรื่องเควียร์แนววิพากษ์ (critically queer) ของจูดิธ บัตเลอร์ 

(Judith Butler) ท่ีไม่ใช่ความเป็นเควียร์ซึ่งเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์แบบรักเพศเดียวกัน หากแต่หมายถึง  

“the inevitable failure to approximate the norm” (30) นั่นคือความเป็นเควียร์ท่ีเกิดจากการไม่เป็นไป 

ตามบรรทัดฐาน ในขณะที่ความไม่สามารถท�าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างปกติ (disability) น้ัน แมคริวร์เสนอแนวคิดเรื่อง 



กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์: อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์



ความไม่สามารถแบบสุดโต่ง (severely disabled) ซึ่งมิได้หมายถึงร่างกายที่ไร้ความสามารถในการท�าสิ่งต่าง ๆ  

ได้อย่างปกติ (severely disabled bodies) แต่หมายถึง “those bodies that are best positioned to refuse 

‘mere toleration’ and to call out the inadequacies of compulsory able – bodiedness” (31)  

นั่นคือร่างกายที่ไม่สามารถท�าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างปกติแต่ยืนหยัดปฏิเสธท่ีจะรอรับความช่วยเหลืออนุเคราะห์ 

ทีค่นร่างกายสามารถกระท�าการได้ปกตจิะมอบให้ และยนืยนัทีจ่ะแสดงให้เหน็ถึงความเอารัดเอาเปรียบทีเ่กดิจากมุมมอง 

ของการมีร่างกายที่สามารถกระท�าการได้อย่างปกติ แมคริวร์ชี้ว่าบรรทัดฐานแบบภาวะต่างเพศ (heterosexuality) 

และร่างกายที่สามารถท�าสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างปกติ (able body) นั้นสามารถสั่นคลอนและปรับใหม่ได้ โดยผู้มีร่างกาย

ไม่สามารถท�าสิง่ต่าง ๆ  ได้อย่างปกตต้ิองไม่ยอมจ�านนต่อระบบทีบ่รรทดัฐานนีจ้ดัสรรมาให้ดังภาพแทนทางวฒันธรรม 

(cultural representation) ในภาพยนตร์เรื่อง As good as it gets

ขณะที ่As good as it gets น�าเสนอการเชิดชคูติรกัต่างเพศบนร่างกายทีเ่ป็นปกต ิผูเ้ขยีนบทความเหน็ว่า 

ภาพยนตร์เรื่อง Flawless (1999) สามารถจะเป็นตัวอย่างซึ่งแสดงให้เห็นการยืนยันความไม่สามารถท�าสิ่งต่าง ๆ  

ได้อย่างปกติเชื่อมโยงกับการยืนยันความเป็นเควียร์แนววิพากษ์ โดยมีตัวละครคนพิการและคนข้ามเพศเป็นตัวแทน

ภาพยนตร์เรื่อง Flawless กล่าวถึง วอลเตอร์ คูนส์ (Walter Koontz แสดงโดย Robert de Nero)  

อดตีต�ารวจนวิยอร์กผูม้คีวามสามารถ มคีวามเป็นชายสูง ห้องพักของเขาอยูต่รงข้ามกบัรัสตี (Rusty แสดงโดย Philp 

Seymour Hoffman) ซึง่เป็น “drag queen” ทีพ่ยายามสะสมเงนิเพือ่ผ่าตดัแปลงเพศ ห้องพกัของรสัตเีป็นทีชุ่มนมุ

ของกลุ่มชายแต่งหญิงซึ่งเป็นท่ีขัดหูขัดตาวอลเตอร์ผู้ซ่ึงภาคภูมิใจในความเป็นชายและรังเกียจชายข้ามเพศ ทั้งสอง

มักมีเรื่องโต้เถียงขัดแย้งกันเสมอ ๆ วันหนึ่งเกิดมีแก๊งคนร้ายบุกเข้าไปก่อเหตุทวงเงินในอาคารที่พวกเขาอาศัยอยู่  

วอลเตอร์พยายามออกไประงับเหตุแต่กลับเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อฟื้นคืนสติขึ้นมาในโรงพยาบาล  

เขาพบว่าร่างกายซีกขวากลายเป็นอัมพาต ท�าให้ปากเบี้ยวพูดไม่ชัดและเดินไม่ถนัด ต้องใช้ไม้เท้าหรือนั่งรถเข็น  

เขาต้องเผชญิปัญหาวกิฤตความเป็นชายจากการทีร่่างกายไม่สามารถท�างานได้ดดีงัเดมิ ผูห้ญงิคูข่าของเขาตตีวัออกห่าง  

เขาจ�าเป็นต้องรักษาอาการพูดไม่ชัดด้วยการฝึกร้องเพลงกับรัสตีโดยที่เขาไม่เต็มใจนัก แม้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่

จะดีขึ้นจากกิจกรรมบ�าบัดด้วยการฝึกร้องเพลง แต่กลับต้องบาดหมางกันเมื่อวอลเตอร์ทราบว่ารัสตีเกี่ยวข้องกับเงิน

ที่แก๊งมาตามทวงและท�าให้เขาต้องเป็นอัมพาต ต่อมาคืนหนึ่งกลุ่มคนร้ายบุกเข้าไปในห้องพักของรัสตีเพ่ือทวงเงิน 

ที่เธอขโมยไปคืน เกิดการข่มขู่ทะเลาะโต้เถียงกัน วอลเตอร์เห็นเหตุการณ์และไม่สามารถทนได้จึงพยายามไปช่วย 

ความพิการของเขาท�าให้เขาช่วยไม่ได้มาก และคนร้ายหันมาท�าร้ายเขาด้วย ส่งผลให้รัสตีจ�าเป็นต้องยืนหยัดขึ้นต่อสู้

เพื่อช่วยเขาและตัวเอง

ภาพยนตร์เรื่อง Flawless เสนอให้เห็นความเป็นเควียร์สองแบบที่ขัดแย้งและประสานกัน คือความเป็น/

ไม่เป็นชาย และร่างกายที่แข็งแรงกับร่างกายที่พิการ ในเรื่อง เมื่อวอลเตอร์สามารถออกจากโรงพยาบาลได้  

หมอเตรียมจะให้อาสาสมัครไปส่งเขาท่ีท่ีพัก แต่เขาปฏิเสธโดยท่ีหมอไม่เข้าใจเหตุผลท่ีเขาปฏิเสธความช่วยเหลือ  

ในฉากที่เขากลับมาถึงอาคารอพาร์ตเมนท์ที่พัก มีภาพตัวละครชายหนุ่มและคนแก่เดินมาพบเห็นเขาในสภาพ 

เดนิโขยกเขยกใช้ไม้เท้าค�า้ยนั และร้องถามว่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ จากนัน้ผู้ชายหลายคนในละแวกนัน้

เริม่เข้ามามงุดู วอลเตอร์ได้แต่ก้มหน้าก้มตาเดนิเข้าในอาคาร ขณะไขกญุแจประตู เขาได้รับการทกัทายจากเพือ่นบ้าน

หญงิชราทีน่ัง่รถเขน็ก่อนทีจ่ะเปิดประตเูข้าห้องพัก เหล่านีแ้สดงให้เหน็ความสามารถทางกายทีล่ดลง และกลับกลาย

เป็นช่วยตัวเองไม่ได้ ความไม่เป็นปกติอันเนื่องจากอาการอัมพาตนี้มิได้เกิดจากการเป็นวีรบุรุษเข้าต่อสู้กับคนร้าย 

ซึ่งจะท�าให้เขาภาคภูมิใจ แต่กลับเกิดจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกซ่ึงเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่สะท้อนถึงความ 

ไม่สมบรูณ์แบบของสภาพร่างกาย ความไม่สามารถควบคมุร่างกายของตวัเองได้และต้องรบัความช่วยเหลอืจากคนอืน่ 
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ท�าให้วอลเตอร์ซึ่งเคยภาคภูมิในความเป็นชายที่เปี่ยมความสามารถรู้สึกสะเทือนใจและอับอาย จึงท�าให้เขาเก็บตัว 

แยกตัวและขาดการติดต่อกับคนอื่น

ฉากทีว่อลเตอร์ต้องมปีฏสิมัพนัธ์กบัรสัตหีลงัจากท่ีเขาเป็นอมัพาตแสดงให้เหน็ความกลบักนัของภาพแบบฉบับ  

(stereotype) เกี่ยวกับเพศสถานะ (gender) และเพศวิถี (sexuality) ของตัวละครอันเกี่ยวเนื่องอย่างแยกไม่ออก

กับสภาพร่างกายที่สามารถ/ไม่สามารถท�าส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างปกติ ในฐานะที่เป็นชาย วอลเตอร์ควรจะเป็นฝ่าย 

ที่มีร่างกายแข็งแรงและมีบทบาทให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามแบบฉบับของความเป็นเพศชาย แต่ในเวลานี้เขากลับ 

มร่ีางกายทีไ่ม่สามารถท�างานได้เตม็ประสทิธิภาพ ทว่าในทางกลับกนั รสัตผีูเ้ป็นชายข้ามเพศเป็นหญงิซึง่ควรเป็นฝ่าย

ทีอ่่อนแอและต้องรอรบัความช่วยเหลอืตามแบบฉบบัความเป็นหญงิและ “กะเทย” กลบัเป็นฝ่ายทีม่ร่ีางกายแขง็แรง 

สามารถให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ เธอเสนอที่จะช่วยพยุงวอลเตอร์เมื่อเห็นเขาล้มระหว่างน�าผ้าไปซัก แต่เขาปฏิเสธ

อย่างขุ่นเคืองตามความยึดมั่นในอุดมคติ “ความเป็นชาย” ทว่าในที่สุดเขาต้องกลับไปขอร้องให้เธอสอนร้องเพลง 

เพื่อบ�าบัดอาการอัมพาตของเขา ระหว่างการบ�าบัดที่เขาต้องขยับใบหน้ามากกว่าปกติเพื่อเปล่งเสียงตามโน้ตที่รัสตี

แสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง สีหน้าท่าทางของวอลเตอร์สะท้อนความรู้สึกกระอักกระอ่วนและขัดขืนที่จะแสดงออก 

อันเนื่องมาจากยึดติดภาพเหมารวมที่ประทับความเชื่อว่าเพศชายเป็นเพศที่เก็บความรู้สึกและไม่แสดงออก

ฉากในอพาร์ตเมนท์ของรัสตีหลังงานศพแม่ของเธอ รัสตีแสดงความอ่อนไหวทางอารมณ์จากการที่เธอ 

เป็น drag queen ซึง่ไม่เป็นทีป่รารถนาของใคร คนรักเก่าของเธอเรียกร้องแต่เงนิจากเธอ วนันีเ้ขาเข้ามาแสดงการข่มขู ่

คุกคามเธอต่อหน้าวอลเตอร์ วอลเตอร์พยายามปกป้องรัสตี แต่เขาเองกลับถูกคุกคามเนื่องมาจากร่างกายที่เป็น 

อัมพาตครึ่งซีกของเขา รัสตีผลักดันให้วอลเตอร์เข้าไปหลบอยู่ในห้องพร้อมกับเธอและล็อกห้องกันคนรักเก่าของเธอ

ไว้ข้างนอก ในฉากนี ้ท้ังรสัตแีละวอลเตอร์แสดงให้เหน็ภาวะการถกูคกุคามจากเพศชายผูซ่ึ้งมร่ีางกายแขง็แรงสมบรูณ์ 

เช่นเดียวกับตอนท้ายเรื่องซึ่งคนร้ายเข้ามาข่มขู่รัสตีให้คืนเงินท่ีเธอซ่อนไว้ วอลเตอร์พยายามไปช่วยแต่กลับต้องหนี

เข้าไปซ่อนในห้อง ขณะท่ีรสัตถูีกคนร้ายอกีคนไล่ให้หนไีปตามบันไดหนไีฟ จนท�าให้เธอสามารถกลบัเข้ามาช่วยวอลเตอร์ 

ได้ทันเวลา ในที่สุดคนร้ายถูกวอลเตอร์ยิงตายระหว่างเสียสมาธิเพราะถูกรัสตีแทงด้วยตะไบเล็บ ฉากนี้มีนัยส�าคัญ 

ในการสือ่ถงึการต่อสูข้องคนสองคนซึง่ต่างกเ็ป็นชายขอบของความเป็นชายปกติธรรมดาทีม่ร่ีางกายแขง็แรงสมบรูณ์ 

สดุท้ายตอนท่ีรสัตน่ัีงอยู่กบัวอลเตอร์ในรถพยายามระหว่างพาเขาไปส่งโรงพยาบาล วอลเตอร์กล่าวติดตลกว่า 

เขาดีใจที่เธอยังไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ ซ่ึงหมายความว่ารัสตียังมีความเป็นชายโดยสภาพร่างกายซ่ึงขัดแย้งกับเพศวิถี

ที่แสดงออก และสภาพที่ปนเปพิลึกพิลั่นนี้เองที่ท�าให้พวกเขารอดตายมาได้

กล่าวได้ว่าภาพยนตร์เรื่อง Flawless น�าเสนอความพิการที่ผลักให้ตัวละครชายกลายเป็นตัวละคร 

ทีม่ลีกัษณะผดิประหลาดไปจากบรรทัดฐานความเป็นชายทีต่วัเขาเองยดึถอื ท�าให้เขามปีมด้อยและแยกตัวจากคนอืน่  

แต่จากการได้รับความช่วยเหลือจาก drag queen ซึ่งเป็นชายข้ามเพศ แต่งตัวเป็นหญิง วอลเตอร์ตัวละครเอกชาย

เริม่สามารถกลบัไปมคีวามมัน่ใจในการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูห้ญงิคนใหม่ทีย่อมรบัสภาพร่างกายทีเ่ป็นอมัพาตของเขา  

ขณะทีร่สัตีได้รบัการยอมรบัจากวอลเตอร์ซึง่เคยเกลยีดกะเทย และยอมรบัเธอเป็นเสมอืนน้องสาวของเขาจากค�าพดู

ที่เขาบอกกับบุรุษพยาบาลว่า “He’s my sister.”

นวนยิายเรือ่ง ในกบัดกัและกลางวงล้อม กน็�าเสนอเรือ่งราวของตวัละครชายทีป่ระสบปัญหาจากสภาพร่างกาย 

ทีแ่ปลกจากปกตอินัเนือ่งมาจากความพกิารแบบต่าง ๆ  เช่นกนั แนวทางการสร้างตวัละครและเนือ้เรือ่งของนวนยิายเรือ่งนี ้



กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์: อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์



สะท้อนให้เห็นปัญหาวิกฤตความเป็นชายบนภาวะร่างกายที่เป็นเควียร์จากความพิการ* ซึ่งผลักตัวละครเหล่านี้ 

กลายเป็นชายขอบของความปกติธรรมดา

ร่างกายที่ขาดพร่องกับความรู้สึกเป็นอื่น

ใน ในกบัดกัและกลางวงล้อม ตวัละครหลายตัวมคีวามพิการเป็นลักษณะเฉพาะ เร่ิมต้ังแต่ลูกเรือส่วนใหญ่

ไปจนถงึพจน์ซึง่เป็นไต้ก๋ง ร่างกายทีข่าดพร่องถกูมองว่าเป็นความผิดปกติ แตกต่างจากคนท่ัวไป ตัวละครทีร่่างกายขาดพร่อง 

มองตวัเองและถูกคนอ่ืนมองว่า “เป็นอ่ืน” วิธีการบรรยายเรือ่งท�าให้เหน็ว่าความพกิารเหล่านัน้เป็นสิง่ทีเ่จ้าตวัไม่เปิดเผย  

ไม่ท�าให้เป็นทีส่งัเกต หรอือย่างน้อยทีส่ดุคอืไม่ “ประกาศ” ให้ประจกัษ์ด้วยตวัเองอนัเนือ่งมาจากความรูส้กึว่าความพกิาร 

เป็นสภาพที่ไม่พึงประสงค์ ผิดแปลก ท�าให้พวกเขาแตกต่างจากคนปกติทั่วไป

ตวัละครส�าคญัของเรือ่งและของเรอืคอืไต๋พจน์ เขาเป็นชายร่างเล็ก วยัต้นห้าสบิ ทว่ามภีาวะร่างกายขาดพร่อง 

คือ ดวงตาข้างซ้ายมองไม่เห็น “ตาข้างนี้ของแกเสียไปในปีแรกที่รับเป็นไต้ก๋งคุมเรืออวนซั้ง” (ประชาคม ลุนาชัย, 

2561: 36)** การไม่เห็นเป็นสิ่งท่ีคนงานใหม่ไม่รู้ เขาปิดบังลูกน้องใหม่ด้วยการสวมแว่นตาด�าเมื่อพบกันในครั้งแรก 

และผู้อ่านก็ถูกปิดบังด้วยการท่ีเรื่องไม่ได้กล่าวถึงความไม่ปกตินี้กระทั่งมาเปิดเผยผ่านการจ้องมองของเรย์ “ตอนนี้

แกไม่ได้สวมแว่นด�า เรย์จงึเป็นคนแรกในบรรดาไพร่พลมาใหม่ ทีรู่ว่้าไต๋พจน์เหลือตาท่ีมองเหน็ได้เพียงข้างเดียว” (36) 

แม้เรื่องไม่ได้กล่าวชัดเจนว่าพจน์รู้สึกอย่างไรจากการมีตาข้างเดียว แต่ตาข้างเดียวของพจน์เป็นจุดที่พรรคพวก 

น�ามาใช้สร้างค�าเรยีกขานในการเยาะเย้ยความล้มเหลวของเขา เช่น “ไอ้ถัว่พจน์”*** (88) หรอื “ไอ้โมเช่พจน์”**** (88) 

และพจน์รบัรูถ้งึน�า้เสยีงดูหมิน่ดแูคลนทีแ่ฝงอยูใ่นค�าเรยีกนัน้ เขาจงึพยายามต่อสูก้บัความล้มเหลวแสวงหาความส�าเรจ็ 

เพื่อลบการสบประมาท

ธมตัวละครเด่นรองจากไต๋พจน์เป็นชายหนุ่มร่างกายก�าย�าล�่าสันภายใต้เส้ือเชิ้ตแขนส้ันกางเกงจีนและ 

รองเท้าคัตชู ความผิดปกติของร่างกายถูกซ่อนไว้ใต้กางเกงจีนขายาวและรองเท้าคู่นั้น ไม่มีใครมองออกหรือสงสัย

กระทัง่ว่า “เขาเป็นคนงานเพยีงรายเดยีวทีส่วมรองเท้าคัตช”ู (31) ร่างกายทีไ่ม่ปกตขิองเขาเปิดเผยขึน้หลงัจากอาบน�า้  

และเรย์เป็นผู้สังเกตเห็น “กางเกงจีนท่ีถลกขึ้นสูงด้วยความเผลอตัว เผยขาเทียมสีเนื้อจาง ๆ เขารู้ว่าเรย์มองอยู่  

แต่ยังไม่รู้ตัวว่าความลับที่เขาพยายามเก็บซ่อนนั้นได้ถูกเผยออกมาแล้ว” (37 – 38)

ขาที่ขาดไปข้างหนึ่งคือเหตุผลที่ธมท�าตัวแปลกแยกจากคนอ่ืน ธมเลือกที่จะปลีกตัวจากครอบครัว 

ตัง้แต่แรกทีรู่ว่้าตวัเองขาขาดระหว่างการออกเรือประมงเทีย่วสุดท้ายซ่ึงเขาตัง้ใจว่าหลงัจากเรือเทีย่วนีเ้ขาจะกลบัไป

*มีงานวิจัยท่ีศึกษาความพิการในวรรณกรรมไทยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น วาทกรรมความพิการในเรื่องเล่าสมัยใหม่ของไทย  

ของถนอมนวล หิรัญเทพ (2551) ผลการศึกษาอธิบายว่าความหมายของความพิการมีความเปล่ียนแปลงตามได้รับการอธิบายจาก 

วาทกรรมต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัย เช่น วาทกรรมศาสนาพุทธอธิบายความพิการเป็นเรื่องของวิบากกรรม วาทกรรมการแพทย์  

วาทกรรมยเูจนกิส์ และวาทกรรมสงเคราะห์อธบิายความพกิารหมายถงึความบกพร่องผดิปกตท่ีิต้องการการสงเคราะห์ ส่วนวาทกรรม

ฟื้นฟูสมรรถภาพท�าให้ความพิการหมายถึงภาระของสังคมที่ต้องฟื้นฟู เป็นต้น

**การอ้างอิงต่อจากนี้จะใส่เฉพาะเลขหน้าในวงเล็บ

***ค�าว่า “ถ่ัว” ในทีน่ีย่้อมาจาก “ตาถ่ัว” ซึง่หมายถงึ “ตาทีม่จุีดขาวมวัๆ อยูก่ลางตาด�า ท�าให้มองไม่ค่อยเหน็, โดยปรยิาย

หมายความว่าเซ่อ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554)

****หมายถงึ โมเช่ ดายนั (Moshe Dayan) นายทหารและนกัการเมอืงทีม่ช่ืีอเสียงของอสิราเอล เขามรีปูลักษณ์ทีเ่ป็นจดุเด่น 

คือใบหน้าที่มีแผ่นหนังคาดปิดดวงตาข้างซ้ายซึ่งเสียไปเนื่องจากถูกกระสุนปืนของนักแม่นปืนฝ่ายตรงข้าม



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



แต่งงานกบัคูห่มัน้ทีบ้่านเกิด แต่เรอืเทีย่วนัน้อบัปาง เมือ่เขาฟ้ืนขึน้มาและพบว่าขาขาดไปข้างหนึง่ เขายกเลิกความคิด 

ที่จะกลับบ้านและเปลี่ยนมาท�าอาชีพค้าขายนานสามสี่ปีจึงกลับมาสมัครท�างานในเรืออีกครั้ง ในความคิดของเขา 

ร่างกายที่พิการเป็น “ความไม่สมบูรณ์” และเป็นความน่าอับอาย “เขาไม่เคยบอกแม่ว่าขาของเขาเหลือไม่เท่าเก่า 

เขาจะกลบัไปเยีย่มบ้าน และพบหน้าใครต่อใครได้อย่างไร หากไม่มบีางสิง่ทดแทนความบกพร่องทางกาย ขาเทียมท่ีใช้ 

ก็ยิ่งแสดงให้เห็นความพิกลพิการน่าอับอาย” (104) ในการเริ่มงานลูกเรือประมงครั้งใหม่ เขาแยกตัวจากคนอ่ืน 

ตั้งแต่ต้นท่ีเข้ามาในซุ้มจัดหางาน “แทนที่จะนั่งกับพื้นร่วมกับคนอ่ืน ๆ ธมเหลือบไปเห็นเก้าอี้ตัวเดียวที่ยังว่าง  

เขาก้าวเข้าหาแล้วก็นั่งลง” (26) และในการเดินทางสู่ที่หมาย เขาแยกตัวไปนั่งคู่กบัคนขับที่ดา้นหน้าในขณะที่คนอื่น

สมัครใจนั่งท้ายกระบะ แม้ว่าส่วนหนึ่งคือสภาพร่างกายที่ท�าให้เขาเลือกนั่งเก้าอี้และนั่งคู่คนขับแทนการน่ังกับพื้น 

และบนกระบะท้าย แต่การแยกตนเองจากคนอืน่ของธมยังแสดงออกด้วยการแสดงความเคร่งขรมึพดูน้อย ปิดกัน้ตัวเอง 

จากคนอื่น ท�าให้ตัวเขากลายเป็นอื่นไปเสียเองอีกด้วย

เรย์ซึ่งเป็นตัวละครที่ค้นพบความไม่ปกติของตัวละครอื่น เคยเป็นลูกเรือประมงมาก่อน และเข้ามาร่วมอยู่

ในกลุ่มลูกเรือทองพันชั่ง 1 จากการเดินเข้ามาสมัครงานด้วยตัวเองเมื่อรู้ข่าว เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่า 

ลกูเรือคนอืน่หากไม่นบัลกูน้องเก่าของไต๋พจน์ รปูร่างของเขาถกูบรรยายว่ามลัีกษณะเช่นเดียวกบัชายหนุม่ผู้ใช้แรงงาน

ทั่ว ๆ  ไป คือ “แม้รูปร่างดูผอมแต่แกร่งไปทั้งตัว” (23) ความไม่ปกติของเขาอยู่ที่ดวงตา เขาไม่สามารถมองตรงไปยัง

ทิศทางที่ต้องการได ้“เวลามองคนอื่น ๆ  เขาจะเอียงหน้า หรี่ตาจ้องไปยังจุดหมาย” (23) เมื่อรวมกลุ่มกับลูกเรือใหม่ 

เขากลบเกลือ่นปมด้อยท่ีดวงตาด้วยการแสดงตนว่ารู้จกังานมากกว่าคนอืน่ “เขาเสยีงดังกว่าใคร” และ “เป็นคนเดยีว

ทีรู่จ้กัและเคยสมัผสัอวนล้อมผ่านมอื” (23) การแสดงออกของเขาไม่พ้นท่ีจะถกูตอกย�า้ปมด้อยเรือ่งดวงตาโดยคนอืน่  

“คยุให้มนัน้อย ๆ หน่อย ไอ้เหล่” (23) ฉายา “เหล่” ท�าให้เรย์รูส้กึว่า “เขากลายเป็นตวัตลก” ผลกัให้เขากลายเป็นอืน่  

แปลกแยกจากคนทั่วไป กิริยาอาการของเขายามมองไปที่ใดที่หนึ่งท�าให้ “ทุกคนพร้อมใจกันเรียกเขาชื่อนี้” ขณะที่

ตัวเขาเองยืนยันตัวตนในอุดมคติด้วยชื่อที่ตั้งให้ตัวเองว่า “เรย์” ชื่อส�าเนียงฝรั่งที่ฟังดูเท่นี้เป็นตัวแทนของตัวตน 

ในจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นเพื่อที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเอง แทนการจมดิ่งกับปมด้อยจากชื่อ “เหล่”

พายเป็นอีกคนหนึ่งท่ีเคยลงเรือประมงมาก่อนแม้ว่าจะมีพื้นเพเป็นคนสุพรรณบุรี เขามาสมัครท�างาน 

ด้วยตวัเองพร้อมกบัมอืซ้ายพกิาร มนีิว้โป้งนิว้เดยีว แต่สภาพร่างกายไม่ปกติของเขาไม่ใช่สิง่ทีป่กปิด “พายอวดมอืข้างซ้าย 

ของเขาที่เหลือเพียงนิ้วหัวแม่โป้งนิ้วเดียว” (24) เขาเปิดเผยสภาพร่างกายท่ีไม่ปกติของพร้อมกับเล่าเรื่องราว 

แสดงความโชกโชนในอาชพีลกูเรอืประมง “ฉนัถูกปลาฉลามงับ ฟันมนัคมยงักะใบเลือ่ย” (24) ความไม่ปกติของร่างกาย 

จึงเสมอืนประกาศนยีบตัรรบัรองความช�า่ชองในอาชพีทีท่�าให้เขาไม่ต้องรู้สึกอบัอาย “ใครขอดูเขากย็ืน่ให้เหน็เต็มตา 

พร้อมเล่ารายละเอียดถึงความเจ็บปวด และภาพเลือดแต่ละหยดในเหตุการณ์เสี่ยงชีวิต” (25)

เก้าเป็นคนงานใหม่ท่ีรู้สึกต่อร่างกายของตนเองต่างกับพาย เขามีนิ้วไม่ครบสิบ ขาดไปหน่ึงนิ้ว ซึ่งแม้จะ

ปิดบงัไม่ได้แต่กเ็ลอืกทีจ่ะไม่วางมอืโจ่งแจ้งให้ใครเหน็ “ไม่ว่านัง่หรือยนืชอบเอามอืขวาซุกกระเป๋ากางเกงตลอดเวลา” 

(35) สะท้อนความรู้สึกแปลกต่างจากคนอื่น เขายิ้มเขินอายเมื่อเรย์ค้นพบและเปิดเผยออกมา จากนั้นมันกลายเป็น

ที่มาของช่ือใหม่ “หลังนาทีที่เรย์ชี้ไปยังจุดสังเกต ทุกคนเรียกเขาว่าเก้า” (36) ชื่อใหม่นี้ตอกย�้าความขาดพร่อง 

ของร่างกายและความเป็นอื่นไปจนกระทั่งเขาปลดปล่อยตัวเอง

นอกจากตวัละครเหล่านีแ้ล้วยงัมตัีวละครประกอบอืน่ทีม่ลีกัษณะทางกายภาพแตกต่างกบัคนงานเรอืประมง 

ในอุดมคต ิซึง่ผู้แต่งระดมมารวมไว้บนเรอืทองพนัชัง่ 1 ไม่ว่าจะเป็นนายท้ายนาทผูม้แีขนคอก รมัย์ช่างเครือ่งและหลวิ

หัวหน้าคนงานซึ่งต่างก็ติดยาเสพติดมีร่างกายเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนตัวเอง เขลูกเรือซึ่งตาเขเช่นเดียวกับเรย์ หยอง

เดก็หนุม่วยัสบิหกกบัลงุชุม่วยัหกสบิทีอ่าจกล่าวได้ว่าต่างกมี็ร่างกายไม่เต็มสมรรถภาพทีท่�างานบนเรือได้อย่างสมบรูณ์



กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์: อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์



กล่าวได้ว่าประชาคม ลนุาชยั ได้ระดมเอาตวัละครซึง่มร่ีางกายขาดพร่องแปลกต่างจากคนงานเรอืประมงทัว่ไป 

มารวมไว้ในเรือทองพันช่ัง 1 ลักษณะร่างกายไม่ปกติเหล่านี้ท�าให้พวกเขาถูกประทับตราความเป็นอื่นจากชื่อ 

ที่ถูกเรียกขานหรือการจับจ้องมอง แม้กระท่ังความรู้สึกเป็นอื่นที่เขามอบให้แก่ตัวเอง ความเป็นอื่นของร่างกายนี ้

ถูกวางเช่ือมโยงกับความเป็นชายของตัวละคร นวนิยายแสดงให้เห็นว่าร่างกายท่ีไม่สมบูรณ์นี้ลดทอนความเป็นชาย

ของตัวละครเหล่านี้ลง ตัวละครไม่สามารถแสดงออกถึงความเป็นชายได้ ทั้งในด้านความสัมพันธ์เชิงเพศและในด้าน

การท�างาน 

ความเป็นชายกับร่างกายที่ขาดพร่อง

อาชพีลกูเรอืประมงทะเลในไทยดจูะเป็นอาชีพส�าหรบัแรงงานเพศชายอนัเนือ่งมาจากลกัษณะงานทีต้่องการ

พละก�าลังและความทรหดอดทนทางกายเป็นส�าคัญ ความเป็นลูกเรือประมงจึงสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความเป็นชาย  

ความไม่สมบรูณ์ของร่างกายของตัวละครใน ในกบัดักและกลางวงล้อม เป็นความขาดพร่องในด้านทีส่�าคญัท่ีสุดส�าหรบั

อาชพีลกูเรอืประมง นัน่คอืความแขง็แรงสมบรูณ์ ความแขง็แกร่งบกึบนึ ความสามารถในการท�างานซึง่ต้องใช้ก�าลงัแรงกาย  

ความขาดพร่องความสามารถในการเป็นลูกเรือประมงนั้นจึงถูกน�าเสนอควบคู่กับความขาดพร่องในความเป็นชาย 

เชื่อมโยงความเป็นชายเข้ากับสภาพร่างกายที่มีความสามารถในการท�างานต่าง ๆ ได้อย่างปกติ

เมือ่ความเป็นชายถกูโยงเข้ากับร่างกาย ร่างกายทีส่มบรูณ์จงึน�าไปสูค่วามเป็นชายทีส่มบรูณ์ ร่างกายทีข่าดพร่อง 

ย่อมน�าไปสู่ความเป็นชายที่ขาดพร่องและกลายเป็นอื่น ความขาดพร่องทางร่างกายของตัวละครในเร่ืองท�าให้เกิด

การกลายเป็นอื่นทางเพศ ทั้งโดยตัวเองและคนอื่นที่เขาปฏิสัมพันธ์ด้วย

ธมต้องเผชิญวกิฤตความเป็นชายจากการมขีาข้างเดียว ขาทีข่าดเป็นอปุสรรคต่อการเป็นคนงานเรอืประมง

แม้ว่าเขาจะสาวอวนได้ถกูจงัหวะแต่การต้องยนืทรงตัวบนพ้ืนเปียกล่ืนด้วยขาข้างเดียวโดยอาศยัขาเทยีมพยงุตัวอกีข้าง 

ท�าให้ไม่ถนัด ในที่สุดเขาถูกเปลี่ยนไปท�าหน้าท่ีถือท้ายเรือ แม้กระนั้นเขาก็ประสบความยากล�าบากจนท้อใจ  

“เรือแล่นเอื่อยช้าก่อนจะเร่งเครื่องแรงขึ้น ธมไม่เพียงใช้พลังทั้งหมดบังคับเรือให้ไปตามทิศทางที่ต้องการ แต่ยังต้อง

บรหิารน�า้หนกัตวัไม่ให้เทไปเป็นภาระของขาข้างใดข้างหนึง่มากเกนิไป” และ “หลายคร้ังเขาพยายามให้ส่งผลกระทบ 

กับขาข้างที่ขาดให้น้อยที่สุด ถึงกระนั้นความเจ็บแปลบก็แผ่ลามมาถึงต้นขา เขายืนขบฟันและกลั้นน�้าตา บางครั้ง 

ก็บอกรัมย์ไปว่าเขาเป็นนายท้ายไม่ได้” (103 – 104)

ความพกิารทางร่างกายนอกจากจะบัน่ทอนความสามารถทางกายแล้วยงัมส่ีวนส�าคญัในการลดทอนความมัน่ใจ 

ในความเป็นชายของธม หลังจากฟื้นขึ้นมาพบว่าขาพิการ ธมเลือกท่ีจะไม่กลับบ้านเพ่ือยืดเวลาการแต่งงานออกไป 

เป็นไปได้ว่าเขาไม่แน่ใจว่าคูห่มัน้ของเขาจะมปีฏกิริิยาอย่างไรกบัความไม่สมบรูณ์ของร่างกายของเขา กระทัง่ในทีส่ดุ

การแต่งงานไม่เกิดข้ึนเพราะเขาเลี่ยงไม่กลับบ้านเป็นเวลาหลายปี หลังจากเรือทองพันชั่ง 1 กลับเข้าฝั่งครั้งแรก  

ธมพบหญงิสาวคนหน่ึงทีเ่กดิรูส้กึถกูใจกนั แต่เมือ่เขาเหน็เธอคนนัน้แสดงความสนิทสนมกบัชายแปลกหน้า ความไม่ม่ันใจ 

ในตวัเองอนัเกดิจากการสญูเสยีขาท�าให้ธมเลอืกทีจ่ะปลกีตวัจากออกมา “นจัมย์ีนัง่คูอ่ยูก่บัชายหนุม่ ทัง้คูก่�าลงัพดูคยุ 

หยอกล้อ ดสูนทิสนมเหมอืนคบหากนัมานาน ... หนาวลกึในอก เบอืนหน้าจากภาพทีช่ายหนุม่คว้าข้อมอืหญงิสาวมากมุไว้  

... ค่อย ๆ  หมนุตวัเดนิไหล่ลูค่อตกกลบัทางเดมิ” (214) ความพิการท�าให้เขาเลอืกทีจ่ะหลีกหน ีซ่ึงกลายเป็นการสร้าง

ความเป็นอื่นกดทับตัวเอง

เรย์เป็นอกีคนหนึง่ทีข่มขืน่กบัร่างกายทีไ่ม่สมบรูณ์ เขาต้องขมขืน่กับการถกูท�าให้เป็นอืน่ในยามท่ีปฏสิมัพนัธ์

กับสาวขายบริการ การไปเที่ยวซ่องเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งในยามขึ้นบกของคนงานเรือประมงชาย ส�าหรับเรย์  



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



เขาเผชญิกบัการถกูล้อเลยีนสร้างความเป็นอืน่จากสภาพร่างกายหลายครัง้ และยอมรบัว่าเขาเองนัน้มร่ีางกาย “ไม่ปกต”ิ  

แต่ครั้งแรกของการขึ้นบกจากเรือทองพันชั่น 1 เป็นประสบการณ์ที่ “ค่อนข้างหนักหน่วง” (77) เขาเลือกหญิงสาว 

ที่คิดว่าสวยที่สุด แต่ปฏิกิริยาของเธอคือท�าให้เขาเป็น “ตัวประหลาด”

...ถงึห้องแล้วเธอพยายามสบตากบัเขาตรง ๆ ครัน้เหน็ความพสิดารในมมุการมอง 

ของเขา เธอถามทันทีว่า ตาพี่เป็นอะไร เรย์พยายามท�าใจดีสู้สาว เขาหัวเราะหึ ๆ  

เอียงหน้ายิ้ม พลางขยับเข้าหาเพื่อจะกอดร่างอุ่น ๆ แนบอก ครั้นแล้วเธอก็ผันกายหลบ 

ท�าสีหน้าคล้ายเจอสัตว์เลื้อยคลานที่น่าขยะแขยงเสียเต็มประดา (77)

เรย์ขอเปล่ียนสาวบริการถึง 5 ครั้งในคืนนั้นเนื่องจากสาวแต่ละคน “แม้ปฏิกิริยาต่างกันไป แต่ก็ล้วน 

มีปัญหากบัตาซึง่ไม่ค่อยสามคัคกีนัของเขาท้ังสิน้” (77) ปฏกิริยิาของสาวบรกิารแสดงถงึความรงัเกยีจราวกบัเขาไม่สมควร 

ได้รับบริการแม้ว่าเขาจ่ายเงินซื้อบริการของพวกเธอเช่นเดียวกับผู้ชายทั่วไป การถูกท�าให้เป็นอื่นท�าให้เรย์เลือกที่จะ

สร้างความเหนือกว่าให้ตนเองโดยการสร้างความเป็นอื่นกลับให้แก่หญิงสาวรายสุดท้ายที่สมัครใจมาให้บริการเขา 

หากทว่าหญงิสาวผูน้ัน้กม็ร่ีางกายที ่“เบ่ียงเบน” ไปจากมาตรฐานเช่นเดยีวกนั คอื “รปูร่างเจ้าหล่อนเกอืบจะมีขนาดเดยีว 

กบัช่องประตู” (77) สิง่ทีย่นืยนัว่าเขาคอืคนปกตใินความไม่ปกติทางกายคอืความรูส้กึข้างใน “เขาเคยถกูด่า ถกูล้อเลียน 

และสบประมาท โดยทีค่นเหล่านัน้หารูไ้ม่ว่า คนตาเหล่อย่างเขากร็ูส้กึเจบ็ปวดและหลัง่น�า้ตาได้เหมอืนคนปกตทิัว่ไป” (78)

การไม่ได้รบัการยอมรบัจากสาวให้บรกิารลดทอนความเป็นชายของเรย์ท�าให้เขารู้สึกด้อยกว่าผู้ชายด้วยกนั  

เขาจงึต้องอวดโอ่และปกปิดไม่ให้ผูช้ายอืน่ล่วงรู ้“ความเป็นจรงิทีซ่่อนเอาไว้จะต้องเป็นความลบัตลอดกาล คนอืน่จะล่วงรู้ 

ไม่ได้เด็ดขาด” (149) เรย์ปกปิดความเป็นอื่นในความสัมพันธ์ต่างเพศด้วยการคุยโอ่ถึงความสามารถทางเพศของตน

กบัพาย “ค�า่คนืทีเ่ขาไปนอนค้างซอยเอสโซ่ สามารถท�าสถติิสูงสดุถงึเจด็รอบ” (90) เมือ่พายทกัถามด้วยความสนเท่ห์ 

เขายืนยันถึงความสามารถของร่างกายว่า “ของกูมันไม่ยอม แข็งปั๋งตลอดคืน” (90) 

กรณขีองพายแตกต่างไป เขาแสดงออกว่าไม่ปฏเิสธความพกิารและไม่ประสบปัญหาความสมัพนัธ์ทางเพศ 

วกิฤตความเป็นชายของตัวละครนีม้ไิด้ปรากฏเชือ่มโยงกบัเร่ืองเพศสัมพนัธ์ หากทว่าความเป็นชายของพายถกูเชือ่มโยง 

กับร่างกายพิการของเขาซึ่งเห็นได้จากการตัดสินใจเลือกหน้าที่บนเรือ พายวิเคราะห์ความพิการของตัวเองแล้วว่า 

นิ้วมือที่หายไปท�าให้เขาไม่สามารถแสดงบทบาทในการสาวอวน แกะปลา หรืออื่น ๆ ได้เหมือนคนงานชายทั่วไป  

“คนทีม่อืไม่ครบองค์ประกอบ เหลอืเพยีงหกนิว้ก�าเนือ้อวนไม่ถนดั” (41) เขาจงึมาสมคัรเป็น “จมุโพ่” หรือคนท�าครวั

ซึง่หากเป็นบนบกมกัตกเป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิ และแม้ว่าเรอืทกุล�าจะมจีมุโพ่เป็นผูช้าย แต่ในกรณขีองพาย เขาขอเป็นจมุโพ่ 

เพราะสภาพร่างกายของเขา มิใช่เพราะความเก่งกาจสามารถในการท�าอาหาร

ความไม่สามารถเป็นพ่อครวัท�าอาหารนีป้รากฏให้เห็นในการหงุข้าวดบิตัง้แต่ครัง้แรก พายท�ากบัข้าวไม่อร่อย 

และไม่หลากหลายสมกับการเป็นจุมโพ่มอือาชพี (90) ความพิการของพายท�าให้นกยกัษ์ซ่ึงเป็นตวัแทนความเป็นชาย

สมบูรณ์แบบในเรื่องไม่เกรงใจและถากถางต่อว่าเรื่องฝีมือท�าอาหาร และพายก็ได้แต่ “ยืนรับค�าต�าหนิถากถาง 

ด้วยอาการสงบ ตระหนกัว่าเขาตวัคนเดยีว หากเกดิเรือ่งบาดหมางประสานงากบัคนกลุม่ใหญ่ เขากค็งถกูรมุไม่ต่างกับ 

หมาจรพลัดถิ่น” (89) ความจ�านนต่อการถากถางดูถูกไม่เพียงเพราะเขาตัวคนเดียว แต่เพราะเขาไร้ความสามารถ 

จะปกป้องตัวเองดังเช่นผู้ชายทั่วไป

ความอับอายครั้งใหญ่ของพายเกิดขึ้นเมื่อเรือไม่มีของสดที่จะน�ามาท�ากับข้าวได้ มีแต่ข้าวเปล่ากับน�้าปลา 

พายจ�านนไม่มีทางออก สมคิดได้เข้ามาแทนที่โดย “ขยับไปยกหม้อข้าวลงจากเตา หยิบหม้อหุงต้มใบเล็ก ๆ  



กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์: อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์



ไปรองน�้าจืดท่ีถังท้ายเรือ เขาใช้เวลาต้มไม่นานด้วยไฟแรงจากเตาแก๊ส รอจนน�้าเดือดได้ที่ เขาค่อยหยอดน�้าปลา 

มะขามเปียก หอมแดง และโรยพริกไทยป่นลงไป” (92) การแก้ปัญหาของสมคิดยังความขมขื่นใจให้แก่พาย  

“คนผู้ซึ่งขมขื่นใจที่สุดไม่ใช่ไต้ก๋งหรือลูกเรืออื่น หากเป็นพ่อครัวซึ่งเหมือนสิ้นสมรรถภาพการท�าอาหาร และการคิด

แก้ไขปัญหาไปอย่างสิน้เชงิ” (92) แม้หน้าทีจ่มุโพ่จะไม่ใช่เรือ่งทีเ่ขาถนดัแต่แรก แต่พายพยายามพฒันาตวัเองกระทัง่ 

“ความผูกพันอย่างหนึ่งเริ่มต้นขึ้นเงียบ ๆ วันไหนไม่ได้คิดเร่ืองกับข้าว ชีวิตของเขาเหมือนไร้ความหมาย” (93)  

ความสามารถในการท�ากับข้าวจงึเสมอืนสิง่ทดแทนความไม่ปกติของร่างกาย เม่ือเขาท�ามาได้ดีข้ึนเร่ือย ๆ  การท�ากบัข้าว 

ท�าให้พายกลายเป็นคนมีความสามารถขึ้นมา แต่เหตุการณ์เรือขาดของสดคร้ังนี้ได้ฉุดพายกลับไปสู่จุดเริ่มต้น 

ของการเป็นคน “ไร้ความสามารถ” อีกครั้ง

พจน์เป็นอีกคนหน่ึงท่ีวิกฤตความเป็นชายปรากฏขึน้ควบคูก่บัภาวะไร้ความสามารถ การมตีาข้างเดยีวของเขา 

ไม่ใช่ปัญหาความเป็นชายในเรื่องเพศ ดังจะเห็นว่าเขามีครอบครัว มีเมียและลูก ปัญหาอัตลักษณ์ความเป็นชาย 

ย้ายจากความสามารถเชิงเพศไปสู่ความสามารถในการท�างาน นั่นคือความสามารถในการควบคุมเรือ

“เรือ” เป็นวัตถุซึ่งแฝงนัยถึงเพศหญิงที่สะท้อนออกมาในรูปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าเรือคือแม่ย่านาง 

ในวัฒนธรรมของชาวเรือ ความสามารถในการควบคุมเรือนอกจากจะหมายถึงความสามารถในการท�างานแล้ว 

ยงัมนัียแฝงถงึความสามารถในการเป็น “ผูช้าย” อีกด้วย ทีจ่รงิแล้วไต๋พจน์เป็นไต้ก๋งทีม่ปีระสบการณ์เคยคมุเรอือวนซัง้  

แต่คร้ังนีเ้ขาต้องคมุเรืออวนล้อม ซึง่เป็นประสบการณ์ครัง้แรกของเขา นับว่าเป็นปมด้อยอย่างหนึง่ในการท�าหน้าท่ีไต้ก๋ง 

เรอืทองพันชัง่ 1 “ตัวแกเองกใ็ช่ว่าเก๋าประสบการณ์กบัอวนล้อมตีปลาโอ ถ้าให้นบัชัว่โมงบนิกบัเรอืประเภทนีจ้รงิ ๆ  แล้ว  

แกเองก็ใหม่ถอดด้ามเช่นเดยีวกนั” (27) ความเป็นไต้ก๋งเรอือวนล้อมมอืใหม่และประสบการณ์ทีเ่คยขดัแย้งกบัลกูน้องเก่า 

ในอดีตท�าให้ไต๋พจน์เลือกลูกเรือใหม่ที่ประสบการณ์น้อย ไม่เคยออกทะเล เพื่อให้ไม่สามารถต่อต้านเขาได้ “เอาคน

ไม่เคยทะเลนี่และ พวกท่ีเก๋ามากมันหัวหมอปัญหาเยอะ” (35) ความคิดดังกล่าวท�าให้เขาไม่ส�ารวจตรวจตรา 

ให้เรียบร้อย ลูกเรือใหม่ของเขาจึง “มือขาด นิ้วกุด ตาเหล่ และซ�้าร้ายมากับขาเทียมข้างหนึ่ง” (42) รวมถึงคนหนุ่ม

และเด็กที่ไม่เคยออกทะเลกลุ่มหนึ่ง ซ�้าบางคนยังว่ายน�้าไม่เป็น

ไต๋พจน์พยายามท�างานบนความขาดพร่องของร่างกายและประสบการณ์ “ตาที่มองเห็นได้เพียงข้างเดียว

ของไต๋พจน์จ้องแท่งสีเหลืองในจอ ดูการเคลื่อนไหวแล้ววิเคราะห์ด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดของแก” (51)  

แต่ความไร้ความสามารถของไต๋พจน์เด่นชัดเมื่อลูกเรือถูกปลุกขึ้นมาลงอวนหลายคืนติดกันแต่ไม่เจอฝูงปลา  

ความล้มเหลวยงัคงปรากฏซ�า้ ๆ ความไร้ความสามารถของเขาถกูตอกย�า้และเปิดเผยโดยตวัเองจากการส่งวทิยขุอความรู ้

จากไต้ก๋งรุ่นน้องด้วยเสียงสนทนาดังลั่น

เสียงแกดังก้อง คนงานท่ีก�าลังสาวอวนได้ยินเต็มหู “กูก็ไม่รู้ เห็นแท่งเหลือง ๆ 

ในจอ คิดว่าเป็นปลาโอ วางล้อมแล้วมันหนีลอดออกไปได้หมด”

“พี่พจน์ต้องดูให้ดี ปลาโอใต้น�้ามันจะไม่เร็ว ถ้าเคลื่อนเร็วจะเป็นปลาอื่น”

ลกูเรอืเกอืบทัง้หมดก้มหน้าก้มตาสาวอวน บทสนทนาทางวทิยผุ่านหไูป นกยกัษ์

แสยะยิ้มขบขัน พลางสบถออกมาเสียงดัง

“กูว่าแล้วไม่ผิด เห็นไหมล่ะพวกมึง” (52 – 53)

ความล้มเหลวครั้งส�าคัญคือครั้งที่ได้ขอนไม้ติดขึ้นมาโดยมีปลาโอ “ติดมาไม่ถึงยี่สิบตัว” (55) หลังจากนั้น

อีกหลายวันที่พยายามลงอวนแต่สุดท้าย “เข้าฝั่งเรือเปล่า ไม่มีปลาขึ้นขาย” (55)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ความไร้ความสามารถของไต๋พจน์ถกูท้าทายด้วยความสามารถทีเ่ต็มเป่ียมของคนงานชายฉกรรจ์กลุ่มหนึง่

ท่ีมร่ีางกายแขง็แรงสมบูรณ์เป็นเสมอืนตวัแทนความเป็นชายทีส่มบรูณ์ คนงานกลุม่นีมี้ชายเจ้าของฉายานกยกัษ์เป็นหวัหน้า  

เขาเคยมีปัญหากับไต๋พจน์มาก่อนเมือ่ครัง้ไต๋พจน์คมุเรอือวนซัง้แต่กย็งัคงกลบัมาร่วมงานกบัไต๋พจน์อกีครัง้ โดยบอกว่า 

เป็นห่วงจึงกลับมาช่วยและจะอยู่ช่วยจนงานในเรือเข้าที่ข้าทาง (45) การมาของนกยักษ์ท�าให้ไต๋พจน์ดูด้อยลง 

เพราะตัง้แต่แรกลงเรอื “นกยกัษ์ท�าท่าจะบญัชาการงานสาวอวนลงเรอืเสยีเอง” (45) และเขาเปิดเผยความเป็นมือใหม่ 

ของไต๋พจน์ให้ลกูเรอืใหม่รูห้ลังจากวางอวนแล้วไม่ได้ปลา “พวกมงึแน่ใจหรอืว่าไต๋เรอืล�านีเ้ก่ง แกไม่เคยคมุเรอือวนล้อม 

มาก่อน ดูโซนาร์เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ไต๋ก็หัดใหม่กับอวนล้อมพอ ๆ กับพวกมึงนั่นแหละ” (51) และหลังจากวางอวน

ไม่ได้ปลาแต่ได้ขอนไม้แทน นกยกัษ์และพวกไม่เคยออกมาวางอวนตามค�าสัง่ไต๋พจน์อกีเลยจนกระท่ังเรอืเข้าฝ่ังครัง้แรก 

พวกเขากจ็ากไป “ทอดท้ิงไต๋พจน์ให้ยนืไหล่ตกอยูบ่นดาดฟ้าเรืออย่างคนแพ้และนกัพนนัผูล้้มละลาย” (55) การจากไป 

ของนกยักษ์และพวกท�าให้ไต๋พจน์ “เจ็บปวดและขมขื่นใจ” (57) เป็นการตอกย�้าความไร้ความสามารถ โดยเฉพาะ

เมื่อไต๋พจน์ไม่สามารถท�าให้พวกเขาเช่ือความสามารถในการอ่านโซนาร์พอท่ีจะออกมาท�างาน และยังไม่สามารถ 

สัง่ให้พวกเขามาท�างานได้ ไต๋พจน์รูว่้าตนเองไม่สามารถดูโซนาร์ได้แม่นย�าจึงเลือกทีจ่ะไม่ว่ากล่าวและพยายามค้นหา

ความส�าเรจ็มาเอาชนะนกยกัษ์ แต่กไ็ม่ส�าเรจ็ “แกพยายามเอาชนะเหล่ากบฏด้วยความส�าเรจ็ วางอวนล้อมปลาฝงูใหญ่ 

ให้อยู่หมัดสักวงหนึ่ง สุดท้ายแกก็ล้มเหลวซ�้าซาก แทนที่เสียงเยาะเย้ยจะเงียบสงบลง กลับเหมือนดังก้องอยู่รอบ ๆ 

กระโจมที่แกนั่งบัญชาการ” (58)

ความขาดพร่องของไต๋พจน์ยังมาพร้อมกับความโชคร้าย หลังจากที่เขาพยายามขอความรู้และค�าแนะน�า

จากเพื่อนไต้ก๋งจนมั่นใจในการอ่านโซนาร์และสั่งวางอวน แต่อวนกลับพันเข้ากับใบจักร ครั้งนี้เขาผิดหวังรุนแรง 

เพราะความส�าเร็จหลุดมือ “แกด่า ด่าและด่า พุ่งเป้าไปสู่ทุกคน ... ร้อนรนอยู่ชั่วไม่นาน แกก็ปิดวิทยุเงียบ จมหายไป

กบักระโจมทีถ่กูกลนืลงในท้องความมดื” (62) จากนัน้ “แกเคลิม้หลบัไปพร้อมยนิแว่วเสยีงหวัเราะเยาะ และแววตาถากถาง 

จากกลุม่ของนกยกัษ์ ไม่เพยีงความอบัโชคและบ้อท่าของตัวแกเอง หากฟ้องถงึการตัดสินใจเลอืกหวัหน้าทีไ่ร้ความสามารถ  

[หมายถึงหลิว]” (62)

วกิฤตความเป็นชายใน ในกบัดกัและกลางวงล้อม เกดิจากกลวธิกีารน�าเสนอเรือ่งแสดงให้เหน็การเชือ่มโยงกัน 

ระหว่างร่างกายกับเพศสถานะความเป็นชายและเพศวิถีแบบรักต่างเพศซ่ึงไม่ประสบความส�าเร็จ ส่งผลให้ตัวละคร

กลายเป็นเควียร์จากความไร้ความสามารถทั้งในความสัมพันธ์เชิงเพศและการท�างาน ความเป็นเควียร์ของตัวละคร

เด่นชัดเมื่อนวนิยายด�าเนินเรื่องทั้งหมดบนฉากเรือประมงที่ลอยล�าโดดเดี่ยวห่างไกลจากสังคม

เรือเควียร์กับการกู้คืนความเป็นชาย

ฉากที่นวนิยาย ในกับดักและกลางวงล้อม ใช้ในการด�าเนินเรื่องอยู่บนเรือเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเนื้อเรื่อง

กล่าวถึงเรื่องราวของชายทั้งหลายที่ต่อสู้กับความไม่ปกติของตนผ่านอาชีพคนงานเรือประมง ฉากบนบกปรากฏ 

เป็นครั้งคราวเมื่อเรือกลับเข้าฝั่งชั่วคราวก่อนออกเรือเที่ยวใหม่ กิจกรรมในฉากบนบกจึงเป็นเร่ืองช่ัวคราว เป็นสิ่ง  

“ไม่ปกติ” ของตัวละครซึ่ง “ไม่ปกติ” กลวิธีการสร้างฉากและเนื้อเรื่องเช่นนี้ ในกับดักและกลางวงล้อม ได้ท�าให้เกิด

พื้นที่แบบ “ไม่ปกติ” แยกออกจากพื้นที่แบบ “ปกติ” โดยการระดมตัวละครเควียร์มารวมไว้ที่เรือทองพันชั่ง 1  

แล้วส่งเรือล�านี้ออกสู่ท้องทะเล ห่างไกลจากฝั่ง แยกตัวออกจากผู้คนในแวดวงชาวเรือทั่วไป เรือล�านี้จึงมีสภาพเป็น 

“พื้นที่เควียร์” และมีความเป็นเควียร์จากความผิดแผกแปลกไปจากเรือประมงอวนล้อมล�าอื่น



กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์: อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์



เรือทองพันชั่ง 1 – เรือเควียร์

เรอืทองพนัชัง่ 1 เป็นเรอืล�าใหญ่ สนี�า้ตาลเข้ม และใหม่เอีย่ม โดยนยัจึงหมายถงึเรือทีย่งัไม่เคยประสบความส�าเรจ็ 

ในการออกทะเลลึก เป็นเรือที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเช่นเดียวกับไต้ก๋งและลูกเรือทั้งหลายบนเรือล�านี้

เรือทองพันชั่ง 1 ย้ายมาจอดเทียบท่าน�้าลึก รัมย์เป็นคนถือท้ายต้ังแต่ออกจาก

สะพานหน้าบ้านเถ้าแก่ไปจนกระทั่งจอดเทียบท่าลงน�้ามันและน�้าแข็ง แล้วเคลื่อนตัว

อุ้ยอ้ายมากลางล�าคลอง ไต๋พจน์นั่งบัญชาการบนกระโจม แกทดลองสัญญาณนกหวีด 

ท่ีอัดลมเป่าผ่านสายยาง เปิดเรดาร์และซาวเดอร์เช็คความพร้อม กลิ่นหอมใหม่ของเรือ

โชยกระจายอบอวลอยู่รอบ ๆ ตัวของแก

เรือใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกับคนงานที่รอถอดด้ามและแกะกล่องกับทะเล กลิ่นส ี

และชันยังโชยแตะจมูก ข้างเรือต้องแดดบ่ายส่องแสงสะท้อนแยงตาคนที่มองจากฝั่ง  

นี่คือเรือขนาดใหญ่ล�าดับต้น ๆ ของจังหวัด ถือเป็นการลงทุนครั้งมโหฬารของเถ้าแก ่

แพทองมา แม้เป็นเรือล�าที่สี่ของบริษัท แต่เป็นล�าแรกที่ท�าอวนล้อม (43) 

นอกจากจะเป็นเรือใหม่และเป็นล�าแรกของบริษัทที่ท�าอวนล้อมแล้ว เรือทองพันชั่ง 1 ล�านี้ยังเป็นเรือที่  

“ไม่สมประกอบ” ไต้ก๋งประจ�าเรอืเป็นไต้ก๋งมอืใหม่ส�าหรับเรอือวนล้อม ไต๋พจน์เคยท�าแต่เรอือวนซ้ัง เรอืทองพนัชัง่ 1  

เป็นเรอือวนล้อมล�าแรกทีเ่คยคมุ นอกจากไต้ก๋งใหม่แล้ว หวัหน้าคนงานหรอื “ยีช่ิว้” ซึง่เป็นต�าแหน่งรองต่อจากไต้ก๋ง

ยังเป็นมือใหม่ไม่เคยเป็นย่ีชิ้วตัวจริงนอกจากเป็นรองยี่ชิ้วมา 4 ปี หลิวขึ้นมาเป็นยี่ชิ้วเพราะไต๋พจน์ปลดยี่ช้ิวเก่า 

คอืนกยกัษ์ออกจากต�าแหน่งในการคุมเรืออวนซ้ังครัง้ก่อน นายท้ายเรอืของเรอืทองพันชัง่ 1 คอืนาทกม็ข้ีอศอกขวางอคด 

ท�าให้ไม่เป็นนายท้ายได้เต็มตัว ต้องให้ช่างเครื่องมาช่วยในยามเรือเลี้ยวโค้งหรือเทียบจอด บรรดาคนงานใหม่ 

ของเรือทองพันชั่ง 1 มีทั้งคนงานใหม่ที่ไม่เคยเป็นลูกเรือประมง ว่ายน�้าไม่เป็น พิการ และเป็นเด็ก ส่วนลูกเรือเก่า 

ของไต๋พจน์แม้มีความสามารถแต่บ้างก็ติดยาเสพติด บ้างล้มเหลวเรื่องเพศสัมพันธ์ บ้างก็ไม่ทะเยอทะยานที่แสวงหา

ความก้าวหน้า รวมถึงยังมีคนตาเขและคนแก่ที่ท�างานหนักไม่ไหว

การเป็นพืน้ทีเ่ควยีร์ของเรอืทองพนัชัง่ 1 ได้รับการยนืยนัโดยตัวละครทีเ่ป็นตัวแทนของความเป็นชายและ

คนงานเรอืประมงตามอุดมคต ิคอืนกยกัษ์ยีช่ิว้เก่าของไต๋พจน์ซึง่ขดัแย้งกนัจนท�าให้ไต๋พจน์ปลดเขาออกจากต�าแหน่ง 

นกยักษ์พาพรรคพวกมาท�างานกับไต๋พจน์อีกครั้ง แต่เขาแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่เชื่อฝีมือไต๋พจน์ ความเป็นชาย

ของนกยกัษ์และพรรคพวกปรากฏให้เหน็จากลกัษณะทางกายภาพและความสามารถในการท�างาน “คนงานในเรอืรุ่นทีแ่ล้ว 

เรียกเขาพี่นก ด้วยเรือนร่างใหญ่โตและกล้ามเป็นมัด ๆ ใครต่อใครจึงคุ้นฉายานกยักษ์” (45) และ “แขนและขา 

ทีพ้่นชายผ้าออกมาเตม็ไปด้วยริว้รอยของแผลเป็น มอืและเท้าด้านหนา ใบหน้ากส็ากกร้านราวพอกไว้ด้วยเปลอืกผวิ

พิเศษอีกชั้น หนาและด้านทนมากพอจะไม่ระคายกับกรรโชกลมในทุกฤดูกาล นี่คือบาดแผลจากทะเล และเส้นไมล์

แห่งประสบการณ์งานหนกัทีไ่ด้สะสมไว้” (47) นกยกัษ์และพรรคพวกขบัเน้นความไม่สมบรูณ์แบบของลกูเรือทองพนัชัง่  

เช่น ความสามารถในการท�าอาหารของพาย “กลุม่ของนกยกัษ์กรกูนัลงมาจดัการหงุข้าวด้วยตัวเอง พวกเขาแบ่งก�าลังกนั 

ไปเปิดห้องน�าผักและเนื้อแพะข้ึนมาจัดการ โดยไม่สนใจตาปริบ ๆ ของจุมโพ่” (49) พวกเขาไม่มีอาการเมาเรือ 

ขณะที่ลูกเรือที่ไม่เคยลงทะเลต่างเมากันถ้วนหน้า และในยามท�างาน นกยักษ์และพรรคพวกท�างานอย่างเข้มแข็ง 

สมกับสภาพร่างกายที่บรรยายควบคู่กัน



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



เจ็ดคนซึ่งมากับนกยักษ์สาวอวนแข็งแรงและออกเสียงให้จังหวะไม่ขาดระยะ  

ทั้งแปดไม่มีใครสวมเสื้อ เหงื่อบนแผ่นหลังต้องแสงไฟมันปลาบ เท้าที่ถีบพื้นเรือปักหลัก

มั่นคง แข้งขากล้ามขาเป็นมัด ๆ เมื่อเนื้ออวนกองสูงข้ึน พวกเขาก็เหยียบไว้ใต้ฝ่าเท้า

เปลอืยเปล่า ก้มเงยด้วยจงัหวะถีก่ระชัน้ยิง่ขึน้ เจอเศษแมงกะพรนุทีต่ดิอวนขึน้มาให้เหน็ 

พวกเขาก็เกร็งข้อมือสะบัดท้ิงด้วยพลังอันเหลือเชื่อ ขณะที่ทหารใหม่ไม่รู้จะท�าแบบน้ัน

ได้อย่างไร (53)

การพรรณนาภาพนกยักษ์และพรรคพวกที่ท�างานอย่างสมบูรณ์แบบท�าให้โยงย้อนไปถึงมือและแขน 

ท่ีไม่สมบรูณ์ของเก้า ร่างท่ียงัโตไม่สมบรูณ์ของหยอง ตาซ่ึงเหล่ของเรย์ และขาทีข่าดของธม การด�ารงอยูข่องนกยกัษ์

และพรรคพวกเป็นความสมบูรณ์แบบท่ีแปลกแยกในเรือซ่ึงเต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์ เรือทองพันชั่ง 1 กลับคืนสู่

ความเป็นเรือเควียร์เมื่อนกยักษ์และพวกจากไปตั้งแต่ต้นเพราะความล้มเหลวของไต๋พจน์

ความเป็นเควียร์ของเรือทองพันชั่ง 1 ยังปรากฏซ�้าเมื่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดกลับหาปลาไม่ได้  

หลงัจากเสบยีงหมดกอั็บจนจนต้องขอความช่วยเหลอืจากเรือทีเ่ลก็กว่า การบรรยายของผู้เขยีนท�าให้ถึงความไม่ปกติ

ของสิ่งที่เกิดขึ้น

สบิแปดวนัผ่านไป ไต๋พจน์น�าเรอืไปเทยีบอวนลาก ขณะเรอืสองล�าแล่นเข้าเทยีบข้าง  

ขนาดท่ีต่างกันประหนึ่งหนูตัวเล็ก ๆ กับช้างสาร คนในเรืออวนลากเงยหน้าขึ้นมอง 

ด้วยความฉงน ยิ่งงุนงงย่ิงขึ้นเมื่อรู้ถึงจุดประสงค์ของเรือล�าใหญ่ ถึงกระนั้นพวกเขา 

ก็ส่งปลาข้ามล�าตามค�าสั่งไต้ก๋ง

น่าฉงนและเป็นเรื่องยากจะเข้าใจ เรือล�าใหญ่โตซึ่งหาปลาเหมือนกัน กลับมา 

ขอพึ่งพาอาศัยเสบียงจากเรือเล็ก (91)

เรือทองพันชั่ง 1 ยังต้องรับความช่วยเหลือจากเรืออื่นอีกครั้ง คราวนี้ไต๋กั้งรุ่นน้องของไต๋พจน์ข้ึนมาสอน

การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ไต๋พจน์ และร่วมวิเคราะห์ฝูงปลาท่ีปรากฏบนจอโซนาร์ ท�าให้เจอปลาโอฝูงใหญ่ 

ลูกน้องของไต๋ก้ังซึ่งเรย์เรียกเขาว่าบรูซ ลี ร่วมสาวอวนกับลูกน้องของไต๋พจน์ เขากลายเป็นตัวแทนความเป็นชาย 

ผู้เปี่ยมความสามารถแสดงความโดดเด่นขับเน้นความเป็นเควียร์บนเรือทองพันชั่ง 1 อีกครั้ง

ไต๋พจน์ไม่ได้มั่นใจการพิเคราะห์ของตน ในเรือมีไต๋กั้งพร้อมลูกน้องคนสนิท 

ข้ามล�ามาช่วยดูและวิเคราะห์ปลาในจอโซนาร์ ลูกน้องคนสนิทท่าทางคล่องแคล่ว  

ผอมเพรียว ทุกส่วนเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ ตัดผมสั้นเกรียน...

“ปลาแสนโลอยู่ในวงอวนทั้งหมด”

แบ่งก�าลังออกเป็นสองส่วน ยืนเข้าแถวสาวอวนบนกราบเรือ บรูซ ลี เดินเหิน

เหมือนเรือเป็นบ้านท่ีเขาคุ้นเคย ครั้นก้มหน้าสาวอวนก็เหมือนติดปีก ข้อแขนแข็งแกร่ง

กระชากอวนแต่ละครั้งเหมือนกับติดสปริง สายตาหลายคู่มองเขา ทั้งชื่นชมและท่ึง 

กับพลังข้อแขนอันมหาศาล (98 – 99)



กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์: อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์



สภาพเรือเควียร์ท่ีล้มเหลวยังคงประทับอยู่กับเรือทองพันชั่ง 1 เมื่อปลาแสนกิโลกรัมนั้นหลุดลอยไป 

เพราะปลาฉลามกัดอวนขาดท�าให้ปลาในอวนหลุดลอดไปเกือบหมดพร้อมกับการจากไปของไต๋ก้ังและบรูซ ลี  

หลังจากเรืออ�านวยโชคของพวกเขามารับกลับ

เรือทองพันชั่ง 1 – พื้นที่ของการต่อสู้

แม้ว่าเรือทองพันชั่ง 1 จะถูกสร้างให้เป็นพื้นที่เควียร์ จ�ากัดขอบเขตให้เป็นพื้นที่ของ “ความไม่ปกติ”  

แต่ในขณะเดยีวกนัเรอืล�านีก้เ็ป็นพืน้ทีท่ี ่“คนไม่ปกต”ิ ใช้ในการพสิจูน์ตนเอง เพือ่ให้ได้รบัการยอมรบัจาก “คนปกต”ิ

ไต๋พจน์ล้มเหลวซ�า้แล้วซ�า้เล่าจากความไม่เชีย่วชาญการอ่านสญัญาณปลาบนจอโซนาร์ เขาพยายามเปลีย่นแผน 

และสู้กับปลาแต่ก็ยังล้มเหลว “กว่าครึ่งปีที่แล้ว ที่แกน�าเรือออกสู่ทะเลเที่ยวแล้วเที่ยวเล่า ... กินค่าใช้จ่ายเร่ือยไป 

โดยไม่มีผลสะท้อนกลับมา เถ้าแก่เริ่มจะหมดความอดทน ... ค�าปรารภว่าอาจจะขายเรือทิ้ง นั่นเท่ากับว่า เถ้าแก ่

จะยดึเรอืคนืไปจากการน�าของแก จากนัน้กจ็ะหาไต้ก๋งฝีมอืดคีนใหม่มาท�าหน้าทีแ่ทน” (106) คนงานใหม่ 4 คนจากชยันาท 

แอบหนีไปหลังจากสะสมเงินค่ารถเพียงพอที่จะกลับบ้าน พวกเขาตระหนักถึงความไม่สามารถของไต้ก๋งและตั้งใจ 

จะจากไปตัง้แต่แรก “ทัง้สีไ่ม่ได้ตัง้ความหวงัอะไรเลยกับเรอืล�านีต้ัง้แต่เทีย่วแรกทีเ่ข้าฝ่ัง ... จนกระท่ังเทีย่วเรอืทีพ่วกเขา 

มุ่งมั่นจะหนีไป เก็บออมไว้ส่วนหนึ่งบวกกับวีคใหม่อีกสองร้อย เพียงพอที่นกขมิ้นสี่ตัวจะบินกลับรัง” (106)

อย่างไรกต็าม หลงัจากความช่วยเหลอืของไต๋กัง้แม้การลงอวนรอบนัน้จะล้มเหลว แต่ดเูหมอืนเป็นจดุเริม่ต้น 

ของความส�าเร็จของไต๋พจน์เช่นกัน “ปลาหนีวงอวนไปได้ ส่วนแกก็คล้ายออกจากวงล้อมของความไม่รู้ หลังเคย 

ลองผิดลองถูกเหมือนตาบอดคล�าช้างมานาน” (102) ในการออกเรือเที่ยวใหม่ ไต๋พจน์ก็พบกับความส�าเร็จ

ชั่วเพียงไม่นาน ห้องแรกที่จุปลาได้ประมาณหมื่นสองพันกิโลก็เต็ม ขณะอวน 

ขึน้มาจากน�า้เพยีงหนึง่ในห้า ปลาจ�านวนมหาศาลยงัถกูขงัไว้ในวงล้อม ไม่ได้คาบตดิตามอวน  

เสียงโซนาร์ยังดัง ขวักขวัก แข่งกับเสียงไต้ก๋งพูดคุยกันทางวิทยุ ไต๋พจน์เก็บปากเงียบ  

ไม่ได้ส่งข่าวว่าตอนน้ีแกพาเรือไปถึงไหน และก�าลงัท�าอะไรอยู ่ตาข้างเดยีวภายใต้กรอบแว่น 

สขีาวเก่า ๆ  จ้องแท่งสเีหลอืงในจอแทบไม่กะพรบิ รอยยิม้บนมมุปากขยบัเพยีงเลก็น้อย (114)

หลังจากได้ปลาเต็มห้องเก็บปลาเกือบส่ีห้อง น�้าหนักไม่ต�่ากว่าห้าหมื่นกิโลกรัม ไต๋พจน์น�าเรือกลับเข้าฝั่ง

พร้อมประกาศชัยชนะอย่างภาคภูมิและจงใจให้ทุกคนรับรู้ผ่านทางวิทยุสื่อสาร

ตลอดเรอืเทีย่วนีไ้ต๋พจน์ไม่ได้จบัไมโครโฟนวทิยสุือ่สาร คราวนีเ้สยีงของแกดงัฟังชดั  

ทันทีที่ขึ้นเสียง ไต๋กั้งถามด้วยความเป็นห่วง

“ตอนนี้พี่พจน์อยู่ไหน”

“เข้าฝั่งแล้วโว้ย”

“อ้าว...เรือเป็นอะไรหรือเปล่า เพิ่งออกมานี่”

“เอาปลาเข้าไปขาย”

แกไม่ได้เลือกช่องพิเศษส�าหรับคุยกันตามล�าพังสองคน เรืออวนล้อมและ 

เรือประมงอืน่ ๆ  ในคลืน่สญัญาณต่างได้ยนิพร้อมกนั เมือ่ไต๋กัง้ถามว่า พ่ีพจน์ได้เยอะไหม



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ไต้ก๋งตาเดยีวชคูอนดิหนึง่ ก่อนกรอกเสียงลงบนปลายไมโครโฟนวทิย ุ“กไ็ม่มาก

เท่าไหร่ น่าจะไม่ถึงหกหมื่นโล” (117)

ความส�าเร็จของไต๋พจน์สลายปมด้อยทางร่างกายและเพ่ิมพูนความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเอง  

ความเป็นชายได้รับการกู้คืนเห็นได้จากการบรรยายภาพขณะไต๋พจน์เตรียมออกเรือเที่ยวใหม่ ในข้อความกล่าวถึง 

แม่ย่านางเรอืและตาข้างเดยีวของไต๋พจน์ ท�าให้สญัญะซึง่แสดงนยัถงึความเป็นหญงิและสญัญะซึง่แสดงนยัถงึความพกิาร 

ปรากฏพร้อมกันโดยมีนัยบ่งถึงชัยชนะของชายผู้พิการ “เสียงประทัดไหว้แม่ย่านางเหมือนดังหนักแน่นกว่าทุกครั้ง 

นาน ๆ  ไต๋พจน์จะสวมกางเกงขายาวเสือ้เชิต้รดีเรยีบลงเรือ แกยิม้ด้วยความมาดมัน่ ทักทายใครต่อใครด้วยท่วงท่าองอาจ  

อกผายไหล่ผ่ึง ตาข้างเดียวสบสานกับทุกคนโดยไม่หลบลงต�่า” (132) การบรรยายย�้าดวงตาพิการของไต๋พจน ์

หลงัจากเวลาทีผ่่านไปยนืยนัความม่ันใจของเขาทีห่วนคนืกลบัมาโดยทีค่วามพกิารไม่อาจกดทบั “ตาข้างเดียวของแก

เหมือนเปิดกว้างมองเห็นทะเลได้ไกล แถมมองลึกลงใต้น�้าด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์สมัยใหม่ ... ในความรู้สึกตอนนี้ 

แกเป็นเหมือนนกอินทรีปีกสองข้างงอกขึ้นใหม่ แถมยังแข็งแรงและใหญ่กว่าเดิม” (175) ความสามารถควบคุมเรือ

ทองพันชั่ง 1 ให้จับปลาได้ด้วยฝีมือการอ่านโซนาร์และสั่งลงอวนล้อมปลานี้เองคือเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นชาย 

ท่ีฟ้ืนคนืกลบัมา เหตกุารณ์ซึง่แสดงนยัถงึการฟ้ืนคนืความเป็นคอืการทีต่วัแทนความเป็นชายแท้อย่างนกยกัษ์ยงัสยบยอม 

ด้วยการพาพรรคพวกกลับเข้ามาสมัครท�างานบนเรือของไต๋พจน์อีกครั้ง

ส�าหรับธม เรือทองพันชั่ง 1 เป็นที่หลบซ่อนเขาจากผู้คน ธมจมทุกข์อยู่กับการเหลือขาเพียงข้างเดียว 

เมือ่มาสมคัรเป็นคนงานบนเรอื การท�างานบนเรอือวนดูเหมอืนเป็นช่องทางทีเ่ขาจะหลีกหนจีากผู้คนแต่แล้วเรือล�านี้

กลับกลายเป็นพ้ืนท่ีที่ท�าให้เขาได้กู้คืนความเป็นชาย ในตอนแรกเขาถูกสับเปลี่ยนหน้าที่จากสาวอวนมาถือท้าย 

ด้วยข้อจ�ากัดของขาเทียม หน้าที่ใหม่อาจสบายกว่าแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้และต่อสู้กับอุปสรรคจากขาที่ขาดไป

เช่นกัน “ก็เหมือนนาท ... ขากับแขนเมื่อมีข้อบกพร่อง ก็เป็นข้อจ�ากัดที่ไม่อาจเอาชนะ” (103 – 104) ธมได้รับ 

ค�าปลอบประโลมเกี่ยวกับขาข้างที่พิการว่า “มือแข็งแรงเป็นนายท้ายได้ ขาไม่เก่ียว” (102) การเป็นนายท้ายเรือ 

จึงเป็นหนทางที่น�าธมไปสู่การก้าวพ้นจากกับดักความเป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ขาที่ขาดของธมท�าให้เขามีปมด้อยทางร่างกายซึ่งท�าลายความเป็นชายของเขาลงไป แต่การท�างานบนเรือ

ด้วยขาเพียงข้างเดียวท�าให้เขาได้รับค�าชื่นชมจากนัจมีย์หญิงสาวที่เขาเริ่มสนิทสนมกัน “พี่ยังออกทะเลได้ เก่งจัง...” 

(98) การเป็นนายท้ายที่ประสบความส�าเร็จจึงหมายถึงความเป็นชายท่ีฟื้นคืนกลับมา ก่อนพบกับนัจมีย์ ธมไม่เคย 

น�าเรือเข้าเทียบท่าได้ด้วยอุปสรรคทางกายของเขา แต่เมื่อเขาเห็นนัจมีย์มองมายังเขาขณะก�าลังน�าเรือเข้าท่า  

“...เป็นครั้งแรก ที่เธอเห็นเขายืนอยู่หลังพวงมาลัย” (105) พลังปรารถนาที่จะแสดงออกถึงความเป็นชายผลักให้เขา

น�าเรือเทียบท่าได้ส�าเร็จเป็นครั้งแรก ความส�าเร็จครั้งนี้หมายถึงความสามารถในการท�างานอย่างชายชาวเรือทั่วไป 

แต่กระนั้น ความหมายของเรือและท่าเรือยังอาจขยายขอบเขตจากเรือและท่าเรือตามตัวอักษร กลายเป็นสัญญะ 

ทีส่ือ่นยัถงึความเป็นชายและความเป็นหญงิในเชงิเพศเช่นเดยีวกบัทีป่รากฏในเพลงพืน้บ้าน การน�าเรอืเข้าจอดในท่าได้ 

จึงซ่อนนัยของการหลุดพ้นกับดักความไม่มั่นใจในเพศสัมพันธ์ สื่อถึงความมั่นใจของธมที่ฟื้นคืนมาหลังจากพยายาม

หลีกหนีมาตลอดตั้งแต่ขาขาดไป

ไม่เพยีงเท่านัน้ ความมัน่ใจในการเอาชนะร่างกายยงัเพ่ิมพูนขึน้เมือ่เขาสามารถคมุเรือให้ตีวงวางอวนล้อมปลา 

ได้ส�าเร็จเมื่อรัมย์ไม่ได้ขึ้นมาผลัดหน้าที่กับนาทเหมือนเคย



กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์: อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์



ธมสวมขาเทยีมรดัยางทกุเส้นไว้เรยีบร้อย ผวาเข้าไปแทนที ่เกรง็แขนทัง้สองข้าง

ขนืพวงมาลยั แม้ตืน่ตระหนกและหวัน่ใจลกึ ๆ  กับประสบการณ์ครัง้แรก แต่เขากพ็ยายาม

ตัง้สต ิฟังสญัญาณนกหวีดสลบัค�าสัง่ท่ีดงัก้องผ่านไมโครโฟน เขาขบฟันอกีครัง้เมือ่เจบ็แปลบ 

ทีข่า เตอืนตวัเองว่าจะต้องรกัษาสมดลุของร่างกาย เรอืตะแคงเอยีงวบู กราบขวาทิม่ต�า่ลง 

เมือ่เลีย้วกระชัน้ คืนกลบัสภาพเดมิทนัททีีเ่ข้าโค้ง มอืข้างหนึง่ของธมผลกัคนัเร่งไปข้างหน้า  

เหงือ่ผดุขึน้เตม็หน้าผาก บางครัง้เกรง็ไปทัง้ตวัและกลัน้ลมหายใจ แล้วปล่อยยาวผ่านจมกู

ออกมาเมื่อเรือนแล่นลิ่วน�าหูอวนสองข้างบรรจบกัน (112)

ความส�าเร็จครั้งน้ีปลดปล่อยธมจากแอกความพิการและไร้ความสามารถ ขาที่ขาดไม่เป็นอุปสรรคในชีวิต  

นัจมีย์ไม่เคยสงสัยในความสามารถของเขา พี่ชายของเธอยอมรับเขาโดยที่รู้ว่า “เขาเป็นคนไม่สมประกอบ” (226) 

ความหวงัทีจ่ะเริม่ต้นชวีติครอบครวักบันจัมย์ีท�าให้ธม “ไม่รู้สึกเศร้าเสียใจแม้แต่นดิเดียวท่ีได้ข่าวคูห่มัน้หมายแต่งงาน

ไปกับคนอื่น กลับโล่งใจเหมือนได้ปลดปล่อยภาระบางอย่าง” (226) ความรู้สึกนี้สะท้อนถึงความเป็นชายที่ฟื้นคืนมา

อย่างสมบูรณ์

ความส�าเรจ็ของธมแผ่ขยายและกลายเป็นความส�าเรจ็ของอกีหลายคน เขาเป็นเสมอืนตวัแทนความส�าเร็จ

ของเรย์และนาทในการฝ่าข้ามขีดจ�ากัดของร่างกายที่ไม่ปกติสมบูรณ์

ส�าหรับเรย์ เมื่ออยู่บนบก เขาคือชายตาเหล่เป็นที่รังเกียจของสาว ๆ เขาพยายามกู้คืนความเป็นชาย 

ด้วยการคุยโม้โอ้อวดแสดงประสบการณ์ที่เหนือกว่าลูกเรือใหม่ แต่นกยักษ์ซึ่งเหนือกว่าทั้งร่างกายและประสบการณ์

ท�าให้ความเป็นชายของเขาถูกข่ม แม้กระนั้นเมื่ออยู่บนเรือทองพันชั่ง 1 เรย์ถือว่ามีประสบการณ์มากกว่าลูกเรือใหม่

คนอืน่ เขาพยายามมส่ีวนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  นอกเหนอืจากงานในหน้าที ่เขาช่วยพายในครัว ร่วมวงพนนักบัสมคดิ 

เวียนวนช่วยดูจอโซนาร์ และคอยช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ธมในการถือท้ายเรือ “เขาหรี่ตามองธม ค่อย ๆ ขยับเข้าหา  

อยากช่วยถอืพวงมาลยัแต่เกรงว่าจะถกูไต๋พจน์ว่าเอา เขาจึงได้แต่คอยบอกธมว่าหมนุรับคล่ืนยงัไง และกลับพวงมาลยั

ให้เรอืตัง้ล�าได้ยงัไง” (102) เขาเอาใจช่วยธมในการเป็นนายท้ายเพราะนัน่คอืความฝันของเขา เมือ่ธมน�าเรอืเทยีบท่าได้ 

เป็นคร้ังแรก เรย์คือคนท่ีสังเกตเห็น “เฮ้ย...ไอ้ธมเทียบเรือได้” (105) นาทีแห่งความส�าเร็จของธมจึงถูกสวมทับ 

เป็นนาทีแห่งความส�าเร็จของเขา เพราะความส�าเร็จของธมเป็นความส�าเร็จที่เขามีส่วนในการฟูมฟัก

...เรย์ซึ่งปกติเป็นคนช่างพูด กลับได้แต่หรี่ตาและยิ้มนิ่งงัน สีหน้าของเรย์ตอนนี้

เหมือนคนก�าลังดื่มด�่ากับความสุข นานหลายปีแล้วที่เขาฝันอยากเป็นนายท้าย พยายาม

ไปให้ถงึปลายทางแห่งความฝันกบัเรอืหลายล�า ไม่ว่าจะถกูตวาดไล่หรอืด่าทอหนกัอย่างไร 

เขาก็จะวนเวียนอยู ่ห้องนายท้าย ศึกษาเข็มทิศ ยืนหมุนพวงมาลัยรับจังหวะคลื่น  

หลายครั้งเขาท�าหน้าที่แทนนายท้ายที่ปลีกตัวไปตีรัมมี่ งานซึ่งเต็มใจท�าแทนคนอื่น 

เป็นความสุขใจของเขา

เรอืทองพนัชัง่ล�าน้ีกเ็ช่นเดยีวกนั เขาวนเวยีนอยูร่อบ ๆ  พวงมาลยั กระแซะเข้าไป

บอกสอนธม เอาใจช่วยเขาอย่างสุดจิต แล้วนาทีที่ลูกศิษย์กลาย ๆ ของเขาบังคับเรือ 

พาหอูวนสองข้างบรรจบกนั เรย์อบอุน่และเป็นสขุข้างใน ราวกบัว่าอะไรกต็ามทีเ่คยขวางกัน้ 

เขาไว้จากจุดหมายแห่งฝัน บัดนี้มีคนน�าธงผืนนั้นไปปักลงบนหมุดหมายแทนเขาได้แล้ว 

(112 – 113)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ความสขุของเรย์เป็นเช่นเดยีวกบันาท “นาทนิง่อยูพ่กัหน่ึง แล้วยิม้กว้างค้างอยูเ่ป็นนาน สิง่ทีธ่มได้ท�าลงไป

เมื่อสักครู่ นาทพยายามมาหลายปีแต่ไม่เคยส�าเร็จ ภายหลังน้อมรับข้อจ�ากัดของตนโดยไม่คิดจะสู้ต่อ นาทรอคอย 

ใครสักคนที่จะมาเอาต�าแหน่งนายท้ายไป” (113) ความส�าเร็จของธมส�าหรับนาทไม่ใช่ความส�าเร็จธรรมดา แต่เป็น

ความส�าเร็จบนการฝ่าฟันทะลุข้อจ�ากัดความพิการในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน “ขณะท่ีธมพาเรือแล่นเข้าหู นาทรู้สึก

เหมือนตัวเองพลอยถูกปลดปล่อยจากกรงขังที่มองไม่เห็นนั้นไปด้วย ใจเขาปลอดโปร่งเป็นสุข ริมฝีปากขยับ 

แยกออกจากกันด้วยพลังข้างใน” (113) 

นอกจากตวัละครเหล่านีแ้ล้ว ตวัละครอกีหลายตวักระจายบทบาทในการสนบัสนนุการน�าเสนอความเป็นเควยีร์ 

ทีต้่องต่อสูเ้อาชนะอคตขิองคนปกตท่ัิวไป หลิวยีช่ิว้มือใหม่เร่ิมต้นล้มเหลวต้ังแต่การเลือกคนงานแม้ว่าจะเป็นความประสงค์ 

ของไต้ก๋งท่ีจะเลอืกคนงานมอืใหม่ไร้ประสบการณ์กต็าม เมือ่มนีกยกัษ์อยูบ่นเรอื นกยกัษ์ออกค�าสัง่ราวกบัเป็นหวัหน้าคนงาน 

เสียเอง หลิวขาดการติดต่อกับทางบ้าน ใช้ชีวิตเหมือนมีล�าพังตัวคนเดียว มียาเสพติดเป็นเครื่องประโลมใจ ระหว่าง

นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะถูกแทง หลิวรู้สึกถึงความไม่เหมือนคนปกติทั่วไปในการที่เขาเป็นไร้ญาติขาดมิตร 

ไร้จดุหมายปลายทาง ต่อเมือ่ไต๋พจน์พาครอบครัวมาเยีย่ม เขาจงึกลบัรู้สกึถึงความมตีวัตนเป็นคนปกตเิหมอืนคนทัว่ไป 

“คนไข้เตียงข้าง ๆ เป็นฝ่ายหันมามองเขาบ้าง หลิวฉีกยิ้มและเงยหน้าข้ึน ยืดไหล่ทระนงเหมือนได้ประกาศถึง 

ความเป็นมนษุย์ปกต”ิ (161) มติรไมตรจีากไต๋พจน์และครอบครวัท�าให้เขาตดัใจเลกิเสพยาเพือ่ชวีติใหม่ในวนัข้างหน้า

การบาดเจ็บของหลวิเปิดโอกาสให้บัณก้าวขึน้มาแสดงความสามารถในการเป็นหวัหน้า ไม่เกบ็ตวัอยูเ่บือ้งหลัง 

อีกต่อไป ลุงชุ่มซึ่งอายุมากและหลบเลี่ยงงานเสมอ ๆ เนื่องจากร่างกายไม่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างคนหนุ่มพอที่จะ 

ท�างานหนกัได้ บณัสับเปล่ียนหน้าทีใ่ห้ไปท�างานทีเ่บาข้ึน ท�าให้ลุงชมุ “สามารถ” ท�างานได้และมส่ีวนร่วมในความส�าเรจ็ 

ของเรอื เก้าหนุม่เก้านิว้ซึง่ว่ายน�า้ไม่เป็นในตอนแรกมเีหตใุห้ตกทะเลเกอืบจมน�า้ตาย หลงัจากนัน้ “แววตาทีเ่คยตืน่ตระหนก 

เมือ่ยามจ้องมองทะเลของเก้ากเ็ปลีย่นไป เขาลกุขึน้สาวอวน แล้วกระโดดลงไปช่วยเพือ่น ๆ ตนี�า้หากเรอืวางอวนกลางวัน”  

(75 – 76) ส่วนหยองน้องชายวัยสิบหกของเขาซึ่งสูงเพียง 160 เซนติเมตร ก็ต้องหัดว่ายน�้าเช่นกัน ร่างกาย 

และประสบการณ์ของเขาเติบโตขึ้นทุกวันจนแข็งแกร่งพ้นความเป็นเด็ก

ความส�าเร็จของเรือเควียร์และชาวเควียร์

เรือทองพันชั่ง 1 กลายเป็นเรือท่ีจับปลาได้ครั้งแล้วครั้งเล่า เรือเควียร์ที่ล้มเหลวกลายสภาพเป็นเรือ 

แห่งความส�าเรจ็ ชาวเควยีร์บนเรอืเควียร์ค่อยปรับสภาพตวัตน จากความ “ไม่ปกต”ิ เข้าสูภ่าวะ “ปกต”ิ ของชาวเรอืประมง 

โดยยังคงสภาพความเป็นเควียร์จากความพิการ

หลงัจากทรมานจากการจบัปลาไม่ได้ปรมิาณดังหวงั ครัง้แรกทีส่ามารถจบัปลาได้จ�านวนมหาศาล ทกุคนรูส้กึ 

ได้รับการปลดปล่อย “[ทุกคน] ล้มตัวลงนอนบนกระดานแผ่นเดิม และเรือล�าเดิมที่จองจ�าพวกเขาในกรงขัง 

ของความล้มเหลวมานาน อดอยาก ยากจน และบางคร้ังกอ็บัอาย คราวน้ีทุกคนเหมอืนถูกปลดเปล้ืองจากวงล้อมเก่า ๆ ”  

(116)

ไม่เพยีงความรูส้กึของลกูเรือทองพนัชัง่ 1 เท่านัน้ แต่เรือล�านีย้งัเป็นพืน้ทีแ่สดงออกถงึการยอมรบั “คนไม่ปกต”ิ  

เหล่าน้ีเป็น “คนปกติ” จากการที่เรือทองพันชั่ง 1 กลายเป็น “พื้นที่ปกติ” ส�าหรับชายชาวเรือประมง โดยสื่อนัย 

จากการที่นกยักษ์และพวกก้าวขึ้นมาบนเรืออีกคร้ังเพ่ือช่วยล�าเลียงปลาท่ีจับได้ข้ึนฝั่งโดยมิได้แสดงอาการขัดแย้ง 

กับไต๋พจน์เหมือนในครั้งแรก (201 – 202) ยิ่งไปกว่านั้น พื้นที่ความเป็นชายยังเด่นชัดเมื่อสาว ๆ  พากันขึ้นมาบนเรือ 

“ไม่เพยีงกลุม่สาวงามทีต่ามเจตน์และหมงมาเทีย่วในช่วงเวลาส้ัน ๆ  หญงิสาวบางคนขออนญุาตต้นสังกดั ตามแขกประจ�า 



กับดักความเป็นชายและความพิการบนเรือเควียร์: อ่านในกับดักและกลางวงล้อมแบบเควียร์



มาอยู่ในเรือเกือบครึ่งค่อนวัน” (207) เรือเต็มไปด้วยผู้คนและปะปนกันระหว่างคนงานเดิมซึ่งมีความเป็นเควียร ์

กบัคนงานใหม่ท่ีมคีวามเป็นชาย สภาพดงักล่าวสะท้อนความส�าเร็จของความเป็นเควียร์บนพืน้ท่ีของเรอืทองพนัชัง่ 1

ในท้ายเรือ่ง เหล่าตัวละครเควยีร์กลบัคนืสูช่วีติปกตหิลงัได้รบัค่าจ้างสมกบัการรอคอย ไต๋พจน์ประสบความส�าเรจ็ 

ในการน�าเรอืจบัปลาและบบีให้เถ้าแก่จ่ายเงนิค่าตอบแทนให้ลกูน้องของเขาแทนทีจ่ะ “ล้มบญัช”ี ท�าให้ลกูน้องทกุคน 

แยกย้ายกนัไปตามทางอย่างมหีวงัก่อนทีจ่ะเริม่ต้นชวีติใหม่ไม่ว่าจะออกเรือหาปลารอบใหม่ในวันหน้า หรืออาชพีอืน่ 

นัน่หมายความว่าร่างกายทีไ่ม่ปกตไิม่ได้เป็นอปุสรรคและผลักให้คนเหล่านีต้้องเป็นชายขอบอกีต่อไป ความรู้สึกเป็นปกติ 

ที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความรู้สึกหนึ่งคือประสบความส�าเร็จในการท�างานซ่ึงปลดเปล้ืองแอกของร่างกายที่ขาดพร่อง 

และอีกความรู้สึกหนึ่งคือประสบความส�าเร็จในความเป็นชายซ่ึงปลดเปล้ืองแอกความเป็นชายท่ีขาดพร่อง ท�าให้ 

ร่างกายแบบเควียร์สามารถด�ารงอยู่และด�าเนินชีวิตอย่างปกติได้โดยไม่ถูกกดทับอีกต่อไป

บทสรุป

การอ่านนวนยิาย ในกบัดกัและกลางวงล้อม ด้วยกรอบการอ่านแบบเควยีร์และทฤษฎคีวามพกิาร (Crip Theory)  

ท�าให้เห็นว่าสังคมปิตาธิปไตยเรียกร้องจากผู้ชายไม่แพ้ผู้หญิง ความรู้สึกของตัวละครใน ในกับดักและกลางวงล้อม  

ที่ขมขื่นกับร่างกายพิการและไร้ความสามารถ ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในความเป็นชาย สะท้อนให้เห็นถึงพลัง 

ของปิตาธิปไตยท่ีแผ่อ�านาจกดทับและกดดันแม้กระทั่งผู้ชายซ่ึงมีเพศวิถีแบบรักต่างเพศ สิ่งที่ผู้ชายถูกคาดหวัง 

จากภายใต้อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่คอื “ความสามารถในการเป็นใหญ่” เหนอืผูอ้ืน่ หรอือย่างน้อยทีส่ดุคอืไม่ด้อยกว่า

ผู้ชายด้วยกัน การเรียกร้องความเป็นชายท่ีสมบูรณ์จึงไม่ใช่เรื่องของรูปร่างหน้าตาและสมรรถภาพทางเพศ หากแต่

หมายรวมถึงความสามารถและศักยภาพในการท�างาน

ความสามารถและศกัยภาพของผูช้ายแสดงให้เหน็ได้จากการทีผู่ช้ายสามารถ “ยนือยูไ่ด้ด้วยล�าแข้งของตนเอง”  

ส�านวนน้ีสือ่ความหมายถงึคณุสมบัตคิวามเป็นชายทีเ่ก่ียวโยงกบัความสามารถในการด�ารงชวีติของตนเองและเลีย้งด ู

คนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ ผู้ชายที่ไม่สามารถท�างานได้จึงหมายถึงผู้ชายที่ไม่มีคุณสมบัติของความเป็นชาย และ

เป็นไปได้ว่าผู้ชายเหล่านี้จะเผชิญกับภาวะวิกฤตความเป็นชายและกลายสภาพไปเป็นเควียร์ ดังเช่นตัวละครในเรื่อง

กล่าวได้ว่าความเป็นเควียร์ใน ในกับดักและกลางวงล้อม เป็นเควียร์แนววิพากษ์ น�าเสนอตัวละครชาย 

ทีม่เีพศวิถแีบบรกัต่างเพศ หากแต่ประสบปัญหาความเป็นชายจากสภาพร่างกายทีผ่ดิปกต ิท�าให้ไม่สามารถท�าสิง่ต่าง ๆ   

ได้อย่างปกติ คนท่ีมีสภาพร่างกายผิดปกตินี้มักถูกประทับมายาคติจากคนปกติทั่วไปว่าไม่มีศักยภาพ ไม่สามารถ 

ท�าสิง่ต่าง ๆ ได้อย่างปกต ิหรอืแม้กระทัง่ไม่ควรจะมคีวามปรารถนาอย่างทีค่นปกตทิัว่ไปจะพงึม ีหากทว่าตวัละครทัง้หลาย 

ในนวนิยายเรื่องนี้กลับแสดงให้เห็นความปรารถนาท่ีจะประสบความส�าเร็จทั้งในการงานและความสัมพันธ์เชิงเพศ

เช่นเดียวกับคนทั่วไป ความส�าเร็จของพวกเขาในตอนจบของเรื่องเป็นการยืนยันศักยภาพของกลุ่มชายขอบของ 

ความเป็นชายแบบรักต่างเพศหักล้างมายาคติยกย่องความเป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ในวรรณกรรมไทยประเด็นเรื่องความเป็นเควียร์และความเป็นชายยังได้รับความสนใจไม่มากนัก และ 

ยงัมุ่งไปทีภ่าวะข้ามเพศหรอืรกัเพศเดยีวกันเป็นหลัก นวนิยาย ในกับดักและกลางวงล้อม จึงเสมอืนเปิดพ้ืนทีอ่กีด้านหนึง่ 

ให้แก่การน�าเสนอกลุ่มเพศวิถีปกติแบบรักต่างเพศแต่ต้องกลายเป็นชายขอบติดอยู่ในกับดักและกลางวงล้อม 

ของบรรทัดฐานความเป็น “ปกติธรรมดา” ที่สังคมแบบชายเป็นใหญ่ก�าหนดขึ้น
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The Abolition of Slavery in Luk That:  

Literature and National Memory

นัทธนัย ประสานนาม*

Natthanai Prasannam

บทคัดย่อ

บทความน้ีมุ่งวิเคราะห์นวนิยายเรื่องลูกทาส ของรพีพร ในมิติที่สัมพันธ์กับความทรงจ�าวัฒนธรรมและความทรงจ�าสงัคม 

ผลการศกึษาพบว่าเหตกุารณ์เลกิทาสในสยามถกูสร้างให้เป็นความทรงจ�าแห่งชาตผ่ิานพืน้ท่ีความทรงจ�าและพธีิกรรมร�าลกึอนัหลากหลาย 

การร�าลกึถงึการเลกิทาสในประเทศไทยในภายหลงัสมัพนัธ์กบัพระปิยมหาราชร�าลึก รวมทัง้โครงการสร้างสยามทนัสมัยในฐานะนามนยั

ของกันและกนั ในฐานะวรรณกรรมและตวับทความทรงจ�า ลกูทาสถกูหลอมสร้างจากกรอบทางสังคมเรือ่งความทรงจ�าว่าด้วยทาสสยาม 

ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ร่วมกับขนบการแต่งวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

และขุนช้างขุนแผนในฐานะตัวบทในท�าเนียบวรรณกรรม การเลิกทาสที่ถูกถ่ายทอดในลูกทาสจึงสอดสานความทรงจ�าร่วมเกี่ยวกับ

พระมหากรุณาธิคุณของพระปิยมหาราชเข้ากับมนุษยนิยมอันเป็นอุดมการณ์ที่ถูกปลุกศรัทธาในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

ค�าส�าคัญ: นวนยิายไทย, ความทรงจ�าวฒันธรรม, ความทรงจ�าศกึษา, พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว, ทาส 

บทน�า

ในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 หลังจากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยประกาศข่าว 

การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเวบ็ไซต์เครือข่ายสังคมเช่นเฟซบุ๊ก 

มสีมาชกิจ�านวนมากพร้อมใจกันแบ่งปันข้อความและภาพท่ีถ่ายจากบทสุดท้ายของนวนิยายเร่ืองส่ีแผ่นดิน เล่ม 1  

ผลงานประพนัธ์ของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช บทตัดตอนทีเ่ผยแพร่แบ่งปันในเฟซบุก๊มเีนือ้หาว่าด้วยการเคล่ือนขบวน

พระราชอิสริยศในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในช่วงเวลาดังกล่าว  

ละครโทรทัศน์สีแ่ผ่นดนิทีก่�ากบัโดย ม.ล.พนัธุเ์ทวนพ เทวกลุ (ออกอากาศครัง้แรกใน พ.ศ. 2546 ทางโมเดร์ินไนน์ทีวี  

องค์การส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย—อ.ส.ม.ท.) ได้กลับมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ PPTV นับตั้งแต่ 

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และกลับมาออกอากาศอีกครั้งทางสถานีโทรทัศน์เดิมตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

*รองศาสตราจารย์, ดร.

อาจารย์ประจ�าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



โดยผู้ชมยังสามารถรับชมได้จากเวบ็ไซต์ยทูบู (YouTube.com) ได้จนถงึปัจจบุนั (พ.ศ. 2562) ในระหว่างทีร่าษฎร 
ทั่วประเทศอยู่ระหว่างไว้ทุกข์ใน พ.ศ.2560 บริษัทซีเนริโอได้น�าสี่แผ่นดิน เดอะ มิวสิคัลกลับมาแสดงใหม่เช่นกัน 
ระหว่างวนัที ่8 สงิหาคม - 10 ธนัวาคม นับจากการแสดงครั้งแรกใน พ.ศ. 2557 

สิ่งที่จะขอให้สังเกตในเบื้องต้นคือ การกลับมาของส่ีแผ่นดิน นวนิยายที่เขียนขึ้นต้ังแต่ทศวรรษ 2490  
มิได้กลับมาใน พ.ศ. 2559 - 2560 ในฐานะ “นวนิยายอิงประวัติศาสตร์” ที่กระตุ้นให้บุคคลหันมาสนใจ “หลักฐาน” 
หรอื “ข้อเทจ็จรงิทางประวตัศิาสตร์” แต่การกลบัไปอ่านหรอืคดัข้อความ หรอื “ใช้ประโยชน์” สีแ่ผ่นดนิแสดงให้เหน็ 
ส�านึกหรือความรูส้กึร่วมบางอย่างในหมูผู่อ่้านตลอดจนสงัคมไทยโดยรวม ในท่ีนีจ้ะขอยกกรณทีีน่่าสนใจอกีกรณหีนึง่
ที่แสดงให้เห็นว่าอดีตนั้นแสนกว้างใหญ่และมีหลายแง่มุม กรณีดังกล่าวคือการเผยแพร่ข้อความในบัญชีทวิตเตอร์ 
อันเป็นเครือข่ายสังคมของหอสมุดแห่งชาติในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ความว่า “23 ตุลาคม พ.ศ. 2453  
ณ เวลานั้น แม่พลอยรู้สึกเช่นไร 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พวกเราก็รู้สึกเช่นนั้น ในวันที่ในหลวงผู้เป็นที่รักได้เสด็จจาก
พวกเราไป” โดยเชิญชวนให้ผูใ้ช้บรกิารไปอ่านนวนยิายเรือ่งสีแ่ผ่นดนิ ณ มมุนวนยิาย ชัน้ 3 อาคาร 1 หอสมดุแห่งชาติ*

ภาพที ่1 ปิยมหาราชร�าลกึผ่าน สีแ่ผ่นดนิ ทีเ่ชือ่มโยงกบัการสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช
ที่มา: https://twitter.com/NLThailand_PR/status/1054567681796390912

*อนัทีจ่รงิการเปรยีบเทยีบระหว่างพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วักบัพระบาทสมเดจ็พระมหาภมูพิลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตรได้ปรากฏมาก่อนแล้ว (Peleggi, 2004: 142 - 143) ดงัทีจ่ะเหน็ได้จากพืน้ทีค่วามทรงจ�าทีส่ร้างโดยรฐับาล 

เป็นต้นว่า เหรยีญทีร่ะลกึของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่สร้างนับตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2530 หรือธนบัตรท่ีระลึก 100 ปีธนบัตรไทย  

พ.ศ.2545 ซึ่งน�าเสนอพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสองรัชกาล แต่สมมติฐานว่าด้วยความเหมือนคล้ายของ 

ทัง้สองพระองค์ในมมุมอง “ความทรงจ�าแห่งชาต”ิ ยิง่แน่นแฟ้นขึน้นบัตัง้แต่การสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตรใน พ.ศ.2559 สังเกตได้จากสื่อสิ่งพิมพ์จ�านวนมากที่มีหน้าปกเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัทัง้สองรชักาล โดยน�าเสนอเนือ้หาทีส่อดคล้องต้องกนั เช่น นติยสารแพรวฉบบัพเิศษ ตลุามหาราช (พ.ศ.2561) ทีจ่�าหน่าย

อย่างกว้างขวางในร้านหนังสือทั่วประเทศและในอินเทอร์เน็ต
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จากบริบทร่วมสมัยที่น�าเสนอให้เห็นน่าจะชวนให้เชื่อได้ว่า เหตุการณ์ส�าคัญระดับชาติน�าไปสู่การรื้อฟื้น

ความทรงจ�าจากอกีเหตกุารณ์หนึง่ทีเ่กดิขึน้ในเวลากว่าศตวรรษมาแล้วได้ โดยทีว่รรณกรรมสามารถท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่

หรือสะพานเชือ่มต่อผูค้นในยคุปัจจบัุนกับเหตุการณ์ในอดีตและความรูส้กึร่วมทีฝ่ากแฝงมากับเหตุการณ์ในอดตี ท้ังน้ี 

“หลักฐาน” หรือ “ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์” มีความส�าคัญน้อยกว่า 

วันท่ี 23 ตุลาคมคือวันปิยมหาราช อันเป็นวันที่ราชการก�าหนดให้เป็นวาระร�าลึกถึงการสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ก่อนหน้าการกลับมาของสี่แผ่นดินในทศวรรษนี้ มีวรรณกรรมที่เขียนขึ้น 

เพื่อร�าลึกถึงพระปิยมหาราชในวันปิยมหาราชตั้งแต่ พ.ศ.2505 ซึ่งพัฒนากลายเป็นฉบับนวนิยายในภายหลังคือเรื่อง

ลูกทาส ของรพีพร หรือสุวัฒน์ วรดิลก

จากบันทึก “กว่าจะเป็น ลูกทาส ถึง 30 ปี ลูกทาส” ที่ปรากฏครั้งแรกในสูจิบัตรละครเวทีลูกทาส  

แสดง ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2536 ระบุเอาไว้ว่านวนิยายเรื่องลูกทาส

เกดิขึน้จากการท่ีรพพีร หรอืสวุฒัน์ วรดลิก ได้เขยีนบทละครองิประวติัศาสตร์เรือ่งพระบารมมีหาราชเจ้า ออกอากาศ

ในคืนวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2505 ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 โดยได้รับค�าชมจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

นายกรัฐมนตรใีนวาระนัน้ จากความส�าเรจ็ดงักล่าว รพพีรจึงได้เริม่เขยีนลกูทาสเผยแพร่เป็นตอน ๆ ในนติยสารเดลิเมล์ 

วันจันทร ์รายปักษ์ ใน พ.ศ.2506 ยุคที่มานิต ศรีสาครเป็นบรรณาธิการ จึงกล่าวได้ว่านวนิยายลูกทาสเป็นส่วนหนึ่ง

ของพิธีกรรมร�าลึกโดยแท้ นวนิยายเร่ืองนี้ท�าให้รพีพร “มีชื่อเสียงโด่งดังมาก มีการรวมพิมพ์เป็นเล่ม น�าไปสร้าง 

เป็นละครวิทยุ ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์หลายครั้งหลายหน รวมทั้งได้รับรางวัลตุ๊กตาทองพระราชทานจาก

ภาพยนตร์เรื่องลูกทาสในฐานะเจ้าของบทประพันธ์เดิมยอดเยี่ยม เมื่อปี พ.ศ.2508” (สีฟ้า และคณะ, 2553: 50)

ลูกทาส เล่าเรื่องทาสหนุ่มรูปงามชื่อ แก้ว ที่เมื่ออายุครบ 21 ปีก็จะเข้าข่าย “เกษียณ” จากการเป็นทาส 

ตาม “พระราชบัญญตัทิาษ” ทีป่ระกอบด้วยประกาศหลายฉบบั แก้วเป็นบตุรของนางกิง่ ทาสในเรือนพระยาไชยากร  

นางกิง่ลอบอ่านหนงัสอืราชการทีป่ระกาศเรือ่งเลิกทาสท�าให้เป็นท่ีโจษกันในหมู่ทาสของพระยาไชยากรขุนนางผู้ต่อต้าน 

การเลิกทาส พระยาไชยากรมีบุตรสาวอยู่คนหนึ่งคือน�้าทิพย์ ผู้ซึ่งเป็นที่ต้องใจของมาโนช ญาติผู้พี่ของตน และเป็น

ยอดปรารถนาของแก้ว ผู้ซึ่งรอคอยวันที่จะได้เป็นไทและสร้างเนื้อสร้างตัวให้คู่ควรกับน�้าทิพย์

นับตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องเป็นต้นมา ลูกทาสแสดงให้เห็นพลังผลักดันสองกระแสท่ีร้อยโครงเร่ืองหลักและ 

โครงเร่ืองรองเข้าด้วยกันคือความเป็นทาสกับความรัก อาจกล่าวได้ว่า นวนิยายเรื่องนี้เล่าการเดินทางของแก้ว 

จากภาวะแห่งทาสไปสูค่วามเป็นไท อปุสรรคกดีกนัทัง้ความรกัและความเป็นไทของแก้วกล้็วนเกดิขึน้จากสถานะทาส

ของเขาทั้งน้ัน แก้วเป็นลูกทาสท่ีต่างกับทาสอื่น เพราะก้านพ่อของแก้วเป็นไทอยู่แต่เดิมก่อนตกเป็นทาสเชลย 

ทีถ่กูกวาดต้อนมาจากหวัเมอืงจนมาพบนางกิง่ แก้วจงึมใิช่ลกูทาสทีเ่กิดจากลกูทาสด้วยกนั ด้วยใจทะเยอทะยานของแก้ว  

เขาจงึว่ายน�า้ไปเรยีนหนงัสอืและเกร็ดวชิากฎหมายเพิม่จากพระนติธิรรมลอืชา นกักฎหมายหวันอกผูส้นบัสนนุการเลกิทาส 

อยู่เสมอ จนแก้วต้องโทษทัณฑ์หลายครั้งเพราะทั้งพระยาไชยากรและมาโนชทั้งชิงชัง ริษยา และคุมแค้นในตัว 

พระนิติธรรมลือชา ความขัดแย้งนี้ยิ่งทวีมากขึ้นเมื่อพระนิติธรรมลือชาแสดงความสนใจในตัวน�้าทิพย์ พร้อมกันกับ 

ที่กัลยาหรือแดง น้องสาวพระนิติธรรมลือชาที่รู้สึกพึงใจในตัวแก้วเช่นกัน

ตัวละครที่เข้ามามีส่วนในความขัดแย้งอีกกลุ่มหนึ่งคือบริวารของมาโนช โดยเฉพาะบุญมี บุญมีมีน้องสาว

คือบุญเจิมผู้ซ่ึงหลงรักแก้วสุดจิตสุดใจ บุญมีพยายามหนุนให้บุญเจิมตกเป็นของมาโนช แต่ได้น�้าทิพย์มาช่วยไว้  

ความสมัพนัธ์ระหว่างน�า้ทพิย์กบัแก้วพฒันาขึน้โดยอยูใ่นสายตาของบญุเจิม ระหว่างนัน้แก้วได้ติดตามพระยาไชยากร 

ไปยังบ้านของนิ่ม บุตรสาวของนางน้อมเจ้าของโรงงานธูปหอม นิ่มเป็นภรรยาของพระยาไชยากร แม้จะมีครรภ์ 

แต่ก็ไม่ได้รับการยกย่องให้ไปอยู่ร่วมเรือน จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเหตุร้าย บุญเจิมฆ่าบุญมีเพื่อช่วยแก้ว บุญเจิม 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



หนีไปกับคอกผู้หลงรักเธอ แก้วหนีไปซ่อนตัวอยู่ระยะหนึ่งแล้วจึงบวช เมื่อพระแก้วได้บวชแล้วยังทันได้ไปดูใจกิ่ง 

ในวาระสุดท้าย เธอสิ้นใจในคุกทาสของเรือนพระยาไชยากรสืบเนื่องมาจากคดีฆาตกรรมบุญมีที่ยังไม่คลี่คลาย  

ในช่วงเวลานัน้บญุเจมิเองกถู็กทางการควบคุมตัวไว้ เพราะเธอหนคีอกไปมอบตัวโดยหมายจะพิสูจน์ความบริสุทธิใ์ห้แก้ว 

ผู้ถูกปรักปร�า คอกจึงไปอยู่เป็นลูกศิษย์พระแก้ว เวลาผ่านไปจนกระทั่งกัลยาน้องสาวพระนิติธรรมลือชา (ต่อมา 

ได้โปรดเกล้าฯ ให้เลือ่นชัน้เป็นพระยานติธิรรมธาดา) จากไปด้วยโรคเรือ้รงั ไม่นานนกัพระแก้วถกูราวีโดยคนของมาโนช 

ที่ขณะนั้นรับราชการในนครบาล ถึงขั้นเผากุฏิเป็นเหตุให้คอกต้องตาย พระแก้วจึงสึกและออกผจญภัยอีกครั้ง

ด้วยการช่วยเหลอืของพระอ�าพล พีช่ายของกลัยา แก้วได้เดินทางไปอยูใ่นส�านกักระบ่ีกระบองของหมืน่ลพ

ที่เมืองนนทบุรี หมื่นลพเป็นตาของกัลยา มีหลานสาวช่ือชมพู่ผู้เป็นที่หมายปองของทองอยู่ ศิษย์เอกของหมื่นลพ  

แม้ทองอยูจ่ะเป็นต�ารวจแต่กม็นิีสยัอันธพาล เมือ่รูว่้าหมืน่ลพพอใจในฝีมอืและอธัยาศยัของแก้ว ทองอยูจ่งึตัง้ตนเป็นศตัรู  

ถึงขนาดก่อเรื่องบุกจวนเจ้าเมือง แต่พ่ายแพ้แก่แก้วจึงปลิดชีพตนเอง สุดท้ายชมพู่ต้องลงเอยกับลอย ส่วนแก้ว 

กลบัพระนครเพือ่ไปท�าตามสญัญาใจของตนทีม่ต่ีอน�า้ทิพย์ ระหว่างน้ันเองท่ีวาสนาบารมขีองพระยาไชยากรหม่นหมองลง 

เพราะออกจากราชการและมีความเจ็บป่วยเป็นเจ้าเรือน ข้างมาโนช เมื่อรู ้สึกว่าตนเป็นฝ่ายแพ้ในการต่อสู ้

เพื่อครอบครองน�้าทิพย์ มาโนชจึงหมายจะใช้กลุ่มนักเลงแลพวกอั้งยี่ที่ซ่องสุมไว้ระยะหนึ่งแล้วในการฉุดคร่าน�้าทิพย์ 

แต่แก้วร่วมกับคนจากส�านักดาบหมื่นลพไปช่วยไว้ได้ทัน และในเหตุการณ์นั้นเองที่มาโนชได้รับกรรมสนองจนถึงแก่

ความตาย

ในตอนปลายเรือ่ง แก้วได้เรยีนเพิม่และสอบวชิากฎหมายจนเลือ่น “ชัน้” ได้รบัราชการเป็นหลวงรตันอรรถชยั 

ด้วยการสนับสนุนของพระยานิติธรรมธาดา พระยานิติธรรมธาดาหนุนให้พระยาไชยากรได้กลับเข้ารับราชการ 

และเป็นเถ้าแก่สูข่อน�า้ทพิย์ให้แก่แก้ว เป็นอนัว่าโครงเรือ่งทัง้การต่อสูเ้พือ่ให้ตนเป็นไทและความรกัของแก้วจึงสิน้สดุ

ลงตรงนี ้นวนยิายปิดเรือ่งทีแ่ก้วกบัน�า้ทพิย์ถวายบงัคมพระบรมราชานสุาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

บริเวณลานหน้าพระทีน่ัง่อนนัตสมาคม (ต่อไปจะเรยีกว่าพระบรมรปูทรงม้า) ในเวลานัน้แก้วมบีรรดาศกัดิเ์ป็นพระยา

รัตนอรรถชัย โดยปริยายน�้าทิพย์จึงเป็นคุณหญิงรัตนอรรถชัย ทั้งคู่ไปยังพระบรมรูปทรงม้าใน “เช้าตรู่วันที่ยี่สิบสาม

ตุลาคมของทุกปี” (รพีพร, 2556: 554)

จากพิมพ์ลักษณ์เท่าที่สืบค้นได้ พบว่าหลังจากพิมพ์กับเดลิเมล์ รายปักษ์ ใน พ.ศ.2506 แล้ว ลูกทาส  

พมิพ์ครัง้ท่ี 3 กบัส�านกัพมิพ์บ�ารงุสาสน์ พ.ศ.2521 พมิพ์ครัง้ที ่4 กบัส�านักพมิพ์ดอกหญ้าใน พ.ศ.2536 พมิพ์ครัง้ที ่5  

กับส�านักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์ พ.ศ.2544 และพิมพ์ครั้งที่ 6 กับส�านักพิมพ์แสงดาว ใน พ.ศ.2556 (จ�านวน 2,000 เล่ม) 

ท�าให้พอเช่ือได้ว่าลกูทาสเป็นนวนยิายทีไ่ม่เคยขาดตลาด มพัิกต้องกล่าวถงึการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ 

อีกหลายครั้ง การพิมพ์ครั้งล่าสุดใน พ.ศ.2556 ก็เกิดขึ้นในวาระที่นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏในรูปแบบละครโทรทัศน ์

ทีอ่อกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ลกูทาสฉบับดงักล่าวยงัคงเผยแพร่อยูใ่นอนิเทอร์เนต็จนถึงปัจจบุนั (พ.ศ.2562)

เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกับความทรงจ�าแห่งชาต ิในทีน่ีจ้ะใช้นวนยิายลกูทาส ของรพพีร  

เป็นกรณีศกึษา สาเหตทุีเ่ลอืกตวับทนีค้อืความทรงจ�าว่าด้วยทาสและการเลิกทาสในสยามเป็นความทรงจ�าทีย่งัปรากฏ

อยู่ในชุมชนความทรงจ�าของไทย นอกจากน้ันลูกทาสยังสืบทอดความทรงจ�าจากวรรณกรรมที่เขียนขึ้นก่อนหน้า  

ทัง้ยงัไปประสานกบัสือ่โทรทศัน์และอนิเทอร์เนต็ ส่งผลให้ทัง้ความทรงจ�าเรือ่งทาส การเลกิทาส รวมทัง้ความทรงจ�า

เกี่ยวกับตัววรรณกรรมเองยังด�ารงอยู่ในสังคม 



เลิกทาส ใน ลูกทาส: วรรณกรรมกับความทรงจ�าแห่งชาติ



พระปิยมหาราชร�าลึกกับการเลิกทาส: ความทรงจ�าแห่งชาติ

ความทรงจ�าเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ในหน่วยทางสงัคมหรอืชมุชน ไม่ว่าจะเป็น  
ชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ หรือครอบครัว (Misztal, 2003: 15) กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้เป็นตัวแทนของ “ชุมชนความทรงจ�า” 
ที่ควบคุมสิ่งที่คนในชุมชนจดจ�าหรือควรลืมเลือน ด้วยการแนะน�าหรือท�าให้สมาชิกใหม่ของกลุ่มคุ้นเคยกับอดีต 
ที่จดจ�าร่วมกัน ชุมชนจ�าเป็นต้องท�าให้แน่ใจว่าสมาชิกใหม่ทาบเทียบตนเองกับอดีตของกลุ่มได้เพื่อให้เข้าเกณฑ์ 
เรือ่งอตัลกัษณ์ทีก่�าหนดไว้ (Misztal, 2003: 15 - 16) ท้ังนี ้ชมุชนความทรงจ�าอาจเป็นชมุชนขนาดเลก็หรอืชมุชนใหญ่ 
ระดับชาติก็ได้

ในข้อเขยีนเรือ่ง “Era of Commemoration” (“ยคุสมยัแห่งพธิกีรรมร�าลกึ”) ปิแยร์ โนรา (Pierre Nora) 
นกัความทรงจ�าศกึษาคนส�าคญัได้เน้นความสมัพนัธ์ระหว่างความทรงจ�ากบัชาติไว้ตอนหนึง่ว่า ผูศ้กึษาความทรงจ�าแห่งชาติ 
ได้ให้น�า้หนกัแก่ประเด็นทีแ่ตกต่าง บ้างว่าความทรงจ�าซ่อมแซมสายใยทางสงัคมทีฉ่กีขาด บ้างตัง้ค�าถามเรือ่งการเสรมิสร้าง  
“ความรูสึ้กร่วมแห่งชาต”ิ (national feeling) ในจติวญิญาณดัง้เดมิของภาวะพลเมอืงทีถู่กสัน่คลอน รวมทัง้บางกลุ่ม
ทีม่องว่าความทรงจ�าเป็นเร่ืองการเสรมิสร้างความรูส้กึร่วมแห่งชาตอินัพ่วงพาส่วนทีถ่กูกดทบัในประวติัศาสตร์ชายขอบ  
การใช้ประโยชน์จากความทรงจ�าในเชงิสงัคมจงึผนัแปรไปตามหลักการและเหตผุลเร่ืองอตัลกัษณ์ (Nora, 1998: 635 - 636)

เช่นนีแ้ล้ว ความทรงจ�าจงึสมัพันธ์กบัความรูส้กึท่ีถกูปลกุด้วยอดตีหรอืพวัพนักบัอดตีมากกว่าการสอบสวน
ข้อเท็จจริงในอดีตดังที่ประวัติศาสตร์ท�า อย่างไรก็ตาม ความเห็นของนักวิชาการท่ีอ้างถึงข้างต้นเน้นบทบาทของ 
การถ่ายทอดผ่านสื่อหรือสื่อประสาน (mediation) ที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันต่ออดีต แนวคิด 
ทีก่ล่าวถงึข้างต้นจงึถูกน�าไปโยงกบัความทรงจ�าร่วม (collective memory) ทีโ่มรสิ ฮาล์บวกัส์ (Maurice Halbwachs)  
เสนอเอาไว้ตัง้แต่ทศวรรษ 1920 ค�าศพัท์นีจ้ะโยงกบัตวัแสดง องค์กร หรอืสถาบนัทีม่ส่ีวนในการถ่ายทอดความทรงจ�า  
โดยทีค่วามทรงจ�านัน้กลบัไปสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมอกีชัน้หนึง่ ในขณะทีป่ฏบิตักิารการเล่าเรือ่งหรอืการถ่ายทอด
ความทรงจ�านั้นเรียกว่าความทรงจ�าวัฒนธรรม (cultural memory) (Rigney, 2012: 18) กล่าวให้ง่ายขึ้นได้ว่า  
เมือ่กล่าวถงึวรรณกรรมกบัการถ่ายทอดความทรงจ�าสู่กลุ่มผู้อ่านในฐานะชมุชนความทรงจ�า ตัวเน้ือหาและการถ่ายทอด 
เป็นความทรงจ�าวัฒนธรรม แต่ผลที่มีต่อกลุ่มคนคือการนิยามตนเองซึ่งกันและกันภายในกลุ่มผ่านอดีต หรือสถาบัน
ทางสังคมผู้ถ่ายทอดอดีต เช่น สถาบันสื่อ ผู้รับการถ่ายทอดและผู้ถ่ายทอดความทรงจ�าจะถูกอธิบายด้วยมโนทัศน์
เรื่องความทรงจ�าร่วม 

ในกรณีความทรงจ�าเรื่องการเลิกทาสของไทย ความทรงจ�าดังกล่าวถูกร�าลึกในหลายรูปแบบ นับตั้งแต่ 
ยังไม่สิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และถูกถ่ายทอดผ่านสื่อเรื่อยมาก่อน พ.ศ.2505 ที่รพีพร
เขยีนนวนยิายเรือ่งลกูทาสในการท�าความเข้าใจการถ่ายทอดความทรงจ�าแห่งชาตผ่ิานวรรณกรรม เราจะวางลกูทาส
ลงในภาพต่อของพธิกีรรมร�าลกึหรอืปฏบิตักิารความทรงจ�า หรอืปฏิบตักิารเล่าเรือ่งอืน่ ๆ  ว่าด้วยการเลกิทาสในสยามประเทศ  
ในการกระท�าดังกล่าว ให้สังเกตความจริงข้อหนึ่งคือ วันเลิกทาสคือวันที่ 1 เมษายนของทุกปี โดยเริ่มนับจาก 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2448 อันเป็นวันที่เลิกทาสได้ส�าเร็จทั้งกระบวนการ 

วันเลิกทาสถูกร�าลึกถึงอย่างเข้มข้นอีกครั้งในการร�าลึก 100 ปีการเลิกทาส ใน พ.ศ.2548 ทว่า วันเลิกทาส
ไม่ใช่วันส�าคัญท่ีเป็นวันหยุดราชการ ไม่มีพิธีกรรมร�าลึกวันเลิกทาสที่จัดโดยหน่วยราชการ ในฐานะสมาชิกในชุมชน
ความทรงจ�า เราย่อมพบว่าการเลิกทาสถูกร�าลึกควบคู่กับการร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ในวนัปิยมหาราช ทุกวนัท่ี 23 ตลุาคมของทุกปี ทีเ่ป็นวนัหยดุราชการและมพีธิกีรรมร�าลกึอย่างกว้างขวางโดยปัจเจกบคุคล 
และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ หรือแม้แต่นวนิยายเร่ืองลูกทาสเองท่ีว่าด้วยการเลิกทาส ก็เขียนขึ้น 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวาระวันปิยมหาราชด้วยเช่นกัน 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ข้อถกเถยีงเบือ้งต้นทีจ่ะขอเสนอในทีน่ีคื้อ ความทรงจ�าเร่ืองการเลิกทาสในประเทศไทยได้กลายเป็นนามนยั  

(metonymy) ของความทรงจ�าเกีย่วกบัพระปิยมหาราช นามนยัในทีน่ีห้มายถงึสิง่ทีอ่ยูต่ดิกบัอกีสิง่หนึง่จนกลายเป็น

ตวัแทนของสิง่น้ันได้ ในทฤษฎีวรรณคดยีคุใหม่ มกัใช้นามนยัเพ่ือบ่งชีก้ระบวนการเชือ่มโยงท่ีนามนยันัน้ ๆ  ถกูผลติสร้าง 

และถกูรบัรู ้กระบวนการดงักล่าวหมายรวมถงึการสถาปนาความสัมพันธ์ทีผ่นกึสองส่ิงเข้าด้วยกนั (ต่างกบัอปุลักษณ์

ที่สถาปนาความสัมพันธ์ที่เน้นความเหมือนคล้ายระหว่างสองสิ่ง) (Baldick, 2001: 154) 

การ “ผนกึ” ความทรงจ�าว่าด้วยการเลกิทาสเข้ากบัความทรงจ�าร่วมเกีย่วกบัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัวเป็นปฏิบัติการสืบเนื่องมาตั้งแต่การเริ่มร�าลึกถึงพระปิยมหาราชในสังคมไทยในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20  

ในขณะทีก่ารร�าลกึถึงพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัก็ได้กลายเป็นนามนยัของการร�าลึกถงึพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเช่นกัน ทั้งจากตัวอย่างที่ได้แสดงให้เห็นแล้ว และจากวัตถุที่ร�าลึกวาระพิเศษต่าง ๆ  

ที่จัดท�าโดยหน่วยงานรัฐ ตลอดจนหนังสือฉบับพิเศษและนิตยสารจ�านวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจการท�างาน 

ของความทรงจ�าในสังคมและวัฒนธรรมได้ดีข้ึน เราลองย้อนกลับไปดูจุดตั้งต้นของ “ปิยมหาราชร�าลึก” อันน�าไปสู่

การประกอบสร้างนามนัยดังกล่าว 

งานศึกษาชิน้ส�าคญัของนกัประวตัศิาสตร์ว่าด้วยการร�าลึกถงึพระปิยมหาราช ได้แก่ นธิ ิเอยีวศรีวงศ์ ([2536] 

2546) ที่เขียนหนังสือลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5 และข้อเขียนของเมาริซิโอ เปเลจจี (Maurizio Peleggi) ว่าด้วย 

ความทรงจ�าร่วมของคนไทยทีม่ต่ีอพระปิยมหาราช (Peleggi, 2004) นกัวิชาการทัง้สองเห็นพ้องกนัว่า พระปิยมหาราช

เป็นที่รับรู้ในหมู่คนไทยว่าเป็นผู้สร้าง “ความศิวิไลซ์” ให้เกิดขึ้นในสยามประเทศยุคนั้น ความคิดดังกล่าวถูกผลิตซ�้า

ในประวัติศาสตร์ฉบับทางการและในแบบเรียนโดยใช้หลักฐานอ้างอิงจ�านวนมากตามวิธีการทางประวัติศาสตร์  

ที่น่าสนใจก็คือฝั่งความสัมพันธ์กับอดีตในเชิงอารมณ์ความรู้สึกเองก็ให้น�้าหนักแก่ภาพลักษณ์ของพระปิยมหาราช 

ในฐานะ “บิดาแห่งไทยยุคทันสมัย” เช่นกัน ภาพลักษณ์ดังกล่าวของบิดาคือผู้สร้างและผู้ปกป้องคุ้มครอง มากกว่า

ภาพลักษณ์ของ “นักรบผู้เหี้ยมหาญ” ของบุรพมหากษัตริย์พระองค์อื่น (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2546: 23 - 24) และ 

ในฐานะความทรงจ�าแห่งชาติ ภาพลักษณ์ดังกล่าวถูกสร้างโดยรัฐมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน 

วตัถรุ่วมกบัสถานท่ีในฐานะ “พืน้ท่ีความทรงจ�า” (site of memory)* ซึง่ก่อร่างและกล่อมเกลาความรูส้กึร่วม 

แห่งชาติต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือพระบรมรูปทรงม้าและพระที่นั่งอนันตสมาคม พื้นที่ 

ความทรงจ�าทัง้สองประสานเข้ากนัอย่างดกัีบภาพลกัษณ์บดิาแห่งไทยยคุทันสมยั ทัง้ยงัมนียัส�าคญัต่อวฒันธรรมความทรงจ�า  

(memory culture—กล่าวอย่างง่ายคือปฏิบัติการหรือการแสดงออกต่าง ๆ ของความทรงจ�าในสังคม) ของไทย 

ในแง่ที่พิธีกรรมร�าลึกที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ความทรงจ�านี้เป็นปฏิบัติการอย่างเดียวกันกับที่พบในโลกตะวันตก 

ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะการสร้างอนุสาวรีย์ 

พระราชกรณยีกจิประการหนึง่ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทีไ่ม่ถกูกล่าวถงึเท่าใดนกัคือ 

ทรงสร้างวัฒนธรรมความทรงจ�าแบบใหม่ผ่านพื้นที่ความทรงจ�า นอกจากพระราชกรณียกิจด้านประวัติศาสตร์และ

โบราณคด ีทัง้ยงัทรงระมดัระวงัพระองค์เกีย่วกบัสถานะของพระองค์ในประวติัศาสตร์ภายหน้าในเชงิเปรยีบเทยีบกบั

บรุพมหากษตัริย์ (จันทร์ฉาย ภคัอธิคม, 2536: 10 - 11) นบัตัง้แต่สมยัอยธุยาถงึสมยัรัตนโกสนิทร์ตอนต้น การร�าลกึถงึ 

พระมหากษัตรย์ิอาจท�าในรปูแบบการเขียนถึงในพระราชพงศาวดาร การรจนาวรรณคดีประวติัศาสตร์เพือ่สดุดีวรีกรรม  

*พื้นที่ความทรงจ�าหมายถึง วัตถุ สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานศิลปะ บุคคลในประวัติศาสตร์ วันส�าคัญ ตัวบทต่าง ๆ รวมถึง

การกระท�าในเชงิสญัลกัษณ์ ทีท่�าหน้าทีใ่นการกกัเกบ็และถ่ายทอดความทรงจ�า โดยเฉพาะเมือ่กลุ่มคนถกูพรากจากส่ิงแวดล้อมทีเ่ป็นจรงิ 

ของความทรงจ�า (Erll, 2011: 23) ยกตัวอย่างเช่น คนใน



เลิกทาส ใน ลูกทาส: วรรณกรรมกับความทรงจ�าแห่งชาติ



หรอืการปลกูสิง่ก่อสร้างเป็นอนสุรณ์แล้วอทุศิถวาย แต่เมือ่เกดิการปฏวิตัเิทคโนโลยทีางภาพในโลกตะวนัตก พระบาทสมเดจ็ 

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระบรมราชชนกในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วักไ็ด้โปรดเกล้าฯ ให้มกีารฉาย

พระบรมฉายาลักษณ์หรือ “ภาพถ่าย” ของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อสื่อสารกับโลกที่กว้างไกลกว่า 

ราชส�านกัสยาม ปฏบัิตกิารดงักล่าวยิง่เข้มข้นขึน้ในราชส�านกัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ภาพถ่าย

ได้กลายมาเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมความทรงจ�า เพราะท�าหน้าที ่“บนัทกึ” เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ และถกูใช้เป็นอปุกรณ์ 

เมื่อคนต้องการ “ร�าลึก” ถึงเหตุการณ์นั้น เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสองวาระ 

ทัง้ พ.ศ.2411 และ พ.ศ.2416 ภาพถ่ายเหล่านัน้ถกูใช้เป็นพืน้ทีค่วามทรงจ�าของปวงชนชาวไทย ถกูท�าซ�า้จ�าหน่ายจ่ายแจก 

ให้ไปไว้ตามบ้าน ทั้งปรากฏในโลกออนไลน์และจะถูกดึงกลับมาใช้ร่วมกับการเขียนพระราชประวัติหรือแม้แต่ 

การบอกเล่า “ประวตัศิาสตร์” ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (Peleggi, 2004: 135 - 137) 

ถัดจากพระบรมฉายาลักษณ์ โครงการที่จดจารรัชสมัยของพระองค์ลงในวัฒนธรรมความทรงจ�าไทยคือ 

การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระบรมรูปทรงม้า ลานพระบรมรูปทรงม้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้าง 

ความทนัสมยัของสยามในแง่ภูมทิศัน์ทีส่ร้างลานกว้างในเมอืงตามอย่างยโุรป และสิง่ปลกูสร้างประเภท “อนสุาวรย์ีทรงม้า”  

(equestrian statue) ซึ่งมีธรรมเนียมสร้างให้แก่พระมหากษัตริย์ ผู้น�ากองทัพ หรือบุคคลส�าคัญมากตั้งแต่สมัยกรีก 

(จิดาภา โชติดิลก, 2559: 130 - 145) 

จุดเริ่มต้นของการสร้างพระบรมรูปทรงม้าคือ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกสมโภช เนื่องในอภิลักขิตสมัยที่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นเวลา 40 ปี ซึ่งยาวนานกว่าบูรพมหา

กษัตริย์พระองค์ใด เมื่อทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ได้มีการรับเงินบริจาคจากคนหลายกลุ่มท่ีระบุไว้ในพระราชด�ารัส

ตอบค�าถวายพระบรมรปูทรงม้าว่า ประกอบด้วย “พระบรมวงศานวุงศ์ ท่านผูม้บีรรดาศกัดิ ์ทัง้อาณาประชาราษฎร” 

จนสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชด�าเนินไปเปิด 

พระบรมรปูฯ ด้วยพระองค์เอง ในค�าจารึกจากฐานพระบรมราชานุสาวรีย์มข้ีอความตอนหน่ึงว่า “ทรงพระสุขุมปรีชาสามารถ 

สอดส่องวินิจฉัยในคุณโทษแห่งประเพณีเมือง ทรงปลดเปลื้องโทษน�าประโยชน์มาบัญญัติ” และอีกตอนหนึ่งคือ  

“พระองค์จึ่งเปนปิยมหาราชที่รักของมหาชนทั่วไป” (ศักดิ์ชัย บุญมา และคณะ, 2559: 64) 

“ประเพณีเมือง” ที่อ้างถึงข้างต้นน่าจะมีหลายประการ ประเพณีเมืองประการหนึ่งที่ถูกยกเลิกในรัชสมัย

คอืการมทีาสในสยาม “ประเพณเีมอืง” ดงักล่าวทรงให้เลิกเสียและเป็นผลส�าเร็จนบัแต่ พ.ศ.2448 นีค้อืร่องรอยแรก

ทีแ่สดงให้เหน็การ “ผนกึ” เข้าด้วยกนัระหว่างพระบรมรูปทรงม้ากบัการร�าลึกถงึการเลิกทาส ซ่ึงทัง้คูค่อืตัวแทนของ

สยามยคุใหม่ ยิง่ไปกว่านัน้ ในการสมโภชวาระนัน้มกีารเน้นย�า้พระราชกรณยีกจิเรือ่งการเลิกทาส โดยจัดให้มีริว้ขบวนพเิศษ  

“อภัยทาน” กอปรกบัค�ากล่าวถวายบังคมในพธิเีปิดพระบรมรปูฯ มกีารสรรเสรญิพระราชกรณยีกจินีด้งัปรากฏหลกัฐาน 

ในราชกจิจานเุบกษา (ญาณนิ ีไพทยวฒัน์, 2553: 2) อย่างไรก็ตาม นอกจากการจดัสร้างอนสุาวรย์ีทรงม้าและลานกว้าง 

ตามอย่างยุโรปแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาฤกษ์ก่อรากพระที่นั่งอนันตสมาคม 

ในปีเดยีวกนั ความหมายของพระทีน่ัง่อนันตสมาคมก้องสะท้อนกบัพระบรมรปูทรงม้า ดงัปรากฏว่าหลงัจากพระบาทสมเดจ็ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต (พ.ศ.2453) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

ภาพเขยีนสเีฟรสโกขนาดใหญ่ท่ีพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมทีส่ร้างแล้วเสรจ็ใน พ.ศ.2458 ภาพเขยีนสเีหล่านัน้เปรยีบเสมอืน  

“ภาพเหมอืนตวัเองของสยาม” (ศรณัย์ ทองปาน, 2556) หนึง่ในภาพเหล่านัน้คอืภาพท่ีแสดงพระราชกรณยีกจิการเลกิทาส  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืนกลางภาพ รายล้อมด้วยทาสท่ีปลดเปลื้องโซ่ตรวนแล้ว ท้ังยัง 

มีค�าจารึก “อภัยทาน” เช่นเดียวกับริ้วขบวนพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อสมโภชการเปิดพระบรมรูปทรงม้า 
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ภาพที่ 2 จิตรกรรมเฟรสโกว่าด้วยเหตุการณ์เลิกทาสในพระที่นั่งอนันตสมาคม

ที่มา: https://thestandard.co/ananta-samakhom-palace

ส่วนพระราชสมัญญานาม “ปิยมหาราชเจ้า” สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 

ทรงเป็นผูค้ดิถวาย ทัง้ทรงอธบิายว่าพระราชสมญัญานามดังกล่าวได้แบบอย่างมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอนิเดยี  

(พระราชสมัญญานามคือ “ปิยะทัสสี”) และพระเจ้าดิสผู้ครองอนุราชบุรีแห่งลังกา (พระราชสมัญญานามคือ  

“เทวานมัปิยะดสิ”) ซึง่ราษฎรถวายให้เป็นการพเิศษ (สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ, 2546: 

268, อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม, 2557: 3) พระราชสมัญญานาม “ปิยมหาราช” ได้กลายเป็นนาม  

“วันปิยมหาราช” ก�าหนดให้มีครั้งแรกในวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2455 ในฐานะวันส�าคัญและเป็นวันหยุดราชการ  

คล้ายธรรมเนยีมทีป่รากฏในนานาประเทศโดยเฉพาะในทวปียโุรปตัง้แต่ปลายครสิต์ศตวรรษที ่19 และต้นครสิต์ศตวรรษ 

ที่ 20 

วนัปิยมหาราชก�าหนดขึน้เพือ่ร�าลกึถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วในฐานะมหาบรุุษผู้น�าความเจรญิ 

มาสูป่ระชาชาติ ธรรมเนยีมเกีย่วกบัวนัปิยมหาราชนีป้ฏิบตัสิบืเนือ่งมาแม้กระทัง่ยคุสมยัหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง

ท่ีความหมายของสถาบันพระมหากษตัรย์ิถกูเขยีนขึน้ใหม่โดยรัฐ ปัจจุบนัทุกวนัที ่23 ตุลาคม นสิิตนกัศกึษา ข้าราชการ 

พ่อค้า ประชาชนจะน�าพวงมาลาไปวาง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ในจังหวัดต่าง ๆ  (Peleggi, 2004: 142) ศูนย์กลาง

แห่งการประกอบพิธีกรรมร�าลึกในวันปิยมหาราชยังคงเป็นบริเวณพระบรมรูปทรงม้า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยังคงมีธรรมเนียมเดินทางไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าในวันปิยมหาราชของทุกปี นักประวัติศาสตร์ยอมรับว่า

วนัปิยมหาราชเป็นวนัร�าลกึถงึพระมหากษตัรย์ิทีส่�าคญัทีส่ดุของไทย (ในช่วงก่อน พ.ศ.2559) (นธิ ิเอียวศรีวงศ์, 2558: 30)

นอกจากพิธีกรรมร�าลึกท่ีช่วยท�าให้ความหมายของวันปิยมหาราชแน่นแฟ้นขึ้นแล้ว ในเอกสารที่กล่าวถึง

วันส�าคัญของไทยยังกล่าวถึงวันปิยมหาราชโดยโยงเข้ากับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยูห่วัว่า “พระราชกรณยีกจิส�าคญัยิง่คอืการเลกิทาส” (ล�าจลุ ฮวบเจรญิ, 2553: 71) บางแหล่งกล่าวว่า “วนัปิยมหาราช  

หมายถงึวนัคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระมหากษตัรย์ิผูท้รงมพีระมหากรณุาธคิณุ 

เป็นอเนกประการ พระราชทานชีวิตใหม่ ให้อิสรภาพแด่ปวงชน โดยทรงประกาศเลิกทาส ทรงปรับปรุงและพัฒนา

ระบบการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย” (ประชิด สกุณะพัฒน์ และอุดม 

เชยกีวงศ์, 2549: 309) 



เลิกทาส ใน ลูกทาส: วรรณกรรมกับความทรงจ�าแห่งชาติ



เกลยีวสมัพนัธ์ระหว่างพระปิยมหาราชในวฒันธรรมความทรงจ�าของไทย พธิกีรรมร�าลกึ และประวตัศิาสตร์

ทางการท�าให้คนไทย “มองสถาบนัทางการเมอืงและสังคม วิถชีวีติของตนเอง และส่ิงทีตั่วเข้าไปสัมพันธ์เกีย่วข้องด้วย  

ว่าล้วนมีต้นก�าเนิดจากรัชกาลพระปิยมหาราชทั้งสิ้น พระปิยมหาราชเป็นส�านึกทางประวัติศาสตร์ที่แยกออกจาก 

ชีวิตคนไทยไม่ได้” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2558: 30) แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือภาพลักษณ์ของบิดาแห่งความเจริญของสยาม

ถกูบบีอดัควบรวมกบันามนยัชดุอืน่อีกมากในการร�าลึกถึงปิยมหาราชและส่งผ่านมาสู่ชมุชนความทรงจ�าในต้นทศวรรษ 2560 

ข้อเสนอส�าคัญในที่นี้คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยมหาราชทรงมีสถานะเป็น

บดิาแห่งความเจรญิของสยาม ความเจรญิหรอืความศิวไิลซ์จงึเป็นนามนยัของพระปิยมหาราชร�าลกึ และในทางกลับกัน 

พระปิยมหาราชร�าลึกก็เป็นนามนัยของรากหางความศิวิไลซ์โดยรวมของสยามยุคใหม่ด้วย ใน พ.ศ.2451 มีพิธีเปิด

พระบรมรปูทรงม้า พระทีน่ัง่อนนัตสมาคมสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ.2458 สถานทีท่ัง้สองยงัเป็นนามนยัของความเจรญิ

ทีว่างรากฐานโดยพระปิยมหาราชและเป็นนามนยัของพระปิยมหาราชร�าลึกด้วย เพราะถกูใช้เป็น “ภาพเหมือนตวัเอง”  

(self-portrait) ด้วย เช่นเดียวกับภาพเขียนสีเฟรสโกภายในพระที่นั่งอนันตสมาคม ส่วนการเลิกทาส อันเป็น 

พระราชกรณียกิจส�าคัญก็มีสถานะเป็นนามนัยของความเจริญเช่นกัน เพราะเป็นผลมาจากการ “สอดส่องวินิจฉัย

คณุโทษแห่งประเพณีเมือง” จงึโยงเข้ากบัพระบรมรปูทรงม้า การเลกิทาสและพระบรมรปูทรงม้าผนกึอยูกั่บพระราชสมัญญา 

พระปิยมหาราชเหมอืนกนั ดงัน้ันเมือ่ก�าหนดให้มวีนัปิยมหาราช ทัง้การเลกิทาสและพระบรมรปูทรงม้า (และพระทีน่ัง่

อนนัตสมาคมทีเ่ป็นพืน้หลงั) จงึถกูร�าลกึถงึโดยปรยิาย และขยายตวัไปยงัปฏบิตักิารอืน่ ๆ ท่ีสมัพนัธ์กับพระบาทสมเดจ็ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและวันปิยมหาราช 

วธิคีดิทางประวตัศิาสตร์เป็นสิง่ท่ีท้ังปะทะและประสานกบัความทรงจ�าวฒันธรรม ดงันัน้ ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ  

(2531: 60) จึงได้พยายามชี้ประเด็นโดยตั้งต้นจากภาพเฟรสโกการเลิกทาสในพระที่นั่งอนันตสมาคมว่า ทาสไทย 

ต่างกับทาสในบริบทตะวันตก การเลิกทาสตามต้นแบบตะวันตกเป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ มิใช่เพียงการต่อต้าน

เรื่องทางวัตถุและความเป็นอยู่อันเลวร้ายของทาส ทาสไทยหลายคนจึงเป็นทาสที่ปล่อยแล้วไม่ยอมไป กล่าวคือ  

ทาสไทยไม่ตระหนกัถงึความส�าคญัหรอืความยิง่ใหญ่ของปัจเจกชนเท่ากบัทาสตามต้นแบบตะวนัตก ส่วนนธิ ิเอยีวศรวีงศ์  

(2558, 2561) เสนอว่าปัจจัยการเลิกทาสของไทยเกี่ยวข้องกับการรวมศูนย์พระราชอ�านาจ และยังไม่มีการศึกษา

เรือ่งทาสไทยจากบรบิทโลกและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ท�าให้ “เกิดความเข้าใจผดิเกีย่วกบั “ทาส” ในเมอืงไทย 

กันแพร่หลายมากขึ้น นับตั้งแต่หุ่นขี้ผึ้งไปจนถึงนวนิยายและละครทีวี” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2561: 30)

ความเห็นของนกัประวัตศิาสตร์ข้างต้นอาจโต้แย้งได้ด้วยการกลับไปอ่านนวนยิายเร่ืองลูกทาสผ่านมมุมอง

ความทรงจ�าวฒันธรรม ลกูทาสน�าเสนอส�านกึเรือ่งเสรภีาพของปัจเจกบคุคล โดยแทนทีจ่ะมองว่าทัง้หุน่ขีผ้ึง้ นวนยิาย 

และละครโทรทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของ “ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ‘ทาส’ ในเมืองไทย” ความทรงจ�าวัฒนธรรมกลับมอง

สิง่เหล่านัน้ในฐานะองค์ประกอบหน่ึงของวัฒนธรรมความทรงจ�าทีน่�าไปสูก่ารวนิจิฉยัว่า เพราะเหตใุดชมุชนความทรงจ�า 

จึงเลือกจดจ�าและผลิตซ�้าสิ่งที่นักประวัติศาสตร์มองว่าเป็นความเข้าใจผิด

ตวัอย่างทีน่กัประวตัศิาสตร์อ้างถึงคอื “หุน่ขีผ้ึ้ง” หุน่ขีผ้ึง้ในพพิธิภัณฑ์หุน่ขีผ้ึ้ง (จงัหวดันครปฐม) เป็นหุน่ทาส 

ถูกเฆี่ยน บนหลังมีรอยหวาย และมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับบนบัลลังก์ ฉากนี้เป็นการ

จ�าลองเหตุการณ์เลิกทาสอันเป็นนามนัยของความเจริญ และความเจริญเป็นนามนัยของพระปิยมหาราชร�าลึก 

ดงัได้กล่าวแล้ว เช่นเดยีวกบัในนวนยิายและละครโทรทศัน์ทีผู่กเร่ืองเป็นนยิายวรีคติ (romance) และต่อมาได้ถกูรบัรู้ 

ในฐานะนามนัยหรือถูกใช้ประโยชน์ในฐานะนามนัยของการร�าลึกถึงเหตุการณ์การเลิกทาส การเลือกจดจ�า 

กับความเข้าใจผิดอาจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน โดยไม่ตัดสินว่าผิดหรือถูก ความทรงจ�าวัฒนธรรมจะเข้ามาท�าความเข้าใจ 
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หุน่ข้ีผึง้ นวนยิาย และละครโทรทศัน์ในฐานะสือ่ถ่ายทอด “ความรู้สกึร่วมแห่งชาต”ิ อนัมีความส�าคญัยิง่ในฐานะพลัง

ที่ขับเคลื่อนประชาชาติได้

ลูกทาส: วรรณกรรมกับความทรงจ�าหลากหลายกระแส 

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความทรงจ�าวัฒนธรรม แอนน์ ริกนีย์กล่าวว่า “ในขณะที่อนุสาวรีย์สร้างด้วยหิน

ตัง้ตรงึอยู ่ณ สถานทีแ่ห่งใดแห่งหนึง่ เรือ่งราวกลบัเดินทางได้” (Rigney, 2012: 20) กรณกีารร�าลึกถึงพระปิยมหาราช

ในวัฒนธรรมความทรงจ�าของไทย จึงเกิดปฏิบัติการที่กว้างไกลกว่าพระบรมรูปทรงม้าและพระที่นั่งอนันตสมาคม 

รวมทั้งกว้างไกลกว่า “กรอบเวลา” ท่ีการร�าลึกถึงพระปิยมหาราชไม่จ�าเป็นต้องท�าจ�าเพาะในวันปิยมหาราชเท่านั้น 

ในทีน่ีจ้ะวเิคราะห์นวนยิายเรือ่งลกูทาสตามข้อเสนอของนกัความทรงจ�าวฒันธรรมศกึษาโดยทดลองวางตัวบทวรรณกรรม 

ลงในเครอืข่ายพหสุือ่ (plurimedial dynamic) ทีก่ว้างกว่าโดยเน้นพจิารณาเครอืข่ายท่ีวรรณกรรมเรือ่งน้ัน ๆ  สงักดัอยู่  

เมื่อศึกษาตัวบทประเภทนวนิยาย จุดตั้งต้นที่ดีคือการสอบสวนว่านวนิยายเรื่องนั้นหยิบเลือก หมุนเวียน และท�าใหม่

เรือ่งเล่าทีเ่ล่าถงึเรือ่งเดียวกนัอย่างไร และให้พจิารณาด้วยว่านวนยิายเรือ่งนัน้ส่งผลอย่างไรต่อการรบัรูเ้หตุการณ์หรอื

พัฒนาการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Rigney, 2017: 291) ดังนั้น การศึกษานวนิยายเรื่องลูกทาสของรพีพร ในฐานะ 

ปฏิบัติการความทรงจ�าจะกระท�าด้วยการเชื่อมโยงนวนิยายเรื่องนี้เข้ากับวัฒนธรรมวรรณศิลป์และวัฒนธรรม 

ความทรงจ�า*

1. ลูกทาส กับกรอบทางสังคมเรื่องความทรงจ�า

โมรสิ ฮาล์บวักส์เป็นผูน้�าเสนอความคดิว่าด้วยอทิธพิลของสงัคมทีม่ต่ีอการสร้างความทรงจ�าของปัจเจกบคุคล  

เมื่อความทรงจ�าของปัจเจกบุคคลมีลักษณะพ้องกันจึงท�าให้เกิดความทรงจ�าร่วม ไปจนถึงการสร้างสายสัมพันธ ์

ภายในกลุ่มชนผ่านความทรงจ�า ฮาล์บวักส์เรียกเงื่อนไขท่ีท�าให้เกิดความสัมพันธ์ดังกล่าวว่า “กรอบทางสังคม 

เรื่องความทรงจ�า” (social framework of memory) แนวคิดเรื่องกรอบทางสังคมนี้อาจน�าไปประสานกับแนวคิด

เรื่องวาทกรรม (D/discourse) ท่ีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ อ�านาจ และภาษาได้ในแง่ที่ว่า กรอบทางสังคม

ถ่ายทอดและตีความเน้ือหาของความทรงจ�าร่วม อันมีที่มาจากการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ร่วมที่เก่ียวข้อง

กับกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (Erll, 2011: 16) นอกจากนั้น ในมุมมองจิตวิเคราะห์ วรรณกรรมเปรียบเสมือนความฝัน

ท่ีถ่ายทอดด้วยภาษา ความฝันดเูหมอืนเป็นของปัจเจกบคุคลแต่กห็ลอมสร้างด้วยปฏสิมัพนัธ์ทีปั่จเจกบคุคลมต่ีอบคุคลอืน่  

ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจความทรงจ�าวัฒนธรรมในลูกทาส และลูกทาสในฐานะความทรงจ�าวัฒนธรรมให้ดีข้ึน ในหัวข้อนี้

จึงจะกล่าวถึงวาทกรรมว่าด้วยทาสไทยที่ถูก “ถ่ายทอดและตีความ” ในการเขียนวรรณกรรมเรื่องนี้ 

กล่าวเฉพาะวาทกรรมเรื่องทาสไทย ญาณินี ไพทยวัฒน์ (2553: 2 - 9) ได้ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจว่า  

พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.124 เลิกได้ส�าเร็จใน พ.ศ.2448 ก่อนหน้า ในสมัยรัชกาลที่ 4 วาทกรรมเร่ืองทาส 

ในประเทศไทยมีอยู่เพียงสองกระแสคือ กระแสที่ไม่เห็นด้วยกับการเลิกทาสและกระแสท่ีเรียกร้องให้มีการเลิกทาส 

วาทกรรมกระแสหลงัถูกสรา้งโดยชาวตา่งชาติ ตวัอย่างเชน่ ข้อเขยีนของหมอบรดัเลยท์ีต่ีพมิพ์ในบางกอกรคีอร์เดอร์ 

และข้อเขียนของแหม่มแอนนา เลียวโนเวนส์ (Anna Leonowens) ท่ีเข้ามาสอนภาษาอังกฤษในราชส�านัก 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

*ดูแนวทางการศึกษาวรรณกรรมด้วยแนวคิดความทรงจ�าวัฒนธรรมเพิ่มเติมใน นัทธนัย ประสานนาม (2562: 45 - 117)



เลิกทาส ใน ลูกทาส: วรรณกรรมกับความทรงจ�าแห่งชาติ



ประเด็นที่น่าสนใจส�าหรับวาทกรรมว่าด้วยทาสในยุคก่อนรัชกาลท่ี 5 คือข้อเขียนของนางเลียวโนเวนส์ 

ที่ถูกน�าไปดัดแปลงเป็นงานเขียนเรื่องอื่น ๆ และเดินทางสู่สื่อประชานิยมไปไกลทั่วโลก โดยเฉพาะหนังสือ The  

Romance of Harem (พมิพ์ครัง้แรก ค.ศ.1872) เนือ้หาในหนงัสือเล่มนีก้ล่าวถงึลกูศษิย์ของนางเลยีวโนเวนส์คนหน่ึง 

คอื เจ้าจอมมารดาซ่อนกลิน่ ผูไ้ด้อ่านหนงัสอื Uncle Tom’s Cabin* (พมิพ์รวมเล่มครัง้แรกใน ค.ศ.1852) นวนยิายเรือ่งนี ้

เป็นผลงานของนกัประพนัธ์สตรชีาวอเมรกินันามว่า แฮร์เรยีต บีเชอร์ สโตว์ (Harriet Beecher Stowe) หนงัสอืเล่มนี ้

ปลุกศรัทธาผู้เข้าร่วมขบวนการต่อต้านทาสในสหรัฐอเมริกาจนน�าไปสู่สงครามกลางเมือง นักประวัติศาสตร์เสนอว่า

ช่วงเวลาทีน่างเลยีวโนเวนส์อยูใ่นสยามตรงกบัสมยัสงครามกลางเมอืงในสหรฐัอเมรกิา “จงึไม่น่าสงสยัอะไรทีค่รแูหม่ม

สอนภาษาอังกฤษให้ ‘ลูกผู้ดี’ จากสิงคโปร์ จะมีหนังสือแสนสุดฮิตเล่มนั้นติดมือมาด้วย และกลายเป็นการบ้าน 

อ่านนอกเวลาให้ลูกศิษย์ของเธอในบางกอก” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2551: 110) 

เจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่นผู้ปรากฏตัวในหนังสือของนางเลียวโนเวนส์ประทับใจเรื่องราวใน Uncle Tom’s 

Cabin มากถงึขนาดลงนามในจดหมายถึงนางเลยีวโนเวนส์เป็นชือ่ใหม่ว่าแฮร์เรยีต บเีชอร์ สโตว์ ซ่อนกลิน่ (ชาญวทิย์ 

เกษตรศิริ, 2551: 114) ประเด็นที่ชวนคิดคือ เรื่องเล่าของนางเลียวโนเวนส์ เจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่น และนวนิยาย 

Uncle Tom’s Cabin ถูกยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของวาทกรรมว่าด้วยทาสในสังคมไทยโดยนักประวัติศาสตร์  

ดังงานที่ได้อ้างถึงแล้วทั้งของ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2551) ญาณินี ไพทยวัฒน์ (2553) และ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2561) 
แต่ก่อนท่ีนกัประวตัศิาสตร์จะกลบัไปทบทวนวาทกรรมว่าด้วยทาส นวนยิายเร่ืองลกูทาสได้กลบัไปทบทวน

วาทกรรมดังกล่าวแล้ว นอกจากกล่าวถึงประวัติศาสตร์ทาสที่อยู่ในอารยธรรมตะวันตกนับแต่ยุคที่มีการรบพุ่งกัน 
ระหว่างชาวสปาร์ตากับเฮลอตส์ (รพีพร, 2556: 40) แล้ว ลูกทาสยังอ้างถึงสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา  
“เวลานี้อารยประเทศเขาเลิกทาสกันจนหมดแล้ว แม้ว่าบางประเทศจะเกิดสงครามกลางเมืองข้ึนเขาก็ไม่ย่นย่อ 
มนษุยธรรมย่อมอยู่เหนอืมนษุยชาต ิแล้วเขากช็นะ ฝ่ายเรากค็วรจะต้องชนะด้วย คอืทาสจะต้องหมดไปจากเมอืงไทย”  
(รพีพร, 2556: 24) หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ จากตอนที่แก้วไปช่วยพระนิติธรรมลือชาคัดหนังสือ “แก้วนั้นมุ่งหน้า 
แต่จะลอกประวัติการเลิกทาสที่อเมริกา … เจ้าแก้วประทับใจในความองอาจของจอห์น บราวน์ ผู้ใช้อาวุธต่อต้าน
ประเพณใีช้ทาสเมือ่ปี พ.ศ.2402 … เจตจ�านงอนับริสุทธิผุ์ดผ่องของจอห์น บราวน์ท่ีจะไม่ให้มทีาสข้ึนในเมอืงฝร่ังอเมรกิา 
เป็นที่เลื่องลือสรรเสริญ ถึงกับมีคนมาแต่งเป็นบทเพลงเอาไว้” (รพีพร, 2556: 86) 

ส่วนการอ้างถงึนวนยิาย Uncle Tom’s Cabin ทีอ่ยูใ่นวาทกรรมทาสไทย ให้สงัเกตจากการสร้างตวัละคร
ในลกูทาสทีเ่ป็นตวัแทนของอดุมการณ์ทีข่บัเค่ียวกนัระหว่างฝ่ายทีส่นับสนนุให้เลิกทาส (พระนติิธรรมลือชา) กบัฝ่าย
ที่ไม่ต้องการให้เลิกทาส (พระยาไชยากรและมาโนช) โดยเฉพาะพระนิติธรรมลือชากับมาโนชที่ต่างฝ่ายต่างก ็
หมายปองน�้าทิพย์ดุจกัน พระนิติธรรมลือชาเปรียบได้กับตัวละครชื่อเซนต์แคลร์ใน Uncle Tom’s Cabin  
ผู ้“เป็นตวัละครทีเ่ป็นตัวแทนของนายทาสทีว่พิากษ์วจิารณ์ระบบทาสอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่เข้าข้างคนผิวขาวด้วยกนั”  
(อนงค์นาฏ เถกงิวทิย์, 2546: 22) ไม่ผิดกบัพระนิตธิรรมลอืชาผูม้หัีว “ก้าวหน้า” และสนบัสนนุการเลกิทาสอย่างเตม็ท่ี
ในฐานะโครงการสร้างความศวิไิลซ์แห่งชาตแิละเพือ่มนษุยธรรม ฝ่ายมาโนชเทยีบได้กบัตัวละครชือ่ลกีรทีี ่“ใจอ�ามหติ 
... อากปักริยิากน่็ารงัเกยีจด้วยไม่ว่าจะเป็นการชอบถ่มน�า้ยาเส้นลงพ้ืน รวมท้ังลงบนเท้าของทาส หรือการใช้มอืลบูคล�า
ร่างกายของทาสสาวอย่างกักขฬะ” (อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์, 2546: 26 - 27) มาโนชมีความอ�ามหิตและใช้อ�านาจ

*The Romance of Harem แปลเป็นไทยโดย อบ ไชยวส ุใช้ช่ือ นยิายรักในราชส�านกัฝ่ายใน ฉบบัภาษาไทยพมิพ์ครัง้แรก 

ใน พ.ศ. 2493 ส่วนปีที่พิมพ์ Uncle Tom’s Cabin ตรงกับ พ.ศ. 2395 อันเป็นปีที่ 2 ในรัชกาลที่ 4 และเป็นปีก่อนที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะประสูติ 1 ปี หนังสือเล่มน้ีฉบับภาษาไทยมีช่ือว่า กระท่อมน้อยของลุงทอม แปลโดย อ.สนิทวงศ์  

พิมพ์ซ�้าหลายครั้งนับแต่ พ.ศ.2495



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



กระท�ากับทาสสาวอย่างเดียวกับที่ลีกรีท�า อิทธิพลจากเร่ือง Uncle Tom’s Cabin และประวัติศาสตร์การต่อสู้ 
เพือ่เลกิทาสในสหรฐัอเมรกิาแสดงให้เหน็ “การหยบิเลือก หมนุเวียน และท�าใหม่จากเร่ืองเล่าทีเ่ล่าถึงเร่ืองเดียวกนั” 
(Rigney, 2017: 291) ตลอดจนความต่อเนือ่งในการสบืทอดวาทกรรมทาสไทยจากกระแสต่อต้านการมทีาสนบัต้ังแต่
สมัยรัชกาลท่ี 4 ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการให้น�้าหนักแก่การเลิกทาสผ่านประสบการณ์ของทาสในฐานะปัจเจกบุคคล 
ซึ่งมีนัยที่จะได้อธิบายต่อไป

ญาณินี ไพทยวัฒน์ (2553: 5) น�าเสนอข้อมูลต่อไปว่า การเลิกทาสเป็นวาทกรรมที่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง 
ในสงัคมไทยแม้จะเสือ่มพลงัไปในช่วงหลงัเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 แต่เมือ่ถงึสมยัจอมพลสฤษด์ิ ธนะรชัต์ 
ก็กลับทรงพลังขึ้นอีก การกลับมาของวาทกรรมทาสไทยนี้สัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของนวนิยาย ลูกทาส และเรื่องสั้น 
“นางทาส” ของวรรณสิริที่เผยแพร่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว นับจากการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตร 
ในปลายทศวรรษ 2490 หลังจากน้ันยังได้สร้างเป็นภาพยนตร์ขนาด 35 มิลลิเมตร นางทาส ฉบับภาพยนตร ์
ได้รบัรางวลัพระสรุสัวดหีรอืตุก๊ตาทองสาขาภาพยนตร์ยอดเยีย่มใน พ.ศ.2506 (วรรณสริ,ิ 2536: 2, อ้างถงึใน ญาณินี  
ไพทยวฒัน์, 2553: 181) ทัง้ลกูทาส และ นางทาส จงึถอืว่าเป็นวรรณกรรมร่วมยคุร่วมรสนิยมและร่วมกระแสในวาทกรรม 
ทาสไทยชุดเดียวกัน*

ตวัอย่างพืน้ทีค่วามทรงจ�าอืน่ทีว่่าด้วยการเลิกทาสทีป่ระสานเข้ากบัการกลับมาของวาทกรรมการเลิกทาส

ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์อันน�ามาสู่การสร้างกรอบทางสังคมของความทรงจ�าคือ แบบเรียนตามหลักสูตร 

ระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2503 (ซึ่งการน�าไปใช้ในโรงเรียนย่อมพาดทับ พ.ศ.2505 - 2506  

ท่ีนวนิยายเร่ืองลูกทาสปรากฏขึ้นมา) ในฐานะความทรงจ�าทางการ (official memory) ท่ียังคง “วางโครงเร่ือง 

การเขียนประวัติศาสตร์ในแบบเรียนที่เน้นบทบาทของพระมหากษัตริย์ … วาทกรรมทาสไทยยังคงเกี่ยวข้องกับ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการเลิกทาสในสมัยของรัชกาลที่ 5” (ญาณินี ไพทยวัฒน์, 2553: 161) 

พิธีถวายบังคมของประชาชนชาวไทยในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ในวาระส�าคัญนี้จะมีการประพันธ์

อาศิรวาทสรรเสริญพระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่เสมอ  

ท�าให้พอสรุปได้ว่า ปฏิบัติการเหล่านี้นับเป็นกรอบทางสังคมของความทรงจ�าที่ก�าหนดให้ความทรงจ�าวัฒนธรรม 

ว่าด้วยเร่ืองทาสในสังคมไทยดูเหมือนว่าไหลไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังท�าให้เชื่อได้ว่า ลูกทาสคือผลผลิตของ

วัฒนธรรมความทรงจ�าในยุคนี้อย่างแท้จริง 

แล้วกรอบทางสงัคมของความทรงจ�าส่งผลกระทบต่อการประพนัธ์นวนยิายของรพพีรอย่างไร เพือ่ตอบค�าถามนี ้

ให้ย้อนกลบัไปพินจิพืน้ทีค่วามทรงจ�าทีล่กูทาสเกีย่วข้องอยูด้่วยคอื พระบรมรปูทรงม้า ในฐานะพืน้ท่ีส�าคญัในการร�าลึก 

พระราชกรณยีกจิเรือ่งการเลกิทาสตัง้แต่แรกสร้างจนถงึปัจจุบนัทัง้ยงัเป็นนามนยัของพระปิยมหาราชและของความเจริญ 

แห่งสยามทนัสมัยด้วย พระบรมรปูทรงม้ายงัปรากฏในตอนจบของนวนยิาย “เจ้าคณุและคณุหญงิ (แก้วและน�า้ทพิย์) 

จะพร้อมกนัคกุเข่าลงกราบพระบรมรปูสมเดจ็พระปิยมหาราชเจ้าสามคร้ังแล้วเงยหน้าขึน้พนมมอื … วันทีย่ีส่บิสามตุลาคม 

เวยีนมาครัง้ใด ครัง้นัน้ข้าพทุธเจ้าทัง้สองมอิาจลมืเลอืนภาพชวีติในอดตีซึง่ชโลมด้วยเลือดและน�า้ตาเสยีได้เลย” (รพพีร,  

2556: 554) และเป็นพื้นที่ความทรงจ�าที่ปรากฏซ�้าเสมอใน “เครือข่ายพหุสื่อ” ที่ขยายตัวจากนวนิยายเรื่องนี้ 

*“นางทาส” เป็นวรรณกรรมทีส่ร้างวาทกรรมทาสไทยได้อย่างโดดเด่นในบรบิทเครือข่ายพหสุือ่ แม้จะไม่ได้มุง่เน้นถ่ายทอด
ความทรงจ�าว่าด้วยการเลิกทาสเป็นการเฉพาะก็ตาม ดังที่ชื่อตัวละครเอก “อีเย็น” เข้าไปอยู่ในภาษาไทยปัจจุบัน เป็นภาษาปาก 
ที่ใช้เรียกในเชิงสัพยอกนัยว่าผู้ถูกเรียกมีฐานะต�่ากว่า หรือแสดงกิริยาอดทนต่อการถูกข่มเหงรังแกมากเกินความจ�าเป็น “นางทาส”  
กบั ลกูทาส มกัถกูดดัแปลงในสือ่อืน่และปรากฏในเวลาใกล้เคียงกนัเสมอ เมือ่ลูกทาสปรากฏทางโทรทศัน์ในปี 2557 “นางทาส” กก็ลับมา
ในปี 2559 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เช่นกัน อ่านการวิเคราะห์ “นางทาส” เพิ่มเติมได้ใน พินิจ หุตะจินดา (2537: 58 - 63, 
240 - 247)



เลิกทาส ใน ลูกทาส: วรรณกรรมกับความทรงจ�าแห่งชาติ



เมื่อรวมกับต้นก�าเนิดของการสร้างตัวบทนี้แล้วจึงกล่าวได้ว่า ลูกทาสเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมร�าลึก 

ทีม่ส่ีวนในการธ�ารงรกัษาความทรงจ�าว่าด้วยการเลกิทาสให้คงอยูใ่นวัฒนธรรมความทรงจ�าไทย ทัง้ยงัสะท้อนโต้ตอบ

กับโวหารว่าด้วยการเลิกทาสที่เริ่มกลับมาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในปลายทศวรรษ 2490 สืบเนื่องจนถึงสมัยจอมพลสฤษฏิ์ ธนะรัชต์ ดังบทสรุปอีกตอนหนึ่งในนวนิยายที่ว่า  

“เพราะภาพในอดีตนั้นแล้วที่อาศัยพระบารมีมหาราชเจ้าทรงดลบันดาลให้ไอ้แก้วลูกทาสในเรือนเบี้ยเขาได้มีวาสนา

เป็นถึงพระยาพานทอง แลได้หญิงคนรักมาแนบชีวิต ขอให้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาราชเจ้าจงยั่งยืน

สถาพรอยูใ่นความรูส้กึของคนไททกุคน นบัแต่ปัจจบัุนนีไ้ปสูอ่นาคตอนันรัินดรอย่าได้เสือ่มคลาย” (รพพีร, 2556: 554) 

2. ลูกทาส กับพระปิยมหาราชร�าลึกในวัฒนธรรมวรรณศิลป์ 

เมื่อทดลองวางลูกทาสลงในวัฒนธรรมวรรณศิลป์โดยเฉพาะในประวัติวรรณกรรมไทยสมัยใหม่ช่วงที ่

จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์เรอืงอ�านาจ บาหยนั อิม่ส�าราญ (2527: 53) เสนอว่า ลกูทาสน�าเสนอการด�าเนนิชวีติตามอดุมคต ิ

ของนักประพันธ์ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีนวนิยายเร่ืองร้อยป่า ของอรชร และพันธุ์ บางกอก อีกเร่ืองหนึ่งเท่านั้น 

ทีน่�าเสนอแนวคิดเป็นไปในแนวทางเดยีวกัน จึงกล่าวได้ว่าลูกทาสน�าเสนอแนวคดิทีโ่ดดเด่นต่างกบัวรรณกรรมเรือ่งอ่ืน 

ที่อยู่ร่วมยุคกัน เมื่อทดลองวางลูกทาสลงในภาพรวมผลงานของรพีพร นวนิยายเรื่องนี้ถูกจัดให้เป็น “นวนิยาย 

อิงประวัติศาสตร์” อยู่ในพัฒนาการช่วงที่สอง (พ.ศ.2505 - 2516) อันเป็นยุคที่นวนิยายของรพีพรเน้นหนัก 

ในประเภทเรงิรมย์ มนีวนยิายผ ีนวนยิายองิประวติัศาสตร์ และนวนยิายชวีติรักและครอบครัว (วรรณภา ช�านาญกิจ, 

2546: 43 - 76) ครั้นเมื่อวางลูกทาสลงในท�าเนียบผลงานนวนิยายของศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์เรื่องอ่ืน  

นักวิจารณ์สรุปเพียงว่า “รพีพร ใช้ภาษาสื่อความหมายชัดเจน สละสลวย ไพเราะ และเลือกใช้กลวิธีการประพันธ์

เหมาะสมกับตัวละครและเรื่อง บรรยายรายละเอียดได้เหมาะเจาะ ท�าให้ผู้อ่านเห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนไทย 

ในยุคสมัยนั้นอย่างเด่นชัด” (สีฟ้า และคณะ, 2553: 66)

ผลการทดลองขั้นต้น แม้จะท�าให้เห็นต�าแหน่งแห่งท่ีของลูกทาสในวัฒนธรรมวรรณศิลป์ก็จริง แต่ยัง 

ไม่แสดงให้เห็นศกัยภาพของลกูทาสในฐานะวรรณกรรมทีส่มัพนัธ์กบัความทรงจ�าแห่งชาต ิดงันัน้ในเบือ้งต้นจงึจะวาง

ลกูทาสลงในภาพต่อของวรรณกรรมประเภทเดยีวกนัและใกล้เคยีงกนัเสยีก่อน ข้อเสนอในทีน่ีค้อื ลกูทาสอาจจดัเป็น

นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ (วรรณภา ช�านาญกิจ, 2546: 58) หากมองว่าเนื้อเรื่องและฉากท้องเรื่องอิงกับเหตุการณ์

ในอดีต หรืออาจจัดเป็นนิยายวีรคติหากพินิจท่ีการกระท�าของตัวละครเอกท่ีเป็นพลังผลักดันของโครงเร่ือง  

แต่วัฒนธรรมวรรณศิลป์ที่เป็นส่วนหนึ่งของพระปิยมหาราชร�าลึกในวัฒนธรรมความทรงจ�าไทยคือ วรรณคดี

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีผู้ให้ค�าจ�ากัดความขอบเขตไว้ว่าเป็น “งานประพันธ์

ขนาดยาวที่มีเนื้อหามุ่งสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพียงพระองค์เดียว 

ซึง่มทีัง้ทีป่ระพนัธ์เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยอาจประพันธ์ขึน้ขณะทีพ่ระองค์ด�ารงพระชนม์ชพีหรือประพันธ์ข้ึน

หลังจากพระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว” (ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม, 2557: 7) 

ในวิทยานิพนธ์ของศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม (2557) ไม่ได้รวมลูกทาสไว้เป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดี

เฉลมิพระเกยีรตกิลุม่ดงักล่าว แม้ลกูทาสจะถกูเขยีนขึน้เพ่ือจดุประสงค์ในการเฉลิมพระเกยีรติพระปิยมหาราชก็ตาม 

สันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่า ลูกทาสเป็นบันเทิงคดีร้อยแก้วและไม่ปรากฏพระปิยมหาราชในฐานะ “ตัวละครเอก”  

ผิดกับงานเรื่องอื่นที่เป็นกลุ่มของข้อมูลของการวิจัยในวาระนั้น อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทั้งลูกทาสและวรรณคดี



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องอื่นอยู่ในวัฒนธรรมวรรณศิลป์และวัฒนธรรม 

ความทรงจ�าเดียวกัน การพิจารณาสายสัมพันธ์หรือลักษณะร่วมระหว่างลูกทาสกับงานกลุ่มนี้น่าจะท�าให้เข้าใจ 

เกลียวสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับความทรงจ�าแห่งชาติได้ดีขึ้น 

วรรณคดเีฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจ�าแนกได้เป็นสามกลุ่ม ประกอบด้วย 

1) วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชย์จนถึงเสด็จสวรรคต (พ.ศ.2411 - 2453)  

2) วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติที่ประพันธ์ขึ้นหลังจากเสด็จสวรรคตแล้วประมาณ 1 ปี (พ.ศ.2453 - 2454) และ  

3) วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติท่ีประพันธ์ข้ึนหลังจากเสด็จสวรรคตแล้ว 22 ปีเป็นต้นมา หรือตั้งแต่ภายหลัง 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ.2475 - 2529) เหตุที่ไม่ปรากฏการประพันธ์วรรณคดีประเภทดังกล่าวระหว่าง 

พ.ศ.2454 - 2475 เพราะเมื่อเปลี่ยนรัชกาล กวีหันมาประพันธ์วรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่วแทน จนกระท่ังมีการสนับสนนุจากรฐับาลจงึมกีารประพนัธ์ขึน้อกีครัง้ (ศกัดิช์ยั ตระกลูเลศิงาม,  

2557: 124) อย่างไรก็ตาม การร�าลึกถึงพระปิยมหาราชได้กระท�าในรูปแบบพิธีกรรมร�าลึกอย่างอื่นแล้ว 

การกลับมาของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ พ.ศ.2498  

ผลงานเร่ืองกลอนสุภาพประกวดเรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์สมแก ่

ความต้องการของชาติไทย ในยุคที่พระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัต ิประพันธ์โดยอุทัย รักษ์กุล ชนะการประกวด

ทีจ่ดัขึน้เนือ่งในวนัปิยมหาราช งานเขยีนเรือ่งนีป้ระพนัธ์ขึน้ก่อนเรือ่งลกูทาสฉบบับทละคร 7 ปี งานประพนัธ์ของอุทัย 

กล่าวถึงการเลิกทาสเป็นเนื้อหาส�าคัญตอนหนึ่ง ทั้งตอนท้ายยังได้กล่าวถึงราษฎรบริจาคเงินสร้างพระบรมรูปทรงม้า 

เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายและถวายพระพรให้พระองค์เสวยสุขอยู่บนสรวงสวรรค์ (ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม, 2557: 126) 

ผลงานของอุทัยชิ้นนี้เป็นจุดเปล่ียนของพระปิยมหาราชร�าลึกในวัฒนธรรมวรรณศิลป์ก่อนถึงยุคสมัยของลูกทาส  

หลังจากเว้นไประยะหนึ่งจึงปรากฏผลงานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวค�ากลอน 

(2517) ของมงคล ธูปกระจ่าง เบญจมราชาสุดี (2525) ของพระธรรมกิตติโสภณ (สมุท รชตวณฺโณ) และราชสดุดี

สมเด็จพระปิยมหาราช (2529) ของสุภร ผลชีวิน ตามล�าดับ เมื่อพินิจที่เนื้อหายิ่งย�้าให้เห็นว่า พระราชกรณียกิจเรื่อง

การเลกิทาสกลบัมามคีวามส�าคญัหลงั พ.ศ. 2475 ร่วมกบัพระราชกรณยีกจิอืน่ ได้แก่ การรักษาเอกราชของชาติและ

การประพาสต้น นับแต่งานของอทุยั รกัษ์กลุใน พ.ศ.2498 ในขณะทีว่รรณคดเีฉลมิพระเกยีรติในช่วง พ.ศ.2453 - 2454  

เน้นบันทึกเหตุการณ์การเสด็จสวรรคต แสดงความอาลัย ถวายพระราชกุศล และชี้ให้เห็นสัจธรรมว่าชีวิตไม่เที่ยงแท้ 

(ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม, 2557: 134)

เมื่อน�าวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมท้ังลูกทาสไปโยงเข้ากับ 

ภาพลักษณ์ของพระปิยมหาราชในพ้ืนที่ความทรงจ�าและพิธีกรรมร�าลึกท่ีได้กล่าวไปแล้ว ขอให้พิจารณาผลการวิจัย

ของศักดิช์ยั ตระกูลเลศิงาม (2557: 138, 201, 216) ทีจ่�าแนก “ภาพ” ของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ตามกลุ่มข้อมูลแต่ละช่วงระยะเวลา มีภาพบางภาพที่สอดคล้องกันและสัมพันธ์กับนามนัยของพระปิยมหาราชร�าลึก

ในวัฒนธรรมความทรงจ�าที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้คือ ความเจริญกับพระปิยมหาราชร�าลึกที่เป็นนามนัยของกันและกัน 

ภาพที่เกี่ยวข้องได้แก่ ภาพของกษัตริย์นักพัฒนาประเทศ ภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาประเทศให้ทัดเทียม 

ชาติตะวันตก ภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ภาพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักและ 

ทรงใกล้ชดิกบัราษฎร ภาพพระมหากษตัรย์ิผูท้รงเอาพระราชหฤทยัใส่ราษฎรทกุกลุม่ในสยาม รวมทัง้ภาพพระมหากษตัรย์ิ 

ผู้วางรากฐานประชาธิปไตย พระราชกรณียกิจที่ส�าคัญ “โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลิกทาส” (ศักดิ์ชัย ตระกูลเลิศงาม, 

2557: 268) สมัพนัธ์กับรากฐานประชาธิปไตยอันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวฒันาในมมุมองของรฐัสบืเนือ่งมาจนถงึ

ยุคสมัยในการแต่งลูกทาส ใน พ.ศ.2505 - 2506 ถ้ากลับไปพินิจซ�้าที่ผลงานของอุทัย รักษ์กุลใน พ.ศ.2498  



เลิกทาส ใน ลูกทาส: วรรณกรรมกับความทรงจ�าแห่งชาติ



การให้สิทธิเสรีภาพเป็นสิ่งส�าคัญหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ.2475 ในฐานะวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ

พระปิยมหาราชช้ินแรกหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงไม่ผิดวิสัยที่งานเขียนเรื่องดังกล่าวมีเนื้อหาที่ให้น�้าหนักแก่

พระราชกรณียกิจเรื่องการเลิกทาส เพราะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยตรง และช่วยท�าให้

เข้าใจได้ว่า เหตุใดการเลิกทาสจึงถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการแต่งเรื่องเพ่ือเฉลิมพระเกียรติใน พ.ศ.2505 ค�าตอบท่ีได ้

มาจากการพินิจ “กรอบทางสังคมเรื่องความทรงจ�า” ที่มีข่ายใยอยู่ในโลกของวรรณกรรมเอง

ข้อสงัเกตนีน่้าจะช่วยให้แสงสว่างได้บ้างโดยเฉพาะในปัญหาขดัข้องทีน่ธิ ิเอียวศรวีงศ์ (2558: 30) ท้วงตงิว่า  

เมื่อคนอ้างถึงพระราชกรณียกิจและยกพระราชหัตถเลขามามัก “ไม่มีบริบท ไม่มีทั้งบริบททางวรรณกรรม และไม่มี

ทัง้บรบิททางสังคม” ค�าตอบเบ้ืองต้นทีไ่ด้จากการศกึษาพระปิยมหาราชกบัการเลกิทาสในวฒันธรรมความทรงจ�าคือ 

“บริบท” ที่ท�าให้เข้าใจว่าเหตุใดพระราชกรณียกิจของพระปิยมหาราชบางเรื่อง (ในที่นี้คือการเลิกทาส) ถูกผลิตซ�้า

ในความทรงจ�าร่วมมากกว่าเรื่องอื่น 

3. ลูกทาส กับแนวการอ่านที่มีร่วมกันในสังคม  

ปัญหาที่ยังไม่มีนักวิชาการหรืองานวิชาการเรื่องใดกล่าวถึงคือ แม้ลูกทาสจะมีท่าทีในการน�าเสนอ

กระบวนการเลกิทาสในฐานะ “สิง่ทีไ่ด้รบัพระราชทาน” หรือเป็นผลผลิตของบริบทการเมอืง ผลผลติของกรอบทางสงัคม 

เรื่องความทรงจ�า หรือผลผลิตของพระปิยมหาราชร�าลึกในวัฒนธรรมวรรณศิลป์ท่ีแสดงให้เห็นแล้วข้างต้น แต่เม่ือ

ย้อนกลับไปพิจารณาแนวคิดของนวนิยายที่ “น�าเสนอการด�าเนินชีวิตตามอุดมคติของนักประพันธ์” (บาหยัน  

อิ่มส�าราญ, 2527) กอปรกับการพิจารณาโครงเรื่องทั้งโครงเรื่องหลักและโครงเรื่องรองของลูกทาสแล้วก็ชวนให้เกิด

ความพศิวงว่า มบีางส่วนไม่ลงรอยกนัอยูก่บัการวเิคราะห์ท่ีได้ปพ้ืูนให้เหน็ท้ังหมด ในหัวข้อนีจึ้งวเิคราะห์ “การตคีวาม

และถ่ายทอด” การเลกิทาสในลกูทาสในแง่ทีส่มัพันธ์กบั “อดุมคติของนกัประพันธ์” ตลอดจนชวีติทางสังคม (social 

life) ของลูกทาส หลังจากที่เขียนเสร็จ อันเป็นรูปแบบหนึ่งของ “การตีความและถ่ายทอด” ท่ีแสดงให้เห็นว่า

กระบวนการดังกล่าวยอกย้อน และมีการต่อรองกันระหว่างความทรงจ�าร่วมกับการตีความของรพีพรในฐานะ

ปัจเจกบุคคลที่อาจสังเคราะห์ให้เป็น “การเมือง” ในความหมายที่กว้างที่สุดได้ 

ในลูกทาส การเลิกทาสในฐานะพระราชกรณียกิจพระปิยมหาราชเร่ิมปรากฏต้ังแต่ตอนเปิดเร่ืองในฐานะ

ตวัเร่งปฏิกิรยิาให้เกดิความขดัแย้งภายในโครงเรือ่ง เหตกุารณ์คอื นางกิง่ (แม่ของแก้ว) ไปเหน็หนงัสอืราชการว่าด้วย

การเลกิทาส อีกตวัอย่างหนึง่คอื “เสยีงเล่า” ทีว่่า “การเลกิทาสเป็นพระราชประสงค์โดยตรงของล้นเกล้าฯ พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ก็ยังอุตส่าห์มีขุนนางผู้ใหญ่ที่มีใจกระด้างไม่สนับสนุนพระราชประสงค์อันเป็นคุณประโยชน์ต่อ

มนษุยชาต”ิ (รพพีร, 2556: 16) รวมท้ังการปรบัประเทศให้ทนัสมยัด้านอืน่ ๆ  ทีเ่กิดขึน้เป็นระยะ จนกระทัง่ตอนปิดเรือ่ง 

ที่พระบรมรูปทรงม้าดังได้เสนอไปแล้ว แต่การเดินทางของแก้วในฐานะตัวละครเอกกลับท้าทายแนวการตีความว่า 

การเลกิทาสเป็นสิง่ทีส่�าเรจ็ได้เพราะพระมหากรณุาธคิณุแต่ถ่ายเดียว เพราะการเลิกทาสส�าเร็จได้ด้วยกลุ่มคนท่ีเช่ือม่ัน 

ในความเท่าเทียมกนัของมนษุย์ และเหล่า “ทาสผูม้หัีวใจเป็นไท” ดังทีม่แีก้วเป็นตวัแบบ แม้จะเป็นเรือ่งแต่ง แต่ลูกทาส 

กแ็สดงให้เหน็ความตระหนกัใน “แนวคิดเรือ่งเสรภีาพของปัจเจกชน” ทีน่กัประวติัศาสตร์สนันษิฐานว่าอาจจะยงัไม่มี

ในความตระหนกัรูข้องเหล่าทาสไทยในสมยัรชักาลที ่5 (ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ, 2538: 60) เท่ากบัว่านวนยิายน�าเสนออดตี 

ในด้านที่ประวัติศาสตร์ไม่เขียนถึงได้ ทั้งยังชวนให้กลับทบทวนนัยส�าคัญของเหตุการณ์การเลิกทาสได้ในมุมมองใหม่ 

โดยอดีตที่ถูกเขียนใหม่นี้อาจเป็นไปเพื่อรับใช้บริบทที่อดีตนั้นถูกเขียนขึ้นด้วย 

ยิง่ไปกว่านัน้ สิง่ทีย่งัไม่มผีูใ้ดพเิคราะห์ให้เห็นถ่องแท้กค็อื ลกูทาสในฐานะพืน้ทีค่วามทรงจ�าสมัผสัใจคนในชุมชน 

ความทรงจ�าได้ดีกว่าพืน้ทีค่วามทรงจ�าอืน่อย่างไร ในเมือ่การเลกิทาสถกูน�าเสนอในวรรณคดเีฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็ 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัมาโดยตลอด แต่ไม่มตีวับทใดทีถ่กูบรโิภคและรบัรูอ้ย่างกว้างขวางเท่าลกูทาส หรอือกีนยัหนึง่ 

คือ “อยู่รอด” ในความทรงจ�าร่วมของสังคม อะไรที่ท�าให้ความทรงจ�าว่าด้วยการเลิกทาสที่น�าเสนอผ่านลูกทาส 

ไม่ถูกลืม ทั้งยังถูกทบทวนหรือรื้อฟื้นเรื่อยมา เพื่อตอบค�าถามนี้ให้กลับไปพิจารณาการน�าเสนอความทรงจ�า 

ผ่านขนบวรรณศิลป์ วิธีการเล่าเรื่อง ตลอดจนชีวิตทางสังคมของลูกทาสหลังจากพิมพ์เผยแพร่แล้ว

ลูกทาส เปิดเรื่องด้วย “อนุสนธิ” ที่ดูเหมือนว่ามิใช่ส่วนหนึ่งของบทที่ 1 ในนวนิยาย แต่มีส่วนในการก�ากับ

เหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ท่ีถูกอ้างองิโดยตลอดทัง้เรือ่ง เนือ้หาของ “อนสุนธ”ิ ว่าด้วยการประชมุเรือ่งการลดเกษยีณ 

อายคุ่าตัวลกูทาสระหว่างพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วักบัเคาน์ซลิเลอร์ ทีถ่กูแจกแจงรายนามอย่างละเอยีด  

ทัง้ยงัมกีารคดัพระบรมราชโองการประกาศเกีย่วกบัลกูทาสเมือ่วนัที ่8 ตลุาคม 2417 มาไว้ ดงันัน้อนสุนธนิีจ้งึมสีถานะ

เป็น “สารนอกตัวบทแบบปลอม” (false paratext)* เพราะแท้จริงแล้ว อนุสนธิน้ีเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ลูกทาส 

ถกูอ่านในฐานะ “นวนยิายองิประวตัศิาสตร์” เพราะท�าหน้าที ่“กกัเกบ็และถ่ายทอด” ข้อมูลความรูท้างประวตัศิาสตร์ 

รวมทั้งอ้างอิงถึงบุคคลจริงในประวัติศาสตร์จ�านวนมาก 

อีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ลูกทาสถูกอ่านในฐานะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์คือ การปิดเร่ืองที่พิธีกรรมร�าลึก

เนื่องในวันปิยมหาราช นวนิยายเรื่องนี้เป็นเสมือนเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ด้วยเหตุที่ว่า 

การบอกเล่าประวัติศาสตร์ไทยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ในยุคปรับประเทศให้ทันสมัยโดยมีพระมหากษัตริย์ 

เป็นศูนย์กลาง บูรพมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์จึงอาจถูกมองว่าเป็นเนื้อเดียวกัน ในประเด็นนี้อัสทริด แอร์ล  

(Astrid Erll) อธิบายว่า ในบริบทที่วรรณกรรมมีอิทธิพลต่อความทรงจ�าร่วมในสังคมใดสังคมหนึ่ง ในสังคมนั้น ๆ  

จะมีสิ่งที่เรียกว่า “แนวการอ่านที่มีร่วมกันในสังคม” (socially shared ways of reading) (Erll, 2011: 155) 

ในกรณลีกูทาส พลงัทีเ่ข้ามาก�ากบัคอืจารตีการเล่าประวัติศาสตร์กระแสหลกัทีม่พีระมหากษัตรย์ิเป็นศนูย์กลาง  

ท�าให้การดัดแปลงนวนิยายเรื่องน้ีในสื่ออ่ืนยังคงอ้างอิงกลับไปที่การ “อิงประวัติศาสตร์” อยู่เสมอ โดย “อนุสนธิ” 

ของนวนยิายและการปิดเรือ่งท่ีพระบรมรปูทรงม้ากเ็ป็น “แนวการอ่าน” ภาคบงัคบั เป็นความทรงจ�าวฒันธรรมทีส่�าคญั 

ของตัวบทที่ปรากฏโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น ลูกทาสฉบับละครโทรทัศน์ ที่ออกอากาศทางสถานีกองทัพบกช่อง 5 

เมื่อ พ.ศ.2544 มี ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เป็นผู้เขียนบทโทรทัศน์และผู้ก�ากับ ในตอนไตเติลเปิดเรื่องทุกครั้ง 

จะมีจิตรกรรมเฟรสโกบันทึกเหตุการณ์เลิกทาสที่พระที่นั่งอนันตสมาคมปรากฏขึ้นพร้อมกับพระปรมาภิไธยทุกครั้ง 

นอกจากนั้นในตอนแรกยังระบุว่า “ขอทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายละครเรื่อง ‘ลูกทาส’ เป็นเครื่องราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้า” โดยเปิดเรื่องจากข้อความใน “อนุสนธิ” ของนวนิยาย ลักษณะดังกล่าวนี ้

ปรากฏเช่นกันในละครโทรทัศน์เรื่องลูกทาส ฉบับ พ.ศ.2557 ก�ากับโดยธรธร สิริพันธ์วราภรณ์ ในลูกทาสฉบับนี้ 

นอกจาก “อนสุนธ”ิ ทีป่รากฏในฐานะ “ไวยากรณ์” ของเร่ืองแล้ว ฉากพิธกีรรมร�าลึกในวนัปิยมหาราชยงัถกูน�ามาใช้ 

 

*ค�าว่า “สารนอกตวับทแบบปลอม” (false paratext) ใช้ตาม สรณฐั ไตลงัคะ (2560: 161) และพัฒนาจากการวเิคราะห์ 

“false paratext” โดย Eco (1994: 19 - 21) ทั้งนี้ สารนอกตัวบท (paratext) หมายถึง วัสดุเสริมทั้งที่เป็นตัวอักษรและภาพที่ผนวก 

มากับตัวบทหลัก ในกรณีที่ตัวบทหลักเป็นหนังสือ สารนอกตัวบทจึงหมายรวมถึงหน้าปก ภาพประกอบ ช่ือเรื่อง ค�าอุทิศ ค�าน�า  

ค�าตาม ดัชนี สารบัญ และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้สร้างสวรรค์โดยผู้ประพันธ์ (Cuddon, 2013: 513) ในกรณีนวนิยายลูกทาส เหตุที่จัด 

“อนุสนธิ” ให้เป็นสารนอกตัวบทแบบปลอมได้เพราะ “อนุสนธิ” ดูเหมือนไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวบทหลัก หรือเนื้อหาในนวนิยาย และ

ดูเหมือนเป็น “วัสดุอื่น ๆ  ที่ไม่ได้สร้างสวรรค์โดยผู้ประพันธ์” แต่ “อนุสนธิ” ดังกล่าวกลับเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในนวนิยาย อันน�า

ไปสู่การหลอมสร้างแนวการอ่านที่มีร่วมกันในสังคม



เลิกทาส ใน ลูกทาส: วรรณกรรมกับความทรงจ�าแห่งชาติ



ในตอนเปิดเรื่อง เช่นเดียวกับการปรากฏของพระบรมรูปทรงม้าและพระท่ีนั่งอนันตสมาคม ก่อนที่หยดน�้าที่เกาะ 

ตามกระจกรถยนต์ของแก้วจะไหลย้อนพร้อมกับการหวนคิดถึงความทรงจ�าในอดีตของแก้วในฐานะทาส 

ภาพที่ 3 พระบรมรูปทรงม้าในละครโทรทัศน์ ลูกทาส (2557)

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=JRZltwJuWAc&t=3422s

สิง่ทีด่เูหมอืนว่าหายไปจาก “แนวการอ่านนวนยิายเรือ่งลกูทาสทีม่ร่ีวมกนัในสงัคม” คอืการอ่านความทรงจ�า 

ของวรรณกรรมเรื่องอื่นที่ปรากฏในลูกทาส การวิเคราะห์ความทรงจ�าของวรรณกรรม เกิดจากความคิดที่ว่า

วรรณกรรมมีความทรงจ�าเป็นของตนเอง ตัววรรณกรรมเป็นที่จดจ�าได้โดยชุมชนผู้อ่าน โดยเฉพาะวรรณกรรม 

ที่อยู่ในท�าเนียบวรรณกรรม (canon) หรือเป็นวรรณกรรมชิ้นเอก ย่อมได้เปรียบกว่าในการถ่ายทอดความทรงจ�า 

ทั้งเหตุการณ์ในอดีตที่ปรากฏในเนื้อหาและความทรงจ�าเกี่ยวกับตัวบทวรรณกรรมนั้น ๆ เอง (Erll, 2011: 75)

เม่ือเชือ่มโยงลกูทาสเข้ากบัวรรณกรรมทีบ่นัทกึเหตกุารณ์เดยีวกนัทีม่มีาก่อนหน้ากพ็บว่ามปีระเดน็น่าสนใจอยู่  

ดังที่ได้ปรารภไว้ก่อนหน้านี้ว ่า นวนิยายน�าเสนอแนวคิดหลักของเรื่องตามอุดมคติของผู ้ประพันธ์กอปรกับ 

ค�าประกาศเกียรติคุณศิลปินแห่งชาติตอนหนึ่งที่ว่า “(นายสุวัฒน์ วรดิลก) เป็นนักเขียนผู้ท�าหน้าที่ได้อย่างดียิ่ง 

ในการสบืทอดมรดกทางวรรณศลิป์ของนกัประพนัธ์รุน่ก่อนและบกุเบกิทศิทางใหม่ให้แก่นกัเขยีนรุน่หลงั … (ผลงาน) 

มุ่งเน้นถึงปัญหาที่มิได้ผูกอยู่กับสังคมใดโดยเฉพาะ หากแต่มีลักษณะของอุดมการณ์อันเป็นสากล” (สีฟ้า และคณะ, 

2553: 47) เมือ่อ่านข้อความนีแ้ล้วท�าให้ต้องพยายามมองหา “การสบืทอดมรดกทางวรรณศลิป์ของนกัประพนัธ์รุน่ก่อน”  

ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งเดียวกับความทรงจ�าของวรรณกรรม จึงขอเสนอข้อถกเถียงในที่นี้ว่า ลูกทาสใช้ความทรงจ�าของ 

ตวับทวรรณกรรมจากเรือ่งขนุช้างขนุแผนเป็นพาหะในการน�าความทรงจ�าเรือ่งการเลกิทาสเข้าไปสมัผสัใจของผูอ่้าน

ในชุมชนความทรงจ�าของไทยในวงกว้าง*

*อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า ลูกทาสสานต่อความทรงจ�าของวรรณกรรม จากนวนิยาย Uncle Tom’s Cabin  

ด้วยเช่นกัน สังเกตได้จากอิทธิพลที่มีต่อการสร้างตัวละคร ดังได้เสนอไปก่อนหน้าการวิเคราะห์ในหัวข้อน้ี แต่ความทรงจ�าข 

องวรรณกรรมที่มีผลต่อการท�าให้ลูกทาสเป็นที่จดจ�าหรือได้รับความนิยมน่าจะมาจากความทรงจ�าของขุนช้างขุนแผนมากกว่า



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



“ท�าไมต้องเป็น ขุนช้างขุนแผน” เพื่อตอบค�าถามนี้ เราต้องกลับเข้าไปหาร่องรอยในนวนิยายลูกทาส  

แก้วเป็นคนชอบอ่านทุกอย่าง นับตั้งแต่วรรณคดีเก่าจนถึงต�ารากฎหมาย ร่องรอยส�าคัญคือบทสนทนาระหว่าง 

พระยานิติธรรมธาดากับแก้ว

ลกัษณะของแกครัง้นีห้าได้ผดิความเลือ่นลอยของพลายงามตอนไปทพักบับดิาไม่ แกจ�าได้ไหม  

… แกจ�าได้ไหมว่าขนุแผนร�าพงึออกมาประการใด แก้วใช้เวลาคดิเพียงไม่กีอ่ดึใจกเ็งยหน้า

ตอบขึ้นว่า ขุนแผนร�าพึงว่า อองามหลงศรีมาลาจนใฝ่ฝัน ด้วยพึ่งแรกรู้จักความรักนั้น  

ที่ส�าคัญทุกอย่างแต่ข้างดี ลูกเอ๋ยยังไม่เคยรู้รสร้าย ที่ความรักกลับกลายแล้วหน่ายหนี  

อันเจ็บปวดยวดยิ่งทุกสิ่งมี ไม่เท่าที่เจ็บช�้าระก�ารัก (รพีพร, 2556: 533)

ร่องรอยอีกประการหนึ่งปรากฏในโครงเรื่องและการสร้างตัวละคร ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ แก้วก�าพร้าพ่อ 

มีนางก่ิงผู้เป็นแม่สอนให้อ่านเขียนเรียนหนังสือเช่นเดียวกับพลายแก้วที่ก�าพร้าพ่อและมีนางทองประศรีเป็นผู้สอน

อ่านเขยีน (ชือ่แก้วพ้องกบัพลายแก้ว) แก้วเป็นคนมนีสิยัเจ้าชูป้ากหวานฉลาดพดูทัง้ยงัเก่งกล้าอย่างขนุแผน กล่าวได้ว่า 

มทีัง้คณุสมบตัขิอง “นกัรบ” และ “นกัรกั” อย่าง “พระเอก” ในวรรณคดไีทย หลายครัง้ผูอ่้านจะพบว่าแก้วใช้เสน่ห์ของตน 

ในการควบคุมตัวละครหญิง รวมท้ังหว่านล้อมจูงใจตัวละครผู้มีอ�านาจหรือสถานะเหนือกว่าตนให้เห็นคล้อยตาม  

การสร้างตวัละครแก้วในลกูทาสสอดคล้องกบัท่ีนกัวชิาการสรุป “ความเป็นพระเอก” ของขนุแผนว่า “ความมมีารยาท

รู้จักที่ต�่าท่ีสูง มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างไม่มีเงื่อนไขใด ๆ เลย” 

(วิภา กงกะนันท์, 2545: 82)

นอกจากนั้นแล้ว โครงเรื่องของลูกทาสยังมีส่วนที่พ้องกับขุนช้างขุนแผนอย่างเห็นได้ชัดคือ หลังจาก 

แก้วสึกพระไปเรียนวิชามวยและกระบี่กระบองที่นนทบุรี ก่อนออกเดินทางแก้วได้พระเครื่องกับตะกรุดเงิน 

จากการทีว่ญิญาณหลวงพ่อเจมิมาเข้าฝัน โดยหลวงพ่อเจิมทีเ่ป็นอดีตทหารม้าไปรบเง้ียวรบลาวมาหลายคร้ัง ทีน่นทบุรี

แก้วยังได้แสดงฝีมือสร้างความเลื่อมใสให้แก่ศิษย์ในส�านักของหมื่นลพ (ชื่อหมื่นลพอาจน�าไปเทียบได้กับหมื่นหาญ 

ในขนุช้างขนุแผน) และท�าให้ชมพูห่ลานสาวหมืน่ลพปลงใจรกั จากนัน้แก้วยงัได้พบกบัลอย ผูม้าเป็นผูช่้วยเหลอืแทนคอก 

ที่สิ้นชีวิตไป โครงเรื่องส่วนนี้พ้องกับตอน “ตีดาบ ซ้ือม้า หากุมาร” ในขุนช้างขุนแผน ที่ขุนแผนตีดาบฟ้าฟื้น  

ได้ม้าสีหมอก ได้กุมารทองจากครรภ์นางบัวคลี่ธิดาของหมื่นหาญผู้เป็นขุนโจรใหญ่ จุดประสงค์ของการออกผจญภัย

ก็เพื่อพัฒนาความสามารถก่อนข้ึนเรือนขุนช้าง ซึ่งไม่ต่างกับการที่แก้วลอบขึ้นเรือนพระยาไชยากรไปหาน�้าทิพย ์

หลังจากได้พัฒนาความสามารถของตนแล้ว 

การอ่านลูกทาสตามแนวทางน้ีเป็นการอ่านลูกทาสในฐานะตัวบทที่สืบทอดความทรงจ�าของวรรณกรรม

จากขนุช้างขนุแผน หรอือาจกล่าวได้ว่าเป็นการหยบิยมืตัวบทมาสร้างใหม่ (appropriation) ปรากฏการณ์นีม้ใิช่ของใหม่  

เพราะนอกจากขุนช้างขุนแผนที่ถูกเล่าใหม่เป็นร้อยแก้วหลากหลายฉบับแล้ว ขุนช้างขุนแผนยังเป็นวัตถุดิบ 

ในการสร้างสรรค์บันเทงิคดเีรือ่งอืน่ ตวัอย่างทีน่่าสนใจและเกดิขึน้ก่อนลูกทาสคอื นวนยิายเร่ืองชายชาตร ีของมาลยั 

ชูพินิจ พิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพป์ระชาชาตเิมื่อ พ.ศ.2475 ในช่วงที่นิยายอิงพงศาวดารจีนและพม่าอยู่ในกระแส 
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นวนิยายเร่ืองนีน้�าเค้าเรือ่งมาจากขนุช้างขนุแผน ฉบบัหอพระสมดุโดยเฉพาะตอน “ตดีาบ ซือ้ม้า หากมุาร” เนือ้เรือ่ง

ถูกดัดแปลงให้สมจริงไม่อิงไสยศาสตร์ (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2542: 69)* 

เรื่องขุนช้างขุนแผนมีลักษณะเป็นนิยายวีรคติหรือ “เร่ืองประโลมโลก” ในความหมายท่ีกว้างท่ีสุดด้วย

เพราะ “นิยายวีรคติมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวละครซึ่งมีอ�านาจยิ่งกว่ามนุษย์ธรรมดา แต่ยังด้อยกว่าเทพเจ้า”  

(ราชบัณฑิตยสภา, 2561: 444) ลูกทาสมีการผจญภัยของตัวละครเอกชายที่มีความสามารถพิเศษเช่นเดียวกับ 

“พระเอก” ในนทิานจกัร ๆ  วงศ์ ๆ  ของไทย พระยาไชยากรพ่อของน�า้ทพิย์ทีเ่ป็นผูม้กัโกรธและเป็นตวัละครปฏปัิกษ์ต่อแก้ว 

ก็ชวนให้คิดว่าเหมือนตัวละครเอกในเรื่องท�านอง “ลักลูกสาวยักษาพากันจร แล้วย้อนกลับมาฆ่าพ่อตาตาย”  

ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกันกับรสนิยมการอ่านของคนไทย แต่ประเด็นที่ส�าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ ขุนช้างขุนแผนเป็นตัวแทน

ของวรรณคดีในวัฒนธรรมราษฎร์ ยิ่งหากอ่านฉบับ “ความพลัด” ทั้งหลายแล้ว ยิ่งชวนเชื่อว่าขุนช้างขุนแผน 

นับได้ว่าเป็น “มหากาพย์ของสามญัชน” เช่นเดยีวกบัเงือ่นไขของก�าเนดินวนยิายทัง้ในองักฤษเมือ่ครสิต์ศตวรรษที ่19  

และในประเทศไทยที่นวนิยายเป็นเรื่องอ่านเล่นที่ขยายตัวออกจากโลกราชส�านัก** 

ดังนั้น หากมองลูกทาสอย่างพินิจพิเคราะห์ในมุมมองความทรงจ�าของวรรณกรรม น่าจะช่วยเบิกสายตา 

ให้เหน็ว่า ความทรงจ�าเรือ่งการเลกิทาสในนวนยิายเรือ่งนีเ้ป็นการต่อสูร้ะหว่าง “วาทกรรม” หรอื “อดุมคต”ิ สองฝ่าย 

ที่สนับสนุนกับคัดค้านการเลิกทาส แต่น�้าหนักของการต่อสู้ดังกล่าวมิได้อยู่ที่การปะทะระหว่างพระมหากษัตริย์ 

ผูน้�าประเทศสูอ่ารยะกับ “ขุนนางหวัเก่า” หรอืระหว่าง “ขนุนางหวัเก่า” กับ “ขนุนางหวัใหม่” แต่เป็นการต่อสู้ดิน้รน

ของ “สามัญชน” อย่างแก้วที่ต้องการจะพัฒนาตนเองให้ถึงขีดสุดของศักยภาพที่ตนมีในฐานะมนุษย์ แก้ว “ปฏิเสธ

การยอมจ�านนต่อกรอบของสังคมทีก่ดมนษุย์ให้ต�า่กว่ามนษุย์ด้วยกนั” (บาหยนั อิม่ส�าราญ, 2527: 54) จงึกล่าวได้ว่า 

แก้วเป็นนักมนุษยนิยม (humanist) เท่า ๆ กับที่รพีพรเป็นตามอุดมคติที่เขาน�าเสนอผ่านนวนิยาย 

การกลับไป “ขึ้นเรือนพระยาไชยากร” ของแก้ว จึงมิได้กระท�าอย่างขุนแผนท่ีลักพานางวันทองไป  

แก้วออกจากเรอืนพระยาไชยากรอย่างทาสแต่หวนกลบัไปอย่างไท ยิง่ไปกว่านัน้ ด้วย “ความพากเพยีรและพลงัสมอง”  

(บาหยนั อิม่ส�าราญ, 2527: 55) แก้วจงึได้กลบัไป “ขึน้เรอืน” พระยาไชยากรอย่างสง่างามในฐานะหลวงรตันอรรถชัย 

และได้น�้าทิพย์มาเป็นคู่ครองด้วยความยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่าย การต่อสู้และชัยชนะของ “พระเอกแบบไทย ๆ ” 

เช่นแก้วจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการถ่ายทอดความทรงจ�าเรื่องการเลิกทาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะลูกทาส

มิได้เล่าเหตกุารณ์หรอืกระบวนการเลกิทาสในฐานะเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา แต่เล่าผ่านความบันเทิง 

กอปรกับการถ่ายทอดอดุมคตทิีว่่ามนษุย์ล้วนเสมอกนัซึง่เป็นอดุมคตสิงูสดุอนัน�าไปสูก่ารต่อสูเ้พือ่การเลกิทาสในสงัคม

นานาชาติ 

ที่น ่าสนใจก็คือลูกทาสเสนอความทรงจ�าวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นว ่าการเลิกทาสมิได ้เกิดจาก 

พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่ยังเกิดจากพลังผลักดันท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะท่ีเกิดขึ้น 

 

 

*ก่อนลูกทาส ยังมีเรื่องอินไซด์ขุนช้างขุนแผน ของ อ.ร.ด. (เอื้อม รุจิดิษ) ที่เขียนเป็นนิยายแนวขบขัน พิมพ์ครั้งแรก 

เมือ่ พ.ศ.2497 แต่จากการพิจารณาแนวเรือ่งพบว่าชายชาตร ีของมาลัย ชพูนิจิมคีวามคล้ายคลึงกบัการน�าโครงเรือ่งของขนุช้างขนุแผน

มาประสานกับลูกทาสมากที่สุด ดูเพิ่มเติมใน ณรงค์ศักดิ์ สอนใจ (2545)

**ดกูารอธบิายเงือ่นไขการก�าเนดิของนวนยิายทีสั่มพนัธ์กับความเปลีย่นแปลงของสงัคม เช่น รสนยิมและโครงสร้างชนชัน้

ใน ตรีศิลป์ บุญขจร (2542)



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ในระดบัปัจเจกบคุคล อนัน�าไปสูข้่อสรปุทีว่่า ก่อนทีจ่ะได้รับการปลดเปลือ้งจากการเป็นทาสโดยผู้อืน่ เราจ�าเป็นต้อง

ปลดเปลื้องโซ่ตรวนด้วยตนเองเสียก่อน*

ความสรุป 

การวเิคราะห์ความทรงจ�าเรือ่งการเลกิทาสในนวนยิายเรือ่งลกูทาสของรพพีรยนืยนัว่า การศกึษาความทรงจ�า 

ในวฒันธรรมท�าได้ในสามมติ ิ(Erll, 2011: 103) ได้แก่ มติิวตัถ ุ(material dimension) หมายรวมถงึวตัถคุวามทรงจ�า  

สื่อ เทคโนโลยีความทรงจ�า สัญลักษณ์ ภูมิทัศน์ สิ่งก่อสร้าง วรรณกรรม ภาพยนตร์ และภาพถ่าย ในมิตินี้ศึกษาด้วย

การผกูร้อยนวนยิายเข้ากบัพืน้ทีค่วามทรงจ�าท่ีตวับทไปสัมพันธ์อยูด้่วยคอืพระบรมรูปทรงม้า พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม 

และตวับทอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง มติทิี ่2 คอื มติสัิงคม (social dimension) ทีส่มัพนัธ์กบัปฏบิตักิารความทรงจ�า พธิกีรรมร�าลกึ  

การกักเก็บและการรื้อฟื้นความรู้ทางวัฒนธรรมตลอดจนบุคคลและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว  

ในที่นี้การวิเคราะห์ได้พาดพิงถึงพิธีกรรมร�าลึกอันเป็นที่มาของนวนิยายเรื่องนี้ และ “วาทกรรม” ที่อยู่ในข่ายความรู้

ทางวัฒนธรรมอันกลายเป็นกรอบทางสังคมของความทรงจ�าซ่ึงมีส่วนหลอมสร้างลูกทาส มิติที่ 3 คือ มิติจิตใจ  

(mental dimension) ทีมุ่ง่พนิจิรหสัมโนทศัน์ทีก่ลุม่ชนมร่ีวมกนัอนัน�าไปสู่การจดจ�าร่วมทีแ่สดงออกด้วยการถ่ายทอด

ผ่านสื่อเชิงสัญลักษณ์ ในที่นี้คือปฏิบัติการทั้งหมดและเครือข่ายพหุสื่อทีลู่กทาสของรพีพรเข้าไปพัวพันอยู่ด้วย 

ประเด็นที่น่าคิดก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจ�าร่วมที่ส่งผ่านทางลูกทาส กับลูกทาสที่อยู่ใน 

ความทรงจ�าร่วม เหตุที่วรรณกรรมเรื่องนี้ยังคงอยู่ในการรับรู้ของชุมชนผู้อ่านและชุมชนความทรงจ�าได้ ในแง่หนึ่ง 

เป็นเพราะชุมชนดังกล่าวผ่านการหล่อหลอมขัดเกลาให้ศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เมื่อพิจารณาจาก 

การน�าความทรงจ�ามาสร้างสรรค์ใหม่ของผู้ประพันธ์ที่เชื่อมโยงกับสามัญชนด้วย ท�าให้เชื่อว่าการเลิกทาสยังคงเป็น

ความทรงจ�าทีช่อบธรรมอยูต่ราบเท่าทีช่าวไทยยงัคงศรทัธาในศกัยภาพของตนเองในฐานะเสรชีนและในฐานะมนษุย์

ด้วยเช่นกัน
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แรงงานหญิงข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยบริบทสังคมอาเซียน

Female Transnational Migrant Workers in Thai Short Stories  

In ASEAN Community Context. 
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บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพแรงงานหญิงข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยในบริบทสังคมอาเซียน จ�านวน 2 เร่ืองคือ 

เรื่อง “บ้านเป็นที่อยู่ของคนอื่น” ของอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ และ “จักรวาลอยู่ในดวงตาข้าพเจ้า” ของไชยา วรรณศรี ทั้งสองเรื่อง

ตพีมิพ์คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2560 ผลการศกึษาสรปุว่า การน�าเสนอภาพ “แรงงานหญงิข้ามชาต”ิ ในเรือ่งสัน้ไทยบรบิทสงัคมอาเซยีนนัน้ 

ได้ท�าหน้าที่สลายมโนคติแบบเก่าเรื่องอคติทางชาติพันธุ์และชาตินิยมทีเ่คยไหลเวยีนอย่างแนบแน่นอยูใ่นสังคมไทย และก่อรปูใหม่ 

ทีมุ่ง่การน�าเสนอให้เหน็ถงึรากแห่งประวัตศิาสตร์ชาตพินัธุแ์ละความรูข้องผูค้นข้ามพรมแดนมากกว่าการน�าเสนอในมมุของความสมัพนัธ์

เชิงอ�านาจและความมั่นคงของรัฐเช่นอดีตที่ผ่านมา

ค�าส�าคัญ: แรงงานหญิงข้ามชาติ, ประชาคมอาเซียน, การข้ามพรมแดน

บทน�า

ประเทศไทยเริม่มกีารจดัระบบแรงงานต่างด้าวและเปิดให้ขึน้ทะเบยีนเป็นคร้ังแรกใน พ.ศ.2535 สบืเนือ่งมาจาก 

การที่ต้นทศวรรษ 2530 ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมาก จนกล่าวได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟ ู

ทางเศรษฐกจิและการค้า โดยพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั นายกรฐัมนตรขีองไทยในสมยันัน้มนีโยบายสนบัสนนุเศรษฐกจิ  

โดยเฉพาะนโยบาย “เปลีย่นสนามรบให้เป็นสนามการค้า” การเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่งท�าให้เกดิการลงทุน

และการจ้างงานในอัตราที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่งผลให้คนไทยมีโอกาสในการเลือกท�างานมากขึ้น งานบางงาน 

ที่มีความเสี่ยงสูงรายได้ต�่าจึงขาดแคลนคนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาธุรกิจก่อสร้างและอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารทะเลทีม่คีวามต้องการแรงงานเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง  ผูป้ระกอบการไทยจงึได้ร้องขอต่อรฐับาลเพือ่ขออนญุาต

น�าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพือ่นบ้าน อันได้แก่ พม่า ลาวและกมัพูชา เข้ามาท�างานในสาขาดังกล่าวแทนคนงานไทย  

โดยในระยะแรกของการด�าเนนิการน�าเข้าแรงงานต่างด้าว ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนยงัขาดทศิทางในการควบคุมดูแล 

*ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย
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ท�าให้การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวมผีลกระทบตามมาหลายด้าน อาท ิการน�าพาเชือ้โรค ปัญหายาเสพตดิ อาชญากรรม  

ความขัดแย้งในสังคม ฯลฯ*

ในส่วนของวรรณกรรมไทยพบว่า เรื่องเล่าถึง “แรงงานข้ามชาติ” เริ่มปรากฏพ้ืนที่ในวรรณกรรมมากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 2545 – 2555 เป็นต้นมา นักเขียนไทยได้น�าเสนอเรื่องราวของแรงงานข้ามชาต ิ

ในวรรณกรรมไทยอย่างต่อเน่ือง อันได้แก่ แรงงานชาวพม่า ลาว กัมพูชา มอญ และอื่น ๆ ที่เข้ามาประกอบอาชีพ

เป็นแรงงานรับจ้างอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนงานกรีดยาง ลูกเรือประมง กรรมกร และลูกจ้างท�างานบ้าน 

เป็นต้น จากการศึกษาเรื่องสั้นที่น�าเสนอภาพแรงงานข้ามชาติในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนเกิดกระแสการเข้าสู ่ 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่เกิดขึ้นในปี 2558 นั้น พบว่า ภาพของแรงงานข้ามชาติในเรื่องสั้น 

ไทยมิได้ถูกน�าเสนอให้เห็นถึงการเป็นผู ้ที่อพยพเข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาในฐานะของ 

การเป็นแรงงานแต่เพียงเท่านัน้ หากแต่น�าเสนอในด้านมมุของการเป็น “คนแปลกหน้าแปลกภาษา” ทีส่งัคมควบคุม

และจบัตามอง และเป็น “คนนอก” ของชมุชนท่ียงัไม่สามารถข้ามแดนด้วยการเลือ่นสถานะขึน้มาเป็น “คนร่วมชมุชน” ได้  

ดงัจะเหน็ได้จากชวีติของแรงงานข้ามชาตใินเรือ่งสัน้ไทยทีถ่กูควบคมุให้อยูใ่นพืน้ทีท่ีก่�าหนด หากฝ่าฝืนกจ็ะถกูจบักมุ 

และพื้นที่ที่ก�าหนดคือพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากผู้คนในชุมชน เช่น แนวภูเขา ป่าสวนยาง หรือกลางทะเลลึก ซึ่งล้วนแต่

เป็นพื้นที่แห่งการถูกโดดเดี่ยว เสี่ยงอันตราย ไม่ใช่แหล่งชุมชนที่คนทั่วไปอยู่อาศัย 

นอกจากนี ้ภาพของแรงงานข้ามชาตใินเรือ่งส้ันไทยยคุก่อนการรวมเป็นประชาคมอาเซียนมกัเป็นการน�าเสนอ 

ในมุมทีแ่สดงให้เหน็ถงึความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจเป็นส�าคญั คอื แรงงานข้ามชาตกิบัเจ้าหน้าทีรั่ฐ และ แรงงานข้ามชาติ

กับนายจ้าง ภาพที่ปรากฏโดยมากจึงเป็นภาพของการถูกกดขี่รังแก การถูก เอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างคนไทย 

ที่มีข้อได้เปรียบว่าแรงงานเหล่านั้นไม่มีอ�านาจต่อรองใด ๆ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นแรงงานเข้าเมืองผิดกฎหมาย  

พูดภาษาไทยไม่ได้ เป็นเพียงวัตถุแรงงานที่ไม่สามารถก�าหนดชะตากรรมของตนได้ในประเทศปลายทางที่พวกเขา

เลือกข้ามพรมแดนมา

ด้วยเหตุน้ี บทจบของตัวละครแรงงานข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยส่วนใหญ่จึงไม่สามารถปรากฏตัวตน 

อยู่บนแผ่นดินไทยได้ หากเป็นผู้ชาย เร่ืองราวของพวกเขามักจบลงที่ความตาย หรือการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย 

เช่น ลูกเรือประมงสัญชาติลาวที่สูญเสียครอบครัวไปในเหตุการณ์สึนามิและเลือกท่ีจะผูกคอตายตามลูกและภรรยา

ไปในเรื่องสั้นเรื่อง “คลื่นภายใน” (2550) ของชาติวุฒิ บุณยรักษ์ เร่ืองของคนงานกรีดยางชาวพม่าท่ีมีเรื่อง 

กับคนงานไทยจึงถูกตามล่าและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในเร่ืองส้ันเร่ือง “ล่า” (2551) ของก้าววิโรจน์ ด�าจ�านงค์ 

หรือเรื่องของคนงานชาวมอญที่ไปขโมยหมูป่าที่ติดแร้วของพรานไทยจึงถูกนายพรานคนไทยฆ่าตายในเร่ืองส้ันเรื่อง 

“งานเลี้ยงหมูป่า” (2554) ของขวัญยืน ลูกจันทร์ หากเป็นผู้หญิง เรื่องราวของพวกเธอมักจบลงด้วยการถูกข่มขืน

และการถกูต�ารวจจับและส่งกลับประเทศต้นทางของตน เช่น เรือ่งราวของเดก็สาวสองคนพีน้่องชาวพม่าทีล่กัลอบเข้าเมอืง 

โดยขึน้รถโดยสารปะปนมากบัผูโ้ดยสารชาวไทย และถกูเจ้าหน้าทีท่ีด่่านตรวจข่มขนืในเรือ่งสัน้เรือ่ง “ดอยรวก” (2551)  

ของนทธ ีศศวิมิล และเรือ่งราวของเด็กสาวชาวพม่าทีเ่ข้ามาท�างานเป็นเดก็รบัใช้ในบ้านของครอบครวัสามภีรรยาคูห่นึง่  

และถูกนายจ้างผู้ชายข่มขืนในเรื่องสั้นเรื่อง “แมวพม่า” (2554) ของอรรถพงษ์  ศักดิ์สงวนมนูญ 

แรงงานข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยยุคแรกซึ่งโดยมากเป็นผู้ลักลอบข้ามพรมแดนมาอย่างผิดกฎหมายและ 

พูดภาษาไทยไม่ได้ จึงเป็นคนแปลกหน้าท่ีสังคมไทยหวาดระแวงและไม่ไว้ใจมากกว่าจะมองว่าพวกเขาเข้ามา 

*ส�านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ (สขร.)
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เป็นแรงงานเพือ่ช่วยขบัเคลือ่นภาคเศรษฐกจิของสงัคมไทย ประกอบกบัแนวคดิชาตนิยิมของไทยทีมี่ต่อประเทศเพือ่นบ้าน  

เรื่องส้ันไทยที่น�าเสนอภาพของแรงงานข้ามชาติในยุคก่อนกระแสอาเซียนจึงมีทั้งการฉายให้เห็นอคติทางชาติพันธุ ์

อันน�าไปสู่การสร้างภาพ “แผ่นดินไทย” ในมุมมองแบบชาตินิยม และการฉายให้เห็นชะตากรรมและความทุกข์ยาก

ของแรงงานข้ามชาตใินสงัคมไทยเพือ่ปลกุมโนส�านกึทางมนุษยธรรมในฐานะเพ่ือนมนษุย์ร่วมโลกเป็นส�าคญั (ธนิกาญจน์  

จินาพันธ์, 2558: 118 – 137)

อย่างไรก็ดี การเกิดขึ้นของ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ในปี 2558 ที่ผ่านมา ท�าให้

ประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เปิดพรมแดนเข้าหากันมากขึ้น

“ประชาคมอาเซยีน” (ASEAN Community) เป็นการรวมตวักันของประเทศสมาชกิ 

ในภูมิภาค 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน 

เวยีดนาม ลาว พม่าและกัมพชูา โดยผูน้�าของทกุประเทศได้ร่วมลงนามในปฏญิญาว่าด้วย

ความร่วมมืออาเซียน ให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกัน ร่วมมือ  

ช่วยเหลือ และสนับสนุนกันในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เพื่อให้

อาเซยีนเป็นชมุชนทีม่คีวามเข้มแขง็ เป็นชมุชนทีม่กีารเชือ่มโยงระหว่างสนิค้า ประชาชน 

การลงทุน และนวัตกรรมท่ีสามารถเดินทางไปมาอย่างไม่มีอุปสรรคทั่วทั้งภูมิภาค 

(ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2555: 1)

การเกิดข้ึนของ “ประชาคมอาเซียน” ส่งผลให้เกิดการข้ามพรมแดนของประชากรในประเทศอาเซียน 

ในลักษณะที่มีการเคลื่อนย้ายไหลเวียนมากขึ้น และเป็นส่วนส�าคัญในการเปิดพื้นที่ให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติมากขึ้น

ด้วยเช่นกัน

ส่ิงหนึ่งท่ีน่าสนใจเมื่อพูดถึงแรงงานหญิงข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยหลังการรวมประชาคมอาเซียนตั้งแต ่

ปี 2558 เป็นต้นมา คือการน�าเสนอและการแสดงคุณสมบัติของตัวละครให้มีพ้ืนที่ของการปรากฏตัวตนในด้าน 

มุมที่ไม่ได้ถูกกดทับหรือท�าให้ด้อยกว่าเมื่อข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศไทย หากแต่เป็นการน�าเสนอถึง

ผู ้คนผู้ข้ามพรมแดนมาจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยในลักษณะที่เป็นการจัดวางความสัมพันธ ์

ที่แสดงอัตลักษณ์เฉพาะตน รวมถึงการให้ตัวละครข้ามแดนนั้นได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและคุณสมบัติแห่งตน 

โดยอยู่ในระนาบความสัมพันธ์ที่เสมอกันกับตัวละครคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นแรงงานหญิงข้ามชาติ 

ที่ไม่ได้ถูกท�าให้ “แช่นิ่ง” ในบทบาทของการเป็นแรงงานผู้ถูกกดขี่และเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดอีกต่อไป ดังนี้

1. การออกจากความสัมพันธ์ของการจัดชั้นต�่าสูงสู่ความสัมพันธ์ในแนวราบ

สิง่ทีน่่าสนใจในการเสนอภาพตวัละครแรงงานหญงิข้ามชาติในบริบทสังคมอาเซียนจากเร่ืองส้ันไทย 2 เรือ่ง 

คอื “บ้านเป็นทีอ่ยูข่องคนอืน่” ของอาชญาสทิธ์ิ ศรีสุวรรณ และ “จักรวาลอยูใ่นดวงตาข้าพเจ้า” ของไชยา วรรณศรี  

คือการจัดวางต�าแหน่งแห่งที่ของตัวละครหญิงข้ามพรมแดนในลักษณะของความสัมพันธ์ที่อยู่ในระนาบเดียวกัน 

กบัตวัละครคนไทยไม่ใช่ระนาบของการจดัชัน้สงูต�า่ เช่น ต�ารวจกบัแรงงานข้ามชาติ หรอืนายจ้างกบัลกูจ้างอย่างทีผ่่านมา  

กล่าวคือ ในความเป็น “แรงงานหญิงข้ามชาติ” ที่ปรากฏในเรื่องสั้นไทยในบริบทสังคมอาเซียนนี้ พบว่าตัวละคร 

ได้ข้ามเส้นแบ่งของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจไปสู่ความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นที่ไม่ตรงกับสถานะตามต�าแหน่งแห่งที ่



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ของตัวละคร เช่น เป็นลกูจ้างหญงิ แต่อยูใ่นสถานะของการเป็นเพือ่นกบันายจ้างมากกว่าเป็นลกูจ้าง เป็นพนกังานเสร์ิฟ 

แต่อยู่ในบทบาทท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าอยู่ในการจัดล�าดับชั้นสูงต�่าของความเป็นลูกจ้างกับนายจ้าง  

ซึง่ความสมัพนัธ์ในรปูแบบอืน่ทีเ่ข้ามาหกัเหให้ออกไปจากความสัมพันธ์เชงิอ�านาจแบบเดิมน้ีเองท่ีเข้ามา “สร้างพ้ืนท่ีใหม่”  

ให้กับตัวละครชาติพันธุ์ในบริบทสังคมอาเซียนอย่างน่าสนใจ ภาพปรากฏของแรงงานหญิงข้ามชาติที่สัมพันธ์ 

กบัคนไทยอืน่ ๆ  ในชมุชนในระนาบใหม่จงึเปิดให้เห็นมติิอืน่ ๆ  ของความเป็นผู้หญงิข้ามชาติท่ีมากกว่าการเป็นคนท�างาน 

ผู้ไร้เสียงในประเทศไทย

1.1 หญิงสาวชาวไทใหญ่: จาก “แรงงาน” สู่การเป็น “เพื่อน” และ “เพื่อนบ้าน”

เรื่องสั้น “บ้านเป็นที่อยู่ของคนอื่น” ของอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เล่าถึงแรงงานหญิงชาวไทใหญ่ท่ีเข้ามา

เป็นลูกจ้างของครอบครัวชนชั้นกลางในเมืองหลวงของไทย สิ่งที่น่าสนใจในเร่ืองส้ันเร่ืองนี้คือการเล่าเร่ืองที่จัดวาง

ต�าแหน่งแห่งที่ของสาวใช้ชาวไทใหญ่ที่ไม่ได้อยู่แต่ในบทบาทของการเป็นเพียงสาวใช้ หากแต่มีการข้ามเส้นแบ่ง 

ของการเป็น “ลูกจ้าง” หรือ “ผู้รับใช้” ไปสู่เส้นแบ่งในพ้ืนที่ใหม่ในฐานะ “เพ่ือน” ของนายจ้าง ที่ท�าให้การเป็น 

ผู้หญิงข้ามพรมแดนของเธอไม่ได้ถูกติดป้ายการเป็นแรงงานที่ถูกควบคุมและจับตามอง หรือถูกท�าให้เงียบเสียง 

และเป็นชายขอบ หากแต่การปรากฏของสาวใช้ชาวไทใหญ่ในพืน้ทีด่งักล่าวนบัเป็นการเปิดพืน้ทีแ่บบอืน่ให้กบัแรงงานหญงิ 

ในด้านที่สลายการจัดล�าดับช้ันสูงต�่าของผู ้คนด้วยชาติพันธุ ์แต่เป็นการให้พื้นที่แก่แรงงานในมุมที่เห็นถึง 

ความเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างเท่าเทียม ดังตัวอย่างการบรรยายถึงสาวใช้ชาวไทใหญ่ผู้นี้ว่า

บ้านหลังนั้นมีสมาชิกนับรวมได้สามคน สามี ภรรยา และสาวใช้ชาวไทใหญ่  

เป็นชาวต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาท�ามาหากินในเมืองหลวง สามีรับราชการหน่วยงานรัฐ 

ภรรยาประกอบธุรกิจส่วนตัวและท�างานอยู่ที่บ้าน ส่วนสาวใช้ชาวไทใหญ่มีหน้าที่ 

ช่วยเจ้านายหญิงดูแลงานบ้าน

แม้สามีจะดูเหมือนเครียดขึ้งตลอดเวลา หากภรรยาและสาวใช้ไทใหญ่กลับมี

ความเป็นเพ่ือนบ้านที่ดี ท้ังสองยิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวทักทายพี่อมเรศกับพี่แมทเสมอ  

ทั้งยังแสดงน�้าใจไมตรีด้วยการแบ่งกับข้าวที่พวกเธอท�าใส่ถ้วยมาให้หลายคราว สิ่งนี ้

สร้างความประทับใจให้พี่แมทอย่างมาก เพราะไม่ต้องฝากท้องไว้กับร้านอาหาร 

ในห้างสรรพสินค้าทุกมื้อเย็นอีก แต่อาศัยอาหารที่แบ่งมาจากเพื่อนบ้านแทน พักหลัง ๆ 

ภรรยาและสาวใช้ไทใหญ่แวะเวียนมาพูดคุยกับพี่แมทที่บ้านบ่อยขึ้น วันเสาร์ วันอาทิตย์

สาวใช้ไทใหญ่ยังมาช่วยท�างานบ้านให้ด้วย 

(อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ, 2560: 88)

จากตัวบทจะเห็นว่า ผู้เขียนจัดวางต�าแหน่งแห่งที่ของสาวใช้ไทใหญ่ไว้ในบทบาทของการเป็น “เพื่อน”  

ของนายจ้าง ไม่ใช่ “ลกูจ้าง” ดงัเราจะเหน็การใช้ภาษาเมือ่กล่าวถึงสาวใช้ไทใหญ่ในลักษณะท่ีกล่าวรวมไปกบันายจ้าง 

รวมถึงการนับสาวใช้ไทใหญ่เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว ดังที่ผู้เขียนบรรยายว่า “บ้านหลังนั้นมีสมาชิกนับรวม 

ได้สามคน สามี ภรรยา และสาวใช้ชาวไทใหญ่ อกีทัง้ในการเรยีกชือ่ทีไ่ม่ได้แบ่งแยกสรรพนามในการเรยีก ดงัทีผู่เ้ขยีน

บรรยายว่า หากภรรยาและสาวใช้ไทใหญ่กลบัมคีวามเป็นเพือ่นบ้านทีด่ ีทัง้สองยิม้แย้มแจ่มใส กล่าวทกัทายพ่ีอมเรศ

กับพี่แมทเสมอ” การปรากฏของสาวใช้ไทใหญ่จะปรากฏร่วมกับนายผู้หญิงของเธอเสมอ อีกทั้งยังเป็นการปรากฏ 



แรงงานหญิงข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยบริบทสังคมอาเซียน



ในลกัษณะของการเป็นเพือ่นมากกว่าการเป็นลกูจ้างท่ีถกูกดข่ม อกีประการหนึง่ท่ีส�าคญัคอืการปรากฏตัวของสาวใช้ไทใหญ่ 

น้ันเป็นการปรากฏในบริบททีอ่ยูใ่นสถานการณ์ทีเ่ป็นความสขุความยนิดอีย่างสบายใจ ดงัทีต่วับทบรรยายว่า ทัง้สอง

ยิ้มแย้มแจ่มใส รวมไปถึงการแวะเวียนมาพูดคุย กับเพื่อนบ้านเสมอ ๆ

นอกจากนี ้การให้หญงิสาวชาวไทใหญ่ปรากฏในพ้ืนทีส่่วนตัวคอืบ้านพักอาศยัและอยูใ่นบรบิทของการได้รบั 

ความสนิทชิดเชื้อไว้วางใจจากนายจ้างหญิงนับเป็นการทลายก�าแพงแห่งอคติทางชาติพันธุ์ที่แรงงานข้ามชาติมักถูก 

“กดข่ม” และ “กีดกัน” ไปสู่การจัดวางต�าแหน่งแห่งที่เพื่อสร้างมโนทัศน์เรื่องแรงงานชาติพันธุ์ในมุมใหม่ นั่นคือ  

การเป็นส่วนหนึง่ของครอบครวัและการอยูใ่นวถิแีละวิธคีดิของโลกสมยัใหม่ ดังการจัดวางให้แรงงานสาวชาวไทใหญ่

ให้องิอยูกั่บนายผูห้ญงิผูม้บีคุลกิลกัษณะทีเ่ปิดกว้างและเป็นมติร ตรงกนัข้ามกับนายผู้ชายผู้มบุีคลกิแบบปิดและเครยีดขึง้  

ดงัตวับททีว่่า “สามรีบัราชการหน่วยงานรฐั ภรรยาประกอบธรุกจิส่วนตัวและท�างานอยูท่ีบ้่าน และ แม้สามีจะดเูหมือน 

เครียดขึ้งตลอดเวลา หากภรรยาและสาวใช้ไทใหญ่กลับมีความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ทั้งสองยิ้มแย้มแจ่มใส”

จากตัวบทท่ีแสดงอุปนิสัยการเป็นขั้วตรงข้ามกันของสามีและภรรยา น�าไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกัน

และประสานกันไม่ได้ ดังปรากฏให้เห็นการทะเลาะเบาะแว้งของคนทั้งคู่อยู่เสมอ ๆ เป็นเหตุให้ภรรยาและสาวใช้ 

มกัจะไปขอนอนทีบ้่านเพือ่นบ้านอยูบ่่อยครัง้ ความไม่ลงรอยกนัของคูส่ามีภรรยาโดยมสีาวใช้ไทใหญ่เคยีงอยูข้่างฝ่ายภรรยา 

จึงเป็นการปะทะกันของชุดความคิดเกี่ยวกับแรงงานชาติพันธุ์เรื่องอ�านาจและการควบคุมผ่านบทบาทและวิธีคิด 

ของตวัละครสาม ีกบัชุดความคดิเรือ่งการมองว่าแรงงานข้ามชาตคิอืเพือ่นผูช่้วยในการงานและมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ 

ทีท่ดัเทยีมเสมอกนัผ่านบทบาทของตัวละครภรรยา โดยความสัมพันธ์ท่ีไม่ลงรอยกนันีจ้บลงท่ีการเลิกราและแยกทางกนั 

ของคู่สามีภรรยา

เออ...เพือ่นอย่างเอง็ว่าจรงิ ๆ ทีผั่วมนัเลกิก็เพราะเมยีเล่นเพ่ือนกบัสาวไทใหญ่นัน่  

ส่วนผัวเองก็อยากจะเล่นคนใช้ แต่ขาวจริง ๆ ว่ะ ตอนท่ีมาช่วยแมทท�างานวันเสาร์  

พี่เห็นแล้วยังเคลิ้ม ๆ

(อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ, 2560: 92)

กล่าวได้ว่า บทบาทของตัวละครสามีผู้รับราชการหน่วยงานรัฐ ในภาพลักษณ์ของความเข้มงวด เครียดขึง 

ได้ถกูท้าทายและสัน่คลอนโลกในขนบเดมิด้วยความสมัพนัธ์รปูแบบใหม่ คือความสมัพนัธ์ทีอ่ยูน่อกกรอบการควบคุม

แบบอ�านาจรัฐมาเป็นความสัมพันธ์ท่ีส่งต่อกันในรูปของพลเมืองกับพลเมือง ผ่านตัวละครภรรยาที่มีอาชีพ 

ประกอบธุรกิจส่วนตัวและท�างานอยู่ที่บ้าน ในภาพลักษณ์ของการเป็นมิตรและเป็นเพื่อนบ้านท่ีดี ในสังคมยุคใหม่ 

ที่การเคลื่อนย้ายของแรงงานเป็นไปอย่างเข้มข้นและหลากเล่ือน การปรากฏของสาวใช้ไทใหญ่ในความสัมพันธ์ 

กับนายผู้หญิงจึงเป็นการเปลี่ยนมโนทัศน์ที่มีต่อแรงงานหญิงชาติพันธุ์ จากที่เคยอยู่ในก�ากับของรัฐและโลกทัศน์ 

แบบชายเป็นใหญ่ไปสูก่ารให้อิสระและมสีทิธ์ิมเีสยีงในการเลอืกทีจ่ะก�าหนดต�าแหน่งแห่งทีใ่ห้กบัตนเอง ซึง่ความสมัพนัธ์ 

ทีส่่งต่อกันในรปูของพลเมอืงกับพลเมอืงนีเ้องทีแ่ผ่ไปถงึเพือ่นบ้านข้างเคยีง และเป็นจดุเริม่ต้นทีจ่ะขยายไปสูค่วามสมัพนัธ์ 

กับคนอื่น ๆ ในชุมชนและสังคม การขาดหายไปของสาวใช้ไทใหญ่จึงส่งผลไปถึงเพ่ือนบ้านท่ีเคยได้รับน�้าใจไมตร ี

เป็นอาหารเยน็ท่ีเคยแบ่งปันกนัต้องกลบัไปใช้ชวีติสงัคมเมอืงแบบเดิม คอืการฝากท้องไว้ทีร้่านอาหารในห้างสรรพสนิค้า 

เหมือนเคย



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



ผ่านพ้นไปราวห้าเดือน เย็นวันหน่ึงขณะแสงแรกนั่งดูข่าวแรงงานจากประเทศ

เพือ่นบ้านก�าลงัพากนัอพยพกลับประเทศของตนผ่านจอโทรทศัน์ พวกเขาพวกเธอทัง้หลาย  

ไม่แน่ใจต่อสถานการณ์ภายหลังเหตุการณ์ปลายเดือนพฤษภาคม เสียงโทรศัพท์มือถือ

พลันดังข้ึน เสยีงนัน้เล่าว่าเพือ่นบ้านรัว้ตดิกนัของเขาย้ายออกจากบ้านไปแล้ว สามีภรรยาคูน่ัน้ 

เลิกรากันและย้ายกลับไปต่างจังหวัด สาวใช้ชาวไทใหญ่เดินทางกลับบ้านเกิดของเธอ 

แถบชายแดน เสียงนั้นยังเล่าอีกว่า ตอนนี้เขากับภรรยาต้องฝากท้องไว้กับร้านอาหาร 

ในห้างสรรพสินค้าตามเดิม

“ถูกของเอ็ง บางทีการมีคนอื่นในบ้านตัวเองก็ดีเหมือนกัน พ่ีเพ่ิงมาเสียดาย 

ตอนพวกนั้นย้ายไปแล้ว”

“ไม่ใช่คนอื่นหรอกพี่ เราควรมี ‘เพื่อน’ อยู่ในบ้านของเราบ้างต่างหากครับ”

(อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ, 2560: 91 - 92)

จากตวับท คูส่ามภีรรยาเลกิราและแยกทางกนัในตอนจบ แต่ทกุคนต่างกม็ทีางเดนิเป็นของตวัเองอย่างเสมอกนั 

รวมทัง้สาวใช้ชาวไทใหญ่ด้วย ดงัทีผู่เ้ขียนบรรยายอย่างสัน้ ๆ  ว่า “สามภีรรยาคูน่ัน้เลกิรากันและย้ายกลับไปต่างจังหวดั  

สาวใช้ชาวไทใหญ่เดินทางกลับบ้านเกิดของเธอแถบชายแดน” (หน้า 91) การเลิกรากันของคู่สามีภรรยาไม่ได้ส่ง 

ผลสะเทอืนต่อชวีติของสาวใช้ชาวไทใหญ่มากนกั เธอไม่ได้ถูกต�ารวจจับกมุหรือผลักดันกลับประเทศอย่างแรงงานข้ามชาติ

ในยคุแรก ๆ เธอเพยีงแต่เดนิทางกลบับ้านเกดิของเธอแถบชายแดน การเดนิทางกลบับ้านทีใ่ห้ความหมายถงึการเป็นอสิระ 

และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง 

เรื่องสั้น “บ้านเป็นที่อยู่ของคนอื่น” ของอาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ แสดงให้เห็นการจัดวางต�าแหน่งแห่งที่

ของแรงงานในมุมใหม่เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ใหม่ให้แก่แรงงานหญงิข้ามชาติ ในบทบาทสัมพนัธ์ร่วมกบันายจ้างคนไทย

โดยมิได้แบ่งแยกว่าเป็นคนไทยหรือเป็นคนไทใหญ่ หากแต่ปรากฏร่วมและขยายพื้นที่ของการปรากฏนั้นไปสู ่

เพือ่นบ้านข้างเคยีง ผ่านการเอือ้เฟ้ือแบ่งปันในชวีติประจ�าวนั เช่น การท�ากบัข้าวใส่ถ้วยไปเผือ่ การให้สาวใช้ชาวไทใหญ่ 

มาช่วยท�าความสะอาดบ้าน เป็นต้น ภาพลักษณ์ความเป็นแรงงานชาตพินัธุข์องหญงิสาวชาวไทใหญ่จงึเป็นการปรากฏ

เพ่ือแสดงให้เหน็ถงึคณุค่าของเพือ่นมนษุย์ทีม่คีวามหมายและความส�าคญัมากกว่าการมองว่าเป็นเพียงแรงงานต่างด้าว

ที่เป็นได้เพียงสินค้าแรงงานของนายจ้างในด้านมุมเดียว หากแต่ขยายไปถึงการมีตัวตนและมีส่วนร่วมอยู่ในชุมชน 

ที่ตนอาศัยอยู่

1.2 หญิงสาวชาวกัมพูชา: จาก “ลูกจ้างผู้รับค�าสั่ง” สู่ “พนักงานเสิร์ฟคู่สนทนา”

ในสถานะของการเป็นแรงงานข้ามชาตใินเรือ่งสัน้ไทยหลงัการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนในปี 2558 เป็นต้นมา  

เราจะเหน็การน�าเสนอภาพตวัละครหญงิแรงงานข้ามชาตทิีเ่ปิดโอกาสให้ตวัละครได้ใช้ความคดิและได้แสดงความคดิเหน็ 

มากกว่าการเป็นร่างเปล่าที่รอการก�าหนดและจัดวางจากนายจ้าง แรงงานหญิงข้ามชาติในบริบทสังคมอาเซียน 

จงึเป็นภาพของผูห้ญงิท่ีมคีวามรูค้วามสามารถและความรูค้ดิ และความรูค้วามสามารถบวกความรูคิ้ดนีเ้องทีท่�าให้เธอ 

มีภาพลักษณ์ที่แตกต่างไปจากการเป็นแรงงานในรูปแบบเดิมที่เน้นใช้แรงก�าลังมากกว่าสติปัญญา ดังตัวอย่าง 

การแสดงความคิดเมื่อเห็นชายหนุ่มคนไทยข้ามฝั่งไปกัมพูชา



แรงงานหญิงข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยบริบทสังคมอาเซียน



นางนึกถึงใบหน้าของชายหนุ่มคนนั้นระหว่างสวนทางที่ด่านตรวจ นึกขัน ใคร ๆ  

ก็อยากขึ้นมาที่นี่ ที่เพียบพร้อมไปทุกอย่าง แต่ชายคนนั้นกลับบ้านเดินสวนทางลงไป 

ยังหมู่บ้านของนางท่ีแร้นแค้นหาความงดงามแทบไม่พบ ที่นั่นมันมีอะไรดี โง่หรือว่าบ้า 

ถ้ากลุม่ท่ีผลบุหายเข้าไปในบ่อนนัน่กว่็าอกีอย่าง ไปเพราะวาดหวงัความร�า่รวยเหมอืนทีน่าง 

เคยคดิอยากรวย เข้าไปท�างานท่ีนัน่ เพ่ิงรู้ว่ามนัไม่เหมาะกบัคนเช่นนาง คนทีเ่ข้าไปในนัน้ 

เดนิกลบัออกมาด้วยสหีน้าแววตาเคร่งเครยีดต่างจากขาไป หลายเรือ่งราวทีร่บัรู ้ไม่เหน็มใีคร 

ร�่ารวยออกมา นอกจากหมดเงิน รถ บางคนหมดบ้าน หลายคนออกจากข้าราชการ 

และเป็นลูกจ้างที่นั่น ฉะนั้นคนที่เดินลงไปเขาโง่ หรือบ้า นางต่างหากที่ฉลาด เดินขึ้นมา 

ไม่เคยเสีย มีแต่ได้กับได้ กลับบ้านแต่ละครั้งมีเงินนับหมื่นทีเดียว

 (ไชยา วรรณศรี, 2560: 102)

ตัวบทข้างต้นได้เปิดพื้นที่ทางความคิดให้แก่ตัวละครเพื่อให้เห็นมิติอื่น ๆ ของการเป็นแรงงานในยุคสังคม

ข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขวนขวายหาความรู้ให้ตนเองและวาดหวังถึงชีวิตที่มีอนาคตและความมั่นคง 

ไม่ใช่เพียงการมีชีวิตเพื่อให้อยู่รอดไปในแต่ละวันอย่างไม่มีเป้าหมายใด ดังตัวอย่างการแสดงวิธีคิดของหญิงสาว 

ผู้มุ่งหมายข้ามพรมแดนเพื่อมาท�างานที่ฝั่งประเทศไทยด้วยต้ังใจจะใช้ความสามารถของตน ไม่ใช่มุ่งหวังท่ีจะได้เงิน

อย่างง่าย ๆ หรือมองหางานที่สุขสบาย

นอกจากนี้ สิ่งท่ีน่าสนใจของตัวละครแรงงานหญิงชาวกัมพูชาในเรื่อง “จักรวาลอยู่ในดวงตาข้าพเจ้า”  

คือการจัดวางความสัมพันธ์ท่ีไม่ได้อยู่แต่ในพื้นท่ีในความสัมพันธ์เชิงอ�านาจคือนายจ้างกับลูกจ้างอย่างที่ผ่านมา  

หากแต่เธอได้ข้ามเส้นแห่งการก�าหนดดงักล่าวไปสูเ่ส้นแบ่งใหม่คอืความสัมพนัธ์ในระนาบทีเ่สมอกนั นัน่คอืในสถานะ

ของการเป็นพนกังานเสร์ิฟในร้านอาหาร เราจะเหน็บทบาทของเธอทีม่ากกว่าการรับค�าส่ังจากนายจ้างคอืการข้ามไปสู ่

บทบาทของการเป็นพนักงานผู้สนทนากับแขกในร้านอาหาร ในบทบาทใหม่นี้เองที่เปิดพ้ืนที่ให้ตัวละครได้มีมิติ 

ในด้านมุมต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งในด้านความคิด การสนทนาโต้ตอบและการแสดงออกที่ไม่ได้ถูกกดทับและปิดก้ัน 

ด้วยการถกูตดิป้ายของการเป็นลกูจ้างต่างด้าวกับนายจ้างท่ีบทสนทนามกัจะอยูใ่นรูปของการเชือ่ฟังและท�าตามค�าสัง่  

จึงไม่เห็นมิติของการเป็นคนจากพรมแดนอื่น วัฒนธรรมอื่น ดังนั้นการจัดวางให้พนักงานเสิร์ฟสาวชาวกัมพูชา 

อยู่ในระนาบที่สัมพันธ์กับลูกค้าผู้มารับบริการจึงเปิดกว้างไปสู่การมองเห็นชีวิตอีกด้านของแรงงานหญิงข้ามชาต ิ

ที่ต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและอยู่ได้ในบ้านเมืองอื่น

“เพิ่งมาอยู่หรือ ไม่เคยเห็น” เพื่อนถามนาง

“ท�างานวันแรกค่ะ” 

นางแอบมองมาทีโ่ต๊ะเสมอ ยิม้และเฉียดใกล้ ข้าพเจ้ากบัเพ่ือนแอบมองนางเช่นกัน  

สายตาประสานกันหลายครั้ง สัมพันธภาพสองฝั่ง ปราสาทร้างไร้ระเบียงคต สงคราม

ท�าลายวัฒนธรรม การเผชิญฤดูแห่งความแห้งแล้งอันแสนหฤโหด จากฝั่งสู่แม่น�้าอีกฝั่ง 

การอพยพข้ามพรมแดน นางเผยอเปลือกตาขึ้นแล้ว ดินแดนแห่งใหม่

 .. 
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เมื่อได้เวลากลับหลังช�าระเงิน นางถือถาดเงินทอนเข้ามา

“ขอสักร้อยสิ ไว้กินขนม” นางยิ้ม

ข้าพเจ้ากับเพื่อนมองหน้ากัน

(ไชยา วรรณศรี, 2560: 108 - 109)

บทสนทนาระหว่างพนักงานเสิร์ฟสาวชาวกัมพูชากับลูกค้าหนุ่มชาวไทยคือการเปิดรับมิตรภาพของผู้คน 

ท่ีอยูค่นละฝ่ังพรมแดนเพือ่ท�าความรูจ้กัซึง่กนัและกนั ภาพของผูค้นจากประเทศกมัพชูาถกูฉายให้เหน็ผ่านการแสดงออก 

อันมีมีเสน่ห์ของหญิงสาว เช่น การพูดจาที่มีหางเสียงลงท้ายให้ความน่ารัก น่าเอ็นดู การแอบมอง ยิ้ม และเฉียดใกล้ 

ล้วนเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ในระนาบใหม่คือพลเมืองกับพลเมืองด้วยกัน ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ 

ท่ีมุ ่งแสดงถึงความกดข่ม หากแต่แสดงให้เห็นถึงพหุสังคมในโลกสมัยใหม่ที่การข้ามพรมแดนคือการเดินทาง 

เพือ่แสวงหาโอกาสให้แก่ชวีติ ดงัตวัอย่าง หญงิสาวในเร่ืองทีแ่ม้เธอจะเป็นพนกังานเสร์ิฟทีข้่ามแดนมาจากฝ่ังกมัพชูา

กไ็ม่ได้เป็นเงือ่นไขว่าเธอจะต้องตกเป็นเหยือ่หรือผูถ้กูกระท�าจากนายจ้างหรอืลกูค้าผูม้ารบับริการโดยไม่มข้ีอแม้ใด ๆ  

ตรงกันข้าม เธอกลับใช้เสน่ห์จากกิริยาท่าทางของตนเพ่ือขอเงินพิเศษเป็นค่าขนมกับลูกค้าหนุ่มที่มาด่ืมกิน ในที่นี้  

การเป็นหญิงสาวท่ีมาจากพรมแดนอืน่ไม่ได้ท�าให้เธอเป็นอืน่หรือเป็นข้อด้อยแต่อย่างใด ด้วยในโลกสมยัใหม่ทีห่ลากหลาย 

ไปด้วยผู้คนต่างชาติพันธุ์ การอยู่ร่วมในความหลากหลายนั้นส�าคัญกว่าการแบ่งแยกเพื่อกีดกันออก ดังความนึกคิด

ของลูกค้าหนุ่มเมื่อเห็นหญิงสาวว่า

นางสวย ขาว ผวิเนยีน น่ารัก ยิม้เก่ง ข้าพเจ้าต�าหน ินางกค็งเป็นลกูครึง่เหมอืนคนอืน่  

น่ีแหละส่ิงหนึ่ง สงครามเย็น เมืองนี้เต็มไปด้วยผู้คนแบบนี้ ทั้งชาย หญิง วัยกลางคน  

อาชีพอื่น ๆ ปะปนกันทุกซอก กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวแทบมองไม่ออกว่าใครคือคนเมือง 

คนชายแดน ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้น

(ไชยา วรรณศรี, 2560: 108)

นางผู้เดินทางข้ามแดนมาจากฝั่งของประเทศกัมพูชาได้ประกอบสร้างตัวตนข้ึนใหม่ ในดินแดนแห่งใหม่นี้ 

นางคอืหญงิสาวทีส่วย ขาว ผวิเนยีน น่ารกั ผูส้ามารถพูดภาษาไทยได้โดยไม่ติดส�าเนยีงให้เป็นทีล้่อเลียนหรือเป็นช่อง

ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจจับกุม ผู้สามารถเอ่ยปากตอบค�าลูกค้าหนุ่มได้อย่างเต็มเสียงและมั่นใจ  

2. การแสดงคุณสมบัติอื่นของแรงงานที่นอกเหนือจากการเป็นคนท�างาน

เรื่องสั้นไทยที่น�าเสนอภาพแรงงานหญิงข้ามชาติในยุคหลังการรวมประชาคมอาเซียน มีลักษณะส�าคัญคือ

การแสดงให้เห็นคุณสมบัติอื่นของแรงงานท่ีนอกเหนือไปจากต้นทุนแรงงานที่แต่ละคนมี ซ่ึงการแสดงคุณสมบัติอื่น

ของแรงงานนี้เองท่ีเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่แรงงาน รวมไปถึงการสร้างมโนทัศน ์

ของคนไทยร่วมชุมชนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนทางสังคมของผู้คนในยุคสังคมข้ามพรมแดนเช่นปัจจุบัน

2.1 ปราสาทหินและนางอัปสรา: เรื่องเล่าถึงรากแห่งอารยธรรมของแรงงานกัมพูชา

เรือ่งสัน้เรือ่ง “จกัรวาลอยูใ่นดวงตาข้าพเจ้า” ของไชยา วรรณศร ีนอกจากจะพดูถงึถึงหญิงสาวชาวกมัพชูา

ผูข้้ามพรมแดนมาสมคัรเป็นลกูจ้างท�างานฝ่ังไทยแล้ว ส่ิงหนึง่ทีน่่าสนใจคือการสร้างภาพลกัษณ์ของการเป็นแรงงานกมัพชูา 

ในมมุทีพ้่นไปจากอคตขิองการใส่ชดุความหมายทางประวติัศาสตร์การเมอืงระหว่างไทยกบักมัพูชาในกรอบความคิด



แรงงานหญิงข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยบริบทสังคมอาเซียน



แบบชาตินิยม หากในกระแสโลกาภิวัตน์และการข้ามพรมแดนอย่างเข้มข้นเช่นปัจจุบัน แรงงานสาวชาวกัมพูชา 

ได้ปรากฏตัวในพื้นที่ของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของตน นิยามของแรงงานหญิงข้ามชาติได้พ้นไปจากการถูกก�ากับ

ด้วยช่ือประเทศอันมีนัยยะของการเปรียบเทียบและท�าให้ด้อยกว่าไทยไปสู่การก�าหนดนิยามด้วยภูมิประวัติศาสตร์

ชาติพันธุ์อันแสดงถึงอดีตอันรุ่งเรืองของแผ่นดินกัมพูชาอันเป็นท่ีรู้จักและเป็นที่ประจักษ์โดยมิต้องเอ่ยนามประเทศ 

ดังบทบรรยายถึงบ้านเมืองของหญิงสาวผู้ข้ามพรมแดนมาจากอีกฝั่งของประเทศไทยว่า

นางผูพ้ลดัถิน่จากเมอืงแห่งศาสนาอันศกัด์ิสิทธิ ์ดอกไม้และพระพุทธรูป นางอปัสร 

และเหล่าทวยเทพที่สิงสถิต ณ ปราสาทร้าง อิสรภาพท่ีไร้อิสรภาพ ชีวิตของนางสถิต  

ณ ฐานปราสาทท่ามกลางร่ายร�าของเหล่าอปัสร และความงามทีส่ลักเสลาบนเสาต้นใหญ่ 

ร่องรอยหินที่โดนกัดเซาะมาหลายชั่วอายุคน นัยน์ตาของนางที่ส่งยิ้มตราบปัจจุบัน

(ไชยา วรรณศรี, 2560: 98)

หญิงสาวจากพรมแดนหนึ่ง พรมแดนซึ่งเป็นเมืองแห่งศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ ดอกไม้ และพระพุทธรูป  

ได้ปรากฏตัวขึ้นในพรมแดนใหม่ โดยมีค�านิยามท่ีให้คุณค่าถึงแผ่นดินท่ีหญิงสาวผู้นี้เดินทางจากมาได้เป็นอาภรณ์ 

ห่มคลมุตดิตวัหญงิสาวชาวกมัพชูาผู้นีม้าด้วย แผ่นดนิทีด้่านหนึง่คอืสงครามและการรบพุง่ แต่อกีด้านหนึง่คอืความงาม 

และความยิง่ใหญ่จากสิง่ปลกูสร้างฝีมอืมนษุย์ รวมถงึเรือ่งราวของนางอปัสรและเหล่าทวยเทพทีย่งัด�าเนนิสบืต่อมายาวนาน 

จากอดีตสู่ปัจจุบัน การกล่าวถึงหญิงสาวโดยอิงเทียบกับสถาปัตยกรรมโบราณดังกล่าวเพื่อบ่งบอกอัตลักษณ ์

ของการเป็นคนกัมพูชาจึงเป็น “บทเริ่มต้น” ส�าคัญที่ก้าวออกจากมโนทัศน์แบบเดิมที่เป็นการติดป้ายหรือให้ 

ภาพเหมารวมแรงงานกัมพูชาในทัศนคติเชิงลบไปสู่การเร่ิมต้นของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยด้วยมโนทัศน์ใหม่ 

นั่นคือ การมองประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทยอย่างตระหนักและยอมรับในอารยธรรมของแผ่นดินอื่น 

ที่ไม่ได้มุ่งหมายจะเปรียบเทียบว่าเหนือกว่าหรือด้อยกว่าไทย

ด้วยเหตุนี้ เมืองแห่งศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ ดอกไม้และพระพุทธรูป นางอัปสรและเหล่าทวยเทพที่สิงสถิต  

ณ ปราสาทร้าง ที่ผู้เขียนกล่าวถึงจึงเป็นภูมิหลังแห่งเร่ืองเล่าให้การเดินทางข้ามพรมแดนของ หญิงสาวชาวกัมพูชา

ไม่ได้เป็นไปอย่างคนไร้ราก หากเป็นการเดนิทางทีม่าพร้อมกบัรากประวตัศิาสตร์ อนัสัง่สมไว้ด้วยคณุค่าแห่งประวตัศิาสตร์ 

อารยธรรมที่บรรพบุรุษกัมพูชาได้สร้างขึ้น และคุณค่าในฐานะหญิงสาว ผู้พลัดถ่ินจากเมืองแห่งศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ 

ดอกไม้และพระพุทธรูป นี่เองที่ท�าให้เธอเป็นแรงงานท่ีแตกต่างจากภาพของการเป็นแรงงานข้ามชาติในแบบเดิม 

ที่ผู้หญิงมักมีชะตากรรมที่ลงท้ายด้วยการเป็นเหยื่อในขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

การบรรยายถึงแผ่นดินกัมพูชาโดยมุ่งแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์อารยธรรมของผู้คนเป็นส่วนส�าคัญ 

ที่สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่หญิงสาวกัมพูชาผู้ข้ามพรมแดนมาเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารที่ฝั่งไทย อันต่างไปจาก 

ภาพของการเป็นแรงงานต่างด้าวอย่างทีผ่่านมา เมือ่ตัวบทน�าพาผู้อ่านไปสู่โลกแห่งอดีตอนัรุ่งเรืองของแผ่นดินกมัพชูา

และยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน เมื่อผู้เขียนบรรยายถึงหญิงสาวผู้ข้ามพรมแดน  มาเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านข้าวต้ม 

โดยอิงเทียบไปกับนางอัปสรในปราสาทแห่งแผ่นดินกัมพูชา ดังนี้

บนโต๊ะมีเครื่องดื่ม อาหาร ผู้คนมากหน้า เมืองนี้มีคนชอบร้านข้าวต้มเยอะ  

เพื่อนกระซิบบอก “หญิงสาวคนนั้นน่ารักว่ะ” มีคนจ้องมองหลายคน ข้าพเจ้าหันมอง 

รูส้กึได้ถงึบางอย่าง หญงิคนนัน้ทีช่่องผ่านแดน นกึขนั - ตนเองกระหายทีจ่ะลงไปเพ่ือบางอย่าง  



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



นางกลบัเดนิข้ึนมาเพือ่บางอย่างท่ีนี ่นกึถงึหญงิสาวผูพ้ลดัหลงในป่าเปลีย่ว ทีน่ีป่่าคอนกรีต  

ไม่มีปราสาท นางไม่ได้หวาดระแวงที่โดนห้อมล้อมด้วยมนุษย์ ซึ่งต่างจากซากปรักหักพัง

ที่จากมา จากซากเดนสงครามล้างเผ่าพันธุ์ ความแปลกใหม่ของป่าที่นี่ท่ามกลางสายตา

กระหายหิวบางอย่าง ที่นี่ไม่มีท่าร่ายร�าอ่อนช้อย มีเพียงความ หิวโหย นางผู้พลัดหลง  

ตัวปราสาทเลือนหายไปจากสายตา ที่นี่ไม่มีปราสาท

(ไชยา วรรณศรี, 2560: 107)

การสร้างภาพให้แก่ตัวละครหญิงกัมพูชาด้วยการเอ่ยถึงการเดินทางมาจากเมืองแห่งศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ 

ดอกไม้และพระพุทธรูป นางอัปสรและเหล่าทวยเทพ แทนการกล่าวว่าเป็นแรงงานจากประเทศกัมพูชาในกรอบคิด

แบบชาตินิยม จึงเป็นการให้คุณค่าและให้ภาพลักษณ์ใหม่แก่แรงงานหญิง ข้ามชาติในยุคของการขับเคลื่อนแรงงาน

หลังประชาคมอาเซียนอย่างน่าสนใจ

2.2 แรงงานข้ามชาติ: ความสามารถในการสื่อสารที่มากกว่า 1 ภาษา

หญิงสาวในเรื่องจักรวาลในดวงตาข้าพเจ้าเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย เมื่อการเดินทาง

ข้ามพรมแดนจากกมัพชูามาประเทศไทยไม่ได้เป็นไปอย่างล�าบากสาหัสหรอือาจต้องแลกด้วยชวิีตอกีต่อไป แต่ผูเ้ขยีน

ชี้ให้เห็นถึง “การมีความรู้” ของหญิงสาวผู้ผ่านข้ามแดน ความรู้ที่หมายรวมถึงการรู้จักเส้นทางในการข้ามเขตแดน

ระหว่างกัมพูชาถึงไทยเป็นอย่างดี และท่ีส�าคัญคือความรู้ภาษาไทยโดยเฉพาะการพูดภาษาไทยที่เธอท�าได้ดี ท�าให้

การเป็นคนกัมพูชาของเธอไม่เพียงแต่พูดภาษากัมพูชาแต่เธอยังสามารถพูดภาษาไทยได้ด้วยเช่นกัน

การรูจั้กเส้นทางข้ามเขตแดนเป็นอย่างดขีองหญงิชาวกมัพชูาและข้ามไปมาจนคุน้เคยบ่งบอกให้รูว่้า ปัจจบัุน

การข้ามพรมแดนเกดิขึน้ได้ง่ายดาย จดุเริม่ต้นของพรมแดนใหม่คอืโอกาสทีห่ลายคนข้ามมาเพือ่แสวงหาคณุภาพชวีติทีด่ี 

ให้แก่ตนเอง

นางเลอืกเดนิทางมาทีน่ีเ่พราะความเป็นอยูฝ่ั่งโน้นค่อนข้างขดัสน รายได้และค่าเงนิ 

แตกต่าง ใคร ๆ  กเ็ดนิทางมาท่ีนีก่นัทัง้นัน้ ไม่ต้องมคีวามรู ้ไม่ต้องมอีะไรทัง้สิน้ เพยีงลกัลอบ 

หรือว่ามีคนรู้จักชักพาเข้ามา ไม่ต้องจ่ายเงินให้ใคร กลุ่มของนางชินชา หากถูกจับได ้

ก็ถูกส่งตัวกลับ ไม่นานก็จะพากันเข้ามาใหม่ อย่างน้อยรายได้ที่เป็นค่าเงินบาทย่อมมีค่า

กว่าค่าเงนิทีท่ีจ่ากมา มนัซือ้หาและจับจ่ายอย่างมัน่คง ในเมอืงแปลกหน้าคนของประเทศ

นางมอียูถ่มไป โรงงาน ห้างร้าน กระทัง่ในตลาดสด ล้วนนางสามารถพดูจาภาษาบ้านเกดิ

กับใครก็ได้

(ไชยา วรรณศรี, 2560: 102)

ในโลกใบใหม่ท่ีการข้ามพรมแดนเปิดกว้างและสะดวกง่ายดายขึ้น การเดินทางข้ามแดนของหญิงสาว 

ชาวกัมพชูาโดยไม่ต้องมนีายหน้าพามา ท�าให้เธออยูใ่นฐานะของปัจเจกบคุคลทีท่ดัเทยีมกบัคนอืน่ ๆ  ไม่ใช่อยูใ่นฐานะ

การเป็น “สินค้าแรงงาน” ที่นายหน้าคนไทยเป็นผู้ก�าหนดและจัดวางว่าจะส่งเธอในฐานะสินค้าแรงงานไว้กับที่ใด  

ในบทบาทของการเป็นคนที่ไม่ได้ถูกลดทอนให้เป็นสินค้าแรงงานของหญิงสาวชาวกัมพูชาในโลกสมัยใหม่นี้จึงส�าคัญ

และน่าสนใจที่ในบริบทของโลกสมัยใหม่แสดงให้เห็นการขับเคลื่อนที่เป็นอิสระ การข้ามแดนของแรงงานข้ามชาติ 



แรงงานหญิงข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยบริบทสังคมอาเซียน



จึงเป็นการข้ามแดนผ่านภาษาและเชือ้ชาตท่ีิเคยผกูตรงึไว้ให้เลือ่นไหลและเป็นอสิระด้วยการก่อรปูขึน้ใหม่ผ่านความสามารถ 

ทางภาษา ดังตัวอย่าง

ตอนนั้นนางไปสมัครงานเป็นครั้งแรก “ให้หนูวันเท่าไรคะ” พยายามพูดจาด้วย

ภาษาเมืองอื่นให้ชัดที่สุด 

“วันละร้อยห้าสิบ กินอยู่ด้วย”

“อูย..เดี๋ยวนี้เค้าวันละสามร้อยบาทแล้ว รัฐบาลประกาศค่าแรงขั้นต�่า เจ๊ไม่รู้รึ” 

นางหวัหมอจนเจ้าของร้านหวัเราะและยกมอืโบกลา นางจงึไปสมคัรเป็นลกูจ้างร้านก๋วยเต๋ียว 

ได้วันละสามร้อยบาทสมใจ

(ไชยา วรรณศรี, 2560: 103 - 104)

บทสนทนาระหว่างหญงิสาวกมัพูชากบันายจ้างคนไทยข้างต้นเป็นบทสนทนาทีส่ัน่คลอนระเบยีบ การจัดช้ันสูงต�า่ 

ของการเป็นนายจ้างกบัลกูจ้างแรงงานต่างด้าวทีเ่คยจดัชัน้ของแรงงานต่างด้าวให้อยู ่ชายขอบและเป็นผูไ้ร้เสยีงในสงัคม 

มาเป็นคู่สนทนาอย่างทัดเทียมเสมอกัน มากไปกว่านั้นคือการที่หญิงสาวกัมพูชาสามารถต่อรองและปฏิเสธเง่ือนไข 

ทีเ่ธอเหน็ว่ายงัไม่ดพีอ ในทีน่ี ้“อ�านาจต่อรอง” ส�าคญัท่ีท�าให้สถานะของแรงงานหญงิชาติพันธุม์ทีางเลือกอืน่นอกจาก

การถกูส่งตวัไปเป็นเดก็รับใช้ท�างานบ้านและตามมาด้วยการถกูล่วงละเมดิทางเพศจากนายจ้างคอื “ภาษาทีส่ือ่สารได้ 

กบัเจ้าของภาษา” การสือ่สารท่ีสามารถบอกจดุประสงค์และความต้องการของตนเองได้ สามารถปฏิเสธได้ และทีส่�าคญั 

คือสามารถใช้ภาษาไปยังเป้าประสงค์ที่ตนเองต้องการได้  ดังตัวอย่างของแรงงานหญิงชาวกัมพูชาที่สามารถสื่อสาร

ได้ทัง้ภาษากมัพชูาและภาษาไทย อ�านาจของภาษาท�าให้เธอสามารถก�าหนดเลือกงานท่ีเธอพอใจได้ และสามารถต่อรอง 

เงินค่าจ้างจากวนัละ 150 บาท เป็นวนัละ 300 บาทอย่างสมความตัง้ใจ นอกจากความสามารถทางภาษาทีเ่ป็นทักษะ

ทีแ่รงงานจากประเทศเพือ่นบ้านของไทยได้พฒันาข้ึนมาอย่างมากแล้ว สิง่ทีป่รากฏต่อมาคอื การสนใจตดิตามข่าวสาร

ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพของตนของแรงงานยุคใหม่ ดังนั้น ภาพลักษณ์ของแรงงานในยุคใหม่นี้

จึงปรากฏในด้านของการมีทักษะภาษาท่ีสามารถสื่อสารได้ดีและการมีความรู้รอบตัวที่เก่ียวข้องกับอาชีพของตน  

และด้วยคุณสมบัติน้ีเองที่ก่อเป็นหมุดหมายส�าคัญท่ีเร่ืองส้ันไทยได้น�าเสนอผ่านแรงงานหญิงข้ามชาติในยุค 

หลังประชาคมอาเซียน

ด้วยเหตน้ีุ หญงิสาวจากกมัพชูาในดินแดนประเทศไทยจงึไม่ได้ปรากฏตวัในด้านของการเป็นแรงงานไร้ฝีมอื

หรือแรงงานที่ถูกล่อลวงโดยกระบวนการค้ามนุษย์ หากแต่พวกเธอ - นางอัปสราแห่งโลกสมัยใหม่ได้ติดอาวุธ 

ทางปัญญาและทกัษะการเอาตวัรอด ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีท�าให้เธอมโีอกาสและมทีางเลอืกในชวีติทีด่มีากขึน้ ในโลกสมยัใหม่นี ้

พวกเธอจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การเป็นเพียงนางอัปสรที่ร่ายร�าต่อทวยเทพในปราสาทอันงดงามอีกต่อไป หากแต่พวกเธอ

ได้ก้าวข้ามจากการมีร่างกายเพ่ือถูกใช้เป็นร่างงามส�าหรับรับการเชยชมจากบุรุษไปสู่การเป็นหญิงสาวที่มีเลือดเนื้อ

และมชีวีติเพือ่ตนเอง ชวีติทีด่�าเนนิไปด้วยปัญญาความรู้และทกัษะความสามารถอนัเป็นคณุสมบตัขิองมนษุย์คนหนึง่พงึมี

บทสรุป

ภาพปรากฏของแรงงานหญิงข้ามชาติในเรื่องสั้นไทยยุคหลังการรวมประชาคมอาเซียนได้ฉายให้เห็น  

“สีสัน” และ “ชีวิตท่ีเคลื่อนไหว” ของความเป็นชาติพันธุ์ในสังคมข้ามพรมแดนท่ีแสดงให้เห็นอัตลักษณ์เฉพาะตน 
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ขณะเดยีวกันก็ปรากฏการอยูร่่วมในสงัคมพหวุฒันธรรมอย่างมติรในท่ามกลางกระแสการรวมเป็นประชาคมอาเซยีน

ของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน่าสนใจ

ภาพของแรงงานหญิงข้ามชาติชาวไทใหญ่และชาวกัมพูชาในเรื่องสั้นไทยทั้ง 2 เรื่องซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรก 

ใน พ.ศ. 2560 หลงัการรวมเป็นประชาคมอาเซยีนของประเทศในกลุม่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีเ่กิดขึน้เมือ่ พ.ศ. 2558  

ที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นการสร้างมโนทัศน์ใหม่แก่แรงงานข้ามชาติ จากการจัดวางต�าแหน่งแห่งที่ของตัวละคร 

แรงงานข้ามชาติท่ีออกไปจากความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในกรอบความคิดเร่ืองความมั่นคงของรัฐ มาเป็นการให้พื้นที่

แก่แรงงานในการปฏิสัมพันธ์กับคนไทยคนอื่น ๆ ในชุมชนเพ่ือเสนอภาพแรงงานหญิงข้ามชาติในมิติทางเศรษฐกิจ 

ทีเ่ชือ่มโยงไปถงึประวตัศิาสตร์ และรากแห่งอารยธรรมของผูค้นจากประเทศเพ่ือนบ้านของไทย เรือ่งสัน้ทัง้สองเรือ่งนี้ 

ยังสร้างตัวละครท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของการเป็น “คนรุ่นใหม่” ที่จะเข้ามาร่วมกันสร้าง “ทัศนคติใหม่”  

ต่อแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย ดังเช่นที่ตัวละครในเร่ืองทั้งตัวละครคนไทยและตัวละครคนสัญชาติอื่น อันได้แก่  

ไทใหญแ่ละกัมพูชา ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ทีอ่ยูใ่นวัยหนุม่สาวและวัยท�างานที่มีโลกทัศน์ทีเ่ปิดกวา้งต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมข้ามพรมแดนเช่นปัจจุบัน ซึ่งตัวละครคนรุ่นใหม่นี้เองที่จะเป็นแรงส�าคัญ 

ในการสร้างภาพลกัษณ์แรงงานข้ามชาตแิบบใหม่ทีส่มัพนัธ์ไปกบัโลกยคุใหม่ โลกแห่งการเชือ่มต่อของผูค้นบนพรมแดน

แห่งความหลากหลายต่อไป
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กวีนิพนธ์ไทยในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์

Thai Poetry in The Context of Globalization

นิตยา แก้วคัลณา*

บทคัดย่อ

บทความนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาการสร้างและเสพกวนีพินธ์ไทยในบรบิทกระแสโลกาภิวตัน์ในช่วงทศวรรษ 2540 - ปัจจบุนั  

ผลการศึกษาพบว่าการสร้างและเสพกวีนิพนธ์ไทยในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์ได้รับผลกระทบจาก “วิกฤตทางวัฒนธรรม” สภาวะนี้

ท�าให้ไม่เอื้อต่อการสร้างงานและพัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์ รวมถึงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวรรณศิลป์ก็กลับกลายเป็น

งานที่ด�าเนินอยู่ภายใต้วงจรของระบบทุนนิยม กอปรกับการเกิดพื้นที่ใหม่หรืออินเทอร์เน็ตเป็นทางเลือกใหม่ส�าหรับการน�าเสนองาน 

หากกวีนิพนธ์ก็ไม่ได้เฟื่องฟูนัก และผู้เสพท่ีลดลงมิได้มาจากบริบทสังคมวัฒนธรรมที่เปล่ียนแปลงไปเท่าน้ัน แต่อยู่ที่ผลงานการผลิต

ของกวีเองด้วย

ค�าส�าคัญ: กวีนิพนธ์ไทย, กระแสโลกาภิวัตน์, วรรณศิลป์

ความน�า

สังคมโลกปัจจุบันอยู่ในกระแสที่เรียกว่า “โลกาภิวัตน์” จากการก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่ง 

การเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ให้ก้าวเข้าสู่ระบบหนึ่งเดียวกัน กระแสโลกาภิวัตน์นี้ได้ก่อเกิดการแผ่ขยายตัวของระบบ

ทนุนิยม ระบบการเงนิเสรแีละระบบสือ่สารไร้พรมแดนท่ีปรากฏพร้อมกบัการครอบง�าทางวฒันธรรม และยคุโลกาภวิตัน์ 

หรือโลกไร้พรมแดนนี้ยังก่อให้เกิด “มายาภาพโลกาภิวัตน์” ขึ้น อันด้วยระบบการเงินเสรีที่เงินมีพลังอ�านาจสูงสุด 

มนุษย์กลายเป็นสิ่งไร้ค่า และสื่อไร้พรมแดน ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่แพร่สะพัดได้กลายเป็นเครื่องมือครอบง�า 

เหนือจิตวิญญาณของมนุษย์ในสังคม และมายาภาพดังกล่าวกลายเป็นท่ีมาแห่งวิกฤตของประเทศไทยในปัจจุบัน  

(ยุค ศรีอาริยะ, 2547: 27)

ด้วยกระแสโลกาภวิตัน์ทีซ่อกซอนไปทัว่ทกุถิน่ทีไ่ม่เว้นแม้แต่ศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัวฒันธรรม และกระบวนการ

โลกาภิวัตน์น้ีส่งผลให้สงัคมไทยประสบปัญหาด้านคณุค่ามากขึน้ อนัเป็นสภาวะวกิฤตของวฒันธรรม ในขณะเดียวกัน

กวีนิพนธ์ไทยก็ไม่เป็นท่ีนิยมในบริบทสังคมโลกสมัยใหม่เชื่อมโยงกับวิกฤตทางวัฒนธรรมด้วย บทความเรื่อง  

“กวีนิพนธ์ไทยในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์” นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการสร้างและเสพกวีนิพนธ์ไทย 

ในบริบทกระแสสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีเป็นพลังขับเคลื่อนว่าส่งผลกระทบต่อกวีนิพนธ์อย่างไร

*รองศาสตราจารย์, ดร.

อาจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาไทยและภาษาวฒันธรรมตะวนัออก คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
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บริบทกระแสโลกาภิวัตน์กับการสร้าง – เสพกวีนิพนธ์ไทย

การพิจารณาถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างและเสพกวีนิพนธ์ไทยนี้มุ่งเน้นให้เห็น 

ในมิติเชิงสังคมวัฒนธรรมด้านคุณค่า กระแสเศรษฐกิจทุนนิยมกับการสร้างงานวรรณศิลป์โดยเฉพาะกวีนิพนธ์ 

และพื้นที่ใหม่ของการสร้างและเสพกวีนิพนธ์ ดังนี้

1. มิติทางสังคมวัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

กระแสโลกาภิวัตน์อันเกิดจากการขยายตัวของทุนนิยมและกระแสวัฒนธรรมซ่ึงมีรากฐานอยู่ที่วัฒนธรรม

ตะวนัตกได้แพร่ขยายไปทัว่โลก และส่งผลกระทบโดยเข้าไปมอีทิธพิลเหนอืหรือเผชญิหน้ากบัวฒันธรรมท้องถิน่ต่าง ๆ  

(ธีระ นุชเปี่ยม, 2542: 48) แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าคนในสังคมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ในโลกจะเข้าใจหรือยอมรับ

เหมือนกันหมด กล่าวคอื ในสงัคมและวฒันธรรมเดยีวกนักม็บีางส่วนทีย่อมรบัและปรบัตวัเข้ากบักระแสโลกาภวิตัน์ได้  

บางส่วนอาจจะต่อต้าน บางส่วนอาจไม่ได้รับผลกระทบเลย ปฏิกิริยาหลากหลายเหล่านี้นับเป็นการสะท้อนท่าที 

และความเข้าใจต่อประสบการณ์โลกไร้พรมแดนในยุคสมัยของเรา (ธีระ นุชเปี่ยม, 2542: 49)

ลักษณะของสภาวะโลกาภิวัตน์นี้ได้ส่งผลต่อมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยเหตุของระบบเงินเสรี 

ไร้พรมแดนและการไหลเวียนของเงินเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผู้ลงทุนหรือผู้ก�าหนดการไหลเวียนของเงินไม่จ�าเป็นต้อง

เข้าใจในภาษาหรือเรียนรู้คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย (ชัยอนันต์ สมุทวณิช, 

2553: 8) ปรากฏการณ์การครอบโลกในยุคนี้ถูกมองเป็นการครอบง�าท่ีท�าลายศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญา 

ของชาติและท้องถิ่น อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2538: 172 - 173) เรียกสภาวะเช่นนี้ว่า “วิกฤตทางวัฒนธรรม”

หากกล่าวถึงมิติทางสังคม – วัฒนธรรมของผู้คนส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็อาจกล่าวได้ว่า “ไม่มียุคใด 

ในประวัติศาสตร์ไทยที่ผ่านมาจะวิกฤตเท่ากับยุคที่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีครอบง�าประเทศอยู่ในขณะนี้ (นิธิ  

เอยีวศรวีงศ์, ศรีศักร วลิลโิภดม และเอกวทิย์ ณ ถลาง, 2536: 55) จากการแย่งชงิทรพัยากรกนัระหว่างบุคคลต่าง ๆ  

ในสงัคม การท�าลายสภาพแวดล้อมและระบบนเิวศจนมผีลกระทบต่อการด�ารงชวีติของคนในสงัคม และการโยกย้าย

ถิ่นฐานของผู้คน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมใหม่ท่ีเกิดขึ้นมาแทนที่ของเดิม อันเป็นลักษณะของ “การฆ่าตัวเอง 

ทางวัฒนธรรม” (cultural suicide) สิง่ทีเ่หน็ชดัเจนว่าเป็นอตัวนิบิาตกรรมทางวัฒนธรรมในสงัคมไทยคอืการท�าลาย

สภาพแวดล้อม อนัเนือ่งมาจากการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างไม่มขีอบเขต การท่องเทีย่วทีมุ่ง่หวังรายได้ทางเศรษฐกิจ 

โดยทีไ่ม่พจิารณาในเรือ่งคณุภาพและความดงีามในชวีติวัฒนธรรม การผลิตเฮโรอนีและการขายเฮโรอนีของกลุม่บคุคล 

ที่มีอิทธิพลที่เห็นแก่ตัวและชั่วร้าย (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศรีศักร วิลลิโภดม และเอกวิทย์ ณ ถลาง, 2536: 60)

นอกจากนี้การมุ่งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยังบั่นทอนคุณค่าทางวัฒนธรรมเพราะ “คนส่วนใหญ่ในสังคม

ได้ถูกกล่อมและมอมเมาจากลัทธิความเชื่อเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีให้กลายเป็นบุคคลที่มองอะไรเพื่อตัวเอง  

เพือ่พวกพ้องตนเองในลักษณะทีเ่ป็นปัจเจกบคุคลจนตกขอบ ชืน่ชมและลุม่หลงต่อความต้องการทางวัตถ ุจนกลายเป็น 

การพัฒนาที่ไม่ได้ดุลยภาพของความเป็นมนุษย์ไป” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศรีศักร วิลลิโภดม และเอกวิทย์ ณ ถลาง, 

2536: 61) ปัญหาอันเกิดจากความไม่สมดุลต่าง ๆ ในสังคมไทยน่าจะเป็นสิ่งที่แก้ไขได้หากเข้าใจในเรื่องปัญหา 

ท่ีเกีย่วกบัชวีติ วฒันธรรมอย่างถูกต้อง เพราะ “ปัญหาความเดือดร้อนทีเ่กดิขึน้ในสงัคมขณะนีห้าใช่ปัญหาทางเศรษฐกจิ 

แต่เพียงอย่างเดียวไม่ หากเป็นปัญหาทางด้านจิตใจและจิตวิญญาณอย่างส�าคัญด้วย (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศรีศักร  

วิลลิโภดม และเอกวิทย์ ณ ถลาง, 2536: 64)



กวีนิพนธ์ไทยในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์



ปัญหาวัฒนธรรมและการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมเป็นประเด็นส�าคัญในการก้าวสู่ยุควัฒนธรรม 

ไร้พรมแดน รากแก้วของสงัคมคอืวฒันธรรม แต่สงัคมไทยปัจจบัุนเกดิวกิฤตทกุ ๆ  ทางเพราะการพัฒนาแบบตัดรากแก้ว  

ดังความของประเวศ วะสี (2545: 10) กล่าวว่าวัฒนธรรมคือภูมิปัญญาที่สะสมจากวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชน และ

ด�ารงชวีติร่วมกนัอย่างมีดุลยภาพ ทัง้ระหว่างคนกบัคน และคนกบัสิง่แวดล้อม การมดุีลยภาพท�าให้เกิดความเป็นปกติ

และความยั่งยืน หากปัจจุบันสังคมที่เคยขับเคล่ือนด้วย “ทุนชีวิต” กลายมาเป็นขับเคล่ือนด้วย “โลภจริตเสรี” 

ดุลยภาพก็หมดไป ท�าให้เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ

ประสบการณ์โลกไร้พรมแดนในปัจจบุนัมผีลต่อปฏสิมัพนัธ์ทางวฒันธรรมโดยเฉพาะ “ปฏกิลูทางวฒันธรรม

ที่หลั่งไหลเข้ามากับสื่อสมัยใหม่เต็มไปด้วยสิ่งเย้ายวนชวนบริโภคและปลุกสัญชาตญาณใฝ่ต�่า” (เจตนา นาควัชระ, 

2546: 150) ทางออกของปัญหาของมิติทางสังคมและวัฒนธรรมนี้คือการพัฒนาความแข็งแกร่งทางจริยธรรมหรือ

ความส�านึกในเชิงจริยธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากกระแสอธรรมและแยกแยะให้เห็นคุณค่าอันแท้จริงของข้อมูลและ 

สรรพวิทยาที่ถาโถมเข้ามา (เจตนา นาควัชระ, 2546: 151)

ท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์อนัเชีย่วกรากเป็นเหตแุห่งปัญหาด้านคณุค่าด้วยผูค้นถกูครอบง�าจากระบบทนุนยิม 

และลัทธิบริโภคนิยม รวมถึงปัญหาวิกฤตทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการละทิ้งภูมิปัญญาหรือความรู้และปรีชาญาณ 

(wisdom) ที่มีอยู่เดิม (นิธิ เอียวศรีวงศ์, ศรีศักร วิลลิโภดม และเอกวิทย์ ณ ถลาง, 2536: 83) กระแสการพัฒนา 

ในนามของเศรษฐกิจทุนนิยม บริโภคนิยม ส่งผลกระทบหรือเกิดวิกฤตที่เห็นได้ในหลากหลายมิติทางสังคมและ

วัฒนธรรม

วถิขีองกระแสดงักล่าวเป็นเหตใุห้วฒันธรรมการสร้าง – เสพวรรณศลิป์เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ อนัหมายรวมถงึ 

การสร้างงานวรรณศิลป์อย่างกวีนิพนธ์ท่ีไม่เป็นที่นิยมดูจะเชื่อมโยงกับวิกฤตทางวัฒนธรรมด้วย กล่าวคือ  

“...กระบวนการศึกษาปัจจุบันวางพื้นฐานทางวรรณศิลป์ไม่หนักแน่นพอ...” ผู้เสพหรือผู้อ่านบางคนจึงไม่เห็น  

“...คุณค่าความงาม ความไพเราะของภาษา และพลังทางปัญญาของกวีนิพนธ์...อีกส่วนหนึ่งไม่สนใจกวีนิพนธ์  

เพราะมีทางเลือกเสพพลังปัญญาและพลังอารมณ์ได้จากสื่ออื่น ๆ” (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2544: 26 - 27)

จากการเปลีย่นแปลงในมติทิางสงัคมและวฒันธรรมในบรบิทของกระแสโลกาภวิตัน์ส่งผลกระทบทัง้ทางบวก 

และทางลบ การเคลื่อนไหวทางสังคมมีทั้งการปรับตัว การยอมรับ และต่อต้าน ในส่วนของปรากฏการณ์ที่เป็น 

ผลกระทบเชิงลบด้านวิกฤตวัฒนธรรมของสังคมไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการสร้างและเสพกวีนิพนธ์นั้นมาจาก

คุณลักษณะของสื่อใหม่ท่ีก่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมและคุณลักษณะของโลกาภิวัตน์ที่ขับเคลื่อน 

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนผลกระทบในมิติดังกล่าว

2. กระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับการสร้างงานวรรณศิลป์

ในท่ามกลางกระแสเศรษฐกจิแบบทนุนยิมและความผนัผวนในกระแสบรโิภคนยิม สงัคมไทยประสบปัญหา

ด้านคุณค่ามากขึ้นและเต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์ที่กระตุ้นจิตส�านึกและค่านิยมที่เป็นวัตถุนิยม ก่อให้เกิดสภาวะวิกฤต

ทางวฒันธรรม สภาวะนีร้วมถงึการสร้างงานวรรณศลิป์โดยเฉพาะกวนิีพนธ์ท่ีเชือ่มโยงกบัวิกฤตน้ีด้วย ดังความท่ีกล่าวว่า

กวีนิพนธ์ร่วมสมัยของไทยนั้นยังทรงไว้ซึ่งแก่นสารอันเป็นพลังปัญญาสามารถ

อ�านวยประโยชน์แก่ผูรั้บสารและสังคมส่วนรวมได้เช่นท่ีเคยเป็นมาแต่กาลก่อน ข้อท่ีน่าห่วง 

คือแนวโน้มทางการศึกษาส�าหรับประชาชนตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมานั้น

มุ่งไปในทางวัตถุนิยม ไม่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาศักยภาพในด้านวรรณศิลป์ และ



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



สมรรถนะในการสื่อและรับสารภาษาไทย (โดยเฉพาะในหมู่เยาวชน) หย่อนลงไปมาก 

หากไม่เร่งแก้ไขวิกฤตในด้านนี้โดยเร็ว ประชาคมกวีนิพนธ์ของเราก็อาจเสื่อมโทรมลงได้ 

เท่ากับว่าสังคมไทยอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญเสียขุมพลังท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเราเอง

ไม่น้อยเลย 

(กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย: บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ,์ 2544: 15)

สภาพความเป็นจรงิของโลกาภวัิตน์ทีม่าพร้อมกับความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยเีป็นเหตุของการเลือกเสพ 

สือ่อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นสือ่โทรทัศน์ หรอือนิเทอร์เนต็ทีใ่ห้ความบนัเทงิทีต่รงใจมากกว่า สภาพการณ์เช่นน้ีปรากฏให้เหน็ 

มิใช่เพียงสังคมไทยเท่านั้น กวี-นักวิชาการชาวอเมริกัน Roland G Shaffer เสนอความเห็นไว้ดังนี้

เราคงไม่จ�าเป็นต้องกล่าวเน้นผลที่ตามมาจากเทคโนโลยี ส่ือ และโทรทัศน ์

ทีเ่ข้ามาแทนทีห่นงัสือการอ่านและกวนีพินธ์กนัอกีแล้ว ผมขอเริม่ด้วยผลทีเ่หน็ได้ชดัเจน

ทีส่ดุก่อน นัน่คอื สมยัก่อนนีผู้ค้นสามารถจะคดิได้เอง..พวกเขามคีวามคดิและสร้างทัศนะ

เก่ียวกับความจริงขึ้นมาด้วยตัวเองได้..น่าเศร้าจริง ๆ ที่ทุกวันนี้มิได้เป็นเช่นนั้นแล้ว.. 

พวกเราถูกครอบง�าโดยสือ่ และการน�าเสนอโลกทัศน์ทีห่วอืหวาของมนัมากเสยีจนกระทัง่

เราตกเป็นทาสความคิดของมันไปแล้ว ไม่ช้าไม่นานเราก็มิได้เป็นผู้สรรค์สร้างความเห็น

และระบบความเชื่อของเราเอง แต่กลับยอมรับสิ่งที่ถูกยัดเยียดมาให้โดยเจ้าพ่อธุรกิจ 

การสื่อสารที่มีอ�านาจล้นฟ้า 

(กวีนิพนธ์นานาชาติ: การศึกษาเชิงวิจารณ,์ 2546: 19)

ในแง่ของการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวรรณศิลป์เช่นกวีนิพนธ์กลับกลายเป็นการด�าเนินงานที่อยู่ 

ภายใต้วงจรของทุนในระบบทุนนิยม ดังความว่า 

ส�านกัพิมพ์เป็นผูส้นบัสนนุให้กวไีด้เผยแพร่ผลงานและในทางกลบักนัส�านักพมิพ์

ก็พึ่งพางานของกวีเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ การจัดพิมพ์ผลงานกวีนิพนธ์เป็นรูปเล่ม 

ดูจะเป็นเรื่องยากกว่างานประพันธ์สายอื่นเพราะกวีนิพนธ์มีตลาดแคบกว่า ช่วงก่อน

ทศวรรษ 2500 กวีมักรวมเล่มกันเอง แบบลงทุนเอง ขายเอง และขาดทุนเอง แต่ก็เป็น

ความพงึพอใจอย่างยิ่งทีไ่ด้รวมเล่ม หลายครั้งกวีจึงต้องอาศยัการได้รางวัลจงึจะสามารถ

มีรวมเล่มได้ ในขณะเดียวกันส�านักพิมพ์ก็อาศัยที่กวีได้รางวัลเป็นจุดขาย..แม้กวีนิพนธ์ 

จะเป็นมรดกไทย ได้รับการสนับสนุนอย่างเปิดเผยจากภาครัฐ แต่ตลาดผู้อ่านกลับน้อย

จนน่าใจหายเพราะสภาพแวดล้อมทางสังคมที่รับสิ่งใหม่ ๆ ได้ง่ายและมากกว่าจะระลึก

และรับคุณค่าทางวัฒนธรรมดั้งเดิม 

(กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย: บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ,์ 2544: 110)

ในสังคมปัจจุบันส�านักพิมพ์เข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่กวีนิพนธ์ แต่มักเป็นเชิงธุรกิจการพิมพ์และ 

มุง่เร่ืองท่ีได้รางวลัเป็นจดุขาย กอปรกบักระแสโลกาภวิตัน์อนัมสีารสนเทศและเทคโนโลยเีป็นพลังขบัเคลือ่น ก่อให้เกิด 
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ผลกระทบต่อการสร้าง – เสพกวีนิพนธ์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ รวมท้ังการเผยแพร่กวีนิพนธ์ดังค�ากล่าว ในค�าน�า 

ของหนงัสอืรวมกวนีพินธ์ “อาศรมพระจนัทร์” (พลัง เพียงพิรุฬห์, 2547: ค�าน�า) ได้แสดงความคดิอย่างตรงไปตรงมา 

ถึงการพิมพ์กวีนิพนธ์ในสังคมยุคใหม่ว่า

ในสมยัปัจจบัุนท่ีโลกก�าลงัเคลือ่นไปภายใต้อทิธิพลของจกัรราศแีห่งวตัถนุยิมนัน้ 

มีน้อยคนนักที่จะให้คุณค่าในกวีนิพนธ์ หนังสือบทกวีแทบจะหาส�านักพิมพ์รับพิมพ์ไม่ได้ 

ด้วยเหตุที่ว่า ยุคนี้กาลเวลาและสรรพสิ่งล้วนมีราคาค่างวด และไม่ค่อยมีผู้ใดในสมัยนี ้

มีเวลาและสภาพจิตที่พร้อมจะรับรสแห่งบทกวีได้ อย่างดีท่ีสุดหนังสือรวมบทกวีขายได้

ก็คงไม่เกินสามร้อยเล่มไปมากมายเท่าไหร่นัก ซึ่งจ�านวนนี้ในสายตาของนายทุน 

แห่งวงการหนังสือนั้น นับว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าโดยสิ้นเชิง 

จากสภาวะของกระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อเกิดผลกระทบในมิติทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ 

แบบทุนนิยมที่มุ่งแสวงหาก�าไรและเงินตรา รวมถึงอ�านาจของส่ือ การขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเงิน ความเจริญ 

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการมุ่งเน้นความมั่งคั่งทางวัตถุได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึน ส่ิงเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหา

ในแง่ของการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม อันหมายรวมถึงการสร้างงานวรรณศิลป์ดังเช่นกวีนิพนธ์ที่ถูกละเลยในมิติ

ของระบบเศรษฐกิจในบริบทของโลกาภิวัตน์โดยเฉพาะในแง่ของผู้สนับสนุนหรือจัดพิมพ์อันเนื่องจากข้อจ�ากัด 

ของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

3. อินเทอร์เน็ตกับพื้นที่การสร้าง - เสพกวีนิพนธ์

ปัจจบุนัอนิเทอร์เนต็เป็นพืน้ทีใ่หม่ส�าหรบัการสร้างสรรค์วรรณกรรมหลากหลายประเภท รวมถงึการสร้าง – เสพ 

กวีนิพนธ์ ด้วยอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสังคม (social network) แห่งการสื่อสาร ผู้คนในสังคมร่วมสมัยรับข่าวสาร 

ความรู ้ความบนัเทงิจากอนิเทอร์เนต็มากขึน้ จากความหลากหลายของข้อมลูและความหลากหลายของวธิกีารน�าเสนอ  

การสร้างและเสพกวีนิพนธ์ทางอินเทอร์เน็ตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกัน

การสร้างสรรค์ผลงานเชงิวรรณศิลป์ประเภทกวนีพินธ์ปัจจุบนัมหีน่วยงานหรือองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน

เปิดพืน้ท่ีให้น�าเสนอผลงาน โดยมรีางวลัวรรณกรรมเป็นช่องทางส�าหรับผู้สร้างงาน อย่างไรกต็าม การสรรค์สร้างดงักล่าว 

ก็มีข้อจ�ากัดจากการรบัผลงาน จงึมกีารน�าเสนองานในโลกอนิเทอร์เนต็ แต่พืน้ทีใ่หม่ทีเ่ปิดโอกาสให้สร้างสรรค์ผลงาน

ด้านกวีนิพนธ์ก็มิได้เฟื่องฟูนัก ดังความเห็นของ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2560: 56) ที่ว่า “ในด้านวรรณกรรมพบว่า

อินเทอร์เน็ตเป็นพืน้ทีใ่หม่ส�าหรบัการสร้างสรรค์วรรณกรรม จนิตนาการ โดยเฉพาะอย่างยิง่นวนยิาย เรือ่งสัน้ก็มีบ้าง 

แต่ไม่มากเท่านวนิยาย ส่วนกวีนิพนธ์ยิ่งมีจ�านวนน้อยลงไปอีก” เหตุดังกล่าวของกวีนิพนธ์ส่วนหนึ่งน่าจะมาจาก 

การไม่เห็นความส�าคัญ ดังความว่า

สถานการณ์ของกวีในปัจจุบันที่บอกว่าขายไม่ออก แล้วกวีก็ถูกถอนออกจาก

สถาบนัโรงเรยีนไปเรยีบร้อยแล้ว ทนีีเ้ราดวู่ารฐั/สงัคม/ชมุชน เข้าใจหรอืไม่ว่ากวคีอือะไร 

กวีคือหัวใจของโลก ของมนุษย์ ลักษณะสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณของโลก ของชุมชน/สังคม 

เรารื้อออกไปหมดแล้วจากกรรมการ ฉะนั้นภารกิจเฉพาะหน้าไม่ใช่สร้างงานอะไรเลย  

แต่รวบรวมเอาหัวใจท่ีแตกสลายของโลกเข้ามาประคองไว้ในมือแล้วชุบชีพให้มันคืนมา
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อีกครั้งหนึ่ง คิดว่าจ�าเป็นอย่างยิ่ง เราได้สูญเสียบทกวี สูญเสียหัวใจของสังคมไปแล้ว. 

ท�ายังไงจะให้กวีได้รับการฟื้นฟูมาอีกครั้ง 

(วินัย อุกฤษณ,์ 2550: 155)

ในแง่ของกวีหรือผู้สร้างงานได้กล่าวถึงพื้นที่ในการน�าเสนอผลงานหรือกวีนิพนธ์ไว้ทั้งในแง่ท่ีเห็นว่า 

การสร้างสรรค์งานในวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ ซ่ึงมีบรรณาธิการกลั่นกรองงานยังคงคุณค่าและมีความหมายต่อ 

การสร้างงานศิลปะประเภทนี้ และท่ีมองว่าพื้นที่ในการเสนองานมีสนามที่เป็นพื้นที่ทางเลือกที่เปิดกว้างและง่าย 

ในการเสนอผลงานโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ต

ประเดน็ท่ีน่าพจิารณาของพืน้ท่ีใหม่ในการน�าเสนองานหรอืในอนิเทอร์เนต็ ส่วนหนึง่น่าจะมาจากการได้รบั 

การตอบกลบัอย่างรวดเรว็ ในขณะทีก่ารรอคอยค�าตอบจากบรรณาธกิารหรือส�านกัพิมพ์ใช้เวลานาน โลกอนิเทอร์เนต็

ท่ีเปิดกว้างจงึเป็นทีม่าและต้นทางให้กวรีุน่ใหม่หลายคนเตบิโตและมพีืน้ฐานจากการเผยแพร่ผลงานผ่านทางอนิเทอร์เนต็

อย่างไรก็ตาม ในโลกอินเทอร์เน็ตก็มีข้อด้อย กวีหรือผู้สร้างงานสมัยใหม่หลายคนเห็นว่าการเผยแพร่ 

ผลงานทางอินเทอร์เน็ตเป็นเพียง “สนามซ้อม” ดังความเห็นของมนตรี ศรียงค์ (2550) เจ้าของกวีนิพนธ์ “โลก 

ในดวงตาข้าพเจ้า” ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรต์ ประจ�าปี พ.ศ. 2550  

กล่าวว่า “สนามกวียังน้อยอยู่มาก เมื่อเทียบกับจ�านวนกวีในประเทศไทยที่มีอยู่มากมายมหาศาล อินเทอร์เน็ต 

จึงกลายเป็นพื้นที่ทางเลือกท่ีเปิดกว้างและง่ายในการเสนอผลงาน แต่ในอินเทอร์เน็ตจะมีข้อด้อยตรงที่ไม่มี 

ระบบบรรณาธิการ ท�าให้คนเสนอผลงานสับสน และประเมินผลงานของตัวเองไว้สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น” และ 

แม้การตอบรับจะกลบัมาอย่างรวดเรว็ แต่มนตรกีเ็หน็ว่า “ความน่าเชือ่ถอืไม่ค่อยม ีบางคนชืน่ชมกลบัมาเพยีงแค่เพือ่

เป็นมารยาทหรือเพื่อต้องการให้ได้รับค�าชื่นชมบ้าง”

ท่ามกลางกระแสความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อ 

การท�างานของกวี การแลกเปลี่ยนความคิด การสื่อสาร การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ย้ายพื้นที่ไปยังอินเทอร์เน็ต กระแส

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กวีหรือผู้สร้างงานบางส่วนมองว่าเป็นเพียงสนามซ้อมเบื้องต้น หากจะให้ผลงานของตน

มีคุณภาพหรือเป็นที่รู ้จักควรด�าเนินงานในระบบที่มีบรรณาธิการกลั่นกรองงานและท�าเป็นส่ือสิ่งพิมพ์จะดีกว่า  

ในขณะเดียวกัน กวีหรือผู้สร้างงานบางกลุ่มมองว่าเป็นการเคล่ือนเปล่ียนวัฒนธรรมการเสพกวีนิพนธ์ ซ่ึงศิริวร  

แก้วกาญจน์ นักเขียนและกวีร่วมสมัยกล่าวถึงยุคโลกาภิวัตน์กับการเคลื่อนเปลี่ยนวัฒนธรรมครั้งนี้ ว่า

โลกได้เดินทางมาถึงศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีของกระดาษมันวิ่งไปซุกซ่อนอยู่ 

ในจอคอมพิวเตอร์ ฉะนั้นถ้าถาม ผมไม่ค่อยตกใจกับการเคล่ือนเปล่ียน เพราะว่ายังไง 

ก็แล้วแต่การเคลื่อนย้ายตามยุคตามสมัย แต่แน่นอนว่าทั้งหมดทั้งปวง วัฒนธรรมหรือ

อารยธรรมกระดาษมนัยงัคงความเป็นตัวตนและคงคณุค่าของมนัอยู ่ซ่ึงนัน่ก็หมายถงึว่า 

เราไม่ต้องกังวลว่าวันหนึ่งหนังสือกระดาษจะหายไปจากโลก 

(เธอยังเขียนบทกวีอยู่อีกหรือ, 2551)

การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ทางอินเทอร์เน็ตนี้มีการน�าไปเปรียบเทียบกับสื่อส่ิงพิมพ์โดยเฉพาะในรูปลักษณ์

ของหนงัสอื ดงัความทีว่่า “คนในแวดวงกวีทราบกนัดีว่า หนังสอื ‘กวนีพินธ์’ เป็นงานเขยีนทีข่ายยากทีส่ดุเมือ่เทยีบกับ 
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งานวรรณกรรมประเภทอื่น ๆ  แต่ท�าไมบทกวีในเว็บไซต์หรือตามเว็บบล็อกต่าง ๆ ถึงได้คึกคักสวนทางกันกับหนังสือ

โดยสิน้เชงิ” (เธอยงัเขยีนบทกวอียูอ่กีหรอื, 2551) พืน้ทีด่งักล่าวแม้บางกลุม่จะมองว่าคึกคกั แต่บางมมุมองกเ็หน็ว่า

กลุ่มอ่านหนังสือกวีนิพนธ์ก็ยังคงอ่านอยู่ เพียงแต่เกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาก็คือกลุ่มที่

เขียนบทกวีอยู่ในอินเทอร์เน็ต แต่การเช่ือมถึงกันอาจจะมีบ้างแต่น้อย ส่วนใหญ่ก็จะอยู่

ในโลกของตน แต่เหนอือืน่ใดก็พบว่าแม้กระทัง่กวีเองกย็งัมองว่าการได้เหน็บทกวขีองตัวเอง 

ตีพิมพ์เป็นสิ่งที่สูงกว่าในอินเทอร์เน็ต..แม้ว่ากวีในอินเทอร์เน็ตจะได้พิมพ์งานเป็นรูปเล่ม 

แต่กลุม่ของเขากย็งัวนเวยีนอยูแ่ค่นัน้เอง ไม่ได้ข้ามมาสายกวนีพินธ์วรรณกรรมสร้างสรรค์ 

(เธอยังเขียนบทกวีอยู่อีกหรือ, 2551)

จะเหน็ได้ว่าพืน้ทีใ่นการสร้างสรรค์งานของกวสีมยัใหม่ยงัมมีมุมองทีต่่างกนัไประหว่างวฒันธรรมการสร้างเสพ 

ในรปูของหนงัสอืกวนีพินธ์กบัวฒันธรรมใหม่ทีส่รรค์สร้างในโลกอนิเทอร์เนต็ โดยประเด็นทีต่่างไปจะเน้นในเร่ืองของ

คุณค่าหรือมาตรฐานในการสร้างสรรค์ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพื้นที่อินเทอร์เน็ตที่เป็นพื้นที่ใหม่ก็เป็นจุดเริ่มต้น 

ที่ให้ก�าเนิดกวีหลายคนด้วยกัน

เป็นที่สังเกตว่า การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ผ่านสื่อออนไลน์เกิดขึ้นเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะช่วงที่มีบริบท

หรือเหตุการณ์ส�าคัญหรือในวาระพิเศษ ดังบทร้อยกรองแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตและน้อมร�าลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กวีและประชาชนทั่วไปได้ใช้

พื้นที่อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ผลงานผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ นับเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของการสร้างสรรค์

กวีนิพนธ์ในโลกออนไลน์

ในแง่ของผู้สนับสนุนการสร้างงานในพื้นที่อินเทอร์เน็ตดังสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทยได้จัดให้มี 

การประกวดร้อยกรองออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งคือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัว

ในการเขียนงานร้อยกรองที่ถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์ต่าง ๆ อันเป็นมิติหนึ่งของการสร้างมาตรฐาน ดังเหตุผล

และที่มาของการจัดการประกวดครั้งที่ 6/2556 ดังความส่วนหนึ่งที่ว่า 

การด�าเนนิงานในโครงการดังกล่าว นอกจากจะสร้างความคึกคกัให้กบัวงวรรณกรร 

มโดยเฉพาะงานเขียนร้อยกรองแล้ว ยังช่วยกระตุ้นความสนใจจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ให้เข้าร่วมผลกัดันและสนับสนุนการยกระดบังานเขยีนร้อยกรอง รวมถงึกระตุน้ให้ผูส้นใจ

ใฝ่รู้ที่ขาดโอกาสและเวทีในการน�าเสนอได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางด้วย 

(ร้อยกรองออนไลน,์ 2556)

ผู้สร้างหรือกวีสมัยใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานและน�าเสนองาน และมีผู้สนใจ

สร้างสรรค์งาน ในทางกลับกันผู้เสพกลับลดลง ด้วยมีสิ่งต่าง ๆ หลากหลายเป็นทางเลือกและวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยน 

อนัเกดิจากสงัคมทีเ่ร่งรบี ดังความเหน็ของมนตรี ศรียงค์ ทีว่่า “พวกเราเคยต้ังข้อสันนษิฐานและชีน้ิว้ไปว่าการเข้ามา

ของทุนนยิม ท�าให้คนในสงัคมของเราเร่งรบี การอ่านบทกวมีนัใช้ค�าน้อยเพราะการอ่านต้องใช้เวลาท่ียาวและเยอะกว่า”  

(มองโลกผ่านดวงตากวซีไีรต์, 2552) กอปรกับพืน้ฐานทางวรรณศิลป์ไม่หนักแน่นพอ ท�าให้คลายความสนใจถึงข้ันละเลย 



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



เพ่ือเสพสิง่ทีง่่ายกว่าหรอืสามารถรบัสารได้ดกีว่า อนัเป็นเหตใุห้วฒันธรรมการเสพกวนีพินธ์แผ่วลง ซึง่เป็นสิง่ทีน่่าเป็นห่วง  

ดังความที่ว่า 

การสร้างสรรค์บทกวีมิได้มีปริมาณน้อยลงตามสภาพเศรษฐกิจหรือสังคม 

เช่นเดยีวกบักวกีม็ไิด้ลดน้อยถอยลง มกีวรีุน่ใหม่เกดิใหม่เสมอ… สิง่ทีน่่าเป็นห่วงมากกว่า

คือผู ้เสพซึ่งจ�ากัดกลุ่มลงเรื่อย ๆ… ปัญหาของกวีนิพนธ์ไทยในปัจจุบันจึงมิได้อยู ่ท่ี

ขาดแคลนกวผีูส้ร้างงาน แต่อยูท่ีท่�าอย่างไรจงึจะขยายกลุม่ผูเ้สพให้กว้างขวางหลากหลาย

มากขึ้น 

(กวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย: บทวิเคราะห์และสรรนิพนธ,์ 2544: 26 - 27)

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของการเสพกวีที่ลดลงยังมีปัจจัยมาจากการสร้างงานของกวีเอง ดังการตั้งข้อสังเกต

ของนักเขียนและกวีร่วมสมัยนามว่าพนม นันทพฤกษ์ ที่ว่า “... ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา... อ่านกวีนิพนธ์น้อยกว่าเดิม 

และเท่าที่อ่านก็ยังไม่พบบทกวีท่ีกระทบความรู้สึกรุนแรง หรือเห็นพัฒนาการใหม่ที่งดงาม ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของ 

การ “ผลิตซ�้า”... ทางดา้นเนื้อหาของบทกวีรุ่นใหม่... กลา่ววา่ยังขาดการสร้างสรรค์สิง่ใหม่เช่นกัน” (ทะเล ป่าภู และ

เพิงพัก, 2558)

มนตร ีศรียงค์ ตัง้ค�าถามให้คิดต่อถึงเหตขุองการเสพกวนีพินธ์ทีล่ดลงโดยให้ความเหน็ว่า “กวไีม่เคยต้ังค�าถาม 

ว่าเขียนอะไรออกมา ท�าไมเขียนแล้วไม่มีคนอ่าน... ปัญหาอีกอย่างคือการแตกประเด็นใหม่และมุมมองใหม่  

มันยังไม่ค่อยมี ล้วนแล้วแต่ท�าให้คนในสังคมเจ้าบทเจ้ากลอน เขาก็ไม่อ่าน กวีต้องตั้งค�าถามกับตัวเองไว้ก่อน”  

(มองโลกผ่านดวงตากวีซีไรต,์ 2552)

ในแง่ของผู้เสพงานที่ลดลงนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ วิถีชีวิตและวิธีคิดของผู้คน  

ร่วมสมัยที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หรือสภาวะของโลกที่ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีความเจริญเฟื่องฟู  

ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแกนน�า 

ในการขับเคลื่อน ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อมิติทางวัฒนธรรม อันหมายรวมถึงการให้ความส�าคัญกับศิลปะและวัฒนธรรม

จากทีก่ล่าวมาจะเหน็ถงึการสร้างและเสพงานศลิปะอย่างกวนีพินธ์ในบรบิทกระแสโลกาภวิตัน์ทีม่กีารเปล่ียนแปลง 

โดยเฉพาะพื้นที่ของการน�าเสนอผลงาน แม้อินเทอร์เน็ตจะเป็นพ้ืนท่ีใหม่ แต่ตราบใดท่ีผู้คนยังเสพกวีนิพนธ์อยู่ 

วฒันธรรมการสร้างงานในรปูแบบของหนงัสอืกย็งัคงมคีวามหมายในแง่ของการสร้างมาตรฐานและคณุค่า ส่วนผูเ้สพ

ที่ลดลงอาจมิได้เกิดจากบริบทสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปเท่านั้น แต่อยู่ที่การผลิตหรือสร้างสรรค์ของกวีเองด้วย

กล่าวได้ว่า มติทิางสังคม - วฒันธรรม มติทิางเศรษฐกจิ และสือ่ เป็นปัจจยัส�าคญัต่อกระบวนการสร้าง - เสพ 

วรรณศิลป์ของไทย โดยเฉพาะในท่ามกลางกระแสการสื่อสารยุคดิจิทัลได้เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คน 

วัฒนธรรมการสร้าง - เสพวรรณศิลป์อย่างกวีนิพนธ์ก็เกิดการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย

กวีนิพนธ์ไทยในบริบทกระแสโลกสมัยใหม่กับการเกิดรูปแบบวรรณกรรมแนวใหม่หลากหลาย

จากบรบิทของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ซึง่เป็นผลมาจากความก้าวล�า้ของเทคโนโลยโีดยเฉพาะ

จากโลกอนาลอ็กสูโ่ลกดจิทิลัส่งผลให้การสร้างและเสพวรรณกรรมของผูค้นร่วมสมยัเปลีย่นแปลงไปด้วย และมติขิอง

กวีนิพนธ์ในบรบิทยุคดิจทิัลไมต่อบสนองการเสพของผูค้นร่วมสมัย และกระแสโลกาภวิัตน์ทีม่ีเทคโนโลยเีป็นแกนน�า



กวีนิพนธ์ไทยในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์



ได้ส่งผลต่อโลกของวรรณกรรมอันหมายรวมถึงกวีนิพนธ์ด้วย กระบวนการสร้างและการเสพรับวรรณกรรมของ 

คนรุน่ใหม่เปลีย่นแปลงไป อินเทอร์เนต็กลายเป็นพืน้ทีส่าธารณะในการเผยแพร่ผลงานของผูส้ร้าง ส่วนผูเ้สพติดตามงาน 

รูปแบบใหม่ซึ่งจัดเป็นวรรณกรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั่วโลก พื้นท่ีในอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจหนังสือ ดังจะเห็นได้จากนิตยสารต่าง ๆ หลายเล่มทยอยปิดตัว นอกจากพื้นที่ของผู้สร้างจะปรับเปลี่ยนแล้ว 

ยังมีการปรับแปลงรูปแบบการน�าเสนอและเนื้อหาสาระให้สอดรับกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่อีกด้วย

การปรับเปลี่ยนของวรรณกรรมไทยร่วมสมัยเป็นปัจจัยที่มาจากความเปลี่ยนแปลงจากบริบททั้งภายใน 

และภายนอกวงวรรณกรรม ปัจจัยภายใน เช่น การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางศิลปะและวรรณกรรมอันเนื่องมาจาก

แนวคดิทฤษฎใีหม่ทางวรรณกรรม และปัจจยัภายนอก เช่น วถิชีวีติ ค่านยิม ความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง 

สังคมและวัฒนธรรม ความเติบโตทางเทคโนโลยีการสื่อสาร (รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, 2560: 11) โดยเฉพาะจากกระแส

ความนิยมวรรณกรรมจากอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้เขียนเป็นคนรุ่นใหม่และได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์ เกมคอมพิวเตอร์ 

และวรรณกรรมจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากญี่ปุ่นและเกาหลีที่แปลเป็นภาษาไทย

วรรณกรรมแปลจากญี่ปุ่นและเกาหลีเหล่านี้มีผลกระทบต่อวงวรรณกรรมไทย 

ไม่น้อย ในแง่ของนักอ่านรุ่นใหม่มักรู้จักและนิยมอ่านวรรณกรรมแปลเหล่านี้มากกว่า

วรรณกรรมไทย  ในแง่ของนักเขียน แม้ไม่มีผลกระทบต่อนักเขียนผู้ใหญ่ แต่วรรณกรรม

เหล่านี้สรา้งแรงบันดาลใจให้แกน่ักเขียนวยัรุน่ไทยอย่างแนน่อน เห็นได้ชัดวา่มกีารเขยีน

นวนิยายแนวรักหวานซึ้งเลียนแบบวรรณกรรมเกาหลีกันมาก ผู้เขียนใช้ชื่อตัวละคร 

เป็นภาษาเกาหล ีฉากเหตกุารณ์ ในเรือ่งอยูใ่นประเทศเกาหล ีรวมทัง้วฒันธรรมประเพณี 

และแม้นามปากกาของผูแ้ต่งกค็ล้ายภาษาเกาหลี ปรากฏการณ์นีส้ะท้อนให้เหน็การถูกครอบง�า 

ทางวัฒนธรรมอย่างยิ่ง 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ,์ 2560: 22)

นอกจากนีก้ารเกดิรปูแบบของวรรณกรรมทีห่ลากหลายสอดคล้องกบัวฒันธรรม “ตาดูหฟัูง” ของเยาวชน

รุ่นใหม่ เช่น การน�าวรรณกรรมมาสร้างใหม่เป็นหนังสือภาพ (picture book) เหล่านี้เป็นที่นิยมของผู้เสพรุ่นใหม่ 

ในวัฒนธรรมสมัยนิยม โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมการดู (Visual Culture) ได้น�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง 

ของการสร้างงานเชงิสร้างสรรค์เพือ่ให้สอดคล้องพฤตกิรรมของผูค้นร่วมสมยักบัการเสพสือ่ชนดิต่าง ๆ อนัหมายรวมถงึ 

ลักษณะของการสร้างงานเขียนและการอ่านที่แปรเปลี่ยนไป ดังกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อนิยายภาพ หรือ 

Graphic Novel ที่เติบโตเป็นอย่างมาก สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บจม.ซีพี ฮออล์ ผู้บริหาร 

เซเว่นอีเลฟเว่น และเลขานุการคณะกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล 7 Book Awards  

ครั้งที่ 13 กล่าวว่า

นิยายภาพ เป็นประเภทของวรรณกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนัก และได้รับ 

ความนิยมอย่างมากในกลุ ่มนักเขียนนักอ่านรุ ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  

เป็นปรากฏการณ์ทางวรรณกรรมท่ีน่าสนใจเพราะสอดคล้องกับวัฒนธรรมการดู  

(Visual Culture) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ก�าหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อสื่อสมัยใหม่

ในกระแสวัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture) ทุกวันนี้เด็กรุ่นใหม่ ๆ จะดูสิ่งต่าง ๆ 
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มากกว่าอ่าน เช่น ดโูซเชยีลมเีดยี ดโูทรทศัน์ ภาพยนตร์ต่าง ๆ  เพราะฉะนัน้ในนยิายภาพ

นอกจากจะมีองค์ประกอบของเรื่องเล่าที่เป็นตัวอักษรเล่าเรื่องราวแบบเดิมแล้ว  

ภาพประกอบก็มีความส�าคัญมาก เพราะช่วยถ่ายทอดมุมมองและยังต้องเสนอแก่นเรื่อง

ที่นักเขียนต้องการสื่อด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ แต่จากผลงานของนักเขียนนิยายภาพ 

ที่ส่งเข้าประกวดในรางวัล 7 Book Awards ในปีหลัง ๆ รวมถึงปีนี้ที่มีการส่งมากที่สุด

สะท้อนให้เห็นได้เลยว่าฝีมือของนักเขียนนิยายภาพไทยมีคุณภาพและน่าสนใจมากขึ้น 

หลายคนเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อายุยังน้อยมาก ซึ่งจากปรากฏการณ์ดังกล่าวท�าให้เรามองว่า

นิยายภาพน่าจะมีการเติบโตขึ้นเร่ือย ๆ ท้ังในเชิงของปริมาณและคุณภาพเพราะ

สอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนรุ่นนี้และเป็นวรรณกรรมที่มีลักษณะของ Pop Culture 

สูงมากอีกด้วย 

ในโลกวรรณกรรมออนไลน์มีวรรณกรรมที่เป็นกระแสนิยมของคนรุ่นใหม่หลากหลายแนว มีทั้งนิยายรัก 

แนวแฟนตาซี แนววิทยาศาสตร์ (Sci-Fi) แนวสืบสวน/ฆาตกรรม และนิยายแนว Y คือนิยายรักร่วมเพศ มี 2 แบบ 

คือ Yaoi นิยายชายรักชาย และ Yuri นิยายหญิงรักหญิง และวรรณกรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นอีกแนวหนึ่ง คือแนว 

แฟนฟิก หรือ แฟนฟิกชั่น

แฟนฟิก หรือ แฟนฟิกช่ัน เป็นค�าทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Fan Fiction  

ในภาษาไทยอาจจะเรียกค�าเต็มว่าแฟนฟิกชั่น หรือเรียกย่อว่า “แฟนฟิก” (Fanfic),  

เอฟเอฟ (FF) หรือ ฟิก (FIC) ก็ได้ เป็นประเภทหนึ่งของวรรณกรรมที่เผยแพร่ 

ในอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า วรรณกรรมออนไลน์ แฟนฟิกคืองานเขียนท่ีกลุ่มแฟน ๆ  

น�าบุคคลท่ีมีอยู่จริง ตัวละครในนวนิยายหรือการ์ตูน หรือภาพยนตร์ หรือเกมออนไลน์ 

หรือน�าฉากหรือสถานการณ์ในเรื่องที่ตนนิยมไปเขียนใหม่ อาจจะแต่งต่อจากเร่ืองเดิม

หรือแต่งใหม่ตามจินตนาการของตน หรือแต่งล้อเลียน (parody) แล้วเผยแพร ่

ต่อสาธารณะ ตั้งแต่แรกเริ่มมีการเผยแพร่ในนิตยสารเฉพาะกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ด้วยกัน 

ทีเ่รยีกว่า แฟนซนี (fanzine) ซึง่ตดัย่อมาจากค�าว่า fan magazine เมือ่เกดิมอีนิเทอร์เน็ต

จึงเผยแพร่ออนไลน์ด้วย การลงพิมพ์ในแฟนซีนก็ยังมีอยู่ การแต่งแฟนฟิกอาจเกิดจาก

การไม่พอใจเรื่องราวต้นแบบบางตอน เช่น ตอนจบ จึงแต่งใหม่ตามที่ตนเองพอใจ หรือ

อาจเกิดจากการชื่นชมในเรื่องราวต้นแบบจนไม่อยากให้เรื่องจบจึงขยายเรื่องต่อไปอีก

ตามใจชอบ 

(รื่นฤทัย สัจจพันธุ,์ 2560: 160)

ในขณะท่ีการเกิดข้ึนของวรรณกรรมออนไลน์ในส่วนของกวีนิพนธ์นั้นมีน้อยและไม่ได้รับความนิยม 

เท่าวรรณกรรมรูปแบบอื่น การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ของกวียังถูกตั้งค�าถามว่า “กวีคืออะไรกันแน่” ดังความส่วนหนึ่ง

ทีว่่า “เทคโนโลยทีีส่ร้างความสะดวกสบายทีเ่กดิขึน้ได้พัฒนาอย่างไม่หยดุยัง้ ซึง่ในขณะทีม่นัได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ๆ  

เกิดขึ้นอย่างมากมาย และในจ�านวนสิ่งที่แปรเปลี่ยนไปนั้น “กวี” ก็เป็นหนึ่งในศัพท์ที่ถูกการหมุนของโลกยุคใหม ่



กวีนิพนธ์ไทยในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์



ลดบทบาทไปอย่างรวดเร็วเช่นกันจนวัยรุ่นยุคดิจิทัลทั่ว ๆ ไปอาจตั้งค�าถามว่า “กวีคืออะไรกันแน่” (นิรัติศัย  

บุญจันทร์, 2560)

จากกระแสความเปลีย่นแปลงบนพ้ืนฐานของความรวดเรว็ฉับไวของเทคโนโลยกีารสือ่สารทีล่�า้สมยัก่อให้เกดิ 

ปรากฏการณ์ซ่ึงเป็นวฒันธรรมใหม่ท่ีก�าหนดพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคทีม่ต่ีอสือ่สมยัใหม่ต่าง ๆ รวมถงึพฤติกรรมการเสพ 

และการสร้างงานเชิงสร้างสรรค์ พืน้ท่ีใหม่และทางเลอืกการน�าเสนอในอนิเทอร์เนต็ เช่น การเปิดเวบ็ไซต์ทางวรรณกรรม 

และน�าเสนอวรรณกรรมออนไลน์ซึ่งมีหลากหลายตอบโจทย์ของผู้คนในสังคมออนไลน์ และวรรณกรรมรูปแบบใหม่

ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการดู (Visual Culture) ตามกระแสบริบทสังคมโลกสมัยใหม่ ในขณะที่กวีนิพนธ์นั้น 

อาจไม่ตอบโจทย์และไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการอ่านของคนยุคใหม่ที่อยู่ในวัฒนธรรมการดู (Visual Culture) 

และวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนยุคใหม่

ความคิดเห็นของกวีต่อปรากฏการณ์ของ “กวีนิพนธ์” ในสังคมไทย
กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ส่งผลต่อกระบวนการสร้างและเสพกวีนิพนธ์ สภาวการณ์ 

ของกวีนิพนธ์กลายเป็น “ความอับจนของกวีนิพนธ์ไทย” ซึ่งมาจาก “ผู้คนไม่รู้จักบทกวี มีภาษาท่ียากต่อการเสพ

เพราะอ่านไม่รู้เร่ืองและไม่ได้อรรถรส ตัวตนของกวีแปลกกว่านักเขียนทั่วไป ส่งผลให้หนังสือกวีนิพนธ์ขายไม่ได้  

ก่อเกิดเป็นสถานการณ์ทีเ่รยีกว่า ‘บทกวตีายแล้ว’ ” (ความอับจนของกวนิีพนธ์ไทย, 2560) และจากกระแสโลกสมัยใหม่ 

ทีมี่เทคโนโลยก้ีาวล�า้ได้ส่งผลต่อการเลอืกเสพและสร้างวรรณกรรมของคนรุน่ใหม่ ในทศันะของ “กว”ี หรอืผูส้ร้างสรรค์

ผลงานประเภทกวีนิพนธ์ได้แสดงถึงปรากฏการณ์หรือสภาวะของกวีนิพนธ์ไทย ดังอังคาร จันทาทิพย์ กวีซีไรต ์

จากเรื่อง “หัวใจห้องที่ห้า” กล่าวว่า

สภาวะของกวีนิพนธ์โดยภาพรวมไม่ค่อยมีคนสนใจอ่านบทกวี เพราะเป็น 

งานวรรณกรรมที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร แต่ยังมีผู้อ่านอยู่บ้างเพราะคอลัมน์บทกวี

ในสื่อสิ่งพิมพ์เป็นอีกหนึ่งในช่องทางที่เปิดให้กวีสื่อสารกับผู้คนในวงกว้างถึงสภาพ 

ของสงัคมและการเมอืง อกีทัง้มช่ีองทางอืน่ ๆ  เช่น โซเชยีลมเีดียหรือส่ือออนไลน์มาดึงดูด

ความสนใจได้มากกว่างานวรรณกรรมหรือบทกว ีจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกทีผู้่คนจะอ่านบทกวี

น้อยลง ปรากฏการณ์นี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเราเท่านั้น ยอดพิมพ์ ยอดจ�าหน่ายหรือ

พื้นที่น�าเสนอบทกวีตามสื่อสิ่งพิมพ์ในที่อื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศก็ลดลงเช่นกัน 

(ความอับจนของกวีนิพนธ์ไทย, 2560)

ปรากฏการณ์หรอืสภาวการณ์ของกวนีพินธ์ไทยนี ้กิตติศกัด์ิ มสีมสืบ หรือทีรู้่จักในนาม “ศกัด์ิสิริ มสีมสบื” 

กวีซีไรต์จากเรื่อง “มือนั้นสีขาว” กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า

ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีจังหวะ มีท�านองที่น่าฟังอยู่แล้ว “ค�า” ที่สื่อความหมาย

จึงไม่มีอะไรที่ยาก เพราะยากก็คือง่าย ง่ายก็คือยาก ทุกสิ่งเกิดจากเหตุปัจจัย ตราบใดที่

มนุษย์ไม่ลึกซึ้งเรื่องภาษาและความหมาย คนก็จะอ่านหนังสือน้อยลง คนอ่านบทกวี 

ก็ยิ่งน้อยลงอีก เพราะในชีวิตประจ�าวันเราเคยหาความหมายในการใช้ชีวิตหรือเปล่า  
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แค่เราจะกินอะไรสักอย่าง เราเคยหาความหมายของการกินหรือไม่ ปัจจุบันมนุษย ์

ไม่มเีวลาท่ีจะมองอะไรอย่างจรงิจัง แล้วบทกวกีย่็อมจะถกูมองข้ามเพราะบทกวเีป็นภาวะ

ที่นิ่ง ๆ  มองเห็นความหมายและความจริง เมื่อคนหยาบต่อสิ่งต่าง ๆ  ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ ไม่มีความละเอียด บทกวีถือเป็นภาวะแห่งการพิจารณา ฉะนั้น กวีก็ไม่ต้องไปพูดว่า

คนอ่านมีน้อย อย่าว่าแต่บทกวีเลย นกสักตัวก็ไม่ได้มาจ้องดูว่ามันมีรูปร่างอย่างไร  

ภาวะแห่งการพิจารณามันขาดหายไปจากสังคมที่เร่งรีบและแข่งขัน 

(ความอับจนของกวีนิพนธ์ไทย, 2560)

ในขณะที่ สถาพร ศรีสัจจัง กวีปักษ์ใต้เจ้าของนามปากกา พนม นันทพฤกษ์ ได้แสดงความคิดต่อวงการ 

กวีนิพนธ์ของไทยในแง่ของการเสพว่า 

…ก็ต้องบอกตรง ๆ ว่า ความรู้ ความรัก และรสนิยมในการเสพงานกวีนิพนธ์  

โดยเฉพาะที่เป็นงานในรูปแบบตาม “ขนบ” หรือที่เรียกเป็นภาษาฝรั่ง ว่า “traditional 

literary” กลายเป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มหรือเรื่องของพวกอนุรักษ์ล้าหลังไปนานแล้ว  

ยิ่งเวลานานมากข้ึนเท่าไหร่ พื้นท่ี (space) ของงานสร้างสรรค์ประเภทนี้ก็ดูเหมือน 

จะยิ่งน้อยลงจนแทบจะไม่มีเหลือให้เห็นในชีวิตจริง 

(ความอับจนของกวีนิพนธ์ไทย, 2560)

ความคิดเห็นของกวีที่มีต่อปรากฏการณ์กวีนิพนธ์ดังกล่าวข้างต้นปรากฏก่อนหน้านี้แล้ว โดยเฉพาะช่วง

ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง พ.ศ. 2540 เช่น บทกวี “แด่…กวีน้อยใหญ่” ของวีระ สุดสังข์ ตีพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์

วิจารณ ์เดือนเมษายน 2532 ได้กล่าวไว้ดังตัวอย่างความว่า

บทเอ๋ยบทกวี ไม่มีที่จะขึ้นบนถนนหนังสือ 

โอกาสการสื่อสารให้เลื่องลือ มีเพียงแค่ฝ่ามือหนังสือพิมพ ์

ดูเหมือนบทกวีไม่มีค่า ให้ซื้อหาแทนหนังสือมาอ่านอิ่ม

…

บทกวีนั้นไซร้ไร้ราคา ทั้งจะหาคนอ่านนั้นยากเย็น

เขียนก็ยากพิมพ์ก็ยากหลายหลากประเด็น ครั้นเป็นกวีก็ยากจนหม่นหมองเอย

ในขณะที ่ปราศ ราหลุ เขียนบทกวี “แม้ประเทศจะปฏเิสธ” ตพีมิพ์ใน ศลิปวฒันธรรม เดอืนพฤศจกิายน 2535  

ได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ของกวีนิพนธ์ไว้เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างความว่า

หาหนังสือที่ร้านค้า เจ้าของร้านบอกว่าไม่กล้าขาย 

มีแต่เจ๊งกับเจ๊งเซ็งจะตาย ยอดจ�าหน่ายตายราบต้องภาพนู๊ด 

ค�ากวีอ่านเท่าไหร่ไม่รู้เรื่อง ดีแต่เปลืองแผงค้านั่งหน้าบูด
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หากพจิารณาจากน�า้เสยีงของผูส้ร้างงานหรอืกวจีะพบว่า เสยีงส่วนหนึง่สือ่แสดงให้เหน็สภาวการณ์ปัจจบุนั

ของกวีนิพนธ์ในแง่ของการจัดพิมพ์และความนิยมของผู้อ่าน และในบริบทร่วมสมัยแห่งยุคดิจิทัลที่ส่ือส่ิงพิมพ์ 

ล้มหายตายจาก ส�านกัพมิพ์ไม่นยิมพมิพ์กวนีพินธ์ ผู้คนในสงัคมสมยัใหม่ไม่เสพหรือเลือกเสพสิง่อืน่มากกว่าจะหนัมา 

“ดู” กวีนิพนธ์ จนน่าวิตก และกวีจะยังยืนอยู่ได้เช่นไร ในบท “หนังสือของประพันธกร” ใน พลัดหลงไปในห้วงเวลา

ของนักมายากล ของวิสุทธิ์ ขาวเนียม (2559) ได้กล่าวด้วยน�้าเสียงพัดพ้อ ความว่า

แท่นพิมพ์ในโรงพิมพ์เย็นเยียบ 

ราวกระดูกนกน�้าที่สูญพันธุ์ไปเมื่อหลายล้านปีก่อน 

ประพันธกรหอบหิ้วหนังสือของตน 

ออกตามหาคนอ่านตาบอด 

โลกถูกทิ้งไว้ในแรงโน้มถ่วง 

หนังสือจ�านวนน้อยนิดหลังการผลิตครั้งสุดท้าย 

ร�่าไห้สงสารประพันธกร

ไม่เพยีงแต่กวทีีแ่สดงให้เหน็ปรากฏการณ์หรอืสภาวะของ “กวนีพินธ์” ในสังคมไทยเท่านัน้ นกัวจิารณ์และ

นักวิชาการก็ฝากแง่คิดให้ทั้งผู้เสพและผู้สร้าง ดังที่ตรีศิลป์ บุญขจร กล่าวว่า “อยากฝากถึงทุกท่านที่คิดว่ากวีนิพนธ์

ไม่มทีีย่นื กใ็ห้ช่วยกนัอ่าน กวนิีพนธ์ไม่ใช่เรือ่งทีอ่ยูบ่นหิง้ ไม่ใช่เร่ืองทีต้่องใช้ศพัท์แสงสูง ๆ  แต่เป็นเร่ืองทีส่ามารถแต่ง

ให้เข้ากับวิถีชีวิตคนยุคใหม่ กระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่ได ้(“นครคนนอก” กวีนิพนธ์ “ลืมหิ้ง”, 2559)

จากบรบิทแห่งยคุ โดยเฉพาะกระแสของสังคมสมัยใหม่ท่ีมอีทิธพิลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้คนร่วมสมยั 

ในการเลอืกเสพสือ่ประเภทต่าง ๆ  หรือการเปล่ียนแปลงจากสือ่สิง่พิมพ์เป็นส่ือดจิทิลัในรปูแบบต่าง ๆ  ตลอดจนรูปแบบ 

ของการเขยีนการอ่านทีถ่กูปรับเปลีย่นให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมสมยันยิมไปด้วย สภาวการณ์ทีเ่ป็นความเปล่ียนแปลงนี้  

กวมีองเหน็ถงึสือ่ออนไลน์กบัการเกดิข้ึนของผลงานในรปูแบบใหม่หลากหลายและเป็นกระแสนยิม เรยีกว่าตอบโจทย์

การใช้ชีวิตของผู้คนรุ่นใหม่ ในขณะการอ่านกวีนิพนธ์ที่ต้องซึมซับแก่นและลึกซึ้งถึงอารมณ์ ไม่เหมาะกับธรรมชาติ

ของการเสพงานในโลกออนไลน์ที่ต้องการความเร็วและความถี่มากกว่าการอ่านที่ต้องขบคิดและใคร่ครวญ

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความคิดเห็นของกวี ซึ่งเป็นผู้สร้างงานในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ และจาก

การศกึษาของปราโมทย์ ระวนิ (2553: 204) ในประเด็น “ความคดิเหน็เกีย่วกบัการเขียนบทกว”ี พบว่ามกีารน�าเสนอ

สภาพการเขียนบทกวีที่ขี้นอยู่กับค่านิยมและการประเมินค่าของสังคมในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ สภาพผิดเพี้ยน  

ด้อยความหมาย หรือคุณค่าในสังคมประเทศชาติที่ไม่เห็นความส�าคัญของกวีและกวีนิพนธ์ สภาพสิ้นค่าในสังคม

ประเทศชาตทิีไ่ม่เหน็คุณค่าทางปัญญา รวมถึงสภาพย�า่แย่ในฐานะเป็นการเขียนทีต้่องข้ึนอยูก่บัค่านยิมของสงัคมผู้อ่าน

ในขณะเดยีวกนั กวซึีง่เป็นผูส้ร้างงานในกระแสสงัคมสมยัใหม่ยงัคงมอีดุมการณ์ในการสร้างงาน ปราโมทย์ 

ระวิน (2553: 214) แสดงให้เหน็ถงึกระบวนการสร้างสรรค์กวนีพินธ์ของกวไีทยร่วมสมยัว่าประกอบด้วยกระบวนการ

จรรโลงจิตใจ กระบวนการรู้ทันเท่าเข้าใจตนเอง กระบวนการเขียนขับเคล่ือนสังคม กระบวนการนฤมิตความงาม 

ตามธรรมชาต ิและกระบวนการสร้างสมความเป็นไทย อนัเป็นการแสดงให้เหน็พลังและวธิคีดิของกวทีีย่งัคงสร้างสรรค์

กวีนิพนธ์เพื่อกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ให้สูงขึ้น เพื่อให้เข้าถึงคุณค่าของการรู้จักตนเอง เพื่อตีแผ่และชี้ให้เห็น 

ปัญหาสังคม เพื่อตระหนักและส�านึกในคุณค่าของธรรมชาติ และเพื่อสืบทอดมรดกทางวรรณศิลป์ของไทย



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



สรุปความ

บริบทของกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีวิทยาการของเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นแกนหลักได้สั่นคลอนกระบวนการ

สร้างและเสพกวีนพินธ์ของไทย ดงัจะเหน็ได้จากความคดิเหน็ของนกัวชิาการและผูท้ีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นกวท่ีีสรรค์สร้างผลงาน 

มีมุมมองต่อความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะในมิติทางสังคมวัฒนธรรมและปรากฏการณ์ของ 

เครอืข่ายสงัคม (social network) อย่างอนิเทอร์เนต็ได้เข้ามามบีทบาทก่อให้เกดิการสร้างวฒันธรรมใหม่ ซ่ึงหมายรวมถงึ 

กระบวนการสร้างและเสพกวีนิพนธ์ไทยด้วย

ในท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์อันมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพลังขับเคลื่อนได้เข้ามาแทนที่วัฒนธรรม 

ทางหนังสือ กอปรกบัคนในสงัคมปัจจบุนัมุง่เสพเพือ่บรโิภค รวมไปถงึการละเลยศิลปะและวฒันธรรม ศลิปะประเภท

วรรณศิลป์โดยเฉพาะกวนิีพนธ์ไทยในยคุใหม่ทีม่เีทคโนโลยเีป็นตวัก�ากบัและเป็น “ทนุนิยมในยคุของอเิลก็ทรอนกิส์” 

(ธีระ นุชเปี่ยม, 2542: 50) เป็นเหตุให้การให้คุณค่าแก่กวีนิพนธ์ลดน้อยลงทั้งในแง่ของผู้เสพและผู้จัดพิมพ์หรือ 

ส�านกัพมิพ์ และวฒันธรรมสมยันยิมท่ีส่งอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเสพสือ่ต่าง ๆ ซึง่สามารถตอบสนองต่อวถีิการใช้ชวีติ 

ของคนในสังคมยุคสมัยใหม่ 

สภาพการณ์ของกวีนิพนธ์ไทยปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ส่วนหนึ่งถือก�าเนิดขึ้นช่วง

กระแสความเปลีย่นแปลงของบรบิทโลกได้ด�าเนนิโครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมกวนีพินธ์และเป็นเวทใีห้แก่คนรุ่นใหม่ 

กลไกแห่งการสนับสนุนดังกล่าวนี้มีบทบาทในการก�าหนดทิศทางหรือก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ 

กวนีพินธ์ไทยร่วมสมยัมากน้อยเพยีงใด ในอกีมติหินึง่บริบทสังคมไทยทีเ่ปล่ียนแปลงในยคุโลกาภวิตัน์ยงัส่งผลให้เกดิ

การปรบัเปลีย่นวัฒนธรรมแห่งการสร้างงานวรรณศลิป์ สิง่ส�าคญัในสงัคมเทคโนโลยแีละสารสนเทศอย่างอนิเทอร์เนต็

เป็นพืน้ทีส่�าหรบัการสร้างหรอืเสนอผลงาน สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อพฒันาการของกวนีพินธ์ไทยหรอืไม่ อย่างไร 

กวีนิพนธ์ไทยไม่ได้สิ้นสูญ กวีไทยยังสรรค์สร้างบทกวีอย่างต่อเนื่อง ค�าถามคือการผลิตหรือการสร้างสรรค์ของกว ี

มีนวัตกรรมอันแปลกใหม่หรือไม่ ลมหายใจของกวีนิพนธ์แผ่วลงจากกลุ่มผู ้เสพที่ลดลงและขาดการสนับสนุน 

อย่างจริงจังเพียงเท่านี้จริงหรือไม่
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Title: Thai Intellect of Borrowing Words from the Pali and Sanskrit Language
Author: Maneepin Phromsutthirak
Abstract:
 The study aims to examine the Thai intellect of borrowing words from the Bali and 
Sanskrit language. The findings show that the borrowed words from Bali and Sanskrit represented 
the various aspects of Thai culture including the culture of the language, the social culture and 
the moral culture, the legal culture and the art culture. Furthermore, the Thai intellect of using 
borrowed words from Bali and Sanskrit shows the individuals’ status and role according to the 
titles of noblemen. They represent the role and the responsibility as well as the identity of their 
family. It is clearly shown in family names given by King Rama VI. Moreover, it shows the individual’s  
identity toward the unique naming of Thai people.
Keywords:  Thai intellect, borrowing words, Bali and Sanskrit language

Title: Cohesion in Royal Speech Delivered by King Rama VI
Author: Suwattana Liamprawat
Abstract:
 This research aims to study cohesion in 143 royal speeches delivered by King Rama 
VI between 2453 and 2467 BE. The results of the study reveal that five forms of cohesion were 
employed, namely 1) reference 2) ellipsis 3) repetition 4) lexical cohesion and 5) conjunction. 
Keywords:  King Rama VI, royal speech, cohesion
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Title: Signboards of Thai Restaurants in Seoul: Presentation of Thai Language and Culture
Author: Somchai Sumniengngam
Abstract:
 This article aims to analyze the signboards of Thai Restaurants in Seoul, Republic 
of Korea, in terms of language, alphabet, function and meaning, including a presentation of the 
Thai language and culture. Data were collected from 80 signboards of Thai restaurants in the Seoul 
metropolitan area. Clear pictures of those signboards can be searched on www.youtube.com by 
using the keyword “ร้านอาหารไทย โซล” (literally, Thai restaurant Seoul).
 The findings show that most Thai restaurants use Thai language on their signboards. 
The most widely-used alphabets are Thai, Roman, and Korean, respectively. Those alphabets are 
used to show restaurant names, kinds of shops or kinds of food, and contact information. The 
names of the restaurants are mostly places; some are famous places in Thailand, others are places  
relating to certain kinds of food. The meaning “Thai” and meanings about kinds and tastes of Thai 
food are also used in restaurant names.

 Those signboards show the presentation of Thainess in Seoul, which is a multicultural  

city. Thai language and alphabet, as well as place names and Thai food, are used to present 

Thainess as being international and to communicate with Thai people there. Meanwhile English 

language and Roman alphabet are used to show internationalization and to communicate with 

international people, and Korean language and alphabet are used to show solidarity and to  

communicate to Koreans.  

Keywords:  signboard, restaurant name, Republic of Korea

Title: A Cognitive Semantic Analysis of the Compound Verb “kàt-kin”

Author: Wirat Siriwatananawin

Abstract:

 “kàt-kin” is a compound verb, which is composed of 2 morphemes: “kàt” (to 

bite) and “kin” (to eat). Some concepts in cognitive semantics, namely, scenario, metonymy, and 

metaphor, are used to describe the meaning of the extension and construction of “kàt”, “kin”, 

and “kàt-kin”. The application of scenario helps to understand the meanings of the words as 

well as their relationships. The application of metonymy and metaphor results in a clearer  

understanding of the meaning of the construction of each word. Therefore, those 3 concepts in 

cognitive semantics are suitable and effective devices for analyzing the complicated meaning of 

the construction of Thai compound verbs.

Keywords:  compound, meaning, cognitive semantics
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Title: “Rak Dork Jeung York Len”: A Study of Linguistic Strategies tease in Thai Culture

Author: Suntaree Chotdilok

Abstract:

 The purpose of this article is to study language devices employed by adults to tease 

children, which could provide an insight into the roles of the discourse, “Rak Dok Jeung Yok Len” 

(Pulling one’s leg), and reflect the relationship between language and the concept of bullying of 

children by adults in Thai society. According to the results of this research, a total of 4 linguistic 

devices were found to have been adopted in the teasing of children, consisting of: (1) Direct  

negative remarks on physical appearance, (2) Indirect negative remarks on physical appearance, 

(3) Deceitful speech to evoke sadness, and (4) Remarks on fabricated events. From “Rak Dork Jeung 

York Len”, which influences the behavior of adults towards children, it was evident that the  

foregoing discourse played three functions in Thai society: (1) Justifying adults’ actions towards 

children, (2) Inheriting emotionally abusive behavior towards children from earlier generations, and 
(3) Maintaining relationships between adults. In addition, this research found that the perpetuation 
of the discourse, “Rak Dork Jeung York Len”, in Thai society was attributable to three concepts: 
(1) The concept of adults perceiving teasing as a playful act, (2) The concept of adults perceiving 
teasing as an expression of affection, and (3) The concept of inheriting the actions which adults 
found to be acceptable during their childhood.
Keywords:  “Rak Dok Jeung Yok Len” (Pulling one’s leg), the relationship between language 

and concept, Critical Discourse analysis

Title: Humor-boosting Strategies in Cham-uad Na Chor
Author: Weena Wutthichamnong
Abstract:
 Cham-uad Na Chor is a famous television program because of the humor which it 
contains. This article aims to examine the humor-boosting strategies employed in Cham-uad Na 
Chor. The data elicited are from thirty-six episodes of Cham-uad Na Chor. The findings reveal that 
there are fifteen humor-boosting strategies which can be categorized into three groups; six content 
strategies, five linguistic strategies, and four performance strategies. The results indicate that humor 
is a remarkable feature of the program which can be used a device to support Thai folk songs to 
be well-known and famous.
Keywords:  humor, humor-boosting strategies, Cham-uad Na Chor
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Title: Formation of Nouns in Thai and Khmer Royal Vocabulary: Reflection of ‘Sacred Area’
Author: Yanyong Sikkharit
Abstract:
 This article aims to study the formation of Thai and Khmer royal vocabulary of 
nouns by considering semantics fields which appear as royal vocabulary of nouns in both languages.  
It is found that the semantics fields of Thai and Khmer royal vocabulary of nouns can be divided 
into 5 groups. The data of royal vocabulary of nouns in the fields of bodies, clothing and  
accessories, and tools appeared most. An appearance of the semantics fields of Thai and Khmer 
royal vocabulary of nouns can reflect the concept of ‘sacred area’ and ‘perimeter of holiness’. It 
is matching person who is target of using royal vocabulary as ‘sacred area’ with ‘perimeter of 
holiness’ that can lead to form nouns about bodies into royal vocabulary form and also nouns 
which are nearby to be parts of sacred things. In addition, it can also reflect the concept of ‘power’  
which influenced the formation of royal vocabulary of nouns in the field that represents interpersonal  
interaction.
Keywords:  Thai royal vocabulary, Khmer royal vocabulary, sacred area, power

Title: Klongbenjalaksananukrom: Creative Concept Strategies and Literacy Values

Author: Keerati Thanachai

Abstract:

 This article aims to investigate Klongbenjalaksananukrom written by Rapin  

Panthurothai from the points of view of creative concept strategies and values as it is a new form 

of prosody. The results show that Klongbenjalaksananukrom was developed from Klongsisuphap 

by adding one stanza to it. Klongbenjalaksananukrom is divided into 2 forms consisting of a  

common form and a special form. The creation of a poem by such methods is linked to 2 concepts 

of Thai prosody creation, being the creation of a new poem by adding a stanza and the creation 

of a new poem for a special occasion. However, to create a new prosody, an author should  

understand the outstanding features of Thai prosody in each category, a concept of Thai literacy, 

and the existence of prosody within contemporary poetry so that such prosody will be “alive” 

and “prosperous” in the future.

keywords:  Klongbenjalaksananukrom, prosody, poetics, concept





Title: Lilit Phayap: A Novel Form of Travel Record Literature and the Binding Ties in Days 

of Forlorn Love 

Author: Cholada Ruengruglikit

Abstract:

 Lilit Phayap is a composition of King Rama VI, written while he was Crown Prince 

assisted by three of his courtiers who added some details. This literary work is a novel form of 

travel record written in the latter part of the reign of King Rama V. The then Crown Prince used 

travel time as an important feature in the content and included it in Lilit versification which is a 

combination of Rai and Khlong. The dates were expressed in western style while the times adhered 

to Thai style. The travel routes from each day and the routes of the return trips to and from  

Phayap county (located in the northern region of Siam) were detailed. This was in contrast to Nirat 

in which only a rough route of a single trip was presented. The poet recorded his travel routes 

and experiences and included his personal lamentations regarding his wife and infant son, the 

objects of his imaginary affection. The lamentation regarding his wife contained both similarities 

and differences from that in the conventions of the Nirat in which the poet had journeyed to some 

places which were mentioned in Lilit Phayap. This is an expression of the binding ties between 

the poet and his loved ones in days of forlorn love that are convincing for the readers. The readers  

understand the poet’s true love towards his wife and how he anticipates being reunited with her 

when he returns home. His lamentation as he travelled through many places with names  

unrelated to the poet himself or his beloved in Lilit Phayap is interesting and remarkable in that 

it was not found in other Nirat.

Keywords:  Lilit Phayap, a new form of travel record literature, lamentation, days of love forlorn

Title: The Concepts and Moral Principles Depicted in the Thai Manuscript Version of Nan-

thopananthasut Khamluang 

Author: Churairat Laksanasiri

Abstract:

 This article aims to study the moral principles which are the main concepts  

in the Thai manuscript, Nanthopananthasut Khamluang, written by Prince Thamthibet  

Chaiyachetsuriyawong, and their exposition. The findings show that the key moral principles which 

are regarded as the mainly discussed concepts in this manuscript comprise Nirvana, the Four  

Noble Truths, Misconceptions, and Right Views, including Four Iddhipada, all displayed throughout 

the manuscript with additional descriptions of the steps which Buddhist disciples have to take to 

achieve Dharma.

Keywords:  Nanthonanpasutra Khamluang, key concepts, moral principles
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Title: Sunthorn Phu’s Sawatdiraksa Khamklon: A Content Revision from Didactic Literature 

for Common Men to Didactic Literature for Prince

Author: Weerawat Intaraporn

Abstract:

 Sawatdiraksa is a didactic literary work about the belief-based code of conduct for 

auspiciousness. It is a short work passed down from the Ayudhaya period. The source of its main 

content is Tamra Pichaisongkram – a treatise on war strategy. The study reveals that the Ayudhaya  

edition of Sawatdiraksa is a piece of prose generally aimed to teach common men. When it was 

revised into a khamklon (poetic) version by Sunthorn Phu to be offered to the royal prince in the 

Ratthanakosin period, Sunthorn Phu altered its content to suit the intended recipient in the royal 

family. This article depicts Sunthorn Phu’s techniques of text revision which comprise elimination, 

summing-up and enhancement. The findings of the study reveal that even though Sawatdiraksa 

Klamklon is not a lengthy didactic work, the results of the revision of the original version into 

Sunthorn Phu’s own version greatly illustrate the identity of the revisionist in many ways: his 

characteristics, his qualifications as a good teacher, and his reverence for nature.

Key words:  Didactic literature, Sawatdiraksa, Sunthorn Phu

Title: The Narrative System of Atthakathā Buddhāpadāna

Author: Sumalee Limprasert

Abstract:

 This article aims to analyze the narrative system of Buddhāpadāna in Atthakathā 
Apadāna by means of plot analysis. The results show that the plots of Buddhāpadāna, which 

make up the introductory part of Atthakathā Apadāna, can be divided into 5 parts: 1) The  

introduction, which consists of Gāthā and Nidānakathā, 2) Abbhantara Nidāna, which doesn’t 

relate to the previous part or Buddhāpadāna, 3) The opening, which consists of both beginning 

and connecting sub-parts, 4) The body, which consists of good actions and bad actions, and 5) 

The close, which consists of praising Buddha for his virtue as well as for his narrations about the 

past stories of various Buddhas and about the causes of becoming Buddha. The unique  

characteristic of the narrative system of Buddhāpadāna is the narration of both the good actions 

and bad actions of Buddha, in order to emphasize the results of both forms of karma. Even  

Buddha, who achieved the ultimate dharma, could not therefore break the principles of karma.

Keywords:  Atthakathā, Apadāna, narrative system





Title: The Narrative System of Atthakathā Buddhavaṁsa

Author: Anoodsara Sreewira 

Abstract:

 This research aims to study the narrative system of 25 Atthakathā Buddhavaṁsa.  

It was found that Atthakathā Buddhavaṁsa is composed of 3 parts: 1) The introduction which can 

be divided into 2 sections: The invocation of Atthakathā Buddhavaṁsa and the story of Buddha. 

2) 25 narrative stories on Atthakathā Buddhavaṁsa. Each story consists of 10 situations: 1) Birth  

2) Growth 3) Ordination 4) Perfection Practice 5) Enlightenment 6) 3 Propagations of Buddhism  

7) 3 Conferences of Buddhist monks 8) Meeting of Gautama Bodhisattva 9) Prediction of Gautama 

Bodhisattva’s life, and 10) Nirvana. All situations can be reasonably interchanged. 3) The ending is 

divided into 4 parts: a summary of the 25 stories of Buddha, the Distribution of Gautama Buddha’s 

relics, Miscellaneous stories of the Atthakathā Buddhavaṁsa, and the ending.

Keywords:  narrative system, Buddhavaṁsa, Atthakathā

Title: Phraya Srisunthornvoharn’s Kap Sadudee: Panegyric Literature for the King, Religion, 

and Nation 

Author: Pattama Theekaprasertkul

Abstract:

 This article aims to study Phraya Srisunthornvoharn’s Kap Sadudee (panegyric poem), 

which is a collection of panegyric poems composed during the reign of King Rama VI. Phraya  

Srisunthornvoharn’s creation passes on the traditional characteristics of panegyric literature while 

creating the new custom of panegyric based on the condition of society and politics in that period.  

This panegyric poem collection shows that the custom of panegyric writing had changed from 

previously emphasizing praise for the King to presenting the relationships between the royal  

institution, religion, and nation that form a unity, and are loved and worshipped by people. In 

addition, apart from praising the king, several poems unveil their purpose to publicize and persuade 

people to make a donation towards the Phra Ruang royal warship, which was the significant royal 

wish of King Rama VI.

Keywords:  Phraya Srisunthornvoharn, panegyric literature, King Rama VI



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



Title: Food in Thai Western Literature

Author: Ubol Thedthong

Abstract:

 Besides its main function as an entertainment for readers or audiences, literature is 

the reflection of many aspects of human society such as lifestyle, values, thoughts and beliefs, 

including food consumption. It is very common to find daily foods, foods catering for religious 

ceremonies, and foods prepared for a journey recorded in Thai western literature. Some are  

common and remain favourites among Thai people nowadays; some have been changed in name 

and appearance; and some have disappeared from Thai society due to changing social conditions, 

which is a shameful situation because food is an effective indicator of past Thai wisdom and  

culture that deserves to be preserved. 

Key words:  food, Thai western literature

Title: Phya Tao Ngoi’s Stories: Village Legends, Lottery News and Esan Pop Music

Author: Watcharaporn Distapan

Abstract:

 The aim of this article is to study the stories of Phya Tao Ngoi, the sacred giant 

tortoise statue in Tao Ngoi District, Sakolnakorn Province, as narrated in village legends, lottery 

news, and the singer Jintara Poonlarp’s song, Tao Ngoi, which was an Esan popular song in 2017-

18.  It was found that the Phya Tao Ngoi statue, which was erected in 2012 as a symbol and a 

landmark of Tao Ngoi District, has become renowned across the country as a sacred statue and 

became a popular tourist attraction in Sakolnakorn Province in 2016-18. This phenomenon resulted  

from the broadcasting of Phya Tao Ngoi’s sacred narratives through the lottery news and the 

popularity of the song, Tao Ngoi, in Thai society.

Keywords:  Phya Tao Ngoi, narratives, village legends, lottery news, Esan pop music





Title: The Lao Vieng “Lieng Pee Chao Pho” Ceremony at Nong Kham Village in  

Nakhonpathom Province

Author: Nammon Busabong

Abstract:

 This article explains the annual ceremony of the Lao Vieng people at Ban Nong 

Kham in Nakhonpathom province which is called Phi Thi Lieng Pee Chao Pho (Annual Feast). The 

ceremony is organized in the spirit house of the village in the sixth month of each year to pay 

respect and present offerings to five spirits in the village: Chao Pho Poo Thuad, Chao Pho La Pha 

Daeng, Chao Pho Tang Orn, Chao Pho Phoe Tai Nam and Chao Pho Sun Tan.

 In addition, the villagers also ask for their protection to have a happy and peaceful 

life. The ceremony is organized both in the morning and the afternoon. The morning part is  

concerned with the spirits and the afternoon, which is called Karn Thing Kra Thong, is about the 

villagers’ lives. This ceremony is important to the villagers as it helps them to have more  

confidence and courage. It also functions as moral support in their lives, and is a symbol of the 

Lao Vieng’s solidarity and unity.

Keywords:  Phi Thi Lieng Pee Chao Pho, Karn Thing Kra Thong, Lao Vieng, Ban Nong Kham

Title: Phutthasakkarat Atsadong Kap Songcham Khong Songcham Khong Maeo Kulap 

Dam: Toward the Twilight

Author: Yurachat Boonsanit

Abstract:

 The novel entitled Phutthasakkarat Atsadong Kap Songcham Khong Songcham 

Khong Maeo Kulap Dam by “Weeraporn Nitiprapa” won the S.E.A. Writer’s Award in 2018. It is the 

story of the family of a “Tong” Chinese man who came from mainland China, settled down, and 

had a family in Thailand, during the period when Thailand changed from an absolute monarchy 

to a constitutional monarchy in 1932 until the events after 6th October 1973. The author mainly 

describes the story of outlining the life of the characters toward “The twilight of life” (death,  

disappointment, failure) by using the historical back drops of Thailand, China, and the world (war, 

revolutions, colonization, coup d’état) in parallel. The attractive aspect of this novel is the use of 

magical realism.

Keywords:  storytelling, twilight of life, backdrops of Thailand, backdrops of the world



ภาษาสรร วรรณกรรมสาร



Title: Half-Asleep She’s Revived, Half-Awake She’s Lost: the Dissolving World of  

Aomkaew Kalyanapong

Author: Areeya Hutinta

Abstract:

 Eak Mai Nan Rao Cha Soon Hai (We Are Withering Away) is a novel by Aomkaew 

Kalyanapong, a new face in Thai literary circles, who aims to solidly portray contemporary issues, 

especially those of mental health. In her work, she employs the narrative styles of three literary 

genres – surrealism, fantasy, and science fiction – to comprehensively foster her readers’ perception  

of patients with depression. Aomkaew applies a realistic style to unmask schizophrenic and  

depressive patients and the hardship their family caregivers must bear, along with the hollowness 

of capitalism, while fantasy is used to accentuate the characters’ mental conditions and hidden 

desires which are hard to narrate in a more realistic way. The genre of Science fiction is employed 

to concretely narrate the characters’ deranged minds. By incorporating these contrary narrative 

styles in a single work and doing so effectively, Aomkaew has become a very promising young 

writer.

Keywords:  depression, fantasy, science fiction, contemporary society

Title: In the Trap of Life and the Midst of Meaning: Identity and Construction of  

Meaning in Prachakhom Lunachai’s Life Narrative of Fishing Workers

Author: Nandawan Sunthornparasathit

Abstract:

 Nai Kub Dak Lae Klang Wong Lom (In the Trap and Encirclement) is a recent novel 

of Prachakom Lunachai portraying the life of fishing workers as individuals who live with dignity 

and equality. Prachakom also depicts the lives of many different characters. Whether involved in 

fishing work or not, they are all entangled in hardship and torn apart by strife. Fishing workers then 

are not uncivilized laborers or just marginal people who patiently chase after their dreams as they 

used to in Prachakom’s former works. The new image of fishing workers reveals Prachakom’s efforts 

to depict them as dignified human beings which argues with the stereotypical image of fishing 

workers as marginal people who are widely and repeatedly demeaned in society, even by the 

author himself. Through the work as a life narrative, Prachakom proves his understanding of his 

past, and completely heals the emotional pain from which he has been suffering.

Keywords:  identities, life narrative, contemporary Thai novel





Title: Trapped in Masculinity and Disability on Queer Boat: Queer Reading of Nai Kap 

Dak Lae Klang Wong Lom

Author: Saowanit Chullawong

Abstract:

 This article aims to explore Nai Kap Dak Lae Klang Wong Lom (Trapped), a novel 

by Prachakom Lunachai, using queer reading and crip theory to reveal the relationship between 

disability and queerness. The results show that the characters’ disabled bodies were not only 

obstacles to their working life, but also when making relationships. Their disabled bodies reduced 

their masculinity and introduced queerness. The story unveils the power of Patriarchy which  

oppresses the heterosexual man, insists the normative man as the able-man - being both abled-bodied  

and capable of having sex. Those who were disabled were considered queer and trapped in the 

normative of patriarchal society.

Keywords:  Thai novel, queer, disability, masculinity

Title: The Abolition of Slavery in Luk That: Literature and National Memory

Author: Natthanai Prasannam 

Abstract:

 This article aims to analyze Raphiphorn’s Luk That (The Son of Slaves) in the light 

of both cultural and social memories. The analysis reveals that the abolition of slavery in Siam 

has been presented as a national memory through various examples of memory and  

commemorative rituals. Recollections of the abolition of slavery in Siam are associated with the 

reign of King Chulalongkorn (1868 - 1910) and his projects on modernization. These are condensed 

into a form of metonymy referring to each other. As a test of literature and memory, Luk That is 

shaped by social frameworks of memories of Siamese slavery which have circulated since the reign 

of King Mongkut (1851 - 1868) along with generic conventions of eulogies for King Chulalongkorn, 

and Khun Chang Khun Phaen – a literary canon. The abolition of slavery in Luk That is thus a 

collective memory of King Chulalongkorn’s contributions together with the humanistic ideology 

awakened under the regime of Field Marshal Sarit Thanarat (in office 1959 - 1963). 

Keywords:  Thai novel, cultural memory, memory studies, King Chulalongkorn, slavery 
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Title: Female Transnational Migrant Workers in Thai Short Stories in the ASEAN  

Community Context

Author: Tanikan Jinapant

Abstract:

 This article aims to study the representation of female transnational migrant workers  

in two compilations of Thai short stories published in 2017, namely “The House that Resided by 

Others” by Artyasit Srisuwan and “The Universe is in My Eyes” by Chaiya Wannasri. The result of 

the study reveals that after the significant launch of the ASEAN Community in 2015, the portrayal 

of “female transnational migrant workers” in Thai short stories during the establishment of the 

ASEAN Community has replaced the old ideas of ethnical prejudice and nationalism that once 

closely circulated in Thai society. A new picture has also been created focusing on the presentation  

of ethnic historical roots and an understanding of people across borders rather than displaying 

the power relationships and state’s stability as previously.

Keywords:  female transnational migrant workers, ASEAN Community, cross-border

Title: Thai Poetry in The Context of Globalization 

Author: Nittaya Kaewkallana

Abstract:

 This article aims to study the creation and appreciation of Thai poetry in the context 

of globalization since the 2000s and finds that it has been affected by a “cultural crisis”, which 

has not been favourable for the composition and development of literary potential. Moreover, 

the authoritative role of capitalism in literary distribution and the emergence of the internet as an 

alternative platform have played a role in the decline of poetry and its audience. Apart from the 

changing socio-cultural context, the quality of the poetry has also been a crucial factor.

Keywords:  Thai poetry, globalization, literary arts
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