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การระบาดของไวรััส COVID-19 ยัังไม่่จางหาย พายุุนำำ�ฝนมาพร้้อมน้ำำ��ท่ว่ มในหลายพื้้�นที่่�
ของประเทศ โดยเฉพาะภาคอีีสาน และไม่่มีทีี ท่ี า่ จะจากไปง่่าย ๆ แม้้จะมีีฝนเริ่่�มหยุุดตกแล้้วก็็ตาม
ถึึงจะประสบเหตุุใด ๆ การดำำ�เนิินชีีวิิตก็็ยัังดำำ�เนิินอยู่่� พร้้อมกัับการเฝ้้าระวัังและพััฒนา เช่่นเดีียว
กัับวารสารมนุุษย์์กัับสัังคมที่่�ต้้องพััฒนาเนื้้�อหา คุุณภาพ และยอมรัับการเปลี่่�ยนแปลงกฎเกณฑ์์
ต่่าง ๆ
“วารสารมนุุษย์์กัับสัังคม” ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (กรกฎาคม 64 - ธัันวาคม 64) บทความที่่�
ปรากฏในวารสารมนุุษย์์กัับสัังคม์ฉบัับนี้้� มีีประเด็็นศึึกษาที่่�ครอบคลุุมทั้้�งสาขามนุุษยศาสตร์และ
สัังคมศาสตร์ โดยมีีทั้้�งหมด 9 บทความ จากสาขาประวััติิศาสตร์์ ภาษาศาสตร์ หลัักสููตรการสอน
และการพััฒนาสัังคม รวมทั้้�งด้้านการสื่่�อสาร
ประกอบด้้วย บทความเรื่่�องที่่�หนึ่่�ง “ผู้้�นำำ�อำำ�นาจและการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ปรััชญา
ความเชื่่�อในจีีนยุุคราชวงศ์์” เรื่่�องที่่�สอง “ภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในหนัังสืือ
ปกแดงคติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง: การศึึกษาตามแนววาทกรรมวิิเคราะห์์เชิิงวิิพากษ์์” เรื่่�องที่่�สาม
“การสร้้างข้้าราชการนัักปกครองในสมััยสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพทรงดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
เสนาบดีีกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2435-2458” เรื่่�องที่่�สี่่� “ชาวตลาด: การเปลี่่�ยนแปลงและ
ความสััมพัันธ์์ของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดเมืืองขอนแก่่น” เรื่่�องที่่�ห้้า “การวิิเคราะห์์ข้้อผิิดพลาด
ในการเขีียนเรีียงความภาษาไทยของนัักศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 1 สาขาภาษาอัังกฤษเพื่่�อการสื่่�อสารสากล
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลตะวัันออก” เรื่่�องที่่�หก
“คุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์” เรื่่�องที่่�เจ็็ด “คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีี
ฉบัับภาษาไทย” เรื่่�องที่่�แปด “ศาลาแก้้วกู่่�: เรื่่�องเล่่ากัับกลวิิธีกี ารสร้้างพหุุวัฒ
ั นธรรมในชุุมชนแม่่น้ำำ��
โขง” และเรื่่�องที่่�เก้้า “ความหมายของคำำ�ว่่า ‘ได้้’ ในภาษาลาว: การศึึกษาตามแนวอรรถศาสตร์์
ปริิชาน”
หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า ประเด็็นศึึกษา สาระ ความรู้้� อัันหลากหลายของบทความทั้้�งเก้้า
เรื่่�องในฉบัับนี้้�จะสะท้้อนให้เห็็นถึึงขอบเขตด้านเนื้้�อหาที่่�ครอบคลุุมทั้้�งสาขามนุุษยศาสตร์และ
สัังคมศาสตร์ และวารสารฉบัับนี้้�น่่าจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยสร้้างสรรค์์ จุุดประกายมุุมมอง และ
เกิิดประโยชน์์ทั้้�งด้้านความรู้้�ใหม่่ ระเบีียบวิิธีีวิิจััย และการบููรณาการศาสตร์์อื่่�นเข้้ากัับการศึึกษา
ภาษา สัังคม และวััฒนธรรม
ในโอกาสนี้้� วารสารมนุุษย์์กัับสัังคม คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
มหาสารคาม ขอขอบคุุ ณ นัั ก วิิ ช าการทุุ ก ท่่ า นที่่�ส่่ ง ผลงานมาร่่ ว มเผยแพร่่ สู่่� วงการวิิ ช าการ
รวมทั้้�งขอขอบพระคุุณผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิทุุกท่่านที่่�สละเวลาอัันมีีค่า่ ร่่วมกัันพิิจารณา เสนอแนะผลงาน
มา ณ ที่่�นี้้�ด้้วย
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บทคัดย่อ

ผลการศึึกษาพบว่่า ในประวััติิศาสตร์์จีีน อาณาจัักรจีีนได้้เปลี่่�ยนแปลงการใช้้
ความคิิด ความเชื่่�อมาอย่่างหลากหลาย ตั้้�งแต่่สมััยราชวงศ์์จิ๋๋�น-ราชวงศ์์ชิิง ด้้วยเหตุุผลใน
การสร้้างความชอบธรรมในการขึ้้�นมามีีอำำ�นาจในอาณาจัักร สร้้างความมั่่�นคง และการ
เคารพศรััทธาของหมู่่�ประชาชนสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจในการปกครองแผ่่นดิิน ซึ่่�งในช่่วง
ราชวงศ์์จิ๋๋น� ได้้ใช้้แนวคิิดนิิติวิ าทในการปกครอง เพื่่�อสร้้างความเป็็นระเบีียบในการปกครอง
แต่่ที่่�สุุดก็็ล้้มเหลว จนมาถึึงราชวงศ์์ฮั่่�น ได้้เปลี่่�ยนมาใช้้แนวคิิดขงจื้้�อ พร้้อมกัับการสร้้าง
ขงจื้้�อเพื่่�อรััฐ แนวคิิดการสอบคััดเลืือกบุุคคลสามััญเข้้ารัับราชการ ถึึงแม้้จะล้้มเหลว แต่่ระบบ
ก็็ยังั คงอยู่่� จนกระทั่่�งบ้้านเมืืองแตกแยก มีีการนำำ�พุทุ ธศาสนามาเป็็นหลัักชััยในการปกครอง
จวบจนราชวงศ์์ถััง จัักรพรรดิิถัังไท่่จงและอู่่�เจ๋๋อเทีียนก็็ยัังนิิยมพุุทธศาสนาอยู่่�พร้้อมกัับนำำ�
ลััทธิิขงจื้้�อเข้้ามาด้้วย ที่่�สุุดพุุทธศาสนาก็็สร้้างรอยร้้าวในแผ่่นดิิน จนเกิิดแนวคิิดขงจื้้�อใหม่่
ที่่�เป็็นรููปร่่างขึ้้�นในสมััยราชวงศ์์ซ้้อง และขยายออกไปในราชวงศ์์หยวน ราชวงศ์์หมิิงและ
ราชวงศ์์ชิิง
คำำ�สำำ�คััญ: ขงจื้้�อ พุุทธศาสนา ขงจื้้�อใหม่่
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This article aims to explore changes in the practices of philosophy and
belief in China, in each period. The research was conducted by gathering the
data: change of thought, belief in the period of Chinese Dynasty, including
philosophical thought, change of philosophical practice, and Buddhism belief
applied in each dynasty.
The findings reveal that the changes in the practices of thought and
belief had variedly been occurred from the Jin to the Qing Dynasties along
with the Chinese history. The reasons of those were to form the righteousness
of authorization in the kingdom; to be secure, regard people’s trust, and
strengthen morale for ruling the kingdom. During the Jin Dynasty, the juristic
creed was applied for administrative ruling; albeit failure-ended. Until the
Han Dynasty, Confucianism through Confucianism-realm was applied towards
a concept of a civil service exam for commoners. Though the concept was
also declined, it had still been functioned, though. Until the kingdom torn,
Buddhism was enacted as the breakthrough of governance. Up to the time of
the Tang Dynasty, Buddhism had still manifested during the period of Emperor
Tang Toi Zong and Emperor Wu Zetian as well as Confucianism. Buddhism
eventually created a rift in the kingdom. Then, the Neo-Confucianism had
become monumental in the Ming and Qing Dynasties
during the Song Dynasty,
Keywords: Confucianism, Buddhism, Neo-Confucianism
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บทนำำ�

หนัังสืือที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ปรััชญาจีีนและความเชื่่�อของจีีน
ในแต่่ละยุุคสมััยนี้้� มีีอยู่่� 2 ลัักษณะ คืือลัักษณะแรก เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับปรััชญาจีีนเป็็นหลััก
หนัังสืือกลุ่่�มนี้้�จะกล่่าวถึึงประวััติิของนัักปรััชญาของจีีน ได้้แก่่ ขงจื้้�อ เหลาจื้้�อ เม่่งจื้้�อ
ฮั่่�นเฟยจื้้�อ ซุุนจื้้�อ จวงจื้้�อ เป็็นต้้น โดยหนัังสืือในกลุ่่�มนี้้� จะเน้้นด้้านปรััชญาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ธรรมชาติิ เช่่นงานของจวงจื้้�อ ในเรื่่�อง “มโนทััศน์์เรื่่�องการแปรเปลี่่�ยนในปรััชญาของ
จวงจื้้�อ” หรืืองานของซุ่่�นจื้้�อ ที่่�เน้้นความสำำ�คััญของตรรกะและเหตุุผล และความเชื่่�อมั่่�นใน
ความสามารถพััฒนาตนเองให้้สมบููรณ์์ได้้ของมนุุษย์์ เป็็นต้้น นอกจากนี้้� ยัังมุ่่�งเน้้นไปที่่�
คำำ�สอนของนัักปราชญ์์ในแต่่ละคน เช่่นงานของเฝิิงอิ่่�วหลััน เรื่่�อง ปรััชญาจีีน จากขงจื่่�อถึึง
เหมาเจ๋๋อตุุง หรืือ เรื่่�อง ปวงปรััชญาจีีน ของ ฟื้้�น ดอกบััว
	ส่่วนอีีกลัักษณะหนึ่่�ง จะเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์จีีน ซึ่่�งมีีทั้้�งเหตุุการณ์์
การแย่่งชิิงอำำ�นาจ การขึ้้�นครองอำำ�นาจของจัักรพรรดิิ เช่่นงานของทวีีป วรดิิลก (2538)
เรื่่�องประวััติิศาสตร์์จีีน หรืือเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละราชวงศ์์ เช่่นเหตุุการณ์์ในราชวงศ์์
หมิิง จะกล่่าวถึึงเหตุุเกิิดในปลายราชวงศ์์หมิิง: กบฏชาวนา การเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคมใน
คริิสต์์ศตวรรษที่่� 17 หรืือวิิวาทะการเดิินเรืือของเจิ้้�งเหอในต้้นราชวงศ์์หมิิง เป็็นต้้น หรืือเป็็น
เรื่่�องประเด็็นเล็็ก ๆ ที่่�น่่าสนใจ อย่่างในหนัังสืือเรื่่�องเกร็็ดประวััติิศาสตร์์จีีน 5,000 ปีี เช่่น
เรื่่�องคดีีหููเหวยยง หลิิวป๋๋อเวิินขอฝน ซีีจี้้�กวงปราบโจรญี่่�ปุ่่�น เป็็นต้้น งานเหล่่านี้้�จะเล่่า
เรื่่�องราวทางประวััติิศาสตร์์เป็็นส่่วนใหญ่่ จะมีีการกล่่าวถึึงปรััชญาจีีนกัับยุุคสมััยนั้้�น ๆ
เพีียงเล็็กน้้อยเท่่านั้้�น
งานวิิจัยั นี้้�จึึงต้้องการรวบรวมความเชื่่�อและปรััชญาจีีนที่่�แต่่ละราชวงศ์์ใช้้ในแต่่ละ
ยุุคสมััยมาเพื่่�อให้้เห็็นความเปลี่่�ยนแปลง และเหตุุผลของการเปลี่่�ยนแปลงนั้้�น ๆ
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. ศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ปรััชญาความเชื่่�อของจีีน
2. ศึึกษาเหตุุปััจจััยการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ความเชื่่�อนั้้�น
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แนวคิิดเรื่่�องผู้้�นำำ�กัับอำำ�นาจ
แนวคิิดเรื่่�องผู้้�นำำ�
ตามแนวคิิดของ ลิิปปิิตต์์ (Chemers & Ayman, 1985 citing Lippitt, 1969)
ได้้กล่่าวถึึง ผู้้�นำำ�แบบอััตตาธิิปไตย (Authoritarian or Autocratic Leader) เป็็นผู้้�นำำ�
เผด็็จการ ซึ่่�งมีีลัักษณะการบริิหารงาน ดัังนี้้�
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1.1 การสั่่�งการใช้้อำำ�นาจกดขี่่�บัังคัับตลอดเวลา
1.2 ยึึดถืือตนเองเป็็นสำำ�คััญ รู้้�ข้้อเท็็จจริิงแต่่ผู้้�เดีียว ฉะนั้้�น ทุุก ๆ อย่่างจะออก
จากตััวผู้้�นำำ�ทั้้�งหมด การตััดสิินใจแก้้ปััญหาหรืือการวิินิิจฉััยสั่่�งการ ซึ่่�งมัักจะเปลี่่�ยนแปลงไป
ตามอารมณ์์ และมุ่่�งประโยชน์์ส่่วนตนมากกว่่าประโยชน์์ของกลุ่่�มหรืือส่่วนรวม
1.3 นโยบาย วััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย เป้้าประสงค์์ การจััดระบบงาน มาตรฐาน
การปฏิิบััติิงาน การบัังคัับบััญชาสั่่�งลงมาจากเบื้้�องบน (Top-Down) ทางเดีียว
1.4 ข้้อเสนอแนะต่่าง ๆ ที่่�ได้้รัับมาจากใครหรืือที่่�ใดก็็ตาม จะต้้องผ่่านหลาย
ขั้้�นตอน ผู้้�นำำ�ประเภทนี้้�จะคิิดแล้้วคิิดอีีกกว่่าจะวิินิิจฉััยสั่่�งการได้้ ทำำ�ให้้งานล่่าช้้าคั่่�งค้้าง
1.5 ผู้้�ช่่วย ตามความรู้้�สึึกของผู้้�นำำ�ประเภทนี้้�จะหมายถึึง ผู้้�ใต้้บังั คัับบััญชาจึึงไม่่มีี
การแบ่่งงานให้้ผู้้�ช่ว่ ย ผู้้�ช่่วยทำำ�งานของหััวหน้้างานให้้สำำ�เร็็จ ไม่่ใช่่ทำำ�งานของตนเองให้้สำำ�เร็็จ
เนื่่�องจากมีีแต่่งานของหััวหน้้างานไม่่มีีงานของผู้้�ช่่วยเลย
1.6 การตั้้�งกรรมการเป็็นวิิธีกี ารกระจายความรัับผิิดชอบไปให้้ผู้้�อื่่�น ไม่่ใช่่เพื่่�อฟััง
ความคิิดเห็็น ประธานเกืือบเป็็นผู้้�พููดเสีียคนเดีียวเกืือบตลอดการประชุุมหรืือไม่่ ก็็เปิิดโอกาส
ให้้ผู้้�อื่่�นได้้แสดงความคิิดเห็็น แล้้วประธานก็็สรุุปเสีียเองตามความคิิดเห็็นของตนเอง
เสร็็จแล้้วก็็ถืือว่่านั่่�นเป็็นมติิของที่่�ประชุุม ทั้้�ง ๆ ที่่�การประชุุมนั้้�นเกืือบจะเรีียกว่่าเป็็น
การประชุุมของประธานคนเดีียว เพราะประธาน “พููดเองเออเอง” ตลอดเวลา อัันมีีลักั ษณะ
แจ้้งเพื่่�อทราบ มากกว่่าการขอให้้สมาชิิกได้้ร่ว่ มแสดงความคิิดเห็็น เมื่่�อเป็็นเช่่นนี้้�บ่่อย ๆ เข้้า
คนอื่่�นในที่่�ประชุุมก็็ไม่่มีีใครอยากพููด และเรื่่�องบางเรื่่�องเมื่่�อผ่่านการประชุุมแล้้วจะหายไป
เฉย ๆ เนื่่�องจากประธานไม่่ให้้ความสนใจ
	ผู้้�นำำ�แบบอััตตาธิิปไตยมีีลักั ษณะคล้้ายกัับจัักรพรรดิิจีนี แต่่จักั รพรรดิิจีนี บางองค์์
ก็็ไม่่มีอำี ำ�นาจเช่่นนั้้�น แต่่อำำ�นาจกลัับไปอยู่่�ที่่�เสนาบดีี หรืือขัันทีีแทน โดยกลุ่่�มนี้้�จะเป็็นผู้้�เลืือก
จัักรพรรดิิของตนขึ้้�นมา และจัักรพรรดิิกลัับอยู่่�ภายใต้้อำ�ำ นาจของคนกลุ่่�มนี้้�แทน จนนำำ�ไปสู่่�
การล่่มสลายของอาณาจัักร
แนวคิิดเรื่่�องอำำ�นาจ
เวเบอร์์แยกรููปแบบอำำ�นาจเป็็น 3 แบบ คืือ อำำ�นาจจารีีตประเพณีี อำำ�นาจผู้้�นำำ�
และอำำ�นาจแบบเหตุุผล อำำ�นาจแต่่ละแบบจะมีีวิิธีีคิิดที่่�แตกต่่างกััน กล่่าวคืือ อำำ�นาจแบบ
จารีีตประเพณีีเชื่่�อว่่าทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างเป็็นเรื่่�องของธรรมชาติิ อำำ�นาจผู้้�นำำ�จะเป็็นอำำ�นาจของ
คน ๆ เดีียวที่่�ออกคำำ�สั่่�ง ส่่วนอำำ�นาจแบบเหตุุผลคืืออำำ�นาจที่่�มีีการบริิหารจััดการ แต่่ละ
อำำ�นาจจะขึ้้�นอยู่่�กัับทรััพยากรเชิิงสััญลัักษณ์์ ซึ่่�งเชื่่�อมโยงถึึงรููปแบบการจััดการทางสัังคม เช่่น
ระบบราชการ การปกครองที่่�มีีผู้้�ชายเป็็นใหญ่่ หรืือองค์์กรทางศาสนา
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แนวคิิดของแอนโทนิิโอ แกรมชีี เกี่่�ยวกัับเรื่่�อง hegemony คำำ�ว่่า hegemony
เป็็นการอธิิบายให้้เห็็นรููปแบบการควบคุุมที่่�มิิได้้มาจากอำำ�นาจรััฐ แต่่การควบคุุมนี้้�ทำำ�ให้้เกิิด
อำำ�นาจที่่�ไม่่เท่่าเทีียมกัันของฐานะบุุคคล อย่่างกรณีีที่่�นักั ปรััชญาหรืือเสนาบดีี หรืือขัันทีีที่่�มีี
อำำ�นาจเหนืือจัักรพรรดิิ กลุ่่�มนี้้�สามารถเลืือกจัักรพรรดิิของตนขึ้้�นมาได้้ และจัักรพรรดิิก็็มััก
จะอยู่่�ภายใต้้อำ�ำ นาจคนกลุ่่�มนี้้� (นฤพนธ์์ ด้้วงวิิเศษ, เว็็บไซต์์)
เรื่่�องของอำำ�นาจ จัักรพรรดิิมัักมีีอำำ�นาจสููงสุุด แต่่อำำ�นาจนี้้�ก็็อยู่่�ที่่�ว่่าใครเป็็น
ผู้้�ก่่อการ ถ้้าผู้้�ก่่อการเป็็นขุุนนาง ขัันทีี เหล่่าเสนาบดีีแล้้ว อำำ�นาจก็็จะเป็็นของกลุ่่�มนั้้�น
แต่่ถ้้าเมื่่�อใดจัักรพรรดิิสามารถชิิงอำำ�นาจมาอยู่่�กัับตนได้้แล้้ว จัักรพรรดิิก็็จะเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจ
สููงสุุดแต่่เพีียงผู้้�เดีียว และจัักรพรรดิิก็็สามารถดึึงคน มาอยู่่�ข้้างตนเองได้้ เพราะฉะนั้้�น
เรื่่�องของอำำ�นาจจึึงขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าใครคืือผู้้�เริ่่�มต้้น
อาณาจัักรจีีน มีีระบบการปกครองที่่�หลากหลายรููปแบบ การขึ้้�นมาเป็็นผู้้�นำำ�
ของจีีน หรืือที่่�เราเรีียกว่่าจัักรพรรดิิจีีนนั้้�น ต้้องต่่อสู้้�กัับฝ่่ายตรงข้้ามอย่่างมาก เมื่่�อฝ่่าย
ตรงข้้ามพ่่ายแพ้้ ก็็ถึงึ คราวที่่�ผู้้�ชนะจะขึ้้�นเป็็นใหญ่่ และสถาปนาตนขึ้้�นเป็็นผู้้�นำำ�ของอาณาจัักร
กรณีีที่่�จักั รพรรดิิองค์์ใหม่่เป็็นผู้้�ปราบดาภิิเษกขึ้้�นเป็็นจัักรพรรดิิ นั่่�นหมายถึึงการมีีอำำ�นาจอยู่่�
ในมืือ ซึ่่�งอำำ�นาจนี้้�ถ้้าใช้้โดยไม่่ระมััดระวััง อำำ�นาจก็็อาจสููญสลายไปได้้ แต่่ถ้้ามีีอำำ�นาจแล้้ว
รู้้�จักั การใช้้ อำำ�นาจนั้้�นก็็จะอยู่่�คู่่�แผ่่นดิินจัักรพรรดิิจนกว่่าจัักรพรรดิิจะตายจากไป และอำำ�นาจ
นี้้�จะตกสู่่�ลููกหลานจัักรพรรดิิ แต่่ลููกหลานจัักรพรรดิิจะมีีอำำ�นาจที่่�แท้้จริิงหรืือไม่่ ขึ้้�นอยู่่�กัับ
การปฏิิบััติิตนของคนผู้้�นั้้�น และการครองอำำ�นาจนี้้�มีีนัักปรััชญาจีีนหลายคนที่่�แสดงความรู้้�
ให้้ผู้้�ปกครองได้้ประจัักษ์์ถึึงการรัักษาอำำ�นาจของตน ซึ่่�งถ้้าผู้้�ปกครองหรืือจัักรพรรดิิองค์์ใด
เห็็นความสำำ�คััญและหยิิบปรััชญาหรืือความเชื่่�อนั้้�นมาใช้้ก็็สามารถรัักษาอำำ�นาจของตนได้้
แต่่กระนั้้�นปรััชญาบางอย่่างก็็เปรีียบเสมืือนดาบสองคมที่่�สามารถทำำ�ลายจัักรพรรดิิองค์์
นั้้�นได้้ ดัังที่่�เราจะกล่่าวอย่่างละเอีียดต่่อไป
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ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

ปรััชญานิิติิวาทกัับการบริิหารงานของราชวงศ์์จิ๋๋�น
เริ่่�มแรกของผู้้�นำำ� การใช้้อำำ�นาจและปรััชญาจีีนนั้้�น คงต้้องกล่่าวถึึงจัักรพรรดิิ
จิ๋๋�นซีี (Qin Shi) (221-207 ก่่อนคริิสต์์ศัักราช) แห่่งราชวงศ์์จิ๋๋�น ซึ่่�งพระองค์์ได้้ใช้้อำำ�นาจของ
พระองค์์กัับความเชื่่�อในปรััชญานิิติิวาท หรืือฟาเจีียเข้้ามาใช้้ในการบริิหารบ้้านเมืือง
โดยยึึดหลััก ฉีี ซูู ฟา นั่่�นคืือ ผู้้�บริิหารจะต้้องมีีอำำ�นาจและอำำ�นาจนั้้�นต้้องเป็็นไปตามกฎหมาย
การใช้้อำำ�นาจและกฎหมายนั้้�นจะต้้องมีีศิิลปะ สามสิ่่�งนี้้�จะต้้องใช้้ควบคู่่�กัันไป จึึงจะก่่อให้้
เกิิดผลดีีในการบริิหารกิิจการบ้้านเมืือง สำำ�หรัับแนวทางการปกครองนั้้�น เพีียงใช้้เครื่่�องมืือ
3 อย่่างนี้้�เป็็นหลััก ก็็สามารถปกครองแผ่่นดิินได้้อย่่างทั่่�วถึึง เครื่่�องมืือ 3 อย่่างนี้้� ได้้แก่่
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1. ตรากฎหมายขึ้้�นมา (Set up Laws) 2. ประกาศเป็็นทางการให้้ทราบโดยทั่่�วถึึงกััน
(Promulgated among the people) 3. รัักษากฎหมายอย่่างเคร่่งครััด (Keep a sharp
watch on the conduct of the people)
เครื่่�องมืือ 3 อย่่างนี้้� ผู้้�นำำ�สามารถใช้้ใครทำำ�งานแทนก็็ได้้ โดยใช้้กฎหมายเป็็นหลััก
ในการปฏิิบััติิ เมื่่�อผู้้�ใดทำำ�งานที่่�ได้้รัับมอบหมายให้้ได้้สำำ�เร็็จ ก็็จะได้้บำำ�เหน็็จ (Rewards)
ตอบแทน แต่่ถ้้าเมื่่�อใดงานล้้มเหลว ก็็ต้้องลงโทษ (Punishments) อย่่างตรงไปตรงมา
นี่่�คืือหลัักการนิิติวิ าทที่่�ราชวงศ์์จิ๋๋น� ใช้้และประสบความสำำ�เร็็จ ผลคืือเกิิดความเข้้มแข็็งทั้้�งทาง
เศรษฐกิิจและการปกครอง (น้้อย พงษ์์สนิิท, 2533: 85)
จากปรัั ช ญานิิ ติิ ว าทสู่่�การสร้้ า งผลงานของราชวงศ์์ จิ๋๋� น ได้้ แ ก่่ การยกเลิิ ก
การปกครองระบอบศัักดิินา โดยจััดตั้้�งระบบการบริิหารแบบรวมอำำ�นาจเด็็ดขาดอยู่่�กัับ
ส่่วนกลาง รััฐบาลจิ๋๋�น สนัับสนุุนการเพิ่่�มพลเมืือง วางระเบีียบ เก็็บภาษีีที่่�ดิินให้้เป็็นระบบ
เดีียวกัันทั่่�วทั้้�งอาณาจัักร รััฐเข้้าจััดระบบการทดน้ำำ��ขนานใหญ่่ แรงงานการก่่อสร้้างต่่าง ๆ
ย่่อมได้้จากแรงงานบัังคัับ อาณาจัักรจีีนได้้จััดระบบการบริิหารออกเป็็น 36 มณฑล (จุ้้�น)
และต่่อมาเพิ่่�มเป็็น 42 มณฑล แต่่ละมณฑลปกครองโดยผู้้�ว่่าราชการมณฑลฝ่่ายทหาร
และผู้้�ว่่าราชการมณฑลฝ่่ายพลเรืือน ซึ่่�งรัับผิิดชอบโดยตรงต่่อรััฐบาลกลางของจัักรพรรดิิ
แต่่ละมณฑลยัังแบ่่งออกเป็็นอำำ�เภอ (เสี้้�ยน) ซึ่่�งให้้นายอำำ�เภอปกครองโดยตรงขึ้้�นต่่อมณฑล
	รััฐบาลจิ๋๋�น ยัังได้้เสริิมสร้้างความเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันในด้้านวััฒนธรรมและ
การศึึกษา โดยพยายามประกาศให้้ใช้้อัักษรเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกัันทั่่�วราชอาณาจัักร
รวมทั้้�งรััฐบาลยัังได้้พยายามทำำ�ลายความคิิดของประชาชน ที่่�มัักมีีความจงรัักภัักดีีต่อ่ รััฐบาล
ท้้องถิ่่�นและคำำ�สอนของปรััชญาสำำ�นักั อื่่�น ๆ ปฏิิกิิริยิ าของชนชั้้�นคงแก่่เรีียน ซึ่่�งส่่วนมากเป็็น
ผู้้�ถืือลััทธิิขงจื้้�อนั้้�นสููงมาก พวกนี้้�ถึึงกัับกล้้าเรีียกร้้องให้้มีีการปกครองตามระบบศัักดิินา
อย่่างเดิิม แต่่รััฐบาลก็็ใช้้ระบบการปราบปรามอย่่างทารุุณ หนัังสืือเก่่าแก่่ที่่�มีีอยู่่�เดิิมรวมทั้้�ง
ตำำ�นาน 5 สถานของลััทธิิขงจื้้�อ ก็็ถููกเผาหมด ใครบัังอาจซ่่อนตำำ�ราต้้องห้้ามมีีโทษถึึง
ประหารชีีวิิต จึึงนัับว่่าราชวงศ์์จิ๋๋�นเป็็นรััฐบาลชุุดแรกในประวััติิศาสตร์์จีีนที่่�นำำ�เอาระบบ
การควบคุุมความคิิดมาใช้้ในการปกครอง (เขีียน ธีีระวิิทย์์, 2547: 30)
	ด้้วยความที่่�ผู้้�นำำ�มีีความเด็็ดเดี่่�ยว เข้้มงวดต่่อการปกครอง และจริิงจัังต่่อการ
กระทำำ�ต่่าง ๆ จึึงได้้มีคำี ำ�สั่่�งให้้สร้้างกำำ�แพงเมืืองจีีนหรืือกำำ�แพงหมื่่�นลี้้� เหตุุของการสร้้างเพื่่�อ
ป้้องกัันภััยจากชนเผ่่าเร่่ร่่อนทางภาคเหนืือของจีีน ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นอนุุสรณ์์ของความโหดร้้าย
เพราะพระองค์์สั่่�งเกณฑ์์แรงงานเป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้ประชาชนประสบกัับความลำำ�บาก
ยากเข็็ญ และจบชีีวิติ พร้้อมกัับการก่่อสร้้างในครั้้�งนี้้�เป็็นจำำ�นวนมาก นอกจากนี้้�พระองค์์ยังั
ใช้้แรงงานจำำ�นวนมหาศาลก่่อสร้้างสุุสานของพระองค์์เองให้้ยิ่่�งใหญ่่กว่่าจัักรพรรดิิองค์์อื่่�น ๆ ด้้วย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(ดวงธิิดา ราเมศวร์์, 2554: 106) การใช้้อำำ�นาจที่่�เข้้มงวดของพระองค์์ ทำำ�ให้้ราชวงศ์์ล่ม่ สลาย
ในเวลาไม่่นาน หลัังจากที่่�พระองค์์สิ้้�นพระชนม์์ลง เพราะความเข้้มงวดในการปกครองนั่่�นเอง
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การรื้้�อฟื้้�นปรััชญาขงจื้้�อ
เนื่่�องจากความเข้้มงวดในการปกครอง ทำำ�ให้้เล่่าปัังต้้องลุุกขึ้้�นสู้้�จนสำำ�เร็็จ จนได้้
กลายเป็็ น จัั ก รพรรดิิ อ งค์์ ใ หม่่ ขึ้้� นมาแทนพร้้ อ มกัั บ ตั้้�งราชวงศ์์ ใ หม่่ คืื อ ราชวงศ์์ ฮั่่� น
เมื่่�อจัักรพรรดิิองค์์ใหม่่ขึ้้�นมาปกครองอาณาจัักร สิ่่�งที่่�ต้้องคำำ�นึงึ ถึึงอย่่างมาก คืือความล้้มเหลว
ของราชวงศ์์จิ๋๋�น จึึงได้้มีีการนำำ�ปรััชญาขงจื้้�อขึ้้�นมารื้้�อฟื้้�นใหม่่อีีกครั้้�ง เพราะแนวคิิดของ
ขงจื้้�อเน้้นในด้้านคุุณธรรม จริิยธรรมเป็็นหลััก โดยเริ่่�มแรกต้้องการคนดีี มีีฝีมืี อื ขึ้้�นมาบริิหาร
ประเทศ โดยมีีการจััดสอบบุุคคลสามััญเข้้ารัับราชการ เนื้้�อหาที่่�สอบก็็จะเป็็นตำำ�ราของ
ขงจื้้�อเป็็นหลััก จนถึึงสมััยจัักรพรรดิิฮั่่�นอู่่�ตี้้� (Wu Di) (140-87 ก่่อนคริิสต์์ศัักราช) ได้้มีีการ
สัังคยานาการศึึกษาเรื่่�องขงจื้้�อขึ้้�นใหม่่ โดยเน้้นสร้้างขงจื้้�อเพื่่�ออำำ�นาจและอาณาจัักรจีีน
ราชวงศ์์ฮั่่�นทำำ�ให้้คำำ�สอนของขงจื้้�อกลายเป็็นพลัังสนัับสนุุนระบอบสมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์
ที่่�รวมศููนย์์อำ�ำ นาจไว้้ส่่วนกลางอย่่างแข็็งขัันที่่�สุุด
การตีีความและให้้อรรถาธิิบายถึึงคำำ�สอนของขงจื้้�อ ซึ่่�งแพร่่หลายอยู่่�ตลอด
สมััยราชวงศ์์ฮั่่�น ได้้พิิสููจน์์ให้้เห็็นถึึงผลของการปฏิิวััติิที่่�ยืืนยงคงทนอยู่่�ประการหนึ่่�ง นั่่�นคืือ
อุุดมการณ์์ของรััฐที่่�รวมศููนย์์อำำ�นาจการปกครอง (อยู่่�ที่่�องค์์จัักรพรรดิิ) ได้้กลายมาเป็็น
ความผููกพัันอย่่างใกล้้ชิิดกัับชนชั้้�นนัักศึึกษาปััญญาชนและบรรดาสาวกของสำำ�นัักขงจื้้�อ
การเคลื่่�อนไหวที่่�แตกกิ่่�งก้้านสาขาออกไปใหม่่จากการตีีความต่่างไปจากของเดิิมของ
สาวกขงจื้้�อ เพื่่�อเจตจำำ�นงมุ่่�งรัับใช้้องค์์จัักรพรรดิิราชวงศ์์ฮั่่�น
	ต่่งจงซููเมธีีคนสำำ�คัญ
ั ของลััทธิิขงจื้้�อที่่�ได้้แก้้ใหม่่ให้้สอดคล้้องกัับระบบการปกครอง
ของจัักรพรรดิิราชวงศ์์ฮั่น่� โดยต่่งจงซููได้้สร้้างทฤษฎีีว่า่ ด้้วยความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�ปกครอง
(กษััตริิย์์) กัับผู้้�ใต้้ปกครอง (ข้้าแผ่่นดิิน) ขึ้้�น ความสััมพัันธ์์ตามทฤษฎีีนี้้� เจ้้าทฤษฎีีถืือว่่าเป็็น
ความสััมพัันธ์์ที่่�เป็็นนิิรัันดรภาพ ซึ่่�งความจริิงก็็คืือระเบีียบแบบแผนของธรรมชาติิโดยแท้้
ต่่งจงซููอ้้างคำำ�สอนของขงจื้้�อที่่�เรีียกว่่า “หลัักชี้้�นำำ�สามประการ” ซึ่่�งภายหลัังสาวกขงจื้้�อ
ได้้สรุุปขึ้้�นว่่า ได้้แก่่ “กษััตริิย์์ชี้้�นำำ�ข้้าแผ่่นดิิน บิิดาชี้้�นำำ�บุุตร และสามีีชี้้�นำำ�ภรรยา” หลัักการ
สำำ�คััญของขงจื้้�อตามที่่�อ้้างกัันนี้้� เป็็นการวางกรอบเพื่่�อจำำ�กััดความคิิดจิิตใจของมวลชนใน
สัังคมจีีนตลอดระยะเวลาอัันยาวนาน (ทวีีป วรดิิลก, 2538: 181-182) แนวคิิดเรื่่�องขงจื้้�อ
ของราชวงศ์์ฮั่่�น จึึงเท่่ากัับว่่าเป็็นการสร้้างอำำ�นาจให้้ราชวงศ์์ฮั่่�นอยู่่�ค้ำ��ฟ้
ำ ้าไปอีีกนาน
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นอกจากนี้้�จัั ก รพรรดิิ ฮั่่� น อู่่�ตี้้�ยัั ง ทรงตั้้�งให้้ ผู้้� คงแก่่ เ รีี ย นทำำ� การฝึึ ก สอน
เด็็ ก หนุ่่�มที่่�เลืื อ กสรรส่่ ง มาจากส่่ ว นภูู มิิ ภ าคให้้ มีี ค วามรู้้�แตกฉานในตำำ� นานของขงจื้้�อ
(Confucian Classics) เมื่่�อได้้รัับการฝึึกฝนครบตามหลัักสููตร 1 ปีีแล้้ว เด็็กกลุ่่�มนี้้�จะได้้รัับ
แต่่งตั้้�งให้้ดำำ�รงตำำ�แหน่่งต่่าง ๆ ในราชการตามแต่่ความเหมาะสม การปฏิิบััติิเช่่นนี้้�ได้้ยัังผล
ให้้เกิิดโรงเรีียนข้้าราชการพลเรืือนในพระบรมมหาราชวัังขึ้้�นอีีกด้้วย (เขีียน ธีีระวิิทย์์, 2547:
53) เพราะฉะนั้้�นการเข้้ารัับราชการของราชวงศ์์ฮั่่�นจึึงมีี 2 ระบบคืือ การเข้้าโรงเรีียน
ฝึึกหััดความรู้้�ของขงจื้้�อ และการสอบคััดเลืือก เพราะฉะนั้้�นราชวงศ์์ฮั่่�นจึึงได้้ผู้้�เข้้ามา
รัั บ ราชการที่่�มีี ค วามเคร่่ ง ในตำำ� ราขงจื้้�ออย่่ า งมาก และนี่่�คืื อ อำำ� นาจของราชวงศ์์ ฮั่่� น ที่่�
พยายามสร้้างสมมานาน
เมื่่�อจัักรพรรดิิแห่่งราชวงศ์์ฮั่น่� เริ่่�มอ่่อนแอลง โดยมีีขุนุ นางและขัันทีีขึ้้�นมามีีอำำ�นาจ
จนนำำ�ไปสู่่�การล่่มสลาย บ้้านเมืืองเกิิดความแตกแยกเป็็นยุุค 3 ก๊๊ก และราชวงศ์์เหนืือใต้้
ซึ่่�งยุุคแตกแยกนี้้� มีีบางราชวงศ์์ที่่�ใช้้แนวคิิดขงจื้้�อในการสอบคััดเลืือกอยู่่� แต่่ส่่วนใหญ่่แล้้ว
กลัับไปนัับถืือพุุทธศาสนาเป็็นหลััก
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การขึ้้�นมาของพุุทธศาสนา
	ด้้วยแนวทางขงจื้้�อที่่�ใช้้สอบคััดเลืือกบุุคคลเข้้ารัับราชการนั้้�น ทำำ�ให้้มีีการฉ้้อโกง
ในกลุ่่�มข้้าราชการขึ้้�น ทำำ�ให้้ระบบนี้้�ต้้องถููกตั้้�งคำำ�ถามและยุุติิการทำำ�งานต่่อไป ประกอบกัับ
ศาสนาใหม่่ที่่�เข้้ามาในจีีน คืือศาสนาพุุทธ สามารถตอบคำำ�ถามในวิิถีคี วามเป็็นอยู่่�ของคนใน
สัังคมได้้ จึึงเริ่่�มมีีความศรััทธาขึ้้�น เริ่่�มจากราชวงศ์์เว่่ยเหนืือ (ค.ศ. 386-556) ในยุุคนี้้�ผู้้�คน
นัั บ ถืื อ พระโพธิิ สัั ต ว์์ เ ป็็ น อย่่ า งมาก ความเชื่่�อของคนในสมัั ย นั้้�นไม่่ ใช่่ เ ป็็ น การปฏิิ บัั ติิ
บำำ�เพ็็ญตน เป็็นแต่่เพีียงการอธิิษฐานขอพรจากพระพุุทธองค์์เท่่านั้้�น ทำำ�ให้้มีีการสร้้าง
พระพุุทธรููป จิิตรกรรมฝาผนััง วััดตามถ้ำำ��หิิน เป็็นต้้น (สายฝน รุ่่�งประเสริิฐ วรรณสิินธพ,
สุุรภาพร รัังสีีอุุทััย, 2554: 202)
ในราชวงศ์์เว่่ยเหนืือ หลัังจากเว่่ยเสีียวเหวิินตี้้�สวรรคต (Wei Xiao Wen Di)
(ค.ศ. 471-499) เว่่ยเซวีียนอู่่�ตี้้�หยวนเคอ (Wei Xuan Wu Di Yuen Kao) (ค.ศ. 500-515)
ก็็ ท รงขึ้้�นครองราชย์์ ราชวงศ์์ เว่่ ย เหนืื อ ก็็ เริ่่� ม เสื่่�อมถอย พอถึึ ง รัั ช สมัั ย เว่่ ย เสี้้�ยวหมิิ ง ตี้้�
(Wei Xiao Ming Di) (ค.ศ. 516-528) พระองค์์ทรงพระเยาว์์ หููไท่่โฮ่่วซึ่่�งเป็็นพระมารดา
จึึงว่่าราชการแทน หููไท่่โฮ่่ว หลงในอำำ�นาจและใช้้จ่่ายฟุ่่�มเฟืือย นอกจากนี้้�ยัังศรััทธาใน
พุุทธศาสนา ทรงเชื่่�อว่่าพุุทธศาสนาจะชำำ�ระบาปที่่�พระนางก่่อได้้ จึึงได้้สร้้างวััดหย่่งหนิิงอััน
ใหญ่่โตไว้้ที่่�ข้้างวััง พระพุุทธรููปในวััดมีีทั้้�งสร้้างจากทองคำำ� และแกะสลัักจากหยกขาว
บางองค์์ สูู ง ถึึ ง หนึ่่�งจั้้�งแปดเซี๊๊� ย ะ (ประมาณ 6 เมตร) ทั้้�งยัั ง สร้้ า งเจดีี ย์์ สูู ง สิิ บ เก้้ า จั้้�ง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(ประมาณ 67 เมตร) ที่่�ข้้างวััดอีีกด้้วย พอถึึงยามค่ำำ��คืืนอัันเงีียบสงััดก็็จะได้้ยิินเสีียงลมพััด
กระดิ่่�งบนเจดีีย์์ดัังกัังวานไกลถึึงกว่่าสิิบลี้้� ในวััดมีีกุุฎิิสำำ�หรัับพระภิิกษุุถึึงหนึ่่�งพัันห้้อง
ล้้วนตกแต่่งด้้วยไข่่มุุกหยกและแพรเนื้้�อดีี ซึ่่�งเล่่ากัันว่่านัับแต่่พุุทธศาสนาเผยแพร่่เข้้าสู่่�
ประเทศจีีนยัังไม่่เคยมีีวััดที่่�งดงามหรููหราเช่่นนี้้�มาก่่อน
	จัักรพรรดิิแห่่งราชวงศ์์เว่่ยเหนืือรััชกาลก่่อนยัังใช้้แรงงานคนจำำ�นวนมหาศาล
ขุุดถ้ำำ��หิินสร้้างพระพุุทธรููป สร้้างเป็็นถ้ำำ��พระอวิ๋๋�นกัังสืือคูู (ปััจจุุบัันอยู่่�ในเมืืองต้้าถง) ซึ่่�งใช้้
เวลาสร้้างถึึงสามสิิบปีี ในถ้ำำ��พระมีีพระพุุทธรููปน้้อยใหญ่่นัับแสนองค์์ ก่่อนจะย้้ายราชธานีี
มายัังลั่่�วหยาง พอถึึงรััชสมััยเว่่ยเซวีียนอู่่�ตี้้�จนถึึงหููไท่่โฮ่่วก็็ได้้สร้้างถ้ำำ��พระที่่�ลั่่�วหยางอีีกแห่่ง
ชื่่�อ หลงเหมิินสืือคูู ใช้้เวลาสร้้างรวมแล้้ว 24 ปีี แรงงานคนกว่่าแปดแสนคน ถ้ำำ��พระเหล่่านี้้�
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงฝีีมืือการแกะสลัักของชาวจีีนในสมััยโบราณ แต่่ก็็เป็็นการเพิ่่�มภาระให้้กัับ
แรงงานประชาชนไม่่ น้้ อ ย (สายฝน รุ่่� ง ประเสริิ ฐ วรรณสิิ น ธพ, สุุ ร ภาพร รัั ง สีี อุุ ทัั ย ,
2554: 209-210) ซึ่่�งส่่งผลให้้ประชาชนอยู่่�อย่่างยากลำำ�บากมากยิ่่�งขึ้้�น
เมื่่�อราชวงศ์์สุุยรวมแผ่่นดิินจีีนอีีกครั้้�ง จัักรพรรดิิสุุยเหวิินตี้้� (Sui Wen Di)
(ค.ศ. 581-604) ก็็ยัังคงนัับถืือศาสนาพุุทธอยู่่� พระองค์์ทรงเป็็นพุุทธมามกะอย่่างเคร่่งครััด
และพยายามปกครองอาณาจัักรด้้วยทศพิิธราชธรรม พระองค์์ทรงลงโทษพระโอรสที่่�ไม่่ทำ�ำ
ตามกฎกติิกาที่่�วางไว้้ โดยพระองค์์ทรงปลดรััชทายาทที่่�จะขึ้้�นสืืบราชบััลลัังก์์ต่อ่ จากพระองค์์
ก็็คืือ โอรส “หยางหย่่ง” (Yang Yong) เหตุุก็็เพราะความสุุรุ่่�ยสุุร่่ายใช้้จ่่ายราชทรััพย์์ไปกัับ
ความสนุุ ก สนานส่่ ว นตัั ว หลงมัั ว เมาในกามคุุ ณ เนื่่�องจากพระองค์์ ต้้ อ งการให้้ เ หล่่ า
เชื้้�อพระวงศ์์และขุุนนางต่่าง ๆ เป็็นแบบอย่่างให้้กัับประชาชนให้้ยึึดมั่่�นในศีีลธรรมอย่่าง
เคร่่งครััด
แต่่ที่่�สุุด จัักรพรรดิิสุุยหยางตี้้� (Sui Yang Di) (ค.ศ.604-617) พระราชโอรส
ของจัักรพรรดิิสุยุ เหวิินตี้้�ขึ้้�นครองราชย์์ก็ล็ ะเลยในหลัักของพุุทธศาสนาและทรงมุ่่�งสร้้างเมืือง
ให้้ยิ่่�งใหญ่่ ทำำ�ให้้ประชาชนเดืือดร้้อน จนเป็็นอัันสิ้้�นสุุดลงของราชวงศ์์สุุย
เมื่่�อมาถึึงราชวงศ์์ถััง ในยุุคสมััยของจัักรพรรดิิถัังไท่่จง และอู่่�เจ๋๋อเทีียนก็็เช่่น
เดีียวกััน ต่่างนัับถืือศาสนาพุุทธ ซึ่่�งพุุทธศาสนาสอนในเรื่่�องของกรรม โดยจัักรพรรดิิ
ถัังไท่่จง ในครั้้�งที่่�เป็็นหลี่่�ซื่่�อหมิินได้้ทำำ�ร้้ายพี่่�น้้องของตน เพราะพี่่�น้้องหวัังทำำ�ร้้ายตน และ
บัังคัับให้้บิิดาออกจากตำำ�แหน่่งกษััตริิย์์ พร้้อมกัับตั้้�งตนขึ้้�นเป็็นกษััตริิย์์แทน (เล่่าชวนหััว,
2544: 5) แต่่หลัังจากที่่�พระองค์์ขึ้้�นครองราชย์์ พระองค์์ก็็ปกครองบ้้านเมืืองโดยธรรม
เมื่่�อชราภาพและประชวร พระองค์์ยิ่่�งเข้้าสู่่�ธรรมะมากยิ่่�งขึ้้�น
	จัักรพรรดิิถังั ไท่่จง พระองค์์ทรงมีีความเลื่่�อมใสในพุุทธศาสนาเป็็นอย่่างมาก และ
ตั้้�งใจที่่�จะทำำ�นุุบำำ�รุุงศาสนาพุุทธให้้อยู่่�คู่่�แผ่่นดิินจีีนสืืบไปอย่่างยาวนาน จึึงได้้ส่่งพระภิิกษุุ
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รููปหนึ่่�ง คืือท่่าน “เสวีียนจาง” (Xuan Zang) หรืือ “พระถัังซำำ�จั๋๋�ง” เดิินทางไปอััญเชิิญ
พระไตรปิิฎกที่่�ประเทศอิินเดีีย ยุุคสมััยของจัักรพรรดิิถัังไท่่จงจึึงถืือได้้ว่่าเป็็นยุุคทองของ
ศาสนาพุุทธบนแผ่่นดิินจีีนเลยทีีเดีียว สำำ�หรัับศาสนาอื่่�น ๆ จัักรพรรดิิถังั ไท่่จงก็็ไม่่ได้้ลิดิ รอน
สิิทธิิในความเชื่่�อทางศาสนาของประชาชนที่่�นัับถืือศาสนาอื่่�น เช่่น ศาสนาโซโรอััสเตอร์์จาก
เอเชีียกลาง หรืือศาสนาคริิสต์์ที่่�เริ่่�มเข้้ามาเผยแผ่่ในแผ่่นดิินจีีนในช่่วงเวลานั้้�น ก็็ยัังเข้้ามา
ปลููกฝัังความเชื่่�อให้้แก่่ชาวจีีนได้้อย่่างอิิสระ (ดวงธิิดา ราเมศวร์์, 2554: 194) พร้้อมกัับ
การยึึดหลัักธรรมของสำำ�นัักหยูู หรืือขงจื้้�ออย่่างมั่่�นคง
ในขณะที่่�อู่่�เจ๋๋อเทีียนที่่�มานิิยมนัับถืือพุุทธศาสนาด้้วย เป็็นเพราะพระองค์์ต้อ้ งการ
มีีอำำ�นาจอย่่างเต็็มในการปกครองอาณาจัักร และมีีแต่่ศาสนาพุุทธเท่่านั้้�นที่่�ไม่่ได้้ปิิดกั้้�น
การขึ้้�นมามีีอำำ�นาจของพระองค์์ ซึ่่�งอธิิบายได้้ในเรื่่�องของกรรม นอกจากนี้้�อู่่�เจ๋๋อเทีียนยัังใช้้
ศรัั ท ธาของราษฎรที่่�มีี ต่่ อ พุุ ท ธศาสนาเป็็ น เครื่่�องมืื อ ขึ้้�นสู่่�ตำำ� แหน่่ ง จัั ก รพรรดิิ นีี ด้้ ว ย
โดยกล่่าวอ้้างความจากคััมภีีร์ม์ หาเมฆสููตรว่่าเป็็นอวตารภาพของพระศรีีอารยเมตไตรยที่่�มา
ปกครองดููแลไพร่่ฟ้า้ ในราชอาณาจัักรให้้อยู่่�อย่่างร่่มเย็็น จึึงเท่่ากัับว่่าพระนางอ้้างสิิทธิิธรรม
ในการขึ้้�นครองบััลลัังก์์โดยพุุทธานุุมััติินั่่�นเอง
	พุุทธศาสนาในยุุคนี้้�เจริิญรุ่่�งเรืืองเป็็นพิิเศษ วััดวาอารามมีีขนาดใหญ่่โตสวยงาม
กว่่าพระราชวัังมีีความมั่่�งคั่่�งทางเศรษฐกิิจ การครอบครองที่่�ดิินจำำ�นวนมหาศาล ตลอดจน
มีีผู้้�รัับใช้้สนัับสนุุนจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้วััดเป็็นแหล่่งทุุนในการบุุกเบิิกกิิจการต่่าง ๆ เช่่น
ทำำ�โรงสีี โรงพิิมพ์์ หรืือแม้้แต่่หาที่่�ดิินใหม่่ด้้วยรายได้้จากกิิจการทั้้�งหลายเหล่่านี้้� วััดเปิิด
ขยายธุุรกิิจเป็็นแหล่่งเงิินกู้้�และรัับจำำ�นำำ�จำำ�นอง ส่่งผลให้้เป็็นกำำ�ลัังหลัักทางเศรษฐกิิจ
ประจำำ�ท้้องถิ่่�น ซึ่่�งมีีคุุณููปการต่่อเศรษฐกิิจ การเงิิน และการพาณิิชย์์
	อู่่�เจ๋๋อเทีียนยัังเป็็นโยมอุุปััฏฐากและอุุปถััมภ์์การแปลพระสููตรมหายานของ
สมณะอี้้�จิ้้�ง ซึ่่�งเดิินทางไปศึึกษาพุุทธศาสนาที่่�อิินเดีียเช่่นเดีียวกัับพระภิิกษุุเสวีียนจั้้�ง ที่่�สำำ�คัญ
ั
เมื่่�อมีีการแปลพระสููตรมหายาน คืือ พุุทธาวตัังสกไวปุุลยสููตร หรืือเรีียกกัันโดยย่่อว่่า
อวตัั ง สกสูู ต รขึ้้�นแล้้ ว พระนางได้้ ป ระพัั น ธ์์ โ ศลกเริ่่�มพระสูู ต รไว้้ ใ นพระสูู ต รด้้ ว ย
ด้้วยความที่่�พระนางส่่งเสริิมพุุทธศาสนาให้้เจริิญรุ่่�งเรืืองสืืบต่่อจากพระเจ้้าถัังไท่่จง และ
ดำำ�รงสถานะเป็็นศาสนาที่่�มั่่�นคง ต่่อมาจนถึึงรััชสมััยพระเจ้้าถัังเสวีียนจง กิินระยะเวลา
ยาวนานกว่่า 180 ปีี ทำำ�ให้้ราชวงศ์์ถังั ได้้รับั การขนานนามว่่าเป็็น “ยุุคทองของพุุทธศาสนา”
(ปกรณ์์ ลิิมปนุุสรณ์์ (บรรณาธิิการ), 2559: 26-27)
	ด้้วยความที่่�พุุทธศาสนาหลัังเจริิญรุ่่�งเรืืองแล้้ว ทำำ�ให้้ฐานะของวััดดีีขึ้้�น ผู้้�คนนิิยม
ไปบวชและถวายปััจจััยแก่่วััด จนนำำ�ไปสู่่�ความล้้มเหลวในการเกณฑ์์แรงงานคนมาทำำ�
ประโยชน์์แก่่บ้้านเมืือง เพราะประชาชนมัักหนีีการเกณฑ์์แรงงานและเสีียภาษีีให้้รััฐ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

โดยการออกบวช พุุทธศาสนาจึึงถููกเพ่่งเล็็งจากผู้้�เสีียประโยชน์์ อัันนำำ�ไปสู่่�การปราบปราม
และการล้้มล้้างคนที่่�ศรััทธาในพุุทธศาสนา
	พุุ ท ธศาสนาจึึ ง ไม่่ ส ามารถทำำ� ให้้ ร าชวงศ์์ ถัั ง อยู่่�อย่่ า งมั่่�นคง ต่่ อ มาลูู ก หลาน
ราชวงศ์์ถััง ก็็ไม่่มีีใครอยู่่�ในบััลลัังก์์ได้้นาน เพราะความอ่่อนแอ และการกุุมอำำ�นาจของ
กลุ่่�มขัันทีี ทำำ�ให้้เกิิดการแย่่งชิิงอำำ�นาจ การสงคราม จนในที่่�สุุดราชวงศ์์ถัังก็็ล่่มสลาย
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ขงจื้้�อใหม่่กัับการบริิหารประเทศ
ความล้้มเหลวของพุุทธศาสนา และความผิิดหวัังในกลุ่่�มที่่�นิิยมขงจื้้�อ ทำำ�ให้้มีีผู้้�
คิิ ด ค้้ น แนวคิิ ด ใหม่่ เป็็ น แนวคิิ ด ผสมผสานขงจื้้�อ เต๋๋ า และพุุ ท ธศาสนาเข้้ า ด้้ ว ยกัั น
ซึ่่�งแนวคิิดนี้้� เริ่่�มมีีมาตั้้�งแต่่ปลายราชวงศ์์ถังั ต่่อมาเรีียกว่่า “ขงจื้้�อใหม่่” (Neo-Confucianism)
ขงจื้้�อใหม่่เกิิดอย่่างเป็็นรููปเป็็นร่่างขึ้้�นในสมััยราชวงศ์์ซ้้องใต้้ แต่่เติิบโตในสมััย
ราชวงศ์์หยวน ในปีีค.ศ. 1313 จนถึึงราชวงศ์์ชิิง ก็็ได้้ยึึดถืือแนวการตีีความซื่่�อซููของจููซีี
เป็็นมาตรฐาน ขบวนการรื้้�อฟื้้น� ปรััชญาสำำ�นักั ขงจื้้�อหรืือสำำ�นักั หยููจะเกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่อิทิ ธิิพลของ
พุุทธศาสนาเริ่่�มถดถอยและเริ่่�มถููกวิิพากษ์์วิิจารณ์์ในสมััยปลายราชวงศ์์ถััง แต่่ขบวนการ
ดัังกล่่าวได้้พัฒ
ั นาและประสบความสำำ�เร็็จก่่อร่่างเป็็นปรััชญาสำำ�นักั ขงจื้้�อใหม่่ อย่่างเป็็นระบบ
ในยุุคสมััยราชวงศ์์ซ้้อง นัักปรััชญาที่่�เป็็นแก่่นแกนหลัักและทำำ�ให้้กระบวนการดัังกล่่าว
ประสบความสำำ�เร็็จก็็คือื จููซีี (Zhu Xi) (ค.ศ. 1130-1200) อาจกล่่าวได้้ว่า่ ท่่านเป็็นนัักปรััชญา
ที่่�มีีความสำำ�คััญและทรงอิิทธิิพลมากที่่�สุุดคนหนึ่่�งในปรััชญาจีีนนัับจากขงจื้้�อและเม่่งจื้้�อ
ปรััชญาของจููซีีมีีความโดดเด่่นตรงที่่�ท่่านสัังเคราะห์์ความคิิดของนัักคิิดท่่านอื่่�น ๆ และ
สร้้างการตีีความของตนจนก่่อร่่างปรััชญาสำำ�นัักขงจื้้�อใหม่่ได้้อย่่างเป็็นระบบ ผ่่านแนวคิิด
เรื่่�องหลี่่� นัักปรััชญาขงจื้้�อใหม่่ต่่อมา เช่่น หวัังหยัังหมิิงและไต้้เจิ้้�น ต่่างพััฒนาความคิิดและ
โต้้แย้้งถกเถีียงความคิิดของจููซีเี ป็็นสำำ�คัญ
ั การศึึกษาปรััชญาสำำ�นักั ขงจื้้�อใหม่่จึงึ มิิอาจละเลย
การศึึกษาปรััชญาความคิิดของจููซีไี ด้้ จููซียัี งั เป็็นอรรถกถาจารย์์อันั ทรงอิิทธิิพลมากที่่�สุุดของ
สำำ�นัักขงจื้้�อใหม่่ ผลงานของท่่านมีีมากถึึง 140 เล่่ม แต่่งานที่่�รู้้�จัักกัันมากที่่�สุุด คืือ ซื่่�อซูู
ซึ่่�งเป็็นงานที่่�รวบรวมการตีีความและคำำ�อธิิบายคััมภีีร์์หลัักทั้้�งสี่่�ของสำำ�นัักขงจื้้�อ คืือ หลุุนอี่่�ว์์
เม่่งจื้้�อ ต้้าเสวีีย และจงยง ภายหลัังนัักคิิดสำำ�นัักหยููต่่างยอมรัับ ซื่่�อซููเป็็นแบบเรีียนหลััก
และยึึดถืือแนวการตีีความและคำำ�อธิิบายของจููซีีเป็็นแบบแผนสืืบต่่อกัันมา แม้้ว่่าในช่่วงที่่�
จููซีีมีีชีีวิิตอยู่่� ความคิิดของจููซีีจะถููกต่่อต้้านโดยรััฐก็็ตาม
	อิิทธิิพลทางความคิิดที่่�สำำ�คััญอีีกอย่่างของจููซีี คืือ ท่่านพััฒนาแนวคิิดเรื่่�อง
“เต้้าถ่่ง” หรืือ “การสืืบทอดมรรควิิธีี” จากหานอี้้�ว์์ (ค.ศ. 768-824) ให้้เป็็นพัันธกิิจหลััก
ของสำำ�นัักขงจื้้�อใหม่่ กล่่าวคืือ ท่่านเห็็นว่่าแนวความเข้้าใจปรััชญาของขงจื้้�อที่่�ถููกต้้องนั้้�นมีี
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การสืืบทอดเรื่่�อยมาถึึงเม่่งจื้้�อ หลัังจากนั้้�นได้้หยุุดชะงัักไป แล้้วรื้้�อฟื้้�นกลัับมาใหม่่ โดย
โจวตุุ น อี๋๋� (ค.ศ. 1017-1073) จัั ง ไจ่่ (ค.ศ. 1020-1077) พี่่�น้้ อ งตระกูู ล เฉิิ ง เฉิิ ง เฮ่่ า
(ค.ศ. 1032-1085) เฉิิงอี๋๋� (ค.ศ. 1033-1107) และตััวท่่านเองก็็ได้้สืืบทอดมรรควิิธีีดัังกล่่าว
ด้้วยเช่่นกััน แนวคิิดดัังกล่่าวจึึงยิ่่�งเสริิมให้้ปรััชญาความคิิดของจููซีีกลายเป็็นขนบแบบแผน
ต่่อความคิิด วิิถีชีี วิี ติ และจริิยธรรม มิิใช่่เฉพาะชาวจีีนเท่่านั้้�น แต่่ยังั ส่่งอิิทธิิพลไปยัังคาบสมุุทร
เกาหลีีและญี่่�ปุ่่�นอีีกด้้วย (ปกรณ์์ ลิิมปนุุสรณ์์ (บรรณาธิิการ), 2559: 72-74)
เมื่่�อถึึงสมััยราชวงศ์์หมิิง ขงจื้้�อใหม่่เข้้ามามีีส่่วนสำำ�คััญในการคััดเลืือกบุุคคลเข้้า
รัับราชการ ซึ่่�งผู้้�ใด หรืือประชาชนคนใดที่่�ต้้องการสอบคััดเลืือกจำำ�เป็็นต้้องรู้้�ซึ้้�งในปรััชญา
ขงจื้้�อใหม่่ ซึ่่�งแนวคิิดเรื่่�องขงจื้้�อ เต๋๋า และพุุทธศาสนาได้้เข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของคนจีีน
มานานแล้้ว โดยเฉพาะขงจื้้�อถืือเป็็นศาสตร์์วัฒ
ั นธรรมของอารยธรรมจีีน ที่่�คนจีีนทุุกคนต้้อง
รู้้�จักั โดยจัักรพรรดิิหงอู่่� (Hongwu) (ค.ศ.1368-1398) ตระหนัักดีีว่า่ รััฐบาลของเขายัังไม่่ได้้
รัั บ ความเชื่่�อถืื อ ดัั ง นั้้�นเขาจึึ ง นำำ�บัั ณ ฑิิ ต ลัั ท ธิิ ข งจื้้�อซึ่่�งเป็็ น กลุ่่�มที่่�ได้้ รัั บ การยกย่่ อ งใน
สัังคมจีีนมาเป็็นที่่�ปรึึกษาและมีีความคิิดที่่�จะฝึึกฝนบุุคคลเข้้ารัับราชการมาตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1365
ซึ่่�งเป็็นเวลาก่่อนขึ้้�นครองราชย์์ถึึง 3 ปีี โดยจััดตั้้�งสถาบัันการศึึกษาเรีียกว่่า ราชวิิทยาลััย
หรืือกว๋๋อจื่่�อเจี้้�ยน (Guozijian) ขึ้้�นและคััดเลืือกคนหนุ่่�มมาเข้้าเรีียน นัักศึึกษาในราชวิิทยาลััย
แบ่่งออกเป็็น 2 ประเภท คืือนัักศึึกษาที่่�รััฐบาลส่่งเรีียนซึ่่�งมาจากครอบครััวของข้้าราชการ
และนัักศึึกษาที่่�มาจากครอบครััวของสามััญชน เมื่่�อขึ้้�นครองราชย์์ จัักรพรรดิิหงอู่่�ได้้
สนัับสนุุนให้้ตั้้�งโรงเรีียนของรััฐขึ้้�นในทุุกมณฑล ทำำ�ให้้มีีโรงเรีียนของเอกชนเกิิดขึ้้�นตามมา
เป็็นจำำ�นวนมาก โรงเรีียนเหล่่านี้้�จึึงเปรีียบเสมืือนเป็็นผู้้�ถ่่ายทอดวััฒนธรรมของขงจื้้�ออีีกด้้วย
การเรีียนในราชวิิทยาลััยจะเป็็นการศึึกษาตามลััทธิิขงจื้้�อและมีีการสอบไล่่ประจำำ�ปีี
ผู้้�ที่่�สอบผ่่านจะได้้รัับการแต่่งตั้้�งเป็็นข้้าราชการ ส่่วนผู้้�ที่่�สอบตกต้้องอยู่่�เรีียนที่่�สถาบััน
ต่่อไป สำำ�หรัับสถานศึึกษาที่่�นัับว่่าสำำ�คััญเป็็นอัันดัับหนึ่่�ง ในบรรดาสถานศึึกษาทั้้�งหลาย
คืือราชบััณฑิิตยสถานฮานหลิิน (Hanlin Academy-ฮั่่�นหลิิน) หรืือ ฮานหลิิน หยวน
(Hanlin Yuan) ซึ่่�งเป็็นที่่�รวมของบััณฑิิตขั้้�นจิ้้�นซืือที่่�ได้้รับั การคััดเลืือกมาอย่่างดีี ราชบััณฑิิต
ฮานหลิินทำำ�งานเกี่่�ยวกัับด้้านอัักษรศาสตร์์สำำ�หรัับราชสำำ�นััก ราชบััณฑิิตฮานหลิินบางคน
ได้้รับั เลืือกให้้เป็็นอาจารย์์ของบรรดาพระโอรส เป็็นที่่�ปรึึกษางานราชการแด่่องค์์จักั รพรรดิิ
และราชเลขาธิิการส่่วนใหญ่่จะเลืือกมาจากราชบััณฑิิตฮานหลิิน
นอกจากคััดเลืือกข้้าราชการจากนัักศึึกษาในสถาบัันแล้้ว ยัังใช้้วิิธีีการสอบ
คััดเลืือกข้้าราชการตามระบบเก่่า โดยแบ่่งการสอบออกเป็็น 3 ระดัับ ระดัับแรก คืือ
ระดัับอำำ�เภอ จััดสอบ 3 ปีีต่่อครั้้�ง ผู้้�สอบผ่่าน เรีียกว่่า ซิ่่�วไฉ (Xiucai) ระดัับที่่�สอง คืือ
ระดัับจัังหวััด จััดสอบ 3 ปีีต่่อครั้้�ง ที่่�ตััวเมืืองจัังหวััด ผู้้�สอบผ่่าน เรีียกว่่า จู่่�เหริิน (Juren)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ระดัับที่่�สาม คืือ ระดัับประเทศ จััดสอบที่่�เมืืองหลวงทุุก ๆ 3 ปีี และเป็็นการสอบที่่�มีีพิิธีีการ
ต่่าง ๆ มากมาย ผู้้�สอบผ่่านความรู้้�ทางวิิชาการจะได้้รัับการสััมภาษณ์์จากองค์์จัักรพรรดิิ
เป็็นขั้้�นสุุดท้้าย ถ้้าสอบผ่่านจะได้้เป็็นบััณฑิิตขั้้�นสููงสุุด เรีียกว่่า จิ้้�นซืือ (Jinshi –จอหงวน)
และได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นข้้าราชการตำำ�แหน่่งใดตำำ�แหน่่งหนึ่่�ง วิิชาที่่�ใช้้สอบจะเป็็นความรู้้�ใน
สาขาต่่าง ๆ ทั้้�งอัักษรศาสตร์์และรััฐศาสตร์์
ในปีีค.ศ. 1368 หลิิวจื่่�อ ที่่�ปรึึกษาของจัักรพรรดิิหงอู่่� ได้้เสนอวิิธีกี ารสอบระบบใหม่่
สำำ�หรัับสอบเข้้ารัับราชการและใช้้บัังคัับในโรงเรีียนทุุกแห่่ง เรีียกว่่า ปากู่่�เหวิิน (Baguwen)
หรืือเรีียงความ 8 ย่่อหน้้า (eight-legged essays) เป็็นข้้อสอบที่่�กำำ�หนดให้้ ผู้้�สอบเขีียน
เรีียงความที่่�มีีแบบแผนตายตััว คืือ 8 ย่่อหน้้าโดยใช้้ตัวั หนัังสืือไม่่เกิิน 700 ตััว แต่่ละย่่อหน้้า
ต้้องเชื่่�อมโยงกัันเป็็นขั้้�นตอนและต้้องยกข้้อความในตำำ�ราคลาสสิิกของขงจื้้�อมาอ้้างอิิงไว้้ด้ว้ ย
เนื้้�อหาที่่�เขีียนส่่วนใหญ่่จะเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับนโยบายการปกครอง การบริิหารบ้้านเมืืองและ
การแก้้ ปัั ญ หาต่่ า ง ๆ ระบบปากู่่�เหวิิ น ใช้้ ต ลอดสมัั ย ราชวงศ์์ ห มิิ ง และมีี ก ารยกเลิิ ก ใน
ปีี ค.ศ. 1902 สมััยราชวงศ์์ชิิง
นอกจากนี้้� การปรัับปรุุงกฎหมายมีีขึ้้�นครั้้�งแรก เมื่่�อค.ศ. 1373 อีีกครั้้�งใน
ปีี ค.ศ. 1378 และ ค.ศ. 1385 การปรัับปรุุงกฎหมายหลายครั้้�งแสดงให้้เห็็นว่่าประชาชน
ส่่วนใหญ่่ไม่่เข้้าใจข้้อกฎหมายและเพิิกเฉยต่่อการปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย ดัังนั้้�นทางการจึึงเกิิด
ความคิิดที่่�จะช่่วยให้้ประชาชนเข้้าใจกฎหมายมากขึ้้�น โดยรวบรวมเหตุุการณ์์ที่่�เคยเกิิดขึ้้�น
บัั น ทึึ ก ไว้้ เ ป็็ น ตัั ว อย่่ า งให้้ แ ก่่ ป ระชาชน เรีี ย กว่่ า ต้้ า เก้้ า (Dagao) หรืื อ แถลงการณ์์
และพิิมพ์์ออกเผยแพร่่ครั้้�งแรกในค.ศ. 1385 รวมทั้้�งได้้จััดพิิมพ์์ภาคผนวกของต้้าเก้้าอีีก
2 ชุุดในปีีต่่อมา ต้้าเก้้าถููกเผยแพร่่โดยการสอนในโรงเรีียนและพิิมพ์์ขายทั่่�วไป
การปรัับปรุุงกฎหมายมีีขึ้้�นอีีกในค.ศ. 1387 และค.ศ. 1389 โดยใน ค.ศ. 1389 นี้้�
จูู ยุ่่� นเหวิิ น (Zhu Yunwen) หรืื อ ต่่ อ มาคืื อ จัั ก รพรรดิิ เ จี้้�ยนเหวิิ น (Jianwen)
(ค.ศ. 1399-1402) ได้้เข้้าร่่วมปรัับปรุุงกฎหมายด้้วย จููยุ่่�นเหวิิน ได้้เสนอความเห็็นว่่า
เมื่่�อมีีความขััดแย้้งในเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความสััมพัันธ์์ทั้้�ง 5 จะต้้องมีีการตััดสิินอย่่างยุุติธิ รรม
ตามหลัักคุุณธรรมซึ่่�งจัักรพรรดิิหงอู่่�เห็็นด้้วย ทำำ�ให้้มีีการปรัับปรุุงกฎหมายตามความเห็็นนี้้�
และเมื่่�อขึ้้�นครองราชย์์จัักรพรรดิิเจี้้�ยนเหวิินยัังคงให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องประมวลกฎหมาย
แต่่จะเน้้นหลัักการปกครองด้้วยคุุณธรรมมากกว่่าปกครองด้้วยกฎหมาย
หลัังจากที่่�มีีการปรัับปรุุงอยู่่�หลายครั้้�ง ประมวลกฎหมายของราชวงศ์์หมิิงได้้ถููก
ประกาศใช้้ทั่่�วจัักรวรรดิิอย่่างเป็็นทางการ เมื่่�อค.ศ. 1397 เรีียกว่่า ต้้าหมิิงลู่่� (Da Ming Lu)
หรืือกฎหมายของหมิิงที่่�ยิ่่�งใหญ่่ แบ่่งออกเป็็น 7 หมวดใหญ่่ ได้้แก่่
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ทั้้�งหมด
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1. หมวดเบ็็ดเตล็็ด

เกี่่�ยวข้้องกัับการบอกประโยชน์์ของประมวลกฎหมาย

2. หมวดพลเรืือน
เกี่่�ยวข้้องกัับระบบของรััฐบาล หน้้าที่่�ของผู้้�ปกครอง
และขุุนนาง
3. หมวดการคลััง
เกี่่�ยวข้้องกัับการสำำ�รวจประชากร ภาษีีที่่�ดิินและการ
สมรส
4. หมวดพิิธีีการ
เกี่่�ยวข้้องกัับประเพณีีของสัังคมและศาสนา
5. หมวดการทหาร
เกี่่�ยวข้้องกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของฝ่่ายทหาร การ
ดููแลความมั่่�นคง การข่่าวและการป้้องกัันพระราชวััง
6. หมวดอาญา
เกี่่�ยวข้้องกัับการรัักษากฎหมายและลงโทษผู้้�กระทำำ�ผิดิ
7. หมวดงานสาธารณะ เกี่่�ยวข้้องกัับงานสาธารณะต่่าง ๆ เช่่น การสร้้างเขื่่�อน
สร้้างกำำ�แพง ขุุดคููคลอง ซ่่อมแซมอาคารสถานที่่�
	รููปแบบของต้้าหมิิงลู่่�มีีพื้้�นฐานมาจากความคิิดแบบขงจื้้�อ เน้้นความสััมพัันธ์์ของ
ครอบครััวมีีกฎเกณฑ์์ที่่�เข้้มงวด มีีการแปลความหมายเพื่่�อให้้เข้้าใจตรงกัันและสาระสำำ�คััญ
ของต้้าหมิิงลู่่�ยัังเป็็นส่่วนหนึ่่�งในกฎหมายของจีีนจนกระทั่่�งสิ้้�นสุุดคริิสต์์ศตวรรษที่่� 19
ในรััชสมััยจัักรพรรดิิหงอู่่� การควบคุุมความสงบเรีียบร้้อยในสัังคมและการบัังคัับใช้้กฎหมาย
เป็็นไปอย่่างเข้้มงวดมาก เพราะจัักรพรรดิิต้อ้ งการใช้้อำำ�นาจเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงให้้เกิิดขึ้้�น
ในจัักรวรรดิิและในราชวงศ์์ แต่่ในรััชสมััยต่่อมา ได้้มีีการผ่่อนคลายความเข้้มงวดของ
กฎหมายลง โดยเฉพาะในรััชสมััยที่่�จัักรพรรดิิทรงนัับถืือลััทธิิขงจื้้�ออย่่างเคร่่งครััดนั่่�นเอง
ในรัั ช สมัั ย จัั ก รพรรดิิ ห ย่่ ง เล่่ อ ได้้ มีี ก ารฟื้้� น ฟูู ค วามเชื่่�อในลัั ท ธิิ ข งจื้้�อใหม่่
(Neo-Confucianism) และนำำ�ปรััชญาของจูู ซีี (Zhu Xi) นัักปราชญ์์สำำ�คััญในสมััยราชวงศ์์
ซ้้องมาเป็็นหลัักในสัังคม เพื่่�อสร้้างอำำ�นาจและความมั่่�นคงในอาณาจัักรของตน และมีีการ
สร้้างงานทางวิิชาการจำำ�นวนมาก จัักรพรรดิิได้้สนัับสนุุนให้้มีีการรวบรวมตำำ�ราคลาสสิิก
และความรู้้�ทางด้้านอัักษรศาสตร์์ที่่�ใช้้เป็็นแนวทางในการฝึึกฝนบััณฑิิต และเป็็นแนวทางที่่�
มีีมาตรฐานเดีียวกัันสำำ�หรัับเชื้้�อพระวงศ์์และข้้าราชการ หลัังจากขึ้้�นครองราชย์์จัักรพรรดิิ
หย่่งเล่่อได้้สั่่�งให้้ เหยา กวงเสี่่�ยว (Yao Guangxiao) และเซี่่�ย จิ้้�น (Xia Jin) ราชบััณฑิิต
ฮานหลิิน ปรัับปรุุงงานชื่่�อ บัันทึึกเหตุุการณ์์ในรััชสมััยจัักรพรรดิิหงอู่่� หรืือ ไท่่จููสืือลู่่�
(Taizu Shilu) และได้้ปรัับปรุุงงานเขีียนต่่าง ๆ อีีกมากมาย แต่่ผลงานที่่�นัับว่่ายิ่่�งใหญ่่ที่่�สุุด
ในด้้านงานวิิชาการ คืืองานที่่�ได้้รวบรวมความรู้้�แขนงต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกััน และจััดทำำ�เป็็น
สารานุุกรม โดยในปีี ค.ศ. 1402 จัักรพรรดิิหย่่งเล่่อได้้มอบหมายให้้เซี่่�ย จิ้้�น และราชบััณฑิิต
ฮานหลิิน รวบรวมงานด้้านอัักษรศาสตร์์ในอดีีต ผลงานนี้้�เสร็็จสมบููรณ์์ ในปีี ค.ศ. 1403
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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และมีีชื่่�อว่่า เหวิินเซีียน ต้้าเฉิิง (Wenxian Dacheng) หรืือ รวมวรรณกรรมฉบัับสมบููรณ์์
(Complete Collection of Litrature) แต่่จัักรพรรดิิยัังไม่่พอใจและสั่่�งให้้ปรัับปรุุงใหม่่
การปรัับปรุุงครั้้�งนี้้�นำำ�โดย เซี่่�ย จิ้้�น และ เหยา กวงเสี่่�ยว โดยรวบรวมราชบััณฑิิต
ฮานหลิิน และบััณฑิิตจากราชวิิทยาลััยจำำ�นวน 2169 คน ทำำ�การปรัับปรุุงให้้สมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น
โดยได้้รวบรวมความรู้้�และเรื่่�องราวต่่าง ๆ เช่่น ตำำ�ราคลาสสิิก ประวััติิศาสตร์์ สถาบัันต่่าง ๆ
กฎหมาย ศีีลธรรมจรรยา การทหาร ปรััชญา ศาสนาพุุทธ ลััทธิิเต๋๋า ดาราศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์
ภููมิศิ าสตร์์ แพทย์์ศาสตร์์ วรรณคดีี นวนิิยาย ละคร เรื่่�องอ่่านเล่่น เรื่่�องเกี่่�ยวกัับพืืชและสััตว์์
เป็็นต้้น ผลงานนี้้�เสร็็จสมบููรณ์์ใน ค.ศ. 1407 เรีียกว่่า หย่่งเล่่อต้้าเตี่่�ยน (Yougle Dadian)
หรืือ สารานุุกรมหย่่งเล่่อ มีีจำ�ำ นวนประมาณ 22,277 บท แต่่ไม่่ได้้จััดพิิมพ์์ทั้้�งหมด เพราะมีี
จำำ�นวนมากและคงเหลืือมาถึึงปััจจุุบันั เพีียง 700 บท เท่่านั้้�น เพราะส่่วนใหญ่่ถูกู ทำำ�ลายโดย
ทหารอัังกฤษและฝรั่่�งเศสที่่�บุุกเข้้าพระราชวัังฤดููร้อ้ นในสงครามฝิ่่น� ครั้้�งที่่� 2 หรืือสงครามเรืือ
แอร์์โรว์์ เมื่่�อ ค.ศ. 1860
ในปีีค.ศ. 1409 ได้้มีีการจััดพิิมพ์์หนัังสืือชื่่�อ เซิิงสวย ซิินฟ่่า (Shengxue Xinfa)
หรืือระบบของความคิิดและจิิตใจในการเรีียนรู้้�แบบนัักปราชญ์์ (The System of Mind
and Heart in the Sages’ Learning) ซึ่่�งเป็็นผลงานของจัักรพรรดิิหย่่งเล่่อ โดยได้้รัับคำำ�
แนะนำำ�จากราชบััณฑิิตฮานหลิิน หนัังสืือนี้้�รวบรวมประเพณีีความเชื่่�อเรื่่�องการเรีียนรู้้�เกี่่�ยว
กัับความคิิดและจิิตใจ ซึ่่�งเป็็นความเชื่่�อสำำ�คััญของนัักปราชญ์์สมััยราชวงศ์์ซ้้อง จัักรพรรดิิ
หย่่งเล่่อได้้เขีียนเรีียงความเกี่่�ยวกัับปรััชญาทางการปกครอง เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้ขุนุ นางของ
เขายึึดปฏิิบัติั ด้ิ ว้ ย และได้้ปรัับปรุุงงานเขีียนสมััยราชวงศ์์ซ้อ้ งอีีก 2 เรื่่�อง คืือ ตี้้� สวย (Di Xue)
หรืือการเรีียนรู้้�ของจัักรพรรดิิ (Learning of Emperor) เขีียนโดย ฟาน จู้้�หยู่่� (Fan Juyu)
และ ต้้าสวย เอี้้�ยนอี้้� (Daxue Yenyi) หรืือ ความหมายที่่�กว้้างไกลของการเรีียนรู้้�ที่่�ยิ่่�งใหญ่่
(Extended Meanings of the Great Learning) เขีียนโดย เจิิน เต๋๋อซิ่่�ว (Zhen Dexiu)
งานเขีียนทั้้�ง 2 เรื่่�องนี้้�ยึึดตามแนวความคิิดของจููซีี และใช้้เป็็นแนวทางในการปกครองของ
จัักรพรรดิิมาตั้้�งแต่่ราชวงศ์์ซ้้องและหยวน
ในปีีค.ศ. 1414 จัักรพรรดิิหย่่งเล่่อมอบหมายให้้ราชบััณฑิิตฮานหลิินรวบรวม
คำำ�สอนทั้้�งหมดของขงจื้้�อจากตำำ�ราคลาสสิิกทั้้�งห้้า และหนัังสืือทั้้�งสี่่�ที่่�ปรัับปรุุงขึ้้�นใหม่่
โดยจููซีแี ละนัักปราชญ์์คนอื่่�น ๆ ในสมััยราชวงศ์์ซ้อ้ งและให้้คัดั เลืือกปรััชญาเหล่่านี้้�มารวบรวม
เป็็นหััวข้้อเกี่่�ยวกัับธรรมชาติิของมนุุษย์์ งานนี้้�เสร็็จสมบููรณ์์เมื่่�อ ค.ศ. 1415 และได้้รัับการ
จััดพิิมพ์์เป็็นหนัังสืือ 2 เล่่ม ชื่่�อ อู่่�จิิง ซื่่�อชูู ต้้าฉวน (Wujing Sishu Daquan) หรืือหััวข้้อ
สำำ�คััญของตำำ�ราคลาสสิิกทั้้�งห้้าและหนัังสืือทั้้�งสี่่� (Great Compendium of the Five
Classics and the Four Books) และ ซิิงหลี่่� ต้้าฉวน (Xingli Daquan) หรืือ หััวข้้อปรััชญา
เรื่่�องธรรมชาติิของมนุุษย์์ (Great Compendium of the Philosophy of Human Nature)

21

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)
22

เหตุุ ผ ลที่่�มีี ก ารรวบรวมงานเหล่่ า นี้้�เกิิ ด จากความจำำ� เป็็ น ที่่�จะต้้ อ งมีี ง านที่่�มีี
มาตรฐานของตำำ�ราคลาสสิิกทั้้�งห้้าและหนัังสืือทั้้�งสี่่� สำำ�หรัับใช้้ในโรงเรีียนและในการสอบ
คััดเลืือกข้้าราชการ รวมทั้้�งจัักรพรรดิิหย่่งเล่่อ เชื่่�อว่่าความคิิดของนัักปราชญ์์สมััยราชวงศ์์
ซ้้องจะมีีส่่วนช่่วยสนัับสนุุนให้้เกิิดความคิิดทางการเมืือง หรืืออาจจะกล่่าวได้้ว่่า เมื่่�อการ
ศึึกษามีีตำำ�ราที่่�มีีมาตรฐานเดีียวกัันทั่่�วประเทศ นัักศึึกษาจะถููกเตรีียมตััวสำำ�หรัับการสอบเข้้า
รัับราชการโดยผ่่านการฝึึกฝนเรีียนรู้้�จากตำำ�ราแบบขงจื้้�อใหม่่เล่่มเดีียวกััน ซึ่่�งจะสามารถ
ควบคุุมความคิิดและอุุดมการณ์์ของผู้้�เรีียนได้้ โดยในการรวบรวมงานเหล่่านี้้�ไม่่มีีการกล่่าว
ถึึงแนวความคิิดที่่�ขััดแย้้งกััน ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดความคิิดที่่�แตกต่่างจนยากต่่อการควบคุุม
ดัังนั้้�น แม้้ว่่าจะมีีการปรัับปรุุงหนัังสืือตำำ�ราเรีียนให้้ดีีมากขึ้้�น แต่่แนวความคิิดหลัักยััง
เหมืือนเดิิม และมีีการจำำ�กััดกรอบของความคิิด (ศิิริิพร ดาบเพชร, 2543: 64) ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อควบคุุมคนให้้อยู่่�กรอบเดีียวกััน และง่่ายต่่อการปกครองนั่่�นเอง
ในรััชสมััยจัักรพรรดิิหงซีีเป็็นยุุคแรกที่่�เริ่่�มต้้นปฏิิรูปู การเมืืองและสัังคมให้้เป็็นไป
ตามแนวทางลััทธิิขงจื้้�ออย่่างแท้้จริิง จุุดเด่่นในรััชสมััยจัักรพรรดิิหงซีี คืือ การปกครอง
ประเทศตามแนวทางลััทธิิขงจื้้�อพร้้อมกัับเน้้นให้้ขุนุ นางของเขาปฏิิบัติั ติ ามด้้วย รััชสมััยนี้้�ได้้
ยกเลิิกนโยบายหลายประการของรััชสมััยก่่อนและวางนโยบายการบริิหารขึ้้�นใหม่่ กล่่าวคืือ
จัักรพรรดิิหงซีีได้้ยกเลิิกการสำำ�รวจทางทะเลของจัักรพรรดิิหย่่งเล่่อ อภััยโทษให้้ขุุนนางที่่�
เป็็นฝ่่ายของจัักรพรรดิิเจี้้�ยนเหวิินในสงครามกลางเมืือง ไม่่สนใจการขยายอำำ�นาจทางทหาร
และมีีนโยบายย้้ายเมืืองหลวงกลัับไปทางใต้้
	รัั ช สมัั ย จัั ก รพรรดิิ ห งซีี มีี ร ะยะเวลาไม่่ น าน คืื อ จากค.ศ. 1425-1426
แต่่นัักประวััติิศาสตร์์ได้้กล่่าวถึึงรััชสมััยนี้้�ว่่าเป็็นยุุคแห่่งความรุ่่�งเรืืองของกลุ่่�มผู้้�ปกครองที่่�
นัับถืือลััทธิิขงจื้้�อ เป็็นสัังคมแบบโบราณ จริิงจัังและเน้้นคุุณธรรม โดยจัักรพรรดิิพยายาม
สร้้างความสงบสุุขมั่่�นคงในประเทศและช่่วยเหลืือประชาชนที่่�เดืือดร้้อนจากความเข้้มงวด
ด้้านการปกครอง และปััญหาเศรษฐกิิจจากโครงการต่่าง ๆ ในรััชกาลก่่อน นโยบายและ
มาตรการหลายประการของจัักรพรรดิิหงซีี เป็็นหลัักของการปกครองแบบขงจื้้�อ ซึ่่�งเป็็นการ
ต่่อต้้านความรุุนแรงของยุุคก่่อน และกลุ่่�มขุุนนางขงจื้้�อที่่�มีีบทบาทในรััชสมััยนี้้�ได้้มีีบทบาท
ในรััฐบาลต่่อมาถึึงทศวรรษ 1440 และถืือเป็็นมรดกทางการเมืืองที่่�สำำ�คัญ
ั ของจัักรพรรดิิหงซีี
รััชสมััยจัักรพรรดิิซวนเต๋๋อ อยู่่�ในช่่วงระหว่่าง ค.ศ. 1426-1435 เป็็นช่่วงเวลาที่่�
ราชวงศ์์หมิิงมีีความเจริิญทางด้้านสัังคมและวััฒนธรรมมากกว่่าสมััยที่่�ผ่่านมา แม้้ว่่าจะ
ประสบปัั ญ หาทางเศรษฐกิิ จ ที่่�สืื บ เนื่่�องมาจากรัั ช กาลก่่ อ น แต่่ ไ ด้้ มีี ก ารแก้้ ไขปัั ญ หา
เพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อนของประชาชน ด้้านการเมืือง ได้้มีีการปรัับปรุุงระบบราชการ
และหน่่วยงานต่่าง ๆ ให้้มีปี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้�น และยัังคงยึึดถืือหลัักการปกครองแบบขงจื้้�อ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ด้้านสัังคมและวััฒนธรรมมีีความเจริิญทางด้้านศิิลปะหลาย ๆ แขนงโดยมีีองค์์จักั รพรรดิิเป็็น
ผู้้�สนัับสนุุน (ศิิริิพร ดาบเพชร, 2543: 67)
การค้้าในสมััยราชวงศ์์หมิิงจะขยายตััวและประชาชนนิิยมประกอบอาชีีพค้้าขาย
มากขึ้้�น แต่่ทัศั นคติิในสัังคมแบบขงจื้้�อและการมีีรัฐั บาลที่่�เคร่่งครััดในลััทธิิขงจื้้�อ ทำำ�ให้้รัฐั บาล
ไม่่ให้้ความสำำ�คััญกัับการค้้า โดยเฉพาะการค้้ากัับต่่างประเทศ ซึ่่�งจีีนติิดต่่อกัับรััฐอื่่�นใน
ลัักษณะรััฐบรรณาการและจีีนให้้ความสำำ�คััญกัับการเมืืองมากกว่่าการค้้า นอกจากนี้้�
การฟื้้�นฟููลััทธิิขงจื้้�อใหม่่ ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นบ่่อเกิิดของแนวความคิิดในสมััยราชวงศ์์หมิิง และ
เป็็นการฟื้้�นฟููแนวความคิิด ประเพณีี ตลอดจนค่่านิิยมแบบดั้้�งเดิิม ซึ่่�งเหยีียดหยามอาชีีพ
ค้้าขาย ดัังนั้้�นการติิดต่่อค้้าขายกัับต่่างประเทศจึึงเป็็นหน้้าที่่�ของขัันทีี แต่่การที่่�ขัันทีีเป็็น
กลุ่่�มที่่�ถููกเหยีียดหยามทำำ�ให้้กิิจการใด ๆ ที่่�ขัันทีีเป็็นผู้้�นำำ�จึึงไม่่ได้้รัับความสนใจ โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งกิิจกรรมนั้้�นคืือ การค้้า (ศิิริิพร ดาบเพชร, 2543: 86)
นอกจากนี้้�ในสมััยราชวงศ์์หมิิง ด้้วยความจริิงจัังต่่อขงจื้้�อใหม่่ จึึงเกิิดการถกเถีียง
ในเรื่่�องดัังกล่่าว และผู้้�นำำ�ในการถกเถีียงเรื่่�องขงจื้้�อใหม่่ คืือหวัังหยัังหมิิง (ค.ศ. 1472-1529)
หรืือหวัังโส่่วเหริิน เป็็นนัักปรััชญาที่่�โดดเด่่นที่่�สุุดทั้้�งในแง่่ปรััชญาความคิิด ประวััติิชีีวิิต
และการมีีอิิทธิิพลต่่อนัักคิิด และสัังคมจีีนในยุุคสมััยนั้้�น และต่่อมาอีีก 150 ปีี รวมทั้้�งใน
ภููมิิภาคอื่่�นของเอเชีีย ถึึงแม้้หวัังหยัังหมิิงจะได้้รัับอิิทธิิพลทางความคิิดจากพุุทธศาสนา
มหายาน (นิิกายเซน) ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่�เข้้ามามีีอิิทธิิพลในสัังคมจีีนตั้้�งแต่่ครึ่่�งศตวรรษแรก
แต่่ปรััชญาของหวัังหยัังหมิิงก็็จััดได้้ว่่าเป็็นปรััชญาสำำ�นัักขงจื้้�อใหม่่ (Neo-Confucianism)
เนื่่�องจากยัังให้้ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องการกลมกลืืนกัับจัักรวาลและสรรพสิ่่�ง และมนุุษยธรรม
(เหริิน) อัันเป็็นแนวคิิดที่่�เป็็นหััวใจหลัักของปรััชญาสำำ�นัักขงจื้้�อ ปรััชญาของหวัังหยัังหมิิง
มีีอิิทธิิพลต่่อนัักคิิดของจีีนในช่่วงกลางศตวรรษที่่� 16-17 และก่่อให้้เกิิดการโต้้แย้้งถกเถีียง
กัันอย่่างมาก เนื่่�องจากท่่านได้้วิิพากษ์์วิิจารณ์์แนวคิิดของจููซีี (ค.ศ. 1130-1200) และ
ขนบการตีีความตััวบทคััมภีีร์์ของสำำ�นัักขงจื้้�อที่่�เป็็นกระแสหลััก อีีกทั้้�งได้้เสนอการตีีความ
ปรััชญาสำำ�นัักขงจื้้�อที่่�มีีกลิ่่�นอายของพุุทธศาสนาเข้้ามาปะปน ทำำ�ให้้ถููกวิิพากษ์์วิิจารณ์์ว่่า
เป็็นการบิิดเบืือนคำำ�สอนดั้้�งเดิิม ทั้้�งที่่�จริิง ๆ แล้้วท่่านได้้วิิจารณ์์พุุทธศาสนาและเสนอความ
คิิดหลายประการที่่�แตกต่่างจากพุุทธศาสนาอย่่างชััดเจน
ปรััชญาของหวัังหยัังหมิิงยัังมีีอิทิ ธิิพลต่่อการพััฒนาปรััชญาสำำ�นักั ขงจื้้�อในเกาหลีี
และญี่่�ปุ่่�นอีีกด้้วย ในประเทศญี่่�ปุ่่�นรู้้�จักั ในชื่่�อ “โอโยเมอิิกักั ขุุ” (Oyomeigaku) ซึ่่�งในปััจจุุบันั
ยัังมีีผู้้�ศึึกษาและปฏิิบััติิตามแนวคิิดของหวัังหยัังหมิิงอย่่างต่่อเนื่่�อง (ปกรณ์์ ลิิมปนุุสรณ์์
(บรรณาธิิการ), 2553: 93)
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เมื่่�อถึึงสมััยราชวงศ์์ชิงิ ได้้เกิิดนัักปรััชญาขึ้้�นมาอีีกคนหนึ่่�ง คืือไต้้เจิ้้�น หรืือตงหยวน
(ค.ศ. 1723-1777) ไม่่เป็็นที่่�รู้้�จัักในยุุคสมััยท่่านว่่าเป็็นนัักปรััชญา แต่่โครงการทางปรััชญา
ของไต้้เจิ้้�นเป็็นตััวอย่่างของความพยายามปลดฐานคิิดทางอภิิปรััชญาเรื่่�อง “หลี่่�” ซึ่่�งเป็็น
กรอบคิิดหลัักของปรััชญาสำำ�นัักขงจื้้�อใหม่่ ตั้้�งแต่่สมััยราชวงศ์์ซ้้อง-หมิิง อีีกทั้้�งอาจกล่่าว
ได้้ว่่าไต้้เจิ้้�นเป็็นนัักปรััชญาหลัักของสำำ�นัักขงจื้้�อคนสุุดท้้ายที่่�พััฒนาความคิิดเป็็นของตน
อย่่างโดดเด่่น ก่่อนที่่�ปรััชญาจีีนจะได้้รัับอิิทธิิพลจากปรััชญาตะวัันตก
ไต้้เจิ้้�นกลัับเป็็นที่่�รู้้�จักั ในแง่่ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านภาษาศาสตร์์ คณิิตศาสตร์์ ดาราศาสตร์์
และภููมิิศาสตร์์ในยุุคสมััยของท่่าน ผลงานที่่�ทำำ�ให้้ไต้้เจิ้้�นเป็็นที่่�รู้้�จััก คืือ Complete Books
of the Four Storehouses ซึ่่�งไต้้เจิ้้�นมีีบทบาทสำำ�คััญในการรวบรวมงานชุุดนี้้�
	หััวใจหลัักโครงการทางปรััชญาของไต้้เจิ้้�น คืือ การรื้้�อฟื้้น� บทบาทและความสำำ�คัญ
ั
ของความปรารถนาในจริิยศาสตร์์ขงจื้้�อ ไต้้เจิ้้�นไม่่เห็็นด้้วยกัับนัักปรััชญาสำำ�นักั ขงจื้้�อใหม่่ใน
ยุุคซ้้อง-หมิิงที่่�ตีีความตััวบทคััมภีีร์์ด้้วยมุุมมองของพุุทธศาสนา จึึงทำำ�ให้้มองข้้ามหรืือเข้้าใจ
บทบาทของความปรารถนากัับการปฏิิบััติิจริิยธรรมที่่�คลาดเคลื่่�อนไปจากตััวบทดั้้�งเดิิม
กล่่าวคืือในยุุคซ้้อง-หมิิงมีีความเข้้าใจว่่าธรรมชาติิของมนุุษย์์มีีเครื่่�องชี้้�นำำ�ทางศีีลธรรม
อย่่างสมบููรณ์์แล้้วในจิิต/ใจ แต่่เครื่่�องชี้้�นำำ�จริิยธรรมดัังกล่่าวจะทำำ�หน้้าที่่�ได้้เต็็มที่่�ก็็ต่่อเมื่่�อ
ไม่่มีคี วามปรารถนามาเป็็นอุุปสรรคหรืือมาบดบัังจิิต/ใจ เพราะความปรารถนาเป็็นสิ่่�งที่่�ขึ้้�น
อยู่่�กัับร่่างกายหรืือการเปลี่่�ยนแปลงของ ซึ่่�งไม่่ใช่่จิิต/ใจ ในทััศนะของจููซีี การจะรู้้�แบบแผน
ปฏิิบัติั ที่่�ถู
ิ กู ต้้องซึ่่�งเป็็นภววิิสัยั (objective) ต้้องอาศััยการสำำ�รวจสิ่่�งต่่าง ๆ และกระบวนการ
ใช้้เหตุุผล (เก๋๋ออู้้�) ในขณะที่่�หวัังหยัังหมิิงใช้้วิิธีีการทำำ�จิิต/ใจให้้ปราศจากความปรารถนาที่่�
เห็็นแก่่ตััว เป็็นการคงรัักษาสภาพดั้้�งเดิิมของจิิตที่่�ใสเหมืือนกระจก การรู้้�ว่่าอะไรดีีหรืือ
ถููกต้้องทางจริิยธรรมจึึงต้้องมาจากการปฏิิบัติั จิ ริิง ไต้้เจิ้้�นวิิจารณ์์ว่า่ หากย้้อนกลัับไปดููคัมั ภีีร์์
ของสำำ�นัักขงจื้้�อโดยเฉพาะ หลุุนอี่่�ว์์ และเม่่งจื้้�อ แล้้วความปรารถนาและอารมณ์์ความรู้้�สึึก
ไม่่ใช่่อุุปสรรคของการปฏิิบััติิจริิยธรรม ในทางตรงกัันข้้ามกลัับเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นในการปฏิิบััติิ
จริิยธรรมด้้วยซ้ำำ�� หััวใจหลัักของโครงการทางปรััชญาของไต้้เจิ้้�น จึึงเป็็นการรื้้�อฟื้้�นบทบาท
และความสำำ�คัญ
ั ของความปรารถนากัับการปฏิิบัติั จิ ริิยธรรมทั้้�งในแง่่เป็็นแรงขัับเคลื่่�อนทาง
ศีี ล ธรรมและเป็็ น เครื่่�องชี้้�นำำ� ทางศีี ล ธรรมผ่่ า นแนวคิิ ด เรื่่�อง “ซู่่�” หรืื อ เอาใจเขามา
ใส่่ใจเรา ซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่�นัักวิิชาการส่่วนใหญ่่มองว่่าเป็็น “กฎทอง” ในจริิยศาสตร์์ขงจื้้�อ
(ปกรณ์์ ลิิมปนุุสรณ์์ (บรรณาธิิการ), 2555: 199-201)
ในขณะเดีียวกัันที่่�จัักรพรรดิิราชวงศ์์ชิิงซึ่่�งเป็็นคนแมนจูู เมื่่�อมีีโอกาสเข้้ามา
ปกครองแผ่่นดิินจีีนของชาวฮั่่�น จึึงต้้องปรัับตััวเข้้าสู่่�วััฒนธรรมจีีนซึ่่�งสููงกว่่าวััฒนธรรมเดิิม
ของตน ซึ่่�งหมายถึึงการเข้้าสู่่�แนวทางของขงจื้้�อ พร้้อมกัับการปรัับการปกครองเดิิมของ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

แมนจููให้้เข้้ากัับการปกครองของจีีนฮั่่�น เท่่ากัับเป็็นการสร้้างอำำ�นาจให้้กัับจัักรพรรดิิ
การเรีี ย นรู้้� ค วามผิิ ดพลาดที่่�เกิิ ดขึ้้�นในสมัั ย ราชวงศ์์ ห มิิ ง ทำำ�ให้้ ราชวงศ์์ แ มนจูู ในสมัั ย
จัักรพรรดิิเฉีียนหลงได้้สร้้างความยิ่่�งใหญ่่ให้้ต้้าชิิง จนกระทั่่�งปลายราชวงศ์์ชิิงที่่�จีีนต้้อง
ประสบกัับภััยจากชาติิตะวัันตกอัันนำำ�ไปสู่่�การล่่มสลายของราชวงศ์์ในที่่�สุุด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

สรุุปผลการวิิจััย
เมื่่�อราชวงศ์์จิ๋๋�น ขึ้้�นมามีีอำำ�นาจด้้วยแนวทางนิิติิวาท การปกครองเป็็นไปอย่่าง
เข้้มงวดมาก เนื่่�องจากความต้้องการสร้้างอำำ�นาจเบ็็ดเสร็็จให้้อยู่่�ที่่�จัักรพรรดิิแต่่องค์์เดีียว
จนราชวงศ์์ต้อ้ งล่่มสลาย พร้้อมกัับการขึ้้�นมาของราชวงศ์์ฮั่น่� กัับแนวทางขงจื้้�อ และการสร้้าง
ความชอบธรรมให้้กัับอำำ�นาจที่่�ตนได้้รัับ และการสร้้างระบบการสอบคััดเลืือกบุุคคลสามััญ
เข้้ารัับราชการ ทำำ�ให้้ราชวงศ์์ฮั่่�นอยู่่�ครองอำำ�นาจมายาวหลายร้้อยปีี เมื่่�อการแย่่งชิิงอำำ�นาจ
เกิิดขึ้้�น ราชวงศ์์ฮั่่�นต้้องล่่มสลายทำำ�ให้้บ้้านเมืืองแตกแยกเป็็นก๊๊ก พร้้อมกัับการเข้้ามาของ
พุุทธศาสนาที่่�สอนในเรื่่�องกฎแห่่งกรรม ภพนี้้� ภพหน้้า ทำำ�ให้้ผู้้�คนหัันมานัับถืือ มีีการสร้้างวััด
สร้้างพระพุุทธรููปต่่าง ๆ เพราะความต้้องการสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจให้้แก่่ตนเอง รวมทั้้�ง
ราชวงศ์์สุุย และราชวงศ์์ถัังก็็ยัังมีีการนัับถืือพุุทธศาสนาอยู่่� โดยเฉพาะยุุคของอู่่�เจ๋๋อเทีียน
การนัับถืือพุุทธศาสนาเป็็นการสร้้างอำำ�นาจอัันชอบธรรมกัับการขึ้้�นครองบััลลัังก์์ของพระนาง
จนกระทั่่�งราชวงศ์์ซ้้องใต้้ มีีการศึึกษาแนวทางขงจื้้�อใหม่่ขึ้้�น อัันเนื่่�องจากการผสมผสาน
ระหว่่างเต๋๋า พุุทธและขงจื้้�อเข้้าด้้วยกััน ราชวงศ์์หยวน หมิิง ชิิง ก็็หัันมายึึดถืือขงจื้้�อใหม่่
เช่่นเดีียวกััน เพื่่�อสร้้างอำำ�นาจความชอบธรรมให้้กัับกลุ่่�มตน
การเปลี่่�ยนแปลงการใช้้ปรััชญาความเชื่่�อของจีีนนี้้� มีีปััจจััยหลัักมาจากตััวผู้้�นำำ�
ที่่�เลืือกใช้้ความเชื่่�อหรืือปรััชญาต่่าง ๆ การเลืือกใช้้ปรััชญาใดในการบริิหารบ้้านเมืือง ผู้้�นำำ�
หรืือจัักรพรรดิิองค์์นั้้�นต้้องมีีความเชื่่�อและศรััทธาต่่อปรััชญานั้้�น ว่่าปรััชญานั้้�นสามารถนำำ�พา
บ้้านเมืืองให้้ไปสู่่�สัันติิได้้ อย่่างกรณีีของฮั่่�นอู่่�ตี้้�ได้้ปรัับปรััชญาขงจื้้�อที่่�มีีอยู่่�เดิิม เพิ่่�มเติิม
ปรัับเปลี่่�ยนให้้ขงจื้้�อสามารถสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับระบบการบริิหารบ้้านเมืืองของตน
และสร้้ า งความมั่่�นคงให้้ กัั บ ราชวงศ์์ ไ ด้้ หรืื อ อู่่�เจ๋๋ อ เทีี ย นที่่�นัั บ ถืื อ พุุ ท ธศาสนา เพราะ
ศาสนาพุุทธยอมรัับผู้้�หญิิงให้้ขึ้้�นเป็็นจัักรพรรดิินีีได้้ จึึงทำำ�ให้้พระองค์์ใช้้พุุทธศาสนาใน
การปกครองบ้้านเมืือง หรืือสมััยหย่่งเล่่อ ที่่�สร้้างตำำ�ราขงจื้้�อขึ้้�นมาใหม่่ เพื่่�อให้้ผู้้�คนที่่�
ต้้องการสอบเข้้ารัับราชการได้้ศึกึ ษาตำำ�รานี้้� เพื่่�อควบคุุมคนให้้อยู่่�ในกรอบความคิิดเดีียวกััน
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อสร้้างอำำ�นาจให้้กัับตนยิ่่�งขึ้้�นไปอีีก เป็็นต้้น
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บทคัดย่อ

การวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อระบุุภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ที่่�ประกอบ
สร้้างขึ้้�นในหนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง และเพื่่�อวิิเคราะห์์ตััวบทในเชิิงวิิพากษ์์
ตามแนวของ นอร์์แมน แฟร์์คลััฟ ผลการวิิจััยพบว่่า หนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง
เป็็นหนัังสืือที่่�ทรงอิิทธิิพลสููงสุุด ในเหตุุการณ์์ปฏิิวัติั วัิ ฒ
ั นธรรมจีีน ประกอบสร้้างภาพตััวแทน
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ใน 4 บทบาทสำำ�คัญ
ั คืือ 1) พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะผู้้�นำำ�การปฏิิวัติั ิ
2) พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะวีีรชนผู้้�ต่่อสู้้�กัับศััตรูู และปฏิิวัติั คิ วามล้้าหลัังของชาติิ 3) พรรค
คอมมิิวนิิสต์์ในฐานะตััวแทนของลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน 4) พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะพรรคที่่�
ยืืนหยััดเพื่่�อประชาชน ผลการวิิเคราะห์์ตััวบทปรากฏ กลวิิธีีการใช้้ภาษา ได้้แก่่ กลวิิธีี
ทางศััพท์์ด้้านการใช้้สรรพนามเรีียกขาน ทััศภาวะ รวมถึึงอุุปลัักษณ์์ ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึง
ความสำำ�เร็็จของการใช้้อำำ�นาจทางภาษาในการช่่วงชิิงอำำ�นาจใน การนิิยามความหมาย
การเป็็นผู้้�นำำ�ทางการปฏิิวัติั ิ ผู้้�ที่่�อยู่่�ในอุุดมการณ์์ที่่�ถูกู ต้้อง การเป็็นฝ่่ายที่่�ดีีผู้้�อยู่่�ข้้างประชาชน
คำำ�สำำ�คััญ: ภาพตััวแทน พรรคคอมมิิวนิิสต์์ คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง วาทกรรมวิิเคราะห์์
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The study objectives were to specify the construction of the
communist party’s representation and analyze a context along the line of
Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis in Quotations from Chairman
Mao-Tse Tung. The result showed that Quotations from Chairman MaoTse Tung were the most influential book in China’s Cultural Revolution.
The discourse of a communist party’s representation was constructed for
four functions which were the following: (1) The communist party as a
revolutionary leader (2) The communist party as a heroic person who resisted
the enemy and revolted national underdevelopment (3) The communist
party as a representative of Marxism–Leninism (4) The communist party
as a committed party for people. Besides, the system of address in a part
of lexical strategies, modality, and metaphor can be found in the field of
linguistic strategies. Moreover, the study also reflected that the communist
party’s representation in Chairman Mao-Tse Tung’s discourse indicated an
achievement for using the power of language to give words’ definition, a role
model for being a revolutionary leader, a man who stood up for an ideal,
a good supporter for people.
Keywords: Representation, communist party, Quotations from Chairman
Mao-Tse Tung, Critical Discourse Analysi
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บทน�ำ

“คนหนุ่่�มสาวอ่่านแต่่ “คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง”1 พวกเขาสวดท่่องบ่่นและถกเถีียง
กัันแต่่ข้้อความในหนัังสืือนี้้� แล้้วก็ชู็ หู นัังสืือซึ่่ง� มีีสีีแดงเล่่มเล็็ก ๆ โบกไปมา มีีอาการเช่่นพวก
หลงศาสนาอย่่างบ้้าคลั่่�ง” (เพน รอเบิิร์์ต, 2557: 480)
ในช่่วงเหตุุการณ์์ปฏิิวััติิวััฒนธรรม (文化大革命 Cultural Revolution
ค.ศ. 1966-1976) เป็็นช่่วงเวลาสำำ�คััญที่่�มีีการแพร่่ขยายของลััทธิิบููชาเหมา (Maoism)
และปรากฏการบููชาตััวบุุคคล (Cult of Personality)2 โดยใช้้รููปแบบการสร้้างความ
ศรััทธาผ่่านวิิธีีการนำำ�เสนอสื่่�อสาธารณะทั้้�งโปสเตอร์์โฆษณาชวนเชื่่�อ (propaganda)
การติิดรููปภาพของประธานเหมาที่่�สามารถพบเห็็นได้้แทบทุุกที่่� บทเพลงปลุุกใจ รวมถึึง
การเผยแพร่่แผ่่นป้้ายคำำ�ขวััญหรืือคำำ�พููดปลุุกใจต่่าง ๆ (กิิตติิพงศ์์ สนธิิสััมพัันธ์์, 2554: 111)
ขณะเดีียวกััน รููปแบบการเผยแพร่่ยัังรวมถึึงหนัังสืือที่่�ได้้รัับความนิิยมสููงสุุดอย่่างหนัังสืือ
คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง ซึ่่�งเป็็นหนัังสืือที่่�ได้้รัับความนิิยมในต่่างประเทศ มีีการเผยแพร่่ไปยััง
150 ประเทศ ทั้้�งจากทวีีปเอเชีีย ทวีีปแอฟริิกา รวมถึึงแถบละติินอเมริิกา ความนิิยมของ
หนัังสืือเล่่มดัังกล่่าวยัังส่่งผลให้้ได้้รัับการขนานนามว่่า “คััมภีีร์์แห่่งช่่วงปฏิิวััติิวััฒนธรรม”
“คััมภีีร์์แห่่งบููรพาทิิศ”3 แม้้แต่่สื่่�อต่่างชาติิยัังให้้การยอมรัับว่่า หนัังสืือเล่่มดัังกล่่าวเป็็น
หนัังสืือที่่�มีีผู้้�อ่่านมากที่่�สุุดในศตวรรษที่่� 20 และเป็็นหนัังสืือที่่�มีีผู้้�อ่่านมากที่่�สุุดในโลกอีีก
ด้้วย (Hu Songtao胡松涛, 2011: 169)
คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง หรืือเหมาเจ๋๋อตงอี่่�ว์์ลู่่�《毛泽东语录》(Quotations
from Chairman Mao Tse-tung) หนัังสืือที่่�ทรงอิิทธิิพลสููงสุุดต่่อสัังคมสาธารณรััฐ
ประชาชนจีีนในช่่วงเหตุุการณ์์ปฏิิวััติวัิ ัฒนธรรม ซึ่่�งหลิินเปีียว (林彪 Lin Biao ค.ศ. 19071971) รองประธานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนระหว่่าง ค.ศ. 1958-1971
เป็็นผู้้�รวบรวมบทสุุนทรพจน์์ คติิพจน์์และความคิิดของเหมาเจ๋๋อตง มีีสารััตถะสำำ�คััญกล่่าว
ถึึงประเด็็นสำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับแนวทางการปฏิิวัติั ิ ความคิิดชี้้�นำำ�ของเหมาเจ๋๋อตงในหลายประเด็็น
1
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ข้้อความต้้นฉบัับเลืือกใช้้คำำ�ว่่า “คำำ�พููดของเหมาเจ๋๋อตุุง” ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้ปรัับมาใช้้คำำ�ว่่า “คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง” แทนด้้วยเหตุุผลที่่�มองว่่า
การใช้้คติิพจน์์สื่่�อความถึึงอำำ�นาจของตััวบทที่่�ประธานเหมาเจ๋๋อตงใช้้เพื่่�อสื่่�อสารและกล่่อมเกลาได้้ดีีกว่่า
2
การบููชาตััวบุุคคล (Cult of Personality) เป็็นลัักษณะทางปรากฏการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากกระบวนการสร้้างความศรััทธาโดยการยกย่่องบุุคคล
ใดบุุคคลหนึ่่�งด้้วยความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�ปกครองและผู้้�ถููกปกครองผ่่านช่่องทางด้้านวรรณคดีี สถาปััตยกรรม ศิิลปะและวิิทยาศาสตร์์เพื่่�อเป็็น
เครื่่�องมืือสร้้างความศรััทธาในมวลชน ศึึกษาเพิ่่�มเติิมจากวุุฒิพิ งษ์์ ประพัันธมิิตร และสุุรสิิทธิ์์� อมรวณิิชศัักดิ์์�. (2563) “การศึึกษาลััทธิิบูชู าตััว
บุุคคลในแบบเรีียนวิิชากิิจกรรมกลุ่่�มยุุวชนแนวหน้้าภายใต้้การปกครองของประธานาธิิบดีีสีจิ้้�ี นผิิง”. วารสารวิิ ทยบริิ การ มหาวิิ ทยาลัั ย
สงขลานคริิ นทร์์, 31(1): 125-135.
3
ในเอกสารทางวิิชาการที่่�ตีีพิมิ พ์์เป็็นภาษาจีีนได้้ยกย่่องงานเขีียน คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง ให้้เป็็น “คััมภีีร์แ์ ห่่งช่่วงปฏิิวัติั วัิ ฒั นธรรม” “คััมภีีร์แ์ ห่่งบููรพาทิิศ”
ผู้้�เขีียนได้้เลืือกแปลตามต้้นฉบัับภาษาจีีน “ 文革的《圣经》” และ “东方的《圣经》” โดยคำำ�ว่า่ 《圣经》ตรงกัับอัังกฤษคำำ�ว่า่ “Bible” ผู้้�วิจัิ ยั เลืือก
แปลเป็็นคำำ�ว่า่ “พระคััมภีีร์”์ โดยเลืือกแปลตามหนัังสืือ พระคััมภีีร์ค์ าทอลิิก ฉบัับสมบููรณ์์ ซึ่่�งคณะกรรมการคาทอลิิกเพื่่�อคริิสตศาสนธรรม แผนกพระ
คััมภีีร์์ เป็็นผู้้�ให้้คำ�นิ
ำ ยิ ามดัังกล่่าวไว้้

29

เช่่น พรรคคอมมิิวนิิสต์์ ความคิิดทฤษฎีีชี้้�นำำ� สัังคมนิิยมและลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์ กองทััพ
ประชาชน แนวทางมวลชน งานการเมืือง ลััทธิิรักั ชาติิกับั ลััทธิิสากลนิิยม ลััทธิิวีรี ชนนัักปฏิิวัติั ิ
ความสามััคคีี เยาวชน ปััญญาชน สตรีี วััฒนธรรมและศิิลปะ เป็็นต้้น
ความนิิ ย มของเยาวชนและกลุ่่�มประชาชนที่่�มีี ต่่ อ หนัั ง สืื อ ปกแดง คติิ พ จน์์
เหมาเจ๋๋อตง สะท้้อนจากสถิิติิการจำำ�หน่่ายสููงเป็็นอัันดัับหนึ่่�งของประเทศ มีียอดจำำ�หน่่าย
ถึึง 300 ล้้านเล่่ม (ศรุุตม์ เพชรสกุุลวงศ์์, 2549: 116) ปััจจััยส่่วนหนึ่่�งมาจากการที่่�
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนแจกจ่่ายหนัังสืือเล่่มดัังกล่่าวให้้ทหารปลดแอกเป็็นคู่่�มืือปฏิิบััติิงานใน
กองกำำ�ลัังทางทหาร ประชาชนทั่่�วไปที่่�ศรััทธาต่่อประธานเหมา รวมถึึงขบวนการพิิทัักษ์์
แดง หรืือกลุ่่�มเรดการ์์ด (红卫兵 Red Guard)4 ซึ่่�งเปรีียบได้้กัับคััมภีีร์์ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ประจำำ�
ตััวกลุ่่�มเรดการ์์ด พวกเขาถููกสอนให้้ท่่องจำำ�สรรนิิพนธ์์ บทความ คติิพจน์์ของประธานเหมา
ที่่�อยู่่�ในหนัังสืือเล่่มดัังกล่่าว กลุ่่�มเรดการ์์ดต่่างแข่่งขัันกัันแสดงให้้เห็็นว่่าตนสามารถจดจำำ�ทุกุ
ข้้อความในหนัังสืือได้้ (ศิิริิพร ดาบเพชร, 2561: 60) และพกหนัังสืือเล่่มติิดตััวราวกัับเป็็น
ปััจจััยที่่� 5 ของตน
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ภาพที่่� 1 หนัังสืือคติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตงฉบัับภาษาจีีน (ซ้้าย) ฉบัับแปลภาษาไทย (กลาง)
ฉบัับแปลภาษาอัังกฤษ (ขวา)
ที่่�มา: วุุฒิิพงษ์์ ประพัันธมิิตร (ถ่่ายเมื่่�อ 20 ธัันวาคม พ.ศ. 2563)
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ความสำำ�เร็็จในการครอบงำ��มวลชนของหนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง
นำำ�มาสู่่�ประเด็็นคำำ�ถามที่่�ว่่า เหตุุใดหนัังสืือเล่่มเล็็กเพีียง 270 หน้้า สามารถสร้้างผู้้�ศรััทธา
ผู้้�คลั่่�งไคล้้ประธานเหมาและเชิิดชููพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนอย่่างบ้้าคลั่่�ง ประเด็็นดัังกล่่าว
ผู้้�วิิจััยคาดว่่าหนึ่่�งในปััจจััยสำำ�คััญที่่�ช่่วยขัับเคลื่่�อนความสำำ�เร็็จของการปฏิิวััติิวััฒนธรรม
ของ ประธานเหมา คืืออำำ�นาจของภาษาที่่�ปรากฏผ่่านรููปแบบของวาทกรรม (discourse)
4

ขบวนการพิิทักั ษ์์แดง หรืือ กลุ่่�มเรดการ์์ด คืือกลุ่่�มหนุ่่�มสาวและเยาวชนที่่�มีีจุดุ ยืืนสนัับสนุุนแนวคิิดของเหมาเจ๋๋อตง หนึ่่�งในบทบาทสำำ�คัญ
ั
ของขบวนการพิิทักั ษ์์แดง คืือการร่่วมทำำ�ลายสิ่่�งที่่�เป็็น “ปฏิิกิริิ ยิ าล้้าหลััง” คืือการกำำ�จัดั สี่่�เก่่า (destroy the four olds) ตามเป้้าหมายของ
ประธานเหมา ประกอบด้้วย การทำำ�ลายล้้างวััฒนธรรม ประเพณีี ความคิิดแบบสัังคมศัักดิินา และนิิสัยั แบบเก่่าให้้หมดสิ้้�น ศึึกษาเพิ่่�มเติิมที่่�:
ศิิริพิ ร ดาบเพชร. 2561. การปฏิิวัติั วัิ ฒ
ั นธรรมในจีีน. กรุุงเทพฯ: คณะสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ.
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในภาคปฏิิบััติิการทางสัังคมผ่่านข้้อความ (text) ที่่�เชิิดชููอุุดมการณ์์บางประการ
ให้้สููงขึ้้�น การที่่�มวลชนศรััทธาต่่อพรรคคอมมิิวนิิสต์์เป็็นไปได้้ว่่า วาทกรรมได้้ทำ�ำ หน้้าที่่�เป็็น
เครื่่�องมืือในการผลิิตซ้ำำ�� (reproduction) ภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเพื่่�อให้้
มวลชนสามารถรัับรู้้�ถึึงความสำำ�คััญ บทบาทและหน้้าที่่� (function) ของพรรค
ภาพตััวแทน (representation) ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีนี จึึงเป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั
ที่่�ควรค่่าแก่่การศึึกษาในเรื่่�องกลยุุทธ์์การประกอบสร้้าง และการให้้ความหมายถึึงพรรคของ
ประธานเหมา ซึ่่�งวาทกรรมวิิเคราะห์์เชิิงวิิพากษ์์ (Critical Discourse Analysis) จะเป็็น
เครื่่�องมืือสำำ�คััญที่่�ช่่วยเปิิดเผยปฏิิบััติิการทางภาษาที่่�เป็็นมากกว่่าเครื่่�องมืือในการสื่่�อสาร
ภาษาทำำ�หน้้าที่่�จััดระเบีียบ จััดลำำ�ดับั ความรู้้�สึกึ นึึกคิิด พร้้อมทั้้�งเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ที่่�จะกำำ�หนด
วิิธีพูี ูด รวมถึึงวิิธีีคิิดของมนุุษย์์ไปพร้้อม ๆ กััน (ไชยรััตน์์ เจริิญสิินโอฬาร, 2556: 357)
จากการศึึกษางานวิิชาการทั้้�งในและต่่างประเทศพบว่่า แม้้ว่่าหนัังสืือเล่่มดััง
กล่่าวจะได้้รัับความนิิยมในจีีนและต่่างประเทศเป็็นอย่่างมาก แต่่ยัังไม่่มีีผู้้�ใดทำำ�การศึึกษา
ประเด็็นของหนัังสืือเล่่มดัังกล่่าวโดยตรง ส่่วนมากจะเน้้นกล่่าวเพีียงว่่าเป็็นหนัังสืือที่่�ได้้
รัับความนิิยมในช่่วงเหตุุการณ์์ปฏิิวััติิวััฒนธรรมเท่่านั้้�น ขณะเดีียวกัันเมื่่�อสืืบค้้นข้้อมููลงาน
ศึึกษาผ่่านการค้้นหาคำำ�สำำ�คััญจากฐานข้้อมููลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ในเว็็บไซต์์ 中国知网 (China
National Knowledge Infrastructure) หรืือ CNKI ซึ่่�งเป็็นฐานสำำ�คััญที่่�นัักวิิชาการชาว
จีีนใช้้สืืบค้้นเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อมููลวิิชาการจากผู้้�ศึึกษา ทั้้�งในระดัับปริิญญามหาบััณฑิิตและ
ระดัับดุุษฎีีบััณฑิิตที่่�ได้้มีีการเขีียนงานวิิจััยเป็็นภาษาจีีน พบเพีียงงานศึึกษาของหููซงเทา
(胡松涛 Hu Songtao) (2011) ศึึกษาประวััติิของหนัังสืือ คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง โดยเน้้น
ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับพััฒนาการและการเผยแพร่่หนัังสืือเล่่มดัังกล่่าวในประเทศจีีนและต่่าง
ประเทศ ไม่่ได้้มีีการวิิเคราะห์์หรืือวิิเคราะห์์กลวิิธีีทางภาษาใด ๆ ทั้้�งนี้้� การที่่�ไม่่มีีผู้้�ศึึกษาใน
ประเด็็นดัังกล่่าวมากนััก อาจเกิิดจากข้้อจำำ�กััดจากประเด็็นอ่่อนไหวทางการเมืืองในการ
วิิพากษ์์วิิจารณ์์เหล่่านี้้�จึึงเป็็นอุุปสรรคต่่อการศึึกษาและเผยแพร่่งานศึึกษาดัังกล่่าว
นอกจากนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้สืืบค้้นงานศึึกษาจากฐานข้้อมููลต่่างประทศ พบงานศึึกษา
ของแอนนี่่� หวาง (Annie Wang, 2017) ศึึกษาวิิทยานิิพนธ์์ เรื่่�อง “หนัังสืือแดงเล่่มเล็็ก”:
การแพร่่กระจายการเผยแพร่่ และอิิทธิิพลของหนัังสืือ คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง ในประเทศ
สหรััฐอเมริิกา ค.ศ. 1967-1980 (The “Little Red Book”: The Dissemination,
Influence, and Impact of Quotations from Chairman Mao Tse-Tung in
the United States, 1967-1980) กล่่าวถึึงอิิทธิิพลของหนัังสืือ คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง
ในฐานะที่่�เป็็นคััมภีีร์์ในช่่วงปฏิิวััติิวััฒนธรรม และเป็็นสััญลัักษณ์์แสดงถึึงการมาของลััทธิิ
มาร์์กซ์์ นอกจากนี้้� งานวิิจััยชิ้้�นดัังกล่่าว ยัังได้้ให้้มุุมมองของอิิทธิิพลจากหนัังสืือเล่่ม
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ดัังกล่่าวต่่อแนวคิิดทางการเมืือง เศรษฐกิิจของประเทศสหรััฐอเมริิกาทำำ�ให้้วิิถีีแห่่งความ
เป็็นประชาธิิปไตยเกิิดความสั่่�นคลอน เช่่น กระแสการผลิิตหนัังสืือคติิพจน์์ของผู้้�นำำ� อาทิิ
หนัังสืือ คติิพจน์์ของประธานาธิิบดีีลิินดอน บีี. จอห์์นสััน (Quotations from Chairman
LBJ) ประธานาธิิบดีีคนที่่� 36 ของสหรััฐอเมริิกา (ตั้้�งแต่่ค.ศ. 1963-1969) ตีีพิิมพ์์และ
เผยแพร่่เมื่่�อ ค.ศ. 1968 ซึ่่�งเป็็นช่่วงที่่�อยู่่�ระหว่่างการปฏิิวััติิวััฒนธรรมของจีีน เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตาม งานศึึกษาที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นยัังเป็็นเพีียงงานวิิจััยหรืือบทความ
สั้้�น ๆ ที่่�ยัังจำำ�กััดขอบเขตในการศึึกษาเพีียงด้้านเดีียว กล่่าวคืือ เน้้นศึึกษาประวััติิ ที่่�มา
รวมถึึ ง อิิ ท ธิิ พ ลต่่ อ การเผยแพร่่ ข องหนัั ง สืื อ คติิ พ จน์์ เ หมาเจ๋๋ อ ตง ในประเทศต่่ า ง ๆ
เป็็นหลััก หากแต่่ในงานวิิจัยั ชิ้้�นนี้้� ผู้้�วิจัิ ยั จะศึึกษาภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ที่่�ปรากฏ
ในหนัังสืือเล่่มดัังกล่่าว ร่่วมกัับการวิิเคราะห์์บทบาทของวาทกรรมพรรคคอมมิิวนิิสต์์ ซึ่่�งจะ
ช่่วยให้้เข้้าใจความสำำ�คัญ
ั ของหนัังสืือคติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตงในแง่่มุมุ ที่่�ลึึกซึ้้�งและกว้้างขวางมาก
ยิ่่�งขึ้้�น

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
1. เพื่่�อระบุุภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ที่่�ประกอบสร้้างขึ้้�นในหนัังสืือ
ปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง
2. เพื่่�อวิิเคราะห์์ตััวบทในเชิิงวิิพากษ์์ตามแนวของนอร์์แมน แฟร์์คลััฟ
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ข้้อตกลงเบื้้�องต้้น
1. ตััวบท (text) ทั้้�งหมดในบทความนี้้� ผู้้�วิจัิ ยั ใช้้ หนัังสืือเรื่่�อง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง
ซึ่่�งเป็็นสำำ�นวนแปลของบุุญศัักดิ์์� แสงระวีี ฉบัับปีี พ.ศ. 2551 สำำ�นักั พิิมพ์์สุขุ ภาพใจ
2. ในงานวิิจััยนี้้� มีีทั้้�งการอ้้างอิิงปีี ค.ศ. และ ปีี พ.ศ. เพื่่�อให้้เกิิดความชััดเจน
ผู้้�วิิจััยจะระบุุ ค.ศ. หน้้าปีี เช่่น ค.ศ. 1949 ส่่วน พ.ศ. จะไม่่ใส่่ เพราะจะปรากฏในส่่วนของ
การอ้้างอิิงเป็็นหลััก
3. ผู้้�วิิจััยถ่่ายถอดเสีียงเป็็นภาษาไทย โดยยึึดตามเกณฑ์์การถ่่ายถอดเสีียงภาษา
จีีนแมนดาริินด้้วยอัักขระวิิธีีไทยของคณะกรรมการสืืบค้้นประวััติิศาสตร์์ไทยในเอกสาร
ภาษาจีีน สำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี พ.ศ. 2543 เป็็นหลััก แต่่ปรัับให้้ง่่ายขึ้้�นตามข้้อ
3.2 ในเกณฑ์์ดัังกล่่าวซึ่่�งอนุุโลมให้้ถอดเสีียง zh ch sh เป็็น จ; ช/ฉ; ส/ซ โดยไม่่ขีีดเส้้น
ใต้้ก็็ได้้ ส่่วนคำำ�ที่่�ใช้้แพร่่หลายแล้้วในภาษาไทยจะเลืือกใช้้ตามความนิิยมเดิิม ทั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััย
ได้้กำำ�หนดอัักษรจีีนและคำำ�แปลเป็็นภาษาอัังกฤษไว้้ในวงเล็็บเมื่่�อปรากฏเป็็นครั้้�งแรก
เพื่่�อเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกต่่อผู้้�อ่่านในการศึึกษาค้้นคว้้าต่่อไป
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

แนวคิิดและทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. แนวคิิดเรื่่�องภาพตััวแทน (representation)
ภาพตััวแทน (representation) คืือ การใช้้ภาษาเพื่่�อสื่่�อสารทางความหมาย
บางประการ หรืือนำำ�เสนอเพื่่�อสร้้างความหมายสู่่�บุุคคลอื่่�นผ่่านบริิบททางวััฒนธรรม
(Stuart Hall, 1997: 15) ทั้้�งนี้้� การศึึกษาภาพตััวแทนจึึงมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในแง่่การวิิเคราะห์์
ภาพลัักษณ์์ผ่า่ นเครื่่�องมืือหนึ่่�ง ๆ เพื่่�อที่่�จะเผยให้้เห็็นปรากฏการณ์์ทั้้�งทางสัังคมและวััฒนธรรม
ในด้้านมิิติิด้้านสื่่�อศึึกษา ภาพตััวแทนมีีบทบาทเพื่่�อสื่่�อนััยถึึงการสร้้างและ
การนำำ�เสนอความหมายของสรรพสิ่่�งผ่่านสื่่�อที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือ “ภาษา” โดยมโนทััศน์์
เรื่่�องภาพตััวแทน เน้้นว่่า “ภาพ” ที่่�เสนอผ่่านสื่่�อไปยัังผู้้�รัับสารนั้้�นเป็็นเพีียง “ตััวแทน”
ของความจริิง แต่่ไม่่ใช่่ความจริิงแท้้ เนื่่�องจากระบวนการนำำ�เสนอภาพต่่าง ๆ ย่่อมมีีการ
เลืือกนำำ�เสนอ การตััดทอน การเรีียบเรีียง หรืือการบิิดเบืือนความจริิงของข้้อมููล ที่่�ถููก
เสนอผ่่านภาพตััวแทนให้้สามารถเปลี่่�ยนแปลงไปได้้ (วัันชนะ ทองคำำ�เภา, 2550: 16) อาทิิ
การนำำ�เสนอองค์์ความรู้้�บางประการที่่�ประกอบสร้้างขึ้้�นเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ต่่อสื่่�อบางอย่่าง
โดยที่่�เราไม่่สามารถรัับรู้้�ได้้ว่า่ สิ่่�งที่่�กํําลัังรัับรู้้�อยู่่�นั้้�นตรงกัับความเป็็นจริิงหรืือไม่่ ภาพตััวแทน
จึึงไม่่สามารถบอกความเป็็นจริิงของสรรพสิ่่�งทั้้�งหลายได้้อย่่างชััดเจน (ธเนศ วงศ์์ยานนาวา,
2538: 16-18)
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยขอยกงานศึึกษาในขอบเขตจีีนศึึกษาที่่�นำำ�เสนอกรอบการศึึกษาใน
ลัักษณะดัังกล่่าวให้้เห็็นภาพที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น อาทิิ งานศึึกษาของสุุรสิิทธิ์์� อมรวณิิชศัักดิ์์�
(2020) ศึึกษาภาพลัักษณ์์ของเจิ้้�งเหอ (郑和 Zheng He ค.ศ. 1914-1976) ที่่�ปรากฏรููป
เคารพในสัังคมไทยอย่่างแพร่่หลาย ทั้้�งพระพุุทธรููปตามคติิพุทุ ธศาสนานิิกายเถรวาทนามว่่า
หลวงพ่่ อโต “ซำำ�ปอกง” หรืื อพระภิิ กษุุ ในพุุ ทธศาสนาแบบจีี นนิิ ย าย รวมถึึ งเทพเจ้้ า
ตามคติิจีีน รููปเคารพของเจิ้้�งเหอจึึงนำำ�มาซึ่่�งภาพตััวแทนที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า สัังคมของคน
ไทยรวมถึึงชาวจีีนโพ้้นทะเลที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศไทยในอดีีต มีีระบบการยกย่่อง ศรััทธา
และบููชารููปเคารพฐานะวีีรชนผู้้�กล้้า ผู้้�สร้้างคุุณููปการให้้กัับประเทศ หากแต่่ภาพตััวแทนที่่�
ถููกนำำ�เสนอในแต่่ละขนบเป็็นไปตามระบบความเชื่่�อในกลุ่่�มสัังคมนั้้�น ๆ
กล่่าวโดยสรุุปคืือ ภาพตััวแทน จึึงทำำ�หน้้าที่่�ดำำ�รงบทบาทเป็็นระบบการทำำ�งาน
ของภาษาและวััฒนธรรมที่่�ต้้องการนำำ�เสนอมุุมมอง หรืือสื่่�อความของสรรพสิ่่�งหนึ่่�ง ๆ
โดยอาจเป็็นการนำำ�เสนอมุุมมองเพีียงส่่วนใดส่่วนหนึ่่�งหรืือเลืือกเจาะจงประกอบสร้้างข้้อมููล
เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ให้้แก่่ผู้้�รับั สารตามเป้้าประสงค์์ของผู้้�นำำ�เสนอ อาจเป็็นการสร้้างวิิถีปี ฏิิบัติั ิ
ทางสัังคม หรืือการสร้้างกลไกระเบีียบทางสัังคมให้้เกิิดขึ้้�น
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2. วาทกรรมวิิเคราะห์์เชิิงวิิพากษ์์ของนอร์์แมน แฟร์์คลััฟ
นอร์์ แ มน แฟร์์ ค ลัั ฟ (Norman Fairclough) เสนออำำ� นาจการกำำ� หนด
รููปแบบทางสัังคมและวััฒนธรรมผ่่านบริิบทของวาทกรรมวิิเคราะห์์เชิิงวิิพากษ์์ภายใต้้
“กรอบมิิติิทั้้�งสามของวาทกรรม” (the three dimensional framework) เพื่่�อใช้้ในการ
ค้้นหาปฏิิบััติิงานของอำำ�นาจที่่�ปรากฏผ่่านลัักษณะของภาษา กรอบทั้้�งสามประกอบด้้วย
ตััวบท (text) วิิถีีปฏิิบััติิทางวาทกรรม (discursive practice) และวิิถีีปฏิิบััติิทางสัังคม
วััฒนธรรม (socio-cultural practice) (Norman Fairclough, 1995: 54-57)

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

ภาพที่่� 2 กรอบมิิติิทั้้�งสามของวาทกรรมของนอร์์แมน แฟร์์คลััฟ
ที่่�มา: Norman Fairclough. (1995). Media Discourse. London: Arnold. p. 59.
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	ผู้้�วิิ จัั ย ได้้ ส รุุ ป กรอบการศึึ ก ษาทั้้�งสามตามสำำ � นวนการสรุุ ป ความของ
ณัั ฐพร พานโพธิ์์� ทอง (2556: 42-45) ดัังนี้้�
ตัั ว บท (text) คืือข้้อความระดัับที่่�สููงกว่่าประโยค มีีลัักษณะเป็็นชุุดของ
ตััวเลืือก เช่่น ระดัับคำำ� ระดัับโครงสร้้างประโยค เพื่่�อสื่่�อเหตุุการณ์์หรืือสภาพจากมุุมมอง
หนึ่่�ง โดยทำำ�หน้้าที่่�ประกอบสร้้างความหมาย ได้้แก่่ ระบบความรู้้� ความเชื่่�อ อััตลัักษณ์์ และ
ความสััมพัันธ์์ทางสัังคม แนวคิิดนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิบทหน้้าที่่�ทางสัังคมของภาษา มีีหน้้าที่่�
ถ่่ายทอดความคิิด (ideational) ผ่่านการสื่่�อมุุมมองต่่าง ๆ รวมถึึงการตอกย้ำำ��ภาพแทนของ
สรรพสิ่่�งที่่�อยู่่�รอบตััวเรา หน้้าที่่�ด้้านบุุคคลสััมพัันธ์์ (interpersonal) ที่่�เน้้นดำำ�รงอััตลัักษณ์์
และความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล
วิิถีีปฏิิบััติิทางวาทกรรม (discursive practice) คืือการผลิิตหรืือกระจาย
ตััวบท และการบริิโภคหรืือการตีีความตััวบท บนพื้้�นฐานของมุุมมองที่่�ว่่า วิิถีีปฏิิบััติิ
ทางวาทกรรมเป็็นสื่่�อกลางระหว่่างสัังคมกัับภาษาในตััวบท นอกจากนี้้� งานศึึกษาของ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สามชาย ศรีีสัันต์์ (2561) ได้้ให้้แนวทางให้้เห็็นว่่าการวิิเคราะห์์ภาคปฏิิบััติิทางวาทกรรมจะ
ต้้องมองให้้เห็็นถึึงความรู้้� ความคิิดที่่�ถููกผลิิตซ้ำำ��ซึ่่�งมาจากธรรมเนีียมปฏิิบััติิ (convention)
และอุุดมการณ์์ (ideology) ที่่�ถููกนำำ�มาปรัับปรุุงตกแต่่ง และก่่อรููปขึ้้�นใหม่่ในอาณาบริิเวณ
ที่่�วาทกรรมและตััวบทต่่าง ๆ ได้้มาปะทะประสานกััน
วิิถีปี ฏิิบัติั ทิ างสัังคมวััฒนธรรม (socio-cultural practice) แฟร์์คลััฟ ได้้แบ่่ง
ปรากฏการณ์์ดังั กล่่าว ออกเป็็น 3 ระดัับ โดยเริ่่�มจากระดัับสถานการณ์์ (situation) ซึ่่�งเป็็น
ปริิบทแวดล้้อมเหตุุการณ์์การสื่่�อสารนั้้�น ต่่อมาคืือระดัับสถาบััน (institution) คืือสถาบัันที่่�
เกิิดเหตุุการณ์์การสื่่�อสารนั้้�น ๆ และยัังรวมถึึงระดัับกรอบสัังคมวััฒนธรรม ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เห็็น
ความสััมพัันธ์์แบบวิิภาษระหว่่างตััวบทกัับสัังคม
การวิิเคราะห์์ถ้้อยคำำ�ในตััวบทผ่่านกรอบวาทกรรมวิิเคราะห์์เชิิงวิิพากษ์์ของ
นอร์์แมน แฟร์์คลััฟ จะสะท้้อนให้้เห็็นการประกอบสร้้างภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
ผ่่านกลวิิธีีทางภาษา (linguistic strategies) ในตััวบทที่่�ไม่่เพีียงทำำ�หน้้าที่่�สื่่�อแทนความคิิด
(ideational representation) และสื่่�อแทนปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคล (interpersonal
representation) เท่่านั้้�น หากแต่่ภาษาที่่�ใช้้นำำ�เสนอข้้อความยัังมีีกลไกในการอธิิบาย
ความหมายภายใต้้วัตั ถุุประสงค์์บางประการแฝงอยู่่� (จัันทิิมา อัังคพณิิชกิิจ, 2561: 180-181)
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้� มีีขั้้�นตอนและวิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจััย ดัังนี้้�
1. ศึึกษากรอบแนวคิิด ทฤษฎีี และงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับแนวคิิดเรื่่�อง
วาทกรรม และภาพตััวแทน และหนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง โดยค้้นคว้้าจากเอกสาร
ทั้้�ง 3 ภาษา ได้้แก่่ ภาษาจีีน ภาษาอัังกฤษ และภาษาไทย
2. สำำ�รวจข้้อความที่่�ปรากฏในแต่่ละหััวข้้อของหนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง
จากสำำ�นวนแปลของบุุญศัักดิ์์� แสงระวีี ฉบัับ พ.ศ. 2551 สำำ�นัักพิิมพ์์สุุขภาพใจ
3. คััดเลืือกตััวบทที่่�กล่่าวถึึงบทบาทและหน้้าที่่�ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ที่่�ปรากฏ
ในหนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง
4. นำำ�ตัั ว บทที่่�คัั ด เลืื อ กจัั ด กลุ่่�มการเสนอภาพตัั ว แทน พร้้ อ มนำำ� เสนอผล
การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
5. นำำ� เสนอผลการวิิ จัั ย ด้้ ว ยวิิ ธีี ก ารพรรณนาเชิิ ง วิิ เ คราะห์์ (Analytical
description)

35

ผลการวิิจััย
หนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง เป็็นตััวบทที่่�ประกอบสร้้างภาพตััวแทน
ของพรรคคอมมิิ ว นิิ ส ต์์ 4 บทบาทสำำ�คัั ญ ได้้ แ ก่่ 1) พรรคคอมมิิ ว นิิ ส ต์์ ใ นฐานะผู้้�นำำ�
การปฏิิวัติั ิ 2) พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะวีีรชนผู้้�ต่่อกัับศััตรูู และปฏิิวัติั คิ วามล้้าหลัังของชาติิ
3) พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะตััวแทนของลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน และ 4) พรรคคอมมิิวนิิสต์์ใน
ฐานะพรรคที่่�ยืืนหยััดเพื่่�อประชาชน

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

1. พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะผู้้�นำำ�การปฏิิวััติิ
ในประวััติิศาสตร์์พรรคคอมมิิวนิิสต์์ การปฏิิวััติิ (revolution) ถืือเป็็นหนึ่่�งใน
กลไกสำำ�คััญของการศึึกษาลััทธิิมาร์์กซ์์ที่่�เข้้ามามีีบทบาทในการเปลี่่�ยนแปลงความล้้าหลััง
และสร้้างประเทศจีีนยุุคใหม่่ให้้เข้้มแข็็ง ขณะเดีียวกััน ประธานเหมาเคยให้้ทััศนะไว้้ว่่า
ภายใต้้การใช้้แนวคิิดดัังกล่่าว นัักประวััติศิ าสตร์์มาร์์กซิิสต์์จะต้้องไม่่ฉีกี ทิ้้�งประวััติศิ าสตร์์เดิิม
ของชาติิ กล่่าวคืือ ความคิิดนัับตั้้�งแต่่แนวคิิดขงจื๊๊อ� จนถึึงซุุนยััดเซ็็นจำำ�เป็็นต้้องวิิเคราะห์์และ
สรุุปอย่่างถี่่�ถ้้วน จึึงจะนำำ�มาซึ่่�งภาพปััจจุุบัันที่่�ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น (มหาราษฎร์์, 2519: 29)
บทบาทสำำ�คัั ญ หนึ่่�งของพรรคคอมมิิ ว นิิ ส ต์์ คืื อ การปฏิิ วัั ติิ ค วามล้้ า หลัั ง ของ
ชาติิ ต ามท่่ ว งทำำ� นองของการปฏิิ วัั ติิ แ ห่่ ง ลัั ท ธิิ ม าร์์ ก ซ์์ - เลนิิ น ผสานกัั บ ความคิิ ด ของ
เหมาเจ๋๋อตง (毛泽东思想 Mao Zedong Thought) โดยเหมาเจ๋๋อตงได้้ใช้้ทฤษฎีีของ
ลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิินเป็็นฐานความคิิดในการดำำ�เนิินการทางการเมืือง ส่่งผลให้้การปฏิิวััติิ
ของประเทศจีีนเอาชนะเหนืือความเสื่่�อมโทรมของลััทธิิจัักรวรรดิินิิยม (Imperialism)
ระบบศัักดิินาสวามิิภักั ดิ์์� (Feudalism) ความเป็็นทุุนนิิยม (Capitalism) ของสัังคมจีีนในยุุค
ที่่�ผ่่านมา จนนำำ�มาซึ่่�งชััยชนะแห่่งความเท่่าเทีียมกัันของมวลชนทั้้�งชาติิ (Guo tao 郭涛,
2018: 4-5) กล่่าวได้้ว่่า การปฏิิวััติิจึึงเป็็นหััวใจสำำ�คััญของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ในการพััฒนา
ความก้้าวหน้้าของประเทศ ดัังถ้้อยคำำ�ในตััวบทของหนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง
ที่่�ปรากฏการสื่่�อภาพแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะผู้้�นำำ�การปฏิิวัติั ขิ องชาติิ ดัังข้้อความ
ที่่� 1-5
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ข้้อความที่่� 1
“พลัังที่่�เป็็นแกนในการนำำ�ภารกิิจของเราคืือพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน รากฐานทาง
ทฤษฎีีที่่�ชี้้�นำำ�ความคิิดของเราคืือลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน” (15 กัันยายน ค.ศ. 1954)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 13)

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ข้้อความที่่� 2
“เมื่่�อจะปฏิิ วัั ติิ ก็็ ต้้ อ งมีี พ รรคปฏิิ วัั ติิ พ รรคหนึ่่�ง หากไม่่ มีี พ รรคที่่�ปฏิิ วัั ติิ
พรรคหนึ่่�ง ไม่่ มีี พ รรคปฏิิ วัั ติิ ที่่�ก่่ อ ตั้้�งขึ้้�นตามทฤษฎีี ป ฏิิ วัั ติิ แ ละท่่ ว งทำำ� นองปฏิิ วัั ติิ แ ห่่ ง
ลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิินพรรคหนึ่่�งแล้้ว ก็็เป็็นไปไม่่ได้้ที่่�จะนำำ�ชนชั้้�นกรรมกรและมวลประชาชน
อัันไพศาลไปเอาชนะจัักรวรรดิินิิยมและสุุนััขรัับใช้้ ของมััน” (พฤศจิิกายน ค.ศ. 1948)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 13)
ข้้อความที่่� 3
“พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็นแกนนำำ�ของประชาชนจีีนทั่่�วประเทศ หากไม่่มีีแกน
เช่่นนี้้�แล้้ว ภารกิิจสัังคมนิิยมก็็จะไม่่สามารถได้้รัับชััยชนะ” (25 พฤษภาคม ค.ศ. 1957)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 15-16)
ข้้อความที่่� 4
“เราไม่่เพีียงแต่่สัันทััดในการทำำ�ลายโลกเก่่าเท่่านั้้�น หากยัังสัันทััดในการสร้้าง
โลกใหม่่อีีกด้้วย” (5 มีีนาคม ค.ศ. 1949)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 22)
ข้้อความที่่� 5
“เพื่่�อที่่�จะพััฒนาภารกิิจสัังคมนิิยมของประเทศจีีนอย่่างรวดเร็็วบนรากฐานที่่�
มั่่�นคงกว่่าเดิิม ประชาชนจีีนกำำ�ลัังดำำ�เนิินการเคลื่่�อนไหวปรัับปรุุงท่่วงทำำ�นองอย่่างคึึกคัักมีี
ชีีวิิตชีีวาภายใต้้การนำำ�ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ ซึ่่�งก็็คืือเปิิดการโต้้แย้้งครั้้�งใหญ่่ที่่�มีีลัักษณะ
มวลชนทั่่�วประเทศอย่่างมีีการนำำ�และอย่่างเสรีีโดยวิิธีีการแบบข้้อเท็็จจริิง และชี้้�แจงแสดง
เหตุุผลกัันทั้้�งในเมืืองและในชนบทเกี่่�ยวกัับปััญหาวิิถีีทาง 2 สาย ระหว่่างสัังคมนิิยมกัับ
ทุุนนิิยม...” (6 พฤศจิิกายน ค.ศ. 1957)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 56-57)
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จากข้้อความที่่� 1-5 ปรากฏกลวิิธีที างภาษาที่่�แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างข้้อความ
ได้้แก่่ การใช้้กลวิิธีที างศััพท์์ (lexical strategies) ในด้้านการใช้้สรรพนามเรีียกขาน (system
of address) ในการเหมารวมการเรีียกพรรคคอมมิิวนิิสต์์และมวลชนว่่า “เรา” ซึ่่�งการเรีียก
รวมในลัักษณะดัังกล่่าวเป็็นการแสดงความใกล้้ชิิดและสร้้างความเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน
ระหว่่างพรรคกัับมวลชน ขณะเดีียวกัันยัังพบการใช้้วัจั นกรรม (speech acts) ซึ่่�งเป็็นถ้้อยคำำ�
ที่่�บ่่งเจตนาบางอย่่างของผู้้�สื่่�อสาร (จัันทิิมา อัังคพณิิชกิิจ, 2561: 204) ในแง่่ของการชี้้�นำำ�
(directive) เพื่่�อเชื้้�อเชิิญให้้มวลชนเห็็นความสำำ�คััญของพรรคผ่่านรููปประโยคแบบแสดง
เงื่่�อนไข (conditional sentence) แสดงความสััมพัันธ์์แบบเหตุุ-ผล ดัังตััวอย่่างที่่� 2 และ
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ตััวอย่่างที่่� 3 ปรากฏการใช้้คำำ�ว่่า หาก...ก็็... ซึ่่�งสื่่�อให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญว่่าหากไม่่มีีพรรค
คอมมิิวนิิสต์์ การปฏิิวััติิของชาติิก็็จะไม่่สามารถดำำ�เนิินไปได้้ข้้อความจากตััวอย่่างทั้้�งสอง
พยายามสื่่�อให้้เห็็นบทบาทและหน้้าที่่�ของพรรคเพื่่�อโน้้มน้้าวมวลชนให้้เข้้าร่่วมการปฏิิวััติิ
ของพรรค
นอกจากนี้้� ตััวบทยัังได้้สะท้้อนภาพลัักษณ์์ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนในบทบาท
ผู้้�นำำ�การปฏิิวัติั ิ เมื่่�อทำำ�การวิิเคราะห์์ตัวั บทจะพบว่่าปรากฏคำำ�ที่่�สะท้้อนภาพตััวแทนดัังกล่่าว
จากหลายตััวบทด้้วยกััน เช่่น ในข้้อความที่่� 1 กล่่าวว่่า พรรคคอมมิิวนิิสต์์คืือ “พลัังที่่�เป็็น
แกนในการนำำ�ภารกิิจ” เช่่นเดีียวกัับข้้อความที่่� 3 ซึ่่�งกล่่าวว่่า “พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนเป็็น
แกนนำำ�ของประชาชนจีีนทั่่�วประเทศ” ข้้อความทั้้�งสอง ตอกย้ำำ��ภาพให้้เห็็นชััดถึึงการช่่วงชิิง
อำำ�นาจเพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�ในการปฏิิวััติิแบบเบ็็ดเสร็็จของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ เป็็นภาพใหญ่่ที่่�สุุดที่่�
สะท้้อนถึึงบทบาทและหน้้าที่่�การดำำ�เนิินกิิจกรรมทางการเมืืองของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ เพื่่�อ
พััฒนาชาติิและถอนรากถอนโคนจากความล้้าหลัังของประเทศ
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2. พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะวีีรชนผู้้�ต่่อสู้้�กัับศััตรูู และปฏิิวััติิความล้้าหลััง

แถลงการณ์์ พ รรคคอมมิิ ว นิิ ส ต์์ (The Communist Manifesto)
โดยคาร์์ล มาร์์กซ์์ (Karl Marx) และเฟรเดอริิค เองเกลส์์ (Friedrich Engels) กล่่าวว่่า
ประวััติิศาสตร์์ของสัังคมทั้้�งหมดที่่�ผ่่านมาจนกระทั่่�งถึึงบััดนี้้� ล้้วนแต่่เป็็นประวััติิศาสตร์์
แห่่งการต่่อสู้้�ทางชนชั้้�น ทั้้�งเสรีีชนกัับทาส ผู้้�ดีีกัับสามััญชน เจ้้าผู้้�ครองแคว้้นกัับทาสกสิิกร
นายช่่างในสมาคมอาชีีพกัับลููกมืือ สรุุปแล้้วก็็คืือผู้้�กดขี่่�กัับผู้้�ถููกกดขี่่�ต่่างอยู่่�ในฐานะที่่�เป็็น
ปฏิิปัักษ์์ต่่อกัันตลอดเวลาดำำ�เนิินการต่่อสู้้�ที่่�บางครั้้�งซ่่อนเร้้น บางครั้้�งเปิิดเผยอยู่่�มิิได้้ขาด
และการต่่อสู้้�แต่่ละครั้้�งก็็ล้ว้ นจบลงด้้วยสัังคมทั้้�งสัังคมถููกเปลี่่�ยนแปลงด้้วยการปฏิิวัติั หิ รืือไม่่
ก็็ชนชั้้�นที่่�ต่่อสู้้�กัันสููญสลายไปด้้วยกััน (คาร์์ล มาร์์กซ, เฟรเดอริิค เองเกลส์์, 2510: 40-41)
	ศััตรููที่่�เป็็นปฏิิปัักษ์์ต่่อชาติิ กลายเป็็นโรคเรื้้�อรัังที่่�จะคอยขััดความความเจริิญ
ของชาติิ พรรคคอมมิิวนิิสต์์จึึงมีีหน้้าที่่�ในการปฏิิวััติิและกำำ�จััดผู้้�ขััดขวางการพััฒนาชาติิ
สร้้างผ่่านข้้อความในหนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง ที่่�ปรากฏการสร้้างภาพแทนของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะวีีรชนผู้้�ต่่อสู้้�กัับศััตรูู และปฏิิวััติิความล้้าหลััง ดัังข้้อความที่่� 6-9
ข้้อความที่่� 6
“ทำำ�ไมจึึงต้้องมีีพรรคปฏิิวััติิ ? เพราะว่่าในโลกนี้้�มีีศััตรููที่่�กดขี่่�ประชาชนอยู่่�
ประชาชนต้้องการจะโค่่นการกดขี่่�ของศััตรูู ฉะนั้้�น จึึงต้้องมีีพรรคปฏิิวััติิ กล่่าวสำำ�หรัับ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ยุุคทุุนนิิยมและยุุคจัักรวรรดิินิิยมแล้้ว ก็็จำ�ำ เป็็นต้้องมีีพรรคปฏิิวััติิอย่่างพรรคคอมมิิวนิิสต์์นี้้�
ถ้้าไม่่มีีพรรคปฏิิวััติิอย่่างพรรคคอมมิิวนิิสต์์นี้้�แล้้วที่่�ประชาชนคิิดจะโค่่นการกดขี่่�ของศััตรููก็็
ย่่อมจะเป็็นไปไม่่ได้้” (1 กุุมภาพัันธ์์ ค.ศ. 1942)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 14)
ข้้อความที่่� 7
“เราเป็็นพรรคคอมมิิวนิิสต์์ เมื่่�อเราจะนำำ�ประชาชนไปโค่่นศััตรูู ขบวนของเรา
ก็็จะต้้องเป็็นระเบีียบ จัังหวะก้้าวก็็จะต้้องพร้้อมเพรีียง ทหารจะต้้องยอดเยี่่�ยม อาวุุธจะ
ต้้องดีี ถ้้าไม่่เพีียบพร้้อมด้้วยเงื่่�อนไขเหล่่านี้้�แล้้ว เราก็็จะไปโค่่นศััตรููลงไม่่ได้้” (1 กุุมภาพัันธ์์
ค.ศ. 1942)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 14-15)
ข้้อความที่่� 8
“ถ้้าไม่่มีีความพยายามของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน ไม่่มีีชาวพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน
เป็็นหลัักศิิลากลางน้ำำ��เชี่่�ยวของประชาชนจีีนแล้้ว ความเป็็นเอกราชและการปลดแอกของ
ประเทศจีีนก็็จะเป็็นไปไม่่ได้้....” (24 เมษายน ค.ศ. 1945)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 15)
ข้้อความที่่� 9
“...ส่่วนสำำ�คััญส่่วนหนึ่่�งของแนวทางการเมืืองของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีน คืือ
แนวทางการเมืืองที่่�ทั้้�งร่่วมมืือทั้้�งต่่อสู้้�กัับชนชั้้�นนายทุุน ที่่�เรีียกว่่าร่่วมมืือในที่่�นี้้� หมายถึึง
แนวร่่วมที่่�เราสร้้างไว้้กัับชนชั้้�นนายทุุนนี้้�เองที่่�เรีียกว่่าต่่อสู้้�นั้้�น ในเวลาที่่�ร่่วมมืือกัับชนชั้้�น
นายทุุน หมายถึึงการต่่อสู้้�โดย “สัันติิ” และ “ไม่่หลั่่�งเลืือด” ทั้้�งทางความคิิดทางการ
เมืือง และทางการจััดตั้้�ง และในเวลาที่่�ถููกบัังคัับให้้แตกแยกกัับชนชั้้�นนายทุุนก็็เปลี่่�ยนเป็็น
การต่่อสู้้�ด้้วยกำำ�ลัังอาวุุธ” (4 ตุุลาคม ค.ศ. 1937)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 84-85)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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จากข้้อความที่่� 6-9 ปรากฏการใช้้ทััศภาวะ (modality) ซึ่่�งเป็็นการใช้้ทััศนะ
ของผู้้�พููดเข้้าไปในถ้้อยคำำ�ที่่�กล่่าวเพื่่�อประเมิินความจริิงของถ้้อยคำำ� (ภพ สวััสดีี, 2561:
61) สร้้างน้ำำ��หนัักที่่�มั่่�นใจและเชื่่�อมั่่�นของถ้้อยคำำ� โดยพบคำำ�ว่่า จะต้้อง ร่่วมกัับคำำ�กริิยา
ดัังข้้อความที่่� 7 กล่่าวว่่า “เมื่่�อเราจะนำำ�ประชาชนไปโค่่นศััตรูู ขบวนของเราก็็จะต้้อง
เป็็นระเบีียบ จัังหวะก้้าวก็็จะต้้องพร้้อมเพรีียง ทหารจะต้้องยอดเยี่่�ยม อาวุุธจะต้้องดีี
ถ้้าไม่่เพีียบพร้้อมด้้วยเงื่่�อนไขเหล่่านี้้�แล้้ว เราก็็จะไปโค่่นศััตรููลงไม่่ได้้” เช่่นเดีียวกัันกัับ
ข้้อความที่่� 6 ยัังปรากฏการใช้้คำำ�ว่่า ฉะนั้้�น....จึึงต้้อง... จากถ้้อยคำำ�ที่่ว่่� า “ทำำ�ไมจึึงต้้องมีีพรรค
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ปฏิิวัติั ิ ? เพราะว่่าในโลกนี้้�มีีศัตั รููที่ก่� ดขี่่ป� ระชาชนอยู่่� ประชาชนต้้องการจะโค่่นการกดขี่่ข� อง
ศััตรูู ฉะนั้้�น จึึงต้้องมีีพรรคปฏิิวััติิ...” ซึ่่�งการใช้้ถ้้อยคำำ�ลัักษณะดัังกล่่าวในแง่่ของหน้้าที่่�การ
สื่่�อสาร เป็็นการเพิ่่�มน้ำำ��หนัักของประโยคให้้เห็็นว่่าสิ่่�งนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�พึึงปฏิิบัติั ิ ขณะเดีียวกัันในอีีก
แง่่มุมุ หนึ่่�ง การใช้้ทัศั ภาวะในลัักษณะดัังกล่่าวยัังอาจเป็็นการกลบเกลื่่�อนหรืือเบี่่�ยงบัังความ
จริิง (hedging) จากข้้อมููลบางประการให้้ผู้้�อ่่านเข้้าใจว่่า ความเป็็นจริิงที่่�น่่าเชื่่�อถืือปรากฏ
อยู่่� (จัันทิิมา อัังคพณิิชกิิจ, 2561: 197) กล่่าวคืือ ข้้อความใส่่ระดัับคำำ�เน้้นน้ำำ��หนัักให้้เห็็น
ถึึงความจำำ�เป็็นของการปฏิิวัติั ที่่�ต้
ิ อ้ งปราบศััตรููผู้้�กดขี่่�ประชาชนในชาติิ และเร้้าให้้ประชาชน
ศรััทธาต่่อพรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะผู้้�นำำ�การปฏิิวััติิในครั้้�งนี้้�อย่่างสุุดใจ
นอกจากนี้้� ตััวบทยัังสะท้้อนมุุมมองให้้เห็็นภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
ในบริิบทที่่�สร้้างการรัับรู้้�ต่่อผู้้�อ่่านหนัังสืือ คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง ให้้เห็็นว่่า พรรคคอมมิิวนิิสต์์
จะเป็็นผู้้�ปราบศััตรููให้้แก่่ประเทศชาติิ โดยศััตรููที่่�พรรคหมายความถึึงนั้้�น คืือ “ความเป็็น
ทุุนนิิยม” “ความเป็็นจัักรวรรดิินิิยม” รวมถึึง “ชนชั้้�นนายทุุน” ซึ่่�งคาร์์ล มาร์์กซ์์ และ
เฟรเดอริิค เองเกลส์์ (คาร์์ล มาร์์กซ, เฟรเดอริิค เองเกลส์์, 2510: 44) ยัังเคยกล่่าวว่่า
“ชนชั้้�นดัังกล่่าว เป็็นชนชั้้�นที่่�ลบล้้างสง่่าราศีีของอาชีีพทั้้�งปวง อัันเป็็นที่่�ยกย่่อง
นัับถืือและชวนให้้เคารพยำำ�เกรงตลอดมานั้้�นเสีีย ชนชั้้�นนี้้�ได้้ทำำ�ให้้นายแพทย์์ ทนายความ
หมอสอนศาสนา กวีี และวิิทยากรกลายเป็็นผู้้�ใช้้แรงงานรัับจ้้างที่่�ชนชั้้�นนี้้�ว่่าจ้้างมาด้้วยเงิิน
ขณะเดีียวกัันชนชั้้�นนายทุุนได้้กระชากแพรคลุุมหน้้าแห่่งความรู้้�สึึกอบอุ่่�น อ่่อนโยนที่่�คลุุม
ความสััมพัันธ์์ทางครอบครััวนั้้�นเสีีย และทำำ�ให้้ความสััมพัันธ์์นี้้�เปลี่่�ยนเป็็นความสััมพัันธ์์
ทางเงิินตราล้้วน ๆ”
	ข้้ อ ความดัั ง กล่่ า วจึึ ง เป็็ น แม่่ บ ทสำำ�คัั ญ ที่่�สร้้ า งการตีี ต ราให้้ เ ห็็ น ว่่ า กลุ่่�มคน
เหล่่านี้้�เปรีียบเหมืือนบ่่อนทำำ�ลายอุุดมการณ์์ของลััทธิิคอมมิิวนิิสต์์ที่่�ควรแก่่การกำำ�จัดั ในขณะ
นั้้�น ทั้้�งนี้้� คุุณสมบััติิตามลัักษณะที่่�ประธานเหมาได้้กล่่าวไว้้ในตััวบท คืือมาตรวััดตััวสำำ�คััญที่่�
ชี้้�นำำ�ให้้เกิิดการทำำ�ลายชนชั้้�นปฏิิกิิริิยา5 ทั้้�งสี่่� ได้้แก่่ เจ้้าที่่�ดิิน ชาวนารวย พวกปฏิิปัักษ์์การ
ปฏิิวััติิ และพวกอัันธพาลท้้องถิ่่�นของกลุ่่�มเยาวชนเรดการ์์ดในเหตุุการณ์์ปฏิิวััติิวััฒนธรรม
เพื่่�อจัับบุุคคลในกลุ่่�มดัังกล่่าวมาประจานให้้เกิิดความอัับอายและสููญเสีียชื่่�อเสีียงและ
ทรััพย์์สิิน ก่่อให้้เกิิดความรุุนแรง รวมถึึงผลกระทบตามมาในวงกว้้าง เช่่นเดีียวกัับข้้อมููล
จากงานศึึกษาของวรศัักดิ์์� มหััทธโนบล สะท้้อนผลข้้อมููลให้้เห็็นว่่า ในกรุุงปัักกิ่่�งระหว่่าง
เดืือนสิิงหาคม-กัันยายน ค.ศ. 1996 มีีผู้้�เสีียชีีวิิตจากการปะทะกัันประมาณ 1,700 คน
มีีผู้้�ถููกยึึดบ้้านและทรััพย์์สิินสููงถึึง 33,600 ราย เช่่นเดีียวกัันกัับเมืืองต้้าชิ่่�ง กลุ่่�มเรดการ์์ดได้้
5

ชนชั้้�นปฏิิกิริิ ยิ า ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ทำ�ำ การศึึกษาและขอให้้คำ�จำ
ำ �กั
ำ ดั ความดัังต่่อไปนี้้� ชนชั้้�นปฏิิกิริิ ยิ า หมายถึึง กลุ่่�มชนชั้้�นทางสัังคมที่่�เป็็นพวกขััดขวาง
ความเจริิญงอกงาม และความก้้าวหน้้าของสัังคม หวัังเพีียงกอบโกยผลประโยชน์์เพื่่�อส่่วนตน โดยมิิได้้คำ�นึ
ำ งึ ถึึงผู้้�อื่่�น และคนในชนชั้้�นดััง
กล่่าวมัักเอารััดเอาเปรีียบบุุคคลที่่�อยู่่�ในฐานะต่ำำ��กว่่า อาทิิ กลุ่่�มกรรมกร ชาวนา เป็็นต้้น.
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

บุุกโจมตีีกลุ่่�มชนชั้้�นปฏิิกิิริิยาทั้้�งสี่่� มีีทั้้�งที่่�ถููกฆ่่าพร้้อมครอบครััวรวม 325 ราย และมีีผู้้�ที่่�ถููก
กำำ�จััดแบบถอนรากถอนโคนทั้้�งครอบครััวรวม 22 ครอบครััว (วรศัักดิ์์� มหััทธโนบล, 2557:
163)
อย่่างไรก็็ตาม หากมองในแง่่การใช้้ภาษาของประธานเหมา ประเด็็นดัังกล่่าว
นัับเป็็นความสำำ�เร็็จของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ที่่�พยายามดึึงบทบาทหน้้าที่่�ผ่่านการทำำ�งานของ
ภาษา เพื่่�อแสดงให้้แก่่ผู้้�ที่่�อ่่านหนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง เห็็นว่่า พรรคมีีหน้้าที่่�ใน
การเป็็นตััวแทนปราบปรามความอยุุติธิ รรมที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศ และพิิทักั ษ์์ความเท่่าเทีียม
ของชนชั้้�น ในสัังคมให้้กลัับคืืนมา จึึงเป็็นผลให้้กลุ่่�มเยาวชนเรดการ์์ดเข้้าใจกระบวนการและ
เห็็นด้้วยกัับการปฏิิวััติิเป็็นวงกว้้างทั่่�วประเทศ

6

ข้้อความต้้นฉบัับใช้้คำ�ว่
ำ า่ “ลัักษณะสร้้างสรรค์์” หากแต่่ผู้้�วิจัิ ยั ขอปรัับใช้้เป็็นคำำ�ว่า่ “อััตลัักษณ์์สร้้างสรรค์์” สืืบเนื่่�องมาจากเหมาเจ๋๋อตงนำำ�
แนวคิิดของมาร์์กซ์์-เลนิินมาเป็็นฐานคิิดแล้้วดำำ�เนิินการประยุุกต์์และสร้้างสิ่่�งใหม่่ที่่�สอดคล้้องกัับบริิบททางสัังคมของประเทศจีีนในขณะนั้้�น
กล่่าวคืือ เป็็นการสร้้างแนวทางการปกครองที่่�เน้้นแนวทางการพััฒนาเศรษฐกิิจ สิิทธิิของมวลชน การผนึึกและเชิิดชููอารยธรรมของชาติิ
แนวทางดัังกล่่าวจึึงเปรีียบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3. พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะตััวแทนของลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน
	ลััทธิิมาร์์กซ์์ คืือหนทางแห่่งวิิถีีของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ คืือหลัักปรััชญาแห่่ง
เศรษฐกิิจ การเมืือง และสัังคมของมวลมนุุษยชาติิที่่�เป็็นไปเพื่่�อผลประโยชน์์ต่่อมวลชน
พึ่่�งพามวลชนและพิิทักั ษ์์ผลประโยชน์์เพื่่�อมวลชนอย่่างสุุดหััวใจ ประกอบร่่วมกัับแนวทางที่่�
ตั้้�งอยู่่�บนทััศนะแห่่งธรรมชาติิและสัังคม โดยมีีแนวทางพื้้�นฐาน อาทิิ การค้้นหาความจริิงจาก
ประสบการณ์์ (实事求是 Seeking Truth from Facts) ความขััดแย้้งพื้้�นฐานของสัังคม
(社会基本矛盾 the fundamental contradictions of socialist society) การเดิินตาม
แนวทางของมวลชน (群众路线 Mass Lines) อัันเป็็นความคิิดชี้้�นำำ�สำำ�คัญ
ั ที่่�จะเปลี่่�ยนแปลง
แนวความคิิดและวิิธีกี ารดำำ�เนิินงานของโลก (Feng Hao 冯皓, Zhang Xingwu 章兴呜,
2018: 7) เช่่นเดีียวกัับลััทธิิเลนิินว่่าด้้วยแนวคิิดการนำำ�ด้ว้ ยพรรคคอมมิิวนิิสต์์ซึ่่�งเป็็นที่่�มาของ
ประชาธิิปไตยแบบรวมศููนย์์ เน้้นถึึงความสััมพัันธ์์ของการมีีพรรคคอมมิิวนิิสต์์เป็็นผู้้�นำำ�ของ
การปฏิิวััติิชนชั้้�นกรรมมาชีีพให้้สำำ�เร็็จ (อาร์์ม ตั้้�งนิิรัันดร, 2557: 57)
	บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี ได้้กล่่าวถึึงประเด็็นนี้้�ไว้้ว่่า แนวทางของลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน
เป็็นแม่่บทสำำ�คััญที่่�ก่่อให้้เกิิดความคิิดเหมาเจ๋๋อตงขึ้้�น ซึ่่�งความคิิดเหมาเจ๋๋อตงคืือการพััฒนา
อย่่างมีีอััตลัักษณ์์สร้้างสรรค์์6 ต่่อลััทธิิมาร์์กซ์์ เป็็นหลัักการทฤษฎีีที่่�ถููกต้้องและการสรุุป
ความจััดเจนเกี่่�ยวกัับการปฏิิวััติิและสรรค์์สร้้างของประเทศจีีน แนวทางมาร์์กซ์์-เลนิินใน
แบบฉบัับของจีีนถืือเป็็นผลึึกแห่่งปััญญารวมหมู่่�ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีนี ที่่�เหมาเจ๋๋อตงเป็็น
ตััวแทนสำำ�คััญ (บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 184) ความคิิดของเหมาเจ๋๋อตงตั้้�งอยู่่�บนหลัักการ
3 ประการ กล่่าวคืือ การค้้นหาความจริิงจากประสบการณ์์ โดยให้้ยึึดประสบการณ์์จริิง
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เป็็นที่่�ตั้้�ง เชื่่�อมโยงทฤษฎีีให้้เข้้ากัับบริิบทสภาพจริิง การเดิินตามแนวทางของมวลชน เป็็น
รากฐานสำำ�คััญของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ให้้ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างเป็็นไปเพื่่�อมวลชน พึ่่�งพากำำ�ลัังของ
มวลชนเพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงประเทศ และการเป็็นตััวของตััวเอง ในการยึึดถืือทิิศทางการพััฒนา
ประเทศและประชาชาติิให้้ตั้้�งอยู่่�บนรากฐานแห่่งพลัังตััวตน และยืืนหยััดในหนทางของตน
(Bianxiezu 编写组, 2015: 13) ดัังถ้้อยคำำ�ในตััวบทที่่�ปรากฏการสร้้างภาพตััวแทนของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะตััวแทนของลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน ดัังข้้อความที่่� 10-15
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ข้้อความที่่� 10
พรรคที่่�มีีวินัิ ยั ที่่�ติิดอาวุุธด้้วยทฤษฎีีลัทั ธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน ที่่�ใช้้วิธีิ กี ารวิิจารณ์์ตนเอง
และสััมพัันธ์์กับั มวลประชาชนพรรคหนึ่่�ง กองทััพที่่�นำำ�โดยพรรคเช่่นนี้้�กองทััพหนึ่่�ง และแนว
ร่่วมของชนชั้้�นปฏิิวัติั แิ ละกลุ่่�มปฏิิวัติั ฝ่ิ า่ ยต่่าง ๆ ที่่�นำำ�โดยพรรคเช่่นนี้้�แนวร่่วมหนึ่่�ง 3 สิ่่�งนี้้�เป็็น
อาวุุธสำำ�คััญของเราในการเอาชนะศััตรูู (30 มิิถุุนายน ค.ศ. 1949)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 16)
ข้้อความที่่� 11
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนซึ่่�งติิดอาวุุธด้้วยลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน ทั้้�งทางทฤษฎีีและทาง
ความคิิดได้้เกิิดท่่วงทำำ�นองการทำำ�งานแบบใหม่่ขึ้้�นในหมู่่�ประชาชนจีีน ที่่�สำำ�คัญ
ั คืือท่่วงทำำ�นอง
ที่่�ทฤษฎีีประสานกัับการปฏิิบัติั ิ ท่่วงทำำ�นองที่่�สััมพัันธ์์กับั มวลประชาชนอย่่างสนิิทแน่่นแฟ้้น
และท่่วงทำำ�นองที่่�วิิจารณ์์ตนเอง (24 เมษายน ค.ศ. 1945)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 17)
ข้้อความที่่� 12
	ที่่�แล้้วมาเราเคยกล่่าวว่่าการเคลื่่�อนไหวปรัับปรุุงท่่วงทำำ�นองเป็็น “การเคลื่่�อนไหว
ให้้การศึึกษาทางลััทธิิมาร์์กซ์์อย่่างทั่่�วถึึง” การปรัับปรุุงท่่วงทำำ�นองก็็คืือทั่่�วทั้้�งพรรคศึึกษา
ลััทธิิมาร์์กซ์์ โดยผ่่านการวิิจารณ์์และวิิจารณ์์ตนเอง ในระหว่่างปรัับปรุุงท่่วงทำำ�นอง เราจะ
สามารถเรีียนรู้้�ลััทธิิมาร์์กซ์์ได้้มากขึ้้�นกว่่าเดิิมบ้้างอย่่างแน่่นอน (12 มีีนาคม ค.ศ. 1957)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 17-18)
ข้้อความที่่� 13
จะต้้องให้้บรรดาตััวตั้้�งตััวตีีที่่�นำำ�หน้้าของพรรคในชั้้�นต่่าง ๆ รู้้�ว่า่ การที่่�ทฤษฎีีกับั
การปฏิิบัติั ปิ ระสานกัันอย่่างแน่่นแฟ้้นเช่่นนี้้� เป็็นสััญลัักษณ์์อันั เด่่นชััดประการหนึ่่�งที่่�เราชาว
พรรคคอมมิิวนิิสต์์แตกต่่างกัับพรรคอื่่�น ๆ ทั้้�งหมด (24 เมษายน ค.ศ. 1945)
เหมืือนอััตลัักษณ์์แห่่งระบบการเมืืองของประเทศจีีนที่่�แสดงถึึงความโดดเด่่นและไม่่มีชี าติิใดเหมืือนในด้้านการผสานลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิินร่่วมกัับ
ความเป็็นจีีนอย่่างลงตััว จึึงเป็็นที่่�มาของการใช้้คำ�ว่
ำ า่ “อััตลัักษณ์์” ในงานวิิจัยั นี้้�
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 28)

ข้้อความที่่� 14
พรรคของเราก็็เป็็นพรรคที่่�ถืือลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิินเป็็นรากฐาน ทั้้�งนี้้�เพราะว่่าลััทธิิ
นี้้�เป็็นผลึึกแห่่งความคิิดวิิทยาศาสตร์์ที่่�ถููกต้้องที่่�สุุด และปฏิิวััติิที่่�สุุดของชนชั้้�นกรรมาชีีพทั่่�ว
โลก (24 เมษายน ค.ศ. 1945)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 28)
ข้้อความที่่� 15
พรรคคอมมิิวนิิสต์์ไม่่กลััวการวิิจารณ์์ เพราะว่่าเราเป็็นนัักลััทธิิมาร์์กซ์์ สััจธรรม
อยู่่�กัับฝ่่ายเรา กรรมกร และชาวนาซึ่่�งเป็็นมวลชนพื้้�นฐานก็็อยู่่�กัับฝ่่ายเรา (12 มีีนาคม ค.ศ.
1957)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 362)
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จากข้้อความที่่� 10-15 ปรากฏการใช้้กลวิิธีีทางภาษาในหลายด้้าน ได้้แก่่
การใช้้อุุปลัักษณ์์ (metaphor) เป็็นกลวิิธีีทางภาษาที่่�ผู้้�เขีียนใช้้สื่่�อสารเพื่่�อให้้เกิิดจิินตภาพ
บางอย่่างและเพื่่�อให้้เกิิดพลัังในการสื่่�อความหมายไปยัังผู้้�อ่่าน อาทิิ ข้้อความที่่� 10 “พรรค
ที่่�มีีวิินััย ที่่�ติิดอาวุุธด้้วยทฤษฎีีลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน...” ปรากฏการใช้้อุุปลัักษณ์์เชิิงมโนทััศน์์
(conceptual metaphor) ซึ่่�งเป็็นการอาศััยการสื่่�อความของสิ่่�งหนึ่่�งด้้วยการใช้้ถ้้อยคำำ�
ที่่�อยู่่�ในแวดวงของความคิิดหนึ่่�งมาอธิิบายสิ่่�งนั้้�น (จัันทิิมา อัังคพณิิชกิิจ, 2561: 209)
จากคำำ�ว่่า “ติิดอาวุุธ” ถ้้อยคำำ�นี้้�สื่่�อให้้เห็็นว่่า ลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน คืือหลัักชััยสำำ�คััญในการ
ปฏิิวััติิครั้้�งนี้้� นอกจากนี้้� ยัังปรากฏกลวิิธีีการเน้้นระดัับทางภาษาในการบรรยายให้้เห็็น
สภาพที่่�มีีความละเอีียดและชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น โดยปรากฏกลวิิธีีการใช้้คำำ�เพิ่่�มน้ำำ��หนัักที่่�แสดง
ระดัับ (degree intensified words) อาทิิ ข้้อความที่่� 14 มีีการปรากฏคำำ�ว่่า “ถููกต้้อง
ที่่�สุุด” และ “ปฏิิวััติิที่่�สุุด” โดยใช้้คำำ�ยขยายช่่วยเพิ่่�มระดัับความหมายของคำำ�หลัักเพื่่�อเน้้น
ความหมายของคำำ�หลัักในปริิมาณสููงสุุด
นอกจากนี้้� ตัั ว บทยัั ง สะท้้ อ นให้้ เ ห็็ น มุุ ม มองการสร้้ า งการรัั บ รู้้�ของพรรค
คอมมิิ ว นิิ ส ต์์ ที่่�สื่่� อความถึึ ง ภาพตัั ว แทนของพรรคในฐานะที่่�ยึึ ด แนวคิิ ด ตามแบบ
ลััทธิิมาร์์กซ์์ ขณะเดีียวกัันก็็ต้้องการบอกถึึงอััตลัักษณ์์ของตนที่่�พััฒนาต่่อเนื่่�องมาจากลััทธิิ
มาร์์กซ์์ โดยเนื้้�อหาส่่วนใหญ่่เป็็นการนำำ�เสนอให้้ผู้้�อ่า่ นรู้้�จักั และเข้้าใจลััทธิิมาร์์กซ์์ในหลายมิิติิ
ของจีีนมากขึ้้�น เช่่น ข้้อความที่่� 10 ข้้อความที่่� 12 และข้้อความที่่� 15 ให้้ข้้อมููลต่่อเยาวชน
เรดการ์์ดและทหารปลดแอกในฐานะที่่�ลััทธิิมาร์์กซ์์ เป็็นลััทธิิที่่�มีกี ระบวนการวิิจารณ์์ตนเอง
ซึ่่�งเป็็นอาวุุธสำำ�คัญ
ั ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ โดยต้้องยืืนหยััดตามหลัักการค้้นหาความจริิงจาก
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ประสบการณ์์ เน้้นที่่�การดำำ�เนิินกิิจกรรมของพรรคโดยไม่่เอาเรื่่�องส่่วนตััวเข้้ามาเกี่่�ยวข้้อง
การดำำ�เนิินแนวทางการวิิจารณ์์ตนเอง ล้้วนเป็็นไปเพื่่�อสร้้างความสมััครสมานสามััคคีีและ
ความเข้้มเข็็งให้้แก่่พรรค (Bianxiezu 编写组, 2018: 250) นอกจากนี้้� ข้้อความที่่� 14
ยัังมีีการกล่่าวถึึงลััทธิิดัังกล่่าวในบริิบทที่่�เป็็นแนวทางที่่�ผลึึกแห่่งความคิิดวิิทยาศาสตร์์
และยัังเป็็นแนวทางปฏิิวััติิของชนชั้้�นกรรมาชีีพทั่่�วโลก
“พรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนได้้ผ่่านกาลเวลา 28 ปีีแล้้ว เป็็นที่่�รู้้�กัันดีีว่่า เรามิิได้้ผ่่าน
มาโดยสัันติิ7 หากแต่่ ผ่่านมาในสภาพแวดล้้อมอัันยากลำำ�บาก เราต้้องสู้้�รบกัับศััตรููทั้้�งใน
และนอกประเทศ ทั้้�งในพรรคและนอกพรรค ขอบคุุณมาร์์กซ์์ เองเกลส์์ เลนิิน สตาลิิน ท่่าน
เหล่่านี้้�ให้้อาวุุธแก่่เรา อาวุุธนี้้มิ� ใิ ช่่ปืืนกล หากแต่่เป็็นลััทธิมิ าร์์กซ์-์ เลนิิน” (ชมรมศึึกษาวิิทยา
ศาสตร์์สัังคม, 2554: 9)
	ข้้อความของเหมาเจ๋๋อตงตอกย้ำำ��ภาพให้้เห็็นได้้อย่่างชััดเจนว่่า อาวุุธสำำ�คััญของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในการปฏิิวััติคืิ ือลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน ซึ่่�งเป็็นเพีียงหลัักการเดีียวที่่�จะนำำ�พา
ชาติิให้้พ้้นจากความล้้าหลัังได้้
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4. พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะพรรคที่่�ยืืนหยััดเพื่่�อประชาชน
“ในโลกนี้้�ไม่่มีีพลัังใด ๆ ที่่�สามารถตีีกรรมกรเรืือนแสนเรืือนล้้านที่่�นัับวัันจะ
ตื่่น� ตััว ที่่นั� บั วัันจะร่่วมมืือกัันและจััดตั้้ง� กัันขึ้้น� มาให้้พังั ทลายไปได้้” (ชมรมศึึกษาวิิทยาศาสตร์์
สัังคม, 2554: 312)
	คำำ�กล่่าวของเลนิินสะท้้อนให้้เห็็นว่่า ประชาชนคืือกองกำำ�ลัังสำำ�คััญที่่�จะช่่วย
ขัับเคลื่่�อนกิิจการทางการเมืืองของพรรค พลัังของมวลชนสามารถกอปรสิ่่�งต่่าง ๆ ทั้้�ง
การเปลี่่�ยนแปลง และปฏิิวััติิให้้สามารถสำำ�เร็็จลุุล่่วงไปได้้ เช่่นเดีียวกัันกัับประวััติิศาสตร์์
การปฏิิวััติิของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�ชนชั้้�นกรรมมาชีีพเข้้ามามีีบทบาทในฐานะกองกำำ�ลััง
แห่่งมวลชน
พลัังแห่่งมวลชนจึึงเป็็นฟัันเฟืืองสำำ�คััญที่่�ดำำ�เนิินกิิจกรรมหลายอย่่างสำำ�เร็็จได้้
พรรคคอมมิิวนิิสต์์จึงึ เป็็นหนึ่่�งในกองกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ที่่�ยืืนหยััดอยู่่�คู่่�กับั มวลชนตลอดมาโดยเปิิด
โอกาสให้้พวกชาวนา รวมถึึงชนชั้้�นกรรมาชีีพเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการต่่อสู้้�ทางการเมืืองบน
พื้้�นฐานที่่�ว่่าทุุกคนมีีสิิทธิิและอำำ�นาจเท่่าเทีียมกัันดัังวาทกรรมตััวบทของหนัังสืือปกแดง
คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง ที่่�ปรากฏการสื่่�อภาพแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะพรรคที่่�ยืืน
จากข้้อความ “เรามิิได้้ผ่า่ นมาโดยสัันติิ หากแต่่ผ่า่ นมาในสภาพแวดล้้อมอัันยากลำำ�บาก” ผู้้�วิจัิ ยั เห็็นว่่า ควรเพิ่่�มคำำ�ว่า่ “แต่่” เพื่่�อให้้สารที่่�
ต้้องการสื่่�อมีีความครบถ้้วนและครอบคลุุมใจความที่่�ต้้องการสื่่�อได้้ชัดั เจนยิ่่�งขึ้้�น
7

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

หยััดเพื่่�อประชาชน ดัังข้้อความที่่� 16-20
ข้้อความที่่� 16
เรายืืนอยู่่�บนจุุดยืืนของชนชั้้�นกรรมาชีีพและของมวลประชาชน กล่่าวสำำ�หรัับ
สมาชิิกพรรคคอมมิิวนิิสต์์แล้้วก็็คืือ ต้้องยืืนอยู่่�บนจุุดยืืนของพรรค ยืืนอยู่่�บนจุุดยืืนของ
คุุณลัักษณะพรรคและนโยบายของพรรคนั่่�นเอง (พฤษภาคม ค.ศ. 1942)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 66)
ข้้อความที่่� 17
แนวทางของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ก็็คืือแนวทางของประชาชน (17 กรกฎาคม
ค.ศ. 1964)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 242)
ข้้อความที่่� 18
พรรคคอมมิิวนิิสต์์ของเราและกองทััพลู่่�ที่่� 8 กองทััพที่่� 4 ใหม่่ ซึ่่�งนำำ�โดยพรรค
คอมมิิวนิิสต์์เป็็นขบวนปฏิิวัติั ขิ บวนของเรานี้้�เป็็นขบวนเพื่่�อการปลดแอกของประชาชนอย่่าง
สิ้้�นเชิิง เป็็นขบวนที่่�ทำำ�งาน เพื่่�อผลประโยชน์์ของประชาชนอย่่างถึึงที่่�สุุด (8 กัันยายน ค.ศ.
1944)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 244)
ข้้อความที่่� 19
เราควรต้้องเชื่่�อมวลชน เราควรต้้องเชื่่�อพรรค นี่่�เป็็นหลัักทฤษฎีีมููลฐานสองข้้อ
หากสงสััยหลัักทฤษฎีีสองข้้อนี้้�แล้้ว จะทำำ�อะไรก็็ไม่่สำำ�เร็็จ (31 กรกฎาคม ค.ศ. 1955)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 16)
ข้้อความที่่� 20
“เราชาวพรรคคอมมิิวนิิสต์์มิิใช่่จะมาเป็็นขุุนนาง แต่่จะมาปฏิิวััติิ เราทุุกคนจะ
ต้้องมีีจิิตใจปฏิิวััติิอย่่างถึึงที่่�สุุด เราอย่่าห่่างเหิินจากมวลชนแม้้สัักชั่่�วขณะเดีียว ขอแต่่เรา
ไม่่ห่่างเหิินจากมวลชน เราจะต้้องชนะอย่่างแน่่นอน” (4 กรกฎาคม ค.ศ. 1967)
(บุุญศัักดิ์์� แสงระวีี, 2551: 201)
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จากข้้อความที่่� 16-20 ปรากฏกลวิิธีกี ารใช้้คำำ�แสดงทััศภาวะในแง่่ชี้้�นำำ�จากการใช้้
คำำ�ช่่วยกริิยา “ต้้อง” “อย่่า” ดัังข้้อความที่่� 19 ปรากฏการใช้้การเชิิญชวนว่่า “ควรต้้อง”
จากข้้อความที่่�ว่่า “เราควรต้้องเชื่่�อมวลชน เราควรต้้องเชื่่�อพรรค...” รวมถึึงข้้อความที่่� 20
ปรากฏการใช้้ข้้อความสั่่�งว่่า “อย่่า” จากข้้อความ “...เราอย่่าห่่างเหิินจากมวลชนแม้้สัักชั่่�ว
ขณะเดีียว...” ข้้อความดัังกล่่าวสื่่�อให้้เห็็นว่่า พรรคคอมมิิวนิิสต์์จะไม่่มีีวัันห่่างจากมวลชน
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นอกจากนี้้� ถ้้อยคำำ�ในตััวบทยัังพยายามกล่่อมเกลาให้้เห็็นว่่า พรรคคอมมิิวนิิสต์์คืือ ผู้้�ที่่�อยู่่�
เคีียงข้้างมวลชน อาทิิ ข้้อความที่่� 17 ซึ่่�งกล่่าวไว้้ว่่า “แนวทางของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ก็็คืือ
แนวทางของประชาชน” ขณะเดีียวกัันข้้อความที่่� 18 กล่่าวไว้้ว่่า “พรรคคอมมิิวนิิสต์์ เป็็น
ฝ่่ายที่่ทำ� ำ�งานเพื่่�อผลประโยชน์์ของประชาชนอย่่างถึึงที่่สุ� ดุ ” นอกจากการแสดงบทบาทเป็็น
ฝ่่ายที่่�อยู่่�ข้้างประชาชนแล้้ว ข้้อความที่่� 19 ปรากฏตััวบทที่่�ว่่า “เราควรต้้องเชื่่�อมวลชน
เราควรต้้องเชื่่�อพรรค” ซึ่่�งข้้อความดัังกล่่าว แสดงเจตนารมณ์์ในการครอบงำ��แนวคิิดและ
ความเชื่่�อของมวลชนในชาติิที่่�ว่่า ทุุกคนต้้องเชื่่�อในการนำำ�ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
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สรุุปผลและอภิิปรายผล
จากการศึึ ก ษาการประกอบสร้้ า งภาพตัั ว แทนของพรรคคอมมิิ ว นิิ ส ต์์ ผ่่ า น
วาทกรรมพรรคคอมมิิ ว นิิ ส ต์์ จีี น ในหนัั ง สืื อ ปกแดง คติิ พ จน์์ เ หมาเจ๋๋ อ ตง ผลการวิิ จัั ย
พบว่่า หนัังสืือเล่่มดัังกล่่าว ประกอบสร้้างวาทกรรมภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ใน
4 บทบาทสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะผู้้�นำำ�การปฏิิวััติิ ตััวบทประกอบสร้้างภาพตััวแทน
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนให้้เห็็นถึึงบทบาทการเป็็นแกนในการนำำ�ในการปฏิิวััติิ และเป็็น
ผู้้�ดำำ�เนิินการปฏิิวัติั ิสิ่่�งเก่่าที่่�คอยรั้้�งท้้ายประเทศให้้พ้น้ จากความล้้าหลััง ขณะเดีียวกัันตััวบท
ยัังพยายามช่่วงชิิงอำำ�นาจจากการสร้้างการรัับรู้้�ของมวลชนเพื่่�อเป็็นฝ่่ายนำำ�ในการปฏิิวััติิ
2. พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะวีีรชนผู้้�ต่อ่ กัับศััตรูู และปฏิิวัติั คิ วามล้้าหลัังของชาติิ
ตัั ว บทประกอบสร้้ า งภาพตัั ว แทนของพรรคคอมมิิ ว นิิ ส ต์์ จีี น ให้้ เ ห็็ น ถึึ ง บทบาทในการ
เป็็นผู้้�ปราบศััตรููให้้แก่่ประเทศชาติิ โดยศััตรููที่่�พรรคหมายความถึึงนั้้�น คืือ ยุุคทุุนนิิยม
ยุุ ค จัั ก รวรรดิิ นิิ ย ม รวมถึึ ง ชนชั้้�นปฏิิ กิิ ริิ ย าทั้้�งสี่่� ซึ่่�งประกอบด้้ ว ยเจ้้ า ที่่�ดิิ น ชาวนารวย
พวกปฏิิปัักษ์์การปฏิิวััติิ และพวกอัันธพาลท้้องถิ่่�นของกลุ่่�มเยาวชนเรดการ์์ดในเหตุุการณ์์
ปฏิิวััติิวััฒนธรรม ทั้้�งยัังเป็็นการเป็็นตััวแทนปราบความ อยุุติิธรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศ
และพิิทัักษ์์ความเท่่าเทีียมในชนชั้้�นทางสัังคมให้้กลัับคืืนมา
3. พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะตััวแทนของลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน ตััวบทประกอบ
สร้้างภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนให้้เห็็นถึึงบทบาทในการเป็็นตััวแทนของพรรค
ที่่�ยึึดแนวคิิดแบบลััทธิิมาร์์กซ์์-เลนิิน ซึ่่�งมีีกระบวนการวิิจารณ์์ตนเองเป็็นอาวุุธสำำ�คััญของ
พรรคคอมมิิวนิิสต์์ อัันเป็็นไปเพื่่�อสร้้างความสมััครสมานสามััคคีีและความเข้้มเข็็งให้้แก่่พรรค
ซึ่่�งจััดอยู่่�ในแนวทางปฏิิวััติิของชนชั้้�นกรรมาชีีพทั่่�วโลก
4. พรรคคอมมิิวนิิสต์์ในฐานะพรรคที่่�ยืืนหยััดเพื่่�อประชาชน ตััวบทประกอบ
สร้้างภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนให้้เห็็นถึึงบทบาทของพรรคที่่�ยืืนอยู่่�เคีียงข้้าง
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มวลชน พรรคคอมมิิวนิิสต์์ คืือพรรคที่่�ทำำ�งานเพื่่�อผลประโยชน์์ของประชาชนอย่่างถึึงที่่�สุุด
นอกจากนี้้�ตััวบทยัังแสดงเจตนารมณ์์ในการครอบงำ��แนวคิิดและความเชื่่�อของมวลชนใน
ชาติิที่่�ว่่า ทุุกคนต้้องเชื่่�อในการนำำ�ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์
ในมิิ ติิ ก ลวิิ ธีี ก ารใช้้ ภ าษา ปรากฏรูู ป แบบการใช้้ ก ลวิิ ธีี ท างศัั พ ท์์ (lexical
strategies) ในด้้านการใช้้สรรพนามเรีียกขาน (system of address) การใช้้ทััศภาวะ
(modality) ซึ่่�งเป็็นการใช้้ทัศั นะของผู้้�พููดเข้้าไปในถ้้อยคำำ�ที่่�กล่่าวเพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นของ
ถ้้อยคำำ� รวมถึึงการใช้้อุุปลัักษณ์์ (metaphor) ซึ่่�งสร้้างความหมายของคำำ�ให้้เกิิดจิินตภาพ
ผ่่านการเปรีียบเทีียบ
นอกจากนี้้� เมื่่�อวิิเคราะห์์ในแง่่วิิถีีปฏิิบััติิทางสัังคมวััฒนธรรม สะท้้อนให้้เห็็น
ความสััมพัันธ์์แบบวิิภาษระหว่่างตััวบทกัับสัังคม ภาพตััวแทนของพรรคคอมมิิวนิิสต์์จีีนที่่�
สะท้้อนผ่่านวาทกรรททั้้�ง 4 บทบาท ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความสำำ�เร็็จของการใช้้อำำ�นาจทาง
ภาษาในการแย่่งชิิงอำำ�นาจเพื่่�อสร้้างนิิยามความหมายของการเป็็นผู้้�นำำ�ทางการปฏิิวััติิ ผู้้�ที่่�
อยู่่�ในอุุดมการณ์์ที่่�ถููกต้้อง การเป็็นฝ่่ายที่่�ดีีผู้้�อยู่่�ข้้างประชาชน วาทกรรมที่่�ประธานเหมาใช้้
สื่่�อสารครอบงำ��อุุดมการณ์์แก่่กลุ่่�มเยาวชนเรดการ์์ดและกลุ่่�มทหารปลดแอกจึึงเป็็นการกุุม
อำำ�นาจทางแนวคิิดแบบเบ็็ดเสร็็จที่่�เหนืือกว่่าฝ่่ายตรงข้้าม ซึ่่�งเป็็นการแสดงอำำ�นาจสััญลัักษณ์์
(symbolic power) ที่่�ใช้้ภาษาผ่่านตััวบทเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการสื่่�อสาร ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับความคิิดของปฐม ทรััพย์์เจริิญ และพวงชมพูู โจนส์์ ที่่�ว่่า กระบวนการแสดงอำำ�นาจ
สััญลัักษณ์์ เป็็นปฏิิบััติิการที่่�ก่่อให้้เกิิดกระบวนการกระทำำ�กัันทางสัังคม (social action)
อัันเป็็นตััวกำำ�หนดพฤติิกรรมของผู้้�ที่่�มาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวข้้องด้้วย (ปฐม ทรััพย์์เจริิญ และ
พวงชมพูู โจนส์์, 2557: 315-318) นั่่�นคืือกลุ่่�มเยาวชนเรดการ์์ดที่่�ถููกครอบงำ��ด้้วยอำำ�นาจ
ทางภาษาในการดำำ�เนิินการปฏิิวััติิและทำำ�ลายสี่่�เก่่า (การทำำ�ลายล้้างวััฒนธรรม ประเพณีี
ความคิิดแบบสัังคมศัักดิินา และนิิสััยแบบเก่่า) รวมถึึงการวิิพากษ์์กลุ่่�มคนที่่�เป็็นปฏิิปัักษ์์
ต่่อพรรคตลอดเหตุุการณ์์ปฏิิวััติิวััฒนธรรม
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ข้้อเสนอแนะการวิิจััย
งานการศึึกษาวิิจััยในครั้้�งนี้้�เป็็นการศึึกษากระบวนการตีีความภาพตััวแทน
ของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ในหนัังสืือปกแดง คติิพจน์์เหมาเจ๋๋อตง ซึ่่�งเป็็นเพีียงภาพในมิิติิ
เดีียวที่่�สะท้้อนภาพเหตุุการณ์์ในช่่วงปฏิิวััติิวััฒนธรรมของจีีนขณะหนึ่่�งเท่่านั้้�น ผู้้�สนใจยััง
สามารถศึึกษาข้้อมููลจากเอกสารอื่่�น ๆ อาทิิ ภาพโฆษณาชวนเชื่่�อ หนัังสืือพิิมพ์์ เพื่่�อให้้เห็็น
ปรากฏการณ์์ที่่�รอบด้้านมากยิ่่�งขึ้้�น
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บทคัดย่อ

บทความนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษากระบวนการสร้้างและนิิยามความหมายให้้กับั
ข้้าราชการที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในด้้านการปกครองในสมััยของสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ
ที่่�ทรงดำำ�รงตำำ�แหน่่งเสนาบดีีกระทรวงมหาดไทย โดยใช้้วิิธีีการวิิเคราะห์์ทางประวััติิศาสตร์์
ซึ่่�งพบว่่ากระบวนการสร้้างและนิิยามความหมายดัังกล่่าวอยู่่�บนเงื่่�อนไขสำำ�คััญ คืือการ
เปลี่่�ยนแปลงความคิิดเกี่่�ยวกัับการปกครองอัันนำำ�ไปสู่่�การสร้้างระบบการปกครองแบบใหม่่
ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดความต้้องการข้้าราชการที่่�ชำำ�นาญในงานเทคนิิคเฉพาะด้้านงานปกครอง และ
ความต้้องการข้้าราชการที่่�ทำำ�หน้้าปกครองที่่�เป็็นผู้้�มีีความจงรัักภัักดีีต่่อพระมหากษััตริิย์์
นำำ�ไปสู่่�การสร้้างข้้าราชการและสร้้างระบบคุุณค่่าใหม่่มากำำ�กัับให้้ข้้าราชการนัักปกครอง
ต้้องประกอบไปด้้วยองค์์ประกอบสี่่�ประการคืือ ความจงรัักภัักดีีต่อ่ พระมหากษััตริิย์์ มีีความ
รู้้�ในศาสตร์์สมััยใหม่่ มีีความฉลาดในการประสานผลประโยชน์์ และรู้้�ความเปลี่่�ยนแปลงใน
ท้้องที่่�ของตน ซึ่่�งแนวคิิดดัังกล่่าวยัังถููกผลิิตซ้ำำ��และยัังเป็็นความหมายสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งของ
ข้้าราชการนัักปกครองในปััจจุุบััน
คำำ�สำำ�คัญ
ั : ข้้าราชการนัักปกครอง กระทรวงมหาดไทย สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ
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บทความนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของวิิทยานิิพนธ์์เรื่่�อง การเปลี่่�ยนแปลงทางความคิิดและการปฏิิบัติั กิ ารของข้้าราชการนัักปกครอง พ.ศ. 2516 - 2540
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The purpose of this article is to investigate the formation and
definition of government officers during the period when Prince Damrong
Rajanubhab took office as minister of interior. Using a historical approach,
this study found that the formation and definition were underlined by an
essential condition–the change of administrative concept. It led to the
creation of the modern administrative system, which needed government
officers who were skilled in specialized administration techniques and loyal
to the king. This change required the creation of government officers and
the new value system to direct them. Government officers must adhere to
these four values: loyalty to the king, knowledge of modern science, be wise
in compromising interests, know the changes in their locality. These values
have been reproduced and reinforced in defining government officers until
the present time.
Keywords: Government Officer, Ministry of Interior, Prince Damrong
Rajanubhab
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ในปััจจุุบัันแม้้ว่่าจะมีีการศึึกษาระบบราชการ และข้้าราชการในสัังคมไทยเป็็น
จำำ�นวนมาก แต่่ยังั มีีบางมิิติที่่�ิ ไม่่ได้้รับั ความสนใจ ซึ่่�งในงานศึึกษาเรื่่�อง (สถานภาพของความ
รู้้�ทางประวััติิศาสตร์์ว่่าด้้วยรััฐและรััฐบาลไทย) (นคริินทร์์ เมฒไตรรััตน์์, 2547) ได้้ชี้้�ให้้เห็็น
ว่่ า งานศึึ ก ษาที่่�เกี่่�ยวกัั บ รัั ฐ และระบบราชการไทยที่่�ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ ข้้ า ราชการ
ระดัับกลาง และระดัับล่่างนั้้�น ยัังไม่่ได้้รัับความสนใจและศึึกษาอย่่างเป็็นระบบมาก
เพีียงพอ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ที่่�มีใี นจำำ�นวนไม่่มากนั้้�นก็็อยู่่�ภายใต้้กรอบของ “รััฐและระบบราชการ”
หรืือ “อำำ�มาตยาธิิปไตย”(Bureaucratic Polity) ของ Fred W. Riggs ซึ่่�งให้้ภาพของระบบ
ราชการที่่�เป็็นปึึกแผ่่นไม่่ค่่อยมีีการเปลี่่�ยนแปลง และมีีเสถีียรภาพทางอำำ�นาจสููง ข้้ออ่่อน
ของการมองเช่่นนี้้�ทำำ�ให้้งานศึึกษากลุ่่�มนี้้�ละเลยที่่�จะพิิจารณาด้้านที่่�มีีความหลากหลาย และ
มีีพลวััตสููงในระบบราชการ ซึ่่�งกลุ่่�มข้้าราชการต่่าง ๆ ได้้มีีการปะทะ ประสาน ช่่วงชิิง
งบประมาณ และอำำ�นาจนำำ�ในระบบราชการ และในเรื่่�องของบทบาทในการท้้าทายพลัังใน
ระบบราชการของคนกลุ่่�มอื่่�นอย่่าง กลุ่่�มทุุนนัักธุุรกิิจ นัักการเมืือง และกลุ่่�มประชาชน
ซึ่่�งความเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวหากได้้รับั การศึึกษามากขึ้้�นย่่อมช่่วยให้้เข้้าใจการเปลี่่�ยนแปลง
เคลื่่�อนไหวของรััฐ และระบบราชการที่่�ผ่่านมาจนถึึงปััจจุุบัันได้้ลึึกซึ้้�งขึ้้�น
	ดัังนั้้�น ผู้้�เขีียนจึึงเลืือกที่่�จะศึึกษากลุ่่�มข้้าราชการซึ่่�งสัังกััดในกระทรวงมหาดไทย
เป็็นกลุ่่�มข้้าราชการที่่�เกิิดขึ้้�นพร้้อม ๆ กัับการสร้้างระบบราชการแบบใหม่่ในสมััยรััชกาล
ที่่� 5 ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั และเกี่่�ยวข้้องกัับกิิจการของรััฐอย่่างมาก โดยต่่อไปจะเรีียก
ข้้าราชการกลุ่่�มนี้้�ว่่า “ข้้าราชการนัักปกครอง” เพื่่�อใช้้เป็็นรากฐานไปสู่่�การทำำ�ความเข้้าใจใน
มิิติิอื่่�น และทำำ�ความเข้้าใจกัับความเปลี่่�ยนแปลงในข้้าราชการนัักปกครองในช่่วงเวลาอื่่�น
บทความนี้้�จึึงจะพิิจารณากระบวนการสร้้างข้้าราชการนัักปกครองในสมััยของสมเด็็จกรม
พระยาดำำ�รงราชานุุภาพ ผู้้�ทรงมีีอิิทธิิพลต่่อการวางรากฐานของกระทรวงมหาดไทย และ
การสร้้างข้้าราชการนัักปกครองว่่าเกิิดขึ้้�นบนเงื่่�อนไขใด และจะต้้องประกอบไปด้้วย
คุุณสมบััติิอย่่างไร
จากวััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าวในบทความนี้้�จะใช้้วิิธีีการศึึกษาแบบวิิเคราะห์์ทาง
ประวััติิศาสตร์์โดยศึึกษาผ่่านเอกสารชั้้�นต้้น และชั้้�นรองที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสมเด็็จกรมพระยา
ดำำ�รงราชานุุภาพ กระทรวงมหาดไทย และข้้าราชการนัักปกครอง โดยแบ่่งประเด็็นที่่�เกี่่�ยว
เนื่่�องกัันเป็็นสองส่่วนดัังนี้้� ส่่วนที่่�หนึ่่�ง กำำ�เนิิดระบบราชการสมััยใหม่่และกระทรวง
มหาดไทย ซึ่่�งต้้องการชี้้�ให้้เห็็นการเปลี่่�ยนแปลงของความคิิด และจิินตนาการในเรื่่�องของ
เวลา และการปกครองรููปแบบใหม่่ ที่่�รวมกัับความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี และความรู้้�สมััย
ใหม่่อัันนำำ�ไปสู่่�การสร้้างแบบแผนการบริิหารราชการ และสร้้างคนกลุ่่�มใหม่่เพื่่�อทำำ�งานใน
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ระบบดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ทั้้�งกระทรวงมหาดไทย และข้้าราชการภายในกระทรวงมีีความ
เปลี่่�ยนแปลงไปจากสมััยก่่อนหน้้า ส่่วนที่่�สอง สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพกัับการ
สร้้าง และกำำ�กัับดููแล “นัักปกครอง” ในส่่วนนี้้�จะเน้้นลงไปที่่�การสร้้างข้้าราชการนััก
ปกครองภายใต้้การกำำ�กัับดููแลของสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงฯ ในเรื่่�องของการวางรากฐาน
ทางความคิิด และการทำำ�งานของข้้าราชการนัักปกครองทั้้�งการให้้ความรู้้� วิิธีีการทำำ�งาน
ตลอดจนการกำำ�กับั ควบคุุมผ่่านระบบคุุณค่่าแบบใหม่่ และภายใต้้กระบวนการเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้
เกิิดข้้าราชการนัักปกครองขึ้้�นมา รองรัับการขยายงานปกครองไปยัังหััวเมืือง และช่่วยให้้
อำำ�นาจการปกครองรวมศููนย์์อยู่่� ภายใต้้ส่่วนกลางเกิิดขึ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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กำำ�เนิิดระบบราชการสมััยใหม่่และกระทรวงมหาดไทย
การปฏิิรููประบบราชการ และการปกครองในรััชสมััยของพระบาทสมเด็็จ
พระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวนั้้�น สััมพัันธ์์กัันอย่่างแยกไม่่ออกกัับความคิิดที่่�เกี่่�ยวกัับระบบ
ราชการ การปกครองใหม่่ ทั้้�งนี้้�หลัังจากที่่�เกิิดระบบราชการแบบใหม่่ ก็็ได้้เกิิดกลุ่่�มคนที่่�
เรีียกว่่า “ข้้าราชการอาชีีพ” ขึ้้�น การทำำ�ความเข้้าใจกัับข้้าราชการนัักปกครองในยุุคต้้นนี้้�จึึง
จำำ�เป็็นต้้องพิิจารณาพื้้�นฐานเหล่่านี้้�ก่่อน
ในเบื้้�องต้้นเราอาจเริ่่�มต้้นในจุุดที่่�สััมพัันธ์์ยิ่่�งกัับการ “ทำำ�ราชการ” อย่่างใน
ประเด็็นเกี่่�ยวกัับการรัับรู้้�เรื่่�องเวลา ใน (การเปลี่่�ยนแปลงโลกทััศน์์ของชนชั้้�นผู้้�นำำ�ไทยตั้้�งแต่่
รััชกาลที่่� 4 - พ.ศ. 2475) (อรรถจัักร์์ สััตยานุุรัักษ์์, 2538) ได้้ชี้้�ให้้เห็็นถึึงความเปลี่่�ยนแปลง
ของการรัับรู้้�เรื่่�องเวลา โดยความเปลี่่�ยนแปลงเกิิดจากการที่่�ชนชั้้�นนำำ�2 จิินตนาการถึึงเวลา
ที่่�มีีลัักษณะแตกต่่างไปจากการจิินตนาการถึึง “เวลา” ในช่่วงก่่อนหน้้า การเปลี่่�ยนแปลง
การรัับรู้้�เวลานี้้�นำำ�ไปสู่่�การคิิดในเชิิงก้้าวหน้้า และตระหนัักในศัักยภาพในการกระทำำ�การของ
มนุุษย์์มากขึ้้�น โดยจากแบบเดิิมที่่�เป็็นเวลาที่่�ถููกกำำ�หนดโดยเทพ และคติิทางพุุทธศาสนาที่่�
ว่่ามนุุษย์์ล่่องลอยไปตามสายน้ำำ��แห่่งพรหมลิิขิิต และเวรกรรม การแก้้ไขชะตาชีีวิิตในชาติินี้้�
มีีเพีียงการบำำ�เพ็็ญเพีียร สะสมบุุญเพื่่�อชาติิหน้้า กรรมดีีจะลิิขิติ ชีีวิติ ของตนให้้เจริิญงอกงาม
ขึ้้�น ได้้แปรเปลี่่�ยนกลายเป็็นเวลาของมนุุษย์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามการกระทำำ�ของมนุุษย์์เอง
การกระทำำ�นั้้�นจึึงสามารถเห็็นผลได้้ในช่่วงชีีวิิตนี้้� และเมื่่�อสำำ�นึึกทางเวลานี้้�เปลี่่�ยนไปจึึง
ส่่งผลนำำ�ไปสู่่�การเคลื่่�อนไหว และเปลี่่�ยนแปลงในความคิิดอื่่�น ๆ อัันนำำ�มาสู่่�ความเปลี่่�ยนแปลง
ในมิิติิต่่าง ๆ ของสัังคมด้้วย
นอกจากนี้้�ยัังรวมถึึงผู้้�คนชั้้�นอื่่�นที่่�ได้้สัมั ผััส สััมพัันธ์์ และตระหนัักถึึง “ศัักยภาพของมนุุษย์์” ผ่่านการดำำ�รงชีีวิติ ที่่�ผ่า่ นระบบเศรษฐกิิจเงิินตรา
และวิิธีคิี ดิ แบบทุุนนิิยม ทำำ�ให้้เกิิดความรู้้�สึกึ อย่่างหนึ่่�งว่่าตนก็็มีส่ี ว่ นร่่วมในการก่่อให้้เกิิดความเจริิญก้้าวหน้้าในบ้้านเมืือง และสัังคมที่่�ตนอยู่่� โดยมิิใช่่
เป็็นภาระของผู้้�ปกครองแต่่เพีียงฝ่่ายเดีียว
2
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ในขณะเดีียวกัันนอกจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้านสำำ�นึึกทางเวลาแล้้ว สิ่่�งสำำ�คััญอีีก
อย่่างหนึ่่�งคืือความก้้าวหน้้าของเทคโนโลยีี และการจิินตนาการถึึงการปกครองผ่่าน
องค์์ความรู้้�ที่่�พััฒนาขึ้้�น ตััวอย่่างเช่่น สถิิติิศาสตร์์ มานุุษยวิิทยา และอื่่�น ๆ3 ทำำ�ให้้การรัับรู้้�
ของชนชั้้�นนำำ�เกี่่�ยวกัับการปกครองเปลี่่�ยนแปลงไป นำำ�ไปสู่่�การคิิดเกี่่�ยวกัับการปกครอง
แบบใหม่่ ทั้้�งระบบการจััดเก็็บภาษีี และการบริิหารงานปกครอง ที่่�จะต้้องขยายขอบเขตไป
มากกว่่าการกำำ�กัับโดยอ้้อมแบบเดิิม อย่่างวิิธีีการปกครองแบบกิินเมืือง เมืืองประเทศราช
และการประมููลภาษีีโดยเจ้้าภาษีีนายอากร เป็็นต้้น แต่่ได้้เปลี่่�ยนไปเป็็นการกำำ�กัับโดยตรง
จากผู้้�แทนต่่างพระเนตรพระกรรณขององค์์กษััตริิย์์ ซึ่่�งความเป็็นไปได้้ และความพร้้อม
เหล่่านี้้�ล้้วนแต่่เป็็นผลจากการเปลี่่�ยนแปลงเศรษฐกิิจ สัังคม ประกอบกัับการผสานความรู้้�
เดิิมกัับความรู้้� และเทคโนโลยีีที่่�มาจากตะวัันตก4 สิ่่�งที่่�ชี้้�ให้้เห็็นถึึงความเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้�
ในหมู่่�ขุุนนางข้้าราชการและองค์์กษััตริิย์์ ซึ่่�งจะเห็็นได้้จากความต่่อไปนี้้�
จากรายงานของพระศรีีสิิงหเทพซึ่่�งรััชกาลที่่�ห้้า ได้้ทรงมีีพระราชปรารภถึึงว่่า
“อนึ่่ง� ได้้เห็็นในรีีโปตพระยาศรีีสิิงหเทพ …ว่่าได้้ปฤกษากัับเจ้้าหมื่่�นไวยฯ ว่่าเป็็น
เมืืองประเทศราช ควรจะกดเอาให้้อยู่่ใ� นอำำ�นาจกรุุงเทพฯ เมืืองประเทศราชไม่่ต้้องเสีียภาษีี
อากรอัันใดจึึงควรเกณฑ์์ให้้เต็็มมืือ คำำ�ที่่�ว่่าอย่่างนี้้�ก็็เป็็นความจริิงอยู่่�...” (เจ้้าพระยาสุุรศัักดิ์์�
มนตรีี, 2504: 227)
จากพระราชปรารภของรััชกาลที่่�ห้้า ที่่�ทรงมีีต่่อเจ้้าหมื่่�นไวยวรนารถ ความว่่า
“…คนทั้้�งแผ่่นดิินตั้้ง� ตาคอยดููคอยฟัังอยู่่ทั้้� ง� นั้้�น ทั้้�งการที่่ไ� ด้้จัดั ทำำ�ไปแล้้วนี้้� ก็็เพราะ
มีีความประสงค์์จะจััดกำำ�ลัังของบ้้านเมืืองให้้แข็็งแรงกวดขัันขึ้้�น ทั้้�งจะเปลี่่�ยนแปลงการทั้้�ง
ปวงให้้เจริิญขึ้้น� สมกาลสมสมััยด้้วย อนึ่่ง� ในเวลานี้้�เงิินรายได้้ของแผ่่นดิินที่่จ� ะเก็็บเข้้ายัังท้้อง
พระคลัังมหาสมบััตินั้้ิ �นในปีีหนึ่่�งก็็เก็็บได้้ไม่่กี่่ล้� ้านบาท เพราะภาษีีอากร เป็็นต้้นว่่า ภาษีีฝิ่่�น,
ภาษีีสุุรา, ภาษีีเข้้า, ภาษีีเบ็็ดเสร็็จ, ภาษีีร้้อยชัักสามก็็ตกอยู่่�ในเงื้้�อมมืือของพวกเสนาบดีีทั้้�ง
นั้้�น การที่่เ� ราคิิดหาทหารขึ้้�นสมััครขึ้้�นก็็เพื่่�อจะให้้เป็็นกำำ�ลังั แผ่่นดิิน จะได้้คิดิ จััดการแบบอย่่าง
ราชการเสีียใหม่่ ให้้เป็็นประเพณีีและลงระเบีียบเรีียบร้้อยต่่อไป...” (เจ้้าพระยาสุุรศัักดิ์์�
มนตรีี, 2504: 105)
และจากพระราชหััตถเลขาในรััชกาลที่่�ห้้า ซึ่่�งมีีต่่อสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รง
ราชานุุภาพว่่า “…ต้้องอาศััยความปกครอง ให้้ราษฎรได้้ทำำ�มาหากิินโดยสะดวก ได้้รัับผล
ประโยชน์์อัันเกิิดขึ้้�นจากแผ่่นดิิน ซึ่่�งจะได้้มาเสีียภาษีีอากรจึึงจะเป็็นกำำ�ลัังบ้้านเมืืองได้้...”
(กระทรวงมหาดไทย: 146-148)
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	ดัังนั้้�น จึึงไม่่ใช่่เรื่่�องแปลกหากองค์์กษััตริิย์์ และเหล่่าขุุนนางที่่�ตระหนัักถึึง
ความก้้าวหน้้าในบ้้านเมืืองของตนว่่าสามารถเกิิดขึ้้�นได้้ในชาติินี้้� จะแสวงหาระบบบริิหาร
งานแบบใหม่่ที่่�ลดความซัับซ้้อนแต่่ทรงประสิิทธิิภาพขึ้้�น และการวางระเบีียบภายใต้้การ
กำำ�กัับแบบเดีียวกัันจะทำำ�ให้้การรีีดเร้้นศัักยภาพไปสู่่�ความก้้าวหน้้าได้้สููงกว่่าการกำำ�กัับโดย
อ้้ อ มอย่่ า งเห็็ น ได้้ ชัั ด แม้้ ค วามล่่ า ช้้ า จะเกิิ ด ขึ้้�นบ้้ า งบางกรณีี ใ นการเตรีี ย มเข้้ า สู่่�การ
เปลี่่�ยนแปลงระบบการปกครอง และระบบราชการแบบใหม่่นี้้� ประการหนึ่่�งก็็เนื่่�องมาจาก
ความพร้้อมเรื่่�องที่่�จะต้้องลงทุุนทั้้�งกำำ�ลัังพระราชทรััพย์์ และงบประมาณแผ่่นดิินต่่อการได้้
รัับผลประโยชน์์ตอบแทนในระดัับที่่�จะไม่่ทำำ�ให้้ส่่วนกลางได้้รัับประโยชน์์น้้อย หรืือเสีียดุุล
ไปมากจนเกิินไปในแง่่ของการคลััง และอีีกประการหนึ่่�งคืือการขยายขอบเขตวงอำำ�นาจการ
ปกครองออกไปนี้้� ระบบต้้องการคนทำำ�งานที่่�มีีความรู้้� มีีความภัักดีี และทำำ�งานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพเป็็นจำำ�นวนมาก เพื่่�อจะให้้การดำำ�เนิินงานรวมอำำ�นาจนี้้�ราบรื่่�นและไม่่เกิิดความ
ขััดแย้้ง และก่่อความเสีียหายแก่่รััฐบาลกลางในกรุุงเทพ
โดยหลัังจากที่่�รััชกาลที่่�ห้้าได้้ทรงทดลองจััดระเบีียบเสนาบดีีขึ้้�นมาใหม่่แล้้ว
เมื่่�อวัันที่่� 1 เมษายน พ.ศ. 2435 พระองค์์จึึงได้้ทรงมีีพระบรมราชโองการตั้้�งกระทรวงขึ้้�น
มาให้้มีศัี กั ดิ์์�เสมอกััน โดยมีีเสนาบดีีเป็็นผู้้�บัังคัับบััญชาสููงสุุดทั้้�ง 12 กระทรวง ประกอบไปด้้วย
กระทรวงพระคลัังมหาสมบััติิ กระทรวงยุุทธนาธิิการ กระทรวงยุุติธิ รรม กระทรวงธรรมการ
กระทรวงโยธาธิิการ กระทรวงมุุรธาธร กระทรวงการต่่างประเทศ กระทรวงเกษตราธิิการ
กระทรวงนครบาล กระทรวงวััง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย โดยในช่่วงแรก
ยัังแบ่่งการปกครองหััวเมืืองฝ่่ายเหนืือ ฝ่่ายใต้้ และเมืืองท่่าให้้อยู่่�ในอำำ�นาจของกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่่างประเทศตามลำำ�ดัับ แต่่ต่่อมาในวัันที่่�
23 ธัันวาคม พ.ศ. 2437 ทรงมีีพระบรมราชโองการประกาศให้้แยกอำำ�นาจการปกครอง
หัั ว เมืื อ งฝ่่ า ยใต้้ และเมืื อ งท่่ า ให้้ ม าขึ้้�นอยู่่�กัั บ อำำ� นาจของกระทรวงมหาดไทยเพีี ย ง
กระทรวงเดีียว เท่่ากัับว่่าทำำ�ให้้กระทรวงมหาดไทยมีีอำำ�นาจครอบคลุุมอย่่างไพศาลทั่่�ว
พระราชอาณาเขต ซึ่่�งเว้้นแต่่เพีียงกรุุงเทพมหานคร และเมืืองใกล้้เคีียงเท่่านั้้�นที่่�ยัังสัังกััดอยู่่�
กัับกระทรวงนครบาล ทำำ�ให้้การก่่อตั้้�งกระทรวงมหาดไทยในนี้้�มีีเป้้าหมายชััดเจนว่่า
“ในสมัั ย ที่่� ส มเด็็ จ กรมพระยาดำำ�ร งราชานุุ ภ าพทรงดำำ�ร งตำำ� แหน่่งเสนาบดีี
กระทรวงมหาดไทย ประเทศสยามได้้เริ่่�มปกครองหััวเมืืองโดยหลัักที่่�ว่่า อำำ�นาจของการ
ปกครองควรจะเข้้ามารวมอยู่่�จุุดเดีียวกัันหมดซึ่่�งหมายความว่่า รััฐบาลกลางจะไม่่ให้้การ
บัังคัับบััญชาหััวเมืืองกระจายไปอยู่่�กัับกระทรวงสามกระทรวง และจะไม่่ยอมให้้เจ้้าเมืือง
ต่่าง ๆ มีีอธิิปไตยอย่่างที่่�ได้้มีีมาในอดีีต…” (เตช บุุนนาค, 2524: 22)
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การเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งเสนาบดีีกระทรวงมหาดไทยของสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รง
ราชานุุภาพ เพื่่�อให้้ตอบสนองต่่อเป้้าหมายดัังกล่่าวนี้้� กระทรวงมหาดไทยได้้ปรัับเปลี่่�ยน
ระบบการบริิ ห ารงานภายในกระทรวงใหม่่ ใ ห้้ ทัั น สมัั ย ขึ้้�นแต่่ ก็็ ยืื น บนพื้้�นฐานของ
การปรัับเปลี่่�ยนของเดิิมที่่�มีีอยู่่� โดยเริ่่�มต้้นแบ่่งหน่่วยงานออกเป็็น 3 กรม อัันได้้แก่่
กรมมหาดไทยกลาง มีีหน้้าที่่�จััดการงานทั่่�วไปของกระทรวง กรมมหาดไทยฝ่่ายเหนืือ มีีหน้้า
ที่่�ในการปราบปรามเหตุุอาชญากรรม และเรื่่�องคดีีความ กรมพลััมภััง มีีหน้้าที่่�ในการปกครอง
ท้้องที่่� ซึ่่�งในปััจจุุบันั ก็็คือื กรมการปกครอง และก็็ได้้ขยายส่่วนงานออกไปมากขึ้้�นตามลำำ�ดับั
ในส่่วนราชการส่่วนภููมิิภาคก็็มีีการจััดระเบีียบการปกครองมณฑลขึ้้�นมาใหม่่เรีียกว่่า
“มณฑลเทศาภิิบาล” ซึ่่�งแบ่่งการปกครองออกเป็็น 5 ระดัับลดหลั่่�นลงไป อัันได้้แก่่ ระดัับ
มณฑล ระดัับเมืือง ระดัับแขวง (อำำ�เภอ) ระดัับตำำ�บล และหมู่่�บ้้าน
ภายใต้้ ก ารกำำ�กัั บ ดูู แ ลของสมเด็็ จ กรมพระยาดำำ� รงราชานุุ ภ าพ กระทรวง
มหาดไทยมีีภาระงานเกี่่�ยวพัันไปถึึง งานด้้านการปกครอง งานด้้านที่่�ดิิน งานราชทััณฑ์์
งานโทรเลข งานด้้านรัักษาความสงบเรีียบร้้อย งานด้้านอััยการ งานด้้านการสาธารณสุุข
งานด้้านป่่าไม้้ งานด้้านเหมืืองแร่่ และงานด้้านภาษีีอากร รวมไปถึึงภาระงานที่่�จะต้้องจััดการ
แทน และช่่ ว ยเหลืื อ กระทรวงอื่่�นขยายส่่ ว นงานไปยัั ง หัั ว เมืื อ งต่่ า ง ๆ ดัั ง รัั บ สั่่�งของ
รััชกาลที่่� 5 ความว่่า
“กระทรวงเสนาบดีีอื่่�น ๆ กำำ�ลัังจััดระเบีียบราชการกระทรวงในกรุุงเทพฯ
ยัังไม่่สามารถจะจััดการแผนกกระทรวงนั้้�น ๆ ออกไปถึึงหััวเมืืองได้้ แต่่เห็็นว่่าไม่่ควรรอ
การทะนุุบำำ�รุุงหััวเมืืองไว้้ จนกว่่ากระทรวงการแผนกนั้้�น ๆ ออกไปจััดการได้้เอง การใด
ควรทะนุุบำำ�รุุงอย่่างใดซึ่่�งควรจะจััดตามหััวเมืืองได้้ให้้กระทรวงมหาดไทยจััดการตามนั้้�นไป
ทีีเดีียว” (กรมมหาดไทย, 2505: 65)
จากภารกิิจของกระทรวงมหาดไทยข้้างต้้นจึึงทำำ�ให้้กระทรวงมีีภาระงาน และ
อำำ�นาจในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ มาก ทำำ�ให้้ต้อ้ งการกำำ�ลังั คนซึ่่�งจะเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ของ
การทำำ�งานในระบบเป็็นจำำ�นวนมาก นำำ�ไปสู่่�การดึึงผู้้�คนเข้้ามาสู่่�ระบบราชการจำำ�นวนมาก
ทั้้�งเจ้้านาย และสามััญชน จึึงเกิิดการขยายตััวของระบบการศึึกษาแผนใหม่่ซึ่่�งตอบสนองต่่อ
การฝึึกคนเพี่่�อทำำ�ราชการแบบใหม่่ ที่่�จะต้้องเต็็มไปด้้วยความจงรัักภัักดีีต่่อราชสำำ�นััก
กรุุงเทพฯ โดยเฉพาะ และมุ่่�งมั่่�นกระทำำ�การให้้ “บ้้านเมืือง” ขององค์์กษััตริิย์เ์ จริิญก้้าวหน้้า
ไปมากกว่่าจะเป็็นความสำำ�เร็็จในหน้้าที่่�การงานของตนเพีียงอย่่างเดีียว กระบวนการเหล่่า
นี้้�นำำ�ไปสู่่�การเกิิดขึ้้�นของการสร้้างความคิิดเรื่่�อง “ข้้าราชการอาชีีพ” ที่่�อยู่่�ภายใต้้อุดุ มการณ์์
แบบสมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์ซึ่่�งได้้สถาปนาระบบคุุณค่่าในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� และมีีระบบ
เกีียรติิยศมารองรัับที่่�แตกต่่างออกไปจากระบบกิินเมืืองแบบเดิิม ทั้้�งนี้้�ประกอบกัับระบบ
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แบบใหม่่นี้้�ได้้ลดโอกาสหาผลประโยชน์์ผ่่านระบบราชการโดยตรง ซึ่่�งเป็็นวิิธีีเดิิม ทำำ�ให้้การ
ก้้าวหน้้าของข้้าราชการอาชีีพฝากอยู่่�กัับการได้้เลื่่�อนชั้้�นเงิินเดืือน การได้้รับั เหรีียญตรา และ
บรรดาศัักดิ์์� ที่่�กำำ�หนดมาจากส่่วนกลาง จึึงทำำ�ให้้พร้้อมที่่�จะย้้ายออกจากพื้้�นที่่�ที่่�ตััวเองถืือ
กำำ�เนิิดเพื่่�อไปทำำ�งานได้้ในทุุกพื้้�นที่่� ประกอบกัับความต้้องการความรู้้�ทั่่�วไปที่่�สููงขึ้้�นอย่่าง
การอ่่านออกเขีียนได้้ การเข้้าใจภาษาต่่างประเทศ และความรู้้�เฉพาะทางอื่่�น ๆ ทำำ�ให้้
ส่่วนใหญ่่ของข้้าราชการนัักปกครองมัักจะมาจากกลุ่่�มชนชั้้�นที่่�สามารถเข้้าถึึงระบบการศึึกษา
ทำำ�ให้้ข้้าราชการส่่วนใหญ่่ประกอบไปด้้วยเจ้้านาย พระราชวงศ์์ และบุุตรหลานของบรรดา
ผู้้�ที่่�เคยรัับราชการมาก่่อนทั้้�งจากในส่่วนกลาง และจากผู้้�ปกครองเดิิมในท้้องที่่�นั้้�น ๆ5
	ดัังนั้้�น จะเห็็นได้้ว่า่ ในภาพกว้้างท่่ามกลางความเปลี่่�ยนแปลงของสัังคมในขณะนั้้�น
ข้้าราชการนัักปกครองเกิิดขึ้้�นมาบนฐานของการมีีสำำ�นึกึ ทางเวลาแบบใหม่่ จิินตนาการเกี่่�ยว
กัับการปกครองด้้วยองค์์ความรู้้�ใหม่่ ๆ และรัับเอาแนวคิิดข้้าราชการอาชีีพซึ่่�งสััมพัันธ์์อยู่่�กัับ
ระบบเกีียรติิยศใหม่่ ซึ่่�งวิิธีีคิิดเหล่่านี้้�ยืืนบนฐานของการเชื่่�อมั่่�นในศัักยภาพของมนุุษย์์ซึ่่�ง
สามารถร่่ ว มพัั ฒ นาชีี วิิ ต และบ้้ า นเมืื อ งของตน จึึ ง พร้้ อ มที่่�กลายเป็็ น ส่่ ว นหนึ่่�งของ
ความเปลี่่�ยนแปลงใหม่่นี้้�
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สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพกัับการสร้้าง “นัักปกครอง”
	ภููมิิหลัังของสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ
สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพมีีอิิทธิิพลต่่อการวางแบบแผนการทำำ�งาน
และเทคนิิควิิธีีการปกครองของกระทรวงมหาดไทยมาก ประกอบกัับการที่่�ทรงเป็็นผู้้�วาง
ระบบการคััดเลืือก ฝึึกหััด และส่่วนหนึ่่�งยัังคงถููกใช้้เป็็นแนวทางของกระทรวงมหาดไทยอยู่่�
จนถึึงปััจจุุบััน ความสำำ�เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�นโดยสาเหตุุหนึ่่�งก็็เพราะพระองค์์มีีเวลาที่่�จะทรงคิิด
วางแผนดำำ�เนิินการต่่าง ๆ เนื่่�องจากทรงดำำ�รงตำำ�แหน่่งเสนาบดีีอย่่างยาวนานกว่่าเสนาบดีี
หรืือ รััฐมนตรีีคนใด และอีีกสาเหตุุหนึ่่�งคืือทรงได้้รับั พระราชทานอำำ�นาจจากพระเจ้้าอยู่่�หััว
รััชกาลที่่� 5 ให้้กำำ�กัับราชการในกระทรวงอย่่างค่่อนข้้างเด็็ดขาด และหากมีีเรื่่�องที่่�จะต้้อง
ตััดสิินชี้้�ขาดรััชกาลที่่� 5 ก็็ทรงคล้้อยตามความเห็็นของพระองค์์เป็็นส่่วนใหญ่่
	ดัังนั้้�นการทำำ�ความเข้้าใจการสร้้างข้้าราชการนัักปกครองนี้้� ด้้านหนึ่่�งต้้องเข้้าใจ
พื้้�นฐาน กลวิิธีคิี ดิ ของครูู หรืือพระบิิดาของกระทรวงมหาดไทยนี้้�เป็็นพื้้�นเสีียก่่อน โดยสมเด็็จ
กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพในด้้านส่่วนพระองค์์ พระองค์์ได้้รัับการศึึกษาในราชสำำ�นััก
ยกตััวอย่่างเช่่น เจ้้าราชภาคิินัยั (เมืืองชื่่�น ณ เชีียงใหม่่)เจ้้านายเชีียงใหม่่ที่่�ถูกู ส่่งไปเล่่าเรีียน และฝึึกราชการในกระทรวงมหาดไทยภายใต้้การ
ดููแลของสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ (อนุุ เนิินหาด. ปออุ๊๊�ยแม่่อุ๊๊�ยเล่่าไว้้. (เชีียงใหม่่ : นพบุุรีกี ารพิิมพ์์. 2554))
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แม้้ไม่่เคยได้้ไปรัับการศึึกษาในต่่างประเทศ แต่่พระองค์์เรีียนรู้้�และมีี “ประสบการณ์์” ที่่�จะ
เห็็นโลกผ่่านการอ่่าน โดยเฉพาะเอกสารเกี่่�ยวกัับความรู้้�ในการปกครองอาณานิิคมของชาติิ
ตะวัันตก6 การได้้สัมั ผััสกัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ นำำ�ไปสู่่�การก่่อตััวของวิิธีคิี ดิ เกี่่�ยวกัับระบบ
ราชการ และระบบการปกครองแบบใหม่่ดัังที่่�ได้้กล่่าวไปแล้้ว
นอกไปจากการศึึกษาแบบปกติิและการอ่่านแล้้ว ความรู้้�ของพระองค์์เกิิดจาก
การเดิินทางเป็็นราชทููตพิิเศษติิดต่่อพบปะกัับชาวต่่างประเทศ และการรัับตำำ�แหน่่งหน้้าที่่�
สำำ�คััญที่่�ต้้องอาศััยความรู้้�แผนใหม่่ เช่่น การจััดการการศึึกษาโรงเรีียนมหาดเล็็กเมื่่�อคราว
เป็็นผู้้�บัังคัับการทหารมหาดเล็็กซึ่่�งในอนาคตลููกศิิษย์์หลายคนได้้เข้้ามาเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญใน
กระทรวงมหาดไทย และการเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งครั้้�งเป็็นอธิิบดีีกรมแผนที่่�ก็็ทำำ�ให้้พระองค์์ได้้
เกิิดความรอบรู้้�ภููมิปิ ระเทศโดยรอบขึ้้�นมาก และเมื่่�อเข้้ามาดำำ�รงตำำ�แหน่่งเสนาบดีีกระทรวง
มหาดไทย ระยะแรกก็็ทรงวิิตกในการจััดการราชการการปกครองอย่่างใหม่่นี้้� แต่่สิ่่�งสำำ�คััญ
ที่่�พระองค์์ริิเริ่่�มใช้้ และต่่อมาได้้กลายเป็็นพื้้�นฐานในการทำำ�งานของข้้าราชการนัักปกครอง
คืือการออกตรวจราชการ ประกอบกัับการประสานขอความเห็็นกัับข้้าราชการชั้้�นผู้้�ใหญ่่เดิิม
ในกระทรวงฯ ที่่�กล้้าแสดงความเห็็นต่่อกิิจการงานต่่าง ๆ ทำำ�ให้้พระองค์์เห็็นถึึงปััญหาต่่าง ๆ
ได้้ชััดเจน และเห็็นลู่่�ทางในการจะดำำ�เนิินการแก้้ไข ปรัับปรุุงต่่อไป7 นี่่�จึึงเป็็นเครื่่�องยืืนยััน
อย่่างหนึ่่�งว่่ากระทรวงมหาดไทยนั้้�นเติิบโตมาจากการเข้้าไปเรีียนรู้้�จากท้้องที่่� และประสาน
หลัักการในการดำำ�เนิินการปกครองอย่่างเก่่า การบริิหารงานของกระทรวงฯ จึึงมีีส่ว่ นที่่�เน้้น
ไปที่่�ความยืืดหยุ่่�นเป็็นหลัักมากกว่่าการยึึดระเบีียบอย่่างเคร่่งครััด8
กระบวนการสร้้างความหมาย และนิิยามบทบาทหน้้าที่่�ของข้้าราชการนััก
ปกครอง
ในงานศึึกษาเรื่่�อง 10 ปััญญาชนสยาม (สายชล สััตยานุุรัักษ์์, 2557) ได้้ชี้้�ให้้เห็็น
กลวิิธีีสำำ�คััญที่่�สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพทรงสร้้าง และเน้้นย้ำำ��ว่่าเป็็นคุุณลัักษณะ
พิิเศษของ “คนไทย” คืือ จงรัักในอิิสรภาพ ความปราศจากวิิหิิงสา และความฉลาดในการ
ประสานประโยชน์์ ซึ่่�งหลัักในข้้อสุุดท้้ายนี่่�เรีียกได้้ว่่าเป็็นหััวใจใน การดำำ�เนิินงานมหาดไทย
อย่่างแท้้จริิงจนถึึงปััจจุุบััน ต่่อมาในยุุคหลัังก็็เรีียกกลเม็็ดเช่่นนี้้�ของข้้าราชการนัักปกครอง
ว่่า “ลููกไม้้มหาดไทย” แม้้ช่่วงหลัังจะมีีความหมายออกไปในแง่่ลบแต่่ก็็สะท้้อนความ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

จากใบบอกที่่�ใช้้สนทนาในราชการของกระทรวงมหาดไทยจะปรากฏการแนะนำำ�หนัังสืือเกี่่�ยวกัับการปกครองของอาณานิิคมต่่าง ๆ หลาย
เล่่มซึ่่�งภายในประกอบไปด้้วยข้้อมููลการเก็็บสถิิติต่ิ า่ ง ๆ ไปจนถึึงการสำำ�รวจบัันทึึกสำำ�มะโนครััว ซึ่่�งได้้กลายมาเป็็นแบบอย่่างในการบัันทึึกสถิิติิ
รายงานในการประชุุมเทศาภิิบาลประจำำ�ปีี ตััวอย่่างของหนัังสืือเหล่่านี้้�ได้้แก่่ Straits Settlements Government gazette เป็็นต้้น (สำำ�นักั หอ
จดหมายเหตุุแห่่งชาติิ, ม. ร5 ม/30/2 แผนกปกครอง (สำำ�มะโนครััว) ร.ศ. 113-128
7
สามารถดููอย่่างละเอีียดได้้ใน สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระยาดำำ�รงค์์ราชานุุภาพ. เทศาภิิบา. (กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2545)
8
ตััวอย่่างที่่�เห็็นภาพชััดเจนคืือหนัังสืือราชการถึึงกระทรวงมหาดไทยของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 5 เมื่่�อวัันที่่� 21 เมษายน ร.ศ.
128 เรื่่�องให้้ดำ�ริ
ำ ห์ิ จั์ ดั การปกครอง อย่่าให้้มีเี หตุุหยุุมหยิิม เช่่น คดีีเรื่่�องจัับคนเดิินทางไม่่จุดุ ไต้้ฯ เป็็นต้้น
6

59

แพรวพราวของข้้าราชการนัักปกครองที่่�โดดเด่่นกว่่าข้้าราชการอื่่�น ๆ ได้้ดีี และก็็เป็็นข้้อ
สำำ�คัญ
ั ที่่�แสดงว่่าข้้าราชการนัักปกครองนั้้�น เชี่่�ยวชาญในการปรัับตััว เปลี่่�ยนแปลง ให้้สามารถ
ทำำ�งานภายใต้้ข้้อจำำ�กััด และพลวััตที่่�มีีสููงได้้อย่่างน่่าทึ่่�ง9
เมื่่�อแรกเริ่่�มนั้้�นบรรดาข้้าราชการของกระทรวงมหาดไทยประกอบไปด้้วยกลุ่่�ม
คนสองกลุ่่�ม คืือกลุ่่�มหนึ่่�งที่่�เป็็นลููกหลานข้้าราชการชั้้�นผู้้�ใหญ่่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่่�งทำำ�งาน
โดยได้้รับั สััญญาบััตร อีีกกลุ่่�มหนึ่่�งเป็็นเหล่่าลููกหลานคหบดีีซึ่่�งฝากตััวเขามาฝึึกหััดทำำ�ราชการ
เป็็นเสมีียน แต่่ในกลุ่่�มนี้้�มีีจำำ�นวนน้้อยที่่�จะเจริิญก้้าวหน้้าไปเป็็นข้้าราชการชั้้�นสััญญาบััตร
ในช่่วงแรกสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพก็็ทรงใช้้หลัักการเดิิมเช่่นนี้้�อยู่่� แต่่ก็็พยายาม
ฝึึกหััดให้้ข้้าราชการเดิิมปรัับตััวให้้เข้้ากัับการดำำ�เนิินงานแบบใหม่่ จนช่่วงหลัังที่่�พระองค์์
และเหล่่าเจ้้านายข้้าราชการชั้้�นผู้้�ใหญ่่ในกระทรวงเริ่่�มชำำ�นาญงานมากขึ้้�นจึึงได้้เริ่่�มการผลิิต
ข้้าราชการใหม่่ ๆ เข้้ามาโดยเน้้นระบบการสอบคััดเลืือก และพิิจารณาคุุณวุุฒิมิ ากกว่่าระบบ
อุุปถััมภ์์เพีียงอย่่างเดีียว10
แต่่การที่่�ใช้้วิธีิ กี ารฝึึกหััดข้้าราชการใหม่่โดยการดึึง และรัับฝากบุุตรหลานมาจาก
ตระกููลของข้้าราชการ และคหบดีีในท้้องที่่�นั้้�น ก็็ยังั มีีลักั ษณะสงวนไว้้สำำ�หรัับบุุตรหลานของ
ชนชั้้�นนำำ�ทั้้�งในส่่วนกลาง และในหััวเมืืองอยู่่�เป็็นสำำ�คัญ
ั ทำำ�ให้้ข้า้ ราชการกลุ่่�มใหม่่เหล่่านี้้�เชื่่�อ
ได้้ว่่าจะจงรัักภัักดีี มีีกำำ�ลัังเครืือข่่ายสนัับสนุุนในการทำำ�งาน เนื่่�องจากมีีฐานมาจากชนชั้้�น
ผู้้�ปกครองหััวเมืือง และจากตระกููลข้้าราชการส่่วนกลาง ซึ่่�งตรงกัับความต้้องการของ
พระองค์์ และสอดคล้้องกัับระบบการทำำ�งานแบบราชการแบบใหม่่ภายใต้้อุุดมการณ์์แบบ
สมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์ที่่�ต้อ้ งการความจงรัักภัักดีี และมีีผลลััพธ์์ของงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููง
เมื่่�อคิิดต่่อจำำ�นวนคน
นอกจากนั้้�นแล้้วสิ่่�งสำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งที่่�สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพทรง
เปลี่่�ยนแปลงคืือการเปิิดโอกาส และสนัับสนุุนให้้ข้้าราชการนัักปกครองจะต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจ
ในการพิิจารณาบรรดาเรื่่�องต่่าง ๆ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�อยู่่�ในอำำ�นาจตามตำำ�แหน่่ง และไม่่ใช่่ประเด็็น
จำำ�เป็็นที่่�ต้้องอาศััยการวิินิิจฉััยของข้้าราชการชั้้�นเหนืือกว่่า รวมไปถึึงพระบรมราชวิินิิจฉััย
ของพระเจ้้าอยู่่�หััวเพื่่�อลดขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน และให้้อำ�ำ นาจตััดสิินใจตามหน้้าที่่�มากขึ้้�น11
ตััวอย่่างเช่่นการ “ลััดขั้้�นตอน” ระเบีียบราชการเพื่่�อแก้้ไขปััญหา และในกรณีีอื่่�นเพิ่่�มเติิมสามารถดููได้้จาก ชะลอ วนะภููติ.ิ ลููกไม้้มหาดไทย.
(กรุุงเทพฯ: สารมวลชน. 2535), พระยาสััจจาภิิรมย์์, เล่่าให้้ลูกู ฟััง. (กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2557) และ ประมวล รุุจเสรีี, นายอำำ�เภอในฝััน.
(กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2541) และบัันทึึกส่่วนตััวของข้้าราชการนัักปกครองอีีกหลายท่่าน
10
ดููเพิ่่�มเติิมได้้ใน สมเด็็จพระเจ้้าบรมวงศ์์เธอ กรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ. เทศาภิิบาล. (กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2545), สำำ�นักั หอจดหมายเหตุุ
แห่่งชาติิ, ม. ร5 ม57/14 สารตราพระจัักรีีกราบทููลกรมหลวงสรรพสิิทธิ์์�ประสงค์์ ร.ศ. 132
11
สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพได้้กล่่าวชื่่�นชมข้้าราชการนัักปกครองที่่�ตััดสิินใจและวิินิิจฉััยงานในอำำ�นาจของตััวเองไม่่ส่่งทุุกเรื่่�อง
เข้้ามาให้้กระทรวงฯเป็็นผู้้�ตััดสิินใจทั้้�งหมด ( สำำ�นัักหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิ, ม. 1/28 ใบบอก 394/7046 สำำ�เนาที่่� 218/9982 เสนาบดีี
กระทรวงมหาดไทยถึึงพระยาสุุขุุมนััยวิินิิติิ ข้้าหลวงเทศาภิิบาลสำำ�เร็็จราชการมณฑลนครศรีีธรรมราช)
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สิ่่�งที่่�เห็็นได้้ชััดคืือการต้้องการข้้อมููลที่่�ละเอีียดและเป็็นวิิทยาศาสตร์์อย่่างมากในแทบทุุก ๆ เรื่่�องแตกต่่างชััดเจนจากช่่วงสมััยก่่อนหน้้า
ซึ่่�งเห็็นได้้ชััดว่่ายัังส่่งผลมาจนถึึงปััจจุุบััน ดัังจะเห็็นได้้จากการขยายตััว และเพิ่่�มขึ้้�นของการสำำ�รวจ จดบัันทึึกสถิิติิที่่�ขยายตััวอย่่างมาก
และครอบคลุุมไปยัังเรื่่�องใหม่่ ๆ หลายเรื่่�อง ซึ่่�งสามารถดููตััวอย่่างเพิ่่�มเติิมได้้จากบัันทึึกการประชุุมข้้าหลวงเทศาภิิบาลประจำำ�ปีี
13
สำำ�นัักหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิ, ม. 2.9/3 กฎเสนาบดีีเรื่่�องให้้ผู้้�ว่่าราชการเมืืองออกตรวจราชการ
12
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ซึ่่�งอำำ�นาจและการรัับรองนี้้�ทำำ�ให้้ข้้าราชการนัักปกครองด้้านหนึ่่�งได้้กลายเป็็นผู้้�ที่่�มีีอำำ�นาจ
เหนืือข้้าราชการอื่่�นในส่่วนภููมิิภาคด้้วย
โดยกระบวนการเพื่่�อฝึึกหััด และเปิิดโอกาสให้้ข้้าราชการนัักปกครองสามารถ
บริิหารท้้องที่่�ของตนได้้โดยอาศััยกำำ�ลัังสนัับสนุุนจากผู้้�คนในท้้องที่่�มากกว่่าใช้้งบประมาณ
จากส่่วนกลาง และในขณะเดีียวกัันพร้้อม ๆ กัับการที่่�ส่่วนกลางรวมไปถึึงตััวเสนาบดีีต้อ้ งการ
เข้้าใจและมองเห็็นพื้้�นที่่� และผู้้�คนได้้ชัดั เจนขึ้้�น เพราะการปกครองในรููปแบบใหม่่นี้้�ต้อ้ งอาศััย
ข้้ อ มูู ล จำำ� นวนมาก และจำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีี ก ารบัั น ทึึ ก เป็็ น เอกสารอย่่ า งละเอีี ย ด และเป็็ น
วิิทยาศาสตร์์12 ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การคำำ�นวณ และออกนโยบายจากส่่วนกลางได้้อย่่างเหมาะสม
ทั่่�วทุุกพื้้�นที่่� ประกอบกัับการที่่�มีีจะข้้อมููลละเอีียดเหล่่านี้้�ย่่อมสะท้้อนถึึงการมีีอำำ�นาจในการ
ควบคุุม เข้้าถึึงอย่่างที่่�ไม่่เคยมีีมาก่่อน การจดบัันทึึกเก็็บข้้อมููล และตรวจตราพื้้�นที่่�จึึงเป็็น
สิ่่�งที่่�สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพทรงเน้้นให้้ข้้าราชนัักปกครองต้้องปฏิิบััติิเป็็นอย่่าง
มาก นอกจากการที่่�ทรงกระทำำ�เป็็นตััวอย่่างจากการหมั่่�นออกตรวจราชการอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ยัังจะเห็็นได้้จาก กฎเสนาบดีีเรื่่�องให้้ผู้้�ว่่าราชการเมืืองออกตรวจราชการ13 ที่่�บัังคัับให้้ผู้้�ว่่า
ราชการเมืืองออกตรวจราชการไม่่น้้อยกว่่าสามวัันต่่อหนึ่่�งเดืือน และต้้องส่่งรายงานนี้้�ต่่อ
ข้้าหลวงเทศาภิิบาลทุุกเดืือนด้้วย และแม้้แต่่การทำำ�งานเต็็มเวลาในสถานที่่�ราชการนั้้�นก็็ยััง
ไม่่เพีียงพอในความคิิดของพระองค์์ดัังที่่�ทรงกล่่าวว่่า “…ให้้หมั่่�นเอาใจใส่่ตรวจตราการงาน
ในน่่าที่่�ๆตััวรัับผิิดชอบให้้ทั่่�วถึึง อย่่าสำำ�คัญ
ั แต่่ว่า่ มีีอะไรนั่่�งทำำ�อยู่่�ในออฟฟิิศเต็็มเวลาแล้้วเปน
ได้้ทำำ�ราชการเต็็มน่่าที่่�” (เทศาภิิบาล, 2451: 32)
จากที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้นสิ่่�งที่่�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการที่่�ข้้าราชการนัักปกครองที่่�
ประสบความสำำ�เร็็จ และก้้าวหน้้าในกระทรวงมหาดไทยนั้้�นรัับเอาคุุณสมบััติิเหล่่านี้้�อย่่าง
ชััดเจน ซึ่่�งดููได้้จากตััวอย่่างในงานเขีียนของ พระยาสุุนทรพิิพิิธ ในเรื่่�อง วิิญญาณ (SPIRIT)
แห่่งนัักปกครอง ที่่�เน้้นว่่าข้้าราชนัักปกครองจะต้้องรู้้�จัักท้้องที่่�
“…การเป็็นเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองซึ่่�งมีีหน้้าที่่�ทั้้�งปกครองคน ปกครองท้้องที่่�
และปกครองงานนั้้�น การที่่�จะปฏิิบััติิหน้้าที่่�ให้้บัังเกิิดผลดีี และมีีความสงบเรีียบร้้อยได้้
ก็็อาศััยที่่จ� ะต้้องเรีียนรู้้�บุุคคล กิิจการและท้้องที่่ซึ่� ง่� อยู่่ใ� นอาณา และความรัับผิิดชอบของตน
ให้้ดีีเสีียก่่อน แล้้วจึึงจะดำำ�เนิินการปฏิิบัติั ิไปได้้สะดวกและประสบผลดีี….
และที่่ผ� มไปได้้ถูกท
ู างก็็ด้ว้ ยอาศััยสอบถามชาวบ้้านเสีียก่่อนเดิินทางและดููแผนที่่�
ประกอบ เท่่านี้้�ก็จ็ ะแลเห็็นทางและภููมิปิ ระเทศที่่เ� ราจะไปอย่่างปลอดโปร่่ง...” (พระยาสุุนทร
พิิพิิธ, 2530: 17)
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และต้้องรู้้�จัักงาน
“…สำำ�หรัับงานในออฟฟิิศ ก็็โดยการตรวจศึึกษาจากสถิิติิ เช่่น จากรายงานประจำำ�
เดืือน ประจำำ�ปีี หรืือประจำำ�สััปดาห์์ตามที่่�มีีอยู่่�แล้้ว แต่่เป็็นเรื่่�องที่่�จะต้้องใช้้ความพิิจารณา
บ้้างจึึงจะรู้้�ว่่าสถิิติินั้้�นแสดงว่่ามีีงานใดสำำ�คััญไม่่สำำ�คััญอย่่างไร...
...ความจริิงรายงานงบเดืือนงบปีีที่มีีตั
่� ัวเลขบอกสถิิติิต่่าง ๆ นั้้�น มัันมีีประโยชน์์
อยู่่�มาก ทางราชการจึึงสั่่�งให้้ทำำ�ขึ้้�น, แต่่ถ้้าไม่่รู้้�จัักใช้้ก็็จะไม่่เล็็งเห็็นประโยชน์์ โดยมากมััก
ชอบอ่่านกัันแต่่ตััวหนัังสืือ ไม่่ชอบอ่่านตััวเลข แท้้จริิงตััวเลขนั้้�นแหละ เมื่่�อรู้้�จัักอ่่านก็็จะได้้
ประโยชน์์ในทางให้้เกิิดความรู้้�ความคิิดยิ่่ง� กว่่าตััวหนัังสืือเสีียอีีก” (พระยาสุุนทรพิิพิธิ , 2530:
29)
อย่่างไรก็็ตามการเร่่งผลิิตข้้าราชการนัักปกครองผ่่านการศึึกษาในโรงเรีียนการ
ปกครองนั้้�นล่่าช้้า และไม่่ทัันกัับภาระงานของกระทรวงที่่�ขยายไปอย่่างก้้าวกระโดด ทำำ�ให้้
กระทรวงมหาดไทยเปลี่่�ยนรููปแบบการผลิิตข้้าราชการนัักปกครองใหม่่ โดยใช้้วิิธีีการส่่งไป
เป็็ น ผู้้�ช่่ ว ยเวีี ย นไปตามแผนกต่่ า ง ๆ รวมไปถึึ ง ใช้้ ก ารถ่่ า ยทอดความรู้้� โ ดยศึึ ก ษากัั บ
ผู้้�บัังคัับบััญชาเหนืือตน โดยพบว่่าวิิธีนี้้�ี สามารถฝึึกข้้าราชการนัักปกครองได้้รวดเร็็วกว่่าและ
เกิิดความชำำ�นาญเฉพาะด้้านตามครููที่่�ตนไปรัับราชการในท้้องที่่�นั้้�น ๆ ด้้วย14
นอกจากนั้้�นแล้้วเพื่่�อให้้กระบวนการผลิิต และกำำ�กัับข้้าราชการนัักปกครองใน
ภาพรวมเป็็นไปในทิิศทางเดีียวกััน พระองค์์จึงึ ทรงคิิดจะจััดทำำ�หนัังสืือที่่�จะเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับ
เป็็นแบบอย่่างในการทำำ�ราชการงานปกครอง เรีียกว่่า หนัังสืือเทศาภิิบาล ซึ่่�งภายในรวบรวม
ไปด้้วย คำำ�แนะนำำ� แนวทาง ตััวอย่่างการจดบัันทึึก หรืือเขีียนรายงานที่่�พระองค์์เห็็นว่่าใช้้ได้้
ดีีควรเป็็นตััวอย่่าง เป็็นต้้น อัันเป็็นการทำำ�ให้้ข้า้ ราชการนัักปกครองอยู่่�ในแนวทางที่่�พระองค์์
กำำ�หนดไว้้ ดัังนั้้�นหนัังสืือนี้้�จึึงนัับเป็็นหนึ่่�งในหลัักฐานสำำ�คััญที่่�ควรจะใช้้ศึึกษาข้้าราชการ
นัักปกครอง อัันเห็็นได้้จาก
“…ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานกระแสพระราชดำำ�ริิห์์ว่่า น่่าจะแต่่ง
ตำำ�ราอธิิบายการต่่อเขตร์์แดน แลการชััณสููตรความเป็็นต้้น สำำ�หรัับให้้ข้้าหลวงทั้้�งปวงอ่่าน
แนะนำำ� ความคิิ ด และปฤกษาตำำ�ร าได้้ ทำำ� นองเป็็ น ลัั ก ษณเบ็็ ด เสร็็ จ ในการปกครองนั้้� น
ข้้าพระพุุทธเจ้้าได้้ทราบเกล้้าฯแล้้วพระเดชพระคุุณเป็็นอย่่างยิ่่�งหาที่่�สุุดมิิได้้
…ข้้าพเจ้้าจะได้้จััดการให้้พิิมพ์์หนัังสืือขึ้้�นอย่่างเรีียกว่่า เทศาภิิบาล...หนัังสืือนี้้�
บางครั้้�งก็็พบว่่าเป็็นปััญหาเนื่่�องจากครูู และศิิษย์์นั้้�นมีีอุุปนิิสััยใจคอแตกต่่างกััน แต่่ข้้อดีีคืือหากได้้ครููดีีแล้้วแม้้ผู้้�นั้้�นย้้ายไปรัับราชการ
ในตำำ�แหน่่งเดิิมในท้้องที่่�ใหม่่ หรืือในตำำ�แหน่่งสููงขึ้้�น ก็็ได้้นำำ�วิิธีีการเหล่่านั้้�นไปใช้้ และสอนต่่อไปด้้วย ทำำ�ให้้เกิิดความหลากหลายของ
เทคนิิควิิธีีค่่อนข้้างมาก ดููตััวอย่่างเบื้้�องต้้นได้้จาก พระยาสััจจาภิิรมย์์. เล่่าให้้ลููกฟััง. (กรุุงเทพฯ: มติิชน, 2557) ธงทอง จัันทรางศุุ.
นายทองมหาดเล็็ก. (กรุุงเทพฯ: มติิชน. 2558) และบัันทึึกเล่่าเรื่่�องการทำำ�งานปกครองของวิิญญูู อัังคณารัักษ์์ อย่่างเช่่น ผู้้�ว่่า 3ม.,หััวอก
อธิิบดีี และหััวอกปลััดกระทรวง เป็็นต้้น
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เปนหนัังสืือที่่จ� ะรวบรวมบรรดากฎกระทรวง ท้้องตราคำำ�สั่่ง� หรืือข้้อความอัันใดซึ่่ง� ข้้าราชการ
ควรจะถืือเปนแบบแผนปฏิิบััติิราชการ หรืือเปนความรู้้�ในราชการนั้้�นลงพิิมพ์์แจกให้้
ข้้าราชการมหาดไทยไว้้สำำ�หรัับที่่�ทำำ�ราชการ...”15
นอกจากนั้้�นแล้้วท่่ามกลางความเปลี่่�ยนแปลงของการคิิดทั้้�งหลายที่่�ได้้กล่่าวมา
สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพได้้ตระหนัักรู้้�ถึึงคติิในการบริิหารบ้้านเมืืองที่่�ขยาย
ขอบเขตไปมากกว่่าเดิิม โดยพระองค์์ได้้ให้้ความหมายของการปกครองโดยนัักปกครองที่่�
กลายเป็็นคติิมาจนถึึงปััจจุุบััน โดยพระองค์์ทรงให้้ความหมายการปกครองที่่�เป็็นการ
ปกครองให้้ “อยู่่�เย็็นเป็็นสุุข” สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพได้้ทรงอธิิบายถึึงการสร้้าง
ความหมายของการปกครองว่่าเป็็นการทำำ�ให้้ “บ้้านเมืืองอยู่่�เย็็นเป็็นสุุข” โดยเทีียบเคีียงกัับ
ความหมายของการปกครองในอดีีต ความว่่า
“…ศึึกษาหาความรู้้�วิิธีีปกครองอย่่างโบราณอัันมีีอยู่่�ในหนัังสืือเก่่า…อาศััยความ
รู้้�ที่่�ได้้ครั้้�งนั้้�น ทำำ�ให้้ข้า้ พเจ้้าคิิดเห็็นว่่าความมุ่่�งหมายของการปกครองทั้้�งอย่่างใหม่่และเก่่าก็็
อยู่่�ในจะให้้ “บ้้านเมืืองอยู่่�เย็็นเป็็นสุุข” ด้้วยกััน แต่่เข้้าใจคำำ�อธิิบายคำำ� “อยู่่�เย็็นเป็็นสุุข” นั้้�น
ผิิดกััน อย่่างเก่่าถืือว่่า “ถ้้าบ้้านเมืืองปราศจากภััยต่่าง ๆ” เช่่นโจรผู้้�ร้า้ ยเป็็นต้้น “ก็็เป็็นสุุข”…
ความคิิดที่่�ว่่าจะให้้บ้า้ นเมืืองอยู่่�เย็็นเป็็นสุุข ต้้องจััดการทำำ�นุบำุ ำ�รุงุ ในเวลาบ้้านเมืืองเป็็นปกติิ
เป็็นคติิที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ ดููเหมืือนจะเริ่่�มขึ้้�นแต่่รััชกาลที่่� 4 และมาถืือเป็็นข้้อสำำ�คััญในรััฎฐาภิิ
ปาลโนบายต่่อรััชกาลที่่� 5 สืืบมา”(สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ, 2543: 54)
การที่่�ต้้องปรัับเปลี่่�ยนความหมายของการปกครองโดยนัักปกครองก็็เพราะ
รััฐบาลสยามไม่่ได้้ต้้องการที่่�จะกำำ�กัับ ดููแลท้้องที่่�ต่่าง ๆ โดยอ้้อมอีีกแล้้ว การควบคุุม
โดยตรงนี้้�ไม่่เพีียงแต่่จะต้้องการแค่่ความสงบอัันปราศจากโจรผู้้�ร้้ายและภััยธรรมชาติิ แต่่จะ
ต้้ อ งกระตุ้้�นให้้ ป ระชาชนในยามปกติิ นั้้� นทำำ� การผลิิ ต เพื่่�อขยายฐานเศรษฐกิิ จ
และการภาษีีอากรอัันจะมาบำำ�รุุงให้้งบประมาณเพื่่�อการปกครองนั้้�นจะได้้ดำำ�เนิินไปอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง และก้้าวหน้้า นอกจากนั้้�นพระองค์์พยายามทำำ�ให้้ความหมายชััดเจนยิ่่�งขึ้้�นโดยการ
กำำ�หนดความหมายหน้้าที่่�ของข้้าราชการนัักปกครองผ่่านคำำ�ว่า่ “ปกครองปราบปราม” ทั้้�งนี้้�
“ปก” คืือการทำำ�ให้้ประชาชนได้้รัับความร่่มเย็็น “ครอง” คืือการครองจิิตใจประชาชน
“ปราบ” คืือการใช้้กำำ�ลััง “ปราม” คืือการป้้องกัันมิิให้้เกิิดการละเมิิดกฎหมาย การบำำ�รุุง
และการอารัักขาประชาชน (จัักรกฤษณ์์ นรนิิติิผดุุงการ, 2506: 85)
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จากความคิิด “อยู่่�เย็็นเป็็นสุุข” และ “ปกครองปราบปราม” นี้้�ก็็นำำ�ไปสู่่�สร้้างคติิ
ในการทำำ�งานให้้เป็็นรููปแบบเดีียวกััน ที่่�ข้้าราชการนัักปกครองยึึดถืือใช้้อธิิบาย “หน้้าที่่�”
ของตนมาจนถึึงปััจจุุบัันว่่าคืือการ “บำำ�บััดทุุกข์์ บำำ�รุุงสุุข”16 ดัังจะเห็็นได้้จากการผลิิตซ้ำำ��
และอธิิบายความหมายของคำำ�นี้้�ของข้้าราชการนัักปกครอง และกระทรวงมหาดไทยเสมอ
มาผ่่านเอกสารและสื่่�อต่่าง ๆ
จากกระบวนการสร้้างข้้าราชการนัักปกครองข้้างต้้นทำำ�ให้้ข้า้ ราชการนัักปกครอง
ในอุุดมคติิของสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพจะต้้องประกอบไปด้้วยองค์์ประกอบ
หลัักสี่่�ประการคืือ มีีความจงรัักภัักดีี มีีความรู้้�ในศาสตร์์สมััย ฉลาดในการประสานผล
ประโยชน์์ และรู้้�ความเปลี่่�ยนแปลงในพื้้�นที่่�ของตน
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การสร้้างระบบคุุณค่่า และการกำำ�กัับดููแลข้้าราชการนัักปกครอง
	ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้เกิิดการรัักษา และยึึดปฏิิบััติิตามองค์์ประกอบดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพทรงสร้้างวิิธีีการกำำ�กัับ และตรวจสอบการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
อยู่่�เสมอ โดยทรงสร้้างระบบบัันทึึกความสามารถ คุุณสมบััติิของข้้าราชการนัักปกครอง
และสร้้างระบบคุุณค่่าเกีียรติิยศ เพื่่�อใช้้ควบคุุมลำำ�ดัับชั้้�นของข้้าราชการ และตอบแทน
ความสามารถเพื่่�อให้้ข้า้ ราชการนัักปกครองปฏิิบัติั ติ ามหน้้าที่่�ด้้วยความมุุมานะ เต็็มใจกระทำำ�
การเพื่่�อหน้้าที่่� และผููกพัันตััวเองเข้้ากัับเกีียรติิยศที่่�ได้้รัับจากสถาบัันกษััตริิย์์
ในส่่วนของการกำำ�กัับคุุณสมบััติิในการทำำ�งาน เราอาจจะแบ่่งความชำำ�นาญของ
ข้้าราชการนัักปกครองที่่�ถููกสร้้างขึ้้�น และได้้เรีียนรู้้�จากครููที่่�มีีความชำำ�นาญนั้้�น ๆ ออกเป็็น
สองกลุ่่�มที่่�จะมีีผลต่่อการได้้รับั การเลื่่�อนชั้้�น และเลืือกที่่�ได้้รับั การแต่่งตั้้�งเพื่่�อจะไปดููแล หรืือ
แก้้ไขปััญหาตามท้้องที่่�ต่่าง ๆ ที่่�มีีปััญหาที่่�ต้้องอาศััยความชำำ�นาญเฉพาะ ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น
กลุ่่�มข้้าราชการนัักปครองที่่�ชำำ�นาญในการพััฒนา และชำำ�นาญในการปราบโจรผู้้�ร้้าย
กล่่าวคืือ ชำำ�นาญในการพััฒนาคืือมีีความรู้้�ในการบริิหารงานทะเบีียน การบริิหารงานภายใน
รวมไปถึึงความรู้้�ในการพััฒนาท้้องที่่�ทั้้�งทางด้้านสาธารณููปโภค ด้้านเศษฐกิิจ เป็็นต้้น
ส่่วนกลุ่่�มที่่�ชำำ�นาญในการปราบโจรผู้้�ร้า้ ย มัักจะมีีความรู้้�ในการออกลาดตระเวน การวางแผน
จัับกุุมผู้้�ร้้าย ร่่วมไปถึึงการสามารถสร้้างความสนิิทสนม และหาข่่าวจากผู้้�มีีอิิทธิิพลใน
ท้้องถิ่่�น ซึ่่�งหลายคนก็็มีีความสามารถโดดเด่่นทั้้�งสองด้้าน อย่่างไรก็็ตามเมื่่�อปฏิิบััติิงานยััง
ท้้องที่่�จริิงก็็ต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ไปทั้้�งสองด้้านควบคู่่�กััน ซึ่่�งมากบ้้างน้้อยบ้้างแล้้วแต่่พื้้�นที่่�
เพีียงแต่่ความสำำ�เร็็จ และเจริิญก้้าวหน้้าต่่อไปนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับความถนััด และการใช้้ลููกไม้้
มหาดไทยประกอบไปด้้วย ซึ่่�งกระทรวงมหาดไทยให้้ความสนใจในประเด็็นของความถนััด
และเหมาะสมแก่่งานมาก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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“…ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ในการบรรจุุแต่่งตั้้ง� บุุคคลเมื่่อ� ได้้จัดั ให้้ไปอยู่่ใ� นท้้องที่่ที่� มีี่�
งานซึ่่ง� ถููกกับั นิิสัยั หรืือความถนััดแล้้ว ย่่อมจะทำำ�ให้้งานในท้้องที่่นั้้� น� บัังเกิิดเป็็นผลดีี และด้้วย
ความพออกพอใจ แต่่ถ้้าตรงกัันข้้าม คืือการงานในท้้องที่่�นั้้�นไม่่ถููกกัับอุุปนิิสััย หรืือความ
ถนััดแล้้ว ก็็จะเกิิดความยุ่่�งยากการงานจะไม่่เป็็นผลดีีได้้เลย...แต่่ก่่อนกระทรวงมหาดไทย
จึึงได้้มีีรายงานลัับ ต่่อมาเปลี่่�ยนเป็็นจรรยาบรรณประจำำ�ตััวข้้าราชการ ในนั้้�นมีีรายการ
สำำ�รวจให้้รู้้�ความประพฤติิ นิิสัยั อััธยาศััย ตลอดจนความชำำ�นาญในกิิจการประเภทใด ๆ ของ
ข้้าราชการทุุกคน ทั้้�งนี้้�ก็็เพื่่�อสำำ�หรัับประกอบการพิิจารณาในเวลาบรรจุุแต่่งตั้้�ง จะได้้เป็็นที่่�
ถููกต้้องเหมาะสม...” (พระยาสุุนทรพิิพิิธ, 2530: 62)
ในส่่วนของการสร้้างระบบคุุณค่่านั้้�น สมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพได้้ทรง
สร้้างระบบเกีียรติิยศใหม่่ขึ้้�นมาเพื่่�อที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดการผููกพัันคุุณค่่า และผลของการทำำ�งาน
นอกจากการได้้ รัั บ เงิิ น เดืื อ นตามปกติิ แ ล้้ ว ยัั ง ผูู ก เข้้ า กัั บ การได้้ รัั บ เกีี ย รติิ ย ศจาก
พระมหากษััตริิย์์ จากหนัังสืือ เกี่่�ยวกัับการแนะนำำ�ข้า้ หลวงเทศาภิิบาลในการที่่�จะเสนอความ
ชอบข้้าราชการหััวเมืือง ซึ่่�งสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพได้้ทรงกำำ�ชัับต่่อข้้าหลวง
เทศาภิิบาลและบรรดาข้้าราชการนัักปกครองให้้ตระหนัักในเรื่่�องนี้้� โดยที่่�พระองค์์ได้้แสดง
พระองค์์ว่่าทรงเคร่่งครััดมากในเรื่่�องนี้้� เพราะในความคิิดของพระองค์์นั้้�นข้้าราชการนััก
ปกครองทั้้�งหลายยัังยึึดอยู่่�ในรููปแบบเดิิม ยัังไม่่ได้้เข้้าใจในหลัักการของระบบเกีียรติิยศของ
การปกครองแบบใหม่่ เพราะการที่่�จะได้้รับั เกีียรติิยศเหล่่านี้้�ไม่่ควรจะเกิิดขึ้้�น และได้้รับั โดย
ง่่ายดายเกิินสมควรเพื่่�อรัักษาความสููงค่่าของเกีียรติิในแต่่ละชั้้�น ดัังความว่่า
“…ในการที่่�เจ้้ากระทรวงต่่าง ๆ กราบบัังคมทููลขอให้้ข้้าราชการในกระทรวง
นั้้�น ๆ ได้้รัับพระราชทานสััญญาบััตร์์ไม่่ใคร่่เป็็นระเบีียบแบบแผน มัักเข้้าใจเสีียว่่าสััญญา
บััตร์์ยศเป็็นรางวััลสำำ�หรัับตััวคนที่่�มีีความชอบ ใครทำำ�ดีีก็็หมายจะให้้คนนั้้�นได้้เลื่่�อนยศขึ้้�น
โดยลำำ�ดัับ อย่่างนี้้�จะเป็็นทางให้้ยศถานัันดรศัักดิ์์�ฟั่่�นเผืือเกิินกว่่าสมควรไป...”17
และประกอบกัับระเบีียบการขอเกีียรติิยศ รวมไปถึึงการขึ้้�นเงิินเดืือนที่่�พระองค์์
ใช้้นั้้�นต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับการกระทำำ�ที่่�มากกว่่าการทำำ�หน้้าที่่�ปกติิได้้ดีี ไม่่เพีียงเท่่านั้้�นแต่่ต้้อง
เป็็นการก่่อความชอบเป็็นพิิเศษเฉพาะ พร้้อมกัับการที่่�ข้้าราชการนัักปกครองนั้้�นจะไม่่มีกี าร
ได้้รัับสิ่่�งเหล่่านี้้�โดยเร็็วเกิินไป จึึงเป็็นการทั้้�งควบคุุม และกระตุ้้�นให้้ข้้าราชการนัักปกครอง
ทั้้�งหลายมุ่่�งมั่่�นมากขึ้้�น และพร้้อมที่่�จะเข้้าไปทำำ�งานในที่่�ทุุรกัันดาร หรืือเมื่่�ออยู่่�ในตำำ�แหน่่ง
ใดก็็จะต้้องกระทำำ�การให้้ปรากฏเป็็นความชอบพิิเศษ ไม่่เช่่นนั้้�นก็็จะ “...ไม่่มีีผลอัันใด และ
บางทีีกลัับจะถููกติิเตีียนให้้ด้้วย...”18
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การที่่�ทรงกำำ�ชับั เช่่นนี้้�ก็็เพื่่�อจะให้้มีกี ารกลั่่�นกรองให้้เข้้มงวดมากขึ้้�น และต้้องการ
ที่่�จะไม่่ให้้ข้า้ ราชการรู้้�สึกึ ว่่าการได้้รับั พระราชทานสััญญาบััตร์์นั้้�นขึ้้�นกัับการทำำ�งานในหน้้าที่่�
เพีียงอย่่างเดีียว ทั้้�งนี้้�เพราะเพื่่�อที่่�จะรัักษาความศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ของอำำ�นาจของกษััตริิย์์ภายใต้้
อุุดมการณ์์แบบสมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์ในขณะนั้้�น ข้้าราชการนัักปกครองจะต้้องตระหนััก
ว่่าไม่่สามารถเป็็นผู้้�กำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจ เงิินเดืือน และเกีียรติิยศนั้้�นเองได้้ แต่่เป็็นสิ่่�งที่่�
กษััตริิย์์ทรงประทานมาให้้ ทำำ�ให้้ข้้าราชการนัักปกครองกลายเป็็นข้้าราชการที่่�ผููกเข้้ากัับ
สถาบัันกษััตริิย์โ์ ดยตรงซึ่่�งต่่างจากข้้าราชการในสมััยก่่อนหน้้าที่่�มัักจงรัักภัักดีีต่อ่ มููลนายเหนืือ
ตนมากกว่่ากษััตริิย์์ และในเวลาต่่อมาก็็การเปลี่่�ยนชื่่�อตำำ�แหน่่งให้้ข้า้ ราชการนัักปกครองนั้้�น
ให้้สำำ�นึึกว่่าตนกระทำำ�การแทนองค์์กษััตริิย์์ อย่่างการเปลี่่�ยนคำำ�เรีียกตำำ�แหน่่ง “เจ้้าเมืือง”
มาเป็็นตำำ�แหน่่ง “ผู้้�ว่่าราชการเมืือง” ทั้้�งนี้้�เพื่่�อยกเลิิกตำำ�แหน่่งเจ้้าเมืืองเดิินตามดิินแดน
ประเทศราช และก็็เพื่่�อสะท้้อนว่่าข้้าราชการนัักปกครองนั้้�นเป็็นผู้้�ปกครองเมืืองผู้้�ใช้้อำำ�นาจ
ที่่�มีีนั้้�นแทนองค์์กษััตริิย์์ ดัังนั้้�นการที่่�มีีการบัันทึึกตรวจสอบคุุณสมบััติิอยู่่�เสมอ ประกอบกัับ
ระบบคุุณค่่าที่่�ได้้มายากเช่่นนี้้�ทำำ�ให้้พระองค์์สามารถทั้้�งดึึงความจงรัักภัักดีี และสามารถ
กำำ�กัับข้้าราชการนัักปกครองทั้้�งหลายในกระทรวงฯ ได้้อย่่างกระชัับมั่่�นยิ่่�งขึ้้�น และอยู่่�ใน
ลู่่�ทางที่่�ทรงต้้องการ
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การสร้้างข้้าราชการนัักปกครองในสมััยของสมเด็็จกรมพระยาดำำ�รงราชานุุภาพ
ไม่่ใช่่เพีียงแค่่การสร้้างระบบราชการแล้้วทำำ�ให้้เกิิดตำำ�แหน่่งข้้าราชการเพีียงเท่่านั้้�น หากแต่่
เป็็นกระบวนการสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้การปฏิิรููปการปกครองดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง กล่่าวคืือ
เป็็นการสร้้างข้้าราชการนัักปกครองให้้มีีคุุณสมบััติิสำำ�คััญอย่่าง ความจงรัักภัักดีี มีีความ
ฉลาดในการประสานผลประโยชน์์ มีีความรู้้�ในศาสตร์์สมััยใหม่่ และรู้้�ความเปลี่่�ยนแปลงใน
ท้้องที่่�ของตน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การปกครองท้้องที่่�ของตนให้้ “อยู่่�เย็็นเป็็นสุุข” อัันจะนำำ�ไปสู่่�การ
สร้้างความสงบ และกระตุ้้�นให้้เกิิดศัักยภาพในการผลิิตของราษฎรเพื่่�อนำำ�มาซึ่่�งกำำ�ลังั ในการ
จ่่ายภาษีีอากร ในขณะเดีียวกัันนั้้�นเพื่่�อกำำ�กับั และดููแลพระองค์์ยังั ทรงสร้้างรากฐานที่่�สำำ�คัญ
ั
ในสองด้้าน อัันได้้แก่่ การสร้้างระบบที่่�มีีการควบคุุมตรวจสอบคุุณสมบััติิ และตรวจตรา
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผ่่านระบบการตรวจราชการ การรายงานการปฏิิบััติิงานต่่อผู้้�มีีตำำ�แหน่่ง
บัังคัับบััญชาสููงขึ้้�นไปตามลำำ�ดัับชั้้�น และอีีกด้้านหนึ่่�ง ได้้แก่่ การสร้้างคุุณค่่าที่่�เป็็นระบบ
เกีี ย รติิ ย ศที่่�เชื่่�อมเอาการสร้้ า งความดีี ค วามชอบเป็็ น พิิ เ ศษ และความจงรัั ก ภัั ก ดีี ต่่ อ
พระมหากษััตริิย์ซึ่่�์ งจะดึึงเอาหมู่่�ข้้าราชการนัักปกครองมารวมกัันอยู่่�ภายใต้้กษััตริิย์ใ์ นอุุดมคติิ
ของสมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์
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	ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�ได้้กลายเป็็นความหมายและ “จิินตนาการ” ที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�งใน
การคิิ ดถึึ งหน้้ าที่่�และบทบาทของข้้ าราชการนัั กปกครองที่่�ถูู กผลิิ ตซ้ำำ��มาจนถึึ งปัั จจุุบััน
เนื่่�องจากเป็็นความหมายที่่�เปิิดโอกาสให้้ข้้าราชการนัักปกครองสามารถอ้้างถึึงความเป็็น
“มืืออาชีีพ” ในงานปกครองที่่�มีีรากฐานมายาวนาน และในด้้านของความจงรัักภัักดีีที่่�จะ
สััมพัันธ์์สอดคล้้องไปกัับความเข้้มข้้นของพระราชอำำ�นาจนำำ�ของพระมหากษััตริิย์์ที่่�ทำำ�ให้้
พวกเขาสามารถกลายไปเป็็น “ข้้าราชการในพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว” ซึ่่�งก็็เป็็นบ่่อของ
ความชอบธรรมทางอำำ�นาจในอีีกด้้านหนึ่่�งนอกจากอำำ�นาจตามกฎหมาย
อย่่างไรก็็ตาม จิินตนาการที่่�เกิิดขึ้้�นเหล่่านี้้�ก็็ได้้มีีการปะทะ และเปลี่่�ยนรููปไปมา
ท่่ามกลางความเปลี่่�ยนแปลงและเคลื่่�อนไหวของสัังคมในเวลาต่่อมา และส่่งผลกระทบต่่อ
ความเปลี่่�ยนแปลงในปััจจุุบััน ผู้้�เขีียนคิิดว่่าคำำ�ถาม และความเข้้าใจที่่�จะร่่วมศึึกษากัันต่่อไป
ในเรื่่�องการสร้้างข้้าราชการต่่าง ๆ รวมไปถึึงการสร้้างความรู้้� จิินตนาการที่่�เกี่่�ยวกัับการ
ปกครอง เป็็นหััวใจหนึ่่�งของการตอบคำำ�ถามที่่�สำำ�คัญ
ั ข้้อหนึ่่�งในปััจจุุบันั ที่่�ว่่าจะทำำ�ให้้ข้า้ ราชการ
นั้้�นยึึดโยงกัับประชาชนได้้อย่่างไร
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ชาวตลาด: การเปลี่่�ยนแปลงและความสััมพัันธ์์ของผู้้ค้้
� าราย
ย่่อยในตลาดสดเมืืองขอนแก่่น
กฤษดา ปััจจ่่าเนย์์1, บััวพัันธ์์ พรหมพัักพิิง2, และนิิลวดีี พรหมพัักพิิง3

กลุ่่�มวิิจััยความอยู่่�ดีีมีีสุุขและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (WeSD)
คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
2
สาขาวิิชาพััฒนาสัังคม คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
E-mail: Phat.kritsada@gmail.com1, buapun@kku.ac.th2, npromphakping@gmail.com3
1,3

บทคัดย่อ

วัันที่่�รัับบทความ: 28 กัันยายน 2563
วัันแก้้ไขบทความ: 23 พฤศจิิกายน 2563
วัันตอบรัับบทความ: 3 ธัันวาคม 2563

ตลาดสดและผู้้�ค้้ารายย่่อยเป็็นปรากฏการณ์์ที่่�อยู่่�คู่่�กัับสัังคมไทยมาอย่่างช้้านาน
โดยเฉพาะผู้้�ค้้ารายย่่อยที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนระบบเศรษฐกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไป งานวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาการเปลี่่�ยนแปลงและความสััมพัันธ์์ของผู้้�ค้้า
รายย่่อยในตลาดสดเมืืองขอนแก่่น หน่่วยวิิเคราะห์์ในการวิิจััยคืือระดัับปััจเจกบุุคคล
พื้้�นที่่�วิิจััยประกอบด้้วย ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดคำำ�ไฮ และตลาดสำำ�ราญ มีีจำำ�นวนกลุ่่�ม
ตััวอย่่างเป็็นผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดทั้้�งหมด 161 ราย วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลในระดัับตััวแปรเดีียว
และระดัับสองตััวแปร ผลการวิิจััยพบว่่า พื้้�นที่่�ในการขายสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�นจากสมััยเมื่่�อแรกค้้า
แต่่ก็จำ็ �ำ เป็็นต้้องจ่่ายค่่าเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นโดยเมื่่�อแรกค้้าค่่าเช่่าแผงเฉลี่่�ย 49.80 บาทต่่อวััน ส่่วนปััจจุุบันั
ต้้องจ่่ายค่่าเช่่าแผงเฉลี่่�ย 67.14 บาทต่่อวััน ด้้านการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร
ต่่าง ๆ กัับผลกำำ�ไรที่่�เกิิดขึ้้�นของผู้้�ค้้ารายย่่อยในปััจจุุบััน พบว่่า การลงทุุนรายวััน ทำำ�ให้้ผู้้�ค้้า
รายย่่อยมีีผลกำำ�ไรอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.05 กล่่าวคืือ เมื่่�อผู้้�ค้้ารายย่่อยลงทุุนน้้อยก็็
จะทำำ�ให้้ได้้ผลกำำ�ไรลดลง แต่่เมื่่�อผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีการลงทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นก็็จะทำำ�ให้้สร้้างผลกำำ�ไร
เพิ่่�มขึ้้�น ดัังนั้้�นจึึงมีีข้้อเสนอแนะในการวิิจััยให้้เทศบาลหรืือหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบตลาดสด
ช่่วยการประชาสััมพัันธ์์กระตุ้้�นเศรษฐกิิจเน้้นการลงทุุนของตลาดสด และสนัับสนุุนการเดิิน
ตลาดสดเป็็นส่่วนหนึ่่�งของเอกลัักษณ์์และวััฒนธรรมเมืืองขอนแก่่น
คำำ�สำำ�คััญ: ผู้้�ค้้ารายย่่อย การเปลี่่�ยนแปลง ความสััมพัันธ์์ เมืืองขอนแก่่น
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Abstract
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Wet markets and food retailers have been phenomena in Thailand
for a very long time. Primarily, food retailers have an essential role as a
driving force in the economic system. The objectives were to study the food
retailers’ modification and the relation among those food retailers in the
wet market in Khon Kaen province. The individual was used as the unit of
analysis. The settings of the study included Tetsaban I Market, Kumhai Market,
and Sumran Market. A total of 161 participants were the food retailers from
each wet market. The collected data were analyzed using both univariate
and bivariate data. The finding result based on this study revealed that the
present market rent area has been expanding from the former times, and the
rent has been increased for area rental (Previously, the trade was at 49.80
bath per day, the current transaction is 67.14 baht per day). Furthermore,
the analysis of the relationship between factors and retailers’ profit in the
present day indicated that the daily investment contributed to the gain at a
statistical significance of 0.05 – the investment impacts profitability. Therefore,
the local municipality should provide and publicize in order to stimulate the
economy by focusing on investment in the markets. Further, more visiting the
wet market as the activity market and identity of Khon Kaen for economic
growth.
Keywords: Food retailer, changing, relation, Khon Kaen city
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ตลาดสด ถืื อ ได้้ ว่่ า เป็็ น สิ่่�งที่่�มีี อ ยู่่�และมีี พัั ฒ นาการควบคู่่�กัั บ วิิ ถีี ชีี วิิ ต และ
สัั ง คมไทยมาอย่่ า งช้้ า นาน ทั้้�งที่่�เป็็ น ตลาดบกและตลาดน้ำำ�� รวมไปถึึ ง ตลาดสดด้้ ว ย
(สมรัักษ์์ ชััยสิิงห์์กานนท์์, 2550) นอกจากจะเกิิดขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองความต้้องการด้้าน
อาหารของผู้้�อยู่่�อาศััยรายรอบ ตลาดสดยัังถืือว่่าเป็็น “ตลาดชาวบ้้าน” กล่่าวคืือ ผู้้�ค้้าขายใน
ตลาดสดส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�ค้้ารายย่่อย มีีทุนุ น้้อย หรืือบางครั้้�งผู้้�ค้้าขายในตลาดสดก็็เป็็น ผู้้�ผลิิต
อาหารโดยตรงด้้วย สำำ�หรัับในเบื้้�องต้้น คำำ�ว่่า “ตลาด” หมายถึึง สถานที่่�ที่่�คนมาซื้้�อขาย
แลกเปลี่่�ยนกัันเป็็นพื้้�นที่่�ชุุมนุุมซื้้�อขายสิ่่�งของต่่าง ๆ ตรงกัับคำำ�ในภาษาอัังกฤษว่่า market
place (กระทรวงสาธารณสุุข, 2560)
ประมาณ 2 ทศวรรษที่่�ผ่่ า นมา ได้้ เ กิิ ด การขยายตัั ว ของธุุ ร กิิ จ การค้้ า ปลีี ก
ที่่�เรีียกว่่าการค้้าปลีีกสมััยใหม่่ (modern trade) การแข่่งขัันและการขยายตััวของธุุรกิิจ
ค้้าปลีีกนี้้� ได้้ส่่งผลต่่อตลาดสดโดยตรง เพราะอาหารเป็็นสิินค้้าหลัักอย่่างหนึ่่�งในธุุรกิิจ
ค้้ า ปลีี ก สมัั ย ใหม่่ แม้้ ว่่ า งานศึึ ก ษาที่่�ผ่่ า นมาจะให้้ ค วามสนใจกัั บ ตลาดหรืื อ ตลาดสด
แต่่การวิิจััยก็็มัักจะจำำ�กััดอยู่่�ที่่�สองแนวทาง คืือแนวทางแรกเรื่่�องการปรัับปรุุงโครงสร้้าง
หรืือระบบบริิการของตลาดสดให้้เป็็นตลาดน่่าซื้้�อ (สุุวรรณ แช่่มชููกลิ่่�น และคณะ, 2555;
วราภรณ์์ บุุญศรีี และ วรเดช จัันทรศร, 2556; ธนวััฒน์์ จิิรวุุฒิเิ ศรษฐ์์, 2549) แนวทางที่่�สอง
มุ่่�งการปรัับปรุุงตลาดให้้มีีหน้้าที่่�หลายด้้าน โดยเฉพาะการปรัับปรุุงตลาดให้้เป็็นแหล่่ง
ท่่องเที่่�ยว (รััฐวิิชญ์์ ศุุภจััตุุรััส, 2556) โดยการค้้าปลีีกได้้เข้้ามามีีบทบาทในทางเศรษฐกิิจ
มากขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด ในปีี พ.ศ. 2559 การค้้าปลีีกมีีมููลค่่าในผลิิตภััณฑ์์มวลรวมของ
ชาติิ 2.2 ล้้านล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 15 ของ GDP ในปััจจุุบััน การค้้าปลีีกสมััยใหม่่
มีีรูปู แบบที่่�สำำ�คัญ
ั 5 รููปแบบ ได้้แก่่ ห้้างสรรพสิินค้้า ดิิสเคาท์์สโตร์์ (ในที่่�นี้้�คืือ Hypermarket/
Supercenter) ซุุปเปอร์์มาร์์เก็็ต ร้้านสะดวกซื้้�อ และร้้านค้้าปลีีกขายสิินค้้าเฉพาะอย่่างซึ่่�ง
ในปีี 2558 ประเทศไทยมีีธุรุ กิิจ ค้้าปลีีกสมััยใหม่่ และร้้านสะดวกซื้้�อรวมกัันทั้้�งหมด 17,171
แห่่ง โดยในจำำ�นวนนี้้� เป็็นร้้านสะดวกซื้้�อ 14,380 แห่่ง (พููลสุุข นิิกิิจศรานนท์์ และ ปิิยะนุุช
สถาพงศ์์ภัักดีี, 2560)
การขยายตััวของการค้้าปลีีกสมััยใหม่่ ได้้ขยายมาถึึงขอนแก่่นอย่่างยาวนาน และ
มีีส่ว่ นอย่่างสำำ�คัญ
ั ในการผลัักดัันให้้เกิิดความเติิบโตในเมืืองขอนแก่่น เกิิดดิิสเคาท์์สโตร์์และ
ห้้างสรรพสิินค้้ารายใหญ่่ ๆ ตั้้�งเรีียงรายตามแนวถนนมิิตรภาพ ในขณะที่่�ห้้างสรรพสิินค้้า
ท้้องถิ่่�น ตั้้�งอยู่่�ในเมืืองหรืือห่่างออกมาจากแนวถนนมิิตรภาพ ส่่วนร้้านสะดวกซื้้�อกระจาย
ทั่่�วไปในพื้้�นที่่�เมืือง การขยายตััวของการค้้าปลีีกสมััยใหม่่ในจัังหวััดขอนแก่่น ได้้ปลุุกให้้
ธุุรกิิจค้้าปลีีกในท้้องถิ่่�นตื่่�นตััวขึ้้�นมาและมีีปฏิิกิริิ ยิ าต่่อการขยายตััวดัังกล่่าว ในปีี พ.ศ. 2550
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มีีการประชุุมกัันของตััวแทนผู้้�ค้้าปลีีกในจัังหวััดขอนแก่่น และมีีการจััดตั้้�ง “ชมรมผู้้�ค้้าปลีีก
และผู้้�ประกอบอาชีีพอิิสระจัังหวััดขอนแก่่น” (ผู้้�จััดการออนไลน์์, 2550) “ตลาด” กำำ�ลัังมีี
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว และกว้้างขวางยิ่่�ง โดยเฉพาะปรากฏการณ์์การขยายตััวของ
ห้้างสรรพสิินค้้า การค้้าปลีีกแบบ modern trade และร้้านสะดวกซื้้�อ
การวิิเคราะห์์ตลาดสดโดยเบื้้�องต้้น Karl Polanyi (1957) เสนอให้้พิิจารณา
ถึึงบููรณภาพ (integration) และความมีีเสถีียรภาพ (stability) เป็็นหน้้าที่่�ที่่�จำำ�เป็็น
ของ “สถาบัั น ” ในระบบเศรษฐกิิ จ โดยพื้้�นฐานแล้้ ว สถาบัั นดัั งกล่่ าวนี้้�มีี อยู่่� 3 แบบ
ได้้แก่่ การแลกเปลี่่�ยนต่่างตอบแทน (reciprocity) การกระจาย (redistribution)
และการแลกเปลี่่�ยน (exchange) ถ้้าหากเราจะนำำ�แนวคิิดของคาร์์ล โปลัันยีีมาใช้้ในการทำำ�
ความเข้้าใจกัับตลาดสดที่่�เรากำำ�ลัังศึึกษามาพิิจารณาอีีกแง่่หนึ่่�งจะเห็็นได้้ว่่า ตลาดสดที่่�เรา
กล่่าวถึึงนั้้�นเป็็นทั้้�ง “สถานที่่�” ที่่�คนมาค้้าขายแลกเปลี่่�ยน” และในขณะเดีียวกััน ตลาดสดก็็มีี
กฎกติิกา หรืือ “สถาบััน” ที่่�คอยควบคุุมกำำ�กับั การแลกเปลี่่�ยนนั้้�น กฎกติิกาที่่�เข้้ามามีีอิทิ ธิิพล
ต่่อการค้้าขายแลกเปลี่่�ยนในตลาดนี้้� อาจจะมิิใช่่ “การทำำ�กำำ�ไร” หรืือการได้้ผลตอบแทน
สููงสุุดของคนที่่�เข้้ามาสู่่�ความสััมพัันธ์์แบบการค้้าขายแลกเปลี่่�ยนเท่่านั้้�น แต่่อาจจะรวมไปถึึง
กฎทางวััฒนธรรม สิ่่�งที่่�แม่่ค้้าแลกเปลี่่�ยนกัับผู้้�ซื้้�อ แต่่อาจจะมีี “คุุณค่่า” อย่่างอื่่�นรวมอยู่่�ใน
การแลกเปลี่่�ยนในตลาดสดนอกจากนั้้�นแล้้วแนวคิิดและทฤษฏีี Central Place Theory ของ
Christaller (1933) ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับระยะทางและขนาดของประชากรที่่�มีีอิทิ ธิิพลต่่อการ
กำำ�เนิิดของตลาด กล่่าวคืือ ตลาดเกิิดขึ้้�นมาเนื่่�องจากเป็็น “แหล่่งกลาง”(Central place)
ทำำ�หน้้าที่่�กระจายสิินค้้าและบริิการให้้แก่่ประชาชนที่่�อยู่่�รายรอบ ขนาดของศููนย์์กลาง
กำำ�หนดโดยจำำ�นวนประชากรที่่�อยู่่�ในบริิการ ปริิมาณและประเภทสิินค้้าที่่�แตกต่่างกััน
ทำำ�ให้้แหล่่งกลาง (Central Place) มีี “ลำำ�ดัับศัักย์์”เกิิดการกระจายตััวออกห่่างจากพื้้�นที่่�
แหล่่งกลางออกไป พื้้�นที่่�แตกต่่างกัันออกไปด้้วย โดยที่่�เมืืองใหญ่่ที่่�มีีจำำ�นวนประชากรมาก
มีีปริิมาณสิินค้้าและบริิการไหลเวีียนมาก หรืือมีีสิินค้้าที่่�เป็็น high-end ให้้บริิการมาก
จะเป็็นแหล่่งกลางที่่�มีีลำำ�ดับั ศัักย์์สูงู จะเห็็นได้้ชัดั เจนว่่าการตั้้�งถิ่่�นฐานและการกลายเป็็นเมืือง
เกิิดจากแรงดึึงดููดหรืือพลัังของ “แหล่่งกลาง” ทำำ�ให้้เมืืองกลายเป็็นศููนย์์กลาง ทำำ�หน้้าที่่�ให้้
บริิการสิินค้้าและบริิการแก่่เมืืองบริิวารที่่�อยู่่�รายรอบเขตเมืืองขอนแก่่น แต่่ทว่่ายัังมีีพลััง
ขัับเคลื่่�อนอื่่�น ๆ ที่่�ไม่่ใช่่ปััจจััยทางภููมิิศาสตร์์เข้้าร่่วมทำำ�ให้้เกิิด “แหล่่งกลาง” ขึ้้�นมาด้้วย
ท้้ายที่่�สุุดแม้้ว่่าทฤษฎีีแหล่่งกลางจะทำำ�ให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของแหล่่งที่่�ตั้้�งของเมืือง
และของตลาดสด แต่่เราก็็ต้อ้ งตระหนัักถึึงปััจจััยอื่่�น ๆ ร่่วมด้้วย ทั้้�งนี้้�บทความนี้้�จะใช้้แนวคิิด
และทฤษฎีี Central Place Theory ในการวิิเคราะห์์บทความในส่่วนของการอภิิปรายผล
ด้้วย
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1. เครื่่�องมืือการวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย (Tool) ครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้เลืือกใช้้แบบสััมภาษณ์์ โดยการ
สััมภาษณ์์ผู้้�ค้้ารายย่่อยโดยตรง แบ่่งออกเป็็นเมื่่�อแรกค้้าและในปััจจุุบััน โดยแบบสััมภาษณ์์
ประกอบด้้วยกัันทั้้�งหมด 5 ส่่วน ได้้แก่่
	ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่าง มีีระดัับการวััดเป็็นระดัับนามบััญญััติิ
(Nominal scale) ได้้แก่่ เพศ ส่่วนอายุุของผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีระดัับการวััดเป็็นระดัับอััตราส่่วน
โดยใช้้อายุุจริิงของผู้้�ค้้ารายย่่อย
	ส่่วนที่่� 2 ด้้านประเภทสิินค้้า มีีระดัับการวััดเป็็นระดัับนามบััญญััติิ (Nominal
scale) ประกอบด้้วย ผัักสด, ผลไม้้, เนื้้�อสััตว์์, ปลาและอาหารทะเล, กัับข้้าวสำำ�เร็็จรููปและ
ขนม, ร้้านหรืือแผงโชห่่วย, เสื้้�อผ้้า และประเภทอื่่�น ๆ
	ส่่วนที่่� 3 ด้้านพื้้�นที่่�และราคาเช่่าแผง พิิจารณาจากพื้้�นที่่�และค่่าเช่่าแผงของผู้้�ค้้า
รายย่่อย มีีระดัับการวััดเป็็นระดัับอััตราส่่วน (Ratio scale) โดยใช้้จำำ�นวนจริิง พื้้�นที่่�และ
ค่่าเช่่าแผง เมื่่�อทำำ�การวิิเคราะห์์ระดัับสองตััวแปร ได้้ปรัับให้้มีีระดัับการวััดเป็็นระดัับเรีียง
อัันดัับ (Ordinal scale) ด้้านพื้้�นที่่� ประกอบด้้วย น้้อยกว่่า 2 ตารางเมตร ระหว่่าง 2–4
ตารางเมตร ระหว่่าง 4–6 ตารางเมตร และมากกว่่า 6 ตารางเมตร ส่่วนด้้านค่่าเช่่าแผง
ประกอบด้้วย น้้อยกว่่า 20 บาท ระหว่่าง 20 – 40 บาท ระหว่่าง 41 – 60 บาท และ
มากกว่่า 60 บาทขึ้้�นไป
	ส่่วนที่่� 4 ด้้านระยะทาง พิิจารณาจากระยะทางของผู้้�ค้้ารายย่่อยที่่�เดิินทาง
มาตลาดทั้้�ง 3 แห่่ง มีีระดัับการวััดเป็็นระดัับอััตราส่่วน (Ratio scale) โดยใช้้จำำ�นวนจริิง
เมื่่�อทำำ�การวิิ เคราะห์์ระดัับสองตััวแปรได้้ป รัับให้้มีีระดัับการวััดเป็็นระดัับเรีียงอัันดัับ
(Ordinal scale) ประกอบด้้วย น้้อยกว่่า 5 กิิโลเมตร ระหว่่าง 5-10 กิิโลเมตร ระหว่่าง
11-15 กิิโลเมตร และมากกว่่า 15 กิิโลเมตร
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	ส่่วนที่่� 5 ด้้านการลงทุุนและผลกำำ�ไร พิิจารณาจากการลงทุุนและผลกำำ�ไรของผู้้�ค้้า
รายย่่อยในตลาดสด มีีระดัับการวััดเป็็นระดัับนามบััญญััติิ (Nominal scale) ด้้านการลงทุุน
ประกอบด้้วย น้้อยกว่่า 1,000 บาท ระหว่่าง 1,000-5,000 บาท ระหว่่าง 5,001-10,000
บาท และมากกว่่า 10,001 บาท ด้้านผลกำำ�ไร ประกอบด้้วย น้้อยกว่่า 1,000 บาท ระหว่่าง
1,000-2,000 บาท และมากกว่่า 2,000 บาท
2. ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง (Population and Sample) ในการวิิจััยครั้้�งนี้้�
ประชากรคืือผู้้�ค้้ารายย่่อยที่่�อยู่่�ในตลาดเมืืองขอนแก่่นทั้้�ง 3 ตลาด มีีจำ�ำ นวนทั้้�งหมด 456 แผง
การสุ่่�มตััวอย่่างในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� ใช้้การสุ่่�มแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่่งกลุ่่�ม
ตััวอย่่างออกเป็็นส่่วนตามประเภทของสิินค้้าที่่�ขายในตลาดสด หลัังจากนั้้�นได้้กำำ�หนดจำำ�นวน
กลุ่่�มตััวอย่่างไม่่น้้อยกว่่าเป็็นร้้อยละ 30 (ถ้้าตลาดมีีจำำ�นวนแผงที่่�น้้อยจะเก็็บข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้�น
ตามพื้้�นที่่�จริิง) หลัังจากนั้้�นได้้เลืือกการสุ่่�มตััวอย่่างแบบบัังเอิิญ (Accidental Sampling)
จนครบจำำ�นวนของกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�กำำ�หนดไว้้ (ธนพฤกษ์์ ชามะรััตน์์, 2559)
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ตารางที่่� 1 กลุ่่�มตััวอย่่างผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดขอนแก่่นทั้้�ง 3 ตลาด

74

3. ขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการวิิจััย
การเก็็บรวบรวมข้้อมููลวิิจััย (Data Collation) เริ่่�มต้้นจากการเก็็บรวบรวม
ข้้อมููลแบบทุุติิยภููมิิ เป็็นการศึึกษาข้้อมููลจากเอกสารวิิชาการ หนัังสืือ วารสาร บทความ
วิิจััย ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ เพื่่�อให้้ทราบถึึงข้้อมููลเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับผู้้�ค้้ารายย่่อย
ในตลาดสด หลัังจากนั้้�นเก็็บรวบรวมข้้อมููลแบบปฐมภููมิิ เริ่่�มจากการลงทดสอบแบบ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

สััมภาษณ์์ (Pre-Test) ที่่�ตลาดสดเทศบาลนครพนม เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีตลาดสดใกล้้
เคีียงกัับจัังหวััดขอนแก่่นและเป็็นพื้้�นที่่�ชายแดน มีีประวััติิศาสตร์์การเกิิดตลาดสดอย่่าง
ยาวนาน จากนั้้�นนำำ�ข้้อมููลมาวััดความเที่่�ยงของตััวแปรตาม (Reliability) ได้้ค่่าคะแนน
(Cornbrash’s Alpha= 0.804) วัันที่่� 14 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2560 หลัังจากนั้้�นลงพื้้�นที่่�
เก็็บรวบรวมข้้อมููลกัับผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดเมืืองขอนแก่่นทั้้�ง 3 แห่่ง โดยใช้้แบบสััมภาษณ์์
ลงเก็็บรวบรวมข้้อมููลวัันที่่� 15-19 ธัันวาคม พ.ศ. 2560
4. สถิิติิที่่�ใช้้ในการวิิจััย
	วิิเคราะห์์ข้้อมููล (Data Analysis) ในครั้้� งนี้้�ได้้เลืือกใช้้การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ระดัับตััวแปรเดีียว และระดัับสองตััวแปร โดยการวิิเคราะห์์ข้้อมููลระดัับตััวแปรเดีียว
เป็็นการวิิเคราะห์์คุุณลัักษณะของกลุ่่�มตััวอย่่าง โดยใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้้แก่่ ความถี่่� ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ค่่าสููงสุุด ค่่าต่ำำ��สุุด โดยใช้้โปรแกรมสำำ�เร็็จรููป
ส่่วนการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููลระดัับสองตััวแปร ทำำ�การวิิเคราะห์์ตารางไขว้้ (Cross Tabulation)
โดยใช้้สถิิติไิ ค-สแควร์์ (Chi-square) เพื่่�อทำำ�การทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรต้้นกัับ
ผลกำำ�ไร และใช้้ค่่า (Contingency Coefficient) ใช้้ในการวััดระดัับความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ตััวแปร แบ่่งออกได้้เป็็น 3 ระดัับ คืือ ระดัับความสััมพัันธ์์ค่่อนข้้างต่ำำ�� (0.001-0.500) ระดัับ
ความสััมพัันธ์์ปานกลาง (0.501-0.700) และระดัับความสััมพัันธ์์ค่อ่ นข้้างสููง (0.701 ขึ้้�นไป)
ผลจากการวิิเคราะห์์ที่่�ได้้จะช่่วยให้้เห็็นภาพความสััมพัันธ์์ของตััวแปรที่่�เกิิดขึ้้�นและสามารถ
เพิ่่�มความน่่าเชื่่�อถืือของตััวแปรได้้มากขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน (ดุุษฏีี อายุุวััฒน์์, 2548; ธนพฤกษ์์
ชามะรััตน์์, 2559)
ผลการวิิจััย
การศึึกษาผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดเมืืองขอนแก่่น ได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อประเด็็น
ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ค้้ารายย่่อย พื้้�นที่่�สำำ�หรัับการขายสิินค้้า ระยะทาง การลงทุุนและผลกำำ�ไร
ที่่�เกิิดขึ้้�นของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสด โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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	ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ค้้ารายย่่อย
การสำำ�รวจข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ค้า้ รายย่่อยในตลาดสดทั้้�ง 3 ตลาดในเมืืองขอนแก่่น
ทำำ�ให้้ทราบถึึงข้้อมููลส่่วนใหญ่่เป็็นผู้้�หญิิง (แม่่ค้า้ ) อายุุเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 48 ปีี อายุุน้อ้ ยที่่�สุุดคืือ 19 ปีี
อายุุมากที่่�สุุดคืือ 77 ปีี ประเภทสิินค้้าที่่�ขายในตลาดสดมากที่่�สุุดคืือ สิินค้้าประเภทกัับข้้าว
สำำ�เร็็จรููป/ขนม เมื่่�อพิิจารณาแต่่ละตลาดมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
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ตลาดสดเทศบาล 1 พบว่่า ส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 93.5 เป็็นเพศหญิิง (แม่่ค้้า) มีีอายุุ
อยู่่�ระหว่่าง 51-60 ปีี มากที่่�สุุดคิิดเป็็นร้้อยละ 49.9 รองลงมาอายุุระหว่่าง 36-50 ปีี,
อายุุมากกว่่า 65 ปีีขึ้้�นไป และอายุุน้้อยกว่่า 35 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 28.3, 19.6 และ 2.2
ตามลำำ�ดัับ ด้้านประเภทสิินค้้าที่่�ขายของผู้้�ค้้ารายรายย่่อย พบว่่า มากที่่�สุุดเป็็นประเภท
กัับข้้าวสำำ�เร็็จรููป/ขนม คิิดเป็็นร้้อยละ 28.3 รองลงมาเป็็นประเภทร้้านค้้า/แผงโชห่่วย,
ปลา/อาหารทะเล และผลไม้้ คิิดเป็็นร้้อยละ 21.7, 13.0 และ 10.9 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อ
พิิจารณาระยะเวลาที่่�ทำำ�การค้้า พบว่่า มีีระยะเวลามากกว่่า 25 ปีีขึ้้�นไปมากที่่�สุุด คิิดเป็็น
ร้้อยละ 45.7 รองลงมาคืือระหว่่าง 11-15 ปีี, น้้อยกว่่า 5 ปีี และระหว่่าง 5-10 ปีี คิิดเป็็น
ร้้อยละ 15.2, 13.0 และ 10.9 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนตลาดคำำ�ไฮ พบว่่า ส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 74.7
เป็็นเพศหญิิง (แม่่ค้้า) มีีอายุุระหว่่าง 36-50 ปีี มากที่่�สุุดคิิดเป็็นร้้อยละ 34.5 รองลงมา
อายุุอยู่่�ระหว่่าง 51-60 ปีี, อายุุน้้อยกว่่า 35 ปีี และอายุุมากกว่่า 65 ปีีขึ้้�นไป คิิดเป็็นร้้อย
ละ 31.0, 28.7 และ 5.7 ตามลำำ�ดัับ ด้้านประเภทสิินค้้าที่่�ขายของผู้้�ค้้ารายย่่อย พบว่่ามาก
ที่่�สุุดเป็็นประเภทสิินค้้ากัับข้้าวสำำ�เร็็จรููป/ขนม คิิดเป็็นร้้อยละ 40.2 รองลงมาเป็็นประเภท
ผััก, ปลา/อาหารทะเล และเนื้้�อสััตว์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 14.9, 10.3 และ 9.2 ตามลำำ�ดัับ
เมื่่�อพิิจารณาระยะเวลาที่่�ทำำ�การค้้า พบว่่า ค้้าขายที่่�ระยะเวลาน้้อยกว่่า 5 ปีี และระหว่่าง
5-10 ปีี มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 28.7 รองลงมาคืือระหว่่าง 16-20 ปีี, มากกว่่า 25 ปีี
และระหว่่าง 11-15 ปีี คิิดเป็็นร้้อยละ 19.5, 11.5 และ10.3 สำำ�หรัับตลาดสำำ�ราญ พบว่่า
ส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 75.0 เป็็นเพศหญิิง (แม่่ค้้า) มีีอายุุอยู่่�ระหว่่าง 36-50 ปีี และ และระหว่่าง
51-65 ปีี มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 32.1 รองลงมาคืือมีีอายุุน้้อยกว่่า 35 ปีี และอายุุมากว่่า
65 ปีีขึ้้�นไป คิิดเป็็นร้้อยละ 28.6 และ 7.1 ด้้านประเภทสิินค้้าที่่�ขายของผู้้�ค้้ารายรายย่่อย
พบว่่า มากที่่�สุุดเป็็นประเภทสิินค้้ากัับข้้าวสำำ�เร็็จรููป/ขนมคิิดเป็็นร้้อยละ 39.3 รองลงมาเป็็น
สิินค้้าประเภทเสื้้�อผ้้า และผัักสด คิิดเป็็นร้้อยละ 17.9 และ 14.3 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อพิิจารณา
ระยะเวลาที่่�ทำำ�การค้้าพบว่่า ค้้าขายที่่�ระยะเวลาน้้อยกว่่า 5 ปีี มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 53.6
รองลงมาคืือระหว่่าง 5-10 ปีี และมากกว่่า 25 ปีีขึ้้�นไป คิิดเป็็นร้้อยละ 17.9
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	พื้้�นที่่�ขาย ค่่าเช่่าที่่�แผงเมื่่�อแรกค้้าและปััจจุุบััน
การสำำ�รวจและเก็็บข้้อมููลด้้านพื้้�นที่่�ขายและค่่าเช่่าในอดีีตและปััจจุุบัันของผู้้�
ค้้ารายย่่อยในตลาดสดเมืืองขอนแก่่นโดยภาพรวมทั้้�ง 3 ตลาด เมื่่�อแรกค้้าผู้้�ค้้ารายย่่อยมีี
พื้้�นที่่�ขายเฉลี่่�ย 5.50 ตารางเมตร พื้้�นที่่�น้้อยสุุดคืือ 1 ตารางเมตร และพื้้�นที่่�มากสุุดคืือ 96
ตารางเมตร ส่่วนในปััจจุุบัันมีีพื้้�นที่่�เฉลี่่�ย 5.86 ตารางเมตร พื้้�นที่่�น้้อยสุุด 1 ตารางเมตร
พื้้�นที่่�มากสุุด 96 ตารางเมตร ด้้านค่่าเช่่าแผงต่่อวัันเมื่่�อแรกค้้า ค่่าเช่่าเฉลี่่�ย 49.80 บาท
เมื่่�อพิิจารณาแต่่ละตลาดมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

ตลาดสดเทศบาล 1 พบว่่า เมื่่�อแรกค้้านั้้�นผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีพื้้�นที่่�ขายมากที่่�สุุด
คืือพื้้�นที่่�ระหว่่าง 2-4 ตารางเมตรและพื้้�นที่่�มากกว่่า 6 ตารางเมตรขึ้้�นไป คิิดเป็็นร้้อยละ
37.0 รองลงมาคืือพื้้�นที่่�น้้อยกว่่า 2 ตารางเมตร และพื้้�นที่่�ระหว่่าง 4-6 ตารางเมตร
คิิดเป็็นร้้อยละ 21.7 และ 4.3 เมื่่�อพิิจารณาพื้้�นที่่�ขายของผู้้�ค้า้ รายย่่อยในตลาดสดเทศบาล 1
ในปััจจุุบััน พบว่่า ผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีพื้้�นที่่�ขายในปััจจุุบัันระหว่่าง 2-4 ตารางเมตรมากที่่�สุุด
คิิดเป็็นร้้อยละ 47.28 รองลงมาคืือมากกว่่า 6 ตารางเมตรขึ้้�นไป น้้อยกว่่า 2 ตารางเมตร
และอยู่่�ระหว่่าง 4-6 ตารางเมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 37.0, 10.9 และ 4.3 ตามลำำ�ดัับ ด้้านการ
จ่่ายค่่าเช่่าแผงต่่อวัันของผู้้�ค้้ารายย่่อยเมื่่�อแรกค้้า พบว่่า ผู้้�ค้้ารายย่่อยจ่่ายค่่าเช่่าแผงต่่อ
วัันน้้อยกว่่า 20 บาทมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 54.3 รองลงมาคืือค่่าเช่่าระหว่่าง 20 – 40
บาท, มากกว่่า 60 บาทขึ้้�นไป และระหว่่าง 41 – 60 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 26.1, 17.4 และ
2.2 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อพิิจารณาค่่าเช่่าแผงของผู้้�ค้้ารายย่่อยในปััจจุุบััน พบว่่า ผู้้�ค้้ารายย่่อย
จ่่ายค่่าเช่่าแผงระหว่่าง 20-40 บาทมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 41.9 รองลงมาคืือ มากกว่่า
60 บาทขึ้้�นไป, น้้อยกว่่า 20 บาท และระหว่่าง 41-60 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 32.6, 19.6
และ 6.5 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับด้้านค่่าเช่่าที่่�ต่่อตารางเมตรของผู้้�ค้้ารายย่่อยเมื่่�อแรกค้้า พบว่่า
ผู้้�ค้้ารายย่่อยจ่่ายค่่าเช่่าที่่�ต่่อตารางเมตรน้้อยกว่่า 10 บาทมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 89.1
รองลงมาคืือระหว่่าง 10 – 20 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 10.9
ตลาดคำำ�ไฮ พบว่่า เมื่่�อแรกค้้านั้้�นผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดมีีพื้้�นที่่�ขายมากที่่�สุุดคืือ
พื้้�นที่่�ระหว่่าง 2-4 ตารางเมตรมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 43.7 รองลงมาคืือพื้้�นที่่�น้้อยกว่่า
2 ตารางเมตร, ระหว่่าง 4-6 ตารางเมตร และมากกว่่า 6 ตารางเมตรขึ้้�นไป คิิดเป็็นร้้อยละ
37.9, 9.2 และ 9.2 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อพิิจารณาพื้้�นที่่�ขายของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดคำำ�ไฮ
ในปััจจุุบััน พบว่่า ผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีพื้้�นที่่�ขายในปััจจุุบัันระหว่่าง 2-4 ตารางเมตรมากที่่�สุุด
คิิดเป็็นร้้อยละ 44.8 รองลงมามีีพื้้�นที่่�ขายน้้อยกว่่า 2 ตารางเมตร, ระหว่่าง 4-6 ตาราง
เมตร และมากกว่่า 6 ตารางเมตรขึ้้�นไป คิิดเป็็นร้้อยละ 28.7, 14.9 และ 11.5 ตามลำำ�ดัับ
ด้้านการจ่่ายค่่าเช่่าแผงต่่อวัันของผู้้�ค้้ารายย่่อยเมื่่�อแรกค้้า พบว่่า ผู้้�ค้้ารายย่่อยจ่่ายค่่าเช่่า
แผงต่่อวัันน้้อยกว่่า 20 บาทมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 40.2 รองลงมาคืือจ่่ายค่่าเช่่าแผง
มากกว่่า 60 ปีีขึ้้�นไป, ระหว่่าง 41-60 บาท และระหว่่าง 20-40 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 36.8,
12.6 และ 10.3 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อพิิจารณาค่่าเช่่าแผงของผู้้�ค้้ารายย่่อยในปััจจุุบััน พบว่่า
ผู้้�ค้้ารายย่่อยจ่่ายค่่าเช่่าแผงต่่อวัันมากกว่่า 60 บาทขึ้้�นไปมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 56.3
รองลงมาจ่่ายค่่าเช่่าแผงระหว่่าง 41-60 บาท, ระหว่่าง 20-40 บาท และน้้อยกว่่า 20 บาท
คิิดเป็็นร้้อยละ 19.5, 14.9 และ 9.2 ตามลำำ�ดัับสำำ�หรัับด้้านค่่าเช่่าที่่�ต่่อตารางเมตรของ
ผู้้�ค้้ารายย่่อยเมื่่�อแรกค้้า พบว่่า ผู้้�ค้้ารายย่่อยจ่่ายค่่าเช่่าที่่�ต่่อตารางเมตรในหนึ่่�งวัันน้้อยกว่่า
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10 บาท มากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 49.4 รองลงมาคืือระหว่่าง 21-30 บาท, มากกว่่า
30 บาทขึ้้�นไป และระหว่่าง 10-20 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 17.2, 21.8 และ 11.
ตลาดสำำ�ราญเมื่่�อแรกค้้ านั้้�นผู้้�ค้้ ารายย่่ อยในตลาดมีี พื้้� นที่่�ขายระหว่่ าง 2-4
ตารางเมตรมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 53.6 รองลงมาคืือพื้้�นที่่�มากกว่่า 6 ตารางเมตรขึ้้�น
ไป, น้้อยกว่่า 2 ตารางเมตร และระหว่่าง 4-6 ตารางเมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 25.5, 17.9
และ 4.3 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อพิิจารณาพื้้�นที่่�ขายของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดในปััจจุุบััน พบว่่า
ผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีพื้้�นที่่�ขายในปััจจุุบัันระหว่่าง 2-4 ตารางเมตรมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 53.6
รองลงมามีีพื้้�นที่่�ขายมากกว่่า 6 ตารางเมตรขึ้้�นไป, น้้อยกว่่า 2 ตารางเมตร และระหว่่าง
4-6 ตารางเมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 32.1, 7.1 และ 7.1 ตามลำำ�ดัับ ด้้านการจ่่ายค่่าเช่่าแผงต่่อ
วัันของผู้้�ค้้ารายย่่อยเมื่่�อแรกค้้า พบว่่า ผู้้�ค้้ารายย่่อยจ่่ายค่่าเช่่าแผงต่่อวัันน้้อยกว่่า 20 บาท
ต่่อวัันมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 57.1 รองลงมาจ่่ายค่่าเช่่าแผงต่่อวัันระหว่่าง 20-40 บาท,
มากกว่่า 60 บาทขึ้้�นไป และระหว่่าง 41-60 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 25.0, 10.7 และ 7.1
ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อพิิจารณาค่่าเช่่าแผงของผู้้�ค้้ารายย่่อยในปััจจุุบััน พบว่่า ผู้้�ค้้ารายย่่อยจ่่ายค่่า
เช่่าแผงต่่อวัันน้้อยกว่่า 20 บาทมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 57.1 รองลงมาจ่่ายค่่าเช่่าแผงต่่อ
วัันระหว่่าง 20-40 บาท และจ่่ายระหว่่าง 41-60 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 21.4
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ระยะทางจากบ้้าน/ที่่�พัักถึึงตลาดสดเมื่่�อแรกค้้าและปััจจุุบััน
	ด้้ านระยะทางของผู้้�ค้้ ารายย่่ อยที่่�จำำ�เป็็ นต้้ องเดิิ นทางมาขายสิิ นค้้ าที่่�ตลาด
ทั้้�ง 3 แห่่งนี้้� พบว่่า ผู้้�ค้้ารายย่่อยอยู่่�ไม่่ห่่างจากตลาดที่่�ตนเองขายสิินค้้าอยู่่� ส่่วนใหญ่่มีี
ระยะทางน้้อยกว่่า 5 กิิโลเมตร เมื่่�อพิิจารณารายตลาดโดยเริ่่�มต้้นจากตลาดสดเทศบาล 1
พบว่่า เมื่่�อแรกค้้าผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีระยะทางการเดิินทางจากตลาดน้้อยกว่่า 5 กิิโลเมตรมาก
ที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 61.7 รองลงมามีีระยะทางระหว่่าง 5-10 กิิโลเมตร และมากกว่่า
15 กิิ โ ลเมตร คิิ ด เป็็ น ร้้ อ ยละ 23.4 และ 10.6 ตามลำำ�ดัั บ ในปัั จ จุุ บัั น ผู้้�ค้้ า รายย่่ อ ย
มีีระยะทางการเดิินทางจากตลาดน้้อยกว่่า 5 กิิโลเมตรมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 61.7
รองลงมามีีระยะทางระหว่่าง 5-10 กิิโลเมตร และมากกว่่า 15 กิิโลเมตร คิิดเป็็นร้้อยละ
23.4 และ 10.6 ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับตลาดคำำ�ไฮ พบว่่า เมื่่�อแรกค้้ามีีระยะทางการเดิินทาง
จากตลาดน้้อยกว่่า 5 กิิโลเมตรมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 74.4 รองลงมามีีระยะทางระหว่่าง
5-10 กิิโลเมตร และระหว่่าง 11-15 กิิโลเมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 14.0 และ 8.1 ตามลำำ�ดัับ
ในปััจจุุบัันพบว่่ามีีระยะทางการเดิินทางจากตลาดน้้อยกว่่า 5 กิิโลเมตรมากที่่�สุุด คิิดเป็็น
ร้้อยละ 77.9 รองลงมามีีระยะทางระหว่่าง 5-10 กิิโลเมตร และระหว่่าง 11-15 กิิโลเมตร
คิิดเป็็นร้้อยละ 10.5 และ 7.0 ตามลำำ�ดับั ด้้านตลาดสำำ�ราญ พบว่่า เมื่่�อแรกค้้ามีีระยะทางการ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เดิินทางจากตลาดน้้อยกว่่า 5 กิิโลเมตรมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 67.9 รองลงมาคืือระหว่่าง
11-15 กิิโลเมตร และ มากกว่่า 15 กิิโลเมตร คิิดเป็็นร้้อยละ 17.9 และ 10.7 ตามลำำ�ดัับ
ในปััจจุุบัันมีีระยะทางการเดิินทางจากตลาดน้้อยกว่่า 5 กิิโลเมตรมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ
75.0 รองลงมาคืือระหว่่าง 11-15 กิิโลเมตร, ระหว่่าง 5-10 กม. และมากกว่่า 15 กิิโลเมตร
คิิดเป็็นร้้อยละ 10.7 และ 7.1 ตามลำำ�ดัับ
การลงทุุนค้้าขายและผลกำำ�ไรรายวัันของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดเมื่่�อแรกค้้า
และปััจจุุบััน
การลงทุุนค้้าขายรายวัันของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดเมืืองขอนแก่่น พบว่่า เมื่่�อแรก
ค้้ามีีการลงทุุนที่่�แตกต่่างกััน แต่่ในปััจจุุบัันผู้้�ค้้ารายย่่อยทั้้�ง 3 ตลาดมีีการลงทุุนอยู่่�ระหว่่าง
1,000-5,000 บาทต่่อวััน สำำ�หรัับผลกำำ�ไรของผู้้�ค้้ารายย่่อยส่่วนใหญ่่จะได้้น้้อยกกว่่า 1,000
บาท ทั้้�งเมื่่�อแรกค้้าและในปััจจุุบััน เมื่่�อพิิจารณารายละเอีียดรายตลาด
การลงทุุนเมื่่�อแรกค้้าของผู้้�ค้้ารายย่่อยทั้้�ง 3 ตลาด พบว่่า ตลาดสดเทศบาล 1
มีีการลงทุุนมากกว่่า 10,001 บาทต่่อวััน คิิดเป็็นร้้อยละ 38.3 สำำ�หรัับตลาดคำำ�ไฮและตลาด
สำำ�ราญมีีการลงทุุนอยู่่�ระหว่่าง 1,000-5,000 บาทต่่อวัันมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 48.8 และ
35.7 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อพิิจารณาการลงทุุนในปััจจุุบััน พบว่่า ส่่วนใหญ่่ผู้้�ค้้ารายย่่อยทั้้�ง 3 แห่่ง
มีีการลงทุุนอยู่่�ระหว่่าง 1,000-5,000 บาทต่่อวัันมากที่่�สุุด คิิดเป็็นร้้อยละ 57.4, 54.7 และ
42.9 ตามลำำ�ดัับของตลาด ส่่วนผลกำำ�ไรเมื่่�อแรกค้้าของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดทั้้�ง 3 แห่่ง
พบว่่า เมื่่�อแรกค้้าตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดคำำ�ไฮ และตลาดสำำ�ราญ มีีผลกำำ�ไรน้้อยกว่่า
1,000 บาท มากที่่�สุุดคิิดเป็็นร้้อยละ 40.4, 55.8 และ 78.6 ตามลำำ�ดัับ ส่่วนในปััจจุุบััน
ผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดคำำ�ไฮ และตลาดสำำ�ราญ มีีผลกำำ�ไรน้้อยกว่่า 1,000
บาท มากที่่�สุุดคิิดเป็็นร้้อยละ 53.2, 59.3 และ 89.3 ตามลำำ�ดัับ
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การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรกัับผลกำำ�ไรในปััจจุุบััน
	สำำ� หรัั บ การวิิ เ คราะห์์ ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งตัั ว แปรกัั บ ผลกำำ� ไร เป็็ น การ
วิิเคราะห์์ระดัับสองตััวแปร (Bivariate Analysis) โดยได้้ใช้้การวิิเคราะห์์รููปแบบตารางไขว้้
(Cross tabulation) เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปร ประกอบด้้วย พื้้�นที่่� ค่่าเช่่าที่่�
/แผง ระยะทาง และการลงทุุนรายวััน ใช้้สถิิติไิ ค-สแควร์์ (Chi-square) เพื่่�อทำำ�การทดสอบ
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรต้้นกัับผลกำำ�ไร โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1) พื้้�นที่่�ขาย ผลการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างพื้้�นที่่�ขายกัับผลกำำ�ไร พบว่่า
พื้้�นที่่�ขายน้้อยกว่่า 2 ตารางเมตร ระหว่่าง 2–4 ตารางเมตร ระหว่่าง 4–6 ตารางเมตร

79

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

และมากกว่่า 6 ตารางเมตร มีีผลกำำ�ไรน้้อยกว่่า 1,000 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 75.0, 61.8,
52.9 และ 58.3 ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างพื้้�นที่่�ขายกัับผลกำำ�ไร พบว่่า
ตััวแปรทั้้�งสองไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
2) ค่่าเช่่าที่่�/แผง ผลการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าเช่่าที่่�/แผงกัับผลกำำ�ไร
พบว่่า ค่่าเช่่าที่่�/แผงน้้อยกว่่า 20 บาท ระหว่่าง 20–40 บาท ระหว่่าง 41–60 บาท มากกว่่า
60 บาทขึ้้�นไป มีีผลกำำ�ไรน้้อยกว่่า 1,000 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 72.7, 65.8, 68.0 และ 54.7
ตามลำำ�ดับั เมื่่�อทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าเช่่าที่่�/แผงกัับผลกำำ�ไร พบว่่า ตััวแปรทั้้�งสอง
ไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
3) ระยะทาง ผลการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างระยะทางกัับผลกำำ�ไร
พบว่่า ระยะทางน้้อยกว่่า 5 กิิโลเมตร ระหว่่าง 5-10 กิิโลเมตร ระหว่่าง 11-15 กิิโลเมตร
และมากกว่่า 15 กิิโลเมตร มีีผลกำำ�ไรน้้อยกว่่า 1,000 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 62.4, 68.2, 63.6
และ 54.5 ตามลำำ�ดับั เมื่่�อทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างระยะทางกัับผลกำำ�ไร พบว่่า ตััวแปร
ทั้้�งสองไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
4) การลงทุุนรายวััน ผลการวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างการลงทุุนรายวััน
กัับผลกำำ�ไร พบว่่า น้้อยกว่่า 1,000 บาท และระหว่่าง 1,000-5,000 มีีผลกำำ�ไรน้้อยกว่่า
1,000 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 93.5 และ 62.8 ส่่วนการลงทุุนรายวัันระหว่่าง 5,001-10,000
และ มากกว่่า 10,001 บาท มีีผลกำำ�ไรมากกว่่า 2,000 บาท คิิดเป็็นร้้อยละ 45.0 และ 45.8
เมื่่�อทดสอบความสััมพัันธ์์ระหว่่างการลงทุุนรายวัันกัับผลกำำ�ไร พบว่่า ตััวแปรทั้้�งสองมีีความ
สััมพัันธ์์กัันอย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ 0.05 โดยมีีระดัับความสััมพัันธ์์ค่่อนข้้างต่ำำ�� กล่่าวคืือ
มีีค่่า Contingency Coefficient (CC) อยู่่�ระหว่่าง 0.001-0.500 (ดุุษฏีี อายุุวััฒน์์, 2548;
ธนพฤกษ์์ ชามะรััตน์์, 2559) และมีีค่า่ เป็็นบวก แสดงว่่ามีีความสััมพัันธ์์ไปในทิิศทางเดีียวกััน
ที่่�เป็็นเช่่นนี้้�อาจเป็็นเพราะเป็็นไปตามระบบของตลาดและการขายสิินค้้าเมื่่�อลงทุุนมากผล
กำำ�ไรก็็จะเพิ่่�มมากขึ้้�นตามหลัักเศรษฐศาสตร์์
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สรุุปและอภิิปรายผลการวิิจััย
การเปลี่่�ยนแปลงของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดเมืืองขอนแก่่น เมื่่�อแรกค้้ามีีการ
เปลี่่�ยนแปลงในด้้านประเภทสิินค้้าที่่�ขายอยู่่�บ้้างแต่่ไม่่ได้้เปลี่่�ยนไปมาก สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ขาย
ของผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีการเปลี่่�ยนแปลง โดยผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีขนาดแผงขายสิินค้้าที่่�ขนาดเพิ่่�มมาก
ขึ้้�นจากเมื่่�อแรกค้้า ผู้้�ค้้ารายย่่อยบางรายมีีการเปลี่่�ยนจากแผงที่่�วางขายกัับพื้้�นกลายมาเป็็น
แผงที่่�มีีความมั่่�นคงถาวร หรืือบางรายได้้ซื้้�อแผงที่่�เป็็นห้้องแถวในตลาดสดก็็มีี ซึ่่�งมีีความ
สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ สุุวิิดา ธรรมมณีีวงศ์์ (2553) ที่่�อธิิบายว่่าระบบเศรษฐกิิจเป็็น
อััตลัักษณ์์ของท้้องถิ่่�นแต่่ต้้องมีีการเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่�การขยายผลระบบเศรษฐกิิจที่่�พััฒนา
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ขึ้้�นจนสามารถพึ่่�งตนเองได้้ แต่่ทว่่ามีีความแตกต่่างจากงานวิิจััยของ บัังอร ศิิริิสััญลัักษณ์์
(2558) ที่่�มองว่่าเมื่่�อคนต่่างถิ่่�นเข้้ามาอยู่่�และมาอาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ชุุมชน หรืือพื้้�นที่่�ตลาดได้้
ทำำ�ให้้เกิิดความสััมพัันธ์์ที่่�ลดน้้อยลง การให้้ความหมายเชิิงพื้้�นที่่�จึึงเริ่่�มแปรเปลี่่�ยนไป สำำ�หรัับ
พื้้�นที่่�ตลาดสดเมืืองขอนแก่่น ผู้้�ค้้ารายย่่อยต่่างให้้ความสำำ�คััญต่่อพื้้�นที่่�ขายสิินค้้าของตนเอง
เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�ซึ่่�งสร้้างรายได้้ โดยเฉพาะตลาดคำำ�ไฮที่่�มีีการสร้้างความสััมพัันธ์์ของชาว
ตลาดกัันเองผ่่านพื้้�นที่่�ชุุมชนโดยการปรัับให้้เป็็นตลาดในช่่วงเย็็น มีีความสััมพัันธ์์กับั เจ้้าของ
บ้้านที่่�ผู้้�ค้้ารายย่่อยขายสิินค้้าอยู่่� สำำ�หรัับการเพิ่่�มขึ้้�นของพื้้�นที่่�ขายผู้้�ค้้ารายย่่อยจำำ�เป็็นต้้อง
จ่่ายค่่าเช่่าเพิ่่�มมากขึ้้�นเช่่นเดีียวกััน (เมื่่�อแรกค้้าค่่าเช่่าเฉลี่่�ย 49.80 บาทต่่อวััน ส่่วนปััจจุุบััน
ค่่าเช่่าเฉลี่่�ย 67.14 บาทต่่อวััน)
	สำำ�หรัับระยะทางการเดิินทางของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดทั้้�ง 3 แห่่ง ส่่วนใหญ่่
ไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนแปลงมาก การเดิินทางของผู้้�ค้้ารายย่่อยจะเลืือกพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ใกล้้แหล่่งค้้าขาย
หรืือใกล้้ตลาดที่่�ตนเองเลืือกค้้าขาย ด้้านการลงทุุนของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดทั้้�ง 3 แห่่ง
พบว่่า เมื่่�อแรกค้้ามีีการลงทุุนที่่�สููงมาก เนื่่�องจากการค้้าขายในตลาดประมาณ 40 ปีีที่่�ผ่า่ นมา
เป็็นยุุคเฟื่่�องฟูู (บููม) ของตลาดสด มีีความคึึกคัักและเป็็นแหล่่งกระจายสิินค้้า แหล่่งพบปะ
ของกลุ่่�มคนทั้้�งชาวบ้้านและชาวตลาด สอดคล้้องกัับบััวพัันธ์์ พรหมพัักพิิง และคณะ (2561)
ที่่�ได้้กล่่าวถึึงการเฟื่่�องฟูู (บููม) ของตลาดสดในเมืืองขอนแก่่นในช่่วงหลัังจากปีี พ.ศ. 2500
มีีการตั้้�งตลาดขึ้้�นเป็็นอย่่างมากในเมืืองขอนแก่่นเพื่่�อรองรัับผลิิตของชาวบ้้านและบริิษััท
ต่่าง ๆ ตลาดเมืืองขอนแก่่นช่่วงนั้้�นตั้้�งขึ้้�นทั้้�งที่่�เป็็นของเอกชน และที่่�เป็็นการบริิหารจััดการ
ของเทศบาล (ภาครััฐ) ซึ่่�งเป็็นแหล่่งสร้้างรายได้้ของคนในท้้องถิ่่�นอย่่างเห็็นได้้ชััดเจน
การลงทุุนในช่่วงนั้้�นจึึงทำำ�ให้้ผู้้�ค้า้ รายย่่อยมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�น แต่่ในปััจจุุบันั ผู้้�ค้้าราย
ย่่อยเริ่่�มลงทุุนค้้าขายสิินค้้าลดน้้อยลงไปกว่่าเดิิมเนื่่�องจากสภาพทางเศรษฐกิิจ สอดคล้้อง
กัับธนาภรณ์์ แสวงทอง และคณะ (2555) ที่่�ได้้อธิิบายถึึงผลกระทบของผู้้�ค้้ารายย่่อยต่่อการ
ลงทุุนไว้้ว่า่ นอกจากสภาพทางระบบเศรษฐกิิจที่่�ย่ำำ��แย่่ ผู้้�ค้้าปลีีกแบบดั้้�งเดิิมยัังต้้องเผชิิญกัับ
การค้้าปลีีกสมััยใหม่่ ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการค้้าขาย ทำำ�ให้้ผู้้�ค้้ารายย่่อยจำำ�เป็็นต้้องปรัับตััว
และลดต้้นทุุนในการค้้าขายลงเพื่่�อไม่่ให้้กระทบต่่อผลกำำ�ไร ดัังนั้้�นในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้�ได้้สะท้้อน
การปรัับตััวของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดเมืืองขอนแก่่นในประเด็็นผลกำำ�ไรของผู้้�ค้้ารายย่่อย
พบว่่า มีีการเปลี่่�ยนแปลงไปจากเดิิมน้้อย เนื่่�องจากผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีการปรัับตััวและหาทาง
รอด ใช้้วิธีิ ีการขายสิินค้้าที่่�ให้้ตนเองสามารถขายสิินค้้าได้้
การวิิ เ คราะห์์ ค วามสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งตัั ว แปร ซึ่่�งประกอบด้้ ว ยพื้้�นที่่�ขาย
ค่่าเช่่าที่่�/แผง ระยะทาง และการลงทุุนรายวัันกัับผลกำำ�ไรที่่�เกิิดขึ้้�นของผู้้�ค้้ารายย่่อย
ในปััจจุุบััน พบว่่า ปััจจััยด้้านพื้้�นที่่�ขาย ค่่าเช่่าที่่�/แผง และระยะทาง ไม่่มีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ
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เนื่่�องจากในปััจจุุบัันพื้้�นที่่�การขายสิินค้้ามีีขนาดที่่�ไม่่ต่่างกัันมากนััก จึึงไม่่สามารถช่่วงชิิง
ความได้้เปรีียบในการขายสิินค้้าได้้ เพราะในตลาดสดเมืืองขอนแก่่นแต่่ละตลาดมีีการจััด
ระเบีียบแผง นอกจากนั้้�นราคาเช่่าที่่�/แผง อยู่่�ในราคาที่่�ไม่่สูงู มากนัักจึึงไม่่ได้้มีผี ลต่่อผลกำำ�ไร
ที่่�เกิิดขึ้้�นในแต่่ละวััน ส่่วนระยะทางจากที่่�พัักมาตลาด ซึ่่�งจากผลการวิิจััยได้้สะท้้อนว่่าผู้้�ค้้า
รายย่่อยอาศััยอยู่่�ไม่่ห่า่ งจากตลาดที่่�ตนเองขายสิินค้้าอยู่่� ซึ่่�งสอดคล้้องกัับวอลเตอร์์ คริิสตััล
เลอร์์ Christaller (1933) ในการอธิิบายถึึงทฤษฎีีแหล่่งกลางที่่�มองว่่าการขยายตััวของแหล่่ง
กลางจะขึ้้�นอยู่่�กัับขนาดของประชากรและระยะทางของผู้้�บริิโภค ดัังนั้้�นเมื่่�อเมืืองหรืือชุุมชน
ได้้ขยายตััวเพิ่่�มขึ้้�นก็็จะเกิิดพื้้�นที่่�แหล่่งกลางแห่่งใหม่่ขึ้้�นมาตามระยะทางและความต้้องการ
บริิโภคของคนในพื้้�นที่่� ส่่งผลให้้ประชากรเริ่่�มมาอาศััยแหล่่งกลางของเมืืองเพื่่�อความสะดวก
และใกล้้มากที่่�สุุด สำำ�หรัับตััวแปรการลงทุุนรายวัันส่่งผลต่่อผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีผลกำำ�ไรอย่่างมีีนัยั
สำำ�คััญทางสถิิติิที่่� 0.05 กล่่าวคืือ เมื่่�อผู้้�ค้้ารายย่่อยลงทุุนในการค้้าขายน้้อยก็็จะทำำ�ให้้ได้้ผล
กำำ�ไรลดลง แต่่เมื่่�อผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีการลงทุุนค้้าขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�นก็็จะทำำ�ให้้สร้้างผลกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น
เช่่นเดีียวกััน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับศิิราวััลย์์ อิินตาจััด, ธีีรพรรณ อึ๊๊�งภากรณ์์ และการุุณย์์ ประทุุม
(2561) ที่่�ได้้อธิิบายถึึงกลยุุทธ์์ทางการตลาดเขีียว มีีทั้้�งหมด 7 ด้้าน ซึ่่�งหนึ่่�งในนั้้�นคืือการส่่ง
เสริิมการขายสีีเขีียวและการลงทุุนซึ่่�งเป็็นส่่วนประสมทางการตลาด ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีความสำำ�คััญ
มากขึ้้�นสำำ�หรัับธุุรกิิจที่่�สามารถนำำ�มาใช้้ปรัับปรุุงการขาย และใช้้ในการประเมิินผลธุุรกิิจที่่�
เกิิดขึ้้�น
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ข้้อเสนอแนะ
ผลการศึึกษาชี้้�ให้้เห็็นว่่า การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััดเจนมากที่่�สุุด
คืือการลงทุุนของผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสดที่่�ลดลง เนื่่�องจากสภาพของเศรษฐกิิจที่่�ตกต่ำำ��
ซึ่่�งส่่งผลให้้กำำ�ไรของผู้้�ค้้าลดลงเช่่นเดีียวกััน ดัังนั้้�น ทางเทศบาลนครขอนแก่่นหรืือหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน จำำ�เป็็นต้้องช่่วยในการประชาสััมพัันธ์์กระตุ้้�นเศรษฐกิิจ
หรืือการจััดนโยบายเน้้นการให้้ผู้้�ค้้ารายย่่อยลงทุุนและส่่งเสริิมการเดิินเที่่�ยวชมตลาดสด
ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของเอกลัักษณ์์และวััฒนธรรมเมืืองขอนแก่่น นอกจากนั้้�นผลการวิิจััยชี้้�ให้้
เห็็นว่่า ผู้้�ค้้ารายย่่อยมีีการปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อความอยู่่�รอด ดัังนั้้�น
ในการศึึกษาครั้้�งต่่อไปจำำ�เป็็นต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อประเด็็น “ยุุทธศาสตร์์การดำำ�รงชีีพของ
ผู้้�ค้้ารายย่่อยในตลาดสด” เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจความเป็็นอยู่่�ของผู้้�ค้้ารายย่่อยที่่�เป็็นกลไก
หนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจต่่อไป
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กิิตติิกรรมประกาศ
โครงการวิิจััยนี้้�เป็็นโครงการย่่อยของโครงการ “กำำ�เนิิดและพััฒนาการของ
ตลาดสด ตลาดนััด และผู้้�ค้้ารายย่่อยในภาคอีีสาน (The Origin and Evolution of Fresh
Market, Market Fair, and Petty Traders in the Northeast of Thailand)” ของ
เมธีีวิจัิ ัยอาวุุโส (ศาสตราจารย์์ สุุวิิทย์์ ธีีรศาศวััต ได้้รัับการสนัับสนุุนการวิิจััยโดยสำำ�นัักงาน
กองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.) ความคิิดเห็็นในบทความนี้้�เป็็นของผู้้�วิิจััย สกว. ไม่่จำำ�เป็็น
ต้้องเห็็นด้้วยเสมอไป
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ด้้านการใช้้ภาษา เนื้้�อหา รููปแบบ ในการเขีียนเรีียงความของนัักศึึกษาสาขาภาษาอัังกฤษ
เพื่่�อการสื่่�อสารสากล มหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีี ร าชมงคลตะวัั น ออก เก็็ บ ข้้ อ มูู ล จาก
เรีียงความของนัักศึึกษาจำำ�นวน 56 ฉบัับและข้้อมููลจากการตอบแบบสอบถามของนัักศึึกษา
ผลการศึึกษาพบข้้อผิิดพลาด 3 ด้้าน ได้้แก่่ ข้้อผิิดพลาดด้้านการใช้้ภาษา พบ 5 ลัักษณะ คืือ
การสะกดคำำ� การใช้้คำำ� การแต่่งประโยค การใช้้โวหาร และการเขีียนย่่อหน้้า ข้้อผิิดพลาด
ด้้านเนื้้�อหา พบ 5 ลัักษณะ คืือ เนื้้�อหาที่่�ไม่่เหมาะกัับชื่่�อเรื่่�อง เนื้้�อหาที่่�ไม่่ชัดั เจน เนื้้�อหาที่่�ขาด
การลำำ�ดัับความ เนื้้�อหาที่่�ขาดการเชื่่�อมโยง และเนื้้�อหาที่่�มีีส่่วนขยายบกพร่่อง ข้้อผิิดพลาด
ด้้านรููปแบบ พบ 2 ลัักษณะ คืือ รููปแบบที่่�มีีองค์์ประกอบบกพร่่องและรููปแบบที่่�มีีส่่วน
บกพร่่อง สาเหตุุของข้้อผิิดพลาดพบ 3 ลัักษณะ ได้้แก่่ สาเหตุุด้้านการใช้้ภาษา พบ 10 ข้้อ
เช่่น ความเร่่งรีีบ การออกเสีียงผิิด การมีีคลัังคำำ�น้อ้ ย การใช้้แนวเทีียบผิิด การขาดความรู้้�ในใช้้
ภาษา การขาดทัักษะการเขีียน ฯลฯ สาเหตุุด้า้ นเนื้้�อหา พบ 7 ข้้อ เช่่น ความไม่่เข้้าใจในเรื่่�อง
ที่่�เขีียน การไม่่จำำ�กัดั ขอบเขตของเรื่่�อง การขาดการจััดลำำ�ดับั ความคิิด การไม่่เชื่่�อมโยงความ
การขยายความไม่่กระจ่่างชััด ฯลฯ สาเหตุุด้า้ นรููปแบบ พบ 3 ข้้อ คืือ การขาดการศึึกษารููปแบบที่่�
ถููกต้้อง การขาดความชำำ�นาญในการเขีียนเรีียงความ และการไม่่เห็็นความสำำ�คัญ
ั ของรููปแบบ
คำำ�สำ�คั
ำ ัญ: การวิิเคราะห์์ข้้อผิิดพลาด เรีียงความภาษาไทย มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราช
มงคลตะวัันออก
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Abstract
This research aimed at studying the errors and the causes of errors
in Thai language usages including grammar, contents, format, made by
the first-year students in English for International Communication major,
Rajamangala University of Technology Tawan-ok. The data were drawn from
56 students’ essays and survey questionnaires. From the research findings,
errors are categorized into three groups; language usages, contents, and
format. In language grammar errors, the students made errors in spelling,
misusing words, making sentences, using a form of discourse, and creating
paragraphs. In content errors, the students made errors in inappropriate titles,
unclear content, lacking sequence, lacking relation, and defective modifier.
In format errors, the students made errors in the form of a deficient element
and the form of a disproportionate element. The study found that there
were 3 causes of errors. Grammar errors were derived from 10 causes, which
involved hastiness, improper writing due to mispronunciation, unknowing of
vocabularies, using a false analogy, lack of knowledge of language usage,
unavailability of writing skills, etc. Content errors were generated from 7
causes, including failure to understand and interpretation of the subject, no
delimitation of the scope of the story, lack of storyline and prioritization, lack
of relativity, usage of unclear modifiers, etc. Format errors were rooted in 3
causes, which consisted of a lack of right essay format, lack of writing skills
of essay format, and lack of proficiency in essay writing, and lack of making
the light of the importance of the format.
Keywords: The Error Analysis, Thai essays, Rajamangala University of
Technology Tawan-ok
This article is part of research project on The Analysis of Thai Composition of the First-Year Students Majoring
in English for International Communication Faculty of Humanities and Social Science Rajamangala University of
Technology Tawan-ok, funded by the income budget of Rajamangala University of Technology Tawan-ok, fiscal
year 2019.
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ข้อผิดพลาดทางภาษา (Errors) หมายถึง รูปแบบ หรือโครงสร้างของภาษาที่
เจ้าของภาษาพิจารณาว่าไม่เป็นที่ยอมรับ เนื่องจากนำ�มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง (Klassen,
1991) เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนระดับความรู้ทางภาษาของผู้เรียน หากผู้เรียน
ไม่แสวงหาความรู้ ไม่ใส่ใจขัดเกลาหรือไม่ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาของตนให้ถูกต้องตาม
มาตรฐาน ย่อมก่อให้เกิดข้อผิดพลาด อันนำ�ไปสูค่ วามล้มเหลวและปัญหาในการสือ่ สาร เช่น
การถามแล้วไม่ได้ค�ำ ตอบ การตอบคำ�ถามวกวนซึง่ สร้างความสับสนให้แก่ผฟู้ งั การย้�ำ คิดย้�ำ
ทำ�ผ่านการใช้คำ�ฟุ่มเฟือยหรือคำ�ติดปาก ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ชัชวาล ศรีทอง (2558: 105)
กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาข้อผิดพลาดว่า “ในการเรียนการสอนยุคใหม่ ข้อผิดพลาดที่
เกิดจากการเรียนรูไ้ ม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวเสมอไป หากแต่เป็นตัวบ่งชีส้ �ำ คัญ
เพือ่ ให้รบั การพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดนัน้ ” ดังนัน้ หากผูส้ อนไม่ทราบข้อผิดพลาดทาง
ภาษาของผูเ้ รียน ย่อมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทางภาษา
ในด้านต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง
ทั้งยังนำ�ไปสู่การพัฒนาเอกสาร ตำ�รา คู่มือ แบบเรียน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับข้อจำ�กัดและลักษณะเฉพาะของผู้เรียนมากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error analysis) เป็นประเด็นการศึกษาที่ได้รับความ
นิยมในหมู่นักวิจัยทางภาษา โดยมากจะศึกษาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การศึกษาข้อผิดพลาด
ในการเรียนรูภ้ าษาแม่ของผูเ้ รียนทีเ่ ป็นเจ้าของภาษาและการศึกษาข้อผิดพลาดในการเรียน
รู้ภาษาที่สองของผู้เรียนชาวต่างชาติ เป้าหมายหลักของนักวิจัยกลุ่มนี้ ไม่เพียงต้องการ
ทราบข้อผิดพลาด ปัญหาและข้อจำ�กัดในการใช้ภาษา หากยังประสงค์จะนำ�ผลการวิจัยไป
ใช้สร้างแนวทางการแก้ไขผิดพลาดให้แก่ผเู้ รียนอย่างเป็นรูปธรรม Corder (1974) กล่าวว่า
องค์ความรูเ้ รือ่ งข้อผิดพลาดของผูเ้ รียนช่วยให้เห็นภาพของพัฒนาการทางภาษา (Linguistic
development) ซึ่งจะนำ�ไปสู่ความคิดในการพัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับที่ Dulay and others (1982) ระบุว่า การวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดเป็นเครื่องมือที่สำ�คัญสำ�หรับผู้สอนและผู้พัฒนาหลักสูตรในการพิจารณาว่า
ผู้เรียนประสบปัญหาในส่วนใดของภาษาเป้าหมายที่กำ�ลังเรียน (Target language) และ
ความผิดพลาดในลักษณะใดที่ลดความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียน ในการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดทางภาษา นักวิจัยนิยมจำ�แนกข้อผิดพลาดออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดระเบียบ
ข้อผิดพลาดและทำ�ให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ บางรายใช้อนุกรมวิธานข้อผิดพลาด (Error
Taxonomy) อาทิ ชัชวาล ศรีทอง (2550) ศึกษาเรื่อง “ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา
สเปน: กรณีศกึ ษาวิชาการเขียนภาษาสเปนของนักศึกษาไทย” บางรายใช้วธิ ปี ระมวลแนวคิด
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ของนักวิจัยคนอื่น ๆ อาทิ ทัศนีย์ ทานตวณิช (2556) ศึกษาเรื่อง “ข้อผิดพลาดในการเขียน
เชิงวิชาการของนิสิตวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา”
แม้นักวิจัยแต่ละคนจะใช้เกณฑ์หรือแนวคิดในการจัดจำ�แนกข้อผิดพลาดต่างกัน
แต่ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยพื้นฐานไม่แตกต่างกันนัก คือ มักดำ�เนินการตามขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาด 5 ขั้นของ Coder ได้แก่ การเก็บตัวอย่างข้อผิดพลาดจากกกลุ่ม
ตัวอย่าง (Collection of a sample of learner language) ระบุลักษณะข้อผิดพลาด
(Identification of errors) บรรยายข้อผิดพลาด (Description of errors) การอธิบาย
ข้อผิดพลาด (Explanation of errors) และการประเมินข้อผิดพลาด (Evolution of
errors) (Rod Ellis, 1994: 47-71) การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้ภาษาของผูเ้ รียนตาม
ขั้นตอนดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้จากการพูดและการเขียน “ทั้งนี้ความผิดพลาดที่เกิด
จากการพูดนั้น บางครั้งเกิดขึ้นเพราะผู้เรียนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทบทวนภาษาก่อนพูด
ในขณะที่การเขียนถือเป็นการผลิตทางภาษาที่ผู้เรียนตรวจทานแล้ว ดังนั้น การวิเคราะห์
งานเขียนของผู้เขียนจะทำ�ให้เห็นความผิดพลาดในการภาษาได้อย่างชัดเจนมากกว่า”
(ณัฐวดี สุดเสนาะ, 2550: 10) จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยในฐานะผู้สอน
รายวิชาภาษาไทย หมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สังเกต
ว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำ�นวนมากใช้ภาษาไทยผิดพลาดและขาดทักษะในการสื่อสาร
โดยเฉพาะด้านทักษะการเขียน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียน
ของนักศึกษาอย่างละเอียด โดยใช้แนวคิดของผูท้ รงคุณวุฒทิ างภาษาไทย 5 คน ได้แก่ เปลือ้ ง
ณ นคร (2497) สุธวิ งศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2540) ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2519) พะยอม ทนมี
(2541) และทัศนีย์ ทานตวณิช (2557) เป็นเกณฑ์จ�ำ แนกข้อผิดพลาดและสาเหตุของข้อผิด
พลาดในการเขียน
อนึ่ง ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจาก “เรียงความ” ของนักศึกษาด้วยพิจารณาว่า
การเขียนเรียงความเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานที่สำ�คัญของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ดังพบว่า สถานศึกษาบางแห่งได้บรรจุเรียงความเป็นวิชาพืน้ ฐานเพือ่ ฝึกฝนการเขียนอย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากนีใ้ นการสอบเข้าทำ�งานตามองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ ก็มกั
ใช้ข้อสอบประเภทเรียงความเพื่อประเมินทักษะการสื่อสารของผู้สอบ แม้กระทั่งการเขียน
เพื่อกิจธุระในการทำ�งาน เช่น การสรุปรายงานการประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ฯลฯ ก็ล้วนนำ�หลักการเขียนเรียงความไปประยุกต์ใช้ทั้งสิ้น การวิจัยในครั้งนี้เลือกศึกษา
ข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ภาษา เนื้อหา และรูปแบบ
ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ข้อผิดพลาดให้แก่นักศึกษา พัฒนาสื่อการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
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ภาษาไทย รวมทั้งนำ�ไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรของผู้เรียน ซึ่งต้องการผลิต
บัณฑิตที่มีศักยภาพทางภาษาเข้าสู่การแข่งขันในระดับวิชาชีพ
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษา เนื้อหา และรูปแบบในการเขียน
เรียงความของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ก ารเกิ ด ข้ อ ผิ ด พลาดด้ า นการใช้ ภ าษา ด้ า นเนื้ อ หา
และด้านรูปแบบในการเขียนเรียงความของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. ส่วนประกอบของเรียงความ เรียงความมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ คำ�นำ� เนือ้
เรือ่ ง และบทสรุป โดยคำ�นำ�เป็นส่วนเกริน่ เปิดประเด็นให้ผอู้ า่ นทราบว่ากำ�ลังจะได้อา่ นสิง่ ใด
และเร้าให้ผอู้ า่ นสนใจเนือ้ หา เนือ้ เรือ่ งเป็นส่วนสำ�คัญทีส่ ะท้อนความรู้ ความคิดและค้นคว้า
ข้อมูลของผู้เขียน ส่วนบทสรุปเป็นการขมวดปมหรือฝากความประทับใจไว้กับผู้อ่าน
2. ข้อผิดพลาดในการเขียนในที่นี้ หมายถึง ความบกพร่องในการเขียนเรียงความ
ของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารสากล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ภาษา ด้านเนื้อหา และด้านรูปแบบ
3. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ลักษณะของข้อผิดพลาดและสาเหตุแห่งความ
ผิดพลาดในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยประมวลและปรับปรุงจากแนวคิดของเปลื้อง ณ นคร (2497)
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2540) ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2519) พะยอม ทนมี (2541)
และทัศนีย์ ทานตวณิช (2557)
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้
1. ขั้นสำ�รวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เขียน การเขียนเรียงความ การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
หอสมุดของมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ รวมทัง้ สืบค้นข้อมูลออนไลน์ เพือ่ นำ�มาใช้เป็นกรอบความคิด
และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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2. ขั้นการสร้างกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม
		
2.1 สร้างกรอบการวิเคราะห์ลักษณะข้อผิดพลาด โดยประมวลจาก
แนวคิดของเปลื้อง ณ นคร (2497) สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2540) ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา
(2519) พะยอม ทนมี (2541) และทัศนีย์ ทานตวณิช (2557) สร้างกรอบวิเคราะห์สาเหตุ
ของความผิดพลาด โดยประมวลแนวคิดของ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2519) และ
ทัศนีย์ ทานตวณิช (2557)
		
2.2 สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุความผิดพลาดในการเขียน
เรียงความของนักศึกษา โดยผู้วิจัยได้กำ�หนดหัวข้อและประเด็นคำ�ถาม แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นคำ�ถามปลายปิด สอบถามข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา
ตอนที่ 2 เป็นคำ�ถามปลายเปิด สอบถามทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและสาเหตุที่
ทำ�ให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ จากนั้นจึงเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาไทย
จำ�นวน 3 คน ตรวจพิจารณาและแก้ไข แล้วจึงดำ�เนินการให้นักศึกษากรอกข้อมูลใน
แบบสอบถาม
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล มอบหมายให้นักศึกษาที่เรียนในวิชาการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารเขียนเรียงความหัวข้อ “ความรู้คือขุมทรัพย์นับอนันต์” กำ�หนดความยาว
ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ให้เวลาในการค้นคว้าและเรียบเรียงนอกชั้นเรียน 1 สัปดาห์
เมือ่ ครบกำ�หนดจึงรวบรวมเรียงความไปตรวจข้อผิดพลาดในการเขียน จากนัน้ ให้นกั ศึกษา
กรอกแบบสอบถามการวิจัยในชั้นเรียน โดยให้เวลา 30 นาที รวบรวมข้อมูลจากการตอบ
แบบสอบถาม เพื่อนำ�ไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลในลำ�ดับถัดไป
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
		
4.1 ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความทั้ง 56 ฉบับ
ตามกรอบแนวคิดทีก่ �ำ หนดไว้ ได้แก่ เกณฑ์การจำ�แนกประเภทของข้อผิดพลาด และเกณฑ์
จำ�แนกสาเหตุของข้อผิดพลาด บันทึกความถีข่ องข้อผิดพลาด และแปรความถีเ่ ป็นค่าร้อยละ
เพื่อจัดลำ�ดับข้อผิดพลาดประเภทที่มีความถี่มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด
		
4.2 วิเคราะห์และบันทึกความถี่ของข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งส่วนที่
เป็นคำ�ถามปลายปิดและคำ�ถามปลายเปิด ในรูปตารางสถิติ โดยหาค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ
จากนั้นใช้ข้อมูลดังกล่าวพิจารณาประกอบผลการวิเคราะห์ข้อ 4.1 เพื่อสรุปสาเหตุ
การเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ
5. ขั้นสรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ
นำ�เสนอผลการวิจยั ด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ ประกอบตารางข้อมูลเชิงปริมาณ
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ผลการวิจัย
1. ข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ
จากการศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำ�นวน 56 ฉบับ
สรุปได้ดังนี้
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จากตารางที่ 1 พบข้อผิดพลาดทั้งหมดจำ�นวน 1,758 ข้อผิดพลาด ดังตารางที่ 1
ซึ่งเป็นสถิติจำ�นวนข้อผิดพลาดทั้งหมดที่พบ จำ�แนกเป็นข้อผิดพลาดด้านภาษา 1,574
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 89.53 เป็นข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อผิดพลาด
ด้านเนื้อหา 140 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 7.97 และข้อผิดพลาดด้านรูปแบบ พบ 44 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 2.50 ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในประเภทต่าง ๆ ได้ถูกการจำ�แนกแยก
ย่อยลงไปอีกให้เห็นละเอียด ซึ่งจะนำ�มากล่าวถึงดังต่อไปนี้
		
1.1 ข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษา พบทั้งสิ้น 5 ลักษณะ ดังนี้
		
1.1.1 ข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำ� จากการศึกษาพบข้อผิดพลาด
ด้านการสะกดคำ�ร้อยละ 4.84 สามารถแบ่งข้อผิดพลาดทั้งหมดเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
		
1.1.1.1 ข้อผิดพลาดในเรื่องพยัญชนะ พบร้อยละ 2.38 ได้แก่
การใช้พยัญชนะผิด ร้อยละ 1.48 เช่น เขียน “การทำ�งาน” เป็น “การนำ�งาน” ฯลฯ
การขาดตัวพยัญชนะ ร้อยละ 0.51 เช่น เขียน “เกียรติยศ” เป็น “เกีรติยศ” ฯลฯ
การเพิ่ ม ตั ว พยั ญ ชนะ ร้ อ ยละ 0.34 เช่ น เขี ย น “ทั ก ษะ” เป็ น “ทั ก ษณะ” ฯลฯ
และการวางพยัญชนะผิดตำ�แหน่ง ร้อยละ 0.06 คือ เขียน “เสมือน” เป็น “สเหมือน”
		
1.1.1.2 ข้อผิดพลาดในเรื่องสระ พบร้อยละ 0.97 ได้แก่ การขาด
สระ ร้อยละ 0.4 เช่น เขียน “สามารถ” เป็น “สมารถ” การเขียนสระผิด ร้อยละ 0.28 เช่น
เขียน “ศีลธรรม” เป็น “ศิลธรรม” ฯลฯ การเพิม่ สระ ร้อยละ 0.23 เช่น เขียน “มาตรฐาน”
เป็น “มาตราฐาน” ฯลฯ และการวางสระผิดตำ�แหน่ง ร้อยละ 0.06 คือ เขียน “เสิร์ช” เป็น
“เสริ์ช”
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1.1.1.3 ข้อผิดพลาดในเรื่องวรรณยุกต์ พบร้อยละ 0.85 ได้แก่
การขาดวรรณยุกต์ ร้อยละ 0.4 เช่น เขียน “ตั้งใจ” เป็น “ตังใจ” ฯลฯ การเพิ่มวรรณยุกต์
ร้อยละ 0.23 เช่น เขียน “เหมือน” เป็น “เหมื่อน” ฯลฯ และการเขียนวรรณยุกต์ผิด
ร้อยละ 0.23 เช่น เขียน “ไขว่คว้า” เป็น “ไขว้คว้า” ฯลฯ
		
1.1.1.4 ข้อผิดพลาดในเรื่องตัวการันต์ พบร้อยละ 0.63 ได้แก่
การขาดตัวการันต์ ร้อยละ 0.23 เช่น เขียน “ตังค์” เป็น “ตัง” ฯลฯ การเพิ่มตัวการันต์
ร้อยละ 0.17 เช่น เขียน “มานุษยวิทยา” เป็น “มนุษย์วิทยา” ฯลฯ การใช้ตัวการันต์ผิด
ตำ�แหน่ง ร้อยละ 0.17 เช่น เขียน “ประสบการณ์” เป็น “ประสบการ์ณ” ฯลฯ และการใช้
ตัวการันต์ผิด ร้อยละ 0.06 คือ เขียน “ฟิสิกส์” เป็น “ฟิสิกข์”
		
1.1.2 ข้อผิดพลาดในการใช้คำ� จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดด้าน
การใช้คำ�ร้อยละ 55.35 ทั้งนี้สามารถแบ่งข้อผิดพลาดออกเป็น 9 ลักษณะ ได้แก่ การใช้คำ�
ฟุม่ เฟอื ย ร้อยละ 23.21 การใช้ภาษาพูดในการเขียน ร้อยละ 11.21 การขาดคำ�ทีจ่ �ำ เป็นใน
ประโยค ร้อยละ 8.53 การใช้คำ�ผิดความหมาย ร้อยละ 4.49 การใช้สำ�นวนและการเปรียบ
เทียบผิด ร้อยละ 2.79 การใช้คำ�ผิดชนิด ร้อยละ 2.16 การใช้คำ�ชนิดเดียวกันผิดคำ� ร้อยละ
1.99 การใช้คำ�ที่มีความหมายกว้าง ร้อยละ 0.51 และการใช้คำ�ไม่สม่ำ�เสมอ ร้อยละ 0.46
		
ตัวอย่างที่ 1 การใช้คำ�ผิดความหมาย
		
“ก็จริงอยู่ที่ความรู้ไม่มีวันเน่าเสีย จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต”
(ฉบับที่ 2)
		
คำ�ว่า “เน่าเสีย” ในประโยคดังกล่าวเป็นการใช้คำ�ผิดความหมาย
เนื่องจากโดยปกติคำ�ว่า เน่าเสีย หมายถึง บูดเน่า เน่าหรือเหม็นเน่า เป็นคำ�ที่นิยมใช้กับพืช
สัตว์ หรือแม่น้ำ�ลำ�คลอง ไม่นิยมใช้กับนามธรรมดังเช่น “ความรู้” ดังนั้น ประโยคดังกล่าว
จึงควรเปลี่ยน “เน่าเสีย” เป็น “สูญหาย” อันหมายถึง ไม่ปรากฏ หมดสิ้นไป
		
1.1.3 ข้ อ ผิ ด พลาดในการแต่ ง ประโยค จากการศึ ก ษาพบ
ข้อผิดพลาดในการแต่งประโยคร้อยละ 22.13 สามารถจัดจำ�แนกข้อผิดพลาดออกเป็น
6 ลักษณะ ได้แก่ การจัดบทต่าง ๆ ในประโยคไม่เหมาะสม ร้อยละ 7.96 การขาดส่วน
ประกอบสำ�คัญในประโยค ร้อยละ 5.23 การเขียนประโยคยาวเกินไป ร้อยละ 3.58
การใช้ประโยคที่มีเนื้อความซ้ำ�ซ้อน ร้อยละ 3.3 การเรียงคำ�เข้าประโยคผิดที่ ร้อยละ 1.59
และการผูกประโยคไม่จบกระแสความ ร้อยละ 0.46
		
ตัวอย่างที่ 2 การใช้ประโยคที่มีเนื้อความซ้ำ�ซ้อน
		
“ความรู้เป็นสิ่งล้ำ�ค่าราคาสูงที่ใช้เงินซื้อไม่ได้”
(ฉบับที่ 1)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

		
จากตัวอย่างที่ 2 คำ�ว่า “สิ่งล้ำ�ค่า” และ “ราคาสูง” เป็นคำ�ที่มี
ความหมายใกล้เคียงกัน เมื่อประกอบเข้ากับส่วนขยาย “ที่ใช้เงินซื้อไม่ได้” ส่งผลให้เนื้อ
ความซ้ำ�ซ้อนและเยิ่นเย้อ จึงควรตัดคำ�ว่า “ราคาสูง” ออกจากประโยค เพื่อให้ถ้อยคำ�ใน
ประโยคกระชับชัดเจนขึ้น
		
1.1.4 ข้อผิดพลาดในการใช้โวหาร จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดใน
การใช้โวหารร้อยละ 2.84 จำ�แนกข้อผิดพลาดออกเป็น 4 ลักษณะ เรียงลำ�ดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ข้อผิดพลาดในการใช้อุปมาโวหาร ร้อยละ 1.31 ข้อผิดพลาดในการใช้อธิบาย
โวหาร ร้อยละ 0.74 ข้อผิดพลาดในการใช้บรรยายโวหาร ร้อยละ 0.57 และข้อผิดพลาด
ในการใช้เทศนาโวหาร ร้อยละ 0.23
ตัวอย่างที่ 3 ข้อผิดพลาดในการใช้อธิบายโวหาร
“ความรู้คือสมบัตลิ ้ำ�ค่าที่ถ้าไม่แสวงหาก็จะไม่ได้มันมา คือสิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทัง้ ความสามารถเชิงปฏิบตั ิ
และทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับ
มาจากการได้ยิน ได้ฟัง ได้เรียนรู้ การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา
ความรู้เป็นสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้ คนจนที่มีความรู้ จะใช้ชีวิตยาก ความรูค้ ือสมบัติที่
ไม่มีวันหมด ความรู้สเหมือนการพายเรือสวนทางน้ำ� ไม่เพิ่มก็ถอย ความรู้เป็นสิ่ง
ล้ำ�ค่าราคาสูง ที่ใช้เงินซื้อไม่ได้แต่ต้องมีความใส่ใจ”
(ฉบับที่ 1)
		
ตัวอย่างที่ 3 ดังกล่าวเป็นเนือ้ หาทีใ่ ช้อธิบายโวหารเพือ่ นิยามความหมาย
ของความรู้ อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยคขนาดยาวซึ่งประกอบด้วยคำ�สันธานจำ�นวนมาก
ส่งผลให้คำ�อธิบายเยิ่นเย้อ ยากที่จะสรุปความหมายของความรู้ให้ชัดเจนได้ อธิบายโวหาร
ดังกล่าวจึงขาดประสิทธิภาพในการขยายรายละเอียดและสร้างความกระจ่างให้แก่ผู้อ่าน
		
1.1.5 ข้อผิดพลาดในย่อหน้า จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดใน
การเขียนย่อหน้าร้อยละ 4.38 จำ�แนกข้อผิดพลาดออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ย่อหน้าที่
ขาดสัมพันธภาพ ร้อยละ 2.22 ย่อหน้าที่ขาดเอกภาพ ร้อยละ 1.14 และย่อหน้าที่ขาด
สารัตถภาพ ร้อยละ 1.02
ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)
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ตัวอย่างที่ 4 ย่อหน้าที่ขาดเอกภาพ
		
“หากความรูเ้ ปรียบเหมือนเป็นขุมทรัพย์อนันต์ ผูค้ นคงจะฉลาดมากมาย
หากเราได้รับความรู้มากมายทั้งชีวิต ชีวิตคนเราเกิดมา 1 ครั้ง ก็ควรได้รับการเรียนรู้หลาย
ๆ อย่างไม่ใช่การเรียนรู้แค่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นมีโอกาสต้องคว้ามันไว้ อย่าปล่อยให้มัน
ผ่านไป เพราะชีวิตต้องได้รับการเรียนรู้ตลอดเวลา การเรียนรู้เท่านั้นที่เป็นขุมทรัพย์ที่แท้
จริง”
(ฉบับที่ 5)
		
จากตั ว อย่ า งที่ 4 เนื้ อ หาในย่ อ หน้ า ดั ง กล่ า วขาดเอกภาพ
เพราะใจความสำ�คัญและส่วนสนับสนุนไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ช่วงต้นนักศึกษาเสนอ
ความคิดสำ�คัญว่า “ความรู้เปรียบเหมือนขุมทรัพย์” แต่ส่วนขยายกลับออกนอกเรื่อง
โดยกล่าวว่า “ผู้คนคงฉลาดมากหากได้รับความรู้มากมายทั้งชีวิต” พร้อมทั้งเสนอแนะว่า
คนเราควรได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฉะนั้นหากมีโอกาสได้เรียนรู้ ควรฉวยโอกาสนั้น
ไว้ จากนัน้ ในตอนท้ายจึงวกกลับมาสรุปว่า “การเรียนรูเ้ ป็นขุมทรัพย์ที่แท้จริง” ทัง้ นี้ การที่
ประโยคเปิดและประโยคท้ายไม่สมั พันธ์กบั ส่วนขยาย ย่อมทำ�ให้เนือ้ หาขาดความกลมกลืน
และขาดเอกภาพ
		
1.2 ข้อผิดพลาดด้านเนื้อหา พบ 5 ลักษณะ ดังนี้
		
1.2.1 เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับชื่อเรื่อง พบร้อยละ 0.4 จำ�แนกข้อผิด
พลาดออกเป็น 4 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ เนื้อหาที่เขียนผิดประเด็นหรือไม่สัมพันธ์กับ
ชื่อเรื่อง เพราะการตีความผิด ลักษณะที่สอง คือ เนื้อหาที่สื่อความคิดไม่ชัดเจน ลักษณะที่
สาม คือ เนือ้ หาทีใ่ ห้น�้ำ หนักแก่พลความยาวเกินไป จนพลความนัน้ บดบังประเด็นสำ�คัญใน
ชือ่ เรือ่ ง และลักษณะทีส่ ี่ คือ เนือ้ หาทีเ่ ขียนออกนอกเรือ่ ง เพราะขาดการจัดระเบียบความคิด
ตัวอย่างที่ 5 เนื้อหาที่เขียนผิดประเด็นหรือไม่สัมพันธ์กับเรื่อง
เรียงความเรื่อง ความรู้คือขุมทรัพย์นับอนันต์
		
...หากกล่าวถึง การมีจิตใจที่ดีส่งถึงความรู้ที่ดี ทุกคนคงคิดว่าการมี
ความรู้ที่ดี ก็ไม่ต้องมีจิตใจที่ดี สำ�หรับคนส่วนใหญ่จะลืมในส่วนนี้ไป แต่หารู้
ไม่วา่ การมีจติ ใจทีด่ ี เป็นการเปิดทาง ความรูห้ ลายด้าน “ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่กตัญญู
ใฝ่ความดี”
		
ขุมทรัพย์ความรู้ จะอยู่ติดตัวเราไปจนเราสิ้นลมหายใจ ความรู้มิมีผู้ใด
แย่งชิงความรู้ของใครไปได้ เพราะความรู้คือทรัพย์ที่อยู่ในสมองของตัวเรา
(ฉบับที่ 12)

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ข้ อ ความที่ ใช้ ตั ว อั ก ษรพิ เ ศษกล่ า วถึ ง ประเด็ น “การมี จิ ต ใจที่ ดี ”
ซึ่งไม่สอดคล้องกับประเด็น “ความรู้คือขุมทรัพย์นับอนันต์” ที่เป็นชื่อเรื่อง แม้นักศึกษา
จะอ้างว่า “การมีจิตใจที่ดี เป็นการเปิดทาง ความรู้หลายด้าน” แต่มิได้แสดงรายละเอียด
หรือยกตัวอย่างให้เห็นว่า จิตใจทีด่ จี ะเปิดทางให้แก่ความรูไ้ ด้อย่างไร เนือ้ หาดังกล่าวจึงออก
นอกจากประเด็นหลักของเรื่อง เช่นเดียวกับวลีที่ว่า “ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่กตัญญู ใฝ่ความดี”
ซึ่งเป็นเพียงวลีเลื่อนลอย นอกประเด็น และไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง
		
1.2.2 เนื้อหาที่ขาดความชัดเจน พบร้อยละ 2.16 จำ�แนกข้อผิดพลาด
เป็น 4 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ เนือ้ หาทีย่ ดื ยาวและวกวนไปมา ลักษณะทีส่ อง คือ เนือ้ หา
ที่สั้นเกินไป ลักษณะที่สาม คือ เนื้อหาที่ลำ�ดับความคิดที่ไม่เป็นระบบ วกไปวนมา และไม่
ปะติดปะต่อกัน และลักษณะทีส่ ี่ คือ เนือ้ หาทีป่ ระกอบด้วยคำ�ทีม่ คี วามหมายกว้าง ไม่รดั กุม
ทั้งนี้ ลักษณะความบกพร่องทั้งสี่ลักษณะอาจเกิดร่วมกันได้
ตัวอย่างที่ 6 เนื้อหาที่ยืดยาวและลำ�ดับความคิดไม่เป็นระบบ
“ความรู้ คือ การเรียนรูท้ เี่ น้นในการจำ�และการรำ�ลึกได้ถงึ ความคิด วัตถุ หรือ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการฟัง การดู การเห็น หรือ สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้อื่น
ถ่ายทอด เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยคำ�จำ�กัดความ
หรือความหมาย และ มาตราฐานต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษนัน้ ความรู้ คือ Knowledge”
(ฉบับที่ 4)
		
จากตัวอย่างที่ 6 ความไม่ชัดเจนของเนื้อหาเกิดจากเนื้อหาที่ยืดยาว
เกินไป จนไม่เห็นประโยคใจความสำ�คัญ เนื่องจากประโยคส่วนใหญ่เป็นพลความซึ่งทำ�
หน้าที่ขยายคำ�ว่า “ความรู้” แต่ไม่ชัดเจนพอที่จะเป็น “แก่น” หรือสาระสำ�คัญของเรือ่ งได้
เมือ่ ประกอบกับการเรียบเรียงความคิดทีไ่ ม่เป็นระบบ จึงทำ�ให้เนือ้ หาดูเยิน่ เย้อ ไม่เป็นระบบ
และขาดความชัดเจน
		
1.2.3 เนื้อหาที่ขาดการลำ�ดับความ พบร้อยละ 2.22 จำ�แนกข้อผิด
พลาดเป็น 3 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ เนื้อหาที่ซ้ำ�ซ้อนและวกวน ลักษณะที่สอง คือ
เนื้อหาที่ย้อนแย้งและขาดความสมเหตุสมผล และลักษณะที่สาม คือ เนื้อหาที่ไม่ต่อเนื่อง
ขาดระเบียบ หรือวกไปวนมา
ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)
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ตัวอย่างที่ 7 เนื้อหาทีซ่ ้ำ�ซ้อนและวกวน
“ความรู้เป็นสิ่งสำ�คัญกับชีวิตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว จะเห็นได้มากว่าบุคคล
ทีม่ คี วามรูน้ น้ั มักประสบความสำ�เร็จในชีวติ มากกว่าผูท้ ไ่ี ม่มคี วามรู้ มักจะมีโอกาส
มากกว่าเสมอ แล้วอีกทั้งความรู้ ยังทำ�ให้บุคลิกภายนอกดูดีขึ้น และผู้คนชื่นชม
...ผู้มีความรู้นั้นจะหาทรัพย์สมบัติที่ใดก็ย่อมได้ ถึงจุดที่ต้องลำ�บาก ความรู้ก็จะ
นำ�พาให้ชีวิตไปพบความสำ�เร็จได้เสมอ คนมีความรู้ มักจะเห็นโอกาส มากกว่า
เสมอ คนเราควรหาความรู้ให้มาก ในตอนที่ยังมีโอกาส ซึ่งเนื่องจากความรู้จะทำ�
ให้มีสมบัติโดยไม่รู้ตัว”
(ฉบับที่ 16)
		
จากตัวอย่างที่ 7 การลำ�ดับความของย่อหน้าดังกล่าวไม่เป็นระเบียบ
และค่อนข้างวกวน สังเกตได้ว่า ความช่วงต้นและความช่วงท้ายกล่าวถึงประเด็นเดียวกัน
ส่วนขยายเป็นการยกเหตุผลอื่น ๆ มาสนับสนุน โดยเหตุผลที่ยกขึ้นมาไม่ใคร่เป็นระเบียบ
เท่าใดนัก เนือ้ หาบางช่วงจึงซ้�ำ ซ้อนกัน แสดงว่านักศึกษาบกพร่องในการจัดลำ�ดับความคิด
จึงปรากฏเนื้อหาที่วกวนและซ้ำ�ซ้อนดังกล่าว
		
1.2.4 เนื้อหาที่ขาดการเชื่อมโยงความ พบร้อยละ 2.16 จำ�แนกข้อ
ผิดพลาดเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ เนื้อหาที่ขาดคำ�เชื่อม ส่วนลักษณะที่สอง คือ
เนื้อหาที่ใช้คำ�เชื่อมไม่เหมาะสม
		
ตัวอย่างที่ 8 เนื้อหาที่ขาดคำ�เชื่อม
		
“การศึกษาเป็นเรือ่ งใหญ่และสำ�คัญของมนุษย์ คนเราเมือ่ เกิดมาก็ได้
รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้น พอเข้าเรียนก็เป็น
หน้าที่ของครูสั่งสอนให้ได้ความรู้และอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อที่จะได้
เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม”
(ฉบับที่ 9)
		
จากตัวอย่างที่ 8 พบว่า ย่อหน้าดังกล่าวขาดความราบรื่น เนื่องจาก
การขาดคำ�สันธานคอยเชือ่ มความระหว่างประโยค กล่าวคือ ประโยคที่ 1 และประโยคที่ 2
ขาดคำ�เชื่อมแสดงความเป็นเหตุเป็นผล เช่น เพราะฉะนั้น ดังนั้น ฯลฯ ประโยคที่ 2 และ
ประโยคที่ 3 ขาดคำ�เชือ่ มบอกลำ�ดับเวลา เช่น ครัน้ ฯลฯ ส่งผลให้เนือ้ หาในย่อหน้าดังกล่าว
ดูขาดห้วนและไม่ลื่นไหล
		
1.2.5 เนื้อหาที่ใช้ส่วนขยายบกพร่อง พบร้อยละ 1.02 จำ�แนกข้อ
ผิดพลาดเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะแรก คือ เนื้อหาที่ส่วนขยายที่จัดรูปประโยคไม่ดี
ส่งผลให้เนื้อความไม่ราบรื่น ลักษณะที่สอง คือ เนื้อหาที่ส่วนขยายใช้คำ�ไม่เหมาะสม
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

ลักษณะที่สาม คือ เนื้อหาที่ส่วนขยายขาดการลำ�ดับเนื้อความ ลักษณะที่สี่ คือ เนื้อหาที่
ส่วนขยายไม่สอดคล้องกับใจความสำ�คัญ และลักษณะทีห่ า้ คือ เนือ้ หาทีใ่ ช้สว่ นขยายเยิน่ เย้อ
เกินไป
		
ตัวอย่างที่ 9 เนื้อหาที่ส่วนขยายไม่สอดคล้องกับใจความสำ�คัญ
		
“การที่เราทุกคนจะต้องมีความรู้ติดตัวนั้นเป็นเรื่องสำ�คัญ ไม่ว่าจะ
		
ได้ความรู้จากพ่อแม่ คุณครู เพื่อน หรือผู้ให้ความรู้ต่าง ๆ ก็ถือว่าได้
		
รู้ที่แตกต่างกันไป แต่หลัก ๆ ในความรู้มักเกิดจากการศึกษา”
(ฉบับที่ 35)
		
จากตัวอย่างที่ 9 พบว่าประโยคใจความสำ�คัญที่วางไว้ต้นประโยค
กล่าวถึง “ความสำ�คัญของความรู”้ แต่สว่ นขยายกล่าวถึง “แหล่งทีม่ าของความรู”้ เนือ้ หา
ดังกล่าวจึงขาดทั้งเอกภาพและสัมพันธภาพ เนื่องจากส่วนขยายมิได้ทำ�หน้าที่อธิบายหรือ
สนับสนุนใจความสำ�คัญ ทั้งยังบกพร่องในการสร้างความต่อเนื่องระหว่างใจความสำ�คัญ
และส่วนขยาย
		
1.3 ข้อผิดพลาดด้านรูปแบบ พบ 2 ลักษณะ ได้แก่
		
1.3.1 รูปแบบที่มีองค์ประกอบบกพร่อง พบร้อยละ 0.28 แบ่ง
ลักษณะความบกพร่องเป็น 2 ลักษณะ ลักษณแรก คือ เรียงความทีม่ อี งค์ประกอบไม่ชดั เจน
ลักษณะที่สอง คือ เรียงความที่มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน
		
1.3.2 รูปแบบที่มีส่วนบกพร่อง พบร้อยละ 2.22 แบ่งลักษณะ
ความบกพร่องเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ เรียงความที่ทั้งคำ�นำ� เนื้อหา และบทสรุปมีส่วน
บกพร่อง เรียงความทีค่ �ำ นำ�และบทสรุปมีสว่ นบกพร่อง และพบเรียงความทีม่ คี �ำ นำ� เนือ้ หา
หรือบทสรุปส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง
2. สาเหตุของข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ
การศึกษาสาเหตุของข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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จากตารางที่ 2 พบว่า สาเหตุของข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความทัง้ สิน้ 40 ข้อ
เรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สาเหตุของข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษา พบ 10 ข้อ
หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 สาเหตุ ข องข้ อ ผิ ด พลาดด้ า นเนื้ อ หา พบ 7 ข้ อ หรื อ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 35 และสาเหตุของข้อผิดพลาดด้านรูปแบบ พบ 3 ข้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 15
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		
2.1 สาเหตุของข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษา พบทั้งสิ้น 10 ข้อ ได้แก่
		
2.1.1 ความเร่งรีบ ไม่รอบคอบ และขาดความใส่ใจในการ
ตรวจทานงานเขียน จากการสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
เขียน พบว่า แนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้รับการเสนอมากที่สุด คือ การเพิ่มความ
รอบคอบและตรวจสอบคำ�ในการเขียน พบทั้งสิ้นร้อยละ 39.29 จากจำ�นวนความคิดเห็น
ทัง้ หมด นอกจากนี้ เมือ่ สอบถามถึงสาเหตุของข้อผิดพลาด พบว่าร้อยละ 17.67 จากจำ�นวน
ความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด ระบุ ว่ า ความไม่ ร อบคอบและขาดความใส่ ใจใน
การตรวจทานการเขียนคือสาเหตุความผิดพลาดของตน ทั้งยังพบความคิดเห็นของ
นักศึกษาอีกร้อยละ 5.26 ระบุว่า ความรีบร้อนในการเขียนเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดข้อผิด
พลาดในงานเขียน ข้อผิดพลาดดังกล่าวนำ�ไปสู่การสะกดคำ�ผิดโดยไม่สมควร เช่น คำ�ว่า
“การทำ � งาน” เขี ยนเป็น “การนำ�งาน” ฯลฯ การเขียนคำ�ตกด้ว ยความเร่งรีบ เช่น
การขาดคำ�ว่า ความรู้” ในประโยค “เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา” ฯลฯ การใช้คำ�ไม่
สม่ำ�เสมอ อาทิ การใช้สรรพนามไม่สม่ำ�เสมอ ในข้อความ “ยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่ เรา
ก็ยงิ่ ได้เปรียบกว่าคนอืน่ มากเท่านัน้ ยิง่ คุณพร้อมทีจ่ ะจัดการกับตนเองมากเท่าไหร่ การเดิน
ทางของคุณในชีวิตก็ยิ่งง่ายขึ้น”
		
2.1.2 การเขียนผิดเพราะออกเสียงผิด เนื่องจากการเขียนและ
การพูดมีความสัมพันธ์กนั หากนักศึกษาออกเสียงคำ�ไม่ถกู ต้องจนเคยชิน เมือ่ เวลาถ่ายถอด
เสียงหรือสะกดคำ�จึงเขียนไม่ตรงตามอักขรวิธี เพราะเขียนคำ�ตามทีต่ นออกเสียง เช่น เขียน
คำ�ว่า “กำ�ไร” เป็น “กำ�ไล” เขียนคำ�ว่า “ฉิบหาย” เป็น “ชิบหาย” เป็นต้น
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2.1.3 การมีคลังคำ�น้อย จากการสอบถามทัศนะของนักศึกษาเกีย่ ว
กับประเภทของสือ่ ทีน่ กั ศึกษาชืน่ ชอบในชีวติ ประจำ�วันพบว่าสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และสือ่ ออนไลน์
เป็นสื่อที่นักศึกษาชื่นชอบมากที่สุด โดยมีนักศึกษาที่เลือกสื่อประเภทนี้ถึงร้อยละ 66.07
สือ่ ออนไลน์จงึ เป็นทัง้ แหล่งคลังคำ�สมัยใหม่ แนวเทียบทางภาษา ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้
และแหล่งความคิดทีน่ กั ศึกษายึดถือ นักศึกษาซึง่ ยังขาดประสบการณ์และขาดความชำ�นาญ
ในการใช้ภาษา จึงนิยมเลียนแบบหรือจดจำ�ถ้อยคำ�ตามที่เห็นในโลกออนไลน์ โดยเข้าใจว่า
การใช้ภาษาดังกล่าวถูกต้อง จนเป็นผลให้การใช้ภาษาบกพร่อง อาทิ การใช้ค�ำ ผิดความหมาย
เช่น การใช้ค�ำ ว่า “สะสม” แทนคำ�ว่า “สัง่ สม” ในประโยค “ความรู้ วิชา สติปญ
ั ญาทีถ่ กู สะสม
มาตัง้ แต่เล็กจนโต” ฯลฯ
		
2.1.4 การใช้แนวเทียบผิด สมัยก่อนคำ�ว่า “หนังสือดี” หมายถึง
งานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าเขียนดี เนื้อหาดี และมีคุณค่าทางความคิด ทว่า “หนังสือ
ดี” ในปัจจุบัน หมายถึง หนังสือขายดี มียอดจำ�หน่ายสูง หรือได้รับความนิยมจากมหาชน
ทั้งนี้ ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยขอให้นักศึกษาแต่ละคนแนะนำ�หนังสือดีคนละ
1 เล่ม พบว่า หนังสือดีอันดับต้น ๆ ที่นักศึกษาแนะนำ� ได้แก่ วรรณกรรมแปลและนวนิยาย
โดยนักศึกษาร้อยละ 21.43 แนะนำ�วรรณกรรมแปล ซึง่ มักเป็นวรรณกรรมเยาวชนจากตะวัน
ตกและวรรณกรรมจากญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน นักศึกษาอีกร้อยละ 21.43 แนะนำ�งานในกลุ่ม
นวนิยายไทย โดยมากเป็นจำ�พวกนวนิยายพาฝันของสำ�นักพิมพ์แจ่มใส และนวนิยายแนว
จินตนิมิต (fantasy) ของไทย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมต่างประเทศ ทั้งนี้
พบว่าหนังสือดีในทัศนะของนักศึกษา เป็นงานเขียนที่อยู่ในความนิยมมากกว่าหนังสือ
ชั้นดี วรรณกรรมเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นงานแปล บ้างก็เผยแพร่โดยไม่มีบรรณาธิการตรวจ
สอบ ส่งผลให้มขี อ้ ผิดพลาดด้านใช้ค�ำ ปรากฏอยูจ่ �ำ นวนมาก เมือ่ นักศึกษานำ�ไปใช้เป็นแนว
เทียบ จึงส่งผลให้สะกดคำ�ผิดหรือใช้คำ�ผิดพลาด เช่น เขียนคำ�ว่า “โอกาส” เป็น “โอกาศ”
เพราะใช้แนวเทียบจากคำ�ว่า “อากาศ” เป็นต้น
		
2.1.5 การคุ้นชินกับคำ�ที่เขียนผิดบ่อย ๆ เนื่องจากนักศึกษามัก
คุ้นชินกับการค้นหาข้อมูลจากโลกออนไลน์ ทั้งยังชอบสื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนาในสื่อ
สังคมออนไลน์ซึ่งมักสนทนากันด้วยภาษาพูด คำ�ทับศัพท์ คำ�สแลง คำ�ตลาด คำ�ศัพท์วัยรุ่น
และบรรดาคำ�ทีไ่ ม่เป็นทางการทัง้ หลาย โดยไม่มฝี า่ ยพิสจู น์อกั ษรคอยกลัน่ กรองความถูกผิด
ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจึงมักเลียนแบบและจดจำ�วิธีการใช้ถ้อยคำ�แบบผิด ๆ จากสื่อออนไลน์
เช่น เขียนคำ�ว่า “สังเกต” เป็น “สังเกตุ” เขียนคำ�ว่า “แอปพลิเคชัน” เป็น “แอพพิเคชั่น”
เป็นต้น
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2.1.6 ความคุ้นเคยในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน ปัจจุบัน
การสื่อสารที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือเป็นที่นิยมแพร่หลาย ภาษาพูดจึงมี
บทบาทในชีวิตมากกว่าภาษาเขียน นักศึกษาส่วนใหญ่เคยชินกับการพูดผ่านภาษาแช็ต
(chat) ในห้องสนทนา (chat room) มากกว่าการพูดคุยแบบพบหน้าแม้จะอยู่ใกล้ชิดกัน
ทั้งนี้ จากการสอบถามนักศึกษาถึงความถี่ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่า นักศึกษาร้อย
ละ 100 ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน กลุ่มที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนว่านักศึกษาคุ้นเคยกับ
ภาษาพูดในสือ่ สังคมออนไลน์มากกว่าภาษาเขียนทีเ่ ป็นมาตรฐาน ภาษาพูดเหล่านีต้ อ้ งการ
การตอบกลับไปมาอย่างรวดเร็ว จึงนิยมใช้คำ�สั้น ๆ คำ�แสดงเสียง อารมณ์ กิริยาอาการ
ใช้อโี มติคอน (emoticon) เพือ่ สือ่ ความหมาย เมือ่ นักศึกษานิยมเสพสือ่ ออนไลน์เป็นระยะ
เวลานาน ๆ จนไม่สามารถแยกแยะภาษาพูดหรือภาษาแช็ตออกจากภาษาเขียน ย่อมทำ�ให้
เกิดปัญหาเรื่องการเลือกใช้คำ�หรือเรียบเรียงถ้อยคำ�ในประโยค เช่น การใช้คำ�ว่า “กึ๋น”
แทนที่จะใช้คำ�ว่า “ความสามารถ” ในประโยค “การมีกึ๋นในการจัดการสิ่งต่าง ๆ” เป็นต้น
		
2.1.7 การขาดความรู้ด้านการใช้ภาษา บางครั้งเมื่อต้องเขียน
นักศึกษาไม่แน่ใจว่าเรื่องที่ตนรู้มานั้นถูกต้องหรือไม่ แต่ก็มิใคร่ใส่ใจในการเลือกสรรคำ�ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตน จึงพยายามนำ�คำ�ต่าง ๆ เท่าที่คิดได้ในขณะนั้นมาใช้
โดยลอกเลียนความคิดจากสื่อต่าง ๆ หรือจากสิ่งที่เคยผ่านหูผ่านตามาปะติดปะต่อกัน
โดยขาดความรู้ทางภาษา จึงเป็นการด้นความไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้บทต่าง ๆ ในประโยคไม่
เป็นระบบ ไม่สละสลวย ขาดความชัดเจนหรือเยิ่นเย้อ เช่น การใช้คำ�เยิ่นเย้อในประโยค
“การอยู่ในมหาวิทยาลัย การได้รับความรู้เป็นสิ่งที่จำ�เป็น” หรือการใช้กริยาซ้ำ�ซ้อนใน
ประโยค “เรามาโรงเรียนมาเรียนหนังสือ” ฯลฯ
		
2.1.8 การขาดทักษะการเขียน ในปัจจุบันนักศึกษามักถ่ายทอด
ความคิดด้วยการเขียนไม่ดีนักเพราะมีโอกาสฝึกฝนน้อย แม้ในการทำ�สอบก็ยังชื่นชอบ
ข้อสอบปรนัยมากกว่าอัตนัย การเขียนเรียงความสั้น ๆ จึงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่เคย
ได้ฝึกฝน ในยามว่างก็มักใช้ไปเพื่อความบันเทิงส่วนตนมากกว่าการอ่านทบทวนตำ�รา
หรือขัดเกลาภาษา ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจึงมักเรียบเรียงถ้อยคำ�ของตนอย่างผิดพลาด
เช่น การใช้ค�ำ ฟุม่ เฟือยในประโยค “พวกคนเหล่านัน้ ก็ขวนขวายและพยายามให้ได้สง่ิ เหล่านัน้
มา” การเรียงบทกรรมในประโยคผิดที่ “สมัยนี้มีแต่คนคิดว่าความรูไ้ ม่จำ�เป็นต้องมี” ฯลฯ
		
2.1.9 การขาดทัศนคติที่ดีต่อวิชาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
จากการสอบถามนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ที่ มี วิ ช าภาษาไทยพบว่ า นั ก ศึ ก ษาร้ อ ยละ
51.79 แสดงทัศนะว่าตนชอบเรียนวิชาภาษาไทย ขณะที่นักศึกษาร้อยละ 41.07 ระบุว่า
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ตนรู้สึกไม่ยินดียินร้ายกับการเรียนวิชาภาษาไทย นักศึกษาที่แสดงทัศนะว่าไม่ชอบเรียน
วิชาภาษาไทยมี ร้อยละ 3.57 จากจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด นักศึกษากลุ่มนี้แสดงความ
คิดเห็นในทำ�นองเดียวกันว่า ที่ไม่ชอบวิชาภาษาไทยเพราะเป็นวิชาที่ “ยาก” และต้อง
“คิดเยอะ” ทัศนะดังกล่าวสือ่ ว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจในสิง่ ทีเ่ รียน ขาดความสามารถ
ในการคิด และขาดแรงจูงใจในการเรียน จึงเป็นเรือ่ งยากทีน่ กั ศึกษาจะฝึกฝนและหมัน่ แก้ไข
ข้อผิดพลาดของตนเอง
		
2.1.10 การจงใจเขียนผิด ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม
ของนักศึกษาเรื่องความจงใจในการสะกดคำ�ผิด พบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจว่า มีนักศึกษาถึง
ร้อยละ 78.57 จากจำ�นวนนักศึกษาทั้งหมด ระบุว่าตนเคยจงใจสะกดผิดหรือใช้คำ�ผิดใน
การเขียนหรือพิมพ์ ทัง้ นี้ นักศึกษาให้เหตุผลในการจงใจสะกดผิดหลายประการ เช่น สะกด
ผิดเพราะความเร่งรีบและต้องประหยัดเวลาในการพิมพ์ สะกดผิดเพื่อความบันเทิงและ
อรรถรสในการสือ่ สาร สะกดผิดเพราะเกียจคร้านในการแก้ไขข้อความหรือเกียจคร้านทีจ่ ะ
เปลี่ยนหน้าตัวอักษรในโทรศัพท์มือถือ สะกดผิดเพราะต้องการแสดงความเป็นกันเองกับ
คู่สนทนา สะกดผิดเพราะต้องการใช้คำ�ตามกระแสสังคม ฯลฯ
		
2.2 สาเหตุของข้อผิดพลาดด้านเนื้อหา พบทั้งสิ้น 7 ข้อ ได้แก่
			
2.2.1 ความไม่เข้าใจในเรื่องที่เขียนและไม่ตีความหัวข้อเรื่อง
เนื่องจากนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เขียนเรียงความ โดยมิได้เลือกหัวข้อด้วยตนเอง
จึงขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เขียน ลงมือเขียนทั้งที่ยังมิได้ตคี วามหัวข้อให้กระจ่างชัด
ส่งผลให้การเขียนวกวน จับใจความสำ�คัญมิได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		
ตัวอย่างที่ 10
		
“ความรู้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของมนุษย์ ในโลกนี้แต่ละคนจะมี
		
ขุมทรัพย์ที่แตกต่างกันออกไปตามความฝันของอาชีพที่อยากเป็นใน
		
อนาคต... แต่สงิ่ ทีเ่ หมือนกันคือ “คุณธรรม จริยธรรม” หากไม่มคี ณ
ุ ธรรม
		
จริยธรรม จะทำ�ให้ไม่ประสบผลสำ�เร็จในการประกอบอาชีพ เนือ่ งจาก
		
ขาดคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพของตน ทำ�ให้ล้มเหลวในการใช้
		
ชีวิต ปัจจุบันนั้นคนในสังคมไทยอ่านหนังสือน้อยลงเรื่อย ๆ หัน
		
มาสนใจแต่สื่อออนไลน์เห็นได้ในสังคมส่วนใหญ่ชอบก้มหน้าจิ้มกัน
		
แต่โทรศัพท์ จนบางครั้งอาจทำ�ให้เกิดเหตุร้ายกับตนเองได้เพราะไม่
		
ได้สนใจสิ่งที่อยู่รอบกาย...”
(ฉบับที่ 9)
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จากตัวอย่างที่ 10 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาไม่เข้าใจในเรื่องที่เขียน
ซ้ำ�ยังตีความผิดพลาด จึงให้น้ำ�หนักแก่ส่วนขยายมากเกินไปจนผิดประเด็น เพราะชื่อเรื่อง
เน้นประเด็น “ความรู้เป็นขุมทรัพย์นับอนันต์” แต่เขียนนอกประเด็น โดยไปกล่าวถึง
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพและผลกระทบของสือ่ ออนไลน์ จนเป็นผลให้ใจความสำ�คัญ
ถูกลดความสำ�คัญด้วยรายละเอียดที่ออกนอกประเด็นเหล่านั้นแทน
		
2.2.2 การไม่จำ�กัดขอบเขตของเรื่อง ส่งผลให้เนื้อหาที่เรียบเรียง
กว้างเกินไป ขาดความชัดเจน และขาดจุดเน้นที่จะทำ�ให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นสำ�คัญ
ไม่อาจแสดงความลุ่มลึกทางความคิดของตนได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		
ตัวอย่างที่ 11
		
“ความรู้ที่ดีจะส่งผลต่อหลายอย่างในอนาคต เป็นการมีสติปัญญา
		
ที่ดี มีจิตมุ่งมั่นที่ดี ความรู้ที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้ได้หลายทาง
		
ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดี จิตใจที่ดี ส่งผลให้มี ความรู้ที่ดี ก่อนจะมี
		
ความรู้ที่ดีต้องมีความตั้งอกตั้งใจในการศึกษา...”
(ฉบับที่ 12)
		
จากตัวอย่างที่ 11 นักศึกษากล่าวอย่างกว้าง ๆ ว่า ความรู้ที่ดีย่อม
ส่งผลดีตอ่ หลายสิง่ ในชีวติ โดยมิได้จ�ำ กัดขอบเขตให้ผอู้ า่ นเห็นว่าผูเ้ ขียนกำ�ลังมุง่ อภิปรายถึง
เรือ่ งใด ทัง้ ยังกล่าวรวม ๆ และออกนอกประเด็นทีค่ วรกล่าว จึงขาดจุดเน้นทีจ่ ะทำ�ให้ผอู้ า่ น
มองเห็นประเด็นความคิดของนักศึกษา
		
2.2.3 การไม่ ว างโครงเรื่ อ งและขาดการจั ด ลำ � ดั บ ความคิ ด
ส่งผลให้นักศึกษาลืมหัวข้อที่คิดไว้ได้ง่าย เมื่อต้องเขียนเนื้อหายาว จะหลงลืมประเด็น
เพราะกล่าวหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน จนลำ�ดับความคิดไม่ถูกว่ากำ�ลังกล่าวถึงสิ่งใด
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		
ตัวอย่างที่ 12
		
“...ผูม้ คี วามรูน้ นั้ จะหาทรัพย์สมบัตทิ ใี่ ดก็ยอ่ มได้ ถึงจุดทีต่ อ้ งลำ�บาก
		
ความรู้ก็จะนำ�พาให้ชีวิตไปพบความสำ�เร็จได้เสมอ คนมีความรู้ มักจะ
		
เห็นโอกาสมากกว่าเสมอ คนเราควรหาความรู้ให้มาก ในตอนที่ยังมี
		
โอกาส ซึ่งเนื่องจากความรู้จะทำ�ให้มีสมบัติโดยไม่รู้ตัว”
(ฉบับที่ 16)
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2.2.4 การไม่เชื่อมโยงความ การที่นักศึกษาไม่จัดระเบียบความคิด
ให้ติดต่อกัน ถ่ายทอดได้เพียงว่าตนมีความคิดเช่นไร แต่ไม่สามารถจัดความคิดเหล่านั้นให้
สัมพันธ์กัน ทำ�ให้เนื้อหาไม่สัมพันธ์กลมกลืน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
		
ตัวอย่างที่ 13
		
“ขึ้นชื่อว่าความรู้ เราทุกคนล้วนแต่จะต้องมีความรู้อยู่ที่ว่าจะมีมาก
		
หรือน้อย ความรู้นั้นเป็นสิ่งสำ�คัญกับการดำ�เนินชีวิตของเราทุกคน เมื่อ
		
เราเป็นเด็ก พ่อแม่ส่วนใหญ่ อยากจะให้ลูกเรียนสูง ๆ เพื่อจะมีความรู้
		
ได้เป็นเจ้าคนนายคน ได้มีงานดี ๆ ตำ�แหน่งสูง ๆ ฉะนั้นแล้วความรู้ล้วน
		
แต่มีค่าอันหาค่าเปรียบมิได้”
(ฉบับที่ 14)
		
จากตัวอย่างที่ 13 พบว่า ประโยคแทบทุกประโยคที่นักศึกษาเรียบ
เรียงขาดความต่อเนื่อง เพราะขาดคำ�เชื่อมและใช้ถ้อยคำ�ไม่เหมาะสม ทั้งยังใช้วลีที่เกิน
จำ�เป็น อย่างวลี “ขึ้นชื่อว่าความรู้” ต้นประโยคซึ่งตัดทิ้งได้ ภาพรวมของย่อหน้านี้จึงขาด
ความเป็นระเบียบ ทำ�ให้ผู้อ่านรับรู้เรื่องราวได้ไม่ต่อเนื่อง
		
2.2.5 การขยายความไม่กระจ่างชัด เนื่องจากนักศึกษาเขียนเรียง
ความโดยขาดความคิดทีช่ ดั เจน ทัง้ ยังไม่รกู้ ารปรับจุดเน้นความคิดของนักศึกษาให้กระจ่าง
ชัดเจน จึงพยายามนำ�ความคิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้นมาปะติดปะต่อกันตามความเข้าใจ
ทั้ง ๆ ที่ไม่ทราบว่าตนเขียนไปด้วยจุดมุ่งหมายใด จึงใช้ส่วนขยายผิดทำ�ให้ใจความสำ�คัญไม่
กระจ่างชัดและถูกลดความสำ�คัญ
		
2.2.6 การขาดความสามารถในการคิด ความคิดเป็นแรงผลักดัน
ในการสร้างงานเขียน เพราะฉะนั้น การเขียนโดยขาดความคิดจะทำ�ให้ผลงานนั้นขาด
ชีวิตชีวาและขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นักศึกษาบางคนใจร้อน เมื่อได้รับหัวข้อมาแล้ว
ก็ต้องการจะเขียนให้แล้วเสร็จโดยไว แต่ไม่มีแนวคิดที่จะนำ�เสนอทั้งยังขาดความพยายาม
ทีจ่ ะแสวงหาความรู้ จึงหยิบฉวยเรือ่ งราวจากโลกออนไลน์หลายเว็บไซต์มาปะติดปะต่อกัน
ส่งผลให้งานเขียนเป็นเพียงการคัดลอกความคิดมานำ�เสนอ ทำ�ให้ผลงานขาดคุณค่าทัง้ ด้าน
เนื้อหาและความคิด
		
2.2.7 การขาดจุดมุ่งหมายในการเขียน การเขียนเรียงความโดย
ไม่ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ด้วยนักศึกษาไม่แน่ชัดว่าตนจะกล่าวสิ่งใด ส่งผลให้เนื้อหา
วกวนหรือออกนอกทิศทางที่ควรจะเป็น ดังนั้นเรียงความที่เขียนขึ้นมาขาดเอกภาพและ
สารัตถภาพ จึงทำ�ให้ผู้อ่านไขว้เขวและไม่อาจเข้าถึงสาระสำ�คัญของเรื่องที่อ่านได้
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2.3 สาเหตุของข้อผิดพลาดด้านรูปแบบ พบทั้งสิ้น 3 ข้อ ได้แก่
		
2.3.1 การขาดการศึกษารูปแบบที่ถูกต้อง การขาดความเอาใจใส่
และไม่ตระหนักว่ารูปแบบจะช่วยให้การเขียนดีขึ้นอย่างไร คิดเพียงว่ารูปแบบไม่สำ�คัญเท่า
เนื้อหา แม้ไม่แบ่งย่อหน้าผู้อ่านก็คงเข้าใจได้ ทว่าในความเป็นจริงรูปแบบย่อมสัมพันธ์กับ
ความคิดของนักศึกษา นักศึกษาที่ไม่ศึกษารูปแบบจะประสบปัญหาอย่างมากในการทำ�ให้
ผู้อ่านเข้าใจความคิดของตน การเขียนที่ไม่เป็นสัดส่วน บางย่อหน้าสั้นจนไม่เหลือเนื้อหา
บางย่อหน้าเขียนติดจนยืดยาว กล่าวถึงหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน หรือวนเวียนย้อนไป
ย้อนมาอยู่แต่เรื่องเดิม ๆ เมื่อรูปแบบไม่สัมพันธ์กับเนื้อหา เรียงความเรื่องนั้น ๆ จึงขาด
ประสิทธิภาพ การอ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบจึงยากและทำ�ให้ผู้อ่านเบื่อได้
		
2.3.2 การขาดความชำ�นาญในการเขียนเรียงความ การเขียนเนือ้ หา
กับรูปแบบให้สอดประสานกันต้องอาศัยความชำ�นาญในการเขียน หากเนือ้ หาดีแต่รปู แบบ
ไม่ดี ก็เหมือนกับขนมรสเลิศแต่บรรจุในหีบห่อทีไ่ ม่เหมาะสม เท่ากับเป็นการลดทอนคุณค่า
ของขนม ความสมบูรณ์ย่อมไม่เกิดขึ้น หากนักศึกษาด้อยความชำ�นาญ ไม่วางสัดส่วนผ่าน
โครงเรือ่ ง ไม่จดั ลำ�ดับเรือ่ ง หรือไม่ทราบว่าควรใช้ค�ำ ใดแทนความคิดของตนเอง ย่อมไม่อาจ
ทำ�ให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้ ความคิด และความรู้สึกอย่างที่ตนต้องการได้
		
2.3.3 การไม่เห็นความสำ�คัญของรูปแบบ ทัศนคติเป็นสิ่งสำ�คัญที่
ทำ�ให้นักศึกษาเพิกเฉยต่อรูปแบบ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าการเขียนเรียงความให้ได้ผลดี
เพียงภาษาดีหรือเนื้อหาดีก็เพียงพอ ทัศนคติเช่นนี้ ทำ�ให้นักศึกษาไม่เห็นความสำ�คัญ
ของการจัดรูปแบบ จึงไม่พยายามศึกษาวิธีการเขียน และไม่ตรวจทานเรียงความก่อนส่ง
ส่งผลให้เรียงความที่เขียนไม่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือมีรูปแบบที่ผิดสัดส่วน
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
สาขาภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พบว่ามีประเด็นควรพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ข้อผิดพลาดเรื่องการใช้คำ� ข้อผิดพลาดในการใช้คำ�เป็นข้อผิดพลาด
ที่พบมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อผิดพลาดในการเลือกใช้คำ�และ
เรียบเรียงคำ�อย่างมาก โดยเฉพาะการใช้คำ�ฟุ่มเฟือย การใช้คำ�ภาษาพูดในภาษาเขียน
และการขาดคำ�ทีจ่ �ำ เป็นในประโยค ข้อผิดพลาดดังกล่าวสะท้อนความผิดพลาดทีต่ รงข้ามกัน
ของการใช้ภาษาใน 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือการเขียนที่เยิ่นเย้อเกินไป อีกด้านหนึ่งคือการเขียน
ที่ห้วนสั้นขาดถ้อยคำ�ในส่วนสำ�คัญ สื่อว่านักศึกษายังขาดความชำ�นาญและประสบการณ์
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ทั้งความสามารถในการคิด ความรู้ด้านการใช้ภาษาและทักษะการเขียน อันเป็นปัจจัย
ที่นำ�ไปสู่การใช้คำ�ที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ทั้งนี้ ข้อผิดพลาดด้านการใช้คำ�เป็นฐานแห่ง
ความผิดพลาดในลักษณะอื่น ๆ ดังนั้น หากประสงค์จะขัดเกลาการใช้ภาษาของนักศึกษา
ผู้สอนควรให้ความรู้พื้นฐานด้านการใช้คำ�ให้ถูกต้อง โดยสอนให้นักศึกษาใช้คำ�ให้ถูกความ
หมาย ถูกชนิด ถูกไวยากรณ์ และถูกบริบท ตลอดจนเน้นการเลือกใช้คำ�ให้เหมาะสม
โดยเฉพาะในบริบทภาษาเขียนและภาษาเชิงวิชาการ
ประเด็นที่ 2 สาเหตุจากการเลือกรับสารของนักศึกษา การเลือกรับสารของ
นักศึกษาเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการใช้คำ�ในลักษณะต่าง ๆ ข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับสารจากสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า
5 ชั่วโมงในแต่ละวัน สื่อออนไลน์จึงเป็นทั้งคลังคำ� แนวเทียบทางภาษา แหล่งความรู้และ
แหล่งความคิดที่นักศึกษายึดถือ สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวของนักศึกษา ทั้งเว็บไซต์ที่ให้บริการ
เครือค่ายสังคมออนไลน์ ตลอดจนมหรสพจำ�พวกดนตรีและภาพยนตร์ที่นักศึกษาเสพล้วน
ใช้ภาษาพูดและภาษาสนทนาเป็นหลัก ทัง้ ยังนิยมใช้กลุม่ คำ�ทีโ่ ดยปกติไม่ควรใช้ในงานเขียน
เชิงวิชาการ เช่น คำ�หยาบ คำ�สแลง ภาษาวัยรุ่น คำ�ผวน ภาษาปาก คำ�ภาษาต่างประเทศ
ฯลฯ หากนักศึกษายังคงรับสารจากสือ่ ออนไลน์ และขาดวิจารณญาณในการเลือกใช้ขอ้ มูล
จากสื่อให้เกิดประโยชน์ ย่อมส่งผลให้การใช้ภาษาไม่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 3 ผู้สอนเลือกใช้การสอนจากสื่อออนไลน์ แนะนำ�วิธีการเลือกเนื้อหา
ที่ดีและการใช้ภาษาที่ดีให้แก่นักศึกษา จากการตอบแบบสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุแห่ง
ความผิดพลาดในการเขียน นักศึกษาร้อยละ 30.36 ระบุว่าการใช้คำ�ตามสื่อออนไลน์จึง
เป็นสาเหตุแห่งความผิดพลาดอันดับหนึง่ ข้อเท็จจริงนีส้ อื่ ว่าแม้แต่นกั ศึกษาก็ยงั ตระหนักว่า
การใช้สอื่ ออนไลน์เป็นแหล่งทีม่ าแห่งความผิดพลาดในการใช้ภาษาของตน ทว่าในอีกนัยหนึง่
ก็สอื่ ว่านักศึกษาคุน้ เคยและมีทกั ษะในการใช้สอื่ ออนไลน์สงู ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนัน้ ผูส้ อน
ควรเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการใช้ส่ือออนไลน์เป็นสื่อการสอน เช่น การใช้โปรแกรม
คาฮูท (Kahoot) สร้างเกมเพือ่ ทดสอบการสะกดคำ�และการใช้ค�ำ สอนการตรวจสอบคำ�และ
ศัพท์บัญญัติผ่านเว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้สื่อออนไลน์
อย่างถูกทางและช่วยให้นักศึกษามีวิจารณญาณในการเปิดรับสารมากขึ้น
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การวิิจััยเรื่่�อง “คุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์” เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ
(Qualitative research) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อแสวงหาคุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์
โดยใช้้แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าข่่าว แนวคิิดเกี่่�ยวกัับข่่าวและการรายงานข่่าวสิิทธิิ
เด็็ก มาเป็็นกรอบในการศึึกษา ซึ่่�งผู้้�วิจัิ ยั ใช้้วิธีิ กี ารศึึกษาโดยการสััมภาษณ์์เจาะลึึก (In-depth
Interview) มีีแหล่่งข้้อมููลประเภทบุุคคล ได้้แก่่ กลุ่่�มคนที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิเด็็กหรืือ
การรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก 4 กลุ่่�ม รวมทั้้�งสิ้้�น 12 คน ได้้แก่่ 1) กลุ่่�มนัักวิิชาชีีพสื่่�อสารมวลชน
จำำ�นวน 3 คน 2) กลุ่่�มนัักวิิชาการด้้านสื่่�อสารมวลชน จำำ�นวน 3 คน 3) กลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�
ทำำ�งานในองค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�เป็็นตััวแทนด้้านสิิทธิิเด็็ก จำำ�นวน 3 คน 4) กลุ่่�มเด็็ก
และเยาวชนที่่�เป็็นตััวแทนด้้านสิิทธิิเด็็ก จำำ�นวน 3 คน โดยดำำ�เนิินการภายใต้้หลัักจริิยธรรม
การวิิจััยในมนุุษย์์ที่่�เน้้นหลัักความเคารพต่่อบุุคคลอย่่างเคร่่งครััด
ผลการวิิ จัั ย พบว่่ า คุุ ณ ค่่ า ข่่ า วเกี่่�ยวกัั บ การนำำ� เสนอข่่ า วสิิ ท ธิิ เ ด็็ ก ในสื่่�อสัั ง คม
ออนไลน์์ สามารถใช้้คุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าว 10 ประการ ได้้แก่่ 1. ความรวดเร็็ว
หรืือความสด 2. ความใกล้้ชิิด 3. ความเด่่น 4. ความผิิดปกติิ 5. ความสนใจตามปุุถุุชนวิิสััย
6. ความขััดแย้้ง 7. ความลึึกลัับหรืือมีีเงื่่�อนงำ�� 8. ผลกระทบ 9. ความก้้าวหน้้า 10. เพศ
(มาลีี บุุญศิิริิพัันธ์์, 2550) มาเป็็นแนวทางในการพิิจารณาคััดเลืือกประเด็็นข่่าวสิิทธิิเด็็กได้้
แต่่ผู้้�สื่่�อข่่าวควรจะต้้องเพิ่่�มความระมััดระวัังในการรายงานข่่าว ควรรายงานข่่าวในประเด็็น
เชิิงบวก ไม่่ควรนำำ�เสนอประเด็็นเชิิงลบ มีีวิธีิ ใี นการนำำ�เสนอข่่าวที่่�ปกป้้องสิิทธิิเด็็ก ไม่่ละเมิิด
เด็็ก และนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาให้้กัับเด็็กได้้ แต่่เนื่่�องจากข่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กนัับว่่าเป็็น
ข่่าวที่่�มีีความอ่่อนไหวและละเอีียดอ่่อน ดัังนั้้�น คุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์ควรมีีองค์์
ประกอบเพิ่่�มอีีก 5 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ 1. ความเป็็นประโยชน์์ 2. การปกป้้องสิิทธิิเด็็ก
3. ความคิิดสร้้างสรรค์์ 4. การแก้้ไขปััญหา และ 5. การส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กในเชิิงบวก
คำำ�สำำ�คััญ: คุุณค่่าข่่าว องค์์ประกอบข่่าว ข่่าวสิิทธิิเด็็ก สื่่�อออนไลน์์

109

News Values in Children’s Rights News in Online Media
Sureewan Bootchanont

Department of Communication Arts, Faculty of Informatics, Mahasarakham University
E-mail: sureewan.b@msu.ac.th

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

Abstract

110

Received: August 2, 2020
Revised: October 5, 2020
Accepted: October 22, 2020

This study of “News Values in Children’s Rights News in Online Media”,
qualitative research, aims to find news values in online media children’s rights
news. The researcher used news value theories and concepts and concepts
of children’s proper communication and news reporting as frameworks and
conducted in-depth interviews for data collection. A total of 12 people, who
either currently work in the field of children’s rights or children’s rights news
reporting, were interviewed. Of the interviewees, three were mass-media
professionals, three others were mass-media academics, three others were
specialists in civil society organizations that advocate children’s rights, and
three others were children/youth groups that speak up for children’s rights.
The research was conducted in line with human research ethics and with
the utmost respect to individuals.
According to research findings, 10 news values or elements namely
1) immediacy/timeliness; 2) proximity; 3) prominence; 4) unusualness;
5) human interest; 6) conflict; 7) mystery/suspense; 8) consequence;
9) progress and 10) sex (Malee Boonsiripunth, 2007) can be used as guidelines
when selecting children’s rights news to report. However, reporters should
be careful in news coverage and presentations. They should report positive
children’s rights news and avoid reporting negative children’s rights news.
News presentations should focus on protecting children’s rights. News reports
on children’s rights, which must not violate children’s rights in any way,
should also lead to solutions to problems facing children. As news reports
on children are sensitive, the research found that children’s rights news
in online media should also have five following elements: 1) usefulness;
2) protection of children’s rights; 3) creativity; 4) solutions; and 5) promotion
of positive childhood development.
Keywords: News Value, News Elements, Children’s Rights News, Online Media
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บทนำำ�
	สื่่�อมวลชนมัักจะถููกสัังคมตั้้�งคำำ�ถามถึึงความเหมาะสมในการรายงานข่่าวสิิทธิิ
เด็็ก ซึ่่�งหลายข่่าวหมิ่่�นเหม่่ที่่�จะไปละเมิิดสิิทธิิเด็็กหรืือละเมิิดศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ของเด็็ก
โดยในช่่วงเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 สื่่�อมวลชนมีีการรายงานข่่าวเกี่่�ยวกัับกรณีีที่่�เด็็ก
นัักเรีียนหญิิงอายุุ 14 ปีี และ 16 ปีี โรงเรีียนแห่่งหนึ่่�งในจัังหวััดมุุกดาหาร ถููกครููและศิิษย์์เก่่า
ข่่มขืืนมาเป็็นเวลานาน แม้้ว่า่ ในการรายงานข่่าวสื่่�อไม่่ได้้ระบุุชื่่�อนามสกุุลจริิงของเด็็กนัักเรีียน
หญิิง ไม่่ได้้เปิิดเผยภาพของเด็็กนัักเรีียนหญิิง แต่่สื่่�อมวลชนก็็รายงานข่่าวอย่่างละเอีียด เช่่น
ระบุุชื่่�อโรงเรีียน ชื่่�อตำำ�บล อำำ�เภอ จัังหวััด รวมถึึงการใช้้คำำ�บรรยายเนื้้�อหาข่่าว เช่่น “กระทำำ�
ชำำ�เราจนสำำ�เร็็จความใคร่่คนละ 1 ครั้้�ง” หรืือ “กระทำำ�ชำำ�เรา แต่่ไม่่สำำ�เร็็จความใคร่่” เป็็นต้้น
อีีกทั้้�งมีีการใช้้คำำ�ที่่�โดดเด่่นเพื่่�อเรีียกความสนใจ ซึ่่�งเสี่่�ยงต่่อการละเมิิดศัักดิ์์�ศรีีความเป็็น
มนุุษย์์ของเด็็ก เช่่น “5 ครูู 2 ลููกศิิษย์์ข่่มขืืน-รุุมโทรม ด.ญ.วััย 14” “สลดทำำ�ทุุกรููปแบบ”
“สวิิงกิ้้�งในเวลาราชการ” หรืือ “ครููหื่่�นขยี้้�กาม” เป็็นต้้น ซึ่่�งการนำำ�เสนอข่่าวในลัักษณะดััง
กล่่าวนี้้�นัับเป็็นการละเมิิดสิิทธิิเด็็ก เนื่่�องจากสื่่�อมวลชนไม่่ปกป้้องเด็็ก ไม่่ปกปิิดข้้อมููลที่่�จะ
เชื่่�อมโยงไปถึึงตััวเด็็ก รวมถึึงใช้้คำำ�ในข่่าวที่่�เป็็นการซ้ำำ��เติิมเด็็ก และไม่่เคารพศัักดิ์์�ศรีีความ
เป็็นมนุุษย์์ของเด็็ก
จากการรายงานข่่าวในลัักษณะดัังกล่่าวนี้้�ทำำ�ให้้สัังคมตั้้�งคำำ�ถามถึึงการทำำ�หน้้าที่่�
ของสื่่�อมวลชนว่่าจำำ�เป็็นหรืือไม่่ที่่�ต้้องรายการข่่าวเกี่่�ยวกัับเด็็กอย่่างละเอีียดและเปิิดเผย
เช่่นนี้้� สื่่�อมวลชนจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องระบุุชื่่�อโรงเรีียนหรืือไม่่ เพราะอาจจะทำำ�ให้้ประชาชน
ที่่�อยู่่�บริิเวณพื้้�นที่่�นั้้�นรัับรู้้�ได้้ว่่าเด็็กหญิิงผู้้�ที่่�ตกเป็็นข่่าวคนนั้้�นคืือใคร และจำำ�เป็็นหรืือไม่่ที่่�
สื่่�อมวลชนจะต้้องใช้้คำำ�หวืือหวาเพื่่�อเพิ่่�มตััวเลขทางสถิิติิ (Rating) ซึ่่�งคำำ�เหล่่านี้้�อาจจะไป
ส่่งผลกระทบต่่อจิิตใจของเด็็กได้้เมื่่�อเขาได้้อ่่านหรืือชมการรายงานข่่าวดัังกล่่าว
จากเหตุุการณ์์นี้้�องค์์การยููนิิเซฟแห่่งประเทศไทย หรืือ UNICEF Thailand
(ยููนิิเซฟ หรืือ องค์์การทุุนเพื่่�อเด็็กแห่่งสหประชาชาติิ คืือองค์์กรที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ในด้้านการ
ส่่งเสริิมและปกป้้องสิิทธิิเด็็ก ซึ่่�งดำำ�เนิินงานอยู่่�ใน 190 ประเทศ รวมถึึงประเทศไทย) ได้้ออก
แถลงการณ์์ประณามถึึงกรณีีดัังกล่่าว เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤษภาคม 2563 โดยในแถลงการณ์์
มีีข้้อความตอนหนึ่่�งที่่�กล่่าวถึึงบทบาทหน้้าที่่�ของสื่่�อมวลชนในการปกป้้องสิิทธิิเด็็กว่่า
“...สื่่�อมวลชนต้้องร่่วมกัันปกป้้องสิิทธิิ ศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ และความเป็็นส่่วนตััวของ
เด็็ก กระบวนการทำำ�ข่่าวและการรายงานข่่าวต้้องคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กและ
ต้้องไม่่ทำำ�ร้้ายหรืือซ้ำำ��เติิมเด็็ก ยููนิิเซฟขอให้้สื่่�อมวลชนปกป้้องอััตลัักษณ์์ของเด็็กและหยุุด
การขุุดคุ้้�ยข้้อมููลส่่วนตััวของเด็็ก ตลอดจนป้้องกัันการแบ่่งฝัักฝ่่ายในสัังคมจากกรณีีที่่�เกิิดขึ้้�น
ความสนใจของมวลชนอาจส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อความพยายามในการดำำ�เนิินชีีวิิตต่่อไป
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ของเด็็ก ซึ่่�งผลพวงดัังกล่่าวอยู่่�ภายใต้้ความรัับผิิดชอบของสื่่�อมวลชน ยููนิิเซฟขอเรีียกร้้อง
ให้้สาธารณชนปฏิิบััติิเช่่นเดีียวกัันเพื่่�อร่่วมกัันปกป้้องคุ้้�มครองเด็็กที่่�ตกเป็็นผู้้�เสีียหาย...”
(แถลงการณ์์ของยููนิเิ ซฟต่่อเหตุุการณ์์ข่ม่ ขืืนนัักเรีียนหญิิงในจมุุกดาหาร สืืบค้้นจาก unicef.
org/Thailand/th/press-releases/แถลงการณ์์ของยููนิิเซฟต่่อเหตุุการณ์์ข่่มขืืนนัักเรีียน
หญิิงในจมุุกดาหาร)
จากแถลงการณ์์ดังั กล่่าวจะเห็็นได้้ว่า่ องค์์การยููนิเิ ซฟแห่่งประเทศไทย เรีียกร้้อง
ให้้เด็็กไม่่ควรที่่�จะต้้องเผชิิญกัับความรุุนแรง รวมถึึงการปกป้้องเด็็กจากการรายงาน
ข่่ า วที่่�ต้้ อ งไม่่ ทำำ�ร้้ า ยหรืื อ ซ้ำำ�� เติิ ม เด็็ ก แต่่ ใ นภาพรวมกลัั บ พบว่่ า การนำำ� เสนอข่่ า วของ
สื่่�อมวลชนยัังขาดการคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิเด็็กและพบว่่ามีีการละเมิิดสิิทธิิเด็็กอยู่่�เสมอ นอกจาก
นี้้�ยัังมีีอีีกหนึ่่�งกรณีีตััวอย่่างซึ่่�งเกิิดขึ้้�นในช่่วงไล่่เลี่่�ยกััน โดยวัันที่่� 11 พฤษภาคม 2563
“น้้องชมพู่่�” เด็็กหญิิงวััย 3 ขวบ ได้้หายตััวออกไปจากบ้้านพััก ซึ่่�งตั้้�งอยู่่�ที่่�หมู่่�บ้้านกกกอก
ตำำ�บลกกตููม อำำ�เภอดงหลวง จัังหวััดมุุกดาหาร และภายหลัังพบว่่าเสีียชีีวิิตอยู่่�บนเขา
จนกระทั่่�งเวลาล่่วงเลยไปเกืือบ 5 เดืือน ก็็ยัังไม่่สามารถจัับกุุมตััวคนร้้ายหรืือคลี่่�คลายคดีี
ได้้เลย (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 2 ตุุลาคม 2563) เรื่่�องราวการเสีียชีีวิิตอย่่างเป็็นปริิศนาของ
น้้องชมพู่่�กลายเป็็นประเด็็นที่่�น่่าสนใจของคนในสัังคม เนื่่�องจากมีีคุุณค่่าข่่าวในเรื่่�อง
ความลึึกลัับมีีเงื่่�อนงำ�� ความผิิดปกติิ และความขััดแย้้ง ซึ่่�งไม่่สามารถระบุุการเสีียชีีวิิตหรืือ
ตามหาฆาตกรได้้ แต่่สิ่่�งที่่�ตามมาภายหลัังจากการนำำ�เสนอข่่าวการเสีียชีีวิิตของน้้องชมพู่่�
กลัับกลายเป็็นการนำำ�เสนอชีีวิิตของลุุงพล หรืือนายไชย์์พล วิิภา ซึ่่�งเป็็นลุุงของน้้องชมพู่่�
จนก่่อให้้เกิิด ความนิิยมในตััวนายไชย์์พล มีีการบริิจาคเงิินเพื่่�อสร้้างบ้้านให้้ มีีคนแต่่ง
เพลงให้้ จนสุุดท้้ายนายไชย์์พลและภรรยาก็็ได้้เป็็นพรีีเซ็็นเตอร์์หรืือผู้้�นำำ�เสนอในการโฆษณา
สิินค้้าต่่าง ๆ ในขณะที่่�ข่่าวสืืบคดีีการเสีียชีีวิติ ของน้้องชมพู่่�ค่่อย ๆ หายออกไปจากสื่่�อมวลชน
ซึ่่�งเมื่่�อพิิจารณาถึึงคุุณค่่าข่่าวเกี่่�ยวกัับการนำำ�เสนอข่่าวนายไชย์์พล กลัับพบว่่ามีีเพีียง
องค์์ประกอบในด้้านความสนใจตามปุุถุุชนวิิสััยของมนุุษย์์เท่่านั้้�น
	ทั้้�งนี้้� เมื่่�อพิิจารณาถึึงคุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กที่่�พบในสื่่�อออนไลน์์ปััจจุุบััน โดยภาพ
รวมจะเห็็นว่่าส่่วนใหญ่่เป็็นคุุณค่่าข่่าวในด้้านความผิิดปกติิ ความสนใจตามปุุถุุชนวิิสััย
เรื่่�องเพศ และความลึึกลัับมีีเงื่่�อนงำ�� แต่่ผู้้�วิิจััยตั้้�งข้้อสงสััยว่่าสำำ�หรัับข่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็ก
มัันควรมีีคุุณค่่าข่่าวอย่่างไรจึึงสมควรที่่�จะนำำ�เสนอเป็็นข่่าว ซึ่่�งคุุณค่่าข่่าวมีีความสำำ�คััญต่่อ
การคััดเลืือกข่่าวที่่�จะมานำำ�เสนอ เป็็นแนวทางประกอบการพิิจารณาในการเลืือกนำำ�เสนอ
ข่่าวของบรรณาธิิการหรืือผู้้�สื่่�อข่่าว
	ดัั ง ที่่� เสริิ ม สิิ ริิ นิิ ล ดำำ� (2555) ระบุุ ว่่ า พัั ฒ นาการของ “คุุ ณ ค่่ า ข่่ า ว”
เริ่่�มจาก Walter Lippmann เป็็นคนแรกที่่�อ้้างถึึงคำำ�ว่่า News Values ว่่าเป็็นคุุณลัักษณะ
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(property) ของเหตุุการณ์์หนึ่่�ง ๆ ที่่�กำำ�หนดให้้ตััวมัันเองมีีความน่่าจะเป็็นข่่าวได้้ ขณะที่่�
Golding และ Elliott (1999) เสนอนิิยามง่่าย ๆ ไม่่ซับั ซ้้อนของคุุณค่่าข่่าวว่่า “เป็็นคุุณภาพ
ของเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ หรืือการประกอบสร้้างขึ้้�นของนัักข่่าว ผู้้�ซึ่่�งทำำ�การชี้้�นำำ�ถึึงสิ่่�งที่่�มีีหรืือ
ไม่่มีีอยู่่�ในข่่าว” ส่่วน Debatin (2002) นิิยามว่่า “เป็็นเกณฑ์์ในการเลืือกข่่าว การเข้้าใจถึึง
กฎเกณฑ์์ที่่�ใช้้ควบคุุมคััดกรองประเภทของเรื่่�องที่่�สื่่�อมวลชนให้้ความสนใจ” ซึ่่�งหลัักคุุณค่่า
ข่่าว (News Values) หลัักการพิิจารณาข่่าว (News Judgment) หรืือองค์์ประกอบของ
ข่่าว (News Factors or News Elements) เป็็นคำำ�ที่่�ใช้้เรีียกเหตุุผลสำำ�คััญที่่�อยู่่�เบื้้�องหลััง
การเลืือกเรื่่�องราวหรืือเหตุุการณ์์ต่่าง ๆ มาเป็็นข่่าว (Falkerts and Lacy, 2004)
การประเมิินคุุณค่่าข่่าวเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ผู้้�สื่่�อข่่าวและบรรณาธิิการจำำ�เป็็นต้้อง
ใช้้เพื่่�อพิิจารณาถึึงคุุณค่่าของข่่าวว่่าสมควรได้้รัับการนำำ�เสนอต่่อสาธารณชนหรืือไม่่ ดัังที่่�
สุุรสิิทธิ์์� วิิทยารััฐ (2545) ระบุุว่่า ผู้้�สื่่�อข่่าวส่่วนใหญ่่มัักได้้รัับคำำ�แนะนำำ� และได้้รัับการมอบ
หมายงานข่่าว (assignment) จากบรรณาธิิการข่่าวเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�จะเป็็นข่่าว ดัังนั้้�น ภายใต้้
เวลาที่่�มีีให้้พอ ๆ กัันในการสื่่�อข่่าว ข่่าวที่่�ได้้รัับการรายงานในสื่่�อมวลชนหลาย ๆ ข่่าว จึึงมีี
ความคล้้ายคลึึงกััน โดยทั่่�วไปบรรณาธิิการข่่าวมัักมีีทััศนะเกี่่�ยวกัับข่่าวว่่า ข่่าวคืือข่่าวสาร
อัันเป็็นบางส่่วนของเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งได้้รับั หยิิบยกขึ้้�นมา และข่่าวเป็็นข้้อมููลข่่าวสารที่่�
สามารถตอบสนองความต้้องการให้้กับั ผู้้�คน ที่่�ต้้องการใช้้ประกอบการตััดสิินใจในการดำำ�เนิิน
ชีีวิิต การนำำ�เสนอข่่าวคืือการพิิจารณาคััดเลืือกเหตุุการณ์์บางเหตุุการณ์์ที่่�ผิิดปกติิไปมาก ๆ
(so unusual) และมีีความจำำ�เป็็นอย่่างสููงต่่อสาธารณชน (so necessary) ทั้้�งนี้้� ผู้้�สื่่�อข่่าว
และบรรณาธิิการจะอาศััยปััจจััยบางประการว่่าสิ่่�งใดควรเป็็นข่่าวให้้เป็็นตััวชี้้�วััด ซึ่่�งตััวชี้้�วััด
เหล่่านั้้�นเรีียกกัันว่่า “คุุณค่่าของข่่าว” (the news worthiness)
	ดัังนั้้�น จากประเด็็นดัังกล่่าวข้้างต้้น จึึงเป็็นที่่�มาที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยั สนใจศึึกษาถึึงคุุณค่่า
ของข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์ ว่่าในการนำำ�เสนอข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์ควรมีีคุุณค่่า
ข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวอย่่างไร และอะไรคืือปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าว
สิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์
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วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่�อแสวงหาคุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์
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เอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยใช้้แนวคิิดและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าข่่าว แนวคิิดเกี่่�ยว
กัับข่่าวและการรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก มาเป็็นกรอบในการศึึกษา โดย “ข่่าวสิิทธิิเด็็ก” ในที่่�นี้้�
หมายถึึง การรายงานข่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิของเด็็ก 4 ประการตามอนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิ
เด็็ก หรืือ Convention on the Rights of the Child (CRC) ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
สิิทธิิพื้้�นฐานของเด็็กโดยตรง ได้้แก่่ 1. การห้้ามเลืือกปฏิิบััติิต่่อเด็็ก และการให้้ความสำำ�คััญ
แก่่เด็็กทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียมกััน 2. การกระทำำ�หรืือการดำำ�เนิินการทั้้�งหลายต้้องคำำ�นึึงถึึง
ประโยชน์์สูงู สุุดของเด็็กเป็็นอัันดัับแรก 3. สิิทธิิในการมีีชีวิี ติ การอยู่่�รอด และการพััฒนาทาง
ด้้านจิิตใจ อารมณ์์ สัังคม และ 4. สิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็นของเด็็ก (คณะกรรมการ
สิิทธิิมนุุษยชนแห่่งชาติิ, 2550) ซึ่่�งสิิทธิิพื้้�นฐานเหล่่านี้้�จะเป็็นแนวทางในการรายงานข่่าวที่่�
ผู้้�สื่่�อข่่าวควรจะคำำ�นึึงถึึงเพื่่�อส่่งเสริิมสิิทธิิเด็็ก
	ทั้้�งนี้้� จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง พบว่่ามีีงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยว
กัับประเด็็นคุุณค่่าข่่าวในสื่่�อมวลชน ดัังนี้้�
	วิิโรจน์์ ศรีีหิิรััญ (2560) ศึึกษาเรื่่�อง “คุุณค่่าข่่าวของสื่่�อมวลชนไทยในยุุค
วารสารศาสตร์์คอนเวอร์์เจนซ์์” มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาลัักษณะทางประชากรศาสตร์์
พฤติิกรรมการเปิิดรัับข่่าวสาร และทััศนคติิของประชาชนที่่�มีีต่่อคุุณค่่าข่่าวของสื่่�อมวลชน
ไทยในยุุคการหลอมรวมสื่่�อวารสารศาสตร์์ ผลการวิิจััยพบว่่า ประชาชนมีีทััศนคติิต่่อ
คุุ ณ ค่่ า ข่่ า วของสื่่�อมวลชนไทยโดยรวมทุุ ก ด้้ า นในระดัั บ ดีี ทั้้�งนี้้� เห็็ น ด้้ ว ยมากที่่�สุุ ด ใน
ประเด็็น “ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมควรเป็็นคุุณค่่าข่่าวรููปแบบใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�น” และเห็็น
ด้้วยน้้อยที่่�สุุดในประเด็็น “คุุณค่่าข่่าวเปลี่่�ยนแปลงด้้วยตััวเอง ไม่่มีีปััจจััยใดที่่�ส่่งผลทั้้�งสิ้้�น”
การทดสอบสมมติิฐานพบประเด็็นที่่�น่่าสนใจคืือ ประชาชนที่่�มีีอายุุ 40-49 ปีี อาชีีพ
รัับราชการ/รััฐวิิสาหกิิจ รายได้้ต่่อเดืือน 30,001-50,000 บาท และการศึึกษาสููงกว่่า
ปริิญญาตรีี เห็็นด้้วยกัับคุุณค่่าข่่าวรููปแบบใหม่่มากกว่่าประชาชนที่่�มีีลักั ษณะทางประชากร
อื่่�น ๆ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่�ระดัับ .05 ซึ่่�งคุุณค่่าข่่าวรููปแบบใหม่่นั้้�นได้้แก่่ กระแสโลก
ออนไลน์์และประโยชน์์สาธารณะ นอกจากนี้้�ยัังพบด้้วยว่่าการหลอมรวมของสื่่�อมวลชนและ
ความทัันสมััยของเทคโนโลยีีเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าวในยุุคนี้้�
เสริิมศิิริิ นิิลดำำ� (2558) ศึึกษาเรื่่�อง “หลัักคุุณค่่าข่่าวในวิิกฤตการณ์์ทางสุุขอนามััย”
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาองค์์ประกอบของหลัักคุุณค่่าข่่าวในภาวะวิิกฤตทางสุุขอนามััย
และอัันดัับความสมควรเป็็นข่่าวขององค์์ประกอบดัังกล่่าว กรณีีศึึกษาคืือวิิกฤตการณ์์
ไข้้หวััดนก ผลการศึึกษาพบว่่า องค์์ประกอบของข้้อมููลที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าควรเป็็นข่่าวในวิิกฤตการณ์์
ไข้้หวััดนก องค์์ประกอบของข้้อมููลที่่�มีีคุุณค่่าควรเป็็นข่่าวมีี 9 องค์์ประกอบ เรีียงลำำ�ดัับจาก
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มากไปน้้อย ได้้แก่่ 1) องค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโรค 2) ความเสี่่�ยง 3) การแก้้ไขปััญหาของภาครััฐ
4) ปรากฏการณ์์รายวััน 5) ภููมิปัิ ญ
ั ญาชาวบ้้าน 6) การเยีียวยา 7) ผลกระทบ 8) ภููมิหิ ลัังของ
โรคระบาด และ 9) ความขััดแย้้ง ส่่วนองค์์ประกอบด้้านคุุณลัักษณะการนำำ�เสนอที่่�มีีคุุณค่่า
ควรเป็็นข่่าวมีีทั้้�งหมด 5 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ความรวดเร็็วในการนำำ�เสนอ มีี 2 องค์์ประกอบ
2) ระดัับการให้้รายละเอีียดของข้้อมููล มีี 2 องค์์ประกอบ 3) ระดัับการมีีหลัักฐานอ้้างอิิง
มีี 1 องค์์ประกอบ 4) ความเหมาะสมเป็็นแหล่่งข้้อมููล มีี 4 องค์์ประกอบ และ 5) แหล่่งที่่�มาของ
ข้้อมููลแต่่ละประเภท มีี 3 องค์์ประกอบ
เสริิมศิิริิ นิิลดำำ� (2550) ศึึกษาเรื่่�อง “คุุณค่่าข่่าวในภาวะวิิกฤตทางสัังคม”
มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาองค์์ประกอบของหลัักคุุณค่่าข่่าวในภาวะวิิกฤตทางสัังคมและ
อัันดัับความสมควรเป็็นข่่าวขององค์์ประกอบดัังกล่่าว โดยศึึกษาในวิิกฤตการณ์์ในจัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ ผลการศึึกษาพบว่่า องค์์ประกอบของข้้อมููลที่่�มีีคุุณค่่าควรเป็็นข่่าวใน
วิิกฤตการณ์์ในจัังหวััดชายแดนภาคใต้้มีี 8 องค์์ประกอบเรีียงลำำ�ดัับจากมากไปน้้อย ได้้แก่่
1) การแก้้ไขปััญหาของภาครััฐ 2) ความสัันติิสุขุ 3) การตรวจสอบ 4) ผลกระทบ 5) ความรู้้�สึกึ
6) ปรากฏการณ์์รายวััน 7) ภููมิิหลัังของวิิกฤตการณ์์ และ 8) ความขััดแย้้ง ส่่วนองค์์ประกอบ
ด้้านคุุณลัักษณะการนำำ�เสนอที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าควรเป็็นข่่าวมีีทั้้�งหมด 5 ด้้าน ได้้แก่่ 1) ความรวดเร็็ว
ในการนำำ�เสนอ มีี 3 องค์์ประกอบ 2) ระดัับการให้้รายละเอีียดของข้้อมููล มีี 3 องค์์ประกอบ
3) ระดัับการมีีหลัักฐานอ้้างอิิง มีี 1 องค์์ประกอบ 4) ความเหมาะสมเป็็นแหล่่งข้้อมููลมีี
5 องค์์ประกอบ และ 5) แหล่่งที่่�มาของข้้อมููลแต่่ละประเภทมีี 7 องค์์ประกอบ
	ศุุภรััศมิ์์� ฐิิติิกุุลเจริิญ (2560) ศึึกษาเรื่่�อง “คุุณค่่าข่่าวในการนำำ�เสนอของ
สื่่�อมวลชนไทย” มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาความสััมพัันธ์์ระหว่่างปััจจััยส่่วนบุุคคล พฤติิกรรม
การเปิิดรัับข่่าวจากสื่่�อมวลชนและความต้้องการเปิิดรัับข่่าวจากสื่่�อมวลชน กัับคุุณค่่า
ข่่าวในการนำำ�เสนอของสื่่�อมวลชน พบว่่า 1) ประชาชนในกรุุงเทพมหานครที่่�มีีปััจจััย
ส่่วนบุุคคล ด้้านเพศและด้้านอาชีีพต่่างกััน มีีการประเมิินคุุณค่่าข่่าวในการนำำ�เสนอของ
สื่่�อมวลชนไทยแตกต่่างกััน 2) ประชาชนในกรุุงเทพมหานคร ที่่�มีีพฤติิกรรมการเปิิดรัับข่่าว
จากสื่่�อมวลชนด้้านสื่่�อที่่�นิิยมเปิิดรัับ ช่่วงเวลาที่่�ใช้้ในการเปิิดรัับ และด้้านระยะเวลาในการ
เปิิดรัับต่่างกััน มีีการประเมิินคุุณค่่าข่่าวในการนำำ�เสนอของสื่่�อมวลชนไทยแตกต่่างกััน และ
3) ความต้้ อ งการเปิิ ด รัั บ ข่่ า วจากสื่่�อมวลชนของประชาชนในกรุุ ง เทพมหานคร
มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับปานกลาง กัับการประเมิินคุุณค่่าข่่าวในการนำำ�เสนอของ
สื่่�อมวลชนไทย
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้้างต้้นพบว่่ามีีงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวกัับประเด็็นคุุณค่่า
ข่่าวในสื่่�อมวลชนประเภทต่่าง ๆ ได้้แก่่ คุุณค่่าข่่าวของสื่่�อมวลชนไทยในยุุควารสารศาสตร์์
คอนเวอร์์เจนซ์์ คุุณค่่าข่่าวในการนำำ�เสนอของสื่่�อมวลชนไทย คุุณค่่าข่่าวทางสุุขอนามััย และ
คุุณค่่าข่่าวในภาวะวิิกฤตทางสัังคม ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่าคุุณค่่าข่่าวเป็็นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการ
ทำำ�งานของสื่่�อมวลชน รวมถึึงมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อแวดวงวิิชาการด้้านสื่่�อสารมวลชน เนื่่�องจาก
เป็็นแนวทางการพิิจารณาและเป็็นตััวกำำ�หนดว่่าข่่าวใดจะถููกเลืือกมานำำ�เสนอ แต่่ทั้้�งนี้้�การ
ศึึกษาเรื่่�องคุุณค่่าข่่าวในเชิิงวิิชาการยัังไม่่มีกี ารศึึกษาถึึงหลัักคุุณค่่าข่่าวของการรายงานข่่าว
สิิทธิิเด็็ก โดยเฉพาะข่่าวสิิทธิิเด็็กที่่�ปรากฏในสื่่�อออนไลน์์ ซึ่่�งนัับว่่าเป็็นช่่องทางการรายงาน
ข่่าวที่่�ไม่่ใช่่การสื่่�อสารทางเดีียวหรืือ One-way Communication แต่่เป็็นรููปแบบของการ
สื่่�อสารสองทางหรืือ Two-way Communication ที่่�ผู้้�รัับสารสามารถแสดงความคิิดเห็็น
(Comment) ต่่อข่่าวนั้้�น ๆ และสามารถเข้้าไปกดถููกใจ (Like) กดแบ่่งปััน (Share) ข้้อมููล
ออกไปได้้อย่่างกว้้างขวาง ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงสนใจศึึกษาต่่อยอดเพื่่�อแสวงหาคุุณค่่าข่่าวสิิทธิิ
เด็็กในสื่่�อออนไลน์์ว่่าควรจะเป็็นอย่่างไร คุุณค่่าข่่าวรููปแบบเดิิมมีีความเหมาะสมกัับการ
รายงานข่่าวสิิทธิิเด็็กหรืือไม่่ และคุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กรููปแบบใหม่่ในสื่่�อออนไลน์์ควรจะเป็็น
อย่่างไร และปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าวคืืออะไร
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
ในการศึึกษาวิิจัยั ครั้้�งนี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อแสวงหาคุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ โดยใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจััยเชิิงคุุณภาพ (Qualitative research) ด้้วยการสััมภาษณ์์
เจาะลึึก (In-depth Interview) ซึ่่�งมีีรายละเอีียดการศึึกษาดัังนี้้�
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1. แหล่่งข้้อมููลที่่�ใช้้ในการวิิจััย
แหล่่งข้้อมููลที่่�ใช้้ในการศึึกษาจะเป็็นแหล่่งข้้อมููลบุุคคล เก็็บข้้อมููลภาคสนามโดย
การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้�ที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิเด็็ก โดยทำำ�การคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างด้้วยวิิธีี
การสุ่่�มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดัังนี้้�
1) แหล่่งข้้อมููลประเภทบุุคคล ได้้แก่่ กลุ่่�มคนที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิเด็็กหรืือ
การรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก โดยดำำ�เนิินการภายใต้้หลัักจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ที่่�เน้้นหลััก
ความเคารพต่่อบุุคคล เน้้นหลัักคุุณประโยชน์์และไม่่ก่อ่ ให้้เกิิดอัันตราย โดยแบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�ม
รวมทั้้�งสิ้้�น 12 คน ได้้แก่่
		
(1) กลุ่่�มนัักวิิชาชีีพสื่่�อสารมวลชน จำำ�นวน 3 คน
		
(2) กลุ่่�มนัักวิิชาการด้้านสื่่�อสารมวลชน จำำ�นวน 3 คน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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(3) กลุ่่�มผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�ทำำ�งานในองค์์กรภาคประชาสัังคมที่่�เป็็น
ตััวแทนด้้านสิิทธิิเด็็ก จำำ�นวน 3 คน
		
(4) กลุ่่�มเด็็กและเยาวชนที่่�เป็็นตััวแทนด้้านสิิทธิิเด็็ก จำำ�นวน 3 คน
2. เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
	ผู้้�วิิจัยั ได้้เก็็บรวบรวมข้้อมููลสำำ�หรัับการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพโดยใช้้แบบสััมภาษณ์์เชิิง
ลึึกกึ่่�งมีีโครงสร้้าง (Semi-structure interview) เป็็นแบบสััมภาษณ์์ที่่�ผู้้�วิิจััยจััดทำำ�ขึ้้�นโดย
ประกอบไปด้้วยคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับ 1) คุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวที่่�พบในการรายงาน
ข่่าวสิิทธิิเด็็ก 2) คุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวรููปแบบเดิิมมีีความเหมาะสมกัับข่่าวสิิทธิิ
เด็็กหรืือไม่่ อย่่างไร 3) คุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวสิิทธิิเด็็กรููปแบบใหม่่ในสื่่�อออนไลน์์
ควรจะเป็็นแบบใด เพราะเหตุุใด และ 4) ปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าว
สิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์เป็็นอย่่างไร
3. การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
งานวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีกระบวนการในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล ดัังนี้้�
1) ผู้้�วิจัิ ยั จััดทำำ�แบบสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกึ่่�งมีีโครงสร้้าง (Semi-structure interview)
2) ประสานงานกัับกลุ่่�มตััวอย่่างซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มบุุคคลที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิเด็็ก
หรืือการรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก เพื่่�อเตรีียมเก็็บข้้อมููลเชิิงคุุณภาพ
3) ผู้้�วิจัิ ยั ลงพื้้�นที่่�สััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth interview) กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�ง 12 คน
4) ผู้้�วิิจััยรวบรวมข้้อมููลและวิิเคราะห์์ข้้อมููล

ผลการวิิจััย
คุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์
	คุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวที่่�พบในการรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล
การสััมภาษณ์์เชิิงลึึก (In-depth interview) กลุ่่�มบุุคคลที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวข้้องกัับ
สิิทธิิเด็็กหรืือการรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก โดยใช้้แบบสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกึ่่�งมีีโครงสร้้าง (Semistructure interview) ผู้้�วิิจััยจะนำำ�ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ที่่�ได้้ไปวิิเคราะห์์ว่่าคุุณค่่าข่่าว
หรืือองค์์ประกอบข่่าวเกี่่�ยวกัับการนำำ�เสนอข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์ควรจะเป็็นอย่่างไร
คุุณค่่าข่่าวรููปแบบเดิิมมีีความเหมาะสมกัับข่่าวสิิทธิิเด็็กหรืือไม่่ และคุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็ก
รููปแบบใหม่่ในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ควรจะเป็็นแบบใด เพราะเหตุุใด
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จากผลการศึึ ก ษาพบว่่ า คุุ ณ ค่่ า ข่่ า วหรืื อ องค์์ ป ระกอบข่่ า วที่่�พบในการ
รายงานข่่าวสิิทธิิเด็็กบนสื่่�อออนไลน์์สามารถพบองค์์ประกอบข่่าวทั้้�ง 10 องค์์ประกอบ
(มาลีี บุุ ญ ศิิ ริิ พัั น ธ์์ , 2550) ได้้ แ ก่่ 1. ความรวดเร็็ ว หรืื อ ความสด 2. ความใกล้้ ชิิ ด
3. ความเด่่ น 4. ความผิิ ด ปกติิ 5. ความสนใจตามปุุ ถุุ ช นวิิ สัั ย 6. ความขัั ด แย้้ ง
7. ความลึึกลัับหรืือมีีเงื่่�อนงำ�� 8. ผลกระทบ 9. ความก้้าวหน้้า 10. เพศ โดยองค์์ประกอบ
ข่่าวทั้้�ง 10 องค์์ประกอบนี้้� ใช้้สำำ�หรัับการพิิจารณาคุุณค่่าข่่าวว่่าข่่าวนั้้�นมีีคุุณค่่าต่่อผู้้�รัับสาร
อย่่างไร ซึ่่�งมีีรายละเอีียดของการศึึกษาองค์์ประกอบที่่�มีีคุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็ก ดัังนี้้�
1. ความรวดเร็็วหรืือความสด (immediacy/timeliness) ข่่าวทุุกประเภทจะ
ต้้องมีีองค์์ประกอบในด้้านความรวดเร็็วหรืือความสดเป็็นพื้้�นฐาน เนื่่�องจากเป็็นคุุณสมบััติิ
พื้้�นฐานเบื้้�องต้้นของข่่าวที่่�จะต้้องนำำ�เสนอด้้วยความรวดเร็็ว สดใหม่่ เป็็นเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นใน
ปััจจุุบััน
2. ความใกล้้ชิิด (proximity) ประเด็็นข่่าวเด็็กจะได้้รัับความสนใจในเรื่่�อง
ความใกล้้ชิิดค่่อนข้้างมาก เพราะ “เด็็ก” เป็็นบุุคคลใกล้้ตััวของทุุกคน เป็็นบุุคคลที่่�คนใน
สัังคมให้้ความเอาใจใส่่ ดููแล เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ขึ้้�นกัับเด็็กก็็จะได้้รัับความสนใจจากสัังคม
เพราะจะเกิิดความเชื่่�อมโยงทางความคิิดว่่า “หากเป็็นลููกเรา หลานเรา” หรืือ “ดีีนะที่่�ไม่่ใช่่
ลููกเรา หลานเรา” เป็็นต้้น
3. ความเด่่น (prominence) ประเด็็นเรื่่�องความเด่่น สามารถพบในข่่าวเด็็กได้้
เช่่นกััน เช่่น เด็็กเก่่ง เด็็กที่่�มีีความสามารถ อย่่างไรก็็ตาม ประเด็็นเรื่่�องความเด่่นบางครั้้�งก็็
ไม่่ได้้เป็็นการนำำ�เสนอข่่าวเชิิงบวกสำำ�หรัับเด็็กเสมอไป เช่่น ประเด็็นเกี่่�ยวกัับลููกนัักการเมืือง
ในช่่วงที่่�บรรยากาศการเมืืองเป็็นไปในเชิิงลบ ก็็มีกี ารนำำ�เสนอข่่าวที่่�ละเมิิดสิิทธิิเด็็กที่่�เป็็นลููก
นัักการเมืืองเช่่นกััน
4. ความผิิดปกติิ (unusualness) ส่่วนใหญ่่ข่่าวที่่�ใช้้องค์์ประกอบเรื่่�องความผิิด
ปกติิในข่่าวเด็็ก มัักอยู่่�ในรููปของข่่าวความเจ็็บป่่วย ความพิิการ ความผิิดปกติิทางร่่างกาย
หรืือจิิตใจของเด็็ก
5. ความสนใจตามปุุถุุชนวิิสััย (human interest) ข่่าวทุุกประเภทจะต้้อง
มีีองค์์ประกอบในด้้านความสนใจของมนุุษย์์เป็็นพื้้�นฐาน แต่่เมื่่�อเป็็นเรื่่�องของเด็็ก ผู้้�คน
จะให้้ความสนใจมากยิ่่�งขึ้้�น เพราะเด็็กเป็็นบุุคคลที่่�คนในสัังคมให้้ความเอาใจใส่่ดููแล
เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ขึ้้�นกัับเด็็ก จะได้้รับั ความสนใจ สืืบเนื่่�องมาจากคุุณค่่าข่่าวเรื่่�องความใกล้้ชิดิ
6. ความขัั ด แย้้ ง (conflict) ในข่่ า วเด็็ ก พบประเด็็ น นี้้�เช่่ น กัั น เช่่ น
ข่่าวเด็็กทะเลาะกััน หรืือข่่าวเด็็กใช้้ความรุุนแรงต่่อกััน
7. ความลึึกลัับหรืือมีีเงื่่�อนงำ�� (mystery/suspense) มัักพบในข่่าวเด็็กที่่�ถููก
กระทำำ�ความรุุนแรง หรืือเป็็นเหยื่่�อในคดีีอาชญากรรมต่่าง ๆ
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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8. ผลกระทบ (consequence) พบในข่่าวที่่�เด็็กถููกกระทำำ� หรืือข่่าวอุุบััติิเหตุุ
ต่่าง ๆ หรืือข่่าวการศึึกษา หรืือนโยบายที่่�กระทบต่่อตััวเด็็กหรืือการดููแลเด็็ก
9. ความก้้าวหน้้า (progress) ส่่วนใหญ่่พบในประเด็็นที่่�คล้้ายกัับองค์์ประกอบ
เรื่่�องความเด่่น คืือข่่าวเด็็กเก่่ง ข่่าวเด็็กมีีความสามารถ หรืือการพััฒนาศัักยภาพของเด็็ก
แต่่ก็็ไม่่ได้้รัับความนิิยมมากนััก
10. เพศ (sex) เรื่่�องเพศพบเห็็นบ่่อยในข่่าวเด็็ก ทั้้�งในประเด็็นเรื่่�องการตกเป็็น
เหยื่่�อความรุุนแรง หรืือแม้้แต่่ประเด็็นชู้้�สาวระหว่่างเด็็กกัับเด็็ก หรืือเด็็กกัับผู้้�ใหญ่่ รวมถึึง
ประเด็็นเพศทางเลืือกของเด็็กด้้วย
	ผู้้�วิิจััยขอยกตััวอย่่างการนำำ�เสนอข่่าวจากสื่่�อมวลชนในประเด็็น “ครููทำำ�ร้้าย
เด็็กนัักเรีียนชั้้�นอนุุบาล” ในช่่วงปลายเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2563 ซึ่่�งมีีการนำำ�เสนอคลิิป
วิิดีีโอจากกล้้องวงจรปิิดของห้้องเรีียนทำำ�ให้้สัังคมได้้เห็็นการกระทำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสมของครูู
โรงเรีียนดัังกล่่าว และเมื่่�อมีีการสอบสวนขยายผลต่่อปรากฏว่่ามีีครููอีกี จำำ�นวนมากที่่�ทำำ�ร้า้ ย
นัักเรีียนเช่่นกััน ซึ่่�งหากประเมิินคุุณค่่าของข่่าวนี้้�พบว่่ามีีคุุณค่่าข่่าวหลายองค์์ประกอบ
ได้้แก่่ “ความรวดเร็็วหรืือความสด” สื่่�อมวลชนมีีการรายงานข่่าวเกาะติิดสถานการณ์์อย่่าง
ต่่อเนื่่�องด้้วยความรวดเร็็ว “ความใกล้้ชิิด” ข่่าวนี้้�เป็็นข่่าวที่่�ส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ปกครองที่่�
มีีลููกหลานอยู่่�ในวััยเรีียน เนื่่�องจากมีีความรู้้�สึึกร่่วมว่่าหากเป็็นลููกหลานเราจะเป็็นเช่่นไร
“ความเด่่น” ประเด็็นนี้้�มีีความโดดเด่่นเป็็นที่่�จัับตาของสัังคมว่่าจะเกิิดการแก้้ไขปััญหา
อย่่างไร “ความผิิดปกติิ” ข่่าวนี้้�มีีองค์์ประกอบในเรื่่�องความผิิดปกติิเนื่่�องจากปกติิแล้้วครูู
มีีหน้้าที่่�ให้้ความรู้้� อบรมสั่่�งสอน และมีีความเมตตาต่่อนัักเรีียนโดยเฉพาะนัักเรีียนชั้้�นอนุุบาล
ที่่�ยัังไม่่สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้เท่่าที่่�ควร แต่่การที่่�ครููทำำ�ร้้ายเด็็กอย่่างรุุนแรงจึึงเป็็น
ความผิิดปกติิของสัังคม “ผลกระทบ” นัับว่่าการนำำ�เสนอข่่าวในประเด็็นครููทำำ�ร้้ายนัักเรีียน
มีีผลกระทบอย่่างยิ่่�งต่่อสัังคม ทั้้�งในเรื่่�องของโครงสร้้างการศึึกษาไทย คุุณภาพของครูู
การใช้้ความรุุนแรงต่่อเด็็ก และเรื่่�องสุุขภาพจิิต เป็็นต้้น “ความสนใจตามปุุถุุชนวิิสััย” และ
“ความขััดแย้้ง” ประเด็็นข่่าวในลัักษณะนี้้�มัักจะได้้รัับความสนใจจากประชาชนเป็็นอย่่าง
ยิ่่�ง เนื่่�องจากเป็็นธรรมชาติิของมนุุษย์์ที่่�มัักจะอยากรู้้�เรื่่�องของบุุคคลอื่่�น รวมถึึงมีีประเด็็น
เรื่่�องความขััดแย้้งร่่วมระหว่่างครููและนัักเรีียน ยิ่่�งเป็็นการกระตุ้้�นให้้สัังคมมีีความสนใจต่่อ
ประเด็็นข่่าวนี้้�มากยิ่่�งขึ้้�น
	ทั้้�งนี้้� การนำำ�เสนอข่่าวดัังกล่่าวนี้้�สามารถมองได้้หลายมิิติิ เช่่น ด้้านดีี เป็็นการ
กระตุ้้�นให้้สัังคมตระหนัักถึึงปััญหาครููทำำ�ร้้ายนัักเรีียน ผู้้�ปกครองจะต้้องดููแลบุุตรหลานของ
ตนเองให้้ดีีมากขึ้้�น สัังคมเกิิดการแก้้ไขปััญหาในระดัับโครงสร้้างในเรื่่�องของการตรวจสอบ
ใบอนุุญาตประกอบวิิชาชีีพครููและใบอนุุญาตทำำ�การสอน ซึ่่�งพบว่่าครููที่่�ทำำ�ร้า้ ยนัักเรีียนส่่วน
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ความเหมาะสมของคุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าว 10 องค์์ประกอบ
กัับการรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก
จากผลการศึึกษา พบว่่า คุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าว 10 องค์์ประกอบ
ได้้แก่่ 1. ความรวดเร็็วหรืือความสด 2. ความใกล้้ชิิด 3. ความเด่่น 4. ความผิิดปกติิ
5. ความสนใจตามปุุถุุชนวิิสััย 6. ความขััดแย้้ง 7. ความลึึกลัับหรืือมีีเงื่่�อนงำ�� 8. ผลกระทบ
9. ความก้้าวหน้้า 10. เพศ (มาลีี บุุญศิิริิพัันธ์์, 2550) มีีความเหมาะสมอยู่่�แล้้วสำำ�หรัับใช้้
เป็็นแนวทางในการพิิจารณาคััดเลืือกประเด็็นข่่าวสิิทธิิเด็็กที่่�มีีความน่่าสนใจและเหมาะสม
แต่่ผู้้�สื่่�อข่่าวควรจะต้้องเพิ่่�มความระมััดระวัังในการรายงานข่่าว มีีการคััดเลืือกประเด็็นข่่าว
ที่่�มีีคุุณค่่ากัับสัังคมมากกว่่าความเร็็ว ความเด่่น ความผิิดปกติิ หรืือความน่่าสนใจ ควรจะ
เป็็นประเด็็นที่่�ประชาชนในสัังคมทราบแล้้วเกิิดการแก้้ไขปััญหา และมีีวิิธีีในการนำำ�เสนอ
ข่่าวที่่�ปกป้้องสิิทธิิเด็็ก ไม่่ละเมิิดเด็็ก และนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาให้้กัับเด็็กได้้จริิง มีีมุุม
มองใหม่่ ๆ ในการนำำ�เสนอให้้ข่่าวมีีคุุณค่่ามากขึ้้�น มีีความถููกต้้อง เที่่�ยงตรง นำำ�เสนอข่่าวใน
ประเด็็นด้้านบวก หากเป็็นประเด็็นด้้านลบก็็ไม่่ควรนำำ�เสนอ เนื่่�องจากการนำำ�เสนอดัังกล่่าว
อาจละเมิิดสิิทธิิเด็็ก ส่่งผลกระทบต่่อสภาพจิิตใจและตััวเด็็ก รวมถึึงประเด็็นของเนื้้�อหาข่่าว
กัับพาดหััวข่่าวที่่�ต้้องสอดคล้้องกััน เป็็นข้้อเท็็จจริิง และเคารพศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ของ
เด็็ก ซึ่่�งผู้้�สื่่�อข่่าวจำำ�เป็็นต้้องใช้้ทั้้�งศาสตร์์และศิิลป์์ในการนำำ�เสนอ
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คุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์
แม้้ว่่าคุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าว 10 องค์์ประกอบ (มาลีี บุุญศิิริิพัันธ์์,
2550) มีีความเหมาะสมอยู่่�แล้้วสำำ�หรัับใช้้เป็็นแนวทางในการพิิจารณาคััดเลืือกประเด็็นข่่าว
สิิทธิิเด็็ก แต่่ผู้้�สื่่�อข่่าวควรจะต้้องเพิ่่�มความระมััดระวัังในการรายงานข่่าว เพีียงแต่่ต้้องนำำ�
เสนอในประเด็็นเชิิงบวก ไม่่ควรนำำ�เสนอประเด็็นเชิิงลบ มีีวิิธีีในการนำำ�เสนอข่่าวที่่�ปกป้้อง
สิิทธิิเด็็ก ไม่่ละเมิิดเด็็ก และนำำ�ไปสู่่�การแก้้ไขปััญหาให้้กัับเด็็กได้้ เนื่่�องจากประเด็็นข่่าว
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กนัับว่่าเป็็นข่่าวที่่�มีีความอ่่อนไหวและละเอีียดอ่่อน ซึ่่�งผลการศึึกษา
องค์์ประกอบที่่�มีีคุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์ พบว่่า การรายงานข่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เด็็กควรมีีคุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 5 องค์์ประกอบ ดัังนี้้�
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1) ความเป็็นประโยชน์์
	สื่่�อมวลชนควรจะคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กเป็็นสำำ�คััญ โดยยึึดหลัักการ
รายงานข่่าวตามอนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก หรืือ Convention on the Rights of the
Child (CRC) เพื่่�อเคารพศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ของเด็็ก รวมถึึงการรายงานข่่าวที่่�เคารพ
ต่่อกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็กโดยตรงด้้วยเช่่นกััน เพื่่�อให้้เด็็กที่่�ตกเป็็นข่่าวได้้รัับประโยชน์์
สููงสุุด แต่่หากการนำำ�เสนอข่่าวนั้้�นเด็็กไม่่ได้้รับั ประโยชน์์ก็ไ็ ม่่ควรนำำ�เสนอ สื่่�อมวลชนจะต้้อง
นำำ�เสนอข่่าวที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อเด็็ก โดยเฉพาะเด็็กที่่�ตกเป็็นข่่าว หากเด็็กในข่่าวไม่่ได้้รัับ
ประโยชน์์ ไม่่ได้้รับั การปกป้้องสิิทธิิที่่�เพีียงพอจะทำำ�ให้้เขาใช้้ชีวิี ติ หรืือเติิบโตได้้อย่่างปกติิสุขุ
ข่่าวนั้้�นไม่่ควรเป็็นข่่าว แม้้จะเป็็นอุุทาหรณ์์ให้้กับั สัังคมได้้มากเพีียงใดก็็ตาม หรืือถ้้าต้้องการ
นำำ�เสนอข่่าวที่่�เป็็นอุุทาหรณ์์จริิง แต่่ไม่่สามารถปกป้้องผลประโยชน์์ของเด็็กได้้ ข่่าวนั้้�นต้้อง
ไม่่ปรากฏตััวเด็็กทั้้�งภาพและข้้อมููลที่่�สามารถเชื่่�อมโยงถึึงตััวเด็็กได้้ และหากข่่าวนั้้�นไม่่เป็็น
ประโยชน์์ต่่อสัังคมก็็ไม่่ควรนำำ�เสนอเช่่นกััน
2) การปกป้้องสิิทธิิเด็็ก
	สื่่�อมวลชนต้้องนำำ�เสนอข่่าวที่่�ไม่่ละเมิิดสิิทธิิเด็็ก มุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิมสิิทธิิเด็็ก
และปกป้้องสิิทธิิเด็็ก ทั้้�งการปกป้้องเด็็กจากสื่่�อมวลชน และปกป้้องเด็็กจากปฏิิกิิริิยาตอบ
กลัับของผู้้�ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social Media)
3) ความคิิดสร้้างสรรค์์
	สื่่�อมวลชนควรจะมีีความคิิดสร้้างสรรค์์ต่่อการนำำ�เสนอข่่าวเด็็กในมุุมมองใหม่่
ซึ่่�งควรมีีการคััดเลืือกข่่าวที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าหรืือมีีองค์์ประกอบที่่�นำำ�ไปสู่่�ความคิิดสร้้างสรรค์์ในการนำำ�
เสนอข่่าว ด้้วยการนำำ�เสนอในมุุมมองใหม่่ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ทางออกให้้กัับสัังคม เช่่น สร้้างสรรค์์
การเล่่าเรื่่�องมุุมมองใหม่่ที่่�เป็็นทางออกให้้กัับสัังคมหรืือสัังคมได้้รัับประโยชน์์จากการรู้้�ข่่าว
นั้้�น มากกว่่าการนำำ�เสนอแค่่เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วจบไป เพราะไม่่เช่่นนั้้�นคนที่่�ได้้รัับผลก
ระทบมากที่่�สุุดก็็คืือเด็็กที่่�ตกเป็็นข่่าว
4) การแก้้ไขปััญหา
	สื่่�อมวลชนควรมีีการคััดเลืือกข่่าวที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าข่่าวหรืือมีีองค์์ประกอบที่่�นำำ�ไปสู่่�การ
ช่่วยแก้้ไขปััญหาของสัังคม เช่่น การนำำ�เสนอข้้อมููลหรืือเนื้้�อหาที่่�เป็็นทางออกของสัังคมหรืือ
นำำ�เสนอวิิธีกี ารแก้้ไขปััญหา ยกตััวอย่่าง กรณีีข่า่ วเด็็กโดนข่่มขืืน สื่่�อมวลชนไม่่นำำ�ควรนำำ�เสนอ
แค่่ว่า่ เด็็กโดนข่่มขืืนอย่่างไร วิิธีกี ารใด ที่่�ไหน มีีความน่่าสงสารเพีียงใด แต่่สื่่�อมวลชนต้้องนำำ�
เสนอไปถึึงทางออกของปััญหาและการแก้้ไขปััญหาเด็็กถููกข่่มขืืนว่่าสัังคมต้้องจััดการและ
แก้้ไขเรื่่�องนี้้�อย่่างไร หรืือนำำ�เสนอตััวอย่่างขององค์์กรหรืือหน่่วยงานที่่�แก้้ไขปััญหาได้้สำำ�เร็็จ
ทั้้�งนี้้� เหตุุการณ์์นั้้�นไม่่ควรถููกขยายรายละเอีียดจนกระทั่่�งไปทำำ�ร้้ายเด็็ก ไม่่ว่่าจะเป็็นเด็็กที่่�
เป็็นเหยื่่�อ เป็็นพยาน หรืือเป็็นผู้้�ต้้องหา
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5) การส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กในเชิิงบวก
	สื่่�อมวลชนควรส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กในเชิิงบวก ด้้วยการนำำ�เสนอข่่าวที่่�มีีคุณ
ุ ค่่า
ข่่าวหรืือองค์์ประกอบที่่�นำำ�ไปสู่่�ประเด็็นหรืือเรื่่�องราวเชิิงบวก เช่่น เด็็กทำำ�ความดีี หรืือเด็็กได้้
รัับรางวััล เป็็นต้้น เพื่่�อเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีให้้กับั เด็็กคนอื่่�น ๆ ต่่อไป เพราะในปััจจุุบันั ข่่าวเด็็ก
ส่่วนใหญ่่มักั จะเป็็นข่่าวในด้้านลบ ดัังนั้้�น จึึงควรส่่งเสริิมพััฒนาการของเด็็กด้้วยการนำำ�เสนอ
ข่่าวเชิิงบวกให้้มีจำี ำ�นวนเพิ่่�มมากขึ้้�น และเกิิดความสมดุุลของปริิมาณข่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเด็็ก
ทั้้�งในประเด็็นด้้านลบและด้้านบวก
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	ปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวสิิทธิิ
เด็็กในสื่่�อออนไลน์์
ผลการศึึ ก ษา พบว่่ า ปัั จ จัั ย หลัั ก ที่่�ส่่ ง ผลต่่ อ การเปลี่่�ยนแปลงคุุ ณ ค่่ า ข่่ า ว
หรืือ
องค์์ประกอบข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์ คืือ ความรวดเร็็วของการนำำ�เสนอ
ข่่าวบนสื่่�อออนไลน์์ที่่�ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของภููมิิทััศน์์สื่่�อ ซึ่่�งทำำ�ให้้คุุณค่่าข่่าวต้้อง
เปลี่่�ยนแปลงตามไปด้้วย โดยสื่่�อออนไลน์์มัักจะแข่่งขัันกัันที่่�ความเร็็ว แต่่การรายงานข่่าว
ที่่�รวดเร็็วนั้้�นอาจจะทำำ�ร้้ายผู้้�ตกเป็็นข่่าวได้้ หากสื่่�อมวลชนไม่่ได้้คิิดอย่่างถี่่�ถ้้วน แต่่ในขณะ
เดีียวกัันหากสามารถหาแง่่มุมุ ที่่�ดีีในการนำำ�เสนอจะกลายเป็็นการป้้องกััน ซึ่่�งในการนำำ�เสนอ
ควรเป็็นประเด็็นที่่�นำำ�ไปสู่่�การป้้องกััน ไม่่ใช่่ลงรายละเอีียดที่่�ทำำ�ร้้ายเด็็ก ทำำ�ร้้ายครอบครััว
หรืือคนรอบข้้างของเด็็ก
นอกจากนี้้� ผู้้�สื่่�อข่่าวและบรรณาธิิการอาจจะขาดการกลั่่�นกรองในเรื่่�องความถููกต้้อง
เนื่่�องจากการแข่่งขัันของสื่่�อออนไลน์์ที่่�เกิิดขึ้้�น จึึงเกิิดการรายงานข่่าวที่่�เสี่่�ยงต่่อการละเมิิด
สิิทธิิเด็็ก อีีกส่่วนหนึ่่�งคืือการสื่่�อสารผ่่านสื่่�อออนไลน์์เป็็นรููปแบบการสื่่�อสารแบบสองทางหรืือ
Two-way communication จึึงเกิิดปฏิิกิิริิยาตอบกลัับของผู้้�ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social
Media) ที่่�เข้้าไปแสดงความคิิดเห็็นหรืือตััดสิินผู้้�ที่่�ตกเป็็นข่่าวในทางที่่�ไม่่ดีแี ละไม่่รับั ผิิดชอบ
ต่่อสัังคม และทำำ�ให้้ผู้้�ที่่�ตกเป็็นข่่าวได้้รัับผลกระทบ
	อีีกหนึ่่�งปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวสิิทธิิ
เด็็กในสื่่�อออนไลน์์ มีี 3 ส่่วน คืือ 1. สื่่�อมวลชน ทั้้�งสื่่�อวิิชาชีีพและนัักข่่าวพลเมืืองทั่่�วไป
2. ผู้้�รัับสาร และ 3. กลไกภาคประชาสัังคมที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับสิิทธิิเด็็ก ซึ่่�งสื่่�อมวลชนควร
ยึึดมั่่�นจรรยาบรรณวิิชาชีีพ ตระหนัักและมีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิเด็็กมากพอที่่�จะใช้้ในการ
รายงานข่่าวเกี่่�ยวกัับเด็็ก และมีีความกล้้าที่่�จะไม่่ยึึดติิดกัับการแข่่งขัันหรืือโหนกระแส
สร้้างตััวเลขทางสถิิติิโดยใช้้เด็็กเป็็นเครื่่�องมืือ คำำ�นึึงถึึงเด็็กในฐานะผู้้�ที่่�มีีศัักดิ์์�ศรีีความ
เป็็นมนุุษย์์รวมถึึงกลไกภาคประชาสัังคมที่่�ทำำ�งานเกี่่�ยวกัับสิิทธิิเด็็ก เป็็นกลุ่่�มที่่�มีีพลัังใน
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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การจัับจ้้อง ท้้วงติิง ตัักเตืือนการทำำ�หน้้าที่่�ของสื่่�อ ทั้้�งสื่่�อวิิชาชีีพ และสื่่�อพลเมืือง เพื่่�อไม่่ให้้
เกิิดการละเมิิดสิิทธิิเด็็ก ขณะเดีียวกัันก็็ใช้้ฐานะความเป็็นผู้้�รับั สารที่่�มีีพลัังในการปรัับทิิศทาง
การเปิิดรัับข่่าวเกี่่�ยวกัับสิิทธิิเด็็กให้้ผู้้�รัับสารกลุ่่�มอื่่�นเป็็นไปในทางที่่�เหมาะสม คำำ�นึึงถึึงสิิทธิิ
เด็็กมากกว่่าความบัันเทิิงหรืือกระแสดราม่่า
นอกจากนี้้� ปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าว
สิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์ ยัังมีีประเด็็นเรื่่�องสื่่�อไม่่มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับการรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก
มากพอจนก่่อให้้เกิิดข่่าวลวง (fake news) มีีวิิธีีการรายงานข่่าวและสััมภาษณ์์ไม่่ถููกต้้อง
ไม่่เคารพสิิทธิิเด็็ก และไม่่คำำ�นึึงถึึงจรรยาบรรณ อีีกทั้้�งสื่่�อยัังทำำ�หน้้าที่่�ไม่่เต็็มที่่� นำำ�เสนอข่่าว
ตามกระแส แต่่ยัังไม่่ได้้รายงานข่่าวในมุุมมองใหม่่ ๆ ที่่�ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงในสัังคม
ดัังนั้้�น ผู้้�วิิจััยจึึงขอสรุุปผลการศึึกษาตามกรอบแนวคิิดการวิิจััยได้้ดัังภาพที่่� 1
แสดงดัังภาพที่่� 1 สรุุปผลการศึึกษาตามกรอบแนวคิิดการวิิจััย
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จากภาพที่่� 1 จะเห็็นได้้ว่่าคุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวที่่�พบในการรายงาน
ข่่าวสิิทธิิเด็็กบนสื่่�อออนไลน์์สามารถพบองค์์ประกอบข่่าวทั้้�ง 10 องค์์ประกอบ ได้้แก่่
(มาลีี บุุญศิิริิพัันธ์์, 2550) 1. ความรวดเร็็วหรืือความสด 2. ความใกล้้ชิิด 3. ความเด่่น
4. ความผิิดปกติิ 5. ความสนใจตามปุุถุชุ นวิิสัยั 6. ความขััดแย้้ง 7. ความลึึกลัับหรืือมีีเงื่่�อนงำ��
8. ผลกระทบ 9. ความก้้าวหน้้า และ 10. เพศ ซึ่่�งมีีความเหมาะสมอยู่่�แล้้ว แต่่คุุณค่่าข่่าว
เกี่่�ยวกัั บ การนำำ� เสนอข่่ า วสิิ ท ธิิ เ ด็็ ก ในสื่่�อสัั ง คมออนไลน์์ ควรมีี อ งค์์ ป ระกอบเพิ่่�มอีี ก
5 องค์์ประกอบ ได้้แก่่ 1. ความเป็็นประโยชน์์ 2. การปกป้้องสิิทธิิเด็็ก 3. ความคิิดสร้้างสรรค์์
4. การแก้้ไขปััญหา และ 5. การส่่งเสริิมพััฒนาการเด็็กในเชิิงบวก
	ส่่วนปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าว คืือ 1. ความรวดเร็็วของการนำำ�
เสนอข่่าวบนสื่่�อออนไลน์์ 2. สื่่�อขาดการกลั่่�นกรองความถููกต้้อง 3. สื่่�อไม่่มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก 4. สื่่�อยึึดติิดกัับการแข่่งขัันและการเพิ่่�มตััวเลขทางสถิิติิ (Rating)
5. กลไกภาคประชาสัังคมมีีพลัังในการจัับจ้้องสื่่�อ และ 6. ผู้้�รับั สารคำำ�นึงึ ถึึงสิิทธิิเด็็กมากกว่่า
ความบัันเทิิงหรืือกระแสดราม่่า
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อภิิปรายผลการวิิจััย
การวิิจัยั เรื่่�อง “คุุณค่่าข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์” มีีประเด็็นอภิิปรายถึึงมุุมมอง
ที่่�มีีต่่อสื่่�อมวลชนและสัังคม ดัังนี้้�
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ความรวดเร็็วของสื่่�อออนไลน์์: ปััจจััยหลัักของการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าว
ประเด็็ น ที่่�ค้้ น พบจากผลการวิิ จัั ย ในเรื่่�องของปัั จ จัั ย หลัั ก ที่่�ส่่ ง ผลต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบข่่าวสิิทธิิเด็็กในสื่่�อออนไลน์์ คืือ ความรวดเร็็วของ
การนำำ�เสนอข่่าวบนสื่่�อออนไลน์์ที่่�ส่่งผลให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงของภููมิิทััศน์์สื่่�อ ซึ่่�งทำำ�ให้้
คุุณค่่าข่่าวต้้องเปลี่่�ยนแปลงตามไปด้้วย โดยสื่่�อออนไลน์์มักั จะแข่่งขัันกัันที่่�ความเร็็ว แต่่การ
รายงานข่่าวที่่�รวดเร็็วนั้้�นอาจจะทำำ�ร้้ายผู้้�ตกเป็็นข่่าวได้้ สอดคล้้องกัับ มาลีี บุุญศิิริิพัันธ์์
(2550) อธิิบายว่่า อิินเทอร์์เน็็ตยัังมีีคุุณสมบััติิที่่�เป็็นจุุดเด่่นชััดเจนคืือ เป็็นสื่่�อที่่�สามารถ
ตอบโต้้กัับผู้้�รัับสารได้้ทัันทีี (interactive media) แตกต่่างจากสื่่�อวารสารศาสตร์์ประเภทอื่่�น
คุุณสมบััติิดัังกล่่าวกลายเป็็นดาบสองคมที่่�กำำ�ลัังเป็็นประเด็็นปััญหาจริิยธรรม ความรัับผิิด
ชอบในประชาคมอิินเทอร์์เน็็ตที่่�ยากจะควบคุุมได้้ทั้้�งผู้้�ส่่งและผู้้�รัับสาร ฉะนั้้�น ผู้้�รัับสารต้้อง
เพิ่่�มความระมััดระวัังการรัับส่่งสารทางอิินเทอร์์เน็็ต โดยต้้องตระหนัักรู้้�ถึึงผลดีีและผลร้้าย
ที่่�แฝงมากัับเนื้้�อหาที่่�ไม่่พึึงปรารถนาด้้วย
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	ทั้้�งนี้้� วิิโรจน์์ ศรีีหิิรััญ (2560) ศึึกษาเรื่่�อง “คุุณค่่าข่่าวของสื่่�อมวลชนไทยในยุุค
วารสารศาสตร์์คอนเวอร์์เจนซ์์” ผลการวิิจัยั พบว่่า คุุณค่่าข่่าวรููปแบบใหม่่ ได้้แก่่ กระแสโลก
ออนไลน์์และประโยชน์์สาธารณะ นอกจากนี้้�ยัังพบด้้วยว่่าการหลอมรวมของสื่่�อมวลชนและ
ความทัันสมััยของเทคโนโลยีีเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าวในยุุค
วารสารศาสตร์์คอนเวอร์์เจนซ์์ ซึ่่�งสอดคล้้องกัับที่่�ผู้้�วิิจััยค้้นพบว่่าความรวดเร็็วของการ
รายงานข่่าวบนสื่่�อออนไลน์์ อัันเป็็นผลมาจากการเปลี่่�ยนแปลงเมื่่�อเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เจริิญก้้าวหน้้าขึ้้�น ก็็เป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยหลัักที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงคุุณค่่าข่่าวเช่่นกััน
ดัังนั้้�น หากสื่่�อมวลชนขาดการกลั่่�นกรองความถููกต้้องของข้้อมููลอย่่างถี่่�ถ้้วน แต่่กลัับไปมุ่่�ง
เน้้นที่่�ความรวดเร็็ว การรายงานข่่าวนั้้�นก็็จะส่่งผลให้้ผู้้�ที่่�ตกเป็็นข่่าวได้้รัับผลกระทบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

ผลกระทบของเด็็กที่่�ตกเป็็นข่่าว: สู่่�สิิทธิิที่่�จะถููกลืืมบนโลกออนไลน์์
	อีีกประเด็็นหนึ่่�งที่่�พบจากผลการวิิจัยั คืือเด็็กที่่�ตกเป็็นข่่าว ไม่่ว่า่ จะเป็็นเหยื่่�อหรืือ
ผู้้�กระทำำ�ก็็ตาม สมควรที่่�จะได้้รัับสิิทธิิที่่�จะถููกลืืม (Right to be forgotten) นั่่�นคืือการลบ
ข้้อมููลต่่าง ๆ ที่่�เด็็กอาจจะได้้รับั ผลกระทบออกจากโลกออนไลน์์ เนื่่�องจากเมื่่�อพวกเขาเหล่่านั้้�น
เติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ เรื่่�องราวต่่าง ๆ ที่่�เคยถููกนำำ�เสนอเป็็นข่่าวบนโลกดิิจิิทััลอาจจะย้้อนกลัับ
มาทำำ�ร้้ายเด็็กได้้ ซึ่่�งยุุกต์์กฤต กััณฑมณีี (2562) ระบุุว่่า สิิทธิิที่่�จะถููกลืืม หมายถึึง สิิทธิิของ
ปััจเจกบุุคคลในการลบหรืือร้้องขอให้้ลบข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�ไม่่มีีความสำำ�คััญหรืือไม่่มีี
ประโยชน์์ ไม่่ว่า่ ข้้อมููลดัังกล่่าวจะเผยแพร่่ไปโดยเจ้้าของข้้อมููลเองหรืือบุุคคลที่่�สาม และแม้้
การเผยแพร่่จะกระทำำ�ไปโดยชอบด้้วยกฎหมาย บุุคคลผู้้�เป็็นเจ้้าของข้้อมููลก็็ยังั คงมีีสิทิ ธิิเช่่น
ว่่านั้้�น โดยสิิทธิิที่่�จะถููกลืืมนั้้�นเป็็นสิิทธิิของเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลในการควบคุุมข้้อมููลส่่วน
บุุคคลของตนเอง เจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลสามารถขอให้้ผู้้�ควบคุุมข้้อมููลส่่วนบุุคคลลบข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลที่่�เกี่่�ยวกัับตััวเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลได้้ เมื่่�อข้้อมููลส่่วนบุุคคลนั้้�นไม่่มีคี วามจำำ�เป็็น
หรืือไม่่มีีความสำำ�คััญต่่อผู้้�ควบคุุมข้้อมููลส่่วนบุุคคลแล้้ว
	ดัังนั้้�น เด็็กที่่�ตกเป็็นข่่าวจึึงสมควรที่่�จะได้้รับั การคุ้้�มครองสิิทธิิในความเป็็นส่่วนตััว
โดยเฉพาะข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่�อยู่่�บนอิินเทอร์์เน็็ตเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ความผิิดทางอาญาใน
อดีีตหรืือข้้อมููลที่่�ถููกกระทำำ�ต่า่ ง ๆ เมื่่�อตกเป็็นเหยื่่�อ ซึ่่�งในภายหลัังผู้้�กระทำำ�ผิดิ ได้้รับั โทษและ
พ้้นโทษ หรืือเด็็กที่่�ตกเป็็นเหยื่่�อได้้รัับการเยีียวยาจนหายดีีแล้้ว ข้้อมููลเหล่่านั้้�นสมควรที่่�จะ
ถููกลบออกไปจากโลกออนไลน์์ แต่่ก็ต้็ อ้ งมีีข้อ้ ควรระวัังในการลบเช่่นกััน เพราะการลบข้้อมููล
เดิิมออกไปแล้้ว อาจจะมีีผลกระทบอื่่�น ๆ ได้้ เช่่น การทำำ�ข่่าวปลอม (Fake News) ขึ้้�นมา
แทน ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ ปาจารีีย์์ ปุุริินทวรกุุล (2563) ได้้ให้้ข้้อเสนอแนะในคู่่�มืือการรายงาน
ข่่าวสิิทธิิเด็็กบนสื่่�อสัังคมออนไลน์์เพื่่�อให้้ “สิิทธิิที่่�จะถููกลืืม (Right to be forgotten)”
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ได้้รับั การผลัักดัันให้้เกิิดขึ้้�นในประเทศไทยเพื่่�อปกป้้องคุ้้�มครองสิิทธิิและประโยชน์์สูงู สุุดของ
เด็็ก โดยเสนอให้้กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ กระทรวงดิิจิิทััลเพื่่�อ
เศรษฐกิิจและสัังคม หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการนำำ�เสนอข้้อมููลและสืืบค้้นข้้อมููลทาง
อิินเทอร์์เน็็ตทั้้�งภาครััฐและเอกชน ควรมีีการขัับเคลื่่�อนอย่่างเป็็นรููปธรรมโดยจััดกระบวนการ
ที่่�เด็็กและผู้้�ปกครองสามารถเข้้าถึึงและใช้้สิิทธิิได้้ง่่าย รวมทั้้�งระมััดระวัังผลกระทบที่่�จะ
ตามมา เช่่น ข่่าวปลอม ข่่าวลวง ตลอดจนสิิทธิิด้้านอื่่�น ๆ ได้้แก่่ สิิทธิิในการเข้้าถึึงข้้อมููล
(right to information) เสรีีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) และเสรีีภาพ
ของสื่่�อมวลชน (freedom of the press) และประโยชน์์สาธารณะ
	ทั้้�งนี้้� หากประเทศไทยสามารถผลัักดัันสิิทธิิที่่�จะถููกลืืม (Right to be forgotten)
ให้้เกิิดขึ้้�นได้้จริิง จะช่่วยให้้สามารถปกป้้องคุ้้�มครองสิิทธิิและประโยชน์์สููงสุุดของเด็็กได้้
และจะช่่วยลดผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นทั้้�งต่่อจิิตใจและร่่างกายของเด็็กที่่�ตกเป็็นข่่าว
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ปกป้้องสิิทธิิเด็็ก: จากการรายงานข่่าวของสื่่�อพลเมืืองและปฏิิกิริิ ยิ าตอบกลัับ
ของผู้้�ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์
	ปััจจุุบัันเทคโนโลยีีมีีความเจริิญก้้าวหน้้าเป็็นอย่่างยิ่่�ง เกิิดการรายงานข่่าวผ่่าน
สื่่�อออนไลน์์ ซึ่่�งไม่่เพีียงแต่่ผู้้�สื่่�อข่่าวหรืือสื่่�อมวลชนที่่�สามารถทำำ�การรายงานข่่าวได้้เท่่านั้้�น
แต่่ประชาชนที่่�เป็็นพลเมืืองทั่่�วไปก็็สามารถทำำ�การรายงานข่่าวผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์
ได้้เช่่นกัันในฐานะของสื่่�อพลเมืืองหรืือนัักข่่าวพลเมืือง ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�สัังคมจะช่่วยกัันปกป้้อง
สิิทธิิเด็็กได้้ นั่่�นคืือ การส่่งเสริิมให้้สื่่�อพลเมืืองทำำ�การรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็กอย่่างถููกต้้อง
ไม่่ละเมิิดสิิทธิิเด็็ก ปกป้้องสิิทธิิเด็็ก และไม่่ทำำ�ให้้เด็็กที่่�ตกเป็็นข่่าวได้้รัับผลกระทบ
	ดัังที่่� เทีียนทิิพย์์ เดีียวกี่่� และบุุหงา ชััยสุุวรรณ (2560) ได้้ทำำ�การศึึกษาเรื่่�อง
“จริิยธรรมนัักข่่าวพลเมืืองในการนำำ�เสนอข่่าวเด็็กผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์” ซึ่่�งผลการศึึกษา
ส่่วนหนึ่่�งพบว่่า นัักข่่าวพลเมืืองส่่วนใหญ่่ มีีการยอมรัับแนวทางจริิยธรรมในการนำำ�เสนอ
ข่่าวเด็็กของนัักข่่าวพลเมืืองผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์และมีีความคิิดเห็็นว่่าแนวทางจริิยธรรม
ดัังกล่่าวมีีประโยชน์์
	ดัังนั้้�น หากสื่่�อพลเมืืองหรืือนัักข่่าวพลเมืืองมีีการยอมรัับและใช้้แนวทางจริิยธรรม
ในการนำำ�เสนอข่่าวเด็็กของนัักข่่าวพลเมืืองผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ และมีีความรู้้�ความเข้้าใจ
ต่่อการรายงานข่่าวเด็็กอย่่างแท้้จริิง ก็็จะช่่วยให้้สื่่�อพลเมืืองสามารถรายงานข่่าวเด็็กได้้อย่่าง
ถููกต้้อง ไม่่ละเมิิดสิิทธิิเด็็ก นัับเป็็นการช่่วยส่่งเสริิมและปกป้้องสิิทธิิเด็็กจากการรายงานข่่าว
ของสื่่�อพลเมืืองอีีกทางหนึ่่�ง

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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นอกจากสื่่�อมวลชนและสื่่�อพลเมืืองที่่�ทำำ�การรายงานข่่าวแล้้วส่่งผลกระทบต่่อ
เด็็กที่่�ตกเป็็นข่่าวแล้้ว ปฏิิกิริิ ยิ าตอบกลัับของผู้้�ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ที่่�มีกี ารแสดงความคิิดเห็็น
(Comment) การแบ่่งปััน (Share) และการกดถููกใจ (Like) ก็็อาจจะส่่งผลกระทบต่่อเด็็ก
ที่่�ตกเป็็นข่่าวได้้เช่่นกััน เนื่่�องจากปฏิิกิิริิยาตอบกลัับดัังกล่่าวอาจจะไปสร้้างความรุุนแรง
ความเจ็็บปวด และเป็็นการซ้ำำ��เติิมแก่่ผู้้�ที่่�ตกเป็็นข่่าว สอดคล้้องกัับ ปาจารีีย์์ ปุุริินทวรกุุล
(2561) ได้้ศึึกษาเรื่่�อง “บทบาทหน้้าที่่�ของสำำ�นัักข่่าวออนไลน์์และปฏิิกิิริิยาตอบกลัับของ
ผู้้�ใช้้เฟซบุ๊๊�กต่่อการนำำ�เสนอข่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิเด็็กผ่่านทางสื่่�อเฟซบุ๊๊�กของสำำ�นัักข่่าว
ออนไลน์์” ผลการศึึกษาในส่่วนของปฏิิกิิริิยาตอบกลัับ พบว่่า ปฏิิกิิริิยาตอบกลัับของผู้้�ใช้้
เฟซบุ๊๊�กด้้านการแบ่่งปัันข้้อมููลส่่วนใหญ่่แสดงบทบาทที่่�ไม่่พึึงปรารถนา ได้้แก่่ การเผยแพร่่
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเด็็ก การทารุุณกรรมต่่อจิิตใจเด็็ก โดยมัักเป็็นไปตามบทบาทในการนำำ�เสนอ
ข่่าว ขณะที่่�การแสดงความคิิดเห็็นส่่วนใหญ่่ไม่่คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ของเด็็กและทารุุณกรรม
ต่่อจิิตใจเด็็ก แต่่ทิิศทางไม่่ขึ้้�นกัับการนำำ�เสนอข่่าว
	ดัังนั้้�น หากสัังคมช่่วยกัันสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และความตระหนัักถึึงประเด็็น
การรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก ส่่งเสริิมให้้สื่่�อมวลชนและสื่่�อพลเมืืองมีีความรู้้�ความเข้้าใจและ
สามารถรายงานข่่าวที่่�ไม่่ละเมิิดสิิทธิิเด็็กได้้ ก็็จะช่่วยปกป้้องเด็็กจากปฏิิกิริิ ยิ าตอบกลัับของ
ผู้้�ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์ได้้ด้้วย เนื่่�องจากข่่าวเป็็นต้้นทางของข้้อมููลที่่�จะเข้้าไปแสดงความเห็็นได้้
นอกจากนี้้� ควรให้้ความรู้้�และสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับบทบาทหน้้าที่่�ของผู้้�ใช้้สื่่�อสัังคม
ออนไลน์์ต่อ่ เรื่่�องสิิทธิิเด็็กด้้วย หากผู้้�ใช้้สื่่�อสัังคมออนไลน์์มีคี วามเข้้าใจในเรื่่�องสิิทธิิเด็็กอย่่าง
ถ่่องแท้้อาจจะช่่วยลดปฏิิกิริิ ิยาตอบกลัับในทางด้้านลบก็็เป็็นได้้
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ข้้อเสนอแนะ
	ข้้อเสนอแนะเชิิงสัังคม
1. สัังคมและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วนควรช่่วยกัันผลัักดัันสิิทธิิที่่�จะถููกลืืม
(Right to be forgotten) ให้้เกิิดขึ้้�นได้้จริิง เพื่่�อปกป้้องคุ้้�มครองสิิทธิิและประโยชน์์สููงสุุด
ของเด็็ก
2. สัังคมและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วนควรร่่วมกัันผลัักดัันองค์์กรสื่่�อ
ทุุกองค์์กรให้้มีีการร่่างข้้อบัังคัับว่่าด้้วยจริิยธรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการรายงานข่่าวสิิทธิิเด็็ก
และนำำ�ไปเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั ไิ ด้้จริิง โดยเสนอแนะให้้องค์์กรสื่่�อที่่�มีีการร่่างข้้อบัังคัับ
ว่่าด้้วยจริิยธรรมไว้้แล้้ว เช่่น องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย
หรืือสถานีีโทรทััศน์์ไทยพีีบีีเอส (ThaiPBS) ช่่วยเป็็นพี่่�เลี้้�ยงในการดำำ�เนิินการ
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3. เสนอแนะให้้ภาคการศึึกษามีีการร่่างหลัักสููตรเกี่่�ยวกัับวารสารศาสตร์์พลเมืือง
และบรรจุุไว้้ในหลัักสููตรการศึึกษาภาคบัังคัับ เพื่่�อให้้เด็็กมีีความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบทบาท
หน้้าที่่�ของสื่่�อพลเมืืองและรู้้�เท่่าทัันสื่่�อ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้พวกเขาเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่และเป็็นพลเมืือง
สื่่�อที่่�มีีคุุณภาพในอนาคต
	ข้้อเสนอแนะด้้านการวิิจััย
1.การศึึกษาครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ (Qualitative research) แต่่ขาดการ
ศึึกษาในเชิิงปริิมาณว่่าคุุณค่่าข่่าวหรืือองค์์ประกอบ 5 องค์์ประกอบที่่�ค้้นพบเพิ่่�มเติิมนั้้�นจะ
สามารถนำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบััติิได้้จริิงหรืือไม่่ ดัังนั้้�น จึึงควรมีีการศึึกษาต่่อยอดว่่าผู้้�สื่่�อข่่าว
หรืือบรรณาธิิการได้้มีกี ารใช้้คุณ
ุ ค่่าข่่าว 5 องค์์ประกอบดัังกล่่าวเป็็นแนวทางในการพิิจารณา
คััดเลืือกประเด็็นข่่าวสิิทธิิเด็็กหรืือไม่่ อย่่างไร
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บทคัดย่อ

บทความวิิจััยนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานพระ
รถเมรีีฉบัับภาษาไทย โดยศึึกษาจากหนัังสืือวรรณกรรมนิิทานประชุุมเรื่่�องพระรถ 5 เรื่่�อง
13 สำำ�นวน ได้้แก่่ 1) รถเสนชาดก 1 สำำ�นวน 2) กาพย์์ขัับไม้้เรื่่�องพระรถเมรีี 1 สำำ�นวน
3) พระรถคำำ�กลอน 1 สำำ�นวน 4) พระรถนิิราศ 3 สำำ�นวน และ 5) บทละครเรื่่�องพระรถ 7 สำำ�นวน
ซึ่่�งกรมศิิลปากรได้้ตรวจชำำ�ระจากต้้นฉบัับหนัังสืือสมุุดไทยและจััดพิิมพ์์เมื่่�อ พ.ศ. 2552
ผู้้�วิิจัยั ได้้ใช้้กรอบแนวคิิดกลวิิธีที างภาษาในการศึึกษาคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมพระรถเมรีี
ผลการวิิจััยพบว่่า คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีีฉบัับภาษา
ไทย แบ่่งได้้ 2 ประเภท คืือ คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายตรงและคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีี
ความหมายแฝง คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายตรง ประกอบด้้วย 2 ลัักษณะ คืือ คำำ�เรีียก
ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�เดี่่�ยว และคำำ�ประสม ส่่วนคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในความหมายแฝงเชื่่�อมโยงกัับ
อำำ�นาจและธรรมชาติิ จากผลการวิิจััยแสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�ประพัันธ์์มีีความสามารถในการ
สร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงอย่่างหลากหลาย แสดงถึึงความงาม พฤติิกรรม บทบาทหน้้าที่่�และ
สถานภาพความเป็็นผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีี นอกจากนี้้�ยัังทำำ�ให้้เข้้าใจ
ความหมายของคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เชื่่�อมโยงกัับธรรมชาติิและอำำ�นาจ นัับเป็็นการเชื่่�อมโยง
มนุุษย์์กัับธรรมชาติิ เช่่น การตั้้�งชื่่�อผู้้�หญิิงที่่�เชื่่�อมโยงกัับดอกบััว ที่่�สื่่�อถึึงความคิิดแบบ
ดั้้�งเดิิมที่่�มองว่่า “ดอกบััว” เป็็นสััญลัักษณ์์ของผู้้�หญิิง คืือความงดงาม ความบริิสุุทธิ์์�
คำำ�สำำ�คััญ: กลวิิธีีทางภาษา คำำ�เรีียกผู้้�หญิิง วรรณกรรมพระรถเมรีี
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Abstract

132

This research paper aims to study feminism in terms of tale literary
work “Phra Roth Meri” in the Thai version. By investigating the collection
of the tale literary work about five stories 13 rhymes, such as 1) 01rhyme
of Roth Sencha Dok, 2) 01 rhyme of Kay Khab Mei in Phra Roth Meri story,
3) 01rhyme of Phra Roth Kham Klorn, 4) 03 rhymes of Phra Roth Nirat, and
5) 07 rhymes of drama articles in Phra Roth story, which the Fine Arts
Department has been derived from the original Thai book and published in
2009.
This research demonstrated that feminism terms of tale literary
work “Phra Roth Meri” have divided into two types: the direct meaning of
feminism terms and indirect meaning of feminism terms. The direct meanings
of feminism terms consist of two characteristics: a single feminism term
and mixed feminism terms. In contrast, the indirect meaning of feminism
terms is linked to power and nature. These show that the development of
feminism terms of tale literary work “Phra Roth Meri” in the Thai version
is the ability of the author to use a variety of feminism terms to make the
language perfect, which represents beauty, behavior, role, duty, and status
of womanhood in tale literary work. In addition, understanding the meaning
of feminism terms associated with nature and power is considered linked
to humans and nature, such as the naming feminism associated with lotus
flowers, which represents the traditional notion that “lotus” is a symbol of
femininity like beauty, purity.
Keywords: Language Strategies, Feminism Terms, tale Literary “Phra Rott Meri”
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บทนำำ�
	คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีี เป็็นวิิธีกี ารสร้้างคำำ�ของผู้้�ประพัันธ์์
ที่่�ได้้สร้้างความหมายให้้ผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทาน เพื่่�อสื่่�ออััตลัักษณ์์ทางเพศสภาพของ
ตััวละครหญิิง และสะท้้อนให้้เห็็นบทบาทหน้้าที่่�ของผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทาน เช่่น การตั้้�ง
ชื่่�อตััวละครหญิิง คำำ�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�หญิิง และพฤติิกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�หญิิงที่่�
ปรากฏอยู่่�ในตััวบท ตััวอย่่างเช่่น คำำ�ว่่า แม่่ ฉวีี นุุช นวล นาง มารดา นางฟ้้า นางทาสีี นาง
คอมทาสีี นางยัักษ์์ มเหสีี นางเภา นางบััว นางสุุดท้้อง เป็็นต้้น ซึ่่�งการตั้้�งชื่่�อ และการใช้้คำำ�
เรีียกผู้้�หญิิงที่่�ปรากฏอยู่่�ในวรรณกรรมนิิทานจากความสามารถของผู้้�ประพัันธ์์ที่่�ใช้้ภาษาที่่�
สื่่�อความหมายของผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีีได้้หลากหลาย ทั้้�งนี้้�เพราะการตั้้�ง
ชื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือสื่่�อความหมาย ความคิิด ความเชื่่�อ และแสดงลัักษณะของความเป็็นหญิิง
ในวรรณกรรม บทความนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทาน
พระรถเมรีีฉบัับภาษาไทย โดยศึึกษาจากข้้อมููลประชุุมเรื่่�องพระรถ กรมศิิลปากรได้้ตรวจ
ชำำ�ระจากต้้นฉบัับหนัังสืือสมุุดไทย ซึ่่�งเก็็บรัักษาอยู่่�ที่่�ห้้องสมุุดแห่่งชาติิ และจััดพิิมพ์์
เมื่่�อ พ.ศ. 2552 เนื่่�องจากเป็็นเอกสารชำำ�ระจากต้้นฉบัับหนัังสืือสมุุดไทย มีีความสมบููรณ์์
และมีี ก ารตีี พิิ ม พ์์ เ ผยแพร่่ อ ย่่ า งทางการของสำำ�นัั ก วรรณกรรมและประวัั ติิ ศ าสตร์์
กรมศิิลปากร และยัังเป็็นฉบัับที่่�มีีการเรีียบเรีียงคำำ�ประพัันธ์์มีีรููปแบบร้้อยแก้้ว ร้้อยกรอง
ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้เห็็นความงดงามทางการใช้้ภาษาของผู้้�ประพัันธ์์ เพื่่�อกระตุ้้�นความสนใจถึึงผู้้�อ่่าน
ผู้้�ฟัังที่่�สำำ�คััญด้้วย ซึ่่�งประกอบด้้วย 13 สำำ�นวน ได้้แก่่ รถเสนชาดก 1 สำำ�นวน กาพย์์ขัับไม้้
เรื่่�องพระรถเมรีี 1 สำำ�นวน พระรถคำำ�กลอน 1 สำำ�นวน พระรถนิิราศ 3 สำำ�นวน และบทละคร
เรื่่�องพระรถ 7 สำำ�นวน ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยได้้ใช้้กรอบแนวคิิดหลัักของ จัันทิิมา
อัังคพญิิชกิิจ (2561: 182) ได้้กล่่าวว่่า กลวิิธีีทางภาษาเป็็นแนวทางสำำ�คััญในการวิิเคราะห์์
ข้้อความระดัับคำำ�ศััพท์์ถึึงระดัับวาทกรรม ซึ่่�งเป็็นการวิิเคราะห์์ตััวบทร่่วมกัับความคิิดเชิิง
สัังคมที่่�อยู่่�เหนืือตััวบท ซึ่่�งผู้้�วิิจัยั ได้้แบ่่งประเภทของการวิิเคราะห์์กลวิิธีที างภาษาที่่�นำำ�เสนอ
ความเป็็นหญิิง เป็็น 2 กลวิิธีี ได้้แก่่ 1. กลวิิธีีทางศััพท์์ (lexical strategies) การเลืือกใช้้
คำำ�ศััพท์์ของผู้้�เขีียนในฐานะผู้้�ผลิิตตััวบท เช่่น การใช้้ชื่่�อและการเรีียกชื่่�อ การสร้้างคำำ�
การแสดงอุุปลัักษณ์์ และอุุปลัักษณ์์เชิิงมโนทััศน์์ 2. กลวิิธีที างสััญญะ (Semiotic strategies)
กลวิิธีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้สื่่�อที่่�ไม่่ใช้้ถ้้อยคำำ� (nonverbal) เพื่่�อสื่่�อความหมาย
	วิิธีดำี ำ�เนิินการวิิจัยั ผู้้�วิิจัยั ได้้รวบรวมข้้อมููลที่่�เป็็นเอกสารและงานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับกลวิิธีีทางภาษาในการสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวรรณกรรม
พระรถเมรีี ฉ บัั บ ภาษาไทย โดยใช้้ ก รอบแนวคิิ ด หลัั ก ของ จัั น ทิิ ม า อัั ง คพณิิ ช กิิ จ
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เพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์ครั้้�งนี้้�นำำ�เสนอผลการวิิจััยแบบพรรณนาวิิเคราะห์์ (Analytical
Description) จากการศึึกษางานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานในครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาของ
สุุ ภ า อัั ง กุุ ร ะวรานนท์์ (2527) ศึึ ก ษาเรื่่�องความหมายแฝงของคำำ�ว่่ า “ผู้้�หญิิ ง ”
จากความเปรีียบในบทแผลงไทยสากล ผลการศึึกษาพบว่่า ความหมายแฝงที่่�เรีียกถึึงผู้้�หญิิง
ในบทเพลงมีีความสััมพัันธ์์กัับเพศของผู้้�เปรีียบที่่�แสดงว่่า ตนเองเป็็นคนที่่�ไม่่มีีความสำำ�คััญ
มีีบทบาทหน้้าที่่�ต่ำำ��ต้้อย ถููกกระทำำ�เป็็นที่่�ระบายความต้้องการทางเพศของฝ่่ายชายและอยู่่�
ใต้้อำำ�นาจของผู้้�เป็็นสามีี หากผู้้�เปรีียบเป็็นเพศชายจะเป็็นการใช้้ความเปรีียบที่่�สะท้้อนให้้
เห็็นการไม่่ยกย่่องและยกย่่อง คืือ ผู้้�หญิิงเป็็นสิ่่�งที่่�มีีคุุณค่่าสููง หรืือไม่่มีีค่่า แสดงให้้เห็็นว่่า
ในสัังคมไทย ผู้้�หญิิงและผู้้�ชายมีีทััศนคติิ ความคิิด ความเชื่่�อ และความรู้้�สึึกนึึกคิิดต่่อผู้้�หญิิง
ทั่่�วไปในสัังคม และงานวิิจััยของ ปริิศนา พิิมดีี (2547) ศึึกษาคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรม
สมััยอยุุธยา ผลการศึึกษาพบว่่า คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมทั้้�งหมดมีีจำำ�นวน 197 คำำ�
สามารถแบ่่งได้้ 2 ประเภท คืือ คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายตรงมีี 11 คำำ� และคำำ�เรีียก
ผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายแฝงมีี 186 คำำ� คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายแฝงสามารถแบ่่งได้้
6 ประเภท คืือ คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�แสดงถึึงความงาม ความอ่่อนเยาว์์ ความสดชื่่�น ผู้้�หญิิงที่่�
มีีค่่า ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นที่่�รััก และผู้้�หญิิงที่่�มีียศ โดยใช้้กลวิิธีีในการสร้้างคำำ�มีี 4 ลัักษณะ ได้้แก่่
การสร้้ า งคำำ� เรีี ย กผู้้�หญิิ ง ที่่�เป็็ น คำำ� เดีี ย ว การประสมคำำ� การซ้้ อ นคำำ� และวิิ ธีี ส มาสคำำ�
นอกจากนี้้� ยัังมีีการยืืมคำำ�จากภาษาต่่างประเทศ เช่่น การยืืมภาษาเขมร ภาษาบาลีีสันั สกฤต
เป็็นต้้น แสดงให้้เห็็นว่่า กวีีนิิพนธ์์สมััยอยุุธยามีีความคิิดต่่อผู้้�หญิิง โดยใช้้คำำ�เรีียกที่่�เป็็น
ความหมายแฝงมากที่่�สุุด และแสดงถึึงความสามารถของผู้้�ประพัันธ์์ในการสร้้างคำำ�เรีียก
ผู้้�หญิิงหลากหลายคำำ�มาใช้้ในวรรณกรรมที่่�เป็็นความสมบููรณ์์ทางด้้านภาษาและยัังสะท้้อน
ให้้เห็็นว่่า ผู้้�ประพัันธ์์มีีความสามารถทางภาษาต่่างประเทศด้้วย เอกสารและงานวิิจััยที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการศึึกษากลวิิธีีการสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีี
ฉบัับภาษาไทย ผู้้�วิิจััยเห็็นว่่า แนวคิิดทฤษฎีีและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง นำำ�มาประยุุกต์์เป็็น
แนวทางในการศึึกษากลวิิธีกี ารสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมพระรถเมรีีฉบัับภาษาไทย
ทำำ�ให้้เข้้าใจถึึงระบบการสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�สื่่�อถึึงความหมายของคำำ�ที่่�ใช้้เรีียกผู้้�หญิิงใน
วรรณกรรมพระรถเมรีี
จากการสำำ�รวจข้้อมููลเบื้้�องต้้น ผู้้�วิิจัยั ยัังไม่่พบการศึึกษาเกี่่�ยวกัับกลวิิธีที างภาษา
คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีีฉบัับภาษาไทย อย่่างไรก็็ตามวรรณกรรมนิิทาน
พระรถเมรีีมีีความโดดเด่่น น่่าสนใจอย่่างมาก สะท้้อนให้้เห็็นทััศนะของผู้้�ประพัันธ์์ที่่�มีีต่่อ
ผู้้�หญิิง ทััศนะของผู้้�หญิิงในอดีีตผ่่านวรรณกรรม และทััศนะดัังกล่่าวมีีอิิทธิิพลต่่อความคิิด
ความเชื่่�อของคนในสัังคมไทย
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

	ผู้้�วิิจััยพบการสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิง เช่่น คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในความหมายตรงและคำำ�
เรีียกผู้้�หญิิงในความหมายแฝง ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�ประพัันธ์์ใช้้คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงหลากหลายที่่�
แสดงถึึงความงาม พฤติิกรรม บทบาทหน้้าที่่�และสถานภาพความเป็็นหญิิง ดัังที่่�กล่่าวในตััว
บทสะท้้อนให้้เห็็นการใช้้คำำ�ศััพท์์ที่่�สื่่�อความหมายความเป็็นหญิิงหรืือเกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิงใน
วรรณกรรม ตััวอย่่างเช่่น “....นางน้้องทั้้�งปวงได้้ฟัังดัังนั้้�นแล้้ว ก็็คิิดกลััวพากัันหนีีไปทั้้�ง
สิิบสองคน ภายหลัังนางสัันธมารยัักขิินีีเข้้าไปในสวน ไม่่เห็็นนางสิิบสองคน ก็็เที่่�ยว
ติิดตามไปนางสิิบสองคนไปไม่่สู้้�ไกลนัักก็็เข้้าไปเสีียในท้้องช้้าง....” (รถเสนชาดก, 2552:
36) สะท้้อนให้้เห็็นการใช้้คำำ�ว่่า “นาง” ที่่�แสดงถึึงเพศหญิิง ตััวอย่่างการใช้้คำำ�นำ�ำ หน้้า เช่่น
นางรำำ� นางเมรีี นางยัักษ์์ นางฟ้้า นางละคร เป็็นคำำ�แทนชื่่�อหญิิง คำำ�ว่่า “นาง” อ่่านว่่า
“เนีียง” เป็็นคำำ�ยืมื มาจากภาษาเขมร ที่่�ใช้้ในการเรีียกเด็็กหญิิงหรืือชายที่่�มีีอายุุน้อ้ ยกว่่า ใน
วรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีีการใช้้คำำ�ว่่า “นาง” หมายถึึง ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นตััวละครที่่�ปรากฏ
อยู่่�ในตััวบทของวรรณกรรมนิิทาน ไม่่ว่่าจะเป็็นนางเอก หรืือนางรอง ซึ่่�งถููกเรีียกว่่า “นาง”
ทุุกลำำ�ดับั ชั้้�น ตััวอย่่างเช่่น นางเมรีี นางสิิบสอง นางทาสีีทาสา นางสัันธมาร นางฟ้้า นางงาม
นางสุุดท้้อง เป็็นต้้น
การศึึ ก ษาครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิ จัั ย มุ่่�งเน้้ น ศึึ ก ษาคำำ� เรีี ย กผู้้�หญิิ ง ในวรรณกรรมนิิ ท าน
พระรถเมรีีฉบัับภาษาไทย โดยวิิเคราะห์์ผ่่านตััวบทของวรรณกรรม เพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็นการ
สร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงและสื่่�อความหมายคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีีฉบัับ
ภาษาไทย
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ผลการศึึกษา
	ผู้้�วิิจััยพบว่่า ผู้้�ประพัันธ์์วรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีีฉบัับภาษาไทย ใช้้คำำ�เรีียก
ผู้้�หญิิงที่่�มีีลัักษณะหลากหลายที่่�สะท้้อนให้้เห็็นศิิลปะการใช้้ภาษา ส่่วนคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�ได้้
ยกมาเป็็นตััวอย่่างอ้้างจาก (ราชบััณฑิิตยสถาน, 2542) ผู้้�วิิจัยั ได้้พบการสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิง
ในวรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีี 2 ประเภท คืือ คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายตรงและ
คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายแฝง ดัังนี้้�
1. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายตรง พบ 2 ลัักษณะ ดัังต่่อไปนี้้�
		
1.1. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�เดี่่�ยว 3 ลัักษณะ คืือ 1) คำำ�เดี่่�ยวที่่�เป็็น
คำำ�ภาษาไทย 2) คำำ�เดี่่�ยวที่่�เป็็นคำำ�เขมร และ 3) คำำ�เดี่่�ยวที่่�เป็็นคำำ�บาลีีสัันสกฤต
		
1.2. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�ประสมมีี 4 ลัักษณะ คืือ 1) คำำ�ภาษาไทย
ประสมคำำ�ภาษาไทย 2) คำำ�ภาษาไทยประสมคำำ�ภาษาเขมร และ 3) คำำ�ภาษาเขมรประสม
คำำ�ภาษาบาลีีสันั สกฤต และ 4) คำำ�สันั สกฤตประสมคำำ�ภาษาบาลีี ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นความงาม
และบทบาทหน้้าที่่�ความเป็็นหญิิง
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2. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายแฝง พบ 2 ลัักษณะ ดัังต่่อไปนี้้�
		
2.1. การสร้้างคำำ�เรีียกชื่่�อผู้้�หญิิงเชื่่�อมโยงกัับธรรมชาติิ
		
2.2. การสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงเชื่่�อมโยงกัับอำำ�นาจ
1. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายตรง
ความหมายตรง metonymy เป็็นความหมายของคำำ�มีีความหมายตรงกัับรููป
ของคำำ�หรืือตััวอัักษร และเป็็นสิ่่�งที่่�สร้้างวิิธีีคิิด การกระทำำ� และการใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
metonymy ยัังเกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นระบบและมีีพื้้�นฐานมาจากประสบการณ์์เช่่นเดีียวกัันกัับ
อุุปลัักษณ์์ แต่่พื้้�นฐานดัังกล่่าวจะมีีลัักษณะที่่�ชััดเจนมากกว่่าเนื่่�องจากเกี่่�ยวข้้องกัับความ
สััมพัันธ์์ทางกายภาพโดยตรง (นัันทนา วงษ์์ไทย, 2562: 152-153) คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีี
ความหมายตรงกัับความหมายคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานที่่�มีีหลายคำำ�ที่่�เรีียกถึึง
ผู้้�หญิิง
1.1 การสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�เดี่่�ยว
คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�เดี่่�ยวพบ 3 ลัักษณะ ดัังต่่อไปนี้้�
1.1.1 คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงเป็็นคำำ�ภาษาไทย
		คำำ�ภาษาไทย เป็็นภาษาคำำ�โดด ในการพููดการใช้้ภาษาไทยจะมีีคำำ�เป็็น
หน่่วยภาษาที่่�แทนความหมาย เมื่่�อต้้องการจะสื่่�อความหมายก็็นำำ�คำำ�ที่่�มีีความหมายนั้้�นมา
เรีียงต่่อกัันเพื่่�อแทนความคิิดหรืือเรื่่�องราวที่่�ต้้องการสื่่�อออกไป โดยคำำ�นั้้�น ๆ ไม่่ต้อ้ งผััน หรืือ
เปลี่่�ยนแปลงรููป เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับคำำ�อื่่�นในลัักษณะของความสััมพัันธ์์ทางไวยากรณ์์
(กระทรวงศึึกษาธิิการ, 2545: 6)
		คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�ภาษาไทยพบ 3 ลัักษณะ คืือ คำำ�ภาษาไทยที่่�
สะท้้อนให้้เห็็นความงาม คำำ�ภาษาไทยที่่�สะท้้อนให้้เห็็นเพศสภาพ และคำำ�ภาษาไทยที่่�สะท้้อน
ให้้เห็็นบทบาทหน้้าที่่�ความเป็็นหญิิง ดัังต่่อไปนี้้�
		
1) คำำ�ภาษาไทยที่่�สะท้้อนให้้เห็็นเพศสภาพของผู้้�หญิิง ได้้แก่่ สาว และ
หญิิง ตััวอย่่างเช่่น คำำ�ว่่า “สาว” เป็็นคำำ�ที่่�สะท้้อนถึึงเพศหญิิง ในบทประพัันธ์์หมายถึึงนาง
ที่่�สองเป็็ น พี่่�น้้ อ งกัั น ทั้้�งสิิ บ สองนาง นางที่่�สองที่่�มีี ค วามสวยงดงามทั้้�งกายและจิิ ต ใจ
นางมีีชื่่�อว่่า เมศรา มีีอายุุ 14 ปีี ดัังข้้อความว่่า

136

“ล้้วนสตรีีมีีโฉมประโลมตา
พี่่�คนใหญ่่ชัันมาได้้สิิบเก้้า
จึ่่�งให้้นามตามวงศ์์พงศ์์ผู้้�ดีี
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วััฒนาทั้้�งสิิบสองกุุมารีี
นางน้้องสาวได้้สิิบสี่่�
นางผู้้�พี่่�มีีนามเมศรา”
(พระรถคำำ�กลอน, 2552: 246)

		
2) คำำ�ภาษาไทยที่่�สะท้้อนให้้เห็็นความงามของผู้้�หญิิง ได้้แก่่ งามและ
สวย ตััวอย่่างเช่่น คำำ�ว่่า “งาม” เป็็นคำำ�ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นความสวยงดงามทั้้�งร่่างกาย จิิตใจ
และความงามที่่�ได้้จากมีีสุุขภาพแข็็งแรง ตััวอย่่างในบทประพัันธ์์ ดัังข้้อความว่่า
“พระสุุคนธ์์ปนทองผ่่องฉวีี
งามโฉมงามประโลมงามกระบวน

ล้้วนมณีีแวววามงามสงวน
ธำำ�มรงค์์ทรงถ้้วนพระหััตถ์์นาง”
(พระรถคำำ�กลอน, 2552: 308)

		
3) คำำ�ภาษาไทยที่่�สะท้้อนให้้เห็็นบทบาทหน้้าที่่�ความเป็็นหญิิง ตััวอย่่าง
เช่่น คำำ�ว่่า “เมีีย” หมายถึึง ภรรยาที่่�มีีหน้้าที่่�ดููแลครอบครััวและอบรมสั่่�งสอนลููก ดัังข้้อความว่่า
“ร้้อยรัักพัันรัักอย่่ามัักง่่าย
ระวัังจงได้้อย่่าไว้้ใจ
ความลัับอย่่าแถลงแจ้้งเมีียรััก อิินทร์์พรหมยมยัักษ์์จะไยไพ”
(บทละครเรื่่�องพระรถเมรีี สำำ�นวนที่่� 6, 2555: 213)
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1.1.2 คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงเป็็นคำำ�ภาษาเขมร
		คำำ�ภาษาเขมร เป็็นภาษาคำำ�โดดและคำำ�ติดิ ต่่อ คำำ�พวกนี้้�ส่่วนใหญ่่เกิิด
จากการแผลงคำำ�พยางค์์เดีียว โดยการเติิมหน่่วยคำำ� เติิมหน้้า และหน่่วยคำำ�เติิมกลาง
(อุุไรศรีี วรศะริิน, 2553: 57)
		คำำ�ภาษาเขมร พบ 2 คำำ� คืือ กำำ�นััล นาง ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นบทบาท
หน้้าที่่�ของผู้้�หญิิงตััวอย่่างเช่่น คำำ�ว่่า “กำำ�นััล” เป็็นคำำ�ยืืมมาจากภาษาเขมร “កំំណាន់់”
อ่่านว่่า “ก็็อม-นััน” ที่่�ใช้้เพราะของกำำ�นััลมอบให้้คนที่่�รััก หรืือใช้้เรีียกผู้้�หญิิงที่่�รัักของตน
นางพนัักงานในพระราชสำำ�นักั หรืือของที่่�ให้้กันั ด้้วยความนัับถืือ ตััวอย่่างในบทวรรณกรรม
นิิทานพระรถเมรีี มีีการใช้้คำำ�ว่่า “กำำ�นััล” เรีียกถึึง ตำำ�แหน่่งและหน้้าที่่�ของนางสิิบสองคนที่่�
พระรถสิิทธิ์์�มอบให้้ ซึ่่�งแม้้ต้้นฉบัับหนัังสืือสมุุดไทยจะเป็็นฝีีมืืออาลัักษณ์์สมััยรััชกาลที่่� 4
แต่่พิิจารณาจากถ้้อยคำำ�สำำ�นวนแล้้วน่่าจะเป็็นวรรณกรรมสมััยอยุุธยาที่่�เป็็นกาพย์์ขัับไม้้อยู่่�
ในตอนชมสิิบสองกำำ�นัลั นอกจากนี้้�การใช้้คำำ�ว่า่ “กำำ�นัลั ” สะท้้อนให้้เห็็นบทบาทหน้้าที่่�ของ
กำำ�นััลทั้้�งสิิบสองคนที่่�ปรากฏอยู่่�ในบทประพัันธ์์ เช่่น กำำ�นััลพระหััตถ์์ กำำ�นััลพระขัันหมาก
กำำ�นััลนำำ�เสวย กำำ�นััลพััขนีี กำำ�นััลพระสำำ�อาง กำำ�นััลพระมาลา กำำ�นััลพระบัังคม กำำ�นััลพระ
ไสยาสน์์ กำำ�นััลทิิพยรส กำำ�นััลพระโภชน์์ กำำ�นััลพระโอษฐ และกำำ�นััลทาพระองค์์ เป็็นต้้น
ดัังข้้อความว่่า
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“กำำ�นััลพระหััตถ์์
น้ำำ�� เนื้้�อเชื้้�อกระษััตริิย์์
วรวงศ์์พงศา
สรสรยปลอดเปลา
สรคราญลำำ�เภา
ผุุดผาชายา
สะศรีีสมสา
โรชพิิศดููหน้้า
หน้้าเพีียงสาวสวรรค์์ฯ
กำำ�นััลพระขัันหมาก
โฉมนางงามหลาก
กว่่าทุุกกำำ�นััล
ยะยองยั่่�วเย่่า
ยะยัังคิ้้�วเจ้้า
พ่่างเพีียงคิ้้�วกััน
ยะยัับแสงฟััน
ยะยิ้้�นหมายมั่่�น
นิ่่�มเนื้้�อนวลนมฯ”
(กาพย์์ขัับไม้้เรื่่�องพระรถเสน “ตอนชมสิิบสองกำำ�นััล”, 2552: 67)
		คำำ�ว่่า “นาง” หมายถึึง เพศหญิิง ตััวอย่่างเช่่น นางรำำ� นางเมรีี
นางยัักษ์์ นางฟ้้า นางละคร เป็็นคำำ�แทนชื่่�อหญิิง คำำ�ว่่า “นาง” อ่่านว่่า “เนีียง” เป็็นคำำ�ยืืม
มาจากภาษาเขมร ที่่�ใช้้ในการเรีียกเด็็กหญิิงหรืือชายที่่�มีีอายุุน้อ้ ยกว่่า “นาง” ในบทประพัันธ์์
“นางน้้องทั้้�งปวง” ใช้้เรีียกผู้้�หญิิงสิิบสองคนที่่�เป็็นพี่่�น้้องกัันในวรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีี
การใช้้คำำ�ว่่า “นาง” หมายถึึง ผู้้�หญิิงที่่�เป็็นตััวละครที่่�ปรากฏอยู่่�ในตััวบทของวรรณกรรม
นิิทาน ไม่่ว่่าจะเป็็นนางเอก หรืือตััวรอง ซึ่่�งถููกเรีียกว่่า “นาง”ทุุกลำำ�ดัับชั้้�น ตััวอย่่างเช่่น
นางเมรีี นางสิิบสอง นางทาสีีทาสา นางสัันธมาร นางฟ้้า นางงาม นางสุุดท้้อง ดัังข้้อความว่่า
		“....นางน้้องทั้้�งปวงได้้ฟัังดัังนั้้�นแล้้ว ก็็คิิดกลััวพากัันหนีีไปทั้้�งสิิบสอง
คน ภายหลัังนางสัันธมารยัักขินีีิ เข้้าไปในสวน ไม่่เห็็นนางสิิบสองคนก็็เที่่ย� วติิดตาม
ไป นางสิิบสองคนไปไม่่สู้้�ไกลนัักก็็เข้้าไปเสีียในท้้องช้้าง....”
(รถเสนชาดก, 2552: 36)

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

1.1.3 คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�บาลีีสัันสกฤต
		คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�บาลีีสัันสกฤตพบ 3 ลัักษณะ
		
1) คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงเป็็นคำำ�บาลีีสันั สกฤตที่่�สะท้้อนให้้เห็็นความงามของ
ผู้้�หญิิง ตััวอย่่างเช่่น คำำ�ว่่า “ฉวีี” หมายถึึง ความสวยงดงามทางร่่างกายของผู้้�หญิิง ดัังเช่่น
ในบทประพัันธ์์
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“พระสุุคนธ์์ปนทองผ่่องฉวีี
งามโฉมงามประโลมงามกระบวน
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ล้้วนมณีีแวววามงามสงวน
ธำำ�มรงค์์ทรงถ้้วนพระหััตถ์์นาง”
(พระรถคำำ�กลอน, 2552: 308)

		
2) คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงเป็็นคำำ�บาลีีสันั สกฤตที่่�สะท้้อนให้้เห็็นบทบาทหน้้าที่่�
ความเป็็นหญิิง ได้้แก่่ แม่่ มารดา เทวีี มเหสีี ภรรยา ตััวอย่่างเช่่น ในบทประพัันธ์์คำำ�ว่า่ “แม่่”
และ “มารดา” หมายถึึ ง บุุ ค คลที่่�ให้้ กำำ� เนิิ ด สุุ จิิ ต ต์์ วงษ์์ เ ทศ (2549) ได้้ ก ล่่ า วว่่ า
“แม่่”และ“มารดา” เป็็นคำำ�ที่่�พบเห็็นใช้้ในภููมิิภาคสุุวรรณภููมิิ (ไทย ลาว เขมร พม่่า
เวีียดนาม) ออกเสีียงใกล้้เคีียงกัันที่่�มีีความหมายเหมืือนกััน นอกจากนี้้�ก็็มีกี ารใช้้ “แม่่” เป็็น
คำำ�นำำ�หน้้าในความหมายอื่่�นที่่�ความหมายเพศหญิิง หรืือความเป็็นใหญ่่ ส่่วนในคำำ�ประพัันธ์์
ข้้างต้้นมีีคำำ�เรีียกผู้้�หญิิง “แม่่” และ “มารดา” หมายถึึง บุุคคลที่่�มีีคุุณและให้้กำำ�เนิิดลููกทั้้�ง
หลาย “แม่่” บุุคคลที่่�ให้้กำ�ำ เนิิดรถเสนคืือ “นางเภาสุุดทอง” และ “มารดา” ในคำำ�ประพัันธ์์
หมายถึึงบุุคคลที่่�ให้้กำำ�เนิิดนางสิิบสองคน คืือ “นางพราหมาณีี” เป็็นภรรยาของพรหมจัันทร์์
ดัังข้้อความว่่า
		“ข้้าแต่่แม่่ แม่่จงอนุุเคราะห์์ข้า้ พเจ้้ารัับเอาห่่อข้้าวไปรัับประทานเถิิด
		
แม่่ด้้วยหมู่่�ญาติิทั้้ง� หลายด้้วยจงรัับห่่อข้้าวของข้้าพเจ้้าไปรัับประทาน
		
เถิิด”
(รถเสนชาดก, 2552: 41)
		“เมื่่�อนั้้�น
สิิบสองนางนบนิ้้�วประนมไหว้้
		
รัับพรมารดาแล้้วคลาไคล
ออกไปหาบิิดาไม่่ช้้านาน
(บทละครเรื่่�องพระรถเมรีี สำำ�นวนที่่� 1, 2552: 89)
3) คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงเป็็นคำำ�บาลีีสันั สกฤตที่่�สะท้้อนให้้เห็็นเพศสภาพความเป็็น
หญิิง ได้้แก่่ กุุมารีี นารีี สตรีี ยัักษีี คำำ�ว่่า“นารีี” หมายถึึง ผู้้�หญิิงหรืือนางที่่�ใช้้เรีียกเพศหญิิง
คำำ�ว่่า “นารีี” ที่่�ใช้้ในบทประพัันธ์์หมายถึึงนางสิิบสองคนถููกพ่่อพููดลวงว่่าตนมีีลููกหนี้้� เขากู้้�
ไปหลายปีี พ่่อต้้องไปด้้วยช้้านาน เพราะจดจำำ�ตำำ�บลไม่่ได้้ต้้องให้้ลููกสิิบสองคนไปนำำ�ด้้วย
ดัังข้้อความว่่า
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“ครั้้�นถึึงนั่่�งลำำ�ดัับโดยควร
ตามกระบวนนารีีสััณฐาน
บิิดาก็็จััดแจงแต่่งการ
จััดกระบืือมิิช้้านานเข้้าเทีียมเกวีียน
สอดแอกสนสะพายมิิได้้ช้้าเอา เข้้าปลาใส่่ลงฉวััดเฉวีียน
แล้้วพวกลููกรัักมาขึ้้�นบนเกวีียน หัันเหีียนรีีบขัับไปฉัันไว”
(บทละครเรื่่�องพระรถเมรีี สำำ�นวนทีี 1, 2552: 91-92)
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1.2 คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�ประสม
คำำ�ประสม คืือการนำำ�หน่่วยคำำ�อิิสระมาประสมกัันตั้้�งแต่่สองคำำ�ขึ้้�นไปมารวม
กััน โดยคำำ�เหล่่านั้้�นเป็็นหน่่วยคำำ�ที่่�มีคี วามหมายต่่างกััน เมื่่�อนำำ�มารวมกัันได้้เป็็นคำำ�ที่่�มีคี วาม
หมายใหม่่ (ปลิิดา ผลประดัับเพ็็ชร์์, 2561: 111-120) คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทาน
พระรถเมรีีฉบัับภาษาไทย ผู้้�วิิจััยพบ 4 ลัักษณะ คืือ 1) คำำ�ภาษาไทยประสมคำำ�ภาษาไทย
2) คำำ�ภาษาไทยประสมคำำ�ภาษาเขมร 3) คำำ�ภาษาเขมรประสมคำำ�ภาษาบาลีีสัันสกฤต
และ 4) คำำ�สัันสกฤตประสมคำำ�ภาษาบาลีี ดัังนี้้�
คำำ�ไทยประสมคำำ�ไทย
คำำ�ภาษาไทย

คำำ�ภาษาไทย

คำำ�ประสม

พี่่�

เลี้้�ยง

พี่่�เลี้้�ยง

หญิิง

งาม

หญิิงงาม

แก้้ว

กูู

แก้้วกูู

งาม

โฉมงาม

ตรูู

โฉมตรูู

โฉม

ยง

โฉมยง

โฉม

เฉิิด

โฉมเฉิิด

โฉม

ฉาย

โฉมฉาย

โฉม

ศรีี

โฉมศรีี

โฉม
โฉม

+
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“พี่่�เลี้้�ยง”
คำำ�ว่่า “พี่่�เลี้้�ยง” เป็็นคำำ�ประสมเกิิดจากคำำ� “พี่่�” และ “เลี้้�ยง” หมายถึึงผู้้�หญิิง
รัับใช้้เลี้้�ยงดููเด็็กทำำ�หน้้าที่่�ให้้คำำ�ปรึึกษา หรืือช่่วยเหลืือ เป็็นต้้น “พี่่�เลี้้�ยง” ในบทละคร
หมายถึึง ผู้้�รัับใช้้หญิิงที่่�เลี้้�ยงดููนางเมรีียัักษ์์ ตอนพระรถนั่่�งม้้าไปหามะม่่วงหาวมะนาวโห่่ที่่�
เมืืองตะวััน แล้้วพี่่�เลี้้�ยงได้้เล่่าให้้เมรีีฟัังถึึงความรููปงามของพระรถ ดัังข้้อความว่่า
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“พี่่�เลี้้�ยง
ฟัังคำำ�เนื้้�อเกลี้้�ยงแม่่โฉมศรีี
		พี่่�จะเล่่าแรกเริ่่�มแต่่เดิิมที่่�
อย่่าโกรธาราวีีแก่่พี่่�เลย
		พระรถโฉมเฉิิดผู้้�เลิิศชาย
แกล้้งลอยดอกไม้้ให้้ทราบเชย”
(บทละครเรื่่�องพระรถเมรีี สำำ�นวนที่่� 5, 2552: 222)

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

“โฉมงาม”
คำำ�ว่่า คำำ�ว่่า “โฉมงาม” เป็็นคำำ�ประสมเกิิดจากการประสมคำำ� “โฉม” และ
“งาม” หมายถึึงลัักษณะของผู้้�หญิิงที่่�มีีรููปงาม รููปสวยที่่�น่่าชื่่�นชม และน่่ารัักของทุุกคน
คำำ�ว่า่ “โฉมงาม” ในบทประพัันธ์์หมายถึึงคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงมีีความงามโดยแปลงกายจากยัักษ์์
ตนหนึ่่�งอยู่่�ในเมืืองตะวัันเป็็นผู้้�หญิิงที่่�มีีลักั ษณะสวยงดงามที่่�น่่ารัักในความคิิดของกวีีที่่�เรีียก
ตััวละครหญิิงนางเมรีี ดัังข้้อความว่่า
		“โฉมงาม
ว่่าชอบตอบความจะตามใจ
		
ความรัักไม่่ขััดอััชฌาศััย
มิิให้้หมองใจสัักสิ่่�งอััน
		
จะมาขอกล่่าวน้้องเจ้้าพี่่�
นคราธานีีอยู่่�ไกลครััน”
(บทละครเรื่่�องพระรถเมรีี สำำ�นวนที่่� 6, 2552: 219)
คำำ�ไทยประสมคำำ�เขมร
คำำ�ภาษาไทย
นวล
สิิบสอง

+

คำำ�ภาษาเขมร

คำำ�ประสม

นาง

นวลนาง

นาง

สิิบสองนาง

“นวลนาง”
คำำ�ว่่า “นวล” เป็็นคำำ�ประสมเกิิดจากการประสมคำำ� “นวล” และ “นาง”
หมายถึึง ผู้้�หญิิงที่่�มีีผิิวงามสดใส สะท้้อนให้้เห็็นลัักษณะของผู้้�หญิิงที่่�มีีผิิวขาว ผิิวสดใส ผิิวที่่�
งามใส งามผุุดผ่่อง ผิิวผุุดผ่่องสวยงดงาม “นวลนาง” ในบทประพัันธ์์หมายถึึง คำำ�เรีียก
นางยัักษ์์สาตราที่่�แปลงกายเป็็นผู้้�หญิิงสวยงามเพื่่�อหลวงตานางสิิบสอง สะท้้อนให้้เห็็นว่่า
ผู้้�หญิิ งที่่�สวยงดงามในวรรณกรรมตัั วอย่่ างนางสาตราความสวยงามของนางเกิิ ดจาก
เวทมนตร์์คาถา ไม่่ได้้เกิิดจากความเป็็นธรรมชาติิของผู้้�หญิิง ดัังข้้อความว่่า
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“เมื่่�อนั้้�น
นวลนางสารตรายัักษีี
		
รัับคำำ�สิิบสองกุุมารีี
แล้้วนางยัักษีีก็็ไคลคลา
		
ครั้้�นล่่วงลัับสิิบสองเยาวเรศ
จึ่่�งร่่ายพระเวทคาถา
		ร่่างกายนวลนางสารตรา
กลัับเป็็นยัักษาไปทัันที่่�”
(บทละครเรื่่�องพระรถเมรีี สำำ�นวนที่่� 1,2552: 98)
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คำำ�ไทยประสมคำำ�ไทย
คำำ�ภาษาเขมร

คำำ�บาลีี/สัันสกฤต

คำำ�ประสม

นาง

ทาสีี

นางทาสีี

นางค่่อม

ทาสีี

นางทาสีี

นาง

เทพอััปสร

นางเทพอััปสร

นาง

เทพกััญญา

นางเทพกััญญา

นาง

นารีี

นางนารีี

จููง

นางจููง

นาง

คราญ

นางคราญ

นาง

เมืือง

นางเมืือง

นาง

นม

นางนม

นาง

มาร

นางมาร

นาง

สิิบสอง

นางสิิบสอง

นาง

ทศ

นางทศ

นาง

+
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“นางเทพกััญญา”
คำำ� “นางเทพกััญญา” เป็็นคำำ�ประสมเกิิดจากการประสมคำำ� “นาง” และ
“เทพกััญญา” หมายถึึง ผู้้�หญิิงที่่�มีีความงามเหมืือนนางมโนห์์รา หรืือผู้้�หญิิงที่่�สวยเหมืือน
นางฟ้้า คำำ�ว่่า “นางเทพกััญญา” ในบทประพัันธ์์หมายถึึงคำำ�เรีียกของพระรถสิิทธ ใช้้เรีียก
ผู้้�หญิิงที่่�รััก เป็็นการกล่่าวบอกความรัักแก่่ผู้้�ที่่�รััก เป็็นการบอกความลัับเรื่่�องหััวใจแก่่
นางสัันธมารที่่�แปลงกายเป็็นผู้้�หญิิงเทพกััญญา ดัังข้้อความว่่า
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“พระเจ้้ารถสิิทธได้้สดัับดัังนั้้�น ก็็พาบริิวารทั้้�งปวงกัับทั้้�งจตุุรงคเสนา
		
ออกจากพระนครเสค็็จไปได้้เห็็นนางสัันธมารก็็มีีพระทััยยิินดีี เมื่่อ� จะ
		
เรีียกนางสัันธมารว่่า นางเทพกััญญาของพี่่� ดุุจรููปทองที่่�นายช่่างมา
		พิิมพ์์ไว้้ ก็็จะหาที่่�พึ่่�งบ่่มิิได้้”
(รถเสนชาดก, 2552: 38)

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

คำำ�ไทยประสมคำำ�เขมร
คำำ�สัันสกฤต
ขวััญ
ขวััญ

+

คำำ�บาลีี

คำำ�ประสม

ตา

ขวััญตา

ข้้าว

ขวััญข้้าว

“ขวััญตา”
คำำ� “ขวััญตา” เป็็นคำำ�ประสมเกิิดจากการประสมคำำ� “ขวััญ” และ “ตา”
หมายถึึง มิ่่�งมงคล มิ่่�งขวััญ ดวงตา สิ่่�งที่่�เจริิญตา หรืือสิ่่�งที่่�รัักในดวงใจ ดัังข้้อความว่่า
		
		
		

“ขวััญตา
...........................น้้อง
เรีียมได้้......มาถึึงน้้อง
จะบรรลััยให้้ห้้องไม่่คืืนหลััง
เที่่�ยวหาแก้้วนิิภาทุุกบุุรีี
รู้้�แล้้วแก้้พี่่�เจ้้าไม่่สััง
เห็็นเจ้้าสรงน้ำำ�� เรีียมตามฟััง
ใจหมายหว้้ายหวัังจึึงซัังมา”
(บทละครเรื่่�องพระรถเมรีี สำำ�นวนที่่� 6, 2552: 217)

2. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายแฝง
ความหมายแฝงหรืืออุุปลัักษณ์์ (metaphor) เป็็นเครื่่�องมืือทางวาทศิิลป์์มีี
วรรณศิิลป์์ เป็็นการใช้้ภาษาเพื่่�อประดัับตกแต่่งถ้้อยคำำ�ที่่�ใช้้และการตีีความอุุปลัักษณ์์นั้้�น
จำำ�เป็็นจะต้้องอาศััยความรู้้�ความสามารถบางประการ อุุปลัักษณ์์จึึงเป็็นการใช้้ภาษาของ
ผู้้�ที่่�มีี ค วามรู้้� ห รืื อ มีี ศิิ ล ปะในการใช้้ ภ าษาชั้้�นสูู ง อาทิิ กวีี นัั ก กล่่ า วสุุ น ทรพจน์์ (ศิิ ริิ พ ร
ภัักดีีผาสุุข, 2561: 82-87) อย่่างไรก็็ตาม การใช้้อุุปลัักษณ์์เกี่่�ยวกัับผู้้�หญิิงในวรรณกรรม
นิิทานพระรถเมรีี มีีการสร้้างคำำ�ที่่�เชื่่�อมโยงผู้้�หญิิงกัับธรรมชาติิ ดัังเช่่น การตั้้�งชื่่�อเรื่่�อง
“พระรถเมรีี หรืื อ นางสิิ บ สอง”การตั้้�งชื่่�อตัั ว ละครหญิิ ง เช่่ น บัั ว ทอง บัั ว แก้้ ว จงกล
อุุบลสวััสดีี บััวผััน บััวเผื่่�อนเจริิญศรีี โกมล ศรีีบงกชมา บััวขม บััวหลวง ประทุุมทอง
เภาสุุดท้้อง และการประกอบสร้้างทางสััญญะที่่�แสดงให้้เห็็นอำำ�นาจของผู้้�หญิิง
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2.1 การสร้้างคำำ�เรีียกชื่่�อผู้้�หญิิงโดยเชื่่�อมโยงกัับธรรมชาติิ
		
การตั้้�งชื่่�อเป็็นดอกบััว สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความสััมพัันธ์์ผู้้�หญิิงกัับ
พุุทธศาสนาอย่่างมาก เพราะดอกบััวเป็็นดอกไม้้ชนิิดหนึ่่�งที่่�นิิยมนำำ�มาใช้้บููชาพระ ดอกบััว
เป็็นดอกไม้้ทิิพย์์ พุุทธศาสนิิกชนทำำ�บุุญถวายพระจะนำำ�ดอกบััวเป็็นเครื่่�องประดัับบููชา
ตััวอย่่างในสำำ�นวนรถเสนชาดกที่่�ได้้เล่่าเกี่่�ยวกัับกำำ�เนิิดของนางสิิบสองคนที่่�ได้้มาจาก
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คำำ�อธิิษฐานของนนทเศรษฐีี ได้้ถือื เอากล้้วยสิิบสองลููกทููนศีีรษะถวายพระพุุทธเจ้้า โดยความ
ปรารถนาของเศรษฐีีอยากได้้บุุตรในอนาคตกาล ต่่อมาภรรยาของเศรษฐีีตั้้�งครรภ์์เรื่่�อย ๆ
ไม่่ช้้านัักก็็คลอดธิิดาได้้สิิบสองคน ธิิดาทั้้�งหลายได้้ตั้้�งชื่่�อที่่�มีีความหมายเชื่่�อมโยงกัับดอกบััว
เช่่น บััวทอง บััวแก้้ว จงกล อุุบลสวััสดีี บััวผััน บััวเผื่่�อนเจริิญศรีี โกมล ศรีีบงกชมา บััวขม
บััวหลวง ประทุุมทอง เภาสุุดท้้อง ดัังข้้อความว่่า
“ที่่�หนึ่่�งนั้้�นชื่่�อนางบััวทอง
ที่่�สองบััวแก้้วไม่่สัับสน
		
ที่่�สามให้้นามจงกล
ที่่สี่� ่�ชื่่�ออุุบลสวััสดีี
		
ที่่�ห้้าชื่่�อนางบััวผััน
ที่่�หกนั้้�นบััวเผื่่�อนเจริิญศรีี
		
ที่่�เจ็็ดโกมุุทเห็็นสมลัักษณ์์
ที่่สิ� ิบน่่ารัักเป็็นหนัักหนา
		ชื่่�อบััวหลวงท่่วงที่่�กิิริิยา
ที่่สิ� ิบเอ็็ดชื่่�อว่่าประทุุมทอง
		อัันนางโฉมฉายพรายพรรณ
ที่่สิ� ิบสองชื่่�อเภาสุุดทอง
		
งามจริิงกว่่าพี่่�น้้อง
ทั้้�งสิิบสองนุุชนางสำำ�อางตา”
(บทละครเรื่่�องพระรถเมรีี สำำ�นวนที่่� 1, 2552: 89)
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จากข้้อความข้้างต้้นสะท้้อนให้้เห็็นว่่าการตั้้�งชื่่�อเป็็นชื่่�อดอกบััว จะนำำ�
มาซึ่่�งความมงคลในชีีวิิต ดัังนั้้�น นางสิิบสองคน จึึงได้้มีีชื่่�อที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับดอกบััว เป็็นการ
เน้้นย้ำำ��ว่่าธรรมชาติิมีีบทบาทต่่อการตั้้�งชื่่�อและแสดงถึึงความเชื่่�อมโยงระหว่่างมนุุษย์์กัับ
ธรรมชาติิที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัันอีีกด้้วย
2.2 การสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงโดยเชื่่�อมโยงกัับอำำ�นาจ
ผู้้�วิิจับั พบคำำ�ที่่�ใช้้ในบทประพัันธ์์ เช่่น มเหสีี ยัักษีี นางเมืือง กษััตริิย์์ นางพญา
ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นอำำ�นาจและบทบาทหน้้าที่่�ของตััวละครหญิิง ตััวอย่่างเช่่น
กษััตริิย์์ ในวรรณกรรมจะมีีหน้้าที่่�ปกครองบ้้านเมืือง ดููแลประชาราษฎรให้้
อยู่่�เย็็นเป็็นสุุข ดัังข้้อความว่่า
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ให้้แจ้้วจัับฤทััยสายสมร
มารดากายหายร้้อนให้้เย็็นใจ
กล่่าวรสทาวีีอัันแจ่่มใส”
(พระรถคำำ�กลอน, 2552: 309)

นางพญา เป็็นชื่่�อเรีียกของผู้้�หญิิงที่่�มีีอำำ�นาจ มีีความเก่่งกาจและความสามารถ
แสดงให้้เห็็นถึึงความยิ่่�งใหญ่่ของผู้้�หญิิงเทีียบเท่่ากัับความสามารถของผู้้�ชาย วรรณกรรม
เรื่่� อ งพระรถคำำ� กลอน ต้้ อ งการนำำ� เสนออำำ� นาจของผู้้�หญิิ ง ผ่่ า นการเรีี ย กชื่่�อ คืื อ คำำ�ว่่ า
“นางพญา” สะท้้อนให้้เห็็นความมีีอำำ�นาจ สั่่�งบััญชาการกัับบุุคคลอื่่�นได้้ ดัังบทกลอนที่่�ว่่า
“นางพญาขััดเคืืองชำำ�เลืืองค้้อน การแคะค่่อนไม่่มีีใครผู้้�ใดเหมืือน
เขาสั่่�งสอนลููกรัักช่่วยตัักเตืือน ไม่่เลื่่�อนเปื้้�อนเหมืือนอย่่างท้้าวเจ้้าพิิภพ
พระบััญชาว่่าอาสู้้�ไม่่ไหว
ว่่ายัังไงก็็ยัังนั้้�นด้้วยกัันหมด”
(พระรถคำำ�กลอนอ่่าน สำำ�นวนที่่� 2, 2552: 410)
จะเห็็นได้้ว่า่ คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในความหมายจะมีีความหมายที่่�เชื่่�อมโยงกัับธรรมชาติิ
และอำำ�นาจอย่่างชััดเจน สะท้้อนให้้เห็็นว่่าผู้้�หญิิงมีีความสััมพัันธ์์กัับธรรมชาติิ จึึงทำำ�ให้้คำำ�
เรีียกชื่่�อหรืือการตั้้�งชื่่�อของผู้้�หญิิงเกี่่�ยวข้้องกัับธรรมชาติิหรืือบริิบทในสัังคมนั้้�น และเน้้นย้ำำ��
ให้้เห็็นว่่าอำำ�นาจของผู้้�หญิิงก็็มีีเท่่าเทีียมกัับอำำ�นาจของผู้้�ชายได้้เช่่นกััน
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สรุุปและอภิิปรายผล
จากการศึึกษาคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณกรรมนิิทานเรื่่�องพระรถเมรีี ฉบัับภาษาไทย
พบว่่ า มีี ก ารใช้้ คำำ� เรีี ย กผู้้�หญิิ ง อยู่่� 2 ลัั ก ษณะ คืื อ คำำ� เรีี ย กผู้้�หญิิ ง ที่่�มีี ค วามหมายตรง
และคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายแฝง ซึ่่�งผู้้�วิิจัยั ได้้พบคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายตรงเป็็น
2 ได้้แก่่ 1. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�เดี่่�ยว และ 2. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�ประสม ในการสร้้าง
คำำ� เรีี ย กผู้้�หญิิ ง ที่่�เป็็ น คำำ� เดี่่�ยวพบ 3 อย่่ า ง เช่่ น 1. คำำ� เรีี ย กผู้้�หญิิ ง ที่่�เป็็ น คำำ� ภาษาไทย
2. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�ภาษาเขมร และ 3. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�เป็็นคำำ�ภาษาบาลีีสัันสกฤต
ตััวอย่่างเช่่น แม่่ มารดา ภรรยา เมีีย มเหสีี กุุมารีี เทวีี ฉวีี นารีี ยัักษีี กำำ�นััล นาง หญิิง สาว
สวย งาม ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นความงาม บทบาทหน้้าที่่�และเพศสภาพความเป็็นหญิิง ส่่วนการ
สร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงโดยวิิธีีประสมคำำ� 4 อย่่าง คืือ 1. คำำ�ภาษาไทยประสมคำำ�ภาษาไทย
2. คำำ�ภาษาไทยประสมคำำ�ภาษาเขมร 3. คำำ�ภาษาเขมรประสมคำำ�ภาษาบาลีีสัันสกฤต และ
4. คำำ�ภาษาสัันสกฤตประสมคำำ�บาลีี ที่่�สะท้้อนให้้เห็็นความงามและบทบาทหน้้าที่่�ความเป็็น
หญิิง ตััวอย่่างเช่่น พี่่�เลี้้�ยง หญิิงงาม แก้้วกูู โฉมงาม โฉมเฉิิด นวลนาง นางทาสีี นางฟ้้า
นางค่่อมทาสีี นางเทพอััปสร นางเทพกััญญา เจ้้าเมืือง ขวััญตา ขวััญตรูู เป็็นต้้น ผลการวิิจััย
ในครั้้�งนี้้�สอดคล้้องกัับงานวิิจััยของ ปริิศนา พิิมดีี (2547) ได้้ศึึกษาเรื่่�องคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงใน
วรรณคดีีไทยสมััยอยุุธยา ผลการศึึกษาพบว่่า การสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงในวรรณคดีีไทย
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สมััยอยุุธยามีีทั้้�งหมด 4 ลัักษณะ คืือ การสร้้างคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงโดยใช้้คำำ�เดี่่�ยว วิิธีีประสมคำำ�
วิิ ธีี ซ้้ อ นคำำ� และวิิ ธีี ส มาสคำำ� พบว่่ า คำำ� เรีี ย กผู้้�หญิิ ง ที่่�สร้้ า งโดยวิิ ธีี ป ระสมคำำ�มีี ม ากที่่�สุุ ด
คำำ�เหล่่านี้้�กวีีสร้้างทั้้�งคำำ�ไทยและคำำ�ยืืมจากภาษาต่่างประเทศ แสดงให้้เห็็นว่่ากวีีไทยสมััย
อยุุธยามีีความสามารถในการหลากคำำ�และมีีความรู้้�ในเรื่่�องภาษาต่่างประเทศ คืือ ภาษาบาลีี
สัันสกฤต และภาษาเขมร เป็็นอย่่างดีี โดยพิิจารณาในการใช้้ถ้้อยคำำ�สำำ�นวนน่่าจะเป็็น
วรรณกรรมนิิทานพระรถเมรีี เป็็นวรรณกรรมสมััยอยุุธยา ตััวอย่่างเช่่นคำำ�เรีียกนางเมรีีว่่า
“แก้้วกูู” อีีกหลายแห่่ง ซึ่่�งเป็็นคำำ�ที่่�พบในวรรณกรรมสมััยอยุุธยา ส่่วนคำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีี
ความหมายแฝง สามารถจำำ�แนกออกเป็็น 2 ลัักษณะ คืือ 1. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมาย
เชื่่�อมโยงกัับธรรมชาติิ เช่่น การตั้้�งชื่่�อตััวละครหญิิงเป็็นดอกบััว เช่่น บััวทอง บััวแก้้ว จงกล
อุุบลสวััสดีี บััวผััน บััวเผื่่�อนเจริิญศรีี โกมล ศรีีบงกชมา บััวขม บััวหลวง ประทุุมทอง
เภาสุุดท้้อง และ 2. คำำ�เรีียกผู้้�หญิิงที่่�มีีความหมายเชื่่�อมโยงกัับอำำ�นาจ ตััวอย่่างเช่่น การใช้้
คำำ�แทนชื่่�อโดยการแสดงถึึงบทบาทหน้้าที่่� เช่่น นางเมืือง เจ้้าเมืือง นางพญา มเหสีี ยัักษีี
กษััตริิย์์ เป็็นต้้น ดัังแนวคิิดของ วอเรน (Warren, 1993 อ้้างถึึงในโศภิิษฐ์์ สุ่่�มมาตย์์, 2556:
16) ที่่�ได้ อ ธิิ บ ายแนวคิิ ด ของสตรีี นิิ ย มเชิิ ง นิิ เวศไว้ ว ่ า ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น สำำ� นวนใดก็็ ต าม
ก็็ได้้ให้้ความสำำ�คััญในประเด็็นของการเชื่่�อมโยงผู้้�หญิิงกัับธรรมชาติิ (women-nature
connections) มาก เพราะเป็็นคำำ�สำำ�คััญในการอธิิบายให้้เห็็นความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
การครอบงำ��ผู้้�หญิิงกัับการครอบงำ��ธรรมชาติิ วอเรนชี้้�ให้้เห็็นการเชื่่�อมโยงผู้้�หญิิงกัับธรรมชาติิ
ว่่ามีีหลายลัักษณะ เช่่น การเชื่่�อมโยงผู้้�หญิิงโดยประวััติิศาสตร์์ โดยมโนทััศน์์ โดยหลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์ โดยสััญลัักษณ์์ โดยการเมืือง และโดยจริิยธรรม สะท้้อนให้้เห็็นว่่าผู้้�หญิิงกัับ
ธรรมชาติิมีคี วามสััมพัันธ์์กันั และบทบาทของสตรีีที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมต่่อการอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อมผ่่านคำำ�เรีียกชื่่�อของผู้้�หญิิงที่่�ปรากฏในวรรณกรรม
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บทคัดย่อ

งานวิิจััยเรื่่�องนี้้�มีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อศึึกษาเรื่่�องเล่่าในศาลาแก้้วกู่่� พหุุวััฒนธรรมใน
ชุุมชนสองฝั่่�งโขง และกลวิิธีีทางภาษาในการสร้้างพหุุวััฒนธรรมในชุุมชนสองฝั่่�งโขง โดยใช้้
แนวคิิดพหุุวัฒ
ั นธรรมและกลวิิธีที างภาษา ศึึกษาเรื่่�องเล่่าจากจารึึกที่่�ปรากฏบนฐานเทวาลััย
ปางต่่าง ๆ ในศาลาแก้้วกู่่� ผลการศึึกษาพบเรื่่�องเล่่าพระพุุทธเจ้้ามากที่่�สุุด รองลงมาคืือเรื่่�อง
เล่่าเทพเจ้้า เรื่่�องเล่่าจากวรรณคดีีและนิิทานพื้้�นบ้้านตามลำำ�ดัับ แสดงให้้เห็็นความเป็็น
พหุุวััฒนธรรมในชุุมชนสองฝั่่�งโขง ได้้แก่่ ความหลากหลายทางความเชื่่�อ ความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและชาติิพัันธุ์์� ความหลากหลายทางภาษา ความหลากหลายทางประเพณีี
พิิธีีกรรม ความหลากหลายของนัักบวช โดยใช้้กลวิิธีีทางภาษาในการสร้้างพหุุวััฒนธรรม
คืือ กลวิิธีีทางศััพท์์ กลวิิธีีการขยายความ กลวิิธีีการใช้้อุุปลัักษณ์์ และกลวิิธีีทางวาทศิิลป์์
ซึ่่�งเป็็นการเปิิดพื้้�นที่่�ความหลากหลายทางวััฒนธรรม ได้้ปรากฏให้้คนทั่่�วไปที่่�มาพบเห็็นเกิิด
ความเข้้าใจในวิิถีีชีีวิิตความเป็็นพหุุวััฒนธรรมในชุุมชนสองฝั่่�งโขงได้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
คำำ�สำำ�คััญ: ศาลาแก้้วกู่่� เรื่่�องเล่่า พหุุวััฒนธรรม กลวิิธีีทางภาษา
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This research examines the narratives in Sala Keo Kou, multiculturalism
in the Mekong communities, and language strategies that form multiculturalism.
First, the concept of multiculturalism and language strategies are applied to
study the narratives from the inscription that appears on various Devalai bases
in Sala Keo Kou. The results mainly indicated the Buddha narratives, followed
by God’s narratives, stories from the literature, and folk tales. These narratives
have represented multicultural circumstances in the Mekong communities,
including the variety of beliefs, biodiversity and ethnicity, languages, traditions
and rituals, and priests. Language strategies shaped such varieties based
on lexicalization, modification, metaphor, and rhetorical styles in creating
multicultural characteristics. These language strategies offer space for cultural
diversity to embrace multicultural ways of life in the Mekong communities.
Keywords: Sala Keo Kou, Narrative, Linguistic Strategies, Multiculturalism
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ศาลาแก้้วกู่่� ตั้้�งอยู่่�ในอำำ�เภอเมืือง จัังหวััดหนองคาย เดิิมเรีียกกัันทั่่�ว ๆ ไปว่่าวััดแขก
เป็็นสถานที่่�คล้้ายกัับพิิพิิธภััณฑ์์กลางแจ้้งแสดงรููปปั้้�นทางศาสนา ปััจจุุบัันอยู่่�ในความดููแล
ของพุุทธมามกะสมาคม จัังหวััดหนองคาย ศาสนสถานแห่่งนี้้�หลวงปู่่�เหลืือ สุุรีีรััตน์์เป็็น
ผู้้�สร้้างขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2521 มีีรููปปั้้�นพระพุุทธรููปและเทวรููปในลัักษณะต่่าง ๆ มากมาย
เรีียกว่่าเทวาลััย มีีลัักษณะเฉพาะ มีีความวิิจิิตรพิิสดาร ที่่�ฐานของเทวาลััยมีีคำำ�บรรยายเล่่า
เรื่่�องจารึึกไว้้เป็็นเรื่่�องราวมากบ้้างน้้อยบ้้าง ผู้้�ที่่�บริิจาคทรััพย์์เพื่่�อสร้้างเทวาลััยเป็็นผู้้�คนจาก
สถานที่่�ต่่าง ๆ เช่่น ชาวไทยจากจัังหวััดต่่าง ๆ ในประเทศไทย ชาวจีีน ชาวลาว ชาวเวีียดนาม
ตลอดจนชาวตะวัันตก
เรื่่�องเล่่าที่่�หลากหลายจากจารึึกบนฐานเทวาลััยในศาลาแก้้วกู่่� นอกจากจะเป็็น
ประโยชน์์ต่่อบุุคคลทั่่�วไปแล้้ว ยัังให้้ประโยชน์์กัับการศึึกษาในด้้านต่่าง ๆ เป็็นภููมิิปััญญาที่่�
ใช้้กุุศโลบายอัันลึึกซึ้้�งแฝงไว้้ในเรื่่�องเล่่า แสดงให้้เห็็นความหลากหลายทางวััฒนธรรมของ
ผู้้�คนในชุุมชนสองฝั่่�งแม่่น้ำำ��โขง จัังหวััดหนองคาย ประเทศไทย และนครหลวงเวีียงจัันทน์์
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ที่่�มีีความสััมพัันธ์์เชื่่�อมโยงกัันมาช้้านาน แม้้บาง
ช่่วงเวลาจะมีีวิกิ ฤติิการณ์์ทางการเมืืองทำำ�ให้้เกิิดปััญหาการอพยพผู้้�คนข้้ามฝั่่ง� แม่่น้ำำ��โขงมายััง
ประเทศไทย ดัังเช่่นตอนหนึ่่�งในหนัังสืือชีีวประวััติิ หลวงปู่่�บุุญเหลืือ สุุรีีรััตน์์ (พุุทธมามกะ
สมาคมจัังหวััดหนองคาย, มปป: 11-13) กล่่าวว่่า เมื่่�อปีี พ.ศ. 2513 หลวงปู่่�บุุญเหลืือ พร้้อม
สานุุศิษิ ย์์ได้้สร้้างปููชนีียสถานเทวาลััยอย่่างมหึึมาในที่่�ดิินซึ่่�งเป็็นมรดกจากบิิดามารดา ที่่�บ้้าน
เชีียงควน เมืืองท่่าเดื่่�อ นครหลวงเวีียงจัันทน์์ ประเทศลาว มีีคนเลื่่�อมใสมากมาย แต่่ยัังไม่่
เสร็็จสมบููรณ์์ เกิิดวิิกฤติิการณ์์ความขััดแย้้งทางการเมืืองมีีการเปลี่่�ยนแปลงการปกครอง
หลวงปู่่�บุุญเหลืือได้้พาสานุุศิษิ ย์์อพยพข้้ามแม่่น้ำำ��โขงมายัังฝั่่ง� จัังหวััดหนองคาย ประเทศไทย
จััดตั้้�งพุุทธมามกะสมาคมจัังหวััดหนองคาย และเริ่่�มสร้้างศาลาแก้้วกู่่� มีีปูชู นีียสถานเทวาลััย
ต่่าง ๆ ในปีี พ.ศ. 2521 เป็็นต้้นมา
	ปััจจุุบัันศาลาแก้้วกู่่� จัังหวััดหนองคาย มีีเทวาลััยเป็็นจำำ�นวนมาก ซึ่่�งมีีลัักษณะ
คล้้ายกัันกัับเทวาลััยในวััดเชีียงควน สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ซึ่่�งสร้้างขึ้้�น
ด้้วยวััตถุุประสงค์์เดีียวกัันแต่่ยัังไม่่เสร็็จสมบููรณ์์ โดยเฉพาะบนฐานเทวาลััยในศาลาแก้้วกู่่�
จะมีีจารึึกเรื่่�องเล่่าที่่�สััมพัันธ์์กัับรููปปั้้�นเทวาลััยปางต่่าง ๆ นั้้�น และมีีการสร้้างเพิ่่�มเติิมตาม
จิิตศรััทธาของผู้้�บริิจาคต่่อมาอีีกด้้วย
ตามประวัั ติิ ส ถานที่่�ของสำำ�นัั ก พุุ ท ธมามกะสมาคม ศาลาแก้้ ว กู่่�สร้้ า งขึ้้�นตาม
ความเชื่่�อว่่าหลัักคำำ�สอนทุุกศาสนาสามารถนำำ�มาผสมผสานกัันได้้ โดยเฉพาะศาสนาฮิินดูู
และศาสนาพุุทธ รููปแบบของรููปปั้้�นจึึงออกมาเป็็นแนวเทพฮิินดูู และมีีส่่วนผสมผสานของ
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รููปปั้้�นในศาสนาพุุทธด้้วย นอกจากรููปปั้้�นในพระพุุทธศาสนา รููปปั้้�นเทพฮิินดูู ยัังมีีรููปปั้้�น
จากวรรณคดีีรามเกีียรติ์์� รููปปั้้�นในตำำ�นานพื้้�นบ้้านเรื่่�องต่่าง ๆ รููปปั้้�นที่่�แสดงถึึงนรก สวรรค์์
รููปปั้้�นแสดงผลของการทำำ�ดีี ทำำ�ชั่่�ว (อรอนงค์์ ฤทธิ์์�ฤาชััย, 2559: 52)
	วัั ฒ นธรรมเป็็ น เรื่่� อ งของระบบคุุ ณ ค่่ า ร่่ ว มของสัั ง คมที่่�ถูู ก เรีี ย นรู้้� ส่่ ง ผ่่ า นและ
ถ่่ายทอดได้้ สิ่่�งที่่�ถููกถ่่ายทอดมีีทั้้�งสิ่่�งที่่�เป็็นความคิิด อารมณ์์ความรู้้�สึกึ ที่่�ผููกติิดอยู่่�กัับความคิิด
และพฤติิกรรมที่่�แปรความคิิดออกมาเป็็นการกระทำำ� วััฒนธรรมจึึงมีีทั้้�งด้้านที่่�เป็็นนามธรรม
คืือ ตััวระบบคิิด โลกทััศน์์หรืือความเชื่่�อ ซึ่่�งแสดงออกเป็็นรููปธรรมได้้ในหลายลัักษณะ
ตั้้�งแต่่วััตถุุสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ สิ่่�งก่่อสร้้าง งานศิิลปะ พิิธีีกรรม หรืือธรรมเนีียมแบบแผนของ
ความประพฤติิร่่วม กฎเกณฑ์์ทางวััฒนธรรมต่่าง ๆ ล้้วนเกิิดขึ้้�น และเป็็นผลของการปรัับ
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มต่่าง ๆ อยู่่�เสมอ (อภิิญญา เฟื่่�องฟููสกุุล. 2548: 47) วััฒนธรรม
กำำ�หนดหรืือกำำ�กัับบุุคลิิกภาพทางสัังคมและการดำำ�รงอยู่่�ของมนุุษย์์ ผ่่านภาษา อารมณ์์
ความรู้้�สึึก ความรู้้� ความคิิด ความเชื่่�อ ความเป็็นสุุนทรีียะ ลัักษณะทางเชื้้�อชาติิ เผ่่าพัันธุ์์�
ศาสนา และขนบธรรมเนีียมประเพณีี สภาวการณ์์เช่่นนี้้�ทำำ�ให้้นัยั ยะทางวััฒนธรรมมีีเนื้้�อหา
ที่่�หลากหลาย (เกษม เพ็็ญภิินัันท์์, 2552: 17) จึึงเกิิดเรื่่�องเล่่าขึ้้�นมากมายในรููปแบบต่่าง ๆ
ด้้วยวิิธีีการนำำ�เสนอทั้้�งโดยการพููดหรืือการเล่่าเรื่่�อง และการเขีียน เช่่น นิิทาน ตำำ�นาน
พงศาวดาร จารึึก บัันทึึก ฯลฯ เพื่่�อเป็็นการบอกกล่่าว เล่่าเรื่่�อง สั่่�งสอน เผยแพร่่ ฯลฯ
ความรู้้� ความคิิด ประสบการณ์์ในชีีวิิตของตนและกลุ่่�มสัังคมในช่่วงเวลาหนึ่่�ง ๆ ให้้คนใน
สัังคมได้้รัับรู้้�และสืืบทอดต่่อกัันมา
ในทุุกวััฒนธรรมจะเห็็นขนบของการเล่่าเรื่่�อง ซึ่่�งมีีความสำำ�คัญ
ั มากในการถ่่ายทอด
เรื่่�องราว คุุณธรรมและคำำ�สอนต่่าง ๆ เช่่น ในพระพุุทธศาสนามีีนิทิ านชาดก ในคริิสต์์ศาสนา
มีีเรื่่�องพระเจ้้า ในศาสนาฮิินดููมีีภควััตคีีตา เป็็นต้้น โดยที่่�เรื่่�องเล่่าเหล่่านี้้� ได้้รัับการถ่่ายทอด
สืืบทอด และเรีียนรู้้�ต่่อเนื่่�องกัันมาเป็็นพััน ๆ ปีี ซึ่่�งทัักษะการสื่่�อสารที่่�สำำ�คัญ
ั ในความสััมพัันธ์์
ระหว่่างมนุุษย์์ ล้้วนแต่่ต้อ้ งใช้้เรื่่�องเล่่าเป็็นเครื่่�องมืือสำำ�คัญ
ั อยู่่�ด้้วยทั้้�งสิ้้�น (จรรยา รัับศิิริเิ จริิญ,
2552: 66-69) เช่่นเดีียวกัับเรื่่�องเล่่าในศาลาแก้้วกู่่� ที่่�ปรากฏบนฐานเทวาลััยจารึึกไว้้จำำ�นวน
มากเป็็นความหลากหลายวััฒนธรรม ประกอบกัับความเชื่่�อ ความศรััทธาในรููปเคารพหรืือ
เทวรููปที่่�มีีการสร้้างขึ้้�นกัันมาอย่่างต่่อเนื่่�องของผู้้�คนในชุุมชนสองฝั่่ง� โขง ด้้วยกลวิิธีที างภาษา
ที่่�สื่่�อแทนความคิิด การปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลซึ่่�งแฝงไว้้ด้้วยเจตนาต่่าง ๆ แสดงถึึงความ
เป็็นพหุุวััฒนธรรมที่่�สามารถเชื่่�อมโยงให้้ผู้้�คนสามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

วััตถุุประสงค์์
งานวิิจััยเรื่่�องนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาเรื่่�องเล่่าในศาลาแก้้วกู่่� จัังหวััดหนองคาย
เป็็นเรื่่�องเล่่าที่่�จารึึกบนฐานเทวาลััยปางต่่าง ๆ ในประเด็็นต่่อไปนี้้�
1) เพื่่�อศึึกษาเรื่่�องเล่่าในศาลาแก้้วกู่่�
2) เพื่่�อศึึกษาพหุุวััฒนธรรมในชุุมชนสองฝั่่�งโขง
3) เพื่่�อศึึกษากลวิิธีีทางภาษาในการสร้้างพหุุวััฒนธรรมในชุุมชนสองฝั่่�งโขง
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เอกสารและงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง
แนวคิิ ด พหุุ วัั ฒ นธรรม หรืื อ พหุุ วัั ฒ นธรรมนิิ ย ม มาจากคำำ� ภาษาอัั ง กฤษคืื อ
Multiculturalism ซึ่่�งแปลตรงตััวได้้ว่่า การนิิยมในความหลากหลายทางวััฒนธรรม
เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ การยอมรัั บ ในความแตกต่่ า งหลากหลายทางด้้ า นวัั ฒ นธรรม การเปิิ ด
พื้้�นที่่�ให้้ความแตกต่่างหลากหลายทางวััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิต อััตลัักษณ์์ในด้้านต่่าง ๆ เช่่น
เชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์� เป็็นต้้น ได้้มีีพื้้�นที่่�ยืืนอย่่างเท่่าเทีียมกัันในสัังคม โดยเสนอให้้มองว่่า
กลุ่่�มคนภายใต้้วััฒนธรรมต่่าง ๆ มีีความเท่่าเทีียม มีีสิิทธิิในการแสดงออก เรีียกร้้อง หรืือ
ปกป้้องไว้้ซึ่่�งอััตลัักษณ์์ และวิิถีีการดำำ�รงชีีวิิตของกลุ่่�มตน อัันเป็็นแนวคิิดที่่�สอดคล้้องกัับ
แนวคิิดเสรีีนิิยม ทุุนนิิยม และประชาธิิปไตย แพร่่หลายกระจายไปทั่่�วโลกภายใต้้กระแส
โลกาภิิวััตน์์ โดยที่่�สิิทธิิในการแสดงออกดัังกล่่าวนั้้�น จะต้้องได้้รัับการรัับรองโดยอำำ�นาจรััฐ
หรืือกฎหมายหรืือแนวนโยบายแห่่งรััฐที่่�ชััดเจน เพื่่�อให้้เกิิดผลจริิงในทางปฏิิบััติิอย่่างเป็็น
รููปธรรม (กฤติิธีี ศรีีเกตุุ, 2561: 15-17) การเปิิดพื้้�นที่่�ให้้เห็็นความหลากหลายทางวััฒนธรรม
เพื่่�อสื่่�อสารให้้เกิิดความเข้้าใจกัันในสัังคมโดยใช้้วิิธีีการของเรื่่�องเล่่าเป็็นการถ่่ายทอดทาง
วััฒนธรรมของกลุ่่�มชนที่่�สืืบเนื่่�องต่่อกัันมาช้้านาน สอดคล้้องกัับ จรรยา รัับศิิริเิ จริิญ (2552:
66-69) ที่่�อธิิบายไว้้ว่า่ ในการถ่่ายทอดเรื่่�องราว คุุณธรรมและคำำ�สอนต่่าง ๆ เช่่น ในพระพุุทธ
ศาสนามีีนิิทานชาดก ในคริิสต์์ศาสนามีีเรื่่�องพระเจ้้า ในศาสนาฮิินดููมีีภควััตคีีตา เป็็นต้้น
โดยที่่�เรื่่�องเล่่าเหล่่านี้้� ได้้รัับการถ่่ายทอด สืืบทอด และเรีียนรู้้� ต่่อเนื่่�องกัันมาเป็็นพััน ๆ ปีี
ซึ่่�งทัักษะการสื่่�อสารที่่�สำำ�คััญในความสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์ ล้้วนแต่่ต้้องใช้้เรื่่�องเล่่าเป็็น
เครื่่�องมืือสำำ�คััญอยู่่�ด้้วยทั้้�งสิ้้�น
กลวิิธีีทางภาษา เป็็นอีีกวิิธีีหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญทำำ�ให้้เกิิดความเข้้าใจเรื่่�องราวต่่าง ๆ
ในการสื่่�อสารที่่�แฝงความคิิดเจตนาของผู้้�ส่่งสารได้้ ดัังคำำ�อธิิบายของ จัันทิิมา อัังคพาณิิชกิิจ
(2557: 138-139) ว่่า กลวิิธีีทางภาษา (Linguistic strategies) ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในกลวิิธีีของ
การผลิิตตััวบท กลวิิธีีทางภาษาปรากฏอยู่่�ทั่่�วไปในข้้อความ เนื่่�องจากตััวบทแต่่ละตััวบท
ผ่่านการเลืือกใช้้ภาษาที่่�แฝงวััตถุุประสงค์์ หรืือมีีเจตนามุ่่�งหมายของผู้้�ส่่งสารสื่่�อไปยัังผู้้�รับั สาร
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ท่่ามกลางกิิจกรรมการสื่่�อสารบางประการ ตััวบทหรืือข้้อความประเภทต่่าง ๆ ก็็มัักจะ
เจืือปนด้้วยกลวิิธีีทางภาษาที่่�แตกต่่างกัันไปด้้วย นอกเหนืือจากรููปแบบหรืือรููปแบบของ
ข้้อความตามประเภทแล้้ว ยัังต้้องมีีระบบของการเลืือกใช้้ภาษาให้้เป็็นไปตามวััตถุุประสงค์์
ด้้วยกลวิิธีีทางภาษาหลััก ๆ ที่่�มัักจะพบในการวิิเคราะห์์ข้้อความ ได้้แก่่ กลวิิธีีทางศััพท์์
กลวิิธีีการขยายความ กลวิิธีีทางวััจนปฏิิบัติั ิศาสตร์์ วาทกรรมและกลวิิธีีทางวาทศิิลป์์
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยในครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ ศึึกษาข้้อมููลจากเอกสารและงานวิิจััย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ข้้อมููลภาคสนามศึึกษาข้้อมููลที่่�วััดเชีียงควน หรืือสวนวััฒนธรรมเชีียงควน
เมืืองหาดทรายฟอง สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว และที่่�อาศรมศาลาแก้้วกู่่�
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดหนองคาย ประเทศไทย
	รููปปั้้�น เทวรููป พระพุุทธรููป ที่่�เรีียกว่่าเทวาลััย ในวััดเชีียงควน และศาลาแก้้วกู่่�
มีีลักั ษณะคล้้ายกัันมาก บางเทวาลััยเป็็นรููปปั้้�นซึ่่�งมีีเรื่่�องราวเป็็นเรื่่�องเดีียวกััน แต่่แตกต่่างกััน
ที่่�จารึึกบนฐานเทวาลััย ซึ่่�งที่่�วััดเชีียงควนส่่วนใหญ่่จะไม่่มีจี ารึึกบนฐานเทวาลััย งานวิิจัยั นี้้�จึึง
ศึึกษาเพีียงจารึึกบนฐานเทวาลััยปางต่่าง ๆ ในศาลาแก้้วกู่่� จัังหวััดหนองคาย ประเทศไทย
ซึ่่�งมีีจารึึกที่่�ฐานเทวาลััยเท่่านั้้�น
	วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั คืือ เพื่่�อศึึกษาเรื่่�องเล่่าในศาลาแก้้วกู่่�
ศึึกษาพหุุวัฒ
ั นธรรมในชุุมชนสองฝั่่ง� โขง และศึึกษากลวิิธีที างภาษาในการสร้้างพหุุวัฒ
ั นธรรม
ในชุุมชนสองฝั่่ง� โขง สัังเคราะห์์ข้อ้ มููล สรุุปผลการวิิจัยั ตามวััตถุุประสงค์์ และนำำ�เสนอผลการ
วิิจััยโดยวิิธีีพรรณนาวิิเคราะห์์
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ผลการวิิจััย
เรื่่�องเล่่าในศาลาแก้้วกู่่� เนื้้�อหาส่่วนใหญ่่ที่่�พบมากที่่�สุุดคืือเรื่่�องเล่่าพระพุุทธเจ้้า
เป็็นเรื่่�องราวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพุุทธประวััติิตั้้�งแต่่ประสููติิจนถึึงปริินิิพพาน ตลอดจนเรื่่�องเล่่าที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับพุุทธสาวก และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กัับพระพุุทธเจ้้า เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
พุุทธประวััติิในพระพุุทธศาสนา รองลงมาคืือเรื่่�องเล่่าเทพเจ้้า ตามคติิของศาสนาพราหมณ์์
มีีเทพเจ้้าที่่�หลากหลาย รวมทั้้�งอสููรและมารต่่าง ๆ เรื่่�องเล่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทพเจ้้าและ
อสููรทั้้�งหลายส่่วนใหญ่่จะเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพระพุุทธเจ้้า ช่่วยรัักษาปกป้้องคุ้้�มครอง
เสริิมการบำำ�เพ็็ญบารมีีของพระพุุทธเจ้้า นอกจากนี้้�ก็็พบเรื่่�องเล่่าพุุทธสาวกและผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
กัับพระพุุทธเจ้้า เรื่่�องเล่่าจากวรรณคดีี เรื่่�องเล่่าจากนิิทานพื้้�นบ้้าน และสุุภาษิิตคำำ�สอน
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เรื่่�องเล่่าพระพุุทธเจ้้าที่่�ปรากฏในศาลาแก้้วกู่่� มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องกัับพุุทธประวััติิ
ตั้้�งแต่่เมื่่�อเสวยพระชาติิในอดีีตบางชาติิ เพื่่�อบำำ�เพ็็ญบารมีีในชาดกต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญคืือ เรื่่�อง
พระเวสสัันดรชาดก เป็็นต้้น เนื้้�อหาที่่�ปรากฏเป็็นลำำ�ดัับเริ่่�มจาก พระพุุทธองค์์ประสููติิถึึง
ปริินิิพพาน การบำำ�เพ็็ญบารมีีต่่าง ๆ และทรงโปรดพุุทธสาวก พระประยููรญาติิ ตลอดจน
หลัักธรรมคำำ�สอนที่่�ทรงโปรดเวไนยสััตว์์ทั้้�งหลายให้้บรรลุุธรรม มีีความศรััทธาในพุุทธศาสนา

ภาพประกอบที่่� 1 เทวาลััยปางองค์์พระเวสสัันดร และเรื่่�องเล่่าจากจารึึกบนฐานเทวาลััย

พหุุวััฒนธรรมในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่� จากการศึึกษาจารึึกบนฐานเทวาลััยปาง
ต่่าง ๆ พบความหลากหลายทางวััฒนธรรมในชุุมชนสองฝั่่�งโขง ซึ่่�งเป็็นการเปิิดพื้้�นที่่�ให้้
ความแตกต่่ า งหลากหลายทางวัั ฒ นธรรม วิิ ถีี ชีี วิิ ต ของผู้้�คน อัั ต ลัั ก ษณ์์ ใ นด้้ า นต่่ า ง ๆ
ปรากฏให้้ผู้้�คนที่่�มาพบเห็็น ได้้เกิิดความเข้้าใจในวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คนที่่�สะท้้อนออกมาจาก
จารึึกบนฐานเทวลััยในศาลาแก้้วกู่่� แสดงความเป็็นพหุุวัฒ
ั นธรรมในชุุมชนสองฝั่่ง� โขง ได้้แก่่
ความหลากหลายทางความเชื่่�อ ความหลากหลายทางชีีวภาพและชาติิพันั ธุ์์� ความหลากหลาย
ทางภาษา ความหลากหลายทางประเพณีี-พิิธีีกรรม และความหลากหลายของนัักบวช
ดัังตััวอย่่าง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

“โกณฑัั ญ ญะเป็็ นผู้้�เล่่ าเรีี ย นจบไตรเพท และชำำ�นาญในการทำำ�นายลัั กษณะ
พยากรณ์์ ในกาลพระบรมศาสดาประสููติท่ิ า่ นทำำ�นายพระลัักษณะพระมหาบุุรุษุ สถานเดีียว
คืือจะต้้องเสด็็จออกบรรพชาและจะได้้เป็็นศาสดาเอกของโลก ....”
(เทวาลััยปางพระพุุทธเจ้้าเสด็็จโปรดพระปััญจวััคคีีย์์ทั้้�งห้้า)
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จากตััวอย่่าง เป็็นความเชื่่�อทางพุุทธศาสนา ผสมผสานกัับความเชื่่�อทางโหราศาสตร์์
การทำำ�นายลัักษณะพยากรณ์์มหาบุุรุุษ เมื่่�อพระพุุทธเจ้้าประสููติิ
“พระศิิวะเทพและพระอุุมาเทวีี คืือพระปิิตุุเทพ พระมาตุุเทพ ของสามโลก
พร้้อมด้้วยพระพิิฆเนศวรและพระขัันธกุุมาร ประทัับอยู่่�วิิมานบนเขาไกรลาศเป็็นที่่�เคารพ
สัักการบููชาบรรดาชาวเทพ ทั้้�งสููงและต่ำำ��ตลอดจนมนุุษย์์ทั้้�งหลาย พระองค์์ทรงมีีเมตตาจิิต
แด่่สััตว์์โลก เป็็นที่่�พึ่่�งแด่่เหล่่าสมณะ ชีีพราหมณ์์ ผู้้�บำำ�เพ็็ญตะบะอัันแก่่กล้้า ....”
(เทวาลััยปางพระศิิวะเทพและพระอุุมาเทวีี)
จากตััวอย่่าง เป็็นความเชื่่�อเทพเจ้้า คืือ พระศิิวะและพระอุุมา ซึ่่�งเชื่่�อกัันว่่าเป็็น
บิิดามารดาของเทพเจ้้าและเหล่่าสััตว์์โลกทั้้�งมวล
ความหลากหลายทางความเชื่่�อที่่�ปรากฏมากในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่�ส่่วนใหญ่่จะเป็็น
เรื่่�องราวของพระพุุทธเจ้้า พระพุุทธสาวก อุุบาสก อุุบาสิิกา รวมทั้้�งเทพเจ้้าที่่�มาร่่วมปฏิิบััติิ
ธรรม ส่่งเสริิมกิิจกรรมทางพุุทธศาสนาให้้ประสบผลสำำ�เร็็จ หลัักความเชื่่�อทางพุุทธศาสนา
ที่่�พบมากคืือ หลัักความเชื่่�อในกฎแห่่งกรรม เป็็นกฎธรรมชาติิที่่�พระพุุทธเจ้้าทรงค้้นพบ
เป็็นสิ่่�งที่่�มีีอยู่่�จริิง การทำำ�กรรมดีีผลตอบสนองก็็จะเป็็นความดีีความสุุข นอกจากนี้้�ก็็มีคี วาม
เชื่่�อเทพเจ้้า ความเชื่่�อพื้้�นบ้้าน ความเชื่่�อทางโหราศาสตร์์ ความเชื่่�อเรื่่�องจัักรวาล ความเชื่่�อ
เรื่่�องอิิทธิิฤทธิ์์�ปาฏิิหาริิย์์ และความเชื่่�อเรื่่�องชาติิภพ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นกลวิิธีีหนึ่่�งของคำำ�
สอนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความประพฤติิของคน เป็็นการควบคุุมสัังคมให้้อยู่่�ร่ว่ มกัันได้้ ดัังตััวอย่่าง
หลัักความเชื่่�อในกฎแห่่งกรรม

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

“กาลครั้้�งหนึ่่�งพระพุุทธปััจเจกมุุณีีแก้้วกู่่� ได้้ออกจากเวทยติินิิโรธสมาบััติิ และได้้
มุ่่�งหน้้าออกจากที่่�อยู่่�แห่่งองค์์ บนยอดเขาคัันธามาสไปทางทิิศตะวัันตก ผ่่านอุุทยานหลวง
อุุราวรรณ กรุุงเกตุุทวดีีมััชฌิิมประเทศ พระองค์์ได้้โปรดคทาชายทุุกขตะคนหนึ่่�งให้้กลาย
เป็็นมหาเศรษฐีี ด้้วยผลทานอนิิสงฆ์์ดอกบััวเก้้าดอก และข้้าวสาลีีหนึ่่�งทััพพีี”
(เทวาลััยปาง พระพุุทธปััจเจกมุุนีีแก้้วกู่่�)
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เรื่่�องเล่่ า จากเทวาลัั ย ปางนี้้� กล่่ า วถึึ ง พระพุุ ท ธเจ้้ า ปัั จ เจกมุุ ณีี แ ก้้ ว กู่่�ได้้ โ ปรด
คทาชายทุุกข์์ยากคนหนึ่่�ง ที่่�ถวายดอกบััวเก้้าดอกและข้้าวหนึ่่�งทััพพีี ให้้กลายเป็็นมหาเศรษฐีี
ได้้ด้้วยผลแห่่งการทำำ�ทานนั่่�นเอง

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

กลวิิธีีทางภาษาในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่� เรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่� ที่่�จารึึกความ
หลากหลายของเรื่่�องราวที่่�แสดงความเป็็นพหุุวััฒนธรรมของชุุมชนสองฝั่่�งโขง ลงบนฐาน
เทวาลััยปางต่่าง ๆ มีีกลวิิธีีทางภาษาปรากฏอยู่่�ทั่่�วไปในข้้อความ ซึ่่�งมีีความแตกต่่างกัันไป
ผลการวิิจัยั พบว่่า กลวิิธีที างภาษาการสร้้างพหุุวัฒ
ั นธรรมในชุุมชนสองฝั่่ง� โขงมีีกลวิิธีที างศััพท์์
กลวิิธีีการขยายความ กลวิิธีีการใช้้อุุปลัักษณ์์ และกลวิิธีีทางวาทศิิลป์์
1. กลวิิธีีทางศััพท์์ (Lexicalization)
กลวิิธีีทางศััพท์์จะเกี่่�ยวข้้องกัับการเลืือกใช้้คำำ�ศััพท์์ เพื่่�อสื่่�อแทนความคิิดหรืือ
ประสบการณ์์ของผู้้�ส่่งสาร เป็็นการแสดงความคิิดและสื่่�อแทนความคิิดของผู้้�ส่่งสาร
กลวิิธีีทางศััพท์์ ที่่�ปรากฏในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่�พบ การใช้้ชื่่�อและการเรีียกชื่่�อ การใช้้คำำ�
เรีียกขานและการอ้้างถึึง ดัังตััวอย่่าง
“อุุบลวรรณาเถรีี ซึ่่�งเป็็นธิิดาของเศรษฐีี เมืืองสาวััตถีี พระนางได้้สละจากเรืือน
ออกบวชและได้้สำำ�เร็็จอรหัันต์์ ได้้รัับยกย่่องว่่าเป็็นเลิิศกว่่าภิิกษุุณีีทั้้�งหลาย อนึ่่�งพระอุุบล
วรรณาเถรีีนี้้�เคยได้้ร่่วมสร้้างบุุญญาธิิการกัับพระศาสดามา เช่่น ชาติิพระเวสสัันดร ก็็ได้้
บัังเกิิดเป็็นพระธิิดากััณหาคู่่�กัับชาลีี ซึ่่�งพระเวสสัันดรก็็ได้้ให้้ทานกุุมารทั้้�งสองแก่่ชููชก
พราหมณ์์ ...”
(เทวาลััยปางพระสััมมาสััมพุุทธเจ้้าทรงโปรดอุุบลวรรณาเถรีี)

2. กลวิิธีีการขยายความ (Modification)
กลวิิธีีการขยายความ หมายถึึง การใช้้ถ้้อยคำำ�ที่่�เป็็นส่่วนขยาย เพื่่�อเน้้นส่่วนที่่�
ต้้องการขยายให้้มีีความหมายเด่่นชััด เกิิดภาพหรืือความคิิดบางอย่่างชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

การอ้้างถึึงพระเวสสัันดรที่่�ทรงบำำ�เพ็็ญทานบารมีี เชื่่�อมโยงไปถึึงอุุบลวรรณาเถรีี
ที่่�เคยบัังเกิิดเป็็นพระธิิดากััณหา ซึ่่�งร่่วมสร้้างบุุญญาธิิการกัับพระพุุทธองค์์ ทำำ�ให้้เห็็นความ
สำำ�คััญของอุุบลวรรณาเถรีีที่่�ได้้รัับการยกย่่องว่่าเป็็นเลิิศกว่่าภิิกษุุณีีทั้้�งหลาย เป็็นต้้น
กลวิิธีีทางศััพท์์เกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กัับบริิบททางสัังคม เพื่่�อเสริิมให้้เห็็นลัักษณะ
เด่่นของบุุคคลสำำ�คััญที่่�กล่่าวถึึงในเทวาลััยปางต่่าง ๆ แสดงให้้เห็็นบุุคลิิกลัักษณะเกิิดความ
เข้้าใจได้้ว่า่ บุุคคลที่่�กำำ�ลังั กล่่าวถึึงมีีลักั ษณะอย่่างไร เห็็นมุุมมองของผู้้�เล่่าเรื่่�องว่่ามีีความรู้้�สึกึ
อย่่างไร ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะเป็็นการแสดงความเคารพศรััทธาในพระพุุทธศาสนา และช่่วยเสริิม
ให้้เห็็นความสำำ�คััญของพระพุุทธศาสนามากยิ่่�งขึ้้�น
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อาจเป็็ น คำำ� วลีี หรืื อ อนุุ พ ากย์์ ก็็ ไ ด้้ ความเด่่ น ชัั ด นั้้�นอาจเป็็ น ความหมายในทางที่่�ดีี
หรืือความหมายในทางลบก็็ได้้
ในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่�มีีกลวิิธีีการขยายความ เพื่่�อเน้้นส่่วนที่่�ต้้องการขยาย
หรืื อ ช่่ ว ยสนัั บ สนุุ น การปรากฏตัั ว หรืื อ ลัั ก ษณะบางอย่่ า งของสิ่่�งที่่�ต้้ อ งการเน้้ น ให้้ มีี
ความหมายเด่่นชััดเช่่น ลัักษณะของพระพุุทธเจ้้า พุุทธสาวก และเทพเจ้้า ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
“.....พระองค์์ได้้ทำำ�ความเพีียรด้้วยประการต่่าง ๆ เช่่น กดฟัันด้้วยฟััน กดเพดาน
ด้้วยลิ้้�น กดจิิตด้้วยจิิต ในที่่�สุุดก็็ทรงอดอาหารจนร่่างกายซููบผอม จนขนล่่วงหลุุดจากขุุมเนื้้�อ
เหลืือแต่่หนัังหุ้้�มกระดููก....”
(เทวาลััยปางเจ้้าชายสิิทธััตถะ)

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

จากตััวอย่่าง เป็็นกลวิิธีีการขยายความ การบำำ�เพ็็ญเพีียรของพระพุุทธองค์์ เช่่น
กดฟัันด้้วยฟััน อดอาหาร เหลืือแต่่หนัังหุ้้�มกระดููก เป็็นการเน้้นให้้เห็็นความเพีียรพยายาม
เพื่่�อเข้้าถึึงการรู้้�แจ้้งของพระพุุทธองค์์ เป็็นกลวิิธีที างภาษาแบบหนึ่่�งที่่�ต้้องการเน้้นให้้ข้อ้ ความ
ในเรื่่�องเล่่ามีีความชััดเจนขึ้้�น เกิิดความเชื่่�อ ความศรััทธา ความหมายในทางที่่�ดีีต่่อบุุคคลที่่�
กล่่าวถึึง

158

3. การใช้้อุุปลัักษณ์์ (Metaphor)
การใช้้อุปุ ลัักษณ์์ เป็็นการใช้้ความเปรีียบ เป็็นกลวิิธีหี นึ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนใช้้สื่่�อสาร เพื่่�อให้้
เกิิดจิินตภาพบางอย่่าง และเพื่่�อให้้เกิิดพลัังในการสื่่�อความหมายไปยัังผู้้�อ่่าน ในลัักษณะการ
พรรณนาให้้ผู้้�อ่า่ นมองเห็็นภาพ และเข้้าใจสิ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนต้้องการกล่่าวถึึง ด้้วยการเปรีียบเทีียบ
และทำำ�ให้้การสื่่�อแทนความคิิดของผู้้�เขีียนมีีสีีสัันมากยิ่่�งขึ้้�น
การใช้้อุุปลัักษณ์์ในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่� เป็็นกลวิิธีีการสื่่�อความคิิดที่่�ทำำ�ให้้เกิิด
จิินตภาพ เข้้าใจสิ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนต้้องการกล่่าวถึึง ดัังตััวอย่่างข้้อความที่่�ปรากฏในจารึึกบนฐาน
เทวาลััย ดัังนี้้�
		
“ตลอดมายุุกาลศาสนาขององค์์พระสรรพพััญญููโคดมพุุทธเจ้้าตรััสรู้้� พระองค์์
ได้้แผ่่พระมหาปััญญาธิิคุุณ มหาเมตตาคุุณ มหากรุุณาธิิคุุณ ยัังมนุุษย์์ เทวดา อิินทร์์
พรหม ยมกาล ในหมื่่�นโลกธาตุุแสนโกฏิิมหาจัักรวาล ได้้ดื่่�มน้ำำ��อมตธรรม ขนสััตว์์เข้้าสู่่�
พระมหานิิพพานนัับจำำ�นวนไม่่ได้้ พระองค์์มีน้ำี ำ��พระทััยเกื้้�อกููลสงเคราะห์์แก่่มนุุษย์์และเทวดา
ทั้้�งปวงตามควรแก่่จิิต ตลอดกาล 45 พระวรรษาของพระองค์์ ....”
(เทวาลััยปางพระพุุทธเจ้้าตรััสรู้้�)
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

จากข้้อความนี้้�เป็็นอุุปลัักษณ์์ที่่�เปรีียบหลัักธรรมคำำ�สั่่�งสอนในพระพุุทธศาสนา
เป็็นน้ำำ��อมตะที่่�ทำำ�ให้้สรรพสััตว์์ทั้้�งหลายเข้้าสู่่�พระนิิพพานอัันเป็็นความสุุขชั่่�วนิิรัันดร์์
การใช้้อุุปลัักษณ์์ในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่� ส่่วนใหญ่่จะเป็็นอุุปลัักษณ์์ที่่�ต้้องการสื่่�อ
ให้้เห็็นความสำำ�คััญในพระธรรมคำำ�สอนขององค์์พระสััมมาสััมพุุทธเจ้้า หลัักปฏิิบััติิสำำ�คััญ
ของพระพุุทธศาสนา การสร้้างเสริิมบารมีีของพระพุุทธเจ้้า แม้้แต่่เทพเจ้้าก็็ให้้การสนัับสนุุน
ปกป้้องพระพุุทธองค์์ สื่่�อให้้เห็็นพระบารมีีที่่�ยิ่่�งใหญ่่อันั จะนำำ�พาปวงสััตว์์ให้้พ้น้ ทุุกข์์ นัับเป็็น
กลวิิธีหี นึ่่�งที่่�ผู้้�จารึึกและผู้้�มีีจิติ ศรััทธาบริิจาคสร้้างเทวาลััยใช้้สื่่�อสาร เพื่่�อให้้เกิิดจิินตภาพจาก
เรื่่�องเล่่า และเพื่่�อให้้เกิิดพลัังในการสื่่�อความหมายไปยัังผู้้�อ่่าน ในลัักษณะการพรรณนาให้้
ผู้้�อ่่านมองเห็็นภาพ และเข้้าใจสิ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนต้้องการกล่่าวถึึง ด้้วยการเปรีียบเทีียบและทำำ�ให้้
การสื่่�อแทนความคิิด ความเคารพ ความศรััทธาต่่อสิ่่�งที่่�นัับถืือ โดยเฉพาะพุุทธศาสนามีีความ
สำำ�คััญมีีสีีสัันมากยิ่่�งขึ้้�น
4. กลวิิธีีทางวาทศิิลป์์ (Rhetarical Strategies)
กลวิิ ธีี ท างวาทศิิ ล ป์์ เ ป็็ น การใช้้ ภ าษาอย่่ า งมีี ศิิ ล ปะในการสื่่�อสาร โดยการใช้้
คุุณสมบััติิด้้านเสีียงและความหมายของคำำ� ที่่�มีีอยู่่�ในภาษานำำ�มาสื่่�อสารเพื่่�อสื่่�อความหมาย
ที่่�ลึึกซึ้้�ง โดยอาจจะมีีการใช้้สััมผััสเสีียง หรืือสััมผััสคำำ� ซึ่่�งมัักจะมีีจัังหวะหรืือทำำ�นองอยู่่�ใน
ข้้อความ ลัักษณะทางวาทศิิลป์์เช่่นนี้้�เป็็นเฉพาะในภาษาไทยที่่�สามารถนำำ�คำำ�ที่่�มีคี วามหมาย
ต่่างกัันมาเรีียงร้้อยเข้้าด้้วยกััน โดยอาศััยความสััมพัันธ์์ทางเสีียงที่่�คล้้ายกััน หรืือการใช้้
คำำ�ซ้ำำ��กััน ปรากฏร่่วมกัันในตััวบท กลวิิธีีทางวาทศิิลป์์นี้้�กล่่าวได้้ว่่า เป็็นกลวิิธีีที่่�ผู้้�เขีียนใช้้สื่่�อ
แทนความคิิดหรืือประสบการณ์์ แทนปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลไปสู่่�ผู้้�อ่่านวิิธีีหนึ่่�ง โดยมีีรููป
แบบที่่�พิิเศษออกไปจากการสื่่�อแทนด้้วยความเรีียงธรรมดา ทำำ�ให้้ข้อ้ ความที่่�สื่่�อมีีจังั หวะและ
ทำำ�นองในรููปแบบเฉพาะ
การศึึกษาเรื่่�องเล่่าในศาลาแก้้วกู่่� พบกลวิิธีีทางวาทศิิลป์์การสร้้างพหุุวััฒนธรรม
ในชุุมชนสองฝั่่�งโขงจากเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่�คืือ การใช้้คำำ�สััมผััสในข้้อความ และการใช้้
บทประพัันธ์์ร้้อยกรอง แสดงให้้เห็็นถึึงความหลากหลายของวััฒนธรรมทางภาษาในเรื่่�อง
เล่่าจากเทวาลััยปางต่่าง ๆ ในศาลาแก้้วกู่่� ดัังตััวอย่่าง
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“คำำ� คม แสงหิ่่�งห้้ อ ยหรืื อ จะมาเทีี ย บแสงดาวพราวระยัั บ หมู่่�แสงดาวพราว
ระยัับบนฟ้้าหรืือจะมาเทีียบแสงเดืือนที่่�นวลใยในนภา แสงเดืือนที่่�นวลสดใสอยู่่�ในท้้องฟ้้า
ไหนจะเทีียบแสงสุุริิยาอาทิิตย์์ แสงสุุริิยาที่่�ว่่าร้้อนแดดแผดเผาไปทั่่�วโลกา ยัังมีีพระราหููที่่�
จะดัับแสงแดดแผดเผาให้้เยืือกเย็็นลงได้้ ...”
(เทวาลััยปางพระราหููอมจัันทร์์)
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เทวาลััยปางราหููอมจัันทร์์ เริ่่�มต้้นด้้วยการบอกว่่า คำำ�คม และต่่อด้้วยบทร้้อยกรอง
ลัักษณะคล้้ายร่่าย มีีข้อ้ ความเป็็นวรรค ๆ ไม่่จำำ�กัดั จำำ�นวนคำำ� แต่่และวรรคมีีคำำ�สัมั ผััสระหว่่าง
วรรค ในแต่่ละวรรคก็็มีคำี ำ�สััมผััสภายในวรรค ทั้้�งสััมผััสพยััญชนะ และสััมผััสสระ ทำำ�ให้้เกิิด
ความไพเราะมากกว่่าการเล่่าเรื่่�องด้้วยข้้อความทั่่�วไป
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ภาพประกอบที่่� 2 เทวาลััยปางราหููอมจัันทร์์ มีีการใช้้กลวิิธีีทางวาทศิิลป์์
ในเรื่่�องเล่่าจากจารึึกบนฐานเทวาลััย

160

กลวิิธีีทางภาษาการสร้้างพหุุวััฒนธรรมในชุุมชนสองฝั่่�งโขง มีีปรากฏพบมาก
ที่่�สุุดคืือ กลวิิธีีทางศััพท์์ มีีการใช้้ชื่่�อและการเรีียกชื่่�อ การเรีียกขาน การอ้้างถึึง กลวิิธีีทาง
ศััพท์์ส่่วนใหญ่่จะใช้้กัับพระพุุทธเจ้้า และเทพเจ้้า แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลที่่�
หลากหลายวััฒนธรรม นอกจากนี้้�ยัังมีีการใช้้กลวิิธีีการขยายความ เพื่่�อเน้้นส่่วนที่่�ต้้องการ
ขยายช่่ ว ยสนัั บ สนุุ น การปรากฏตัั ว หรืื อ ลัั ก ษณะบางอย่่ า งของสิ่่�งที่่�ต้้ อ งการเน้้ น ให้้ มีี
ความหมายเด่่นชััด ส่่วนการใช้้อุุปลัักษณ์์ในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่� นัับเป็็นกลวิิธีีหนึ่่�งที่่�ผู้้�จารึึก
และผู้้�มีีจิิตศรััทธาบริิจาคสร้้างเทวาลััยใช้้สื่่�อสาร เพื่่�อให้้เกิิดจิินตภาพจากเรื่่�องเล่่า และเพื่่�อ
ให้้เกิิดพลัังในการสื่่�อความหมายไปยัังผู้้�อ่่าน ในลัักษณะการพรรณนาให้้ผู้้�อ่า่ นมองเห็็นภาพ
และเข้้าใจสิ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนต้้องการกล่่าวถึึง ด้้วยการเปรีียบเทีียบและทำำ�ให้้การสื่่�อแทนความคิิด
ความเคารพ ความศรััทธาต่่อสิ่่�งที่่�นัับถืือ โดยเฉพาะพุุทธศาสนาให้้มีีความสำำ�คััญมีีสีีสัันมาก
ยิ่่�งขึ้้�น และกลวิิธีีทางวาทศิิลป์์ซึ่่�งพบการใช้้คำำ�สััมผััสในข้้อความ และการใช้้บทประพัันธ์์
ร้้อยกรอง แสดงให้้เห็็นถึึงความหลากหลายของวััฒนธรรมทางภาษาในเรื่่�องเล่่าจากเทวาลััย
ปางต่่าง ๆ ในศาลาแก้้วกู่่�
สรุุปผลการศึึกษา
การศึึกษา เรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่� : พหุุวััฒนธรรมในชุุมชนสองฝั่่�งโขง พบเรื่่�อง
เล่่าพระพุุทธเจ้้า เรื่่�องเล่่าพุุทธสาวกและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพระพุุทธเจ้้า เรื่่�องเล่่าเทพเจ้้า
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences
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เรื่่�องเล่่าจากวรรณคดีี และเรื่่�องเล่่าจากนิิทานพื้้�นบ้้านอีีสาน จากเรื่่�องเล่่าในศาลาแก้้ว
กู่่�ปรากฏความเป็็นพหุุวััฒนธรรมซึ่่�งเป็็นความหลากหลายทางวััฒนธรรม 5 ประเด็็นคืือ
1) ความหลากหลายทางความเชื่่�อมีี ความเชื่่�อทางพุุ ท ธศาสนา ความเชื่่�อพื้้�นบ้้ า น
ความเชื่่�อโหราศาสตร์์ ความเชื่่�อเรื่่�องจัักรวาล ความเชื่่�ออิิทธิิฤทธิ์์�ปาฏิิหาริิย์์ ความเชื่่�อ
เรื่่�องชาติิภพ 2) ความหลากหลายทางชีีวภาพและชาติิพัันธุ์์� พบความหลากหลายของสิ่่�งมีี
ชีีวิิตและความหลากหลายทางชาติิพัันธุ์์� 3) ความหลากหลายทางภาษา ได้้แก่่ ภาษาไทย
ภาษาบาลีี - สัั น สกฤต ภาษาอีี ส าน 4) ความหลากหลายทางประเพณีี พิิ ธีี ก รรม
และ 5) ความหลากหลายของนัักบวช
เรื่่�องเล่่าที่่�พบมากที่่�สุุดคืือ เรื่่�องเล่่าพระพุุทธเจ้้า และเรื่่�องเล่่าพุุทธสาวกและ
ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพระพุุทธเจ้้า นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า เรื่่�องเล่่าที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องกัับเทพเจ้้า
ที่่�หลากหลาย รวมทั้้�งอสููรและมารต่่าง ๆ ส่่วนใหญ่่จะเป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องเชื่่�อมโยงกัับ
พระพุุทธเจ้้า เทพเจ้้าจะช่่วยรัักษาปกป้้องคุ้้�มครอง เสริิมการบำำ�เพ็็ญบารมีีของพระพุุทธเจ้้า
จากผลการศึึกษาเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่�ดัังกล่่าวพบความหลากหลายทางวััฒนธรรม ซึ่่�งเป็็นการ
เปิิดพื้้�นที่่�ให้้ความแตกต่่างความหลากหลายทางวััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิตของผู้้�คน อััตลัักษณ์์ใน
ด้้านต่่าง ๆ ปรากฏให้้ผู้้�คนที่่�มาศึึกษา ท่่องเที่่�ยว พบเห็็น ได้้เกิิดความเข้้าใจในวิิถีีชีีวิิตของ
ผู้้�คนที่่�สะท้้อนออกมาจากจารึึกบนฐานเทวลััยในศาลาแก้้วกู่่� แสดงความเป็็นพหุุวัฒ
ั นธรรม
ในชุุมชนสองฝั่่�งโขง
ผลการศึึกษากลวิิธีที างภาษาการสร้้างพหุุวัฒ
ั นธรรมในชุุมชนสองฝั่่ง� โขง พบกลวิิธีี
ทางศััพท์์ กลวิิธีีการขยายความ กลวิิธีีการใช้้อุุปลัักษณ์์ และกลวิิธีีทางวาทศิิลป์์ กลวิิธีีทาง
ภาษาที่่�ปรากฏมากที่่�สุุดคืือ กลวิิธีีทางศััพท์์ มีีการใช้้ชื่่�อและการเรีียกชื่่�อ การเรีียกขาน
การอ้้างถึึง กลวิิธีีทางศััพท์์ส่่วนใหญ่่จะใช้้กัับพระพุุทธเจ้้า และเทพเจ้้า กลวิิธีีทางศััพท์์จะ
แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลที่่�หลากหลายวััฒนธรรม นอกจากนี้้�ยัังมีีการใช้้กลวิิธีีการ
ขยายความ เพื่่�อเน้้นส่่วนที่่�ต้้องการขยาย หรืือช่่วยสนัับสนุุนการปรากฏตััว หรืือลัักษณะ
บางอย่่างของสิ่่�งที่่�ต้้องการเน้้นให้้มีีความหมายเด่่นชััดของพระพุุทธเจ้้า พุุทธสาวก เทพเจ้้า
	ส่่วนการใช้้อุุปลัักษณ์์ในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่� นัับเป็็นกลวิิธีีหนึ่่�งที่่�ผู้้�จารึึกและ
ผู้้�มีีจิิตศรััทธาบริิจาคสร้้างเทวาลััยใช้้สื่่�อสาร เพื่่�อให้้เกิิดจิินตภาพจากเรื่่�องเล่่า และเพื่่�อให้้
เกิิดพลัังในการสื่่�อความหมายไปยัังผู้้�อ่่าน ในลัักษณะการพรรณนาให้้ผู้้�อ่่านมองเห็็นภาพ
และเข้้าใจสิ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนต้้องการกล่่าวถึึง ด้้วยการเปรีียบเทีียบและทำำ�ให้้การสื่่�อแทนความคิิด
ความเคารพ ความศรััทธาต่่อสิ่่�งที่่�นัับถืือ โดยเฉพาะพุุทธศาสนาให้้มีีความสำำ�คััญมีีสีีสัันมาก
ยิ่่�งขึ้้�น และกลวิิธีีทางวาทศิิลป์์ซึ่่�งพบการใช้้คำำ�สััมผััสในข้้อความ และการใช้้บทประพัันธ์์
ร้้อยกรอง แสดงให้้เห็็นถึึงความหลากหลายของวััฒนธรรมทางภาษาในเรื่่�องเล่่าจากเทวาลััย
ปางต่่าง ๆ ในศาลาแก้้วกู่่�
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อภิิปรายผลการศึึกษา
เรื่่�องเล่่าในศาลาแก้้วกู่่� : พหุุวัฒ
ั นธรรมในชุุมชนสองฝั่่ง� โขง เป็็นการศึึกษาเรื่่�องเล่่า
จากจารึึกบนฐานเทวาลััยปางต่่าง ๆ ในศาลาแก้้วกู่่� จัังหวััดหนองคาย เนื้้�อหาส่่วนใหญ่่ที่่�พบ
มากที่่�สุุดคืือเรื่่�องเล่่าพระพุุทธเจ้้า เป็็นเรื่่�องราวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพุุทธประวััติตั้้�ิ งแต่่ประสููติจิ นถึึง
ปริินิิพพาน ตลอดจนเรื่่�องเล่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพุุทธสาวก และบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องสััมพัันธ์์กัับ
พระพุุทธเจ้้า เป็็นส่่วนหนึ่่�งของพุุทธประวััติใิ นพระพุุทธศาสนา รองลงมาคืือเรื่่�องเล่่าเทพเจ้้า
ตามคติิของศาสนาพราหมณ์์-ฮิินดูู เรื่่�องเล่่าจากวรรณคดีี นิิทานพื้้�นบ้้านอีีสานและสุุภาษิิต
คำำ�สอน สอดคล้้องกัับ อรอนงค์์ ฤทธิ์์�ฤาชััย (2560) ศึึกษาเรื่่�อง ความหมายในรููปปั้้�นศาลา
แก้้วกู่่� ผลการศึึกษาพบว่่า ศาลาแก้้วกู่่�สร้้างขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2521 เกิิดจากแรงบัันดาลใจของ
หลวงปู่่�บุุญเหลืือ สุุรีีรััตน์์ ตามความเชื่่�อว่่าหลัักคำำ�สอนทุุกศาสนาสามารถนำำ�มาผสมผสานได้้
โดยเฉพาะศาสนาฮิินดููและศาสนาพุุทธ รููปแบบของรููปปั้้�นจึึงออกมาเป็็นแนวเทพฮิินดูู
แต่่ก็มี็ ส่ี ว่ นของศาสนาพุุทธอยู่่�ด้้วย รููปปั้้�นในศาลาแก้้วกู่่�ได้้แฝงความหมาย คติิธรรมคำำ�สอน
ด้้านศาสนา ด้้านคำำ�สอน และด้้านวรรณกรรม ด้้านศาสนาประกอบด้้วยความหมายที่่�เป็็น
พุุทธประวััติิ เทวประวััติิ ด้้านคำำ�สอนประกอบด้้วย คำำ�สอน ปริิศนาธรรม และคติิสอนใจ
ด้้านวรรณกรรมประกอบด้้วยตำำ�นานพื้้�นบ้้านอีีสาน และวรรณคดีีอื่่�น ๆ นอกจากนี้้�มีีรููปปั้้�น
บางส่่วนที่่�แฝงไว้้ด้้วยความหมายทั้้�งสองด้้านทั้้�งด้้านศาสนาและวรรณกรรม
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่า มีีเรื่่�องเล่่าที่่�มีีเนื้้�อหาเกี่่�ยวข้้องกัับเทพเจ้้าที่่�หลากหลาย รวมทั้้�ง
อสููรและมารต่่าง ๆ เรื่่�องเล่่าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทพเจ้้าและอสููรทั้้�งหลายส่่วนใหญ่่จะเป็็นเรื่่�องที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับพระพุุทธเจ้้า ช่่วยรัักษาปกป้้องคุ้้�มครอง เสริิมการบำำ�เพ็็ญบารมีีของพระพุุทธเจ้้า
จากผลการศึึกษาเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่�ดัังกล่่าวพบความหลากหลายทางวััฒนธรรม ซึ่่�งเป็็นการ
เปิิดพื้้�นที่่�ให้้ความแตกต่่างความหลากหลายทางวััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิตของผู้้�คน อััตลัักษณ์์ใน
ด้้านต่่าง ๆ ปรากฏให้้ผู้้�คนที่่�มาศึึกษา ท่่องเที่่�ยว พบเห็็น ได้้เกิิดความเข้้าใจในวิิถีีชีีวิิตของ
ผู้้�คนที่่�สะท้้อนออกมาจากจารึึกบนฐานเทวลััยในศาลาแก้้วกู่่� แสดงความเป็็นพหุุวัฒ
ั นธรรม
ในชุุมชนสองฝั่่�งโขง
ความหลากหลายทางวััฒนธรรมในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่� ส่่วนใหญ่่จะเป็็นเรื่่�องราว
ทางพุุทธศาสนาที่่�ผสมผสานกัับศาสนาพราหมณ์์-ฮิินดูู ความเป็็นคนไทย และความเป็็น
ท้้องถิ่่�นอีีสาน เป็็นเรื่่�องเล่่าที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างอารมณ์์ร่ว่ มและช่่วยควบคุุมความประพฤติิของ
คนในสัังคม รัักษาความสามััคคีีกลมเกลีียวในสัังคมพหุุวััฒนธรรม ส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศอื่่�น ๆ โดยเฉพาะในชุุมชนชายแดนสองฝั่่�งโขง ระหว่่าง
ประเทศไทยกัับสาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ซึ่่�งเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�
ที่่�หลากหลายให้้อยู่่�ร่ว่ มกัันได้้ โดยมีีการปรัับเปลี่่�ยนอััตลัักษณ์์ไปตามบริิบทต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผลการวิิจััยนี้้� มีีความสอดคล้้องในบริิบทของความสััมพัันธ์์ในชุุมชนชายแดนสองฝั่่�งโขง
แต่่มีีความแตกต่่างกัันในลัักษณะของการถ่่ายทอดเรื่่�องเล่่าจากงานวิิจััยของ พรสวรรค์์
ศิิริกัิ ญ
ั จนาภรณ์์ (2562: 1-20) ซึ่่�งวิิจัยั เรื่่�องเล่่าไทย-ลาว กัับความสััมพัันธ์์ของชุุมชนสองฝั่่ง�
โขง มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษารููปแบบเรื่่�องเล่่า ประเภทเรื่่�องเล่่า และวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์
ของชุุมชนสองฝั่่ง� โขงที่่�สะท้้อนจากเรื่่�องเล่่าในอำำ�เภอท่่าลี่่� จัังหวััดเลย ประเทศไทย และเมืือง
แก่่นท้้าว แขวงไซยะบููลีี สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว ผลการวิิจัยั พบว่่า เรื่่�องเล่่า
มีีการถ่่ายทอด 4 รููปแบบคืือ มุุขปาฐะ ลายลัักษณ์์ จิิตรกรรมฝาผนััง และพิิธีกี รรม จำำ�แนกได้้
4 ประเภท คืือ เรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับสถานที่่�ชื่่�อบ้้านนามเมืือง วััตถุุศักั ดิ์์�สิิทธิ์์� บุุคคลและพิิธีกี รรม
ความเชื่่�อและประเพณีี ในด้้านความสััมพัันธ์์สองฝั่่�งโขงพบว่่า ในยุุคก่่อนอาณานิิคม เรื่่�อง
เล่่ามีีบทบาทต่่อการอธิิบายพื้้�นที่่�กายภาพและภููมิินิิเวศวััฒนธรรม การสร้้างบ้้านแปงเมืือง
การกำำ�เนิิดชาติิพันั ธุ์์� และการสร้้างพื้้�นที่่�ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ร่ว่ มเพื่่�อยึึดโยงผู้้�คนสองฝั่่ง� ต่่อมาหลัังจาก
ที่่�แม่่น้ำำ��เหืืองและแม่่น้ำำ��โขงแบ่่งแยกความเป็็นพลเมืืองไทยและลาว กระบวนการสร้้างชาติิ
ส่่งผลให้้ผู้้�คนสองฝั่่ง� เป็็นพลเมืืองของสองประเทศ แต่่เรื่่�องเล่่าก็็ยังั คงสะท้้อนสำำ�นึกึ ร่่วมทาง
ประวััติศิ าสตร์์และชาติิพันั ธุ์์�เดีียวกััน มีีปฏิิสัมั พัันธ์์และมีีพื้้�นที่่�พิิธีกี รรมร่่วมกัันเหนืือพรมแดน
รััฐชาติิไทย-ลาว
อย่่างไรก็็ตามความพยายามในการสร้้างเรื่่�องเล่่าในชุุมชนสองฝั่่�งโขง ซึ่่�งมีีกลวิิธีี
ในการนำำ�เสนอเรื่่�องเล่่าที่่�หลากหลาย แต่่ต่่างก็็มีีวััตถุุประสงค์์ร่่วมกัันคืือ เพื่่�อสร้้างความ
สััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�ที่่�หลากหลายทางวััฒนธรรม ซึ่่�งมีีความเคลื่่�อนไหว ปรัับเปลี่่�ยน
ไปมา ตามบริิบทต่่าง ๆ ในบริิเวณชุุมชนชายแดนสองฝั่่�งโขง สอดคล้้องกัับคำำ�อธิิบายของ
ชููศัักดิ์์� ภััทรกุุลวณิิชย์์ (2552: 19) ว่่า ความหลากหลายทางวััฒนธรรมนั้้�นต้้องควบคู่่�ไป
กัับความเสมอภาคเท่่าเทีียมกััน แต่่ความหลากหลายทางวััฒนธรรมที่่�ว่่าก็็มิิได้้มีีเพีียงหนึ่่�ง
เดีียวเช่่นกััน มีีการแปรเปลี่่�ยนสภาพไปตามเงื่่�อนไขการเปลี่่�ยนแปลงทางสัังคม สามารถ
แบ่่งออกเป็็น 3 ลัักษณะคืือ หลอมรวมความหลากหลายเป็็นหนึ่่�ง (Homogeneity/
Uniformity) ประนอมปรองดองความหลากหลาย (Diversity) และ ผสมผสานพัันทาง
(Hybridity)
กลวิิธีีทางภาษาการสร้้างพหุุวััฒนธรรมในชุุมชนสองฝั่่�งโขง มีีปรากฏมากที่่�สุุด
คืือ กลวิิธีีทางศััพท์์ มีีการใช้้ชื่่�อและการเรีียกชื่่�อ การเรีียกขาน การอ้้างถึึง กลวิิธีีทาง
ศััพท์์ส่่วนใหญ่่จะใช้้กัับพระพุุทธเจ้้า และเทพเจ้้า แสดงความสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลที่่�
หลากหลายวััฒนธรรม นอกจากนี้้�ยัังมีีการใช้้กลวิิธีีการขยายความ เพื่่�อเน้้นส่่วนที่่�ต้้องการ
ขยาย หรืือช่่วยสนัับสนุุนการปรากฏตััว หรืือลัักษณะบางอย่่างของสิ่่�งที่่�ต้้องการเน้้นให้้มีี
ความหมายเด่่นชััดของพระพุุทธเจ้้า พุุทธสาวก เทพเจ้้า ส่่วนการใช้้อุุปลัักษณ์์ในเรื่่�องเล่่า
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ศาลาแก้้วกู่่�นัับเป็็นกลวิิธีีหนึ่่�งที่่�ผู้้�จารึึกและผู้้�มีีจิิตศรััทธาบริิจาคสร้้างเทวาลััยใช้้สื่่�อสาร
เพื่่�อให้้เกิิดจิินตภาพจากเรื่่�องเล่่า และเพื่่�อให้้เกิิดพลัังในการสื่่�อความหมายไปยัังผู้้�อ่่าน
ในลัักษณะการพรรณนาให้้ผู้้�อ่่านมองเห็็นภาพ และเข้้าใจสิ่่�งที่่�ผู้้�เขีียนต้้องการกล่่าวถึึง
ด้้วยการเปรีียบเทีียบและทำำ�ให้้การสื่่�อแทนความคิิด ความเคารพ ความศรััทธาต่่อสิ่่�งที่่�
นัับถืือ โดยเฉพาะพุุทธศาสนาให้้มีีความสำำ�คััญมีีสีีสัันมากยิ่่�งขึ้้�น และกลวิิธีีทางวาทศิิลป์์ซึ่่�ง
พบการใช้้คำำ�สัมั ผััสในข้้อความ และการใช้้บทประพัันธ์์ร้อ้ ยกรอง แสดงให้้เห็็นถึึงปฏิิสัมั พัันธ์์
ระหว่่างกลุ่่�มคนที่่�หลากหลาย ทั้้�งจิินตนาการ ความคิิด ความเชื่่�อ โดยใช้้กลวิิธีีทางภาษา
ในการนำำ�เสนอเรื่่�องเล่่าจากเทวาลััยปางต่่าง ๆ ในศาลาแก้้วกู่่� ดัังคำำ�อธิิบายของ อภิิญญา
เฟื่่�องฟููสกุุล (2548: 47) ว่่า วััฒนธรรมเป็็นเรื่่�องของระบบคุุณค่่าร่่วมของสัังคมที่่�ถููกเรีียนรู้้�
ส่่งผ่่านและถ่่ายทอดได้้ ซึ่่�งมีีทั้้�งสิ่่�งที่่�เป็็นความคิิด อารมณ์์ความรู้้�สึึกที่่�ผููกติิดอยู่่�กัับความคิิด
และพฤติิกรรมที่่�แปรความคิิดออกมาเป็็นการกระทำำ� จึึงมีีทั้้�งด้้านที่่�เป็็นนามธรรมคืือ
ตััวระบบคิิด โลกทััศน์์หรืือความเชื่่�อ ซึ่่�งแสดงออกเป็็นรููปธรรมได้้ในหลายลัักษณะ ตั้้�งแต่่
วััตถุุสิ่่�งของเครื่่�องใช้้ สิ่่�งก่่อสร้้าง งานศิิลปะ สอดคล้้องกัับ เกษม เพ็็ญภิินัันท์์ (2552: 17)
ในประเด็็นความหลากหลายทางวััฒนธรรมว่่า วััฒนธรรมกำำ�หนดหรืือกำำ�กับั บุุคลิิกภาพทาง
สัังคมและการดำำ�รงอยู่่�ของมนุุษย์์ ผ่่านภาษา อารมณ์์ ความรู้้�สึกึ ความรู้้� ความคิิด ความเชื่่�อ
ความเป็็นสุุนทรีียะ ลัักษณะทางเชื้้�อชาติิ เผ่่าพัันธุ์์� ศาสนา และขนบธรรมเนีียมประเพณีี
สภาวการณ์์เช่่นนี้้�ทำำ�ให้้นััยยะทางวััฒนธรรมมีีเนื้้�อหาที่่�หลากหลาย
การสร้้างเทวาลััยปางต่่าง ๆ ในศาลาแก้้วกู่่� ส่่วนใหญ่่จะเป็็นการร่่วมกัันสร้้างของ
นัักบุุญที่่�มาเที่่�ยวออกศรััทธาสร้้างร่่วมกัับสำำ�นัักพุุทธมามกะสมาคม จัังหวััดหนองคาย
ดัังคำำ�นำำ�ในหนัังสืือประวััติิสถานที่่�ศาลาแก้้วกู่่� (สำำ�นัักพุุทธมามกะสมาคม, ม.ป.ป: คำำ�นำำ�)
ที่่�กล่่าวไว้้ว่่า พระพุุทธรููป พระเทวรููปแต่่ละปาง สร้้างขึ้้�นด้้วยคณะศิิษย์์ต่่างประเทศ
ในประเทศ ร่่วมทั้้�งนัักบุุญที่่�มาเที่่�ยวชมในประเทศ และจากต่่างประเทศ เกิิดจากแรง
ศรััทธาของนัักบุุญที่่�หลากหลายร่่วมกัันก่่อสร้้าง โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อเทิิดทููนชาติิ ศาสนา
พระมหากษััตริิย์์ ส่่งเสริิมความเชื่่�อถืือของชาวพุุทธให้้มั่่�นคงต่่อศาสนา ส่่งเสริิมและ
ปฏิิสัังขรณ์์ปููชนีียวััตถุุให้้รุ่่�งเรืืองสืืบไป
ความหลากหลายทางวััฒนธรรมในเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่� ส่่วนใหญ่่จะเป็็นเรื่่�องราว
ทางพุุทธศาสนาที่่�ผสมผสานกัับศาสนาพราหมณ์์ และความเป็็นท้้องถิ่่�นอีีสานที่่�ช่่วยเสริิม
สร้้างอารมณ์์ร่่วมและช่่วยควบคุุมความประพฤติิของคนในสัังคม รัักษาความสามััคคีีกลม
เกลีียวในสัังคมพหุุวััฒนธรรม ส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศไทยกัับประเทศอื่่�น ๆ
โดยเฉพาะในชุุมชนสองฝั่่�งโขง ซึ่่�งเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ที่่�หลากหลายให้้อยู่่�ร่่วม
กััน โดยมีีการปรัับเปลี่่�ยนอััตลัักษณ์์ไปตามบริิบทต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ด้้วยความเข้้าใจที่่�ดีี
ต่่อกัันในปััจจุุบัันและสืืบต่่อไปในอนาคต
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ข้้อเสนอแนะ
1) ควรมีีการศึึกษาบทบาทของเรื่่�องเล่่าศาลาแก้้วกู่่�กัับการศึึกษาในประเด็็นทาง
สัังคมอื่่�น ๆ เพื่่�อแสดงให้้เห็็นความสััมพัันธ์์ทางสัังคมในชุุมชนชายแดนที่่�ปรัับเปลี่่�ยนไปตาม
กาลเวลา
2) ควรมีีการศึึกษาจารึึกที่่�ปรากฏเรื่่�องเล่่าในศาสนสถานและสถานที่่�ท่อ่ งเที่่�ยวต่่าง ๆ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวที่่�แสดงความหลากหลายทางวััฒนธรรม
เพื่่�อสนัับสนุุนการอยู่่�ร่่วมกัันในความเป็็นพหุุวััฒนธรรมได้้อย่่างมีีความสุุข
3) นอกจากการศึึกษาเรื่่�องเล่่าที่่�มีีความเป็็นพหุุวััฒนธรรมจากลายลัักษณ์์แล้้ว
ควรมีีการศึึกษาเรื่่�องเล่่าจากมุุขปาฐะ เพื่่�อได้้เห็็นปฏิิบััติิการและความสััมพัันธ์์ในสัังคมได้้
ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
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บทคัดย่อ

การมีีคำำ�หลายความหมายเป็็นปรากฏการณ์์ปกติิในภาษาธรรมชาติิ คำำ�ว่่า ໄດ້້ ใน
ภาษาลาวเป็็นอีีกคำำ�หนึ่่�งที่่�เป็็นคำำ�หลายความหมาย บทความนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อจำำ�แนก
ความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ ในภาษาลาว และศึึกษากระบวนการปริิชานที่่�ทำำ�ให้้มีีการขยาย
ความหมายต้้นแบบของคำำ�ว่่า ໄດ້້ ออกเป็็นความหมายประจำำ�คำำ� และความหมายทาง
ไวยากรณ์์ โดยใช้้แนวคิิดและทฤษฎีีทางอรรถศาสตร์์ปริิชาน ข้้อมููลที่่�นำำ�มาศึึกษาเป็็น
ข้้อความสั้้�นที่่�มีีคำำ�ว่่า ໄດ້້ ปรากฏอยู่่� โดยได้้จาก พจนานุุกรมลาว-ลาว แบบเรีียนภาษา
ลาว และคลัังคำำ�ภาษาลาว ผลการศึึกษาพบว่่า ความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ มีี 9 ความหมาย
จััดเป็็นความหมายประจำำ�คำำ� 2 ความหมาย ได้้แก่่ ‘ได้้มาครอบครอง’ และ ‘ได้้โอกาส
กระทำำ�’ จััดเป็็นความหมายทางไวยากรณ์์ 7 ความหมาย ได้้แก่่ ‘ได้้ทำำ�แล้้ว’ ‘ก่่อผล’
‘สััมฤทธิิผล’ ‘สามารถ’ ‘สามารถตามบริิบท’ ‘อนุุญาตให้้ทำำ�’ และ ‘เป็็นไปได้้’ กระบวนการ
ปริิชานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขยายความหมายมีีทั้้�งหมด 3 กระบวนการ ได้้แก่่ กระบวนการ
อุุปลัักษณ์์ กระบวนการนามนััย และการกลายเป็็นอััตวิิสััย
คำำ�สำำ�คััญ: ภาษาลาว อรรถศาสตร์์ปริิชาน พหุุนััย คำำ�หลายความหมาย ได้้

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

167

The Meaning of /dâi/ in Lao: A Cognitive
Semantic Study
Thananan Trongdee

Department of Thai and Eastern Languages, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Mahasarakham University
E-mail: trongdeethananan@gmail.com
Received: May 10, 2020
Revised: July 31, 2020
Accepted: August 5, 2020

Abstract

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

Having polysemes is a normal phenomenon in natural languages.
For example, the word /dâi/ ‘acquire’ is one of the polysemes in Lao. Based
on the cognitive semantic approach, this study aims to subcategorize the
meanings of /dâi/ in Lao and to study the cognitive processes for semantic
extension of the prototypical senses of /dâi/, yielding lexical definitions and
grammatical meanings. The short texts containing /dâi/ are gathered from
Lao-Lao dictionaries, Lao textbooks, and Lao Corpus. The findings show that
/dâi/ has nine meanings. There are two lexical meanings, i.e. ‘to posses’
and ‘to possess a chance to do something. In addition, there are seven
grammatical meanings, i.e. ‘to have something done, ‘accomplish’, ‘achieve’,
‘ability’, ‘ability according to contexts’, ‘permission’ and ‘possibility’
The semantic extension of the prototypical meaning is activated by three
cognitive processes, i.e. metaphor, metonymy, and subjectification.
Keywords: Lao Language, Cognitive Semantics, Polysemy, Polyseme, /dâi/
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บทนำ�

การที่่�ภาษามีีคำำ�หลายความหมาย (polyseme) เป็็นปรากฏการณ์์ธรรมชาติิที่่�เกิิด
ขึ้้�นกัับภาษาต่่าง ๆ ตััวอย่่างคำำ�หลายความหมายในภาษาไทย เช่่น คำำ�ว่่า เอา ดัังปรากฏใน
การศึึกษาของจิิรััชย์์ หิิรััญรััศ (2550) พบว่่ามีีความหมายถึึง 9 ความหมาย และสามารถ
จััดกลุ่่�มความหมายเหล่่านั้้�นเป็็นประเภทของความหมายได้้ 3 ประเภท ได้้แก่่ ความหมาย
ประจำำ�คำำ� เช่่น ‘ย้้ายวััตถุุมาไว้้กัับตััว’ ‘ต้้องการ’ และ ‘มีีเพศสััมพัันธ์์’ เป็็นต้้น ความหมาย
ทางไวยากรณ์์ เช่่น ‘ทำำ�ให้้เกิิด’ และความหมายทางวััจนปฏิิบััติิ เช่่น ‘ตั้้�งใจเลืือก’ และ
‘ตััดบท’ เป็็นต้้น
	คำำ� หลายความหมายมีี ลัั ก ษณะต่่ า งจากคำำ�พ้้ อ ง (homonym) โดยคำำ� หลาย
ความหมายจะมีีความหมายแต่่ละความหมายสััมพัันธ์์กััน ตััวอย่่างคำำ�หลายความหมายใน
ภาษาไทย เช่่น คำำ�ว่่า ตก ในถ้้อยคำำ� พระอาทิิตย์์กำำ�ลัังตก ราคาทองคำำ�ตก ลููกบอลตกน้ำำ��
และ ลิิงตกต้้นไม้้ คำำ�ว่่า ตก ในถ้้อยคำำ�เหล่่านี้้�เป็็นคำำ�กริิยาทั้้�งหมด และแม้้จะมีีความหมาย
แตกต่่างกัันตามบริิบทของการปรากฏของคำำ� แต่่คำำ�ว่า่ ตก ในแต่่ละบริิบทยัังคงความหมาย
บางอย่่างร่่วมกัันจึึงถููกจััดให้้เป็็นคำำ�หลายความหมาย ส่่วนคำำ�พ้้องนั้้�นเป็็นคำำ�คนละคำำ�แต่่
มีีรููปเขีียนและรููปเสีียงพ้้องกััน จึึงมีีความหมายของแต่่ละคำำ�ไม่่สััมพัันธ์์กััน เช่่น คำำ�ว่่า เขา
ในถ้้อยคำำ�ว่่า เขาขึ้้�นเขาไปหาเขา ถ้้อยคำำ�นี้้�มีีคำ�ที่่�
ำ เขีียนเหมืือนกัันและอ่่านออกเสีียงเหมืือน
กัันว่่า เขา อยู่่�สามคำำ� ได้้แก่่ เขา ที่่�เป็็นคำำ�บุุรุุษสรรพนาม เขา ที่่�เป็็นคำำ�นามหมายถึึง ‘ภููเขา’
และ เขา ที่่�เป็็นคำำ�นามหมายถึึง ‘เขาสััตว์์’ เห็็นได้้ว่่า คำำ�ว่่า เขา ทั้้�งสามคำำ� ไม่่มีีความหมาย
ร่่วมกัันแต่่อย่่างใดจึึงจััดให้้คำำ�ว่า่ เขา ทั้้�งสามคำำ�นี้้�เป็็นคำำ�พ้อ้ ง อนึ่่�ง คำำ�พ้อ้ งยัังมีีอีกี 2 ประเภท
ได้้แก่่ คำำ�พ้้องรููป (homograph) เช่่น เพลา กัับ เพลา (เพ-ลา) คำำ�สองคำำ�นี้้�อ่่านต่่างกัันแต่่
เขีียนเหมืือนกัันจึึงจััดเป็็นคำำ�พ้้องรููป และคำำ�พ้้องเสีียง (homophone) เช่่น กานต์์ กัับ กาล
คำำ�สองคำำ�นี้้�เขีียนต่่างกัันแต่่อ่่านเหมืือนกัันจึึงจััดเป็็นคำำ�พ้้องเสีียง
	คำำ�ว่่ า ໄດ້້ ‘ได้้ ’ ในภาษาลาวสามารถจัั ด ให้้ เ ป็็ น คำำ� หลายความหมาย
ดัังได้้ข้้อมููลเบื้้�องต้้นจากพจนานุุกรมภาษาลาวของทองคำำ� อ่่อนมะนีีสอน (2008: 364)
ซึ่่�งได้้ให้้ความหมายไว้้ ดัังนี้้�
	ສາມາດ.
ໄດ້້ ກ. ເປັັນຄໍໍາກິິລິິຍາບອກອະດີີດ ດັ່່� ງໄດ້້ ເຮັັດ, ໄດ້້ ທຳຳ�, ໄດ້້ ເວົ້້�າ, ເປັັນຄໍໍາອະນຸຸ ຍາດ ດັ່່� ງກິິນ
ໄດ້້ , ນອນໄດ້້ , ໄປໄດ້້ . ເປັັນຄຳຳ�ບອກຄວາມສາມາດ ດັ່່� ງເວົ້້�າໄດ້້ , ອ່່ານໄດ້້ , ຂຽນໄດ້້ .”
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“ได้้ ก. เอามาเป็็นของตััว ดั่่�งได้้มา, เป็็นประโยชน์์ ดั่่�งรายได้้, ถึึง, ประสบ, สามารถ.
ได้้ ก. เป็็นคำำ�กริิยาบอกอดีีต ดั่่�งได้้ทำำ�, ได้้ทำำ�, ได้้พููด, เป็็นคำำ�อนุุญาต ดั่่�งกิินได้้,
นอนได้้, ไปได้้. เป็็นคำำ�บอกความสามารถ ดั่่�งพููดได้้, อ่่านได้้, เขีียนได้้.”
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	ข้้อมููลเบื้้�องต้้นจากพจนานุุกรมดัังกล่่าวแสดงให้้เห็็นว่่าคำำ�ว่่า ໄດ້້ มีีความหมาย
ประจำำ�คำำ�หลายความหมาย ได้้แก่่ ‘เอามาเป็็นของตััว’ ‘เป็็นประโยชน์์’ ‘ถึึง’ ‘ประสบ’ และ
‘สามารถ’ มีีความหมายทางไวยากรณ์์ ดัังเช่่น ‘เป็็นคำำ�กริิยาบอกอดีีต’ ‘เป็็นคำำ�อนุุญาต’
และ ‘เป็็นคำำ�บอกความสามารถ’
การศึึกษาคำำ�หลายความหมายของนัักวิิชาการในปััจจุุบันั มัักใช้้ทฤษฎีีและแนวคิิด
ทางด้้านอรรถศาสตร์์ปริิชาน (Cognitive Semantics) มาวิิเคราะห์์ ดัังเช่่น งานของ
จิิรััชย์์ หิิรััญรััศ (2550) ดัังที่่�ได้้กล่่าวถึึงแล้้วข้้างต้้น ซึ่่�งได้้ระบุุว่่าความหมายต่่าง ๆ ของ
คำำ�ว่่า เอา มีีความสััมพัันธ์์กัันในแบบของการแผ่่รัังสีีในแบบเครืือข่่าย โดยมีีความหมาย
ว่่ า ‘ย้้ า ยวัั ต ถุุ ม าไว้้ กัั บ ตัั ว ’ เป็็ น ความหมายต้้ น แบบและเป็็ น ความหมายศูู น ย์์ ก ลาง
ความหมายอื่่�นๆ ทุุ ก ความหมายจะขยายออกมาจากความหมายต้้ น แบบดัั ง กล่่ า ว
การขยายความหมายออกเป็็นหลายความหมายนั้้�นเกิิดจากกระบวนการทางปริิชาน ซึ่่�งพบ
ว่่ามีี 2 กระบวนการ ได้้แก่่ กระบวนการนามนััย (metonymy) และกระบวนการกลายเป็็น
คำำ�ไวยากรณ์์ (grammaticalization)
บทความนี้้�เป็็นการศึึกษาความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ ‘ได้้’ ในภาษาลาวด้้วยการ
ใช้้ทฤษฎีีและแนวคิิดทางด้้านอรรถศาสตร์์ปริิชานมาวิิเคราะห์์ โดยได้้แนวทางการศึึกษา
โดยเฉพาะจากงานของโสรััจ เรืืองมณีี (2553) ที่่�ได้้ศึึกษาคำำ�ว่่า được ‘ได้้’ ในภาษา
เวีียดนาม ซึ่่�งโสรััจใช้้เกณฑ์์การจำำ�แนกความหมายจำำ�แนกได้้เป็็น 12 ความหมาย และจััดกลุ่่�ม
ความหมายเหล่่ านั้้�นเป็็ นประเภทของความหมายได้้ 2 ประเภท ได้้ แก่่ ความหมาย
ประจำำ�คำำ�ที่่�เป็็นความหมายต้้นแบบรวมทั้้�งความหมายประจำำ�คำำ�ที่่�ขยายออกไปรวมเป็็น
5 ความหมาย และความหมายทางไวยากรณ์์ 7 ความหมาย ส่่วนกระบวนการการขยาย
ความหมายเป็็นหลายความหมายนั้้�นพบว่่าเกิิดจากกระบวนการทางปริิชาน 3 กระบวนการ
ได้้แก่่ กระบวนการอุุปลัักษณ์์ (metaphor) กระบวนการนามนััย และกระบวนการกลาย
เป็็นคำำ�ไวยากรณ์์
บทความนี้้�จะศึึกษาความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ ‘ได้้’ ในภาษาลาว จากข้้อมููลที่่�
รวบรวมจากพจนานุุกรมลาว-ลาว แบบเรีียนภาษาลาว และคลัังคำำ�ภาษาลาว เพื่่�อจำำ�แนก
ว่่า ໄດ້້ ‘ได้้’ มีีความหมายใดบ้้าง และจำำ�นวนเท่่าใด ด้้วยการใช้้เกณฑ์์การจำำ�แนกความ
หมาย โดยมีีเจ้้าของภาษาซึ่่�งเป็็นผู้้�สอนภาษาลาวในระดัับอุุดมศึึกษามาเป็็นผู้้�ช่่วยอธิิบาย
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ความหมาย เมื่่�อได้้จำำ�แนกความหมายแล้้ว ผู้้�เขีียนจะได้้นำำ�ความหมายแต่่ละความหมาย
มาพิิจารณาว่่าความหมายใดเป็็นความหมายต้้นแบบ จากนั้้�นจึึงจััดกลุ่่�มความหมายที่่�
เหลืือว่่าเป็็นความหมายประจำำ�คำำ� หรืือเป็็นความหมายทางไวยากรณ์์ แล้้วจึึงวิิเคราะห์์ว่่า
ความหมายแต่่ละความหมายเกิิดจากกระบวนการทางปริิชานกระบวนการใดบ้้าง เนื้้�อหา
ของบทความนี้้�จะลำำ�ดัับจากการทบทวนทฤษฎีีและแนวคิิดทางอรรถศาสตร์์ปริิชานที่่�
เกี่่�ยวข้้อง จากนั้้�นจึึงจะนำำ�เสนอผลการวิิเคราะห์์ต่่อไป
วััตถุุประสงค์์การวิิจััย
1. เพื่่�อจำำ�แนกความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ ‘ได้้’ ในภาษาลาว
2. เพื่่�อศึึกษากระบวนการขยายความหมายต้้นแบบของคำำ�ว่่า ໄດ້້ ‘ได้้’ ในภาษา
ลาวออกเป็็นความหมายประจำำ�คำำ� และความหมายทางไวยากรณ์์ต่่าง ๆ
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ทฤษฎีีและแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทฤษฎีีและแนวคิิดที่่�สำำ�คััญมีี 5 ประการ ได้้แก่่ อรรถศาสตร์์ปริิชาน เกณฑ์์ความ
หมายต้้นแบบ (prototypical meaning) การจำำ�แนกความหมายด้้วยแนวคิิดพหุุนััยอย่่าง
มีีหลัักการ (principled polysemy) ทฤษฎีีพหุุนััย 4 ประเภท (four categories of
polysemy) และแนวคิิดการกลายเป็็นคำำ�ไวยากรณ์์
1. อรรถศาสตร์์ปริิชาน
		คำำ�ว่า่ ปริิชาน เป็็นศััพท์์บัญ
ั ญััติขิ องคำำ�ว่า่ cognition โดยราชบััณฑิิตยสถาน
(2553: 68) ให้้ความหมายว่่า “การเรีียนรู้้�หรืือการจััดระบบสรรพสิ่่�งที่่�ได้้รัับรู้้�ทางประสาท
สััมผััสเป็็นองค์์ความรู้้�และเก็็บไว้้ในสมอง” ส่่วนคำำ�ว่่า กระบวนการปริิชาน (cognitive
process) ราชบััณฑิิตยสถาน (2553: 70) ให้้ความหมายว่่า
		
“กระบวนการเรีียนรู้้�ซึ่่�งเริ่่�มจากการรัับรู้้�สรรพสิ่่�งทางประสาทสััมผััส
หลัังจากนั้้�นมีีการสร้้างมโนทััศน์์ (concept) จากการรัับรู้้�สิ่่�งต่่าง ๆ หลายครั้้�ง
เช่่น เมื่่�อเด็็กเห็็นแมวหลาย ๆ ครั้้�งก็็เริ่่�มมีีภาพของแมวในสมองซึ่่�งเป็็นภาพทั่่�วไป
ไม่่เหมืือนกัับภาพของแมวแต่่ละตััวที่่�มีีลักั ษณะเฉพาะ ภาพที่่�สร้้างขึ้้�นหรืือมโนทััศน์์
เช่่นนี้้�จะถููกโยงให้้สััมพัันธ์์กัับมโนทััศน์์อื่่�น ๆ กลายเป็็นระบบมโนทััศน์์ ระบบ
มโนทััศน์์หลายระบบมีีความสััมพัันธ์์กัันและรวมกัันเป็็นองค์์ความรู้้�ซึ่่�งถููกเก็็บไว้้
ในสมอง
		
ภาษามีีบทบาทสำำ�คััญในกระบวนการปริิชาน เพราะเป็็นตััวแทนของ
มโนทััศน์์ เมื่่�อใดก็็ตามที่่�มนุุษย์์สร้้างมโนทััศน์์ขึ้้�น เมื่่�อนั้้�นมนุุษย์์จะสร้้างคำำ�ที่่�เรีียก
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มโนทััศน์์นั้้�นด้้วย ระบบมโน	ทัั ศ น์์ จึึ ง ประกอบด้้ ว ยคำำ�ศัั พ ท์์ ที่่�สัั ม พัั น ธ์์ กัั น และ
องค์์ความรู้้�ของสัังคมจะเกิิดขึ้้�นไม่่ได้้หากมนุุษย์์ไม่่มีภี าษาที่่�เป็็นตััวแทนของระบบ
มโนทััศน์์และใช้้สื่่�อมโนทััศน์์หรืือสืืบทอดมโนทััศน์์ไปยัังสมาชิิกอื่่�น ๆ ในสัังคม”

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

	สำำ�หรัับงานของนัักอรรถศาสตร์์ปริิชานนั้้�น นัันทนา วงษ์์ไทย (2562: 2) กล่่าวว่่า
“นัักอรรถศาสตร์์ปริิชานไม่่ได้้สนใจศึึกษาความหมายของรููปภาษา แต่่สนใจศึึกษาความ
หมายในฐานะที่่�เป็็นเครื่่�องมืือในการทำำ�ความเข้้าใจโครงสร้้างมโนทััศน์์และการสร้้าง
มโนทััศน์์ คำำ�ถามของนัักอรรถศาสตร์์ปริิชานคืือ ความหมายของรููปภาษาเปิิดเผยให้้เห็็น
ระบบมโนทััศน์์ของมนุุษย์์ได้้อย่่างไร โดยใช้้ภาษาเป็็นเครื่่�องมืือเพื่่�อช่่วยให้้เข้้าใจการทำำ�งาน
ของระบบมโนทััศน์์”
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2. เกณฑ์์ความหมายต้้นแบบ
		
เกณฑ์์ความหมายต้้นแบบที่่�นัักอรรถศาสตร์์ปริิชานนำำ�มาใช้้เป็็นเกณฑ์์
ที่่�ไทเลอรส์์และอีีวานส์์ (Tylers & Evans, 2003 อ้้างถึึงในนัันทนา วงษ์์ไทย, 2562: 95)
เสนอไว้้ว่่ามีี 5 ประการโดยได้้ยกกรณีีคำำ�ว่่า over ในภาษาอัังกฤษมาเป็็นตััวอย่่าง ดัังนี้้�
1) การเป็็นความหมายแรกที่่�พบในประวัั ติิของคำำ�นั้้�น (earliest attested
meaning) คำำ�ว่่า over มีีความสััมพัันธ์์กัับคำำ�ว่่า upan ในภาษาสัันสกฤตที่่�หมายความว่่า
‘สููงกว่่า’ ทั้้�งสองคำำ�ล้ว้ นแสดงความสััมพัันธ์์ทางพื้้�นที่่�ที่่�สิ่่�งโคจรอยู่่�สููงกว่่าที่่�หมาย จึึงกล่่าวได้้
ว่่าความหมาย ‘เหนืือ’ เป็็นความหมายต้้นแบบของคำำ�ว่่า over
2) การมีีความเด่่นในเครืือข่่ายทางความหมาย (predominance in the semantic
network) ความหมายต้้นแบบต้้องเป็็นความหมายที่่�มีีความสััมพัันธ์์หรืือเกี่่�ยวข้้องกัับ
ความหมายอื่่�น ๆ ที่่�อยู่่�ในเครืือข่่ายความหมายเป็็นส่่วนใหญ่่ ความหมายของ over
ซึ่่�งมีีความหมายจำำ�นวน 15 ความหมายนั้้�น ส่่วนใหญ่่เกี่่�ยวข้้องกัับความหมายว่่า ‘เหนืือ’
จึึงกล่่าวได้้ว่่าความหมาย ‘เหนืือ’ เป็็นความหมายต้้นแบบของคำำ�ว่่า over
3) การประกอบเข้้ากัับคำำ�ประเภทอื่่�น (use in composite form) คำำ�ว่่า
over ที่่�มีีความหมาย ‘เหนืือ’ สามารถประกอบเข้้ากัับคำำ�นามเพื่่�อสร้้างคำำ�ประสม เช่่น
overcoat หรืือประกอบเข้้ากัับคำำ�กริิยา เช่่น look over จึึงกล่่าวได้้ว่่าความหมาย ‘เหนืือ’
เป็็นความหมายต้้นแบบของคำำ�ว่่า over
4) การมีีความสััมพัันธ์์กัับบุุพบทอื่่�น (relation to other particles) คำำ�ว่่า over
ที่่�มีีความหมาย ‘เหนืือ’ มีีความสััมพัันธ์์กัับบุุพบทอื่่�นโดยจััดเป็็นกลุ่่�มได้้ ได้้แก่่ above,
over, under, below จึึงกล่่าวได้้ว่่าความหมาย ‘เหนืือ’ เป็็นความหมายต้้นแบบของ
คำำ�ว่่า over
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5) การคาดการณ์์การขยายความหมายไปสู่่�ความหมายอื่่�น ๆ ได้้ง่่าย (ease
of predicting sense extension) ความหมายใด ๆ ของคำำ�นั้้�นที่่�สามารถถููกขยายไป
เป็็นความหมายอื่่�นอีีกได้้ง่่ายกว่่า ความหมายนั้้�นมีีความเป็็นไปได้้มากที่่�จะเป็็นความหมาย
ต้้นแบบ ความหมาย ‘เหนืือ’ ถููกขยายความหมายไปสู่่�ความหมายอื่่�น ๆ ได้้ง่่าย จึึงกล่่าวได้้
ว่่าความหมาย ‘เหนืือ’ เป็็นความหมายต้้นแบบของคำำ�ว่่า over
3. การจำำ�แนกความหมายด้้วยแนวคิิดพหุุนััยอย่่างมีีหลัักการ
แนวคิิดพหุุนััยอย่่างมีีหลัักการเป็็นแนวคิิดของไทเลอรส์์และอีีวานส์์ (Tylers &
Evans, 2003อ้้างถึึงในโสรััจ เรืืองมณีี, 2553: 29-32) นัักอรรถศาสตร์์ปริิชานนำำ�มาใช้้
ในการจำำ�แนกความหมายของคำำ�หลายความหมาย โดยมีีเกณฑ์์ 3 ประการ ได้้แก่่
1) เกณฑ์์ด้้ า นความหมาย (meaning criterion) ความหมายนั้้�นต้้ อ งเป็็ น
ความหมายพิิเศษที่่�เพิ่่�มเติิมเข้้ามาซึ่่�งไม่่สามารถพบได้้ในความหมายอื่่�น ๆ เช่่น
		
		

a) Time flies when you’re having fun.
b) Last night at the fair the time seemed to whiz by.

ความหมายของคำำ�ว่่า time ใน a) หมายถึึง ‘ช่่วงเวลา’ ส่่วนใน b) time
หมายถึึง ‘จุุดของเวลา’ ดัังนั้้�น จึึงเป็็นความหมายพิิเศษต่่างกััน
2) เกณฑ์์ด้้านการทำำ�ให้้มโนทััศน์์แจ่่มชััด (concept elaboration criterion)
ความหมายนั้้�นมีี ข้้ อ จำำ�กัั ด ในการเลืื อ กคำำ�ที่่�มีี ค วามหมายบางประเภทมาปรากฏร่่ ว ม
(semantic selection restriction) ทำำ�ให้้ปรากฏเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะของความหมาย
นั้้�น ๆ เช่่น
		
		

a) Time flies when you’re having fun.
c) The time has vanished.
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	คำำ�ว่่า time ใน a) และ c) มีีข้้อจำำ�กััดในการเลืือกคำำ�ที่่�มีีความหมายบางประเภท
มาปรากฏร่่วมต่่างกััน เป็็นการทำำ�ให้้มโนทััศน์์ต่่างกัันอย่่างแจ่่มชััด
3) เกณฑ์์ด้า้ นไวยากรณ์์ (grammatical criterion) ความหมายบางประการปรากฏ
ในโครงสร้้างทางวากยสััมพัันธ์์ในบางโครงสร้้างซึ่่�งต่่างจากความหมายอื่่�น หรืือมีีลักั ษณะทาง
ไวยากรณ์์ที่่�ต่่างออกไป เช่่น
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*d) A time raced by.
e) A time will come when we’ll finally have to address global
warming.

	คำำ�ว่่า time ใน d) ไม่่สามารถมีี article A แต่่ time ใน e) มีี article A ได้้ เพราะ
เป็็นความหมายพิิเศษต่่างออกไป
4. ทฤษฎีีพหุุนััย 4 ประเภท
		
ทฤษฎีี พ หุุ นัั ย 4 ประเภทเป็็ น ทฤษฎีี ข องไรเมอร์์ (Riemer, 2005
อ้้างถึึงในโสรััจ เรืืองมณีี, 2553: 32-38) ไรเมอร์์นำำ�มาใช้้อธิิบายกระบวนการปริิชาน
ในการขยายความหมายของคำำ� ประกอบด้้ วย 4 กระบวนการ โดยได้้ ใช้้ กรณีี คำำ�ที่่�มีี
ความหมายเกี่่�ยวกัับ ‘การกระทบและมีีผลต่่อกััน’ เช่่นคำำ�ว่่า hit, smash, touch, strike
เป็็นต้้น มาประกอบการอธิิบาย ซึ่่�งสามารถนำำ�มากล่่าวโดยสัังเขปได้้ ดัังนี้้�
1) กระบวนการอุุปลัักษณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับความหมายแก่่น (metaphor application
to core meaning) กระบวนการอุุปลัักษณ์์เป็็นการลดความเป็็นต้้นแบบให้้มากขึ้้�น เช่่น

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)
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a) A thought has struck me.
b) A rock has struck me.

‘ความคิิดอย่่างหนึ่่�งกระตุุกฉััน’
‘หิินก้้อนหนึ่่�งมากระทบฉััน’

	คำำ�ว่่า strike ถููกนำำ�ไปใช้้กัับ thought ซึ่่�งมีีความหมายเป็็นนามธรรมและไม่่ใช่่
สิ่่�งของ ทำำ�ให้้ความหมายของ strike ลดความเป็็นต้้นแบบมากขึ้้�น จึึงเรีียกว่่าเกิิดกระบวนการ
อุุปลัักษณ์์
กระบวนการอุุปลัักษณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับความหมายแก่่น ปรากฏในกระบวนการขยาย
ความหมายของคำำ�ว่่า được ‘ได้้’ ในภาษาเวีียดนามซึ่่�งมีีความหมายแก่่นหรืือความหมาย
ต้้นแบบว่่า ‘ได้้ (สิ่่�งของ) มาครอบครอง’ ผ่่านกระบวนการอุุปลัักษณ์์ โดยปรากฏว่่าสิ่่�งที่่�ได้้
มานั้้�นไม่่ใช่่สิ่่�งของ เช่่น ‘ฉัันได้้ที่่�สามในห้้อง’ ‘คุุณฮวาได้้ลูกู สาว’ และ ‘ของนั้้�นได้้ราคาดีีมาก’
เป็็นต้้น (โสรััจ เรืืองมณีี, 2553: 166)
2) กระบวนการนามนััยแบบเน้้นผลลััพธ์์ (effect metonymy) กระบวนการ
นามนััยแบบนี้้�เป็็นการนำำ�ผลลััพธ์์มารวมกัับความหมายต้้นแบบเดิิม เช่่น
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c) The soldier struck the head from the body.
‘ทหารตััดหััว (ศััตรูู) ออกจากร่่าง’

	คำำ�กริิยา strike ในตััวอย่่างไม่่ได้้หมายความว่่า ‘กระทบ’ เท่่านั้้�นแต่่ยังั เป็็นการนำำ�
ผลลััพธ์์มารวมกัับความหมายต้้นแบบเดิิมด้้วย กล่่าวคืือ มีีการนำำ�ส่่วนย่่อยที่่�เป็็นผลลััพธ์์มา
รวมด้้วย จึึงเรีียกว่่าเป็็นกระบวนการนามนััยแบบเน้้นผลลััพธ์์
กระบวนการนามนััยแบบเน้้นผลลััพธ์์ ปรากฏในกระบวนการขยายความหมาย
ของคำำ�ว่่า được ‘ได้้’ ในภาษาเวีียดนาม ซึ่่�งมีีความหมายแก่่นหรืือความหมายต้้นแบบว่่า
‘ได้้ (สิ่่�งของ) มาครอบครอง’ พบว่่าผ่่านกระบวนการนามนััยเป็็นความหมายว่่า ‘ชนะ’ เช่่น
‘ฟุุตบอลระหว่่างไทยกัับเวีียดนาม ใครชนะ’ เป็็นต้้น (โสรััจ เรืืองมณีี, 2553: 169)
3) กระบวนการนามนััยแบบอาศััยบริิบท (contextual metonymy) กระบวนการ
นามนััยแบบนี้้�เป็็นการขยายความหมายด้้วยบริิบทเฉพาะ เช่่น
		
		

d) I’ve knocked some girls in my time.
‘ฉัันได้้ทุุบสาวจำำ�นวนหนึ่่�งในชีีวิิตฉััน’

		
		

e) Just then the squall struck up.
‘บััดเดี๋๋�ยวนั้้�น ลมกระโชกก็็พุ่่�งขึ้้�น’
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	คำำ�กริิยา knock ในตััวอย่่างจะมีีความหมายว่่า ‘ทุุบตีี’ เมื่่�อกล่่าวถึึงในบริิบทของ
การทะเลาะหรืือต่่อสู้้�กััน แต่่จะมีีความหมายว่่า ‘มีีสััมพัันธ์์ทางเพศ’ เมื่่�อกล่่าวถึึงในบริิบท
ของการมีีเพศสััมพัันธ์์
กระบวนการนามนััยแบบอาศััยบริิบท ปรากฏในกระบวนการขยายความหมาย
ของคำำ�ว่่า được ‘ได้้’ ในภาษาเวีียดนาม ซึ่่�งมีีความหมายแก่่นหรืือความหมายต้้นแบบว่่า
‘ได้้ (สิ่่�งของ) มาครอบครอง’ พบว่่าผ่่านกระบวนการนามนััยแบบอาศััยบริิบทกลายเป็็น
ความหมายว่่า ‘มีีสััมพัันธ์์ทางเพศ’ ซึ่่�งเป็็นการได้้บางอย่่างจากสตรีี เช่่น ‘เขาได้้เธอแล้้ว’
เป็็นต้้น (โสรััจ เรืืองมณีี, 2553: 173)
4) กระบวนการนามนััยแบบเน้้นส่่วนประกอบย่่อย (constituent metonymy)
กระบวนการนามนััยแบบนี้้�เป็็นการขยายความหมายโดยการนำำ�เพีียงส่่วนประกอบย่่อยหนึ่่�ง
ของความหมายต้้นแบบมาใช้้ เช่่น
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	คำำ�กริิยา strike ในตััวอย่่างไม่่ได้้หมายความว่่า ‘กระทบ’ แต่่อย่่างใด เป็็นแต่่เพีียง
แสดงทิิศทางการเคลื่่�อนที่่�ซึ่่�งเป็็นเพีียงส่่วนประกอบย่่อยของความหมายต้้นแบบเท่่านั้้�น
จึึงเป็็นกระบวนการนามนััยแบบเน้้นส่่วนประกอบย่่อย ยิ่่�งกว่่านั้้�นยัังได้้เปลี่่�ยนประเภทคำำ�
กริิยามาเป็็นอกรรมกริิยาด้้วย
กระบวนการนามนััยแบบเน้้นส่่วนประกอบย่่อย ปรากฏในกระบวนการขยายความ
หมายของคำำ�ว่า่ được ‘ได้้’ ในภาษาเวีียดนาม ซึ่่�งมีีความหมายแก่่นหรืือความหมายต้้นแบบ
ว่่า ‘ได้้ (สิ่่�งของ) มาครอบครอง’ พบว่่าผ่่านกระบวนการนามนััยแบบเน้้นส่่วนประกอบย่่อย
โดยนำำ�เพีียงความหมายว่่า ‘ได้้กระทำำ�บางอย่่าง’ และ ‘ผลลััพธ์์ของการได้้กระทำำ�บางอย่่าง’
มาใช้้ในความหมายว่่า ‘ใช้้ได้้’ เช่่น cái nảy được rổi đấy ‘อัันนี้้�ใช้้ได้้แล้้วล่่ะ’ เป็็นต้้น
(โสรััจ เรืืองมณีี, 2553: 175)
อนึ่่�ง กระบวนการปริิชานในการขยายความหมายของคำำ� สามารถดำำ�เนิินการ
ต่่อเนื่่�องกัันเป็็น 2 กระบวนการได้้ ดัังที่่�โสรััจ เรืืองมณีี (2553: 177) ยกกรณีีที่่�คำำ�ว่่า ‘ได้้’
ในภาษาเวีียดนาม ซึ่่�งมีีความหมายแก่่นหรืือความหมายต้้นแบบว่่า ‘ได้้ (สิ่่�งของ) มาครอบ
ครอง’ ผ่่านกระบวนการขยายความหมายเป็็น ‘ได้้ครอบครองโอกาสในการกระทำำ�อย่่างใด
อย่่างหนึ่่�ง’ ดัังนี้้�
		
		

f) tôi được ba cuổn sách
‘ฉัันได้้หนัังสืือสามเล่่ม’
g) tôi được gặp Lan ở Hà Nội ‘ฉัันได้้เจอลานที่่�ฮานอย’
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ความหมายของ được ในประโยค f) เป็็นความหมายต้้นแบบเพราะหมายถึึงว่่า
‘ได้้ (สิ่่�งของ) มาครอบครอง’ แต่่ความหมายของ được ในประโยค g) ถููกลดความหมาย
ต้้นแบบลงจึึงถืือว่่าเป็็นกระบวนการอุุปลัักษณ์์ มีีความหมายว่่า ‘ได้้ครอบครองเหตุุการณ์์’
แล้้วผ่่านกระบวนการนามนััยอีีกครั้้�งหนึ่่�งจึึงเหลืือเพีียงส่่วนประกอบย่่อยว่่า ‘ได้้ครอบครอง
โอกาสในการกระทำำ�อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง’ เท่่านั้้�น
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5. แนวคิิดการกลายเป็็นคำำ�ไวยากรณ์์
		คำำ�ว่่ า การกลายเป็็ น คำำ� ไวยากรณ์์ (grammaticalization) นั้้�น
ราชบััณฑิิตยสภา (2560: 198) ได้้ให้้ความหมายว่่า
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“การที่่�คำำ�เนื้้�อหาเปลี่่�ยนแปลงจนกลายเป็็นคำำ�ไวยากรณ์์หรืือคำำ�หน้้าที่่�1 หรืือตััวบ่่งชี้้�
ทางไวยากรณ์์ ตััวอย่่างคำำ�กริิยากลายเป็็นคำำ�บุุพบท เช่่น จาก ใน เขาจากเธอไป
อย่่างไม่่มีีวัันกลัับ กลายเป็็นคำำ�บุุพบท จาก ใน จากข้้อมููลทั้้�งหมด สรุุปได้้ว่่า..
	คำำ�นามกลายเป็็นคำำ�บุพุ บท เช่่น ของ ใน ฉัันกำำ�ลังั จะไปซื้้�อของ กลายเป็็นคำำ�บุพุ บท
ของ ใน หนัังสืือของฉัันหายไปเล่่มหนึ่่�ง คำำ�นาม การ ซึ่่�งหมายถึึง งาน สิ่่�งหรืือ
เรื่่�องที่่�ทำำ� เช่่น ใน ไม่่เอาการเอางาน กลายเป็็นหน่่วยคำำ�ที่่�เป็็นตััวบ่่งชี้้�คำำ�นามธรรม
หรืืออาการนามที่่�แปลงมาจากคำำ�กริิยา เช่่น การกิิน การทำำ�งาน การพััฒนา
	คำำ�กริิยา going to ‘ไป’ กลายเป็็นตััวบ่่งชี้้�อนาคตกาล เช่่น I’m going to finish
it next week.”
		
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับกระบวนการกลายเป็็นคำำ�ไวยากรณ์์ที่่�นัักอรรถศาสตร์์
ปริิชานนำำ�มาใช้้อธิิบายกรณีีที่่�ปรากฏในภาษาต่่าง ๆ นอกจากจะใช้้ทฤษฎีีพหุุนัยั 4 ประเภท
ของไรเมอร์์ (Riemer, 2005) ดัังที่่�ได้้กล่่าวถึึงแล้้ว ยัังได้้ใช้้แนวคิิดกระบวนการกลายเป็็น
อััตวิิสััย (subjectification) ของทรอกอท (Traugott, 1989) ด้้วย
		
แนวคิิดของทรอกอท (Traugott, 1989 อ้้างถึึงในโสรััจ เรืืองมณีี, 2553:
191) กล่่าวโดยสัังเขปได้้ว่่า คำำ�ซึ่่�งมีีความหมายประจำำ�คำำ�อยู่่�เดิิม เมื่่�อปรากฏในบริิบทบาง
บริิบทจะมีีความหมายรอง หรืือความหมายข้้างเคีียงซึ่่�งเป็็นความหมายเชิิงวััจนปฏิิบััติิ
ความหมายนี้้�ได้้จากการอนุุมาน (inference) และเรีียกอีีกชื่่�อหนึ่่�งว่่า ความหมายเชิิงการใช้้
(usage based) เนื่่�องจากเป็็นความหมายอนุุมานได้้จากการใช้้รููปภาษานั้้�นในสถานการณ์์
จริิง เมื่่�อกาลเวลาผ่่านไป ความหมายเชิิงวััจนปฏิิบััติซึ่่�ิ งเป็็นความหมายรองของรููปภาษาจะ
พััฒนากลายเป็็นความหมายประจำำ�คำำ�ซึ่่�งเป็็นความหมายหลัักของรููปภาษานั้้�น...การพััฒนา
ไปสู่่�ความหมายใหม่่ที่่�เกิิดจากความเชื่่�อทััศนคติิส่ว่ นบุุคคลต่่อถ้้อยความที่่�กล่่าวขึ้้�นของผู้้�พููด
เป็็นสิ่่�งที่่�ทรอกอทเรีียกว่่า “การกลายเป็็นอััตวิิสััย”
กรณีีที่่�แสดงว่่า be going to มีีแนวโน้้มที่่�จะกลายเป็็นคำำ�ไวยากรณ์์ในเวลาต่่อ
มานั้้�นมีีหลัักฐานปรากฏในประโยคที่่�ทรอกอท (Traugott, 2005 อ้้างถึึงในโสรััจ เรืืองมณีี,
2553: 192) ยกมาดัังนี้้�
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คำำ�เนื้้�อหาเป็็นคำำ�ที่่�มีีความหมายชััดเจนในตััวเอง ได้้แก่่ คำำ�นาม คำำ�กริิยา คำำ�คุุณศััพท์์ คำำ�วิิเศษณ์์ เช่่น เด็็ก ข้้าว โรงเรีียน เดิิน ทำำ�งาน
เหลืือเกิิน (ราชบััณฑิิตยสภา, 2560: 108) ส่่วนคำำ�ไวยากรณ์์เป็็นคำำ�ที่่�มีีความหมายทางไวยากรณ์์ แต่่ไม่่มีีความหมายประจำำ�คำ�ำ หรืือ
ความหมายเนื้้�อหา ทำำ�หน้้าที่่�แสดงความสััมพัันธ์์ทางวากยสััมพัันธ์์ ได้้แก่่ คำำ�กำำ�กัับนาม คำำ�บุุพบท ตััวกำำ�หนด คำำ�ช่่วยกริิยา และคำำ�
สัันธาน เช่่น ใน ที่่� ของ และ แต่่ นี้้� นั้้�น (ราชบััณฑิิตยสภา, 2560: 198)
1
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h) The council sat upon it, and were going to order a search
of all the houses about the town. ‘สภาได้้ถกกัันในเรื่่�องนั้้�น
และกำำ�ลัังไปสั่่�งการค้้นทุุกบ้้านรอบ ๆ เมืือง’

หลัักฐานประโยคนี้้�ปรากฏในเอกสารประวััติขิ องกษััตริิย์ช์ ารลส์์ ก่่อนปีี ค.ศ. 1680
แสดงให้้เห็็นว่่า ความหมายของ be going to ซึ่่�งเป็็นความหมายแสดงการเคลื่่�อนที่่�มา
แต่่เดิิม กำำ�ลัังเปลี่่�ยนแปลงให้้เป็็นความหมายทางไวยากรณ์์มากขึ้้�น เพราะ be going to
ปรากฏในบริิบทที่่�เอื้้�อให้้อนุุมานความหมายตามอััตวิิสัยั ว่่ามีีความหมายแสดงเวลาในอนาคต
ต่่อมาภายหลััง be going to ได้้กลายเป็็นคำำ�แสดงหน้้าที่่�ทางไวยากรณ์์อย่่างสมบููรณ์์
เพราะสามารถปรากฏร่่วมกัับประธานที่่�เป็็นสิ่่�งไม่่มีีชีีวิิตและเคลื่่�อนที่่�ไม่่ได้้ เช่่น
		
		

i) It seems as if it were going to rain.
‘มัันดููเหมืือนกัับว่่าฝนกำำ�ลัังจะตก’
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แนวคิิดกระบวนการกลายเป็็นอััตวิิสััยและกระบวนการนามนััย ได้้ถููกนำำ�ไปใช้้
เพื่่�ออธิิบายกระบวนการกลายเป็็นคำำ�ไวยากรณ์์ของคำำ�ว่่า được ‘ได้้’ ที่่�กลายมาเป็็น
ตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะในภาษาเวีียดนาม ซึ่่�ง โสรััจ เรืืองมณีี (2553: 175) พบว่่า được บ่่งชี้้�ทััศน
ภาวะ 4 ประเภท ได้้แก่่ ทััศนภาวะแสดงความสามารถ (ability) เช่่น Tôi viết tiểng Việt
được. ‘ฉัันเขีียนภาษาเวีียดนามได้้’ ทััศนภาวะแสดงความสามารถที่่�เกิิดขึ้้�นเพราะบริิบท
แวดล้้อม (potentiality) เช่่น Vì thởi thết tốt nên tôi đi bộ ngắm phong cánh
được. ‘เพราะอากาศดีี ฉัันจึึงเดิินชมทััศนีียภาพได้้’ ทััศนภาวะการอนุุญาต (permission)
เช่่น Món ăn này ăn được. ‘อาหารนี้้�กิินได้้’ และทััศนภาวะความเป็็นไปได้้ (possibility)
เช่่น Cái nào cũng mua được. ‘อัันไหนก็็ซื้้�อได้้’ โสรััจ เรืืองมณีี (2553: 196) กล่่าวว่่า
ระดัับของการเป็็นอััตวิิสััยของการบ่่งชี้้�ทััศนภาวะความเป็็นไปได้้จะเข้้มข้้นที่่�สุุด ส่่วนระดัับ
ของการเป็็นอััตวิิสััยน้้อยที่่�สุุดคืือการบ่่งชี้้�ทััศนภาวะความสามารถ
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วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
	วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััยมีีขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. รวบรวมข้้ อมูู ลซึ่่�งเป็็ นข้้ อความที่่�มีี คำำ�ว่่า ໄດ້້ จากพจนานุุ กรมของทองคำำ�
อ่่อนมะนีีสอน (2008) พจนานุุกรมของมหาสิิลา วีีระวงส์์ (2006) แบบเรีียนภาษาลาวของ
กระทรวงศึึกษาธิิการและกีีฬา ฐานข้้อมููลภาษาเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (Southeast Asia
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Languages Library Corpus) เฉพาะส่่วนที่่�เป็็นภาษาลาวจากเว็็บไซต์์ www.sealang.net
(2020) ซึ่่�งได้้รวบรวมข้้อความภาษาลาวมาจากอิินเตอร์์เน็็ต
2. แยกข้้อมููลซึ่่�งเป็็นข้้อความที่่�มีีคำำ�ว่่า ໄດ້້ เฉพาะคำำ�ที่่�เป็็นคำำ�มููล (simple word)
มาจำำ�นวน 1,000 ข้้อความ
3. จำำ�แนกความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ โดยใช้้เกณฑ์์ความหมายต้้นแบบ และเกณฑ์์
พหุุนััยอย่่างมีีหลัักการของไทเลอรส์์และอีีวานส์์ (Tylers & Evans, 2003) โดยมีีผู้้�ช่่วย
ซึ่่�งเป็็นเจ้้าของภาษาลาว 2 ท่่าน
4. จััดกลุ่่�มความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ เป็็น 2 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ความหมายประจำำ�คำำ�
และความหมายทางไวยากรณ์์
5. วิิเคราะห์์กระบวนการขยายความหมายต้้นแบบของคำำ�ว่่า ໄດ້້ โดยใช้้ทฤษฎีี
พหุุนััย 4 ประเภทของไรเมอร์์ (Riemer, 2005) และแนวคิิดกระบวนการกลายเป็็นอััตวิิสััย
ของทรอกอท (Traugott, 1989)
6. นำำ�เสนอผลการศึึกษาความหมายและการขยายความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້
ในภาษาลาวแบบพรรณนาวิิเคราะห์์
ความหมายและการขยายความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ ในภาษาลาว
ความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ จำำ�แนกตามเกณฑ์์ความหมายต้้นแบบ และเกณฑ์์
พหุุนัยั อย่่างมีีหลัักการของไทเลอรส์์และอีีวานส์์ (Tylers & Evans, 2003) พบว่่ามีีความหมาย
ต้้นแบบและความหมายที่่�ขยายจากความหมายต้้นแบบ รวมเป็็น 8 ความหมาย สามารถ
จััดกลุ่่�มได้้เป็็น 2 ประเภท ได้้แก่่ ความหมายประจำำ�คำำ� และความหมายทางไวยากรณ์์
ส่่วนกระบวนการขยายความหมายต้้นแบบของคำำ�ว่่า ໄດ້້ เมื่่�อวิิเคราะห์์ด้้วยทฤษฎีีพหุุนััย
4 ประเภทของไรเมอร์์ (Riemer, 2005) และแนวคิิดกระบวนการกลายเป็็นอััตวิิสััยของ
ทรอกอท (Traugott, 1989) พบว่่ามีีอยู่่�หลายกระบวนการ ดัังจะได้้กล่่าวต่่อไป

1.1 คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘ได้้ (สิ่่�งของ) มาครอบครอง’
	คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘ได้้ (สิ่่�งของ) มาครอบครอง’ ถืือได้้ว่่าเป็็นความหมาย
ต้้นแบบ เพราะพบว่่าพจนานุุกรมภาษาลาวจะให้้ความหมายนี้้�เป็็นความหมายแรกเสมอ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

1. ความหมายประจำำ�คำำ�และกระบวนการขยายความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້
ความหมายประจำำ�คำำ�ของคำำ�ว่่า ໄດ້້ มีีจำำ�นวน 2 ความหมาย และมีีกระบวนการ
ขยายความหมาย ดัังจะกล่่าวต่่อไปนี้้�
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เช่่น ในพจนานุุกรมของกระทรวงศึึกษาธิิการ (2505) มหาสิิลา วีีระวงส์์ (2006) และทองคำำ�
อ่่อนมะนีีสอน (2008) อีีกทั้้�งในงานของเอนฟีีลด์์ (Enfield, 2004) ซึ่่�งได้้ศึกึ ษาการกลายเป็็น
คำำ�ไวยากรณ์์ของคำำ�ว่า่ ‘ได้้’ ที่่�ปรากฏหลัังกริิยาอื่่�นในภาษาเอเชีียอาคเนย์์ ได้้แก่่ ภาษาเขมร
ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเวีียดนาม และภาษาม้้ง เห็็นว่่าความหมายพื้้�นฐานของคำำ�นี้้�แปล
ได้้ว่่า ‘acquire, obtain, get’
	คำำ�ว่่า ‘ได้้’ ในความหมายต้้นแบบมีีลัักษณะทางไวยากรณ์์คืือเป็็นคำำ�กริิยาสกรรม
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกริิยาหลัักของภาคแสดง ดัังตััวอย่่างที่่� (1) - (2)
(1) ທ້້ າວເລ ໄດ້້ ເງີີນ ມາ ສາມ ລ້້ ານ ກີີບ.
นายเล ได้้ เงิิน มา สาม ล้้าน กีีบ
‘นายเลได้้เงิินมาสามล้้านกีีบ’
(2) ເງີີນ ທີ່່� ໄດ້້ ຈາກ ການຂາຍຮູູ ປແຕ້້ ມ ເຫຼົ່� ່ າ ນີ້້� ຈະ ບໍໍລິິຈາກ.
เงิิน ที่่� ได้้ จาก การขายรููปวาด เหล่่า นี้้� จะ บริิจาค
‘เงิินที่่�ได้้จากการขายภาพวาดเหล่่านี้้�จะบริิจาค’
เมื่่�อพิิจารณาตััวอย่่างที่่� (1) ในด้้านความหมายจะเห็็นได้้ว่่า ผู้้�รัับประโยชน์์
(recipient) คืือ ທ້້ າວເລ เป็็นมนุุษย์์ ผู้้�ร่่วมแกนกลาง (theme) คืือ ເງີີນ เป็็นสิ่่�งของ
และผู้้�ทำำ� (agent) เป็็นผู้้�ให้้สิ่่�งของนั้้�นเป็็นมนุุษย์์ แต่่ไม่่แสดงในรููปประโยค ส่่วนตััวอย่่างที่่�
(2) มีีลัักษณะด้้านความหมายไม่่ต่่างกััน
ความหมายต้้ น แบบดัั ง กล่่ า วนี้้�ถูู ก นำำ� ไปขยายความหมายด้้ ว ยกระบวนการ
อุุปลัักษณ์์ ดัังพบได้้ในตััวอย่่างที่่� (3) - (4)

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

(3) ນາງເມຍໂອດີີນາ ໄດ້້ ທີ່່� ສອງ.
นางเมีียโอดีีนา ได้้ ที่่�สอง
‘นางเมีียโอดีีนาได้้ที่่�สอง’
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(4) ທ້້ າວບຸຸ ນມີີ ໄດ້້ ລູູ ກສາວ.
นายบุุญมีี ได้้ ลููกสาว
‘นายบุุญมีีได้้ลููกสาว’
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เมื่่�อพิิจารณาตััวอย่่างที่่� (3) - (4) ในด้้านความหมายจะเห็็นได้้ว่่า ผู้้�รัับประโยชน์์
เป็็นมนุุษย์์ แต่่สิ่่�งที่่�ได้้ไม่่ใช่่สิ่่�งของจริิง ๆ แต่่กลัับเป็็นสิ่่�งนามธรรม และเป็็นมนุุษย์์ตามลำำ�ดับั
ดัังนั้้�นเมื่่�อความหมายต้้นแบบได้้ถููกลดระดัับลง จึึงถืือว่่าผ่่านกระบวนการอุุปลัักษณ์์ตาม
ทฤษฎีีพหุุนััย 4 ประเภทของไรเมอร์์ (Riemer, 2005)
1.2 คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘ได้้โอกาสกระทำำ�’
	คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘ได้้โอกาสกระทำำ�’ นี้้� มีีลัักษณะทางไวยากรณ์์คืือเป็็น
คำำ�กริิยาที่่�ต้้องตามด้้วยคำำ�กริิยากระทำำ� (action verb) จึึงมีีความหมายว่่า ‘ได้้โอกาสกระทำำ�
กริิยาอื่่�น ๆ’ และทำำ�หน้้าที่่�เป็็นกริิยาหลัักของภาคแสดงดัังตััวอย่่างที่่� (5) - (6)
(5) ບຸຸ ນມີີ ໄດ້້ ໄປ ທ່່ ຽວ ສວນສະນຸຸ ກ ເພາະ ສອບເສັັງ ແລ້້ ວ ແລ້້ ວ.
บุุญมีี ได้้ ไป เที่่�ยว สวนสนุุก เพราะ การสอบ เสร็็จ แล้้ว
‘บุุญมีีได้้ไปเที่่�ยวสวนสนุุกเพราะการสอบเสร็็จแล้้ว’
(6) ຄົົນໜຸ່່� ມ ໜ້້ ອຍ ຄົົນ ຈະ ໄດ້້ ເຂົ້້� າ ເປັັນ ທະຫານ.
คนหนุ่่�ม น้้อย คน จะ ได้้ เข้้า เป็็น ทหาร
‘คนหนุ่่�มน้้อยคนจะได้้เข้้าเป็็นทหาร’
เมื่่�อพิิจารณาในด้้านความหมายจะเห็็นได้้ว่า่ ประธานเป็็นทั้้�งผู้้�กระทำำ�และเป็็นผู้้�รับั
ประโยชน์์อีกี ทั้้�งเป็็นมนุุษย์์ สิ่่�งที่่�ได้้รับั ไม่่ใช่่สิ่่�งของ แต่่เป็็นเหตุุการณ์์ด้ว้ ยเหตุุที่่�มีลัี กั ษณะทาง
ไวยากรณ์์และลัักษณะทางความหมายแตกต่่างจากความหมายต้้นแบบดัังกล่่าว จึึงตััดสิินได้้
ว่่า ความหมาย ‘ได้้โอกาสกระทำำ�’ เป็็นความหมายที่่�แยกออกจากความหมายต้้นแบบตาม
เกณฑ์์แยกความหมายของไทเลอรส์์และอีีวานส์์ (Tylers & Evans, 2003)
เมื่่�อพิิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้้วพบว่่าผ่่านกระบวนการอุุปลัักษณ์์
เนื่่�องจากสิ่่�งที่่�ได้้รับั ไม่่ใช่่สิ่่�งของจริิง ๆ แต่่เป็็นเหตุุการณ์์ และยัังได้้ผ่า่ นกระบวนการนามนััย
แบบเน้้นส่่วนประกอบย่่อยด้้วย เพราะ ‘ได้้โอกาสกระทำำ�’ เป็็นเพีียงส่่วนประกอบย่่อยของ
เหตุุการณ์์ทั้้�งหมด
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2. ความหมายทางไวยากรณ์์และกระบวนการขยายความหมาย
ความหมายทางไวยากรณ์์ของคำำ�ว่า่ ໄດ້້ มีีจำำ�นวน 7 ความหมาย และมีีกระบวนการ
ขยายความหมาย ดัังจะกล่่าวต่่อไปนี้้�
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2.1 คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘ได้้ทำำ�แล้้ว’
	คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘ได้้ทำำ�แล้้ว’ มีีลัักษณะทางไวยากรณ์์คืือเป็็นคำำ�กริิยา
ช่่วย และทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวบ่่งชี้้�การณ์์ลักั ษณะสมบููรณ์์2 (completive) ดัังตััวอย่่างที่่� (7) - (8)
(7) ງານແຈກລາງວັັນອົົສກາ ຄັ້້� ງທີີ 77 ໄດ້້ ສະເຫຼີີ� ຍ ຜົົນ ແລ້້ ວ.
งานแจกรางวััลออสการ์์ ครั้้�งที่่� 77 ได้้ เฉลย ผล แล้้ว
‘งานมอบรางวััลออสการ์์ ครั้้�งที่่� 77 ได้้ประกาศผลแล้้ว’
(8) ຜູ້້�ສຳຳ�ຫຼຼວດ ຢັ່່�ງແທກ ໄດ້້ ຄົ້້� ນພົົບ ບໍ່່� ອາຍແກັັສທຳຳ�ມະຊາດ.
ผู้้�สำำ�รวจ หยั่่�งวััด ได้้ ค้้นพบ บ่่อก๊๊าซธรรมชาติิ
‘ผู้้�สำำ�รวจใต้้น้ำ��ำ ได้้ค้้นพบบ่่อก๊๊าซธรรมชาติิ’
เมื่่�อพิิจารณาในด้้านความหมายจะเห็็นได้้ว่่า ประธานที่่�เป็็นผู้้�กระทำำ�เป็็นทั้้�ง
สิ่่�งที่่�ไม่่มีีชีีวิิตและสิ่่�งมีีชีีวิิตและสิ่่�งที่่�ได้้รัับไม่่ใช่่สิ่่�งของ แต่่เป็็นเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นสมบููรณ์์
ด้้วยเหตุุที่่�มีีลัักษณะทางไวยากรณ์์และลัักษณะทางความหมายต่่างจากความหมายอื่่�น
ดัังกล่่าว จึึงถืือว่่าเป็็นความหมายที่่�ขยายเพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อพิิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้้วพบว่่าผ่่านกระบวนการอุุปลัักษณ์์
เนื่่�องจากสิ่่�งที่่�ได้้รัับไม่่ใช่่สิ่่�งของจริิง ๆ แต่่เป็็นเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นสมบููรณ์์

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

2.2 คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘ก่่อผล’
	คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘ก่่อผล’ มีีลัักษณะทางไวยากรณ์์คืือเป็็นคำำ�กริิยาช่่วย
และทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวบ่่งชี้้�การณ์์ลัักษณะก่่อผล (accomplishment) ซึ่่�งการณ์์ลัักษณะ
ก่่อผลหมายถึึงเหตุุการณ์์ที่่�เป็็นพลวััต มีีช่่วงเวลา และมีีจุุดสิ้้�นสุุด ดัังตััวอย่่างที่่� (9) - (10)
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(9) ລາວ ເຊົົາ ກິິນ ເຫຼົ້້�� າ ໄດ້້ 2 ປີີ ແຕ່່ ກໍໍ ຄືືນ ມາ ກິິນ ໃໝ່່ .
เขา เลิิก กิิน เหล้้า ได้้ 2 ปีี แต่่ ก็็ คืืน มา กิิน ใหม่่
‘เขาเลิิกกิินเหล้้าได้้ 2 ปีีแต่่ก็็กลัับมากิินใหม่่’
2

ตััวบ่่งชี้้�การณ์์ลัักษณะ หมายถึึง วิิธีีที่่�ผู้้�พููดใช้้แสดงการมองลัักษณะของเหตุุการณ์์ (Saeed, 2000: 116)
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(10) ມາ ຮັັບ ຢາ ໄດ້້ 2 ຄັ້້� ງ ເທົ່່� ານັ້້� ນ.
มา รัับ ยา ได้้ 2 ครั้้�ง เท่่านั้้�น
‘มารัับยาได้้ 2 ครั้้�งเท่่านั้้�น’
เมื่่�อพิิจารณาในด้้านความหมายจะเห็็นได้้ว่่า ประธานที่่�เป็็นผู้้�กระทำำ�เป็็นมนุุษย์์
และสิ่่�งที่่�ได้้รับั ไม่่ใช่่สิ่่�งของ แต่่เป็็นผลลััพธ์์ของเหตุุการณ์์ ด้้วยเหตุุที่่�มีลัี กั ษณะทางไวยากรณ์์
และลัักษณะทางความหมายต่่างจากความหมายอื่่�นดัังกล่่าว จึึงถืือว่่าเป็็นความหมายที่่�ขยาย
เพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อพิิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้้วพบว่่าผ่่านกระบวนการนามนััย
แบบเน้้นผลลััพธ์์เนื่่�องจากสิ่่�งที่่�ได้้รัับไม่่ใช่่สิ่่�งของจริิง ๆ แต่่เป็็นผลลััพธ์์ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
เหตุุการณ์์เท่่านั้้�น
2.3 คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘สััมฤทธิิผล’
	คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘สััมฤทธิิผล’ มีีลัักษณะทางไวยากรณ์์คืือเป็็นคำำ�กริิยา
ช่่วยปรากฏอยู่่�หลัังคำำ�กริิยากระทำำ�หรืือกริิยาสภาพ ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวบ่่งชี้้�การณ์์ลัักษณะ
สััมฤทธิิผล (achievement) ซึ่่�งการณ์์ลักั ษณะสััมฤทธิิผลหมายถึึงเหตุุการณ์์ที่่�เป็็นพลวััต ไม่่มีี
ช่่วงเวลา มีีจุุดสิ้้�นสุุด และมีีการเปลี่่�ยนสภาพของผู้้�ร่่วมเหตุุการณ์์ ดัังตััวอย่่างที่่� (11) - (12)
(11) ນາງນ້້ ອຍ ແຕ້້ ມ ຮູູ ບ ໄດ້້ ງາມຕາ ຫຼຼ າຍ.
นางน้้อย วาด รููป ได้้ งามตา มาก
‘นางน้้อยวาดภาพได้้งามตามาก’
(12) ຫຼິ້້�� ນ ບານເຕະ ໄດ້້ ດີີ ກວ່່ າ ຫຼິ້້�� ນ ບານບ້້ ວງ.
เล่่น ฟุุตบอล ได้้ ดีี กว่่า เล่่น บาสเกตบอล
‘เล่่นฟุุตบอลได้้ดีีกว่่าเล่่นบาสเกตบอล’

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

เมื่่�อพิิจารณาในด้้านความหมายจะเห็็นได้้ว่่า ประธานที่่�เป็็นผู้้�กระทำำ�เป็็นมนุุษย์์
และสิ่่�งที่่�ได้้รัับไม่่ใช่่สิ่่�งของ แต่่เป็็นผลลััพธ์์ที่่�มีีสภาพใหม่่ ด้้วยเหตุุที่่�มีีลัักษณะทางไวยากรณ์์
และลัักษณะทางความหมายต่่างจากความหมายอื่่�นดัังกล่่าว จึึงถืือว่่าเป็็นความหมายที่่�ขยาย
เพิ่่�มขึ้้�น
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เมื่่�อพิิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้้วพบว่่าผ่่านกระบวนการนามนััย
แบบเน้้นผลลััพธ์์เนื่่�องจากสิ่่�งที่่�ได้้รัับไม่่ใช่่สิ่่�งของจริิง ๆ แต่่เป็็นผลลััพธ์์ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
เหตุุการณ์์เท่่านั้้�น
2.4 คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘สามารถ’
	คำำ�ว่า่ ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘สามารถ’ มีีลักั ษณะทางไวยากรณ์์คือื เป็็นคำำ�กริิยาช่่วย
และปรากฏหลัังคำำ�กริิยาอื่่�น ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะ3 แสดงความสามารถ (ability)
ดัังตััวอย่่างที่่� (13) - (14)
(13) ນ້້ ອງ ຈືືນ ໄຂ່່ ໄດ້້ .
น้้อง ทอด ไข่่ ได้้
‘น้้องทอดไข่่ได้้’

ปีีที่่� 7 ฉบัับที่่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

(14) ໄກ່່ ກິິນ ແມງ ໄດ້້ .
ไก่่ กิิน แมลง ได้้
‘ไก่่กิินแมลงได้้’
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เมื่่�อพิิจารณาในด้้านความหมายจะเห็็นได้้ว่่า ประธานที่่�เป็็นผู้้�กระทำำ�เป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิต
และสิ่่�งที่่�ครอบครองไม่่ใช่่สิ่่�งของ แต่่เป็็น “ความสามารถของผู้้�กระทำำ�” ด้้วยเหตุุที่่�มีลัี กั ษณะ
ทางไวยากรณ์์และลัักษณะทางความหมายต่่างจากความหมายอื่่�นดัังกล่่าว จึึงถืือว่่าเป็็น
ความหมายที่่�ขยายเพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อพิิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้้วพบว่่าผ่่านกระบวนการนามนััย
แบบเน้้นส่่วนประกอบย่่อย เนื่่�องจาก “ความสามารถ” เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของสิ่่�งที่่�ผู้้�กระทำำ�
ครอบครองอยู่่�จริิง และยัังใช้้กระบวนการกลายเป็็นอััตวิิสััยด้้วยเนื่่�องจากผู้้�พููดใช้้คำำ�ว่่า ໄດ້້
มาเป็็นตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะ และตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะดัังกล่่าวจััดเป็็นประเภทที่่�อ้้างอิิงจาก
ผู้้�กระทำำ� (agent-oriented modality)
อนึ่่�ง หากประธานไม่่ใช่่ผู้้�กระทำำ�และเป็็นสิ่่�งของ สิ่่�งที่่�สิ่่�งของครอบครองเป็็น
“ศัักยภาพ” (potentiality) ของสิ่่�งนั้้�น ดัังตััวอย่่างที่่� (15) - (16)
ทััศนภาวะ (modality) หมายถึึง ประเภททางไวยากรณ์์ที่่�แสดงทััศนคติิ มุุมมอง จุุดยืืน หรืือความรู้้�สึึกของผู้้�พููดต่่อสิ่่�งที่่�พููดในประโยค
(ราชบััณฑิิตยสภา, 2560: 283)
3

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences

(15) ໃຊ້້ ເປັັນ ໂມງ ແລະ ພວງລູູ ກກະແຈ ໄດ້້ .
ใช้้ เป็็น นาฬิิกา และ พวงกุุญแจ ได้้
‘ใช้้เป็็นนาฬิิกาและพวงกุุญแจได้้’
(16) ໃບ ບໍ່່� ບໍໍລິິສຸຸ ດ ແຕ່່ ຫົົວຜັັກກາດ ກິິນ ໄດ້້ ບໍ່່� ມີີ ບັັນຫາ.
ใบ ไม่่ บริิสุุทธิ์์� แต่่ หััวผัักกาด กิิน ได้้ ไม่่ มีี ปััญหา
‘ใบไม่่บริิสุุทธิ์์�แต่่หััวผัักกาดกิินได้้ไม่่มีีปััญหา’
2.5 คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘สามารถตามบริิบท’
	คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘สามารถตามบริิบท’ มีีลัักษณะทางไวยากรณ์์คืือเป็็น
คำำ�กริิยาช่่วย และปรากฏหลัังคำำ�กริิยาอื่่�น ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะแสดงความสามารถ
ที่่�อ้้างอิิงจากบริิบทแวดล้้อม (root possibility) ดัังตััวอย่่างที่่� (17)
(17) ໄຖ ນາ ບໍ່່� ໄດ້້ ນ້ຳຳ�� ບໍ່່� ຫຼຼ າຍ.
ไถ นา ไม่่ ได้้ น้ำำ�� ไม่่ หลาย
‘ไถนาไม่่ได้้ น้ำำ��ไม่่มาก’

2.6 คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘อนุุญาตให้้ทำำ�’
	คำำ�ว่า่ ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘อนุุญาตให้้ทำำ�’ มีีลักั ษณะทางไวยากรณ์์คือื เป็็นคำำ�กริิยา
ช่่วย และปรากฏหลัังคำำ�กริิยาอื่่�น ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะอนุุญาต (permission)
ดัังตััวอย่่างที่่� (18) - (19)
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เมื่่�อพิิจารณาในด้้านความหมายจะเห็็นได้้ว่่า ประธานที่่�เป็็นผู้้�กระทำำ�เป็็นสิ่่�ง
มีี ชีีวิิต และความสามารถที่่�ครอบครองนั้้�น ไม่่ใช่่ความสามารถของผู้้�กระทำำ� แต่่เป็็น
“ความสามารถที่่�กำำ�หนดจากบริิบทแวดล้้อม” ด้้วยเหตุุที่่�มีีลัักษณะทางไวยากรณ์์และ
ลัักษณะทางความหมายต่่างจากความหมายอื่่�นดัังกล่่าว จึึงถืือว่่าเป็็นความหมายที่่�ขยาย
เพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อพิิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้้วพบว่่าผ่่านกระบวนการนาม
นััยแบบเน้้นส่่วนประกอบย่่อย เนื่่�องจาก “ความสามารถที่่�กำำ�หนดจากบริิบทแวดล้้อม”
เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งของสิ่่�งที่่�ผู้้�กระทำำ�ครอบครองอยู่่�จริิง และยัังใช้้กระบวนการกลายเป็็น
อััตวิิสััยด้้วยเนื่่�องจากผู้้�พููดใช้้คำำ�ว่่า ໄດ້້ มาเป็็นตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะ และตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะ
ดัังกล่่าวจััดเป็็นประเภทที่่�อ้้างอิิงจากสถานการณ์์แวดล้้อม (intrinsic modality)

185

(18) ເຈົ້້� າ ເມືືອ ພັັກຜ່່ອນ ໄດ້້ ແລ້້ ວ.
คุุณ กลัับไป พัักผ่่อน ได้้ แล้้ว
‘คุุณกลัับไปพัักผ่่อนได้้แล้้ว’
(19) ກິິນ ຢາ ໄດ້້ ເມື່່� ອ ຫຼັັ� ງອາຫານ 30 ນາທີີ.
กิิน ยา ได้้ เมื่่�อ หลัังอาหาร 30 นาทีี
‘กิินยาได้้เมื่่�อหลัังอาหาร 30 นาทีี’
เมื่่�อพิิจารณาในด้้านความหมายจะเห็็นได้้ว่่า ประธานที่่�เป็็นผู้้�กระทำำ�เป็็นสิ่่�งมีีชีีวิิต
และความสามารถที่่�ครอบครองนั้้�น ไม่่ใช่่ความสามารถของผู้้�กระทำำ� แต่่เป็็น “ความสามารถ
ที่่�กำำ�หนดจากผู้้�พููด” ด้้วยเหตุุที่่�มีลัี กั ษณะทางไวยากรณ์์และลัักษณะทางความหมายต่่างจาก
ความหมายอื่่�นดัังกล่่าว จึึงถืือว่่าเป็็นความหมายที่่�ขยายเพิ่่�มขึ้้�น
เมื่่�อพิิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้้วพบว่่าผ่่านกระบวนการนาม
นััยแบบเน้้นส่่วนประกอบย่่อย เนื่่�องจาก “ความสามารถที่่�กำำ�หนดจากผู้้�พููด” เป็็นเพีียง
ส่่วนหนึ่่�งของสิ่่�งที่่�ผู้้�พููดครอบครองอยู่่�จริิง และยัังใช้้กระบวนการกลายเป็็นอััตวิิสััยด้้วย
เนื่่�องจากผู้้�พููดใช้้คำำ�ว่่า ໄດ້້ มาเป็็นตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะ และตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะดัังกล่่าวจััดเป็็น
ประเภทที่่�อ้้างอิิงจากผู้้�พููด (speaker-oriented modality)
2.7 คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘เป็็นไปได้้’
	คำำ�ว่่า ໄດ້້ ในความหมายว่่า ‘เป็็นไปได้้’ มีีลัักษณะทางไวยากรณ์์คืือเป็็นคำำ�กริิยา
ช่่วย และปรากฏหลัังคำำ�กริิยาอื่่�น ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะแสดงความเป็็นไปได้้
(possibility) ดัังตััวอย่่างที่่� (20)
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(20) ກຸຸ ຫຼຼ າບສີີຟ້້ າ ແມ່່ ນ ເລື່່� ອງເປັັນໄປໄດ້້ .
กุุหลาบสีีฟ้้า เป็็น เรื่่�องเป็็นไปได้้
‘กุุหลาบสีีฟ้้าเป็็นเรื่่�องที่่�เป็็นไปได้้’
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เมื่่�อพิิจารณาในด้้านความหมายจะเห็็นได้้ว่า่ ผู้้�พููดเป็็นประเมิินเหตุุการณ์์บางอย่่าง
ดัังนั้้�นความสามารถที่่�ครอบครองนั้้�น ไม่่ใช่่ความสามารถของผู้้�พููด แต่่เป็็น “ความสามารถ
ของเหตุุการณ์์” ด้้วยเหตุุที่่�มีีลัักษณะทางไวยากรณ์์และลัักษณะทางความหมายต่่างจาก
ความหมายอื่่�นดัังกล่่าว จึึงถืือว่่าเป็็นความหมายที่่�ขยายเพิ่่�มขึ้้�น
วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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เมื่่�อพิิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้้วพบว่่าผ่่านกระบวนการนามนััย
แบบเน้้นส่่วนประกอบย่่อย เนื่่�องจาก “ความสามารถที่่�จะเกิิดขึ้้�นได้้” เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�ง
ของความสามารถของของเหตุุการณ์์ที่่�มีีอยู่่�จริิง ผู้้�พููดใช้้กระบวนการกลายเป็็นอััตวิิสััยด้้วย
เนื่่�องจากผู้้�พููดใช้้คำำ�ว่่า ໄດ້້ มาเป็็นตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะ และตััวบ่่งชี้้�ทััศนภาวะดัังกล่่าวจััดเป็็น
ประเภทคาดคะเน (epistemic modality)
สรุุปผลการวิิจััย
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อจำำ�แนกความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ ในภาษาลาว
โดยใช้้ทฤษฎีีความหมายต้้นแบบและการจำำ�แนกความหมายด้้วยแนวคิิดพหุุนััยอย่่าง
มีีหลัักการ และศึึกษากระบวนการปริิชานที่่�ทำำ�ให้้มีีการขยายความหมายต้้นแบบของ
คำำ�ว่่า ໄດ້້ ออกเป็็นความหมายประจำำ�คำำ� และความหมายทางไวยากรณ์์ โดยใช้้แนวคิิด
จากทฤษฎีีพหุุนััย 4 ประเภท (four categories of polysemy) และแนวคิิดการกลาย
เป็็นคำำ�ไวยากรณ์์ ผลการศึึกษาพบว่่า ความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ มีี 9 ความหมาย จััดเป็็น
ความหมายประจำำ�คำ�ำ 2 ความหมาย ได้้ แ ก่่ ‘ได้้ ม าครอบครอง’ และ ‘ได้้ โ อกาส
กระทำำ�’ จััดเป็็นความหมายทางไวยากรณ์์ 7 ความหมาย ได้้แก่่ ‘ได้้ทำำ�แล้้ว’ ‘ก่่อผล’
‘สััมฤทธิิผล’ ‘สามารถ’ ‘สามารถตามบริิบท’ ‘อนุุญาตให้้ทำำ�’ และ ‘เป็็นไปได้้’ กระบวนการ
ปริิชานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขยายความหมายมีีทั้้�งกระบวนการ ได้้แก่่ กระบวนการอุุปลัักษณ์์
กระบวนการนามนััยและการกลายเป็็นอััตวิิสััย

ข้้อเสนอแนะ
ควรมีีการศึึกษาความหมาย และการขยายความหมายของคำำ�ว่่า ‘ได้้’ ในภาษา
ไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิ่่�นอีีสาน เพื่่�อนำำ�มาเปรีียบเทีียบกัับผลการวิิจััยนี้้�
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อภิิปรายผลการวิิจััย
แนวคิิด ทฤษฎีี และวิิธีีดำำ�เนิินการที่่�นำำ�มาใช้้ศึึกษาทำำ�ให้้การวิิจััยนี้้�บรรลุุผลตาม
ที่่�ได้้ตั้้�งวััตถุุประสงค์์ไว้้เป็็นอย่่างดีี และผลจากการศึึกษาความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ โดยใช้้
แนวคิิดและทฤษฎีีทางอรรถศาสตร์์ปริิชาน ทำำ�ให้้ได้้รับั องค์์ความรู้้�ใหม่่เกี่่�ยวกัับกระบวนการ
ปริิชานที่่�เกิิดขึ้้�นในการขยายมโนทััศน์์ของความหมายของคำำ�ว่่า ໄດ້້ ในภาษาลาวได้้อย่่าง
ลึึ ก ซึ้้�ง ผลการวิิ จัั ย นี้้�สามารถนำำ� ไปใช้้ ป ระโยชน์์ ใ นการให้้ ค วามหมายของคำำ�ว่่ า ໄດ້້
ในพจนานุุกรมภาษาลาวได้้ ไม่่ว่่าจะเป็็นพจนานุุกรมประเภทภาษาเดีียว (monolingual
dictionary) หรืือ พจนานุุกรมประเภทหลายภาษา (multilingual dictionary)
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ดนตรีีในวััฒนธรรมล้้านนา
ดนตรีี เป็็นวััฒนธรรมที่่�มนุุษย์์สร้้างขึ้้�นเพื่่�อตอบสนองความต้้องการทางอารมณ์์
ดนตรีี มีีความละเอีียดอ่่อนและสามารถเข้้าถึึงจิิตใจและความรู้้�สึกึ ของผู้้�คนได้้โดยง่่าย มนุุษย์์
ใช้้ดนตรีี มาประกอบพิิธีีกรรมเพื่่�อใช้้สื่่�อสารกัับสิ่่�งศัักดิ์์�สิิทธิ์์�และสร้้างความขลัังในพิิธีีกรรม
นั้้�น และใช้้ดนตรีีเพื่่�อความบัันเทิิง ช่่วยคลายเบื่่�อคลายเหงา อีีกทั้้�งยัังใช้้ดนตรีีในการสื่่�อสาร
การโฆษณาชวนเชื่่�อ การกล่่อมเกลา รวมไปถึึงดนตรีีมีีบทบาทต่่อเศรษฐกิิจในฐานะต้้นทุุน
ทางวััฒนธรรมที่่�ใช้้ใน อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวและอุุตสาหกรรมบัันเทิิง
ดนตรีี ใ นวัั ฒ นธรรมล้้ า นนา มีี ฐ านคิิ ด และบทบาทตามที่่�กล่่ า วมาข้้ า งต้้ น
ดนตรีีล้า้ นนา เป็็นวััฒนธรรมของกลุ่่�มคนที่่�อาศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�เคยเป็็น “อาณาจัักรล้้านนา”
ซึ่่�งมีีเมืืองเชีียงใหม่่ เป็็นศููนย์์กลางอาณาจัักรล้้านนามีีประวััติศิ าสตร์์ความเป็็นมายาวนานกว่่า
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725 ปีี จากประวััติิศาสตร์์ ของอาณาจัักรล้้านนาในหลายยุุคสมััย สะท้้อนให้้เห็็นว่่าล้้าน
นาเป็็นอาณาจัักรที่่�ประกอบไปด้้วย ผู้้�คนหลากหลายชาติิพัันธุ์์�และหลากหลายวััฒนธรรม
มาอยู่่�รวมกัันภายใต้้เงื่่�อนไขทางสัังคม เศรษฐกิิจ และการเมืือง อีีกทั้้�งคนเหล่่านั้้�นยัังผ่่าน
การหล่่อหลอมผ่่านยุุคสมััยและระบบทางสัังคมที่่�เปลี่่�ยนแปลง นัับแต่่อดีีตกระทั่่�งปััจจุุบััน
ดนตรีี ล้้ า นนาอาจแบ่่ ง ออกได้้ 3 กลุ่่�มใหญ่่ ต ามลัั ก ษณะการนำำ� เสนอ
ได้้ แ ก่่ กลุ่่�มดนตรีี บ รรเลง กลุ่่�มการขัั บ ขาน และกลุ่่�มการขัั บ ขานที่่�มีี ด นตรีี ป ระกอบ
กลุ่่�มดนตรีีบรรเลง ได้้แก่่ ดนตรีีประเภท วงปี่่�พาทย์์ล้้านนา วงสล้้อซอซึึง (สล้้อ ซึึง ขลุ่่�ย)
และวงกลองประเภทต่่าง ๆ กลุ่่�มการขัับขาน ได้้แก่่ การกล่่อมเด็็ก การอื่่�อ และการจ๊๊อย
ซึ่่�งเป็็นการขัับขานวรรณกรรม (อ่่านอย่่างมีีลีีลาคล้้ายการอ่่าน ทำำ�นองเสนาะ) ส่่วนการ
ขัับขานที่่�มีีดนตรีีประกอบนั้้�น คืือการ “ซอ”
ซอ หรืือ ขัับซอ หรืือซอพื้้�นเมืือง เป็็นการแสดงประจำำ�ท้อ้ งถิ่่�นในภาคเหนืือประเภท
หนึ่่�งที่่� ถืือว่่ามีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว การซอเป็็นการแสดงการขัับร้้องสลัับหรืือตอบโต้้กััน
ระหว่่างนัักซอ ฝ่่ายชายและฝ่่ายหญิิง คนขัับซอเรีียกว่่าช่่างซอ การซอจะซอประกอบดนตรีี
ที่่�บรรเลงด้้วย วงปี่่�จุุมมาแต่่เดิิม (ปี่่� คืือเครื่่�องป่่ามีีลิ้้�นทำำ�จากไม้้ไผ่่ท่่อนเดีียว จุุม คืือ ชุุม ปี่่�
จุุม คืือปี่่�ที่่�เป่่าหลายเลา พร้้อมกััน)นัักเล่่นปี่่�จุุม เรีียกว่่าช่่างปี่่� การซอไปพร้้อมกัับดนตรีีที่่�
บรรเลงนั้้�นใช้้ทำำ�นองต่่าง ๆ เป็็นแกนหลััก เช่่น ทำำ�นองตั้้�งเชีียงใหม่่ ทำำ�นองจะปุุ ทำำ�นอง
ละม้้าย เป็็นต้้น
ทำำ�นองเหล่่านี้้�มีีเอกลัักษณ์์และลีีลาเฉพาะตััวซึ่่�งช่่างซอต้้องมีีความสามารถในการแต่่งและ
ใส่่บทซอให้้สอดคล้้องกัับทำำ�นองเหล่่านี้้� ต่่อมาการซอมีีพััฒนาการขึ้้�นทำำ�ให้้เกิิดการแสดง
ในหลายรููปแบบ เช่่น การซอเป็็นละคร การซอประยุุกต์์ พร้้อมกัับพััฒนาการของดนตรีี
ประกอบที่่�มีีการเพิ่่�มซึึง สะล้้อ หรืือเครื่่�องดนตรีีตะวัันตกประเภทคีีย์์บอร์์ดไฟฟ้้า กลองชุุด
เครื่่�องเป่่าประเภทต่่าง ๆ เข้้าไปเรีียกว่่า ซอสตริิง
การซอมีีบทบาททั้้�งที่่�ใช้้เพื่่�อความบัันเทิิงและการประกอบพิิธีกี รรมแม้้สภาพสัังคม
ปััจจุุบัันจะเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว แต่่การซอยัังคงเป็็นที่่�นิิยมดัังสะท้้อนให้้เห็็นได้้จาก
ความนิิยมในการว่่าจ้้าง ไปแสดง การบัันทึึกเสีียงเผยแพร่่ในสื่่�อต่่าง ๆ รวมไปถึึงการศึึกษา
วิิจัยั และสืืบทอดกัันอย่่าง กว้้างขวางพอสมควร เหตุุผลหนึ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้การซอยัังคงดำำ�รง
อยู่่�ได้้คืือการปรัับตััวของช่่างซอและ ช่่างปี่่�ทั้้�งในมิิติิของการแสดง การเผยแพร่่ผลงาน และ
การบริิหารจััดการคณะซอต่่าง ๆ
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ในทางวิิ ช าการ มีี ก ารศึึ ก ษาประเด็็ น ต่่ า ง ๆ เกี่่�ยวกัั บ การซอผ่่ า นแนวคิิ ด
มานุุษยดนตรีีวิทิ ยา วััฒนธรรมศึึกษา และการสื่่�อสารมวลชนอยู่่�จำำ�นวนหนึ่่�ง โดยมีีประเด็็น
สำำ�คัญ
ั ที่่�นำำ�เสนอ เช่่น ลัักษณะ ทางดนตรีีและระเบีียบการแสดงซอ การดำำ�รงอยู่่�ของการซอ
วััฒนธรรมการซอ การสื่่�อสารผ่่านการซอ เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตาม ประเด็็นหนึ่่�งที่่�ได้้รัับความสนใจเกี่่�ยวกัับการซอ คืือ ประวััติิและ
พััฒนาการ เกี่่�ยวกัับการซอและเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับชีีวประวััติิและอััตลัักษณ์์ของช่่างซอ
ประเด็็นดัังกล่่าวนี้้� ได้้รัับความสนใจและศึึกษาอยู่่�บ้้าง แต่่องค์์ความรู้้�ที่่�ได้้มานั้้�นยัังมีีอยู่่�
อย่่างจำำ�กััด เนื่่�องจากวััฒนธรรมการซอเป็็นวััฒนธรรมที่่�สืืบทอดผ่่านวิิธีีมุุขปาฐะเป็็นหลััก
ทำำ�ให้้การจััดบัันทึึกต่่าง ๆ มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด หรืือหากมีีก็็มีีเพีียงเนื้้�อหาผิิวเผิินไม่่ได้้ลงลึึงใน
รายละเอีียดแต่่อย่่างใด เช่่น อาจมีีการพบภาพถ่่ายเก่่า พอจะสืืบค้้นได้้ว่่าคนในภาพถ่่าย
เป็็นใคร ชื่่�ออะไร มีีหน้้าที่่�อย่่างไร แต่่ไม่่ได้้ลงลึึกถึึงประวััติิและวิิถีีชีีวิิตรวมถึึงผลงานต่่าง ๆ
ที่่�ได้้สร้้างไว้้ หรืือ การวิิเคราะห์์แผ่่นเสีียง เก่่าที่่�บนแผ่่นเสีียงมีีชื่่�อศิิลปิินช่่างซอปรากฏอยู่่�
แต่่ก็็ทราบข้้อมููลเพีียงเท่่าที่่�ปรากฏเท่่านั้้�น
การศึึกษาเกี่่�ยวกัับการซอแม้้จะมีีหลัักฐานปรากฏและมีีการนำำ�เสนอในรููปแบบ
งานวิิชาการอยู่่�บ้้างแต่่ก็ไ็ ม่่ได้้ลงรายละเอีียดไปมากกว่่าจากที่่�ปรากฏหลัักฐาน อีีกทั้้�งข้้อมููล
ต่่าง ๆ ยัังมีีอยู่่�อย่่างกระจััดกระจายทั้้�งในรููปแบบเอกสาร ภาพถ่่าย และที่่�สำำ�คััญคืืออยู่่�ใน
รููปแบบความทรงจำำ�ของผู้้�คน ที่่�เกี่่�ยวข้้องซึ่่�งอาจยัังมีีชีวิี ติ อยู่่�หรืือไม่่ก็ต็ าม หากข้้อมููลเหล่่านั้้�น
ได้้รับั การรวบรวมและเรีียบเรีียงขึ้้�น อย่่างเป็็นชิ้้�นเป็็นอัันย่่อมจะเป็็นคุุณูปู การต่่อวงวิิชาการ
และเหล่่ามิิตรรัักแฟนเพลง และเป็็นการสร้้าง ความเข้้าใจในภาพรวมและได้้เห็็นบรรยากาศ
แวดล้้อมในการแสดงซอได้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น
หนัังสืือ
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หนัังสืือ “ตามรอยช่่างซอล้้านนาในอดีีต” เป็็นหนัังสืือรวมชีีวประวััติิของช่่างซอ
รวบรวมและ เรีียบเรีียงเนื้้�อหาโดย “กรกวีี ธาราพัันธรัักษ์์” หรืือ วิิทวััส ทิิโน ผู้้�เป็็นศิิลปิิน
ที่่�คร่ำำ��หวอดอยู่่�ในแวดวงการซอมาตั้้�งแต่่เด็็กถึึงปััจจุุบััน เขาประพัันธ์์บทซอและนำำ�ออก
เผยแพร่่ในโอกาสต่่าง ๆ ไม่่ว่่าการแสดงสด การบัันทึึกเสีียง รวมถึึงการตีีพิิมพ์์เผยแพร่่ใน
รููปแบบหนัังสืือรวมบทซอ เขาเป็็นช่่างปี่่� (นัักเป่่าปี่่�จุุม) ที่่�ในช่่วงเวลาปกติิมีีงานสััปดาห์์ละ
หลายครั้้�ง และเขาเป็็นสล่่าทำำ�ปี่่�จุุม (ช่่างทำำ�ปี่่�ชุุม) ที่่�ได้้รัับการยอมรัับในแวดวงช่่างปี่่�ว่่าปี่่�
ของเขาเป็็นปี่่�ที่่�มีคุี ุณภาพระดัับที่่�มืืออาชีีพใช้้แสดงกััน
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เนื้้�อแท้้ของวิิทวััส คืือ ศิิลปิิน แต่่เป็็นศิิลปิินที่่�ลุุกขึ้้�นมาเขีียนความรู้้�ที่่�ตนได้้แสวงหา
ค้้นคว้้า และสั่่�งสม จากความเป็็นศิิลปิิน เป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์ตรง และเป็็น “คนใน”
วััฒนธรรมการซอ ทำำ�ให้้งานเขีียนของเขามีีความน่่าเชื่่�อถืือและเต็็มไปด้้วยเนื้้�อหาที่่�สะท้้อน
ความเข้้าใจอัันลึึกซึ้้�ง วิิทวััสใช้้เวลาร่่วม 10 ปีี อยู่่�กัับการค้้นคว้้าทั้้�งจากเอกสารและงาน
ภาคสนาม ออกเดิินทางไป ตามหาลููกหลานหรืือญาติิของช่่างซอตามคำำ�บอกเล่่าและตาม
ชื่่�อฉายาของช่่างซอที่่�ปรากฏ ชื่่�อช่่างซอเหล่่านั้้�นมัักระบุุชื่่�อและพื้้�นที่่�ที่่�ช่่างซอคนนั้้�นอยู่่� เช่่น
ปั๋๋�นแก้้ว บ้้านทา (ชื่่�อปั๋๋�นแก้้ว บ้้านอยู่่�บ้้านทากาศ ตำำ�บลทากาศ อำำ�เภอแม่่ทา จัังหวััดลำำ�พูนู )
ศรีีทน วััวลาย (ชื่่�อศรีีทน บ้้านอยู่่�ย่่านถนนวััวลาย ตำำ�บลหายยา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดเชีียงใหม่่)
เนื้้�อหาหลัักของหนัังสืือเล่่มนี้้�คืือการนำำ�เสนอเรื่่�องราวของช่่างซอในอดีีตจำำ�นวน
33 คน ช่่างซอทั้้�ง 33 คนเป็็นช่่างซอที่่�มีีชื่่�อเสีียงและได้้รัับการบัันทึึกเสีียงเพื่่�อเผยแพร่่นัับ
ตั้้�งแต่่ยุุคบัันทึึก แผ่่นเสีียงในสมััยรััชกาลที่่� 6 โดยบริิษััท อาร์์. ซีี. เอ. (ตราสุุนััขนั่่�งฟัังแผ่่น
เสีียง) และบริิษัทั พาโลโฟน เรื่่�อยมาจนถึึงการบัันทึึกเสีียงของห้้างต.เง๊๊กชวนหรืือแผ่่นเสีียง
ตรากระต่่าย ช่่างซอเหล่่านี้้� เปรีียบเหมืือนดารานัักร้้องที่่�ได้้รับั ความนิิยม และมีีความคุ้้�มค่่า
หากได้้รัับการบัันทึึกแผ่่นเสีียงเพื่่�อจำำ�หน่่ายในยุุคนั้้�น
	ช่่างซอทั้้�ง 33 คนแบ่่งออกเป็็นช่่างซอฝ่่ายชายจำำ�นวน 16 คน และช่่างซอฝ่่ายหญิิง
จำำ�นวน 17 คน การแบ่่งเนื้้�อหาในหนัังสืือชีีวประวััติิช่่างซอออกเป็็นฝ่่ายชายและฝ่่ายหญิิง
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงวิิธีีปฏิิบััติิและความนิิยมของผู้้�คนในสัังคมภาคเหนืือที่่�ให้้ความสำำ�คััญใน
การเลืือกช่่างซอมาแสดง การเลืือกช่่างซอขึ้้�นอยู่่�กัับผู้้�ว่่าจ้้างหรืือความนิิยมของคนในชุุมชน
นั้้�น ๆ ว่่าต้้องการฟัังช่่างซอคู่่�ไหนมาประชัันฝีีมืือกััน การว่่าจ้้างมัักมีีการระบุุชััดว่่าต้้องการ
ช่่างซอหญิิงคนใดและต้้องการช่่างซอชาย คนใดมาเป็็นคู่่�กััน (เรีียกว่่า คู่่�ถ่่อง) โดยพิิจารณา
จากความสามารถของช่่างซอทั้้�งสองฝ่่ายที่่�มีีปฏิิภาณ ไหวพริิบทัันกััน ความสามารถในการ
ตอบโต้้กันั ได้้อย่่างฉะฉานและสนุุกสนาน และสามารถคิิดบทซอ ที่่�น่่าฟัังและสอดคล้้องกัับ
บริิบทของการแสดง ผู้้�ว่่าจ้้างอาจกำำ�หนดช่่างซอฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่�งไว้้เป็็นหลััก เช่่น ติิดต่่อช่่าง
ซอฝ่่ายหญิิงแล้้วให้้ช่่างซอฝ่่ายหญิิงเลืือกว่่าจะซอคู่่�กัับช่่างซอฝ่่ายชายคนใด ช่่างซอชายหญิิงบางคู่่�เป็็นคู่่�ยอดนิิยมที่่�เมื่่�อไปแสดงที่่�ไหนจะมีีผู้้�ชมติิดตามไปฟัังกัันอย่่างล้้นหลาม ทั้้�งนี้้�
การจัับคู่่�ช่่างซอชาย-หญิิงเริ่่�มตั้้�งแต่่หััดเรีียนซอซึ่่�งมัักเรีียนในช่่วงเป็็นวััยรุ่่�น ช่่างซอฝ่่ายชาย
และฝ่่ายหญิิงมัักถููกจัับคู่่�เรีียนและฝึึกฝนไปพร้้อม ๆ กััน
	ชีี ว ประวัั ติิ ข องช่่ า งซอทั้้�ง 33 คน เปิิ ด เผยให้้ เ ห็็ น รายละเอีี ย ดของวิิ ถีี ชีี วิิ ต
และกระบวนการ ขัั ด เกลาอัั ต ลัั ก ษณ์์ ข องช่่ า งซอ การมีี อ าชีี พ ช่่ า งซอเปรีี ย บเหมืื อ น
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การเป็็นดารา หลายครอบครััวปรารถนา ให้้บุุตรหลานฝึึกหััดเป็็นช่่างซอ ใครที่่�ต้้องการ
เป็็นช่่างซอต้้องฝากตััวเป็็นศิิษย์์ของช่่างซอชั้้�นครูู เพื่่�อศึึกษาบทซอในงานประเภทต่่าง ๆ
ฝึึกการซอในทำำ�นองที่่�หลากหลาย ฝึึกการซอเข้้าคู่่�กัับคู่่� ถ่่องของตน นอกจากความสามารถ
ในการซอแล้้วยัังต้้องเรีียนรู้้�สเน่่ห์แ์ ละวิิธีกี ารที่่�จะสามารถ ตรึึงใจผู้้�ฟััง ช่่างซอฝึึกหััดต้้องเรีียน
รู้้�วิถีิ ชีี วิี ติ การเป็็นช่่างซอจากสัังเกตการแสดงของครููในงานต่่าง ๆ เพื่่�อเข้้าใจการแสดงออกถึึง
ตััวตนและการปรัับตััวตามสถานการณ์์ของช่่างซอ ชีีวิิตช่่างซอหลายคน โลดโผนราวกัับ
นิิยายในขณะที่่�บางคนเกิิดมาเพื่่�อเป็็นช่่างซอโดยแท้้
เรื่่�องราวของช่่างซอแสดงให้้เห็็นความนิิยมในภาพรวมของวััฒนธรรมการซอที่่�มีี
การแสดงไปทั่่�วภาคเหนืืออย่่างคึึกคััก ในขณะที่่�เรื่่�องราวของช่่างซอหลายคนแสดงให้้เห็็น
เกร็็ดเล็็กเกร็็ดน้้อย ของวััฒนธรรมและบรรยากาศความนิิยมของการซอในยุุคสมััยที่่�ผ่่านมา
เช่่น ช่่างซอคนหนึ่่�งเป็็น ที่่�นิิยมมากจนผู้้�ฟัังฟัังกัันทั้้�งวัันทั้้�งคืืนจนลืืมกลัับบ้้าน ทำำ�ให้้ควายที่่�
เลี้้�ยงไว้้ที่่�บ้้านถููกขโมยและกลายเป็็น ฉายาของช่่างซอคนนั้้�น คืือ เต๋๋จา ควายหาย เป็็นต้้น
นอกจากชีีวประวััติิของช่่างซอทั้้�ง 33 คนซึ่่�งเป็็นเนื้้�อหาหลัักของหนัังสืือแล้้ว
ในส่่ วนแรกของ หนัั ง สืื อได้้ นำำ�เสนอเรื่่� องราวเกี่่�ยวกัั บการซอในประเด็็ นที่่�น่่ าสนใจยิ่่�ง
คืือ ประวััติิความเป็็นมาพััฒนาการ และวิิธีีการแสดงในยุุคต่่าง ๆ โดยวิิเคราะห์์จากหลััก
ฐานที่่�ปรากฏโดยเฉพาะเสีียงจากแผ่่นเสีียงเก่่า แม้้การระบุุอย่่างแน่่ชัดั ว่่าวััฒนธรรมการซอ
เกิิดขึ้้�นเมื่่�อใดและโดยศิิลปิินคนไหนนั้้�นแทบเป็็นไปไม่่ได้้ เช่่นเดีียวกัันศิิลปะการแสดงท้้อง
ถิ่่�นทั่่�วไปที่่�สืืบทอดกัันมาโดยมุุขปาฐะ แต่่หนัังสืือเล่่มนี้้�ก็็สามารถแสดง ให้้เห็็นการเกิิดและ
พััฒนาการของระเบีียบแบบแผนการแสดงซอ พััฒนาการของบทซอที่่�สััมพัันธ์์กับั ทำำ�นองซอ
การใช้้ดนตรีีประกอบ รวมไปถึึงพิิธีีกรรมและความนิิยมเท่่าที่่�จะเป็็นไปได้้ โดยใช้้หลัักฐาน
เชิิงประจัักษ์์
	ส่่วนประกอบหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญของหนัังสืือเล่่มนี้้�คืือภาพถ่่ายเก่่าของช่่างซอ โดยปกติิ
แล้้วบนแผ่่นเสีียงและเอกสารต่่าง ๆ มัักปรากฏเฉพาะชื่่�อของช่่างซอเท่่านั้้�น ไม่่ปรากฏ
รููปภาพของช่่างซอ ว่่ามีีหน้้าตาอย่่างไร ในทางกลัับกัันภาพเก่่าเกี่่�ยวกัับการแสดงซอจำำ�นวน
หนึ่่�งที่่�ปรากฏต่่อสาธารณะ มัักไม่่ทราบว่่าภาพนั้้�นเป็็นภาพของใคร อีีกทั้้�งยัังมีีภาพเก่่า
จำำ�นวนมากที่่�มีีอยู่่�อย่่างกระจััดกระจาย กัับลููกหลานหรืือญาติิพี่่�น้้องของช่่างซอเหล่่านั้้�น
ผู้้�เขีียนได้้สืืบเสาะและรวบรวมข้้อมููลว่่า “ใครเป็็นใคร” ไว้้อย่่างละเอีียด
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เนื้้�อหาในหนัังสืือเล่่มนี้้�ได้้เปิิดเผยให้้เห็็นรายละเอีียดของวิิถีีชีีวิิตการและขััดเกลา
อััตลัักษณ์์ของเหล่่าดาราช่่างซอที่่�มีีชื่่�อเสีียง พััฒนาการของการซอและดนตรีีประกอบ
ระเบีียบแบบแผน จารีีตประเพณีี รวมถึึงบรรยากาศโดยรวมของวััฒนธรรมการซอที่่�ปรากฏ
ขึ้้�นท่่ามกลางการ เปลี่่�ยนแปลงของสัังคม เนื้้�อหาเหล่่านี้้�สะท้้อนให้้เห็็นคุุณูปู การของช่่างซอ
ในอดีีตและแสดง ให้้เห็็นความภาคภููมิิของผู้้�เขีียนที่่�มีีต่่อวััฒนธรรมการซอและช่่างซอ
หนัังสืือตามรอยช่่างซอล้้านนาในอดีีต เป็็นตััวอย่่างชั้้�นเลิิศที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความ
สำำ�คััญในการ รวบรวมและทำำ�ความเข้้าใจชีีวประวััติิของเหล่่าศิิลปิินท้้องถิ่่�น แม้้อาจถููกมอง
ว่่าเป็็นเพีียงศิิลปิิน ชาวบ้้านแต่่ก็็เป็็นบุุคคลสำำ�คััญในศิิลปวิิทยาการดนตรีีและเป็็นบุุคคล
สำำ�คััญในสายตาของผู้้�คนที่่�ติิดตามผลงานของพวกเขา ยัังมีีศิิลปิินท้้องถิ่่�นอีีกจำำ�นวนมาก
ในหลายวงการที่่�ยัังอยู่่�อย่่างเงีียบ ๆ ในพื้้�นที่่�ชีีวิิตของตน ทั้้�งที่่�เขาเหล่่านั้้�นเป็็นผู้้�สร้้างสรรค์์
ความงดงามให้้แก่่สัังคมมาทั้้�งชีีวิิต
	สำำ�หรัับมิิตรรัักแฟนเพลงที่่�นิิยมฟัังซออยู่่�แล้้วเมื่่�อได้้อ่่านย่่อมทำำ�ให้้เข้้าใจชีีวิิตของ
ศิิลปิินซอที่่�ชื่่�นชอบ ในขณะที่่�เหล่่านัักวิิชาการดนตรีีย่่อมได้้องค์์ความรู้้�และรายละเอีียด
เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรม การซออัันเป็็นการเพิ่่�มพููนความรู้้�และความเข้้าใจจากที่่�มีีอยู่่�ก่่อนหน้้า
นั้้�น สำำ�หรัับผู้้�อ่่านทั่่�วไป หนัังสืือเล่่มนี้้�อาจเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการให้้ความสนใจการแสดงท้้อง
ถิ่่�นที่่�เรีียกว่่าซอได้้บ้้างตามสมควร และสำำ�หรัับผู้้�อ่่านทุุกคน หนัังสืือเล่่มนี้้�ย่่อมทำำ�ให้้เข้้าใจ
วััฒนธรรมดนตรีีอัันนำำ�ไปสู่่�การเสพอย่่างเข้้าใจ และเห็็นคุุณค่่ามากยิ่่�งขึ้้�น
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ข้อก�ำหนดการเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม

1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ระบุชอื่ บทความ และชือ่ -นามสกุลจริงของผูเ้ ขียนบทความ พร้อมวุฒกิ ารศึกษา
ต�ำแหน่งและสถานที่ท�ำงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
5. บทความทีไ่ ม่ผา่ นการพิจารณาให้ตพี มิ พ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผเู้ ขียน
ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน
6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ-สกุล
ผูแ้ ต่ง, ปีทพี่ มิ พ์: เลขหน้า) หรือการอ้างชือ่ ผูแ้ ต่งก่อนข้อความอ้างอิง ให้วงเล็บหลังชือ่ -สกุล
ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อ
ด้วยข้อความที่อ้างอิง
7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้
ตัวอย่างบรรณานุกรม
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