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เนื่องมาจากปก

นำ้าตาลโตนดเป็นสินค้าแห่งความหวานท่ีได้มาจากต้นตาลโตนดของอำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีต้นตาลโตนดหนาแน่นท่ีสุด
ของประเทศไทย จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ทำาให้เกิดสินค้าแปรรูปมากมายจากนำ้าตาล วิถีวัฒนธรรมด้ังเดิมท่ียังคงถูกเก็บรักษาไว้ในการดำาเนินชีวิตของคน
สทิงพระยังคงงดงามเสมอ เพราะท่ีน่ีคือ “โหนด นา เล” สทิงพระ สงขลา (เร่ืองและภาพโดย: อิสเรส สุขเสนี “วิถีชีวิตของชาวสทิงพระ จังหวัดสงขลา” 
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2563)
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 การระบาดของไวรัส COVID-19 ยงัไม่จางหาย พายุนำาฝ่นมาพร้อมนำ้าท่วมในหลายพ้ืนท่ี

ของประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสาน และไม่มีทีท่าจะจากไปง่าย ๆ  แม้จะมีฝ่นเร่ิมหยุดตกแล้วก็ตาม 

ถึงจะประสบเหตุใด ๆ การดำาเนินชีวิตก็ยังดำาเนินอยู ่พร้อมกับการเฝ้่าระวังและพัฒนา เช่นเดียว

กับวารสารมนุษย์กับสังคมท่ีต้องพัฒนาเน้ือหา คุณภาพ และยอมรับการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์์

ต่าง ๆ 

 “วารสารมนุษย์กับสังคม” ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (กรกฎาคม 64 - ธันวาคม 64) บทความท่ี

ปรากฏในวารสารมนุษย์กับสังคม์ฉบับน้ี มีประเด็นศึกษาท่ีครอบคลุมท้ังสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ โดยมีท้ังหมด 9 บทความ จากสาขาประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หลักสูตรการสอน

และการพัฒนาสังคม รวมท้ังด้านการส่ือสาร

 ประกอบด้วย บทความเร่ืองท่ีหน่ึง “ผู้นำาอำานาจและการเปล่ียนแปลงการใช้ปรัชญา

ความเช่ือในจีนยุคราชวงศ์” เร่ืองท่ีสอง “ภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในหนังสือ

ปกแดงคติพจน์เหมาเจ๋อตง: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์” เร่ืองท่ีสาม                  

“การสร้างข้าราชการนักปกครองในสมัยสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงดำารงตำาแหน่ง

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2435-2458” เร่ืองท่ีส่ี “ชาวตลาด: การเปล่ียนแปลงและ

ความสัมพันธ์ของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดเมืองขอนแก่น” เร่ืองท่ีห้า “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด

ในการเขียนเรียงความภาษาไทยของนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” เร่ืองท่ีหก 

“คุณค่าข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์” เร่ืองท่ีเจ็ด “คำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรี                            

ฉบับภาษาไทย” เร่ืองท่ีแปด “ศาลาแกว้กู่: เร่ืองเลา่กับกลวิธีการสรา้งพหุวัฒนธรรมในชมุชนแมน่ำ้า

โขง” และเร่ืองท่ีเก้า “ความหมายของคำาว่า ‘ได้’ ในภาษาลาว: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์

ปริชาน”

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเด็นศึกษา สาระ ความรู้ อันหลากหลายของบทความท้ังเก้า

เร่ืองในฉบับน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตด้านเน้ือหาท่ีครอบคลุมท้ังสาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และวารสารฉบับน้ีน่าจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยสร้างสรรค์ จุดประกายมุมมอง และ 

เกิดประโยชน์ท้ังด้านความรู้ใหม่ ระเบียบวิธีวิจัย และการบูรณาการศาสตร์อ่ืนเข้ากับการศึกษา

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม

 ในโอกาสน้ี วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านท่ีส่งผลงานมาร่วมเผยแพร่สู่วงการวิชาการ              

รวมท้ังขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีสละเวลาอันมีค่าร่วมกันพิจารณา เสนอแนะผลงาน               

มา ณ ท่ีน้ีด้วย

บทบรรณาธิการ

ภาคภูมิ หรรนภา
บรรณาธิิการ
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ผู้้�นำา อำานาจและการเปีล่�ยนแปีลงการใช้�ปีรัช้ญา ความเช่้�อในจ่น ยุคราช้วงศ์

 นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร

ภาพตัวแที่นของพรรคคอมมิวนิสต์จ่นในหนังส่อปีกแดง คติพจน์เหมาเจ๋อตง: 

การศึกษาตามแนววาที่กรรมวิเคราะห์เชิ้งวิพากษ์ 

 วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร, จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์

การสร�างข�าราช้การนักปีกครองในสมัยสมเด็จกรมพระยาดำารงราช้านุภาพที่รง

ดำารงตำาแหน่งเสนาบัด่กระที่รวงมหาดไที่ย พ.ศ. 2435-2458

 ภูวดล ศรีวิไล

ช้าวตลาด: การเปีล่�ยนแปีลงและความสัมพันธ์ของผู้้�ค�ารายย่อยในตลาดสด

เม่องขอนแก่น
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บัที่คัดย่อ
 ผลการศึกษาพบว่า ในประวัติศาสตร์จีน อาณาจักรจีนได้เปล่ียนแปลงการใช้   

ความคิด ความเช่ือมาอย่างหลากหลาย ต้ังแต่สมัยราชวงศ์จิ�น-ราชวงศ์ชิง ด้วยเหตุผลใน 

การสร้างความชอบธรรมในการข้ึนมามีอำานาจในอาณาจักร สร้างความม่ันคง และการ

เคารพศรัทธาของหมู่ประชาชนสร้างขวัญและกำาลังใจในการปกครองแผ่นดิน ซ่ึงในช่วง           

ราชวงศ์จิ�น ได้ใช้แนวคิดนิติวาทในการปกครอง เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบในการปกครอง 

แต่ท่ีสุดก็ล้มเหลว จนมาถึงราชวงศ์ฮ่ัั่น ได้เปล่ียนมาใช้แนวคิดขงจ้ือ พร้อมกับการสร้าง                                                

ขงจ้ือเพ่ือรัฐ แนวคิดการสอบคัดเลือกบุคคลสามัญเข้ารับราชการ ถึงแม้จะล้มเหลว แต่ระบบ

ก็ยงัคงอยู ่จนกระท่ังบ้านเมืองแตกแยก มีการนำาพุทธศาสนามาเป็นหลักชัยในการปกครอง 

จวบจนราชวงศ์ถัง จักรพรรดิถังไท่จงและอู่เจ๋อเทียนก็ยังนิยมพุทธศาสนาอยู่พร้อมกับนำา

ลัทธิขงจ้ือเข้ามาด้วย ท่ีสุดพุทธศาสนาก็สร้างรอยร้าวในแผ่นดิน จนเกิดแนวคิดขงจ้ือใหม่

ท่ีเป็นรูปร่างข้ึนในสมัยราชวงศ์ซ้อง และขยายออกไปในราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิงและ

ราชวงศ์ชิง

คำาสำาคัญ: ขงจ้ือ พุทธศาสนา ขงจ้ือใหม่ 
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Abstract
 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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 หนังสือท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงการใช้ปรัชญาจีนและความเช่ือของจีน

ในแต่ละยุคสมัยน้ี มีอยู่ 2 ลักษณะ คือลักษณะแรก เป็นเร่ืองเก่ียวกับปรัชญาจีนเป็นหลัก 

หนังสือกลุ่มน้ีจะกล่าวถึงประวัติของนักปรัชญาของจีน ได้แก่ ขงจ้ือ เหลาจ้ือ เม่งจ้ือ            

ฮ่ัั่นเฟยจ้ือ ซุนจ้ือ จวงจ้ือ เป็นต้น โดยหนังสือในกลุ่มน้ี จะเน้นด้านปรัชญาท่ีเก่ียวข้องกับ

ธรรมชาติ เช่นงานของจวงจ้ือ ในเร่ือง “มโนทัศน์เร่ืองการแปรเปล่ียนในปรัชญาของ         

จวงจ้ือ” หรืองานของซุ่นจ้ือ ท่ีเน้นความสำาคัญของตรรกะและเหตุผล และความเช่ือม่ันใน

ความสามารถพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ได้ของมนุษย์ เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นไปท่ี      

คำาสอนของนักปราชญ์ในแต่ละคน เช่นงานของเฝิ่งอ่ิวหลัน เร่ือง ปรัชญาจีน จากขงจ่ือถึง

เหมาเจ๋อตุง หรือ เร่ือง ปวงปรัชญาจีน ของ ฟ้�น ดอกบัว 

 ส่วนอีกลักษณะหน่ึง จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับประวัติศาสตร์จีน ซ่ึงมีท้ังเหตุการณ์

การแย่งชิงอำานาจ การข้ึนครองอำานาจของจักรพรรดิ เช่นงานของทวีป วรดิลก (2538)                  

เร่ืองประวัติศาสตร์จีน หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละราชวงศ์ เช่นเหตุการณ์ในราชวงศ์  

หมิง จะกล่าวถึงเหตุเกิดในปลายราชวงศ์หมิง: กบฏชาวนา การเปล่ียนแปลงทางสังคมใน

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 หรือวิวาทะการเดนิเรือของเจ้ิงเหอในตน้ราชวงศห์มิง เป็นต้น หรือเป็น

เร่ืองประเด็นเล็ก ๆ ท่ีน่าสนใจ อย่างในหนังสือเร่ืองเกร็ดประวัติศาสตร์จีน 5,000 ปี เช่น

เร่ืองคดีหูเหวยยง หลิวป๋อเวินขอฝ่น ซีจ้ีกวงปราบโจรญ่ีปุ่น เป็นต้น งานเหล่าน้ีจะเล่า       

เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ จะมีการกล่าวถึงปรัชญาจีนกับยุคสมัยน้ัน ๆ     

เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 

 งานวจัิยน้ีจึงต้องการรวบรวมความเช่ือและปรชัญาจีนท่ีแต่ละราชวงศใ์ช้ในแต่ละ

ยุคสมัยมาเพ่ือให้เห็นความเปล่ียนแปลง และเหตุผลของการเปล่ียนแปลงน้ัน ๆ

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. ศึกษาการเปล่ียนแปลงการใช้ปรัชญาความเช่ือของจีน

 2. ศึกษาเหตุปัจจัยการเปล่ียนแปลงการใช้ความเช่ือน้ัน 

แนวคิดเร่้องผู้นำากับอำานาจ 

 แนวคิดเร่้องผู้นำา 

 ตามแนวคิดของ ลิปปิตต์ (Chemers & Ayman, 1985 citing Lippitt, 1969) 

ได้กล่าวถึง ผู้นำาแบบอัตตาธิปไตย (Authoritarian or Autocratic Leader) เป็นผู้นำา

เผด็จการ ซ่ึงมีลักษณะการบริหารงาน ดังน้ี 

บทนำา



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

ปีที่
� 7

 ฉ
บับั

ที่� 
1 

(ก
.ค

. 6
4 

- 
ธ.
ค.

 6
4)

10

 1.1 การส่ังการใช้อำานาจกดข่ีบังคับตลอดเวลา

 1.2 ยึดถือตนเองเป็นสำาคัญ รู้ข้อเท็จจริงแต่ผู้เดียว ฉะน้ัน ทุก ๆ อย่างจะออก

จากตัวผู้นำาท้ังหมด การตัดสินใจแก้ปัญหาหรือการวินิจฉัยส่ังการ ซ่ึงมักจะเปล่ียนแปลงไป

ตามอารมณ์ และมุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของกลุ่มหรือส่วนรวม

 1.3 นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เป้าประสงค์ การจัดระบบงาน มาตรฐาน

การปฏิบัติงาน การบังคับบัญชาส่ังลงมาจากเบ้ืองบน (Top-Down) ทางเดียว

 1.4 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีได้รับมาจากใครหรือท่ีใดก็ตาม จะต้องผ่านหลาย    

ข้ันตอน ผู้นำาประเภทน้ีจะคิดแล้วคิดอีกกว่าจะวินิจฉัยส่ังการได้ ทำาให้งานล่าช้าค่ังค้าง 

 1.5 ผู้ช่วย ตามความรู้สกึของผู้นำาประเภทน้ีจะหมายถึง ผู้ใต้บังคับบัญชาจงึไม่มี

การแบง่งานให้ผู้ช่วย ผู้ช่วยทำางานของหวัหน้างานให้สำาเร็จ ไม่ใช่ทำางานของตนเองใหส้ำาเร็จ 

เน่ืองจากมีแต่งานของหัวหน้างานไม่มีงานของผู้ช่วยเลย

 1.6 การต้ังกรรมการเป็นวิธีการกระจายความรับผิดชอบไปให้ผู้อ่ืน ไม่ใช่เพ่ือฟัง

ความคิดเห็น ประธานเกือบเป็นผู้พูดเสียคนเดียวเกือบตลอดการประชุมหรือไม่ ก็เปิดโอกาส

ให้ผู้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็น แล้วประธานก็สรุปเสียเองตามความคิดเห็นของตนเอง        

เสร็จแล้วก็ถือว่าน่ันเป็นมติของท่ีประชุม ท้ัง ๆ ท่ีการประชุมน้ันเกือบจะเรียกว่าเป็น         

การประชุมของประธานคนเดียว เพราะประธาน “พูดเองเออเอง” ตลอดเวลา  อันมีลักษณะ

แจ้งเพ่ือทราบ มากกว่าการขอให้สมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เม่ือเป็นเช่นน้ีบ่อย ๆ  เข้า

คนอ่ืนในท่ีประชุมก็ไม่มีใครอยากพูด และเร่ืองบางเร่ืองเม่ือผ่านการประชุมแล้วจะหายไป

เฉย ๆ เน่ืองจากประธานไม่ให้ความสนใจ 

 ผู้นำาแบบอัตตาธิปไตยมีลักษณะคล้ายกับจักรพรรดิจีน แต่จักรพรรดิจีนบางองค์

ก็ไม่มีอำานาจเช่นน้ัน แต่อำานาจกลับไปอยูท่ี่เสนาบดี หรือขันทีแทน โดยกลุ่มน้ีจะเป็นผู้เลือก

จักรพรรดิของตนข้ึนมา และจักรพรรดิกลับอยูภ่ายใต้อำานาจของคนกลุ่มน้ีแทน จนนำาไปสู่

การล่มสลายของอาณาจักร

 แนวคิดเร่้องอำานาจ

 เวเบอร์แยกรูปแบบอำานาจเป็น 3 แบบ คือ อำานาจจารีตประเพณี อำานาจผู้นำา 

และอำานาจแบบเหตุผล อำานาจแต่ละแบบจะมีวิธีคิดท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ อำานาจแบบ

จารีตประเพณีเช่ือว่าทุกส่ิงทุกอย่างเป็นเร่ืองของธรรมชาติ อำานาจผู้นำาจะเป็นอำานาจของ

คน ๆ เดียวท่ีออกคำาส่ัง ส่วนอำานาจแบบเหตุผลคืออำานาจท่ีมีการบริหารจัดการ แต่ละ

อำานาจจะข้ึนอยูกั่บทรัพยากรเชิงสัญลักษณ์ ซ่ึงเช่ือมโยงถึงรูปแบบการจัดการทางสังคม เช่น

ระบบราชการ การปกครองท่ีมีผู้ชายเป็นใหญ่ หรือองค์กรทางศาสนา   
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 แนวคิดของแอนโทนิโอ แกรมชี เก่ียวกับเร่ือง hegemony คำาว่า hegemony 

เป็นการอธิบายให้เห็นรูปแบบการควบคมุท่ีมิได้มาจากอำานาจรฐั แต่การควบคมุน้ีทำาให้เกิด

อำานาจท่ีไม่เท่าเทียมกันของฐานะบุคคล อย่างกรณีท่ีนักปรัชญาหรือเสนาบดี หรือขันทีท่ีมี

อำานาจเหนือจักรพรรดิ กลุ่มน้ีสามารถเลือกจักรพรรดิของตนข้ึนมาได้ และจักรพรรดิก็มัก

จะอยู่ภายใต้อำานาจคนกลุ่มน้ี (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, เว็บไซต์)

 เร่ืองของอำานาจ จักรพรรดิมักมีอำานาจสูงสุด แต่อำานาจน้ีก็อยู่ท่ีว่าใครเป็น         

ผู้ก่อการ ถ้าผู้ก่อการเป็นขุนนาง ขันที เหล่าเสนาบดีแล้ว อำานาจก็จะเป็นของกลุ่มน้ัน        

แต่ถ้าเม่ือใดจักรพรรดิสามารถชิงอำานาจมาอยู่กับตนได้แล้ว จักรพรรดิก็จะเป็นผู้มีอำานาจ

สูงสุดแต่เพียงผู้เดียว และจักรพรรดิก็สามารถดึงคน มาอยู่ข้างตนเองได้ เพราะฉะน้ัน      

เร่ืองของอำานาจจึงข้ึนอยู่กับว่าใครคือผู้เร่ิมต้น 

 อาณาจักรจีน มีระบบการปกครองท่ีหลากหลายรูปแบบ การข้ึนมาเป็นผู้นำา   

ของจีน หรือท่ีเราเรียกว่าจักรพรรดิจีนน้ัน ต้องต่อสู้กับฝ่่ายตรงข้ามอย่างมาก เม่ือฝ่่าย      

ตรงข้ามพ่ายแพ้ ก็ถึงคราวท่ีผู้ชนะจะข้ึนเป็นใหญ่ และสถาปนาตนข้ึนเป็นผู้นำาของอาณาจักร 

กรณีท่ีจักรพรรดิองค์ใหม่เป็นผู้ปราบดาภิเษกข้ึนเป็นจักรพรรดิ น่ันหมายถึงการมีอำานาจอยู่

ในมือ ซ่ึงอำานาจน้ีถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวัง อำานาจก็อาจสูญสลายไปได้ แต่ถ้ามีอำานาจแล้ว

รู้จักการใช้ อำานาจน้ันก็จะอยูคู่่แผ่นดินจักรพรรดิจนกว่าจักรพรรดิจะตายจากไป และอำานาจ

น้ีจะตกสู่ลูกหลานจักรพรรดิ แต่ลูกหลานจักรพรรดิจะมีอำานาจท่ีแท้จริงหรือไม่ ข้ึนอยู่กับ

การปฏิบัติตนของคนผู้น้ัน และการครองอำานาจน้ีมีนักปรัชญาจีนหลายคนท่ีแสดงความรู้

ให้ผู้ปกครองได้ประจักษ์ถึงการรักษาอำานาจของตน ซ่ึงถ้าผู้ปกครองหรือจักรพรรดิองค์ใด

เห็นความสำาคัญและหยิบปรัชญาหรือความเช่ือน้ันมาใช้ก็สามารถรักษาอำานาจของตนได้  

แต่กระน้ันปรัชญาบางอย่างก็เปรียบเสมือนดาบสองคมท่ีสามารถทำาลายจักรพรรดิองค์    

น้ันได้ ดังท่ีเราจะกล่าวอย่างละเอียดต่อไป

ปรัชญานิติวาทกับการบริหารงานของราชวงศ์จิ�น

 เร่ิมแรกของผู้นำา การใช้อำานาจและปรัชญาจีนน้ัน คงต้องกล่าวถึงจักรพรรดิ     

จิ�นซี (Qin Shi) (221-207 ก่อนคริสต์ศักราช) แห่งราชวงศ์จิ�น ซ่ึงพระองค์ได้ใช้อำานาจของ

พระองค์กับความเช่ือในปรัชญานิติวาท หรือฟาเจียเข้ามาใช้ในการบริหารบ้านเมือง          

โดยยดึหลัก ฉี ซู ฟา น่ันคือ ผู้บริหารจะต้องมีอำานาจและอำานาจน้ันต้องเป็นไปตามกฎหมาย 

การใช้อำานาจและกฎหมายน้ันจะต้องมีศิลปะ สามส่ิงน้ีจะต้องใช้ควบคู่กันไป จึงจะก่อให้

เกิดผลดีในการบริหารกิจการบ้านเมือง สำาหรับแนวทางการปกครองน้ัน เพียงใช้เคร่ืองมือ 

3 อย่างน้ีเป็นหลัก ก็สามารถปกครองแผ่นดินได้อย่างท่ัวถึง เคร่ืองมือ 3 อย่างน้ี ได้แก่       
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1. ตรากฎหมายข้ึนมา (Set up Laws) 2. ประกาศเป็นทางการให้ทราบโดยท่ัวถึงกัน 

(Promulgated among the people) 3. รักษากฎหมายอย่างเคร่งครัด (Keep a sharp 

watch on the conduct of the people) 

 เคร่ืองมือ 3 อย่างน้ี ผู้นำาสามารถใช้ใครทำางานแทนก็ได้ โดยใช้กฎหมายเป็นหลัก

ในการปฏิบัติ เม่ือผู้ใดทำางานท่ีได้รับมอบหมายให้ได้สำาเร็จ ก็จะได้บำาเหน็จ (Rewards) 

ตอบแทน แต่ถ้าเม่ือใดงานล้มเหลว ก็ต้องลงโทษ (Punishments) อย่างตรงไปตรงมา       

น่ีคือหลักการนิติวาทท่ีราชวงศ์จิ�นใช้และประสบความสำาเร็จ ผลคือเกิดความเข้มแข็งท้ังทาง

เศรษฐกิจและการปกครอง (น้อย พงษ์สนิท, 2533: 85) 

 จากปรัชญานิติวาทสู่การสร้างผลงานของราชวงศ์จิ�น ได้แก่ การยกเลิก            

การปกครองระบอบศักดินา โดยจัดต้ังระบบการบริหารแบบรวมอำานาจเด็ดขาดอยู่กับ     

ส่วนกลาง รัฐบาลจิ�น สนับสนุนการเพ่ิมพลเมือง วางระเบียบ เก็บภาษีท่ีดินให้เป็นระบบ

เดียวกันท่ัวท้ังอาณาจักร รัฐเข้าจัดระบบการทดนำ้าขนานใหญ่ แรงงานการก่อสร้างต่าง ๆ 

ย่อมได้จากแรงงานบังคับ อาณาจักรจีนได้จัดระบบการบริหารออกเป็น 36 มณฑ์ล (จุ้น) 

และต่อมาเพ่ิมเป็น 42 มณฑ์ล แต่ละมณฑ์ลปกครองโดยผู้ว่าราชการมณฑ์ลฝ่่ายทหาร    

และผู้ว่าราชการมณฑ์ลฝ่่ายพลเรือน ซ่ึงรับผิดชอบโดยตรงต่อรัฐบาลกลางของจักรพรรดิ 

แต่ละมณฑ์ลยงัแบ่งออกเป็นอำาเภอ (เส้ียน) ซ่ึงให้นายอำาเภอปกครองโดยตรงข้ึนต่อมณฑ์ล

 รัฐบาลจิ�น ยังได้เสริมสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในด้านวัฒนธรรมและ

การศึกษา โดยพยายามประกาศให้ใช้อักษรเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันท่ัวราชอาณาจักร        

รวมท้ังรัฐบาลยังได้พยายามทำาลายความคิดของประชาชน ท่ีมักมีความจงรักภักดีต่อรัฐบาล

ท้องถ่ินและคำาสอนของปรัชญาสำานักอ่ืน ๆ  ปฏิกิริยาของชนช้ันคงแก่เรียน ซ่ึงส่วนมากเป็น

ผู้ถือลัทธิขงจ้ือน้ันสูงมาก พวกน้ีถึงกับกล้าเรียกร้องให้มีการปกครองตามระบบศักดินา   

อย่างเดิม แต่รัฐบาลก็ใช้ระบบการปราบปรามอย่างทารุณ หนังสือเก่าแก่ท่ีมีอยูเ่ดิมรวมท้ัง

ตำานาน 5 สถานของลัทธิขงจ้ือ ก็ถูกเผาหมด ใครบังอาจซ่อนตำาราต้องห้ามมีโทษถึง   

ประหารชีวิต จึงนับว่าราชวงศ์จิ�นเป็นรัฐบาลชุดแรกในประวัติศาสตร์จีนท่ีนำาเอาระบบ    

การควบคุมความคิดมาใช้ในการปกครอง (เขียน ธีระวิทย์, 2547: 30) 

 ด้วยความท่ีผู้นำามีความเด็ดเด่ียว เข้มงวดต่อการปกครอง และจริงจังต่อการ 

กระทำาต่าง ๆ  จึงได้มีคำาส่ังให้สร้างกำาแพงเมืองจีนหรือกำาแพงหม่ืนล้ี เหตุของการสร้างเพ่ือ

ป้องกันภัยจากชนเผ่าเร่ร่อนทางภาคเหนือของจีน ซ่ึงถือว่าเป็นอนุสรณ์ของความโหดร้าย 

เพราะพระองค์ส่ังเกณฑ์์แรงงานเป็นจำานวนมาก ทำาให้ประชาชนประสบกับความลำาบาก

ยากเข็ญ และจบชวิีตพร้อมกับการกอ่สร้างในคร้ังน้ีเป็นจำานวนมาก  นอกจากน้ีพระองคย์งั

ใช้แรงงานจำานวนมหาศาลก่อสร้างสุสานของพระองค์เองให้ยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิองค์อ่ืน ๆ ด้วย 
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(ดวงธิดา ราเมศวร์, 2554: 106) การใช้อำานาจท่ีเข้มงวดของพระองค์ ทำาให้ราชวงศ์ล่มสลาย

ในเวลาไม่นาน หลังจากท่ีพระองค์ส้ินพระชนม์ลง เพราะความเข้มงวดในการปกครองน่ันเอง

การร้�อฟ้ื้�นปรัชญาขงจ้�อ

 เน่ืองจากความเข้มงวดในการปกครอง ทำาให้เล่าปังต้องลุกข้ึนสู้จนสำาเร็จ จนได้

กลายเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ข้ึนมาแทนพร้อมกับต้ังราชวงศ์ใหม่ คือราชวงศ์ฮ่ัั่น                   

เม่ือจักรพรรดอิงค์ใหม่ข้ึนมาปกครองอาณาจกัร ส่ิงท่ีต้องคำานึงถึงอยา่งมาก คือความล้มเหลว

ของราชวงศ์จิ�น จึงได้มีการนำาปรัชญาขงจ้ือข้ึนมาร้ือฟ้�นใหม่อีกคร้ัง เพราะแนวคิดของ       

ขงจ้ือเน้นในดา้นคุณธรรม จรยิธรรมเปน็หลัก โดยเร่ิมแรกตอ้งการคนด ีมีฝี่มือข้ึนมาบรหิาร

ประเทศ โดยมีการจัดสอบบุคคลสามัญเข้ารับราชการ เน้ือหาท่ีสอบก็จะเป็นตำาราของ      

ขงจ้ือเป็นหลัก จนถึงสมัยจักรพรรดิฮ่ัั่นอู่ต้ี (Wu Di) (140-87 ก่อนคริสต์ศักราช) ได้มีการ

สังคยานาการศึกษาเร่ืองขงจ้ือข้ึนใหม่ โดยเน้นสร้างขงจ้ือเพ่ืออำานาจและอาณาจักรจีน 

ราชวงศ์ฮ่ัั่นทำาให้คำาสอนของขงจ้ือกลายเป็นพลังสนับสนุนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

ท่ีรวมศูนย์อำานาจไว้ส่วนกลางอย่างแข็งขันท่ีสุด

 การตีความและให้อรรถาธิบายถึงคำาสอนของขงจ้ือ ซ่ึงแพร่หลายอยู่ตลอด      

สมัยราชวงศ์ฮ่ัั่น ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลของการปฏิวัติท่ียืนยงคงทนอยู่ประการหน่ึง น่ันคือ 

อุดมการณ์ของรัฐท่ีรวมศูนย์อำานาจการปกครอง (อยู่ท่ีองค์จักรพรรดิ) ได้กลายมาเป็น    

ความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับชนช้ันนักศึกษาปัญญาชนและบรรดาสาวกของสำานักขงจ้ือ             

การเคล่ือนไหวท่ีแตกก่ิงก้านสาขาออกไปใหม่จากการตีความต่างไปจากของเดิมของ          

สาวกขงจ้ือ เพ่ือเจตจำานงมุ่งรับใช้องค์จักรพรรดิราชวงศ์ฮ่ัั่น  

 ต่งจงซูเมธีคนสำาคัญของลัทธิขงจ้ือท่ีได้แก้ใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการปกครอง

ของจักรพรรดิราชวงศ์ฮ่ัั่น  โดยต่งจงซูได้สร้างทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง 

(กษัตริย์) กับผู้ใต้ปกครอง (ข้าแผ่นดิน) ข้ึน ความสัมพันธ์ตามทฤษฎีน้ี เจ้าทฤษฎีถือว่าเป็น

ความสัมพันธ์ท่ีเป็นนิรันดรภาพ ซ่ึงความจริงก็คือระเบียบแบบแผนของธรรมชาติโดยแท้ 

ต่งจงซูอ้างคำาสอนของขงจ้ือท่ีเรียกว่า “หลักช้ีนำาสามประการ” ซ่ึงภายหลังสาวกขงจ้ือ     

ได้สรุปข้ึนว่า ได้แก่ “กษัตริย์ช้ีนำาข้าแผ่นดิน บิดาช้ีนำาบุตร และสามีช้ีนำาภรรยา” หลักการ

สำาคัญของขงจ้ือตามท่ีอ้างกันน้ี เป็นการวางกรอบเพ่ือจำากัดความคิดจิตใจของมวลชนใน

สังคมจีนตลอดระยะเวลาอันยาวนาน (ทวีป วรดิลก, 2538: 181-182) แนวคิดเร่ืองขงจ้ือ

ของราชวงศ์ฮ่ัั่น จึงเท่ากับว่าเป็นการสร้างอำานาจให้ราชวงศ์ฮ่ัั่นอยู่คำ้าฟ้าไปอีกนาน 
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 นอกจากน้ี จักรพรรดิ ฮ่ัั่น อู่ ต้ียั งทรง ต้ังใ ห้ ผู้คงแก่ เรียนทำาการฝึ่กสอน                           

เด็กหนุ่มท่ีเลือกสรรส่งมาจากส่วนภูมิภาคให้มีความรู้แตกฉานในตำานานของขงจ้ือ                            

(Confucian Classics) เม่ือได้รับการฝึ่กฝ่นครบตามหลักสูตร 1 ปีแล้ว เด็กกลุ่มน้ีจะได้รับ

แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ในราชการตามแต่ความเหมาะสม การปฏิบัติเช่นน้ีได้ยังผล

ให้เกิดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในพระบรมมหาราชวงัข้ึนอีกด้วย (เขียน ธีระวิทย,์ 2547: 

53) เพราะฉะน้ันการเข้ารับราชการของราชวงศ์ฮ่ัั่นจึงมี 2 ระบบคือ การเข้าโรงเรียน     

ฝึ่กหัดความรู้ของขงจ้ือ และการสอบคัดเลือก เพราะฉะน้ันราชวงศ์ฮ่ัั่นจึงได้ผู้เข้ามา            

รับราชการท่ีมีความเคร่งในตำาราขงจ้ืออย่างมาก และน่ีคืออำานาจของราชวงศ์ฮ่ัั่นท่ี    

พยายามสร้างสมมานาน 

 เม่ือจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮ่ัั่นเร่ิมอ่อนแอลง โดยมีขุนนางและขันทีข้ึนมามีอำานาจ 

จนนำาไปสู่การล่มสลาย บ้านเมืองเกิดความแตกแยกเป็นยุค 3 ก๊ก และราชวงศ์เหนือใต้     

ซ่ึงยุคแตกแยกน้ี มีบางราชวงศ์ท่ีใช้แนวคิดขงจ้ือในการสอบคัดเลือกอยู่ แต่ส่วนใหญ่แล้ว 

กลับไปนับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก 

การขึ�นมาของพุทธิศาสนา

 ด้วยแนวทางขงจ้ือท่ีใช้สอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการน้ัน ทำาให้มีการฉ้อโกง

ในกลุ่มข้าราชการข้ึน ทำาให้ระบบน้ีต้องถูกต้ังคำาถามและยุติการทำางานต่อไป ประกอบกับ

ศาสนาใหมท่ี่เข้ามาในจีน คือศาสนาพทุธ สามารถตอบคำาถามในวถีิความเป็นอยูข่องคนใน

สังคมได้ จึงเร่ิมมีความศรัทธาข้ึน เร่ิมจากราชวงศ์เว่ยเหนือ (ค.ศ. 386-556) ในยุคน้ีผู้คน

นับถือพระโพธิสัตว์เป็นอย่างมาก ความเช่ือของคนในสมัยน้ันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติ       

บำาเพ็ญตน เป็นแต่เพียงการอธิษฐานขอพรจากพระพุทธองค์เท่าน้ัน ทำาให้มีการสร้าง

พระพุทธรูป จิตรกรรมฝ่าผนัง วัดตามถำ้าหิน เป็นต้น (สายฝ่น รุ่งประเสริฐ วรรณสินธพ,  

สุรภาพร รังสีอุทัย, 2554: 202)

 ในราชวงศ์เว่ยเหนือ หลังจากเว่ยเสียวเหวินต้ีสวรรคต (Wei Xiao Wen Di)  

(ค.ศ. 471-499) เว่ยเซวียนอู่ต้ีหยวนเคอ (Wei Xuan Wu Di Yuen Kao)  (ค.ศ. 500-515) 

ก็ทรงข้ึนครองราชย์ ราชวงศ์เว่ยเหนือก็เร่ิมเส่ือมถอย พอถึงรัชสมัยเว่ยเส้ียวหมิงต้ี          

(Wei Xiao Ming Di) (ค.ศ. 516-528) พระองค์ทรงพระเยาว์ หูไท่โฮ่ั่วซ่ึงเป็นพระมารดา 

จึงว่าราชการแทน หูไท่โฮ่ั่ว หลงในอำานาจและใช้จ่ายฟุ่มเฟ้อย นอกจากน้ียังศรัทธาใน         

พุทธศาสนา ทรงเช่ือว่าพุทธศาสนาจะชำาระบาปท่ีพระนางก่อได้ จึงได้สร้างวัดหย่งหนิงอัน

ใหญ่โตไว้ท่ีข้างวัง พระพุทธรูปในวัดมีท้ังสร้างจากทองคำา และแกะสลักจากหยกขาว         

บางองค์สูงถึงหน่ึงจ้ังแปดเซี�ยะ (ประมาณ 6 เมตร) ท้ังยังสร้างเจดีย์สูงสิบเก้าจ้ัง         
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(ประมาณ 67 เมตร) ท่ีข้างวัดอีกด้วย พอถึงยามคำ่าคืนอันเงียบสงัดก็จะได้ยินเสียงลมพัด

กระด่ิงบนเจดีย์ดังกังวานไกลถึงกว่าสิบล้ี ในวัดมีกุฎิสำาหรับพระภิกษุถึงหน่ึงพันห้อง         

ล้วนตกแต่งด้วยไข่มุกหยกและแพรเน้ือดี ซ่ึงเล่ากันว่านับแต่พุทธศาสนาเผยแพร่เข้าสู่

ประเทศจีนยังไม่เคยมีวัดท่ีงดงามหรูหราเช่นน้ีมาก่อน 

 จักรพรรดิแห่งราชวงศ์เว่ยเหนือรัชกาลก่อนยังใช้แรงงานคนจำานวนมหาศาล   

ขุดถำ้าหินสร้างพระพุทธรูป สร้างเป็นถำ้าพระอวิ�นกังสือคู (ปัจจุบันอยู่ในเมืองต้าถง) ซ่ึงใช้

เวลาสร้างถึงสามสิบปี ในถำ้าพระมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่นับแสนองค์ ก่อนจะย้ายราชธานี

มายังล่ัวหยาง พอถึงรัชสมัยเว่ยเซวียนอู่ต้ีจนถึงหูไท่โฮ่ั่วก็ได้สร้างถำ้าพระท่ีล่ัวหยางอีกแห่ง

ช่ือ หลงเหมินสือคู ใช้เวลาสร้างรวมแล้ว 24 ปี แรงงานคนกว่าแปดแสนคน ถำ้าพระเหล่าน้ี

สะท้อนให้เห็นถึงฝี่มือการแกะสลักของชาวจีนในสมัยโบราณ แต่ก็เป็นการเพ่ิมภาระให้กับ

แรงงานประชาชนไม่น้อย (สายฝ่น รุ่งประเสริฐ วรรณสินธพ, สุรภาพร รังสีอุทัย,            

2554: 209-210) ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนอยู่อย่างยากลำาบากมากยิง่ข้ึน

 เม่ือราชวงศ์สุยรวมแผ่นดินจีนอีกคร้ัง จักรพรรดิสุยเหวินต้ี (Sui Wen Di)       

(ค.ศ. 581-604) ก็ยังคงนับถือศาสนาพุทธอยู ่พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะอย่างเคร่งครัด 

และพยายามปกครองอาณาจักรด้วยทศพิธราชธรรม พระองค์ทรงลงโทษพระโอรสท่ีไม่ทำา

ตามกฎกติกาท่ีวางไว้ โดยพระองค์ทรงปลดรัชทายาทท่ีจะข้ึนสืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์

ก็คือ โอรส “หยางหย่ง” (Yang Yong) เหตุก็เพราะความสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายราชทรัพย์ไปกับ

ความสนุกสนานส่วนตัว หลงมัวเมาในกามคุณ เน่ืองจากพระองค์ต้องการให้เหล่า             

เช้ือพระวงศ์และขุนนางต่าง ๆ เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนให้ยึดม่ันในศีลธรรมอย่าง

เคร่งครัด 

 แต่ท่ีสุด จักรพรรดิสุยหยางต้ี (Sui Yang Di) (ค.ศ.604-617) พระราชโอรส    

ของจักรพรรดิสุยเหวินต้ีข้ึนครองราชยก็์ละเลยในหลักของพุทธศาสนาและทรงมุ่งสร้างเมือง

ให้ยิ่งใหญ่ ทำาให้ประชาชนเดือดร้อน จนเป็นอันส้ินสุดลงของราชวงศ์สุย

 เม่ือมาถึงราชวงศ์ถัง ในยุคสมัยของจักรพรรดิถังไท่จง และอู่เจ๋อเทียนก็เช่น

เดียวกัน ต่างนับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงพุทธศาสนาสอนในเร่ืองของกรรม โดยจักรพรรดิ           

ถังไท่จง ในคร้ังท่ีเป็นหล่ีซ่ือหมินได้ทำาร้ายพ่ีน้องของตน เพราะพ่ีน้องหวังทำาร้ายตน และ

บังคับให้บิดาออกจากตำาแหน่งกษัตริย์ พร้อมกับต้ังตนข้ึนเป็นกษัตริย์แทน (เล่าชวนหัว, 

2544: 5) แต่หลังจากท่ีพระองค์ข้ึนครองราชย์ พระองค์ก็ปกครองบ้านเมืองโดยธรรม        

เม่ือชราภาพและประชวร พระองค์ยิ่งเข้าสู่ธรรมะมากยิ่งข้ึน 

 จักรพรรดิถังไท่จง พระองคท์รงมีความเล่ือมใสในพทุธศาสนาเปน็อยา่งมาก และ

ต้ังใจท่ีจะทำานุบำารุงศาสนาพุทธให้อยู่คู่แผ่นดินจีนสืบไปอย่างยาวนาน จึงได้ส่งพระภิกษุ  
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รูปหน่ึง คือท่าน “เสวียนจาง” (Xuan Zang) หรือ “พระถังซำาจั�ง” เดินทางไปอัญเชิญ   

พระไตรปิฎกท่ีประเทศอินเดีย ยุคสมัยของจักรพรรดิถังไท่จงจึงถือได้ว่าเป็นยุคทองของ

ศาสนาพุทธบนแผ่นดินจีนเลยทีเดียว สำาหรับศาสนาอ่ืน ๆ  จักรพรรดิถังไท่จงก็ไม่ได้ลิดรอน

สิทธิในความเช่ือทางศาสนาของประชาชนท่ีนบัถือศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนาโซโรอสัเตอรจ์าก

เอเชียกลาง หรือศาสนาคริสต์ท่ีเร่ิมเข้ามาเผยแผ่ในแผ่นดินจีนในช่วงเวลาน้ัน ก็ยังเข้ามา

ปลูกฝั่งความเช่ือให้แก่ชาวจีนได้อย่างอิสระ (ดวงธิดา ราเมศวร์, 2554: 194) พร้อมกับ   

การยึดหลักธรรมของสำานักหยู หรือขงจ้ืออย่างม่ันคง 

 ในขณะท่ีอู่เจ๋อเทียนท่ีมานิยมนับถือพุทธศาสนาด้วย เป็นเพราะพระองค์ต้องการ

มีอำานาจอย่างเต็มในการปกครองอาณาจักร และมีแต่ศาสนาพุทธเท่าน้ันท่ีไม่ได้ปิดก้ัน     

การข้ึนมามีอำานาจของพระองค์ ซ่ึงอธิบายได้ในเร่ืองของกรรม นอกจากน้ีอู่เจ๋อเทียนยังใช้

ศรัทธาของราษฎรท่ีมีต่อพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือข้ึนสู่ตำาแหน่งจักรพรรดินีด้วย                

โดยกล่าวอ้างความจากคัมภีร์มหาเมฆสูตรว่าเป็นอวตารภาพของพระศรีอารยเมตไตรยท่ีมา

ปกครองดูแลไพร่ฟ้าในราชอาณาจักรให้อยูอ่ยา่งร่มเย็น จึงเท่ากับว่าพระนางอ้างสิทธิธรรม

ในการข้ึนครองบัลลังก์โดยพุทธานุมัติน่ันเอง 

 พุทธศาสนาในยุคน้ีเจริญรุ่งเรืองเป็นพิเศษ วัดวาอารามมีขนาดใหญ่โตสวยงาม

กว่าพระราชวังมีความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ การครอบครองท่ีดินจำานวนมหาศาล ตลอดจน

มีผู้รับใช้สนับสนุนจำานวนมาก ทำาให้วัดเป็นแหล่งทุนในการบุกเบิกกิจการต่าง ๆ เช่น           

ทำาโรงสี โรงพิมพ์ หรือแม้แต่หาท่ีดินใหม่ด้วยรายได้จากกิจการท้ังหลายเหล่าน้ี วัดเปิด   

ขยายธุรกิจเป็นแหล่งเงินกู้และรับจำานำาจำานอง ส่งผลให้เป็นกำาลังหลักทางเศรษฐกิจ    

ประจำาท้องถ่ิน ซ่ึงมีคุณูปการต่อเศรษฐกิจ การเงิน และการพาณิชย์ 

 อู่เจ๋อเทียนยังเป็นโยมอุปัฏฐากและอุปถัมภ์การแปลพระสูตรมหายานของ   

สมณะอ้ีจ้ิง ซ่ึงเดินทางไปศึกษาพุทธศาสนาท่ีอินเดียเช่นเดียวกับพระภิกษุเสวียนจ้ัง ท่ีสำาคัญ

เม่ือมีการแปลพระสูตรมหายาน คือ พุทธาวตังสกไวปุลยสูตร หรือเรียกกันโดยย่อว่า          

อวตังสกสูตรข้ึนแล้ว พระนางได้ประพันธ์โศลกเร่ิมพระสูตรไว้ในพระสูตรด้วย                           

ด้วยความท่ีพระนางส่งเสริมพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อจากพระเจ้าถังไท่จง และ 

ดำารงสถานะเป็นศาสนาท่ีม่ันคง ต่อมาจนถึงรัชสมัยพระเจ้าถังเสวียนจง กินระยะเวลา

ยาวนานกว่า 180 ปี ทำาให้ราชวงศ์ถังได้รับการขนานนามว่าเป็น “ยคุทองของพุทธศาสนา” 

(ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (บรรณาธิการ), 2559: 26-27) 

 ด้วยความท่ีพุทธศาสนาหลังเจริญรุ่งเรืองแล้ว ทำาให้ฐานะของวัดดีข้ึน ผู้คนนิยม

ไปบวชและถวายปัจจัยแก่วัด จนนำาไปสู่ความล้มเหลวในการเกณฑ์์แรงงานคนมาทำา

ประโยชน์แก่บ้านเมือง เพราะประชาชนมักหนีการเกณฑ์์แรงงานและเสียภาษีให้รัฐ           
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โดยการออกบวช พุทธศาสนาจึงถูกเพ่งเล็งจากผู้เสียประโยชน์ อันนำาไปสู่การปราบปราม 

และการล้มล้างคนท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา 

 พุทธศาสนาจึงไม่สามารถทำาให้ราชวงศ์ถังอยู่อย่างม่ันคง ต่อมาลูกหลาน   

ราชวงศ์ถัง ก็ไม่มีใครอยู่ในบัลลังก์ได้นาน เพราะความอ่อนแอ และการกุมอำานาจของ     

กลุ่มขันที ทำาให้เกิดการแย่งชิงอำานาจ การสงคราม จนในท่ีสุดราชวงศ์ถังก็ล่มสลาย 

ขงจ้�อใหม่กับการบริหารประเทศ

 ความล้มเหลวของพุทธศาสนา และความผิดหวังในกลุ่มท่ีนิยมขงจ้ือ ทำาให้มีผู้

คิดค้นแนวคิดใหม่ เป็นแนวคิดผสมผสานขงจ้ือ เต๋า และพุทธศาสนาเข้าด้วยกัน                  

ซ่ึงแนวคิดน้ี เร่ิมมีมาต้ังแต่ปลายราชวงศ์ถัง ต่อมาเรียกว่า “ขงจ้ือใหม่” (Neo-Confucianism) 

 ขงจ้ือใหม่เกิดอย่างเป็นรูปเป็นร่างข้ึนในสมัยราชวงศ์ซ้องใต้ แต่เติบโตในสมัย

ราชวงศ์หยวน ในปีค.ศ. 1313 จนถึงราชวงศ์ชิง ก็ได้ยึดถือแนวการตีความซ่ือซูของจูซี    

เป็นมาตรฐาน ขบวนการร้ือฟ้�นปรัชญาสำานักขงจ้ือหรือสำานักหยูจะเกิดข้ึนต้ังแต่อิทธิพลของ

พุทธศาสนาเร่ิมถดถอยและเร่ิมถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสมัยปลายราชวงศ์ถัง แต่ขบวนการ    

ดังกล่าวได้พัฒนาและประสบความสำาเร็จก่อร่างเป็นปรัชญาสำานักขงจ้ือใหม่ อยา่งเป็นระบบ

ในยุคสมัยราชวงศ์ซ้อง นักปรัชญาท่ีเป็นแก่นแกนหลักและทำาให้กระบวนการดังกล่าว

ประสบความสำาเร็จก็คือ จูซี (Zhu Xi) (ค.ศ. 1130-1200) อาจกล่าวได้ว่าท่านเป็นนักปรัชญา

ท่ีมีความสำาคัญและทรงอิทธิพลมากท่ีสุดคนหน่ึงในปรัชญาจีนนับจากขงจ้ือและเม่งจ้ือ 

ปรัชญาของจูซีมีความโดดเด่นตรงท่ีท่านสังเคราะห์ความคิดของนักคิดท่านอ่ืน ๆ และ    

สร้างการตีความของตนจนก่อร่างปรัชญาสำานักขงจ้ือใหม่ได้อย่างเป็นระบบ ผ่านแนวคิด

เร่ืองหล่ี นักปรัชญาขงจ้ือใหม่ต่อมา เช่น หวังหยังหมิงและไต้เจ้ิน ต่างพัฒนาความคิดและ

โต้แยง้ถกเถยีงความคดิของจซีูเป็นสำาคัญ การศกึษาปรชัญาสำานักขงจ้ือใหมจึ่งมิอาจละเลย

การศึกษาปรัชญาความคิดของจูซไีด้ จูซยีงัเป็นอรรถกถาจารยอั์นทรงอิทธิพลมากท่ีสดุของ

สำานักขงจ้ือใหม่ ผลงานของท่านมีมากถึง 140 เล่ม แต่งานท่ีรู้จักกันมากท่ีสุด คือ ซ่ือซู     

ซ่ึงเป็นงานท่ีรวบรวมการตีความและคำาอธิบายคัมภีร์หลักท้ังส่ีของสำานักขงจ้ือ คือ หลุนอ่ีว์  

เม่งจ้ือ ต้าเสวีย และจงยง ภายหลังนักคิดสำานักหยูต่างยอมรับ ซ่ือซูเป็นแบบเรียนหลัก   

และยึดถือแนวการตีความและคำาอธิบายของจูซีเป็นแบบแผนสืบต่อกันมา แม้ว่าในช่วงท่ี  

จูซีมีชีวิตอยู่ ความคิดของจูซีจะถูกต่อต้านโดยรัฐก็ตาม

 อิทธิพลทางความคิดท่ีสำาคัญอีกอย่างของจูซี คือ ท่านพัฒนาแนวคิดเร่ือง      

“เต้าถ่ง” หรือ “การสืบทอดมรรควิธี” จากหานอ้ีว์ (ค.ศ. 768-824) ให้เป็นพันธกิจหลัก

ของสำานักขงจ้ือใหม่ กล่าวคือ ท่านเห็นว่าแนวความเข้าใจปรัชญาของขงจ้ือท่ีถูกต้องน้ันมี
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การสืบทอดเร่ือยมาถึงเม่งจ้ือ หลังจากน้ันได้หยุดชะงักไป แล้วร้ือฟ้�นกลับมาใหม่ โดย         

โจวตุนอี� (ค.ศ. 1017-1073) จังไจ่ (ค.ศ. 1020-1077) พ่ีน้องตระกูลเฉิง เฉิงเฮ่ั่า                

(ค.ศ. 1032-1085) เฉิงอี� (ค.ศ. 1033-1107) และตัวท่านเองก็ได้สืบทอดมรรควิธีดังกล่าว

ด้วยเช่นกัน แนวคิดดังกล่าวจึงยิ่งเสริมให้ปรัชญาความคิดของจูซีกลายเป็นขนบแบบแผน

ต่อความคิด วิถีชีวิตและจริยธรรม มิใช่เฉพาะชาวจีนเท่าน้ัน แต่ยงัส่งอิทธิพลไปยังคาบสมุทร

เกาหลีและญ่ีปุ่นอีกด้วย (ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (บรรณาธิการ), 2559: 72-74)

 เม่ือถึงสมัยราชวงศ์หมิง ขงจ้ือใหม่เข้ามามีส่วนสำาคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้า

รับราชการ ซ่ึงผู้ใด หรือประชาชนคนใดท่ีต้องการสอบคัดเลือกจำาเป็นต้องรู้ซ้ึงในปรัชญา  

ขงจ้ือใหม่ ซ่ึงแนวคิดเร่ืองขงจ้ือ เต๋า และพุทธศาสนาได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของคนจีน        

มานานแล้ว โดยเฉพาะขงจ้ือถือเป็นศาสตร์วัฒนธรรมของอารยธรรมจีน ท่ีคนจีนทุกคนต้อง

รู้จัก โดยจักรพรรดิหงอู่ (Hongwu) (ค.ศ.1368-1398) ตระหนักดีว่ารัฐบาลของเขายังไม่ได้

รับความเช่ือถือ ดังน้ันเขาจึงนำาบัณฑิ์ตลัทธิขงจ้ือซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีได้รับการยกย่องใน           

สังคมจีนมาเป็นท่ีปรึกษาและมคีวามคิดท่ีจะฝึ่กฝ่นบุคคลเข้ารับราชการมาต้ังแต่ ค.ศ. 1365 

ซ่ึงเป็นเวลาก่อนข้ึนครองราชย์ถึง 3 ปี โดยจัดต้ังสถาบันการศึกษาเรียกว่า ราชวิทยาลัย 

หรือกว๋อจ่ือเจ้ียน (Guozijian) ข้ึนและคัดเลือกคนหนุ่มมาเข้าเรียน นักศึกษาในราชวิทยาลัย

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือนักศึกษาท่ีรัฐบาลส่งเรียนซ่ึงมาจากครอบครัวของข้าราชการ

และนักศึกษาท่ีมาจากครอบครัวของสามัญชน เม่ือข้ึนครองราชย์ จักรพรรดิหงอู่ได้ 

สนับสนุนให้ต้ังโรงเรียนของรัฐข้ึนในทุกมณฑ์ล ทำาให้มีโรงเรียนของเอกชนเกิดข้ึนตามมา

เป็นจำานวนมาก โรงเรียนเหล่าน้ีจึงเปรียบเสมือนเป็นผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมของขงจ้ืออีกด้วย

 การเรียนในราชวิทยาลัยจะเป็นการศึกษาตามลัทธิขงจ้ือและมีการสอบไล่ประจำาปี 

ผู้ท่ีสอบผ่านจะได้รับการแต่งต้ังเป็นข้าราชการ ส่วนผู้ท่ีสอบตกต้องอยู่เรียนท่ีสถาบัน         

ต่อไป สำาหรับสถานศึกษาท่ีนับว่าสำาคัญเป็นอันดับหน่ึง ในบรรดาสถานศึกษาท้ังหลาย     

คือราชบัณฑิ์ตยสถานฮั่านหลิน (Hanlin Academy-ฮ่ัั่นหลิน) หรือ ฮั่านหลิน หยวน         

(Hanlin Yuan) ซ่ึงเป็นท่ีรวมของบัณฑิ์ตข้ันจ้ินซือท่ีได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี ราชบัณฑิ์ต

ฮั่านหลินทำางานเก่ียวกับด้านอักษรศาสตร์สำาหรับราชสำานัก ราชบัณฑิ์ตฮั่านหลินบางคน 

ได้รับเลือกให้เป็นอาจารยข์องบรรดาพระโอรส เป็นท่ีปรึกษางานราชการแด่องค์จักรพรรดิ 

และราชเลขาธิการส่วนใหญ่จะเลือกมาจากราชบัณฑิ์ตฮั่านหลิน

 นอกจากคัดเลือกข้าราชการจากนักศึกษาในสถาบันแล้ว ยังใช้วิธีการสอบ        

คัดเลือกข้าราชการตามระบบเก่า โดยแบ่งการสอบออกเป็น 3 ระดับ ระดับแรก คือ       

ระดับอำาเภอ จัดสอบ 3 ปีต่อคร้ัง ผู้สอบผ่าน เรียกว่า ซ่ิวไฉ (Xiucai) ระดับท่ีสอง คือ     

ระดับจังหวัด จัดสอบ 3 ปีต่อคร้ัง ท่ีตัวเมืองจังหวัด ผู้สอบผ่าน เรียกว่า จู่เหริน (Juren) 
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ระดับท่ีสาม คือ ระดับประเทศ จัดสอบท่ีเมืองหลวงทุก ๆ  3 ปี และเป็นการสอบท่ีมีพิธีการ

ต่าง ๆ มากมาย ผู้สอบผ่านความรู้ทางวิชาการจะได้รับการสัมภาษณ์จากองค์จักรพรรดิ 

เป็นข้ันสุดท้าย ถ้าสอบผ่านจะได้เป็นบัณฑิ์ตข้ันสูงสุด เรียกว่า จ้ินซือ (Jinshi –จอหงวน) 

และได้รับแต่งต้ังเป็นข้าราชการตำาแหน่งใดตำาแหน่งหน่ึง วิชาท่ีใช้สอบจะเป็นความรู้ใน  

สาขาต่าง ๆ ท้ังอักษรศาสตร์และรัฐศาสตร์

 ในปีค.ศ. 1368 หลิวจ่ือ ท่ีปรึกษาของจักรพรรดิหงอู่ ได้เสนอวิธีการสอบระบบใหม่ 

สำาหรับสอบเข้ารับราชการและใช้บังคับในโรงเรียนทุกแห่ง เรียกว่า ปากู่เหวิน (Baguwen) 

หรือเรียงความ 8 ย่อหน้า (eight-legged essays) เป็นข้อสอบท่ีกำาหนดให้  ผู้สอบเขียน

เรียงความท่ีมีแบบแผนตายตัว คือ 8 ยอ่หน้าโดยใช้ตัวหนังสือไม่เกิน 700 ตัว แต่ละย่อหน้า

ต้องเช่ือมโยงกันเป็นข้ันตอนและต้องยกข้อความในตำาราคลาสสกิของขงจ้ือมาอ้างอิงไว้ด้วย 

เน้ือหาท่ีเขียนส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกับนโยบายการปกครอง  การบริหารบ้านเมืองและ

การแก้ปัญหาต่าง ๆ ระบบปากู่เหวินใช้ตลอดสมัยราชวงศ์หมิงและมีการยกเลิกใน                

ปี ค.ศ. 1902 สมัยราชวงศ์ชิง 

 นอกจากน้ี การปรับปรุงกฎหมายมีข้ึนคร้ังแรก เม่ือค.ศ. 1373 อีกคร้ังใน            

ปี ค.ศ. 1378 และ ค.ศ. 1385 การปรับปรุงกฎหมายหลายคร้ังแสดงให้เห็นว่าประชาชน      

ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจข้อกฎหมายและเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังน้ันทางการจึงเกิด

ความคิดท่ีจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายมากข้ึน โดยรวบรวมเหตุการณ์ท่ีเคยเกิดข้ึน

บันทึกไว้เป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชน เรียกว่า ต้าเก้า (Dagao) หรือ แถลงการณ์                

และพิมพ์ออกเผยแพร่คร้ังแรกในค.ศ. 1385 รวมท้ังได้จัดพิมพ์ภาคผนวกของต้าเก้าอีก      

2 ชุดในปีต่อมา ต้าเก้าถูกเผยแพร่โดยการสอนในโรงเรียนและพิมพ์ขายท่ัวไป 

 การปรับปรุงกฎหมายมีข้ึนอีกในค.ศ. 1387 และค.ศ. 1389 โดยใน ค.ศ. 1389 น้ี 

จูยุ่นเหวิน (Zhu Yunwen) หรือต่อมาคือ จักรพรรดิเจ้ียนเหวิน (J ianwen)                                

(ค.ศ. 1399-1402) ได้เข้าร่วมปรับปรุงกฎหมายด้วย จูยุ่นเหวิน ได้เสนอความเห็นว่า         

เม่ือมีความขัดแย้งในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ท้ัง 5 จะต้องมีการตัดสินอย่างยุติธรรม

ตามหลักคุณธรรมซ่ึงจักรพรรดิหงอู่เห็นด้วย ทำาให้มีการปรับปรุงกฎหมายตามความเห็นน้ี 

และเม่ือข้ึนครองราชย์จักรพรรดิเจ้ียนเหวินยังคงให้ความสำาคัญเร่ืองประมวลกฎหมาย      

แต่จะเน้นหลักการปกครองด้วยคุณธรรมมากกว่าปกครองด้วยกฎหมาย 

 หลังจากท่ีมีการปรับปรุงอยูห่ลายคร้ัง ประมวลกฎหมายของราชวงศ์หมิงได้ถูก

ประกาศใช้ท่ัวจักรวรรดิอย่างเป็นทางการ เม่ือค.ศ. 1397 เรียกว่า ต้าหมิงลู่ (Da Ming Lu) 

หรือกฎหมายของหมิงท่ียิง่ใหญ่ แบ่งออกเป็น 7 หมวดใหญ่ ได้แก่
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 1. หมวดเบ็ดเตล็ด         เก่ียวข้องกับการบอกประโยชนข์องประมวลกฎหมาย

ท้ังหมด

 2. หมวดพลเรือน     เก่ียวข้องกับระบบของรัฐบาล หน้าท่ีของผู้ปกครอง

และขุนนาง

 3. หมวดการคลัง         เก่ียวข้องกับการสำารวจประชากร ภาษีท่ีดินและการ

สมรส 

 4. หมวดพิธีการ     เก่ียวข้องกับประเพณีของสังคมและศาสนา

 5. หมวดการทหาร    เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่่ายทหาร การ

ดูแลความม่ันคง การข่าวและการป้องกันพระราชวัง 

 6. หมวดอาญา      เก่ียวข้องกับการรักษากฎหมายและลงโทษผู้กระทำาผิด

 7. หมวดงานสาธารณะ    เก่ียวข้องกับงานสาธารณะต่าง ๆ  เช่น การสร้างเข่ือน 

สร้างกำาแพง ขุดคูคลอง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 

 รูปแบบของตา้หมิงลู่มีพ้ืนฐานมาจากความคดิแบบขงจ้ือ เน้นความสัมพันธ์ของ

ครอบครัวมีกฎเกณฑ์์ท่ีเข้มงวด มีการแปลความหมายเพ่ือให้เข้าใจตรงกันและสาระสำาคัญ

ของต้าหมิงลู่ยังเป็นส่วนหน่ึงในกฎหมายของจีนจนกระท่ังส้ินสุดคริสต์ศตวรรษท่ี 19           

ในรัชสมัยจักรพรรดิหงอู่ การควบคุมความสงบเรียบร้อยในสังคมและการบังคับใช้กฎหมาย

เป็นไปอยา่งเข้มงวดมาก เพราะจักรพรรดิต้องการใช้อำานาจเพ่ือสร้างความม่ันคงให้เกิดข้ึน

ในจักรวรรดิและในราชวงศ์ แต่ในรัชสมัยต่อมา ได้มีการผ่อนคลายความเข้มงวดของ

กฎหมายลง โดยเฉพาะในรัชสมัยท่ีจักรพรรดิทรงนับถือลัทธิขงจ้ืออย่างเคร่งครัดน่ันเอง

 ในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อได้มีการฟ้�นฟูความเช่ือในลัทธิขงจ้ือใหม่             

(Neo-Confucianism) และนำาปรัชญาของจู ซี (Zhu Xi) นักปราชญ์สำาคัญในสมัยราชวงศ์

ซ้องมาเป็นหลักในสังคม เพ่ือสร้างอำานาจและความม่ันคงในอาณาจักรของตน  และมีการ

สร้างงานทางวิชาการจำานวนมาก จักรพรรดิได้สนับสนุนให้มีการรวบรวมตำาราคลาสสิก    

และความรู้ทางด้านอักษรศาสตร์ท่ีใช้เป็นแนวทางในการฝึ่กฝ่นบัณฑิ์ต และเป็นแนวทางท่ี

มีมาตรฐานเดียวกันสำาหรับเช้ือพระวงศ์และข้าราชการ หลังจากข้ึนครองราชย์จักรพรรดิ    

หย่งเล่อได้ส่ังให้ เหยา กวงเส่ียว (Yao Guangxiao) และเซ่ีย จ้ิน (Xia Jin) ราชบัณฑิ์ต      

ฮั่านหลิน ปรับปรุงงานช่ือ บันทึกเหตุการณ์ในรัชสมัยจักรพรรดิหงอู่ หรือ ไท่จูสือลู่           

(Taizu Shilu) และได้ปรับปรุงงานเขียนต่าง ๆ อีกมากมาย แต่ผลงานท่ีนับว่ายิง่ใหญ่ท่ีสุด

ในด้านงานวิชาการ คืองานท่ีได้รวบรวมความรู้แขนงต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และจัดทำาเป็น

สารานุกรม โดยในปี ค.ศ. 1402 จักรพรรดิหยง่เล่อได้มอบหมายให้เซ่ีย จ้ิน และราชบัณฑิ์ต

ฮั่านหลิน รวบรวมงานด้านอักษรศาสตร์ในอดีต ผลงานน้ีเสร็จสมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1403 
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และมีช่ือว่า เหวินเซียน ต้าเฉิง (Wenxian Dacheng) หรือ รวมวรรณกรรมฉบับสมบูรณ์ 

(Complete Collection of Litrature) แต่จักรพรรดิยังไม่พอใจและส่ังให้ปรับปรุงใหม่ 

 การปรับปรุงคร้ังน้ีนำาโดย เซ่ีย จ้ิน และ เหยา กวงเส่ียว โดยรวบรวมราชบัณฑิ์ต

ฮั่านหลิน และบัณฑิ์ตจากราชวิทยาลัยจำานวน 2169 คน ทำาการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

โดยได้รวบรวมความรู้และเร่ืองราวต่าง ๆ  เช่น ตำาราคลาสสิก ประวัติศาสตร์ สถาบันต่าง ๆ  

กฎหมาย ศีลธรรมจรรยา การทหาร ปรัชญา ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า ดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ภูมิศาสตร ์ แพทยศ์าสตร ์วรรณคด ีนวนยิาย ละคร เร่ืองอา่นเลน่ เร่ืองเก่ียวกับพืชและสตัว์ 

เป็นต้น ผลงานน้ีเสร็จสมบูรณ์ใน ค.ศ. 1407 เรียกว่า หย่งเล่อต้าเต่ียน (Yougle Dadian) 

หรือ สารานุกรมหย่งเล่อ มีจำานวนประมาณ 22,277 บท แต่ไม่ได้จัดพิมพ์ท้ังหมด เพราะมี

จำานวนมากและคงเหลือมาถึงปัจจุบันเพียง 700 บท เท่าน้ัน เพราะส่วนใหญ่ถูกทำาลายโดย

ทหารอังกฤษและฝ่ร่ังเศสท่ีบุกเข้าพระราชวังฤดูร้อนในสงครามฝิ่�นคร้ังท่ี 2 หรือสงครามเรือ

แอร์โรว์ เม่ือ ค.ศ. 1860

 ในปีค.ศ. 1409 ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือช่ือ เซิงสวย ซินฟ่า (Shengxue Xinfa) 

หรือระบบของความคิดและจิตใจในการเรียนรู้แบบนักปราชญ์ (The System of Mind 

and Heart in the Sages’ Learning) ซ่ึงเป็นผลงานของจักรพรรดิหย่งเล่อ โดยได้รับคำา

แนะนำาจากราชบัณฑิ์ตฮั่านหลิน หนังสือน้ีรวบรวมประเพณีความเช่ือเร่ืองการเรียนรู้เก่ียว

กับความคิดและจิตใจ ซ่ึงเป็นความเช่ือสำาคัญของนักปราชญ์สมัยราชวงศ์ซ้อง จักรพรรดิ

หยง่เล่อได้เขียนเรียงความเก่ียวกับปรัชญาทางการปกครอง เพ่ือเป็นแนวทางให้ขุนนางของ

เขายดึปฏิบัติด้วย และได้ปรับปรุงงานเขียนสมัยราชวงศ์ซ้องอีก 2 เร่ือง คือ ต้ี สวย (Di Xue) 

หรือการเรียนรู้ของจักรพรรดิ (Learning of Emperor) เขียนโดย ฟาน จู้หยู่ (Fan Juyu) 

และ ต้าสวย เอ้ียนอ้ี (Daxue Yenyi) หรือ ความหมายท่ีกว้างไกลของการเรียนรู้ท่ียิ่งใหญ่ 

(Extended Meanings of the Great Learning) เขียนโดย เจิน เต๋อซ่ิว (Zhen Dexiu) 

งานเขียนท้ัง 2 เร่ืองน้ียึดตามแนวความคิดของจูซี และใช้เป็นแนวทางในการปกครองของ

จักรพรรดิมาต้ังแต่ราชวงศ์ซ้องและหยวน

 ในปีค.ศ. 1414 จักรพรรดิหย่งเล่อมอบหมายให้ราชบัณฑิ์ตฮั่านหลินรวบรวม 

คำาสอนท้ังหมดของขงจ้ือจากตำาราคลาสสิกท้ังห้า และหนังสือท้ังส่ีท่ีปรับปรุงข้ึนใหม่         

โดยจูซีและนักปราชญ์คนอ่ืน ๆ  ในสมัยราชวงศ์ซ้องและให้คัดเลือกปรัชญาเหล่าน้ีมารวบรวม

เป็นหัวข้อเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ งานน้ีเสร็จสมบูรณ์เม่ือ ค.ศ. 1415 และได้รับการ

จัดพิมพ์เป็นหนังสือ 2 เล่ม ช่ือ อู่จิง ซ่ือชู ต้าฉวน (Wujing Sishu Daquan) หรือหัวข้อ

สำาคัญของตำาราคลาสสิกท้ังห้าและหนังสือท้ังส่ี (Great Compendium of the Five 

Classics and the Four Books) และ  ซิงหล่ี ต้าฉวน (Xingli Daquan) หรอื หัวข้อปรัชญา

เร่ืองธรรมชาติของมนุษย ์(Great Compendium of the Philosophy of Human Nature) 
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 เหตุผลท่ีมีการรวบรวมงานเหล่าน้ีเกิดจากความจำาเป็นท่ีจะต้องมีงานท่ีมี

มาตรฐานของตำาราคลาสสิกท้ังห้าและหนังสือท้ังส่ี สำาหรับใช้ในโรงเรียนและในการสอบ   

คัดเลือกข้าราชการ รวมท้ังจักรพรรดิหย่งเล่อ เช่ือว่าความคิดของนักปราชญ์สมัยราชวงศ์

ซ้องจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดความคิดทางการเมือง หรืออาจจะกล่าวได้ว่า เม่ือการ

ศึกษามีตำาราท่ีมีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ นักศึกษาจะถูกเตรียมตัวสำาหรับการสอบเข้า

รับราชการโดยผ่านการฝึ่กฝ่นเรียนรู้จากตำาราแบบขงจ้ือใหม่เล่มเดียวกัน ซ่ึงจะสามารถ

ควบคุมความคิดและอุดมการณ์ของผู้เรียนได้ โดยในการรวบรวมงานเหล่าน้ีไม่มีการกล่าว

ถึงแนวความคิดท่ีขัดแย้งกัน ซ่ึงอาจทำาให้เกิดความคิดท่ีแตกต่างจนยากต่อการควบคุม     

ดังน้ัน แม้ว่าจะมีการปรับปรุงหนังสือตำาราเรียนให้ดีมากข้ึน แต่แนวความคิดหลักยัง   

เหมือนเดิม และมีการจำากัดกรอบของความคิด (ศิริพร ดาบเพชร, 2543: 64) ท้ังน้ี             

เพ่ือควบคุมคนให้อยู่กรอบเดียวกัน และง่ายต่อการปกครองน่ันเอง 

 ในรัชสมัยจักรพรรดิหงซีเป็นยคุแรกท่ีเร่ิมต้นปฏิรูปการเมืองและสังคมให้เป็นไป

ตามแนวทางลัทธิขงจ้ืออย่างแท้จริง จุดเด่นในรัชสมัยจักรพรรดิหงซี คือ การปกครอง

ประเทศตามแนวทางลทัธิขงจ้ือพรอ้มกับเน้นให้ขุนนางของเขาปฏบัิติตามดว้ย รัชสมัยน้ีได้

ยกเลิกนโยบายหลายประการของรชัสมัยก่อนและวางนโยบายการบรหิารข้ึนใหม ่กล่าวคือ 

จักรพรรดิหงซีได้ยกเลิกการสำารวจทางทะเลของจักรพรรดิหย่งเล่อ อภัยโทษให้ขุนนางท่ี

เป็นฝ่่ายของจักรพรรดิเจ้ียนเหวินในสงครามกลางเมือง ไม่สนใจการขยายอำานาจทางทหาร 

และมีนโยบายย้ายเมืองหลวงกลับไปทางใต้

 รัชสมัยจักรพรรดิหงซี มีระยะเวลาไม่นาน คือจากค.ศ. 1425-1426                    

แต่นักประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงรัชสมัยน้ีว่าเป็นยุคแห่งความรุ่งเรืองของกลุ่มผู้ปกครองท่ี

นับถือลัทธิขงจ้ือ เป็นสังคมแบบโบราณ จริงจังและเน้นคุณธรรม โดยจักรพรรดิพยายาม

สร้างความสงบสุขม่ันคงในประเทศและช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อนจากความเข้มงวด

ด้านการปกครอง และปัญหาเศรษฐกิจจากโครงการต่าง ๆ ในรัชกาลก่อน  นโยบายและ

มาตรการหลายประการของจักรพรรดิหงซี เป็นหลักของการปกครองแบบขงจ้ือ ซ่ึงเป็นการ

ต่อต้านความรุนแรงของยุคก่อน และกลุ่มขุนนางขงจ้ือท่ีมีบทบาทในรัชสมัยน้ีได้มีบทบาท

ในรัฐบาลต่อมาถึงทศวรรษ 1440 และถอืเป็นมรดกทางการเมอืงท่ีสำาคัญของจักรพรรดิหงซี

  รัชสมัยจักรพรรดิซวนเต๋อ อยูใ่นช่วงระหว่าง ค.ศ. 1426-1435 เป็นช่วงเวลาท่ี

ราชวงศ์หมิงมีความเจริญทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากกว่าสมัยท่ีผ่านมา แม้ว่าจะ

ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีสืบเน่ืองมาจากรัชกาลก่อน แต่ได้มีการแก้ไขปัญหา              

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการเมือง ได้มีการปรับปรุงระบบราชการ

และหน่วยงานต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และยงัคงยึดถือหลักการปกครองแบบขงจ้ือ 
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ด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความเจริญทางด้านศิลปะหลาย ๆ  แขนงโดยมีองค์จกัรพรรดิเป็น

ผู้สนับสนุน (ศิริพร ดาบเพชร, 2543: 67)

 การค้าในสมัยราชวงศ์หมิงจะขยายตัวและประชาชนนิยมประกอบอาชีพค้าขาย

มากข้ึน แต่ทัศนคติในสังคมแบบขงจ้ือและการมีรัฐบาลท่ีเคร่งครัดในลัทธิขงจ้ือ ทำาให้รัฐบาล

ไม่ให้ความสำาคัญกับการค้า โดยเฉพาะการค้ากับต่างประเทศ ซ่ึงจีนติดต่อกับรัฐอ่ืนใน

ลักษณะรัฐบรรณาการและจีนให้ความสำาคัญกับการเมืองมากกว่าการค้า นอกจากน้ี        

การฟ้�นฟูลัทธิขงจ้ือใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นบ่อเกิดของแนวความคิดในสมัยราชวงศ์หมิง และ

เป็นการฟ้�นฟูแนวความคิด ประเพณี ตลอดจนค่านิยมแบบด้ังเดิม ซ่ึงเหยียดหยามอาชีพ

ค้าขาย ดังน้ันการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเป็นหน้าท่ีของขันที แต่การท่ีขันทีเป็น 

กลุ่มท่ีถูกเหยียดหยามทำาให้กิจการใด ๆ ท่ีขันทีเป็นผู้นำาจึงไม่ได้รับความสนใจ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกิจกรรมน้ันคือ การค้า (ศิริพร ดาบเพชร, 2543: 86)

 นอกจากน้ีในสมยัราชวงศห์มิง ด้วยความจรงิจังต่อขงจ้ือใหม ่จึงเกิดการถกเถยีง

ในเร่ืองดงักล่าว และผู้นำาในการถกเถยีงเร่ืองขงจ้ือใหม ่คือหวังหยงัหมิง (ค.ศ. 1472-1529) 

หรือหวังโส่วเหริน เป็นนักปรัชญาท่ีโดดเด่นท่ีสุดท้ังในแง่ปรัชญาความคิด ประวัติชีวิต      

และการมีอิทธิพลต่อนักคิด และสังคมจีนในยุคสมัยน้ัน และต่อมาอีก 150 ปี รวมท้ังใน

ภูมิภาคอ่ืนของเอเชีย ถึงแม้หวังหยังหมิงจะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากพุทธศาสนา

มหายาน (นิกายเซน) ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีเข้ามามีอิทธิพลในสังคมจีนต้ังแต่คร่ึงศตวรรษแรก  

แต่ปรัชญาของหวังหยังหมิงก็จัดได้ว่าเป็นปรัชญาสำานักขงจ้ือใหม่ (Neo-Confucianism) 

เน่ืองจากยังให้ความสำาคัญกับเร่ืองการกลมกลืนกับจักรวาลและสรรพส่ิง และมนุษยธรรม 

(เหริน) อันเป็นแนวคิดท่ีเป็นหัวใจหลักของปรัชญาสำานักขงจ้ือ ปรัชญาของหวังหยังหมิง    

มีอิทธิพลต่อนักคิดของจีนในช่วงกลางศตวรรษท่ี 16-17 และก่อให้เกิดการโต้แย้งถกเถียง

กันอย่างมาก เน่ืองจากท่านได้วิพากษ์วิจารณ์แนวคิดของจูซี (ค.ศ. 1130-1200) และ      

ขนบการตีความตัวบทคัมภีร์ของสำานักขงจ้ือท่ีเป็นกระแสหลัก อีกท้ังได้เสนอการตีความ

ปรัชญาสำานักขงจ้ือท่ีมีกล่ินอายของพุทธศาสนาเข้ามาปะปน ทำาให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า

เป็นการบิดเบือนคำาสอนด้ังเดิม ท้ังท่ีจริง ๆ  แล้วท่านได้วิจารณ์พุทธศาสนาและเสนอความ

คิดหลายประการท่ีแตกต่างจากพุทธศาสนาอย่างชัดเจน  

 ปรัชญาของหวังหยังหมิงยงัมีอิทธิพลต่อการพัฒนาปรัชญาสำานักขงจ้ือในเกาหลี

และญ่ีปุ่นอีกด้วย ในประเทศญ่ีปุ่นรู้จักในช่ือ “โอโยเมอิกักขุ” (Oyomeigaku) ซ่ึงในปัจจุบัน

ยังมีผู้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิดของหวังหยังหมิงอย่างต่อเน่ือง (ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 

(บรรณาธิการ), 2553: 93) 
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 เม่ือถึงสมัยราชวงศ์ชงิ ได้เกิดนักปรัชญาข้ึนมาอีกคนหน่ึง คือไต้เจ้ิน หรือตงหยวน 

(ค.ศ. 1723-1777) ไม่เป็นท่ีรู้จักในยุคสมัยท่านว่าเป็นนักปรัชญา แต่โครงการทางปรัชญา

ของไต้เจ้ินเป็นตัวอย่างของความพยายามปลดฐานคิดทางอภิปรัชญาเร่ือง “หล่ี” ซ่ึงเป็น 

กรอบคิดหลักของปรัชญาสำานักขงจ้ือใหม่ ต้ังแต่สมัยราชวงศ์ซ้อง-หมิง อีกท้ังอาจกล่าว    

ได้ว่าไต้เจ้ินเป็นนักปรัชญาหลักของสำานักขงจ้ือคนสุดท้ายท่ีพัฒนาความคิดเป็นของตน 

อย่างโดดเด่น ก่อนท่ีปรัชญาจีนจะได้รับอิทธิพลจากปรัชญาตะวันตก 

 ไต้เจ้ินกลับเป็นท่ีรู้จักในแง่ผู้เช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ 

และภูมิศาสตร์ในยุคสมัยของท่าน ผลงานท่ีทำาให้ไต้เจ้ินเป็นท่ีรู้จัก คือ Complete Books 

of the Four Storehouses ซ่ึงไต้เจ้ินมีบทบาทสำาคัญในการรวบรวมงานชุดน้ี 

 หัวใจหลักโครงการทางปรัชญาของไต้เจ้ิน คือ การร้ือฟ้�นบทบาทและความสำาคัญ

ของความปรารถนาในจริยศาสตร์ขงจ้ือ ไต้เจ้ินไม่เห็นด้วยกับนักปรัชญาสำานักขงจ้ือใหม่ใน

ยุคซ้อง-หมิงท่ีตีความตัวบทคัมภีร์ด้วยมุมมองของพุทธศาสนา จึงทำาให้มองข้ามหรือเข้าใจ

บทบาทของความปรารถนากับการปฏิบัติจริยธรรมท่ีคลาดเคล่ือนไปจากตัวบทด้ังเดิม   

กล่าวคือในยุคซ้อง-หมิงมีความเข้าใจว่าธรรมชาติของมนุษย์มีเคร่ืองช้ีนำาทางศีลธรรม    

อย่างสมบูรณ์แล้วในจิต/ใจ แต่เคร่ืองช้ีนำาจริยธรรมดังกล่าวจะทำาหน้าท่ีได้เต็มท่ีก็ต่อเม่ือ

ไม่มีความปรารถนามาเป็นอุปสรรคหรือมาบดบังจิต/ใจ  เพราะความปรารถนาเป็นส่ิงท่ีข้ึน

อยู่กับร่างกายหรือการเปล่ียนแปลงของ ซ่ึงไม่ใช่จิต/ใจ ในทัศนะของจูซี การจะรู้แบบแผน

ปฏิบัติท่ีถูกต้องซ่ึงเปน็ภววิสัย (objective) ต้องอาศยัการสำารวจส่ิงต่าง ๆ  และกระบวนการ

ใช้เหตุผล (เก๋ออู้) ในขณะท่ีหวังหยังหมิงใช้วิธีการทำาจิต/ใจให้ปราศจากความปรารถนาท่ี

เห็นแก่ตัว เป็นการคงรักษาสภาพด้ังเดิมของจิตท่ีใสเหมือนกระจก การรู้ว่าอะไรดีหรือ      

ถูกต้องทางจริยธรรมจึงต้องมาจากการปฏิบัติจริง ไต้เจ้ินวิจารณ์ว่าหากยอ้นกลับไปดูคัมภีร์

ของสำานักขงจ้ือโดยเฉพาะ หลุนอ่ีว์ และเม่งจ้ือ แล้วความปรารถนาและอารมณ์ความรู้สึก

ไม่ใช่อุปสรรคของการปฏิบัติจริยธรรม ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นส่ิงจำาเป็นในการปฏิบัติ

จริยธรรมด้วยซำ้า หัวใจหลักของโครงการทางปรัชญาของไต้เจ้ิน จึงเป็นการร้ือฟ้�นบทบาท

และความสำาคัญของความปรารถนากับการปฏิบัติจริยธรรมท้ังในแง่เป็นแรงขับเคล่ือนทาง

ศีลธรรมและเป็นเคร่ืองช้ีนำาทางศีลธรรมผ่านแนวคิดเร่ือง “ซู่” หรือ เอาใจเขามา             

ใส่ใจเรา ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าเป็น “กฎทอง” ในจริยศาสตร์ขงจ้ือ           

(ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (บรรณาธิการ), 2555: 199-201) 

 ในขณะเดียวกันท่ีจักรพรรดิราชวงศ์ชิงซ่ึงเป็นคนแมนจู เม่ือมีโอกาสเข้ามา 

ปกครองแผ่นดินจีนของชาวฮ่ัั่น จึงต้องปรับตัวเข้าสู่วัฒนธรรมจีนซ่ึงสูงกว่าวัฒนธรรมเดิม

ของตน ซ่ึงหมายถึงการเข้าสู่แนวทางของขงจ้ือ พร้อมกับการปรับการปกครองเดิมของ  
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แมนจูให้เข้ากับการปกครองของจีนฮ่ัั่น เท่ากับเป็นการสร้างอำานาจให้กับจักรพรรดิ          

การเรียนรู้ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในสมัยราชวงศ์หมิง ทำาให้ราชวงศ์แมนจู ในสมัย           

จักรพรรดิเฉียนหลงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้ต้าชิง จนกระท่ังปลายราชวงศ์ชิงท่ีจีนต้อง

ประสบกับภัยจากชาติตะวันตกอันนำาไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์ในท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย

 เม่ือราชวงศ์จิ�น ข้ึนมามีอำานาจด้วยแนวทางนิติวาท การปกครองเป็นไปอย่าง

เข้มงวดมาก เน่ืองจากความต้องการสร้างอำานาจเบ็ดเสร็จให้อยู่ท่ีจักรพรรดิแต่องค์เดียว  

จนราชวงศต้์องล่มสลาย พร้อมกับการข้ึนมาของราชวงศฮ่ั์ั่นกับแนวทางขงจ้ือ และการสร้าง

ความชอบธรรมให้กับอำานาจท่ีตนได้รับ และการสร้างระบบการสอบคัดเลือกบุคคลสามัญ

เข้ารับราชการ ทำาให้ราชวงศ์ฮ่ัั่นอยู่ครองอำานาจมายาวหลายร้อยปี เม่ือการแย่งชิงอำานาจ

เกิดข้ึน ราชวงศ์ฮ่ัั่นต้องล่มสลายทำาให้บ้านเมืองแตกแยกเป็นก๊ก พร้อมกับการเข้ามาของ

พุทธศาสนาท่ีสอนในเร่ืองกฎแห่งกรรม ภพน้ี ภพหน้า ทำาให้ผู้คนหันมานับถือ มีการสร้างวัด 

สร้างพระพุทธรูปต่าง ๆ เพราะความต้องการสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่ตนเอง รวมท้ัง           

ราชวงศ์สุย และราชวงศ์ถังก็ยังมีการนับถือพุทธศาสนาอยู่ โดยเฉพาะยุคของอู่เจ๋อเทียน 

การนับถือพุทธศาสนาเป็นการสร้างอำานาจอันชอบธรรมกับการข้ึนครองบัลลังก์ของพระนาง 

จนกระท่ังราชวงศ์ซ้องใต้ มีการศึกษาแนวทางขงจ้ือใหม่ข้ึน อันเน่ืองจากการผสมผสาน

ระหว่างเต๋า พุทธและขงจ้ือเข้าด้วยกัน ราชวงศ์หยวน หมิง ชิง ก็หันมายึดถือขงจ้ือใหม่    

เช่นเดียวกัน เพ่ือสร้างอำานาจความชอบธรรมให้กับกลุ่มตน 

 การเปล่ียนแปลงการใช้ปรัชญาความเช่ือของจีนน้ี มีปัจจัยหลักมาจากตัวผู้นำา   

ท่ีเลือกใช้ความเช่ือหรือปรัชญาต่าง ๆ การเลือกใช้ปรัชญาใดในการบริหารบ้านเมือง ผู้นำา 

หรือจักรพรรดิองค์น้ันต้องมีความเช่ือและศรัทธาต่อปรัชญาน้ัน ว่าปรัชญาน้ันสามารถนำาพา

บ้านเมืองให้ไปสู่สันติได้ อย่างกรณีของฮ่ัั่นอู่ต้ีได้ปรับปรัชญาขงจ้ือท่ีมีอยู่เดิม เพ่ิมเติม        

ปรับเปล่ียนให้ขงจ้ือสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการบริหารบ้านเมืองของตน 

และสร้างความม่ันคงให้กับราชวงศ์ได้ หรืออู่เจ๋อเทียนท่ีนับถือพุทธศาสนา เพราะ         

ศาสนาพุทธยอมรับผู้หญิงให้ข้ึนเป็นจักรพรรดินีได้ จึงทำาให้พระองค์ใช้พุทธศาสนาใน       

การปกครองบ้านเมือง หรือสมัยหย่งเล่อ ท่ีสร้างตำาราขงจ้ือข้ึนมาใหม่ เพ่ือให้ผู้คนท่ี    

ต้องการสอบเข้ารับราชการได้ศึกษาตำาราน้ี เพ่ือควบคุมคนให้อยูใ่นกรอบความคิดเดียวกัน 

ท้ังน้ีเพ่ือสร้างอำานาจให้กับตนยิ่งข้ึนไปอีก เป็นต้น 
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บัที่คัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีประกอบ

สร้างข้ึนในหนังสือปกแดง คติพจน์เหมาเจ๋อตง และเพ่ือวิเคราะห์ตัวบทในเชิงวิพากษ์      

ตามแนวของ นอร์แมน แฟร์คลัฟ ผลการวิจัยพบว่า หนังสือปกแดง คติพจน์เหมาเจ๋อตง 

เป็นหนังสือท่ีทรงอิทธิพลสูงสุด ในเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรมจีน ประกอบสร้างภาพตัวแทน

ของพรรคคอมมิวนิสต์ใน 4 บทบาทสำาคัญ คือ 1) พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะผู้นำาการปฏิวัติ 

2) พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะวีรชนผู้ต่อสู้กับศัตรู และปฏิวัติความล้าหลังของชาติ 3) พรรค

คอมมิวนิสต์ในฐานะตัวแทนของลัทธิมาร์กซ์-เลนิน 4) พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะพรรคท่ี

ยืนหยัดเพ่ือประชาชน ผลการวิเคราะห์ตัวบทปรากฏ กลวิธีการใช้ภาษา ได้แก่ กลวิธี       

ทางศัพท์ด้านการใช้สรรพนามเรียกขาน ทัศภาวะ รวมถึงอุปลักษณ์ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง        

ความสำาเร็จของการใช้อำานาจทางภาษาในการช่วงชิงอำานาจใน การนิยามความหมาย      

การเป็นผู้นำาทางการปฏิวัติ ผู้ท่ีอยูใ่นอุดมการณ์ท่ีถูกต้อง การเป็นฝ่่ายท่ีดีผู้อยูข้่างประชาชน

คำาสำาคัญ: ภาพตัวแทน พรรคคอมมิวนิสต์ คติพจน์เหมาเจ๋อตง วาทกรรมวิเคราะห์           

เชิงวิพากษ์



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

ปีที่
� 7

 ฉ
บับั

ที่� 
1 

(ก
.ค

. 6
4 

- 
ธ.
ค.

 6
4)

28

Abstract
 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 Mao-
Tse 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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บทนำา

 “คนหนุ�มสาวัอ�านแต� “คติพัจน์เหมาเจ๋อตง”1 พัวัก้เขาสวัดที่�องบ�นและถก้เถ่ยง

กั้นแต�ข้อควัามในหนังสือน่� แล้วัก็้ชููหนังสือซ่ึ่�งม่ส่แดงเล�มเล็ก้ ๆ  โบก้ไปมา ม่อาก้ารัเชู�นพัวัก้

หลงศาสนาอย�างบ้าคลั�ง” (เพัน รัอเบิร์ัต, 2557: 480)

 ในช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรม (文化大革命 Cultural Revolution      

ค.ศ. 1966-1976) เป็นช่วงเวลาสำาคัญท่ีมีการแพร่ขยายของลัทธิบูชาเหมา (Maoism)             

และปรากฏการบูชาตัวบุคคล (Cult of Personality)2 โดยใช้รูปแบบการสร้างความ

ศรัทธาผ่านวิธีการนำาเสนอส่ือสาธารณะท้ังโปสเตอร์โฆษณาชวนเช่ือ (propaganda)                  

การติดรูปภาพของประธานเหมาท่ีสามารถพบเห็นได้แทบทุกท่ี บทเพลงปลุกใจ รวมถึง

การเผยแพร่แผ่นป้ายคำาขวัญหรือคำาพูดปลุกใจต่าง ๆ  (กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์, 2554: 111) 

ขณะเดียวกัน รูปแบบการเผยแพร่ยังรวมถึงหนังสือท่ีได้รับความนิยมสูงสุดอย่างหนังสือ                  

คติพจน์เหมาเจ๋อตง ซ่ึงเป็นหนังสือท่ีได้รับความนิยมในต่างประเทศ มีการเผยแพร่ไปยัง              

150 ประเทศ ท้ังจากทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา รวมถึงแถบละตินอเมริกา ความนิยมของ

หนังสือเล่มดังกล่าวยังส่งผลให้ได้รับการขนานนามว่า “คัมภีร์แห่งช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม” 

“คัมภีร์แห่งบูรพาทิศ”3 แม้แต่ส่ือต่างชาติยังให้การยอมรับว่า หนังสือเล่มดังกล่าวเป็น

หนังสือท่ีมีผู้อ่านมากท่ีสุดในศตวรรษท่ี 20 และเป็นหนังสือท่ีมีผู้อ่านมากท่ีสุดในโลกอีก

ด้วย (Hu Songtao胡松涛, 2011: 169) 

 คติพัจน์เหมาเจ๋อตง หรือเหมาเจ๋อตงอ่�ว์ัลู�《毛泽东语录》(Quotations 

from Chairman Mao Tse-tung) หนังสือท่ีทรงอิทธิพลสูงสุดต่อสังคมสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรม ซ่ึงหลินเปียว (林彪 Lin Biao ค.ศ. 1907-

1971) รองประธานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนระหว่าง ค.ศ. 1958-1971 

เป็นผู้รวบรวมบทสุนทรพจน์ คติพจน์และความคิดของเหมาเจ๋อตง มีสารัตถะสำาคัญกล่าว

ถึงประเด็นสำาคัญเก่ียวกับแนวทางการปฏิวัติ ความคิดช้ีนำาของเหมาเจ๋อตงในหลายประเดน็ 

1 ข้อความต้นฉบับเลือกใช้คำาว่า “คำาพูดของเหมาเจ๋อตุง” ซ่ึงผู้วิจัยได้ปรับมาใช้คำาว่า “คติพจน์เหมาเจ๋อตง” แทนด้วยเหตุผลท่ีมองว่า 

การใช้คติพจน์ส่ือความถึงอำานาจของตัวบทท่ีประธานเหมาเจ๋อตงใช้เพ่ือส่ือสารและกล่อมเกลาได้ดีกว่า
2 การบูชาตัวบุคคล (Cult of Personality) เป็นลักษณะทางปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการสร้างความศรัทธาโดยการยกย่องบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงด้วยความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองผ่านช่องทางด้านวรรณคดี สถาปัตยกรรม ศิลปะและวิทยาศาสตร์เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือสร้างความศรัทธาในมวลชน ศึกษาเพ่ิมเติมจากวุฒิพงษ์ ประพันธมิตร และสุรสิทธ์ิ อมรวณิชศักด์ิ. (2563) “การศึกษาลัทธิบูชาตัว

บุคคลในแบบเรียนวิชากิจกรรมกลุ่มยวุชนแนวหน้าภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีสีจ้ินผิง”. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์, 31(1): 125-135.
3  ในเอกสารทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เป็นภาษาจีนได้ยกย่องงานเขียน คติพจน์เหมาเจ๋อตง ให้เป็น “คัมภีร์แห่งช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม” “คัมภีร์แห่งบูรพาทิศ”    

ผู้เขียนได้เลือกแปลตามต้นฉบับภาษาจีน “ 文革的《圣经》” และ “东方的《圣经》”  โดยคำาว่า 《圣经》ตรงกับอังกฤษคำาว่า “Bible” ผู้วิจัยเลือก

แปลเป็นคำาว่า “พระคัมภีร์” โดยเลือกแปลตามหนังสือ พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือคริสตศาสนธรรม แผนกพระ

คัมภีร์ เป็นผู้ให้คำานิยามดังกล่าวไว้
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เช่น พรรคคอมมิวนิสต์ ความคิดทฤษฎีช้ีนำา สังคมนิยมและลัทธิคอมมิวนิสต์ กองทัพ

ประชาชน แนวทางมวลชน งานการเมือง ลัทธิรักชาติกับลัทธิสากลนิยม ลัทธิวีรชนนักปฏิวัติ          

ความสามัคคี เยาวชน ปัญญาชน สตรี วัฒนธรรมและศิลปะ เป็นต้น

 ความนิยมของเยาวชนและกลุ่มประชาชนท่ีมีต่อหนังสือปกแดง คติพจน์        

เหมาเจ๋อตง สะท้อนจากสถิติการจำาหน่ายสูงเป็นอันดับหน่ึงของประเทศ มียอดจำาหน่าย

ถึง 300 ล้านเล่ม (ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์, 2549: 116) ปัจจัยส่วนหน่ึงมาจากการท่ี               

พรรคคอมมิวนิสต์จีนแจกจ่ายหนังสือเล่มดังกล่าวให้ทหารปลดแอกเป็นคู่มือปฏิบัติงานใน

กองกำาลังทางทหาร ประชาชนท่ัวไปท่ีศรัทธาต่อประธานเหมา รวมถึงขบวนการพิทักษ์

แดง หรือกลุ่มเรดการ์ด (红卫兵 Red Guard)4 ซ่ึงเปรียบได้กับคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิประจำา

ตัวกลุ่มเรดการ์ด พวกเขาถูกสอนให้ท่องจำาสรรนิพนธ์ บทความ คติพจน์ของประธานเหมา             

ท่ีอยูใ่นหนังสือเล่มดังกล่าว กลุ่มเรดการด์ต่างแข่งขันกันแสดงใหเ้ห็นว่าตนสามารถจดจำาทุก

ข้อความในหนังสือได้ (ศิริพร  ดาบเพชร, 2561: 60) และพกหนังสือเล่มติดตัวราวกับเป็น

ปัจจัยท่ี 5 ของตน

 ความสำาเร็จในการครอบงำามวลชนของหนังสือปกแดง คติพจน์เหมาเจ๋อตง 

นำามาสู่ประเด็นคำาถามท่ีว่า เหตุใดหนังสือเล่มเล็กเพียง 270 หน้า สามารถสร้างผู้ศรัทธา             

ผู้คล่ังไคล้ประธานเหมาและเชิดชูพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างบ้าคล่ัง ประเด็นดังกล่าว         

ผู้วิจัยคาดว่าหน่ึงในปัจจัยสำาคัญท่ีช่วยขับเคล่ือนความสำาเร็จของการปฏิวัติวัฒนธรรม

ของ  ประธานเหมา คืออำานาจของภาษาท่ีปรากฏผ่านรูปแบบของวาทกรรม (discourse)          

ภาพท่ี 1 หนังสือคติพจน์เหมาเจ๋อตงฉบับภาษาจีน (ซ้าย) ฉบับแปลภาษาไทย (กลาง)

ฉบับแปลภาษาอังกฤษ (ขวา)

ท่ีมา: วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร (ถ่ายเม่ือ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

4 ขบวนการพิทักษ์แดง หรือ กลุ่มเรดการ์ด คือกลุ่มหนุ่มสาวและเยาวชนท่ีมีจุดยนืสนับสนุนแนวคิดของเหมาเจ๋อตง หน่ึงในบทบาทสำาคัญ

ของขบวนการพิทักษ์แดง คือการร่วมทำาลายส่ิงท่ีเป็น “ปฏิกิริยาล้าหลัง” คือการกำาจัดส่ีเก่า (destroy the four olds) ตามเป้าหมายของ

ประธานเหมา ประกอบด้วย การทำาลายล้างวัฒนธรรม ประเพณี ความคิดแบบสังคมศักดินา และนิสัยแบบเก่าให้หมดส้ิน ศึกษาเพ่ิมเติมท่ี: 

ศิริพร ดาบเพชร. 2561. การปฏิิวัติวัฒนธิรรมในจีน. กรุงเทพฯ: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
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ซ่ึงเป็นหน่ึงในภาคปฏิบัติการทางสังคมผ่านข้อความ (text) ท่ีเชิดชูอุดมการณ์บางประการ

ให้สูงข้ึน การท่ีมวลชนศรัทธาต่อพรรคคอมมิวนิสต์เป็นไปได้ว่า วาทกรรมได้ทำาหน้าท่ีเป็น

เคร่ืองมือในการผลิตซำ้า (reproduction) ภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพ่ือให้

มวลชนสามารถรับรู้ถึงความสำาคัญ บทบาทและหน้าท่ี (function) ของพรรค 

 ภาพตัวแทน (representation) ของพรรคคอมมวินิสต์จีน จึงเป็นประเด็นสำาคัญ

ท่ีควรค่าแก่การศึกษาในเร่ืองกลยทุธ์การประกอบสรา้ง และการใหค้วามหมายถึงพรรคของ

ประธานเหมา ซ่ึงวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) จะเป็น

เคร่ืองมือสำาคัญท่ีช่วยเปิดเผยปฏิบัติการทางภาษาท่ีเป็นมากกว่าเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

ภาษาทำาหน้าท่ีจัดระเบียบ จัดลำาดับความรู้สึกนึกคิด พร้อมท้ังเป็นกลไกสำาคัญท่ีจะกำาหนด

วิธีพูด รวมถึงวิธีคิดของมนุษย์ไปพร้อม ๆ กัน (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2556: 357) 

 จากการศึกษางานวิชาการท้ังในและต่างประเทศพบว่า แม้ว่าหนังสือเล่มดัง

กล่าวจะได้รับความนิยมในจีนและต่างประเทศเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่มีผู้ใดทำาการศึกษา

ประเด็นของหนังสือเล่มดังกล่าวโดยตรง ส่วนมากจะเน้นกล่าวเพียงว่าเป็นหนังสือท่ีได้

รับความนิยมในช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรมเท่าน้ัน ขณะเดียวกันเม่ือสืบค้นข้อมูลงาน

ศึกษาผ่านการค้นหาคำาสำาคัญจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ 中国知网 (China 

National Knowledge Infrastructure) หรือ CNKI ซ่ึงเป็นฐานสำาคัญท่ีนักวิชาการชาว

จีนใช้สืบค้นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลวิชาการจากผู้ศึกษา ท้ังในระดับปริญญามหาบัณฑิ์ตและ

ระดับดุษฎีบัณฑิ์ตท่ีได้มีการเขียนงานวิจัยเป็นภาษาจีน พบเพียงงานศึกษาของหูซงเทา              

(胡松涛 Hu Songtao) (2011) ศึกษาประวัติของหนังสือ คติพัจน์เหมาเจ๋อตง โดยเน้น

ให้ข้อมูลเก่ียวกับพัฒนาการและการเผยแพร่หนังสือเล่มดังกล่าวในประเทศจีนและต่าง

ประเทศ ไม่ได้มีการวิเคราะห์หรือวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาใด ๆ ท้ังน้ี การท่ีไม่มีผู้ศึกษาใน

ประเด็นดังกล่าวมากนัก อาจเกิดจากข้อจำากัดจากประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองในการ

วิพากษ์วิจารณ์เหล่าน้ีจึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเผยแพร่งานศึกษาดังกล่าว

 นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้สืบค้นงานศึกษาจากฐานข้อมูลต่างประทศ พบงานศึกษา

ของแอนน่ี หวาง (Annie Wang, 2017) ศึกษาวิทยานิพนธ์ เร่ือง “หนังสือแดงเล่มเล็ก”:   

การแพร่กระจายการเผยแพร่ และอิทธิพลของหนังสือ คติพัจน์เหมาเจ๋อตง ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 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) กล่าวถึงอิทธิพลของหนังสือ คติพัจน์เหมาเจ๋อตง                                 

ในฐานะท่ีเป็นคัมภีร์ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม และเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการมาของลัทธิ

มาร์กซ์ นอกจากน้ี งานวิจัยช้ินดังกล่าว ยังได้ให้มุมมองของอิทธิพลจากหนังสือเล่ม                         
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ดังกล่าวต่อแนวคิดทางการเมือง เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาทำาให้วิถีแห่งความ

เป็นประชาธิปไตยเกิดความส่ันคลอน เช่น กระแสการผลิตหนังสือคติพจน์ของผู้นำา อาทิ 

หนังสือ คติพัจน์ของปรัะธ์านาธิ์บด่ลินดอน บ่. จอห์นสัน (Quotations from Chairman 

LBJ) ประธานาธิบดีคนท่ี 36 ของสหรัฐอเมริกา (ต้ังแต่ค.ศ. 1963-1969) ตีพิมพ์และ                              

เผยแพร่เม่ือ ค.ศ. 1968 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีอยู่ระหว่างการปฏิวัติวัฒนธรรมของจีน เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม งานศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นยังเป็นเพียงงานวิจัยหรือบทความ      

ส้ัน ๆ ท่ียังจำากัดขอบเขตในการศึกษาเพียงด้านเดียว กล่าวคือ เน้นศึกษาประวัติ ท่ีมา 

รวมถึงอิทธิพลต่อการเผยแพร่ของหนังสือ คติพัจน์เหมาเจ๋อตง ในประเทศต่าง ๆ                          

เป็นหลัก หากแต่ในงานวิจัยช้ินน้ี ผู้วิจัยจะศึกษาภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีปรากฏ

ในหนังสือเล่มดังกล่าว ร่วมกับการวิเคราะห์บทบาทของวาทกรรมพรรคคอมมิวนิสต์ ซ่ึงจะ

ช่วยให้เข้าใจความสำาคัญของหนงัสือคติพจน์เหมาเจ๋อตงในแงมุ่มท่ีลึกซ้ึงและกวา้งขวางมาก

ยิ่งข้ึน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพ่ือระบุภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีประกอบสร้างข้ึนในหนังสือ     

ปกแดง คติพัจน์เหมาเจ๋อตง

 2. เพ่ือวิเคราะห์ตัวบทในเชิงวิพากษ์ตามแนวของนอร์แมน แฟร์คลัฟ

ข้อตกลงเบ้�องต้น

 1. ตัวบท (text) ท้ังหมดในบทความน้ี ผู้วิจัยใช้ หนังสือเร่ือง คติพัจน์เหมาเจ๋อตง 

ซ่ึงเป็นสำานวนแปลของบุญศักด์ิ แสงระวี ฉบับปี พ.ศ. 2551 สำานักพิมพ์สุขภาพใจ 

 2. ในงานวิจัยน้ี มีท้ังการอ้างอิงปี ค.ศ. และ ปี พ.ศ. เพ่ือให้เกิดความชัดเจน      

ผู้วิจัยจะระบุ ค.ศ. หน้าปี เช่น ค.ศ. 1949 ส่วน พ.ศ. จะไม่ใส่ เพราะจะปรากฏในส่วนของ

การอ้างอิงเป็นหลัก

 3. ผู้วิจัยถ่ายถอดเสียงเป็นภาษาไทย โดยยึดตามเกณฑ์์การถ่ายถอดเสียงภาษา

จีนแมนดารินด้วยอักขระวิธีไทยของคณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยในเอกสาร

ภาษาจีน สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 เป็นหลัก แต่ปรับให้ง่ายข้ึนตามข้อ 

3.2 ในเกณฑ์์ดังกล่าวซึ่งอนุโลมให้ถอดเสียง zh ch sh เป็น จ; ช/ฉ; ส/ซ โดยไม่ขีดเส้น

ใต้ก็ได้ ส่วนคำาท่ีใช้แพร่หลายแล้วในภาษาไทยจะเลือกใช้ตามความนิยมเดิม ท้ังน้ี ผู้วิจัย

ได้กำาหนดอักษรจีนและคำาแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บเม่ือปรากฏเป็นคร้ังแรก                

เพ่ือเป็นการอำานวยความสะดวกต่อผู้อ่านในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
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แนวคิดและทฤษฎีีท่ีเก่ียวข้อง

 1. แนวคิดเร่้องภาพตัวแทน (representation)

 ภาพตัวแทน (representation) คือ การใช้ภาษาเพ่ือส่ือสารทางความหมาย   

บางประการ หรือนำาเสนอเพ่ือสร้างความหมายสู่บุคคลอ่ืนผ่านบริบททางวัฒนธรรม   

(Stuart Hall, 1997: 15) ท้ังน้ี การศึกษาภาพตวัแทนจึงมบีทบาทสำาคัญในแง่การวเิคราะห์

ภาพลักษณ์ผ่านเคร่ืองมือหน่ึง ๆ  เพ่ือท่ีจะเผยให้เห็นปรากฏการณ์ท้ังทางสังคมและวัฒนธรรม

 ในด้านมิติด้านส่ือศึกษา ภาพตัวแทนมีบทบาทเพ่ือส่ือนัยถึงการสร้างและ    

การนำาเสนอความหมายของสรรพส่ิงผ่านส่ือท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ “ภาษา” โดยมโนทัศน์

เร่ืองภาพตัวแทน เน้นว่า “ภาพ” ท่ีเสนอผ่านส่ือไปยังผู้รับสารน้ันเป็นเพียง “ตัวแทน”           

ของความจริง แต่ไม่ใช่ความจริงแท้ เน่ืองจากระบวนการนำาเสนอภาพต่าง ๆ ย่อมมีการ

เลือกนำาเสนอ การตัดทอน การเรียบเรียง หรือการบิดเบือนความจริงของข้อมูล ท่ีถูก

เสนอผ่านภาพตัวแทนให้สามารถเปล่ียนแปลงไปได้ (วันชนะ ทองคำาเภา, 2550: 16) อาทิ                  

การนำาเสนอองค์ความรู้บางประการท่ีประกอบสร้างข้ึนเพ่ือสร้างการรับรู้ต่อส่ือบางอย่าง 

โดยท่ีเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่า ส่ิงท่ีกำาลังรับรู้อยูน้ั่นตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ ภาพตัวแทน

จึงไม่สามารถบอกความเป็นจริงของสรรพส่ิงท้ังหลายได้อยา่งชัดเจน (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 

2538: 16-18)

 ท้ังน้ี ผู้วิจัยขอยกงานศึกษาในขอบเขตจีนศึกษาท่ีนำาเสนอกรอบการศึกษาใน

ลักษณะดังกล่าวให้เห็นภาพท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน อาทิ งานศึกษาของสุรสิทธ์ิ อมรวณิชศักด์ิ 

(2020) ศึกษาภาพลักษณ์ของเจ้ิงเหอ (郑和 Zheng He ค.ศ. 1914-1976) ท่ีปรากฏรูป

เคารพในสังคมไทยอยา่งแพร่หลาย ท้ังพระพุทธรูปตามคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทนามว่า                

หลวงพ่อโต “ซำาปอกง” หรือพระภิกษุในพุทธศาสนาแบบจีนนิยาย รวมถึงเทพเจ้า                                                                                                        

ตามคติจีน รูปเคารพของเจ้ิงเหอจึงนำามาซ่ึงภาพตัวแทนท่ีแสดงให้เห็นว่า สังคมของคน

ไทยรวมถึงชาวจีนโพ้นทะเลท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยในอดีต มีระบบการยกย่อง ศรัทธา      

และบูชารูปเคารพฐานะวีรชนผู้กล้า ผู้สร้างคุณูปการให้กับประเทศ หากแต่ภาพตัวแทนท่ี

ถูกนำาเสนอในแต่ละขนบเป็นไปตามระบบความเช่ือในกลุ่มสังคมน้ัน ๆ 

 กล่าวโดยสรุปคือ ภาพตัวแทน จึงทำาหน้าท่ีดำารงบทบาทเป็นระบบการทำางาน

ของภาษาและวัฒนธรรมท่ีต้องการนำาเสนอมุมมอง หรือส่ือความของสรรพส่ิงหน่ึง ๆ        

โดยอาจเป็นการนำาเสนอมุมมองเพียงส่วนใดส่วนหน่ึงหรือเลือกเจาะจงประกอบสร้างข้อมูล

เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับสารตามเป้าประสงค์ของผู้นำาเสนอ อาจเป็นการสร้างวิถีปฏิบัติ

ทางสังคม หรือการสร้างกลไกระเบียบทางสังคมให้เกิดข้ึน
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 2. วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของนอร์แมน แฟื้ร์คลัฟื้

 นอร์แมน แฟร์คลัฟ (Norman Fairclough) เสนออำานาจการกำาหนด               

รูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมผ่านบริบทของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ภายใต้                     

“กรอบมิติท้ังสามของวาทกรรม” (the three dimensional framework) เพ่ือใช้ในการ

ค้นหาปฏิบัติงานของอำานาจท่ีปรากฏผ่านลักษณะของภาษา กรอบท้ังสามประกอบด้วย 

ตัวบท (text) วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (discursive practice) และวิถีปฏิบัติทางสังคม

วัฒนธรรม (socio-cultural practice) (Norman Fairclough, 1995: 54-57) 

 ผู้ วิ จัยได้ส รุปกรอบการศึกษาท้ังสามตามสำานวนการสรุปความของ        

ณัฐพร พานโพธ์ิทอง (2556: 42-45) ดังน้ี

 ตัวบท (text) คือข้อความระดับท่ีสูงกว่าประโยค มีลักษณะเป็นชุดของ            

ตัวเลือก เช่น ระดับคำา ระดับโครงสร้างประโยค เพ่ือส่ือเหตุการณ์หรือสภาพจากมุมมอง

หน่ึง โดยทำาหน้าท่ีประกอบสร้างความหมาย ได้แก่ ระบบความรู้ ความเช่ือ อัตลักษณ์ และ  

ความสัมพันธ์ทางสังคม แนวคิดน้ีเก่ียวข้องกับบริบทหน้าท่ีทางสังคมของภาษา มีหน้าท่ี

ถ่ายทอดความคดิ (ideational) ผ่านการส่ือมุมมองตา่ง ๆ  รวมถงึการตอกยำ้าภาพแทนของ

สรรพส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรา หน้าท่ีด้านบุคคลสัมพันธ์ (interpersonal) ท่ีเน้นดำารงอัตลักษณ์

และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

 วิถีปฏิิบัติทางวาทกรรม (discursive practice) คือการผลิตหรือกระจาย

ตัวบท และการบริโภคหรือการตีความตัวบท บนพ้ืนฐานของมุมมองท่ีว่า วิถีปฏิบัติ

ทางวาทกรรมเป็นส่ือกลางระหว่างสังคมกับภาษาในตัวบท นอกจากน้ี งานศึกษาของ                    

ภาพท่ี 2 กรอบมิติท้ังสามของวาทกรรมของนอร์แมน แฟร์คลัฟ

ท่ีมา: Norman Fairclough. (1995). Media Discourse. London: Arnold. p. 59.
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สามชาย ศรีสันต์ (2561) ได้ให้แนวทางให้เห็นว่าการวิเคราะห์ภาคปฏิบัติทางวาทกรรมจะ

ต้องมองให้เห็นถึงความรู้ ความคิดท่ีถูกผลิตซำ้าซ่ึงมาจากธรรมเนียมปฏิบัติ (convention) 

และอุดมการณ์ (ideology) ท่ีถูกนำามาปรับปรุงตกแต่ง และก่อรูปข้ึนใหม่ในอาณาบริเวณ

ท่ีวาทกรรมและตัวบทต่าง ๆ ได้มาปะทะประสานกัน

 วิถีปฏิิบัติทางสังคมวัฒนธิรรม (socio-cultural practice) แฟร์คลัฟ ได้แบ่ง

ปรากฏการณดั์งกล่าว ออกเปน็ 3 ระดบั โดยเร่ิมจากระดบัสถานการณ ์(situation) ซ่ึงเป็น

ปริบทแวดลอ้มเหตกุารณ์การส่ือสารน้ัน ต่อมาคือระดับสถาบนั (institution) คือสถาบนัท่ี

เกิดเหตุการณ์การส่ือสารน้ัน ๆ และยังรวมถึงระดับกรอบสังคมวัฒนธรรม ซ่ึงจะทำาให้เห็น

ความสัมพันธ์แบบวิภาษระหว่างตัวบทกับสังคม

 การวิเคราะห์ถ้อยคำาในตัวบทผ่านกรอบวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ   

นอร์แมน แฟร์คลัฟ จะสะท้อนให้เห็นการประกอบสร้างภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์

ผ่านกลวิธีทางภาษา (linguistic strategies) ในตัวบทท่ีไม่เพียงทำาหน้าท่ีส่ือแทนความคิด 

(ideational representation) และส่ือแทนปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal 

representation) เท่าน้ัน หากแต่ภาษาท่ีใช้นำาเสนอข้อความยังมีกลไกในการอธิบาย    

ความหมายภายใต้วัตถุประสงค์บางประการแฝ่งอยู ่(จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 180-181)

วิธีิดำาเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีข้ันตอนและวิธีการดำาเนินการวิจัย ดังน้ี

 1. ศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับแนวคิดเร่ือง    

วาทกรรม และภาพตัวแทน และหนังสือปกแดง คติพัจน์เหมาเจ๋อตง โดยค้นคว้าจากเอกสาร

ท้ัง 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

 2. สำารวจข้อความท่ีปรากฏในแต่ละหัวข้อของหนังสือปกแดง คติพัจน์เหมาเจ๋อตง 

จากสำานวนแปลของบุญศักด์ิ แสงระวี ฉบับ พ.ศ. 2551 สำานักพิมพ์สุขภาพใจ

 3. คัดเลือกตัวบทท่ีกล่าวถึงบทบาทและหน้าท่ีของพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีปรากฏ

ในหนังสือปกแดง คติพจน์เหมาเจ๋อตง 

 4. นำาตัวบทท่ีคัดเลือกจัดกลุ่มการเสนอภาพตัวแทน พร้อมนำาเสนอผล            

การวิเคราะห์ข้อมูล

 5. นำาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical 

description)
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ผลการวิจัย 

 หนังสือปกแดง คติพัจน์เหมาเจ๋อตง เป็นตัวบทท่ีประกอบสร้างภาพตัวแทน

ของพรรคคอมมิวนิสต์ 4 บทบาทสำาคัญ ได้แก่ 1) พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะผู้นำา                     

การปฏิวัติ 2) พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะวีรชนผู้ต่อกับศัตรู และปฏิวัติความล้าหลังของชาติ                   

3) พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะตัวแทนของลัทธิมาร์กซ์-เลนิน และ 4) พรรคคอมมิวนิสต์ใน

ฐานะพรรคท่ียืนหยัดเพ่ือประชาชน

 1. พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะผู้นำาการปฏิิวัติ

 ในประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์ การปฏิวัติ (revolution) ถือเป็นหน่ึงใน

กลไกสำาคัญของการศึกษาลัทธิมาร์กซ์ท่ีเข้ามามีบทบาทในการเปล่ียนแปลงความล้าหลัง 

และสร้างประเทศจีนยุคใหม่ให้เข้มแข็ง ขณะเดียวกัน ประธานเหมาเคยให้ทัศนะไว้ว่า           

ภายใต้การใช้แนวคิดดังกล่าว นักประวัติศาสตร์มาร์กซิสต์จะต้องไม่ฉีกท้ิงประวัติศาสตร์เดิม

ของชาติ กล่าวคือ ความคิดนับต้ังแต่แนวคิดขงจื�อจนถึงซุนยัดเซ็นจำาเป็นต้องวิเคราะห์และ

สรุปอย่างถ่ีถ้วน จึงจะนำามาซ่ึงภาพปัจจุบันท่ีชัดเจนยิง่ข้ึน (มหาราษฎร์, 2519: 29)

 บทบาทสำาคัญหน่ึงของพรรคคอมมิวนิสต์คือการปฏิวัติความล้าหลังของ

ชาติตามท่วงทำานองของการปฏิวัติแห่งลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ผสานกับความคิดของ                           

เหมาเจ๋อตง (毛泽东思想 Mao Zedong Thought) โดยเหมาเจ๋อตงได้ใช้ทฤษฎีของ                    

ลัทธิมาร์กซ์-เลนินเป็นฐานความคิดในการดำาเนินการทางการเมือง ส่งผลให้การปฏิวัติ

ของประเทศจีนเอาชนะเหนือความเส่ือมโทรมของลัทธิจักรวรรดินิยม (Imperialism)         

ระบบศักดินาสวามิภักด์ิ (Feudalism) ความเป็นทุนนิยม (Capitalism) ของสังคมจีนในยุค

ท่ีผ่านมา จนนำามาซ่ึงชัยชนะแห่งความเท่าเทียมกันของมวลชนท้ังชาติ (Guo tao 郭涛, 

2018: 4-5) กล่าวได้ว่า การปฏิวัติจึงเป็นหัวใจสำาคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ในการพัฒนา

ความก้าวหน้าของประเทศ ดังถ้อยคำาในตัวบทของหนังสือปกแดง คติพัจน์เหมาเจ๋อตง                                                   

ท่ีปรากฏการส่ือภาพแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะผู้นำาการปฏิวัติของชาติ ดังข้อความ

ท่ี 1-5 

ข้อความท่ี 1 

 “พลังท่ีเป็นแกนในการนำาภารกิจของเราคือพรรคคอมมิวนิสต์จีน รากฐานทาง

ทฤษฎีท่ีช้ีนำาความคิดของเราคือลัทธิมาร์กซ์-เลนิน” (15 กันยายน ค.ศ. 1954)

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 13)
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ข้อความท่ี 2

 “เม่ือจะปฏิวัติ ก็ต้องมีพรรคปฏิวัติพรรคหน่ึง หากไม่มีพรรคท่ีปฏิวัติ             

พรรคหน่ึง ไม่มีพรรคปฏิวัติท่ีก่อต้ังข้ึนตามทฤษฎีปฏิวัติและท่วงทำานองปฏิวัติแห่ง                  

ลัทธิมาร์กซ์-เลนินพรรคหน่ึงแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้ท่ีจะนำาชนช้ันกรรมกรและมวลประชาชน

อันไพศาลไปเอาชนะจักรวรรดินิยมและสุนัขรับใช้ ของมัน” (พฤศจิกายน ค.ศ. 1948) 

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 13)

ข้อความท่ี 3

 “พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นแกนนำาของประชาชนจีนท่ัวประเทศ หากไม่มีแกน

เช่นน้ีแล้ว ภารกิจสังคมนิยมก็จะไม่สามารถได้รับชัยชนะ” (25 พฤษภาคม ค.ศ. 1957) 

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 15-16)

ข้อความท่ี 4 

 “เราไม่เพียงแต่สันทัดในการทำาลายโลกเก่าเท่าน้ัน หากยังสันทัดในการสร้าง

โลกใหม่อีกด้วย” (5 มีนาคม ค.ศ. 1949)

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 22)

ข้อความท่ี 5 

 “เพ่ือท่ีจะพัฒนาภารกิจสังคมนิยมของประเทศจีนอย่างรวดเร็วบนรากฐานท่ี

ม่ันคงกว่าเดิม ประชาชนจีนกำาลังดำาเนินการเคล่ือนไหวปรับปรุงท่วงทำานองอย่างคึกคักมี

ชีวิตชีวาภายใต้การนำาของพรรคคอมมิวนิสต์ ซ่ึงก็คือเปิดการโต้แย้งคร้ังใหญ่ท่ีมีลักษณะ

มวลชนท่ัวประเทศอย่างมีการนำาและอย่างเสรีโดยวิธีการแบบข้อเท็จจริง และช้ีแจงแสดง

เหตุผลกันท้ังในเมืองและในชนบทเก่ียวกับปัญหาวิถีทาง 2 สาย ระหว่างสังคมนิยมกับ

ทุนนิยม...” (6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1957)

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 56-57)

 จากข้อความท่ี 1-5 ปรากฏกลวิธีทางภาษาท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ 

ได้แก่ การใช้กลวิธีทางศัพท์ (lexical strategies) ในด้านการใช้สรรพนามเรียกขาน (system 

of address) ในการเหมารวมการเรียกพรรคคอมมิวนิสต์และมวลชนว่า “เรา” ซ่ึงการเรียก

รวมในลักษณะดังกล่าวเป็นการแสดงความใกล้ชิดและสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน

ระหวา่งพรรคกบัมวลชน ขณะเดยีวกันยงัพบการใช้วัจนกรรม (speech acts) ซ่ึงเปน็ถ้อยคำา

ท่ีบ่งเจตนาบางอย่างของผู้ส่ือสาร (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 204) ในแง่ของการช้ีนำา 

(directive) เพ่ือเช้ือเชิญให้มวลชนเห็นความสำาคัญของพรรคผ่านรูปประโยคแบบแสดง

เง่ือนไข (conditional sentence) แสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล ดังตัวอย่างท่ี 2 และ
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ตัวอย่างท่ี 3 ปรากฏการใช้คำาว่า หาก...ก็... ซ่ึงส่ือให้เห็นถึงความสำาคัญว่าหากไม่มีพรรค

คอมมิวนิสต์ การปฏิวัติของชาติก็จะไม่สามารถดำาเนินไปได้ข้อความจากตัวอย่างท้ังสอง

พยายามส่ือให้เห็นบทบาทและหน้าท่ีของพรรคเพ่ือโน้มน้าวมวลชนให้เข้าร่วมการปฏิวัติ

ของพรรค 

 นอกจากน้ี ตัวบทยังได้สะท้อนภาพลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในบทบาท

ผู้นำาการปฏิวัต ิเม่ือทำาการวิเคราะห์ตัวบทจะพบว่าปรากฏคำาท่ีสะท้อนภาพตัวแทนดังกล่าว

จากหลายตัวบทด้วยกัน เช่น ในข้อความท่ี 1 กล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์คือ “พลังท่ีเป็น

แกนในการนำาภารกิจ” เช่นเดียวกับข้อความท่ี 3 ซ่ึงกล่าวว่า “พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็น

แกนนำาของประชาชนจีนท่ัวประเทศ” ข้อความท้ังสอง ตอกยำ้าภาพให้เห็นชัดถึงการช่วงชิง

อำานาจเพ่ือเป็นผู้นำาในการปฏิวัติแบบเบ็ดเสร็จของพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นภาพใหญ่ท่ีสุดท่ี

สะท้อนถึงบทบาทและหน้าท่ีการดำาเนินกิจกรรมทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ เพ่ือ

พัฒนาชาติและถอนรากถอนโคนจากความล้าหลังของประเทศ

 2. พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะวีรชนผู้ต่อสู้กับศัตรู และปฏิิวัติความล้าหลัง

ของชาติ

 แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์  (The Communist  Mani festo)                                  

โดยคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) และเฟรเดอริค เองเกลส์ (Friedrich Engels) กล่าวว่า 

ประวัติศาสตร์ของสังคมท้ังหมดท่ีผ่านมาจนกระท่ังถึงบัดน้ี ล้วนแต่เป็นประวัติศาสตร์

แห่งการต่อสู้ทางชนช้ัน ท้ังเสรีชนกับทาส ผู้ดีกับสามัญชน เจ้าผู้ครองแคว้นกับทาสกสิกร       

นายช่างในสมาคมอาชีพกับลูกมือ สรุปแล้วก็คือผู้กดข่ีกับผู้ถูกกดข่ีต่างอยู่ในฐานะท่ีเป็น

ปฏิปักษ์ต่อกันตลอดเวลาดำาเนินการต่อสู้ท่ีบางคร้ังซ่อนเร้น บางคร้ังเปิดเผยอยู่มิได้ขาด

และการตอ่สู้แต่ละคร้ังก็ล้วนจบลงด้วยสังคมท้ังสังคมถูกเปล่ียนแปลงด้วยการปฏิวัติหรือไม่

ก็ชนช้ันท่ีต่อสู้กันสูญสลายไปด้วยกัน (คาร์ล มาร์กซ, เฟรเดอริค เองเกลส์, 2510: 40-41)

 ศัตรูท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อชาติ กลายเป็นโรคเร้ือรังท่ีจะคอยขัดความความเจริญ

ของชาติ พรรคคอมมิวนิสต์จึงมีหน้าท่ีในการปฏิวัติและกำาจัดผู้ขัดขวางการพัฒนาชาติ          

สร้างผ่านข้อความในหนังสือปกแดง คติพัจน์เหมาเจ๋อตง ท่ีปรากฏการสร้างภาพแทนของ

พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะวีรชนผู้ต่อสู้กับศัตรู และปฏิวัติความล้าหลัง ดังข้อความท่ี 6-9

ข้อความท่ี 6

 “ทำาไมจึงต้องมีพรรคปฏิวัติ ? เพราะว่าในโลกน้ีมีศัตรูท่ีกดข่ีประชาชนอยู ่

ประชาชนต้องการจะโค่นการกดข่ีของศัตรู ฉะน้ัน จึงต้องมีพรรคปฏิวัติ กล่าวสำาหรับ 
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ยุคทุนนิยมและยุคจักรวรรดินิยมแล้ว ก็จำาเป็นต้องมีพรรคปฏิวัติอย่างพรรคคอมมิวนิสต์น้ี    

ถ้าไม่มีพรรคปฏิวัติอย่างพรรคคอมมิวนิสต์น้ีแล้วท่ีประชาชนคิดจะโค่นการกดข่ีของศัตรูก็

ย่อมจะเป็นไปไม่ได้” (1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1942) 

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 14)

ข้อความท่ี 7

 “เราเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ เม่ือเราจะนำาประชาชนไปโค่นศัตรู ขบวนของเรา    

ก็จะต้องเป็นระเบียบ จังหวะก้าวก็จะต้องพร้อมเพรียง ทหารจะต้องยอดเยี่ยม อาวุธจะ

ต้องดี ถ้าไม่เพียบพร้อมด้วยเง่ือนไขเหล่าน้ีแล้ว เราก็จะไปโค่นศัตรูลงไม่ได้” (1 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 1942) 

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 14-15)

ข้อความท่ี 8

 “ถ้าไม่มีความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ไม่มีชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีน

เป็นหลักศิลากลางนำ้าเช่ียวของประชาชนจีนแล้ว ความเป็นเอกราชและการปลดแอกของ

ประเทศจีนก็จะเป็นไปไม่ได้....” (24 เมษายน ค.ศ. 1945) 

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 15)

ข้อความท่ี 9

 “...ส่วนสำาคัญส่วนหน่ึงของแนวทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน คือ 

แนวทางการเมืองท่ีท้ังร่วมมือท้ังต่อสู้กับชนช้ันนายทุน ท่ีเรียกว่าร่วมมือในท่ีน้ี หมายถึง

แนวร่วมท่ีเราสร้างไว้กับชนช้ันนายทุนน้ีเองท่ีเรียกว่าต่อสู้น้ัน ในเวลาท่ีร่วมมือกับชนช้ัน

นายทุน หมายถึงการต่อสู้โดย “สันติ” และ “ไม่หล่ังเลือด” ท้ังทางความคิดทางการ

เมือง และทางการจัดต้ัง และในเวลาท่ีถูกบังคับให้แตกแยกกับชนช้ันนายทุนก็เปล่ียนเป็น             

การต่อสู้ด้วยกำาลังอาวุธ” (4 ตุลาคม ค.ศ. 1937) 

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 84-85)

 จากข้อความท่ี 6-9 ปรากฏการใช้ทัศภาวะ (modality) ซ่ึงเป็นการใช้ทัศนะ  

ของผู้พูดเข้าไปในถ้อยคำาท่ีกล่าวเพ่ือประเมินความจริงของถ้อยคำา (ภพ สวัสดี, 2561: 

61) สร้างนำ้าหนักท่ีม่ันใจและเช่ือม่ันของถ้อยคำา โดยพบคำาว่า จะต้อง ร่วมกับคำากริยา 

ดังข้อความท่ี 7 กล่าวว่า “เมื�อเรัาจะนำาปรัะชูาชูนไปโค�นศัตรูั ขบวันของเรัาก้็จะต้อง

เป็นรัะเบ่ยบ จังหวัะก้้าวัก็้จะต้องพัร้ัอมเพัร่ัยง ที่หารัจะต้องยอดเย่�ยม อาวุัธ์จะต้องด่                                          

ถ้าไม�เพ่ัยบพัร้ัอมด้วัยเงื�อนไขเหล�าน่�แล้วั เรัาก็้จะไปโค�นศัตรูัลงไม�ได้” เชู�นเด่ยวักั้นกั้บ

ข้อควัามท่ี่� 6 ยงัปรัาก้ฏก้ารัใชู้คำาวั�า ฉะนั�น....จ่งต้อง... จาก้ถ้อยคำาท่ี่�วั�า “ที่ำาไมจ่งต้องม่พัรัรัค
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ปฏิวััติ ? เพัรัาะวั�าในโลก้น่�ม่ศัตรูัท่ี่�ก้ดข่�ปรัะชูาชูนอยู� ปรัะชูาชูนต้องก้ารัจะโค�นก้ารัก้ดข่�ของ

ศัตรูั ฉะนั�น จ่งต้องม่พัรัรัคปฏิวััติ...” ซ่ึงการใช้ถ้อยคำาลักษณะดังกล่าวในแง่ของหน้าท่ีการ

ส่ือสาร เป็นการเพ่ิมนำ้าหนักของประโยคใหเ้ห็นว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีพึงปฏิบัติ ขณะเดียวกันในอีก

แง่มุมหน่ึง การใช้ทัศภาวะในลกัษณะดงักล่าวยงัอาจเปน็การกลบเกล่ือนหรอืเบ่ียงบังความ

จริง (hedging) จากข้อมูลบางประการให้ผู้อ่านเข้าใจว่า ความเป็นจริงท่ีน่าเช่ือถือปรากฏ

อยู่ (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 197) กล่าวคือ ข้อความใส่ระดับคำาเน้นนำ้าหนักให้เห็น

ถึงความจำาเป็นของการปฏิวัติท่ีต้องปราบศัตรูผู้กดข่ีประชาชนในชาติ และเร้าให้ประชาชน

ศรัทธาต่อพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะผู้นำาการปฏิวัติในคร้ังน้ีอย่างสุดใจ

 นอกจากน้ี ตัวบทยังสะท้อนมุมมองให้เห็นภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์

ในบริบทท่ีสร้างการรับรู้ต่อผู้อ่านหนังสือ คติพัจน์เหมาเจ๋อตง ให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์

จะเป็นผู้ปราบศัตรูให้แก่ประเทศชาติ โดยศัตรูท่ีพรรคหมายความถึงน้ัน คือ “ความเป็น

ทุนนิยม” “ความเป็นจักรวรรดินิยม” รวมถึง “ชนช้ันนายทุน” ซ่ึงคาร์ล มาร์กซ์ และ   

เฟรเดอริค เองเกลส์ (คาร์ล มาร์กซ, เฟรเดอริค เองเกลส์, 2510: 44) ยังเคยกล่าวว่า 

 “ชูนชัู�นดังก้ล�าวั เป็นชูนชัู�นท่ี่�ลบล้างสง�ารัาศ่ของอาชู่พัทัี่�งปวัง อันเป็นท่ี่�ยก้ย�อง

นับถือและชูวันให้เคารัพัยำาเก้รังตลอดมานั�นเส่ย ชูนชัู�นน่�ได้ที่ำาให้นายแพัที่ย์ ที่นายควัาม 

หมอสอนศาสนา ก้ว่ั และวิัที่ยาก้รัก้ลายเป็นผูู้้ใชู้แรังงานรัับจ้างท่ี่�ชูนชัู�นน่�วั�าจ้างมาด้วัยเงิน 

ขณะเด่ยวักั้นชูนชัู�นนายทุี่นได้ก้รัะชูาก้แพัรัคลุมหน้าแห�งควัามรู้ัส่ก้อบอุ�น อ�อนโยนท่ี่�คลุม

ควัามสัมพัันธ์์ที่างครัอบครััวันั�นเส่ย และที่ำาให้ควัามสัมพัันธ์์น่�เปล่�ยนเป็นควัามสัมพัันธ์์    

ที่างเงินตรัาล้วัน ๆ” 

 ข้อความดังกล่าวจึงเป็นแม่บทสำาคัญท่ีสร้างการตีตราให้เห็นว่า กลุ่มคน         

เหล่าน้ีเปรียบเหมือนบ่อนทำาลายอุดมการณ์ของลัทธิคอมมิวนิสต์ท่ีควรแก่การกำาจัดในขณะ

น้ัน ท้ังน้ี คุณสมบัติตามลักษณะท่ีประธานเหมาได้กล่าวไว้ในตัวบท คือมาตรวัดตัวสำาคัญท่ี      

ช้ีนำาให้เกิดการทำาลายชนช้ันปฏิกิริยา5 ท้ังส่ี ได้แก่ เจ้าท่ีดิน ชาวนารวย พวกปฏิปักษ์การ

ปฏิวัติ และพวกอันธพาลท้องถ่ินของกลุ่มเยาวชนเรดการ์ดในเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรม 

เพ่ือจับบุคคลในกลุ่มดังกล่าวมาประจานให้เกิดความอับอายและสูญเสียช่ือเสียงและ

ทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความรุนแรง รวมถึงผลกระทบตามมาในวงกว้าง เช่นเดียวกับข้อมูล

จากงานศึกษาของวรศักด์ิ มหัทธโนบล สะท้อนผลข้อมูลให้เห็นว่า ในกรุงปักก่ิงระหว่าง

เดือนสิงหาคม-กันยายน ค.ศ. 1996 มีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันประมาณ 1,700 คน             

มีผู้ถูกยึดบ้านและทรัพย์สินสูงถึง 33,600 ราย เช่นเดียวกันกับเมืองต้าช่ิง กลุ่มเรดการ์ดได้

5 ชนช้ันปฏิกิริยา ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาและขอให้คำาจำากัดความดังต่อไปน้ี ชนช้ันปฏิกิริยา หมายถึง กลุ่มชนช้ันทางสังคมท่ีเป็นพวกขัดขวาง

ความเจริญงอกงาม และความก้าวหน้าของสังคม หวังเพียงกอบโกยผลประโยชน์เพ่ือส่วนตน โดยมิได้คำานึงถึงผู้อ่ืน และคนในชนช้ันดัง

กล่าวมักเอารัดเอาเปรียบบุคคลท่ีอยูใ่นฐานะตำา่กว่า อาทิ กลุ่มกรรมกร ชาวนา เป็นต้น.
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บุกโจมตีกลุ่มชนช้ันปฏิกิริยาท้ังส่ี มีท้ังท่ีถูกฆ่าพร้อมครอบครัวรวม 325 ราย และมีผู้ท่ีถูก

กำาจัดแบบถอนรากถอนโคนท้ังครอบครัวรวม 22 ครอบครัว (วรศักด์ิ มหัทธโนบล, 2557: 

163) 

 อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่การใช้ภาษาของประธานเหมา ประเด็นดังกล่าว

นับเป็นความสำาเร็จของพรรคคอมมิวนิสต์ท่ีพยายามดึงบทบาทหน้าท่ีผ่านการทำางานของ

ภาษา เพ่ือแสดงให้แก่ผู้ท่ีอ่านหนังสือปกแดง คติพจน์เหมาเจ๋อตง เห็นว่า พรรคมีหน้าท่ีใน

การเป็นตัวแทนปราบปรามความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศ และพิทักษ์ความเท่าเทียม

ของชนช้ัน ในสังคมให้กลับคืนมา จึงเป็นผลให้กลุ่มเยาวชนเรดการ์ดเข้าใจกระบวนการและ

เห็นด้วยกับการปฏิวัติเป็นวงกว้างท่ัวประเทศ

 3. พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะตัวแทนของลัทธิิมาร์กซ์-เลนิน 

 ลัทธิมาร์กซ์ คือหนทางแห่งวิถีของพรรคคอมมิวนิสต์ คือหลักปรัชญาแห่ง

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของมวลมนุษยชาติท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ต่อมวลชน 

พ่ึงพามวลชนและพทัิกษ์ผลประโยชนเ์พ่ือมวลชนอยา่งสุดหัวใจ ประกอบรว่มกับแนวทางท่ี

ต้ังอยูบ่นทัศนะแห่งธรรมชาติและสังคม โดยมีแนวทางพ้ืนฐาน อาทิ การค้นหาความจริงจาก

ประสบการณ์ (实事求是 Seeking Truth from Facts) ความขัดแย้งพ้ืนฐานของสังคม   

(社会基本矛盾 the fundamental contradictions of socialist society) การเดินตาม

แนวทางของมวลชน (群众路线 Mass Lines) อันเป็นความคิดช้ีนำาสำาคัญท่ีจะเปล่ียนแปลง

แนวความคดิและวิธีการดำาเนินงานของโลก (Feng Hao 冯皓, Zhang Xingwu 章兴呜, 

2018: 7) เช่นเดียวกับลัทธิเลนินว่าด้วยแนวคิดการนำาด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ซ่ึงเป็นท่ีมาของ

ประชาธิปไตยแบบรวมศูนย์ เน้นถึงความสัมพันธ์ของการมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้นำาของ

การปฏิวัติชนช้ันกรรมมาชีพให้สำาเร็จ (อาร์ม ต้ังนิรันดร, 2557: 57)

 บุญศักด์ิ แสงระวี ได้กล่าวถึงประเด็นน้ีไว้ว่า แนวทางของลัทธิมาร์กซ์-เลนิน

เป็นแม่บทสำาคัญท่ีก่อให้เกิดความคิดเหมาเจ๋อตงข้ึน ซ่ึงความคิดเหมาเจ๋อตงคือการพัฒนา

อย่างมีอัตลักษณ์สร้างสรรค์6 ต่อลัทธิมาร์กซ์ เป็นหลักการทฤษฎีท่ีถูกต้องและการสรุป

ความจัดเจนเก่ียวกับการปฏิวัติและสรรค์สร้างของประเทศจีน แนวทางมาร์กซ์-เลนินใน

แบบฉบับของจีนถือเป็นผลึกแห่งปัญญารวมหมู่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีเหมาเจ๋อตงเป็น

ตัวแทนสำาคัญ (บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 184) ความคิดของเหมาเจ๋อตงต้ังอยู่บนหลักการ 

3 ประการ กล่าวคือ การค้นหาความจริงจากประสบการณ์ โดยให้ยึดประสบการณ์จริง

6 ข้อความต้นฉบับใช้คำาว่า “ลักษณะสร้างสรรค์” หากแต่ผู้วิจัยขอปรับใช้เป็นคำาว่า “อัตลักษณ์สร้างสรรค์” สืบเน่ืองมาจากเหมาเจ๋อตงนำา

แนวคิดของมาร์กซ์-เลนินมาเป็นฐานคิดแล้วดำาเนินการประยุกต์และสร้างส่ิงใหม่ท่ีสอดคล้องกับบริบททางสังคมของประเทศจีนในขณะน้ัน 

กล่าวคือ เป็นการสร้างแนวทางการปกครองท่ีเน้นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สิทธิของมวลชน การผนึกและเชิดชูอารยธรรมของชาติ 

แนวทางดังกล่าวจึงเปรียบ
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เป็นท่ีต้ัง เช่ือมโยงทฤษฎีให้เข้ากับบริบทสภาพจริง การเดินตามแนวทางของมวลชน เป็น

รากฐานสำาคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ให้ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นไปเพ่ือมวลชน พ่ึงพากำาลังของ

มวลชนเพ่ือเปล่ียนแปลงประเทศ และการเปน็ตัวของตวัเอง ในการยดึถือทิศทางการพฒันา

ประเทศและประชาชาติให้ต้ังอยู่บนรากฐานแห่งพลังตัวตน และยืนหยัดในหนทางของตน 

(Bianxiezu 编写组, 2015: 13) ดังถ้อยคำาในตัวบทท่ีปรากฏการสร้างภาพตัวแทนของ

พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะตัวแทนของลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ดังข้อความท่ี 10-15

ข้อความท่ี 10

 พรรคท่ีมวิีนัย ท่ีติดอาวุธด้วยทฤษฎลัีทธิมาร์กซ์-เลนิน ท่ีใช้วิธีการวิจารณ์ตนเอง

และสมัพันธ์กับมวลประชาชนพรรคหน่ึง กองทัพท่ีนำาโดยพรรคเช่นน้ีกองทัพหน่ึง และแนว

ร่วมของชนช้ันปฏิวัติและกลุ่มปฏิวัติฝ่่ายต่าง ๆ  ท่ีนำาโดยพรรคเช่นน้ีแนวรว่มหน่ึง 3 ส่ิงน้ีเป็น

อาวุธสำาคัญของเราในการเอาชนะศัตรู (30 มิถุนายน ค.ศ. 1949) 

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 16)

ข้อความท่ี 11

 พรรคคอมมิวนิสต์จีนซ่ึงติดอาวุธด้วยลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ท้ังทางทฤษฎีและทาง

ความคิดได้เกิดท่วงทำานองการทำางานแบบใหม่ข้ึนในหมู่ประชาชนจีน ท่ีสำาคัญคือท่วงทำานอง

ท่ีทฤษฎีประสานกับการปฏิบัติ ท่วงทำานองท่ีสัมพันธ์กับมวลประชาชนอย่างสนิทแน่นแฟ้น 

และท่วงทำานองท่ีวิจารณ์ตนเอง (24 เมษายน ค.ศ. 1945) 

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 17)

ข้อความท่ี 12

 ท่ีแล้วมาเราเคยกล่าวว่าการเคล่ือนไหวปรับปรุงท่วงทำานองเป็น “การเคล่ือนไหว

ให้การศึกษาทางลัทธิมาร์กซ์อย่างท่ัวถึง” การปรับปรุงท่วงทำานองก็คือท่ัวท้ังพรรคศึกษา

ลัทธิมาร์กซ์ โดยผ่านการวิจารณ์และวิจารณ์ตนเอง ในระหว่างปรับปรุงท่วงทำานอง เราจะ

สามารถเรียนรู้ลัทธิมาร์กซ์ได้มากข้ึนกว่าเดิมบ้างอย่างแน่นอน (12 มีนาคม ค.ศ. 1957) 

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 17-18)

ข้อความท่ี 13

 จะตอ้งให้บรรดาตวัต้ังตัวตีท่ีนำาหน้าของพรรคในช้ันต่าง ๆ  รู้ว่า การท่ีทฤษฎีกับ

การปฏิบัติประสานกันอยา่งแน่นแฟ้นเช่นน้ี เป็นสัญลักษณ์อันเด่นชัดประการหน่ึงท่ีเราชาว

พรรคคอมมิวนิสต์แตกต่างกับพรรคอ่ืน ๆ ท้ังหมด (24 เมษายน ค.ศ. 1945)                                

เหมือนอัตลักษณ์แห่งระบบการเมืองของประเทศจีนท่ีแสดงถึงความโดดเด่นและไม่มีชาติใดเหมือนในด้านการผสานลัทธิมาร์กซ์-เลนินร่วมกับ

ความเป็นจีนอย่างลงตัว จึงเป็นท่ีมาของการใช้คำาว่า “อัตลักษณ์” ในงานวิจัยน้ี 
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 (บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 28)

ข้อความท่ี 14

 พรรคของเรากเ็ป็นพรรคท่ีถือลัทธิมาร์กซ์-เลนินเป็นรากฐาน ท้ังน้ีเพราะวา่ลัทธิ

น้ีเป็นผลึกแห่งความคิดวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้องท่ีสุด และปฏิวัติท่ีสุดของชนช้ันกรรมาชีพท่ัว

โลก (24 เมษายน ค.ศ. 1945)

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 28)

ข้อความท่ี 15

 พรรคคอมมิวนิสต์ไม่กลัวการวิจารณ์ เพราะว่าเราเป็นนักลัทธิมาร์กซ์ สัจธรรม

อยู่กับฝ่่ายเรา กรรมกร และชาวนาซ่ึงเป็นมวลชนพ้ืนฐานก็อยู่กับฝ่่ายเรา (12 มีนาคม ค.ศ. 

1957)

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 362)

 จากข้อความท่ี 10-15 ปรากฏการใช้กลวิธีทางภาษาในหลายด้าน ได้แก่           

การใช้อุปลักษณ์ (metaphor) เป็นกลวิธีทางภาษาท่ีผู้เขียนใช้ส่ือสารเพ่ือให้เกิดจินตภาพ

บางอย่างและเพ่ือให้เกิดพลังในการส่ือความหมายไปยังผู้อ่าน อาทิ ข้อความท่ี 10 “พรรค

ท่ีมีวินัย ท่ีติดอาวุธด้วยทฤษฎีลัทธิมาร์กซ์-เลนิน...” ปรากฏการใช้อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 

(conceptual metaphor) ซ่ึงเป็นการอาศัยการส่ือความของส่ิงหน่ึงด้วยการใช้ถ้อยคำา

ท่ีอยู่ในแวดวงของความคิดหน่ึงมาอธิบายส่ิงน้ัน (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 209)              

จากคำาว่า “ติดอาวุธ” ถ้อยคำาน้ีส่ือให้เห็นว่า ลัทธิมาร์กซ์-เลนิน คือหลักชัยสำาคัญในการ

ปฏิวัติคร้ังน้ี นอกจากน้ี ยังปรากฏกลวิธีการเน้นระดับทางภาษาในการบรรยายให้เห็น

สภาพท่ีมีความละเอียดและชัดเจนยิ่งข้ึน โดยปรากฏกลวิธีการใช้คำาเพ่ิมนำ้าหนักท่ีแสดง

ระดับ (degree intensified words) อาทิ ข้อความท่ี 14 มีการปรากฏคำาว่า “ถูกต้อง

ท่ีสุด” และ “ปฏิวัติท่ีสุด” โดยใช้คำายขยายช่วยเพ่ิมระดับความหมายของคำาหลักเพ่ือเน้น

ความหมายของคำาหลักในปริมาณสูงสุด

 นอกจากน้ี ตัวบทยังสะท้อนให้เห็นมุมมองการสร้างการรับรู้ของพรรค

คอมมิวนิสต์ ท่ี ส่ือความถึงภาพตัวแทนของพรรคในฐานะท่ียึดแนวคิดตามแบบ                      

ลัทธิมาร์กซ์ ขณะเดียวกันก็ต้องการบอกถึงอัตลักษณ์ของตนท่ีพัฒนาต่อเน่ืองมาจากลัทธิ

มาร์กซ์ โดยเน้ือหาสว่นใหญ่เป็นการนำาเสนอใหผู้้อ่านรู้จักและเข้าใจลัทธิมาร์กซ์ในหลายมิติ

ของจีนมากข้ึน เช่น ข้อความท่ี 10 ข้อความท่ี 12 และข้อความท่ี 15 ให้ข้อมูลต่อเยาวชน

เรดการ์ดและทหารปลดแอกในฐานะท่ีลทัธิมาร์กซ์ เป็นลัทธิท่ีมีกระบวนการวจิารณ์ตนเอง 

ซ่ึงเปน็อาวุธสำาคัญของพรรคคอมมวินิสต์ โดยต้องยนืหยดัตามหลกัการค้นหาความจรงิจาก
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ประสบการณ์ เน้นท่ีการดำาเนินกิจกรรมของพรรคโดยไม่เอาเร่ืองส่วนตัวเข้ามาเก่ียวข้อง    

การดำาเนินแนวทางการวิจารณ์ตนเอง ล้วนเป็นไปเพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีและ

ความเข้มเข็งให้แก่พรรค (Bianxiezu 编写组, 2018: 250) นอกจากน้ี ข้อความท่ี 14      

ยังมีการกล่าวถึงลัทธิดังกล่าวในบริบทท่ีเป็นแนวทางท่ีผลึกแห่งความคิดวิทยาศาสตร์        

และยังเป็นแนวทางปฏิวัติของชนช้ันกรรมาชีพท่ัวโลก

 “พัรัรัคคอมมิวันิสต์จ่นได้ผู้�านก้าลเวัลา 28 ปีแล้วั เป็นท่ี่�รู้ักั้นด่วั�า เรัามิได้ผู้�าน

มาโดยสันติ7 หาก้แต� ผู้�านมาในสภาพัแวัดล้อมอันยาก้ลำาบาก้ เรัาต้องสู้รับก้ับศัตรูัทัี่�งใน

และนอก้ปรัะเที่ศ ทัี่�งในพัรัรัคและนอก้พัรัรัค ขอบคุณมาร์ัก้ซ์ึ่ เองเก้ลส์ เลนิน สตาลิน ที่�าน

เหล�าน่�ให้อาวุัธ์แก้�เรัา อาวัธุ์น่�มิใชู�ปืนก้ล หาก้แต�เป็นลัที่ธิ์มาร์ัก้ซ์ึ่-เลนนิ” (ชมรมศกึษาวทิยา

ศาสตร์สังคม, 2554: 9)

 ข้อความของเหมาเจ๋อตงตอกยำ้าภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า อาวุธสำาคัญของ

พรรคคอมมิวนิสต์ในการปฏิวัติคือลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ซ่ึงเป็นเพียงหลักการเดียวท่ีจะนำาพา

ชาติให้พ้นจากความล้าหลังได้ 

 4. พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะพรรคท่ีย้นหยัดเพ่้อประชาชน

 “ในโลก้น่�ไม�ม่พัลังใด ๆ ท่ี่�สามารัถต่ก้รัรัมก้รัเรืัอนแสนเรืัอนล้านท่ี่�นับวัันจะ       

ตื�นตัวั ท่ี่�นับวัันจะรั�วัมมอืกั้นและจดัตั�งกั้นข่�นมาใหพั้ังที่ลายไปได”้ (ชมรมศกึษาวทิยาศาสตร์

สังคม, 2554: 312)

 คำากล่าวของเลนินสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนคือกองกำาลังสำาคัญท่ีจะช่วย

ขับเคล่ือนกิจการทางการเมืองของพรรค พลังของมวลชนสามารถกอปรส่ิงต่าง ๆ ท้ัง

การเปล่ียนแปลง และปฏิวัติให้สามารถสำาเร็จลุล่วงไปได้ เช่นเดียวกันกับประวัติศาสตร์          

การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ีชนช้ันกรรมมาชีพเข้ามามีบทบาทในฐานะกองกำาลัง

แห่งมวลชน 

 พลังแห่งมวลชนจึงเป็นฟันเฟ้องสำาคัญท่ีดำาเนินกิจกรรมหลายอย่างสำาเร็จได้ 

พรรคคอมมิวนิสต์จึงเป็นหน่ึงในกองกำาลังสำาคัญท่ียืนหยัดอยูคู่่กับมวลชนตลอดมาโดยเปิด

โอกาสให้พวกชาวนา รวมถึงชนช้ันกรรมาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้ทางการเมืองบน

พ้ืนฐานท่ีว่าทุกคนมีสิทธิและอำานาจเท่าเทียมกันดังวาทกรรมตัวบทของหนังสือปกแดง 

คติพัจน์เหมาเจ๋อตง ท่ีปรากฏการส่ือภาพแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะพรรคท่ียืน

7 จากข้อความ “เรามิได้ผ่านมาโดยสันติ หากแต่ผ่านมาในสภาพแวดล้อมอันยากลำาบาก” ผู้วิจัยเห็นว่า ควรเพ่ิมคำาว่า “แต่” เพ่ือให้สารท่ี

ต้องการส่ือมีความครบถ้วนและครอบคลุมใจความท่ีต้องการส่ือได้ชัดเจนยิง่ข้ึน
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หยัดเพ่ือประชาชน ดังข้อความท่ี 16-20

ข้อความท่ี 16

 เรายืนอยู่บนจุดยืนของชนช้ันกรรมาชีพและของมวลประชาชน กล่าวสำาหรับ

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็คือ ต้องยืนอยู่บนจุดยืนของพรรค ยืนอยู่บนจุดยืนของ

คุณลักษณะพรรคและนโยบายของพรรคน่ันเอง (พฤษภาคม ค.ศ. 1942)

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 66)

ข้อความท่ี 17

 แนวทางของพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือแนวทางของประชาชน (17 กรกฎาคม      

ค.ศ. 1964)

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 242)

ข้อความท่ี 18

 พรรคคอมมิวนิสต์ของเราและกองทัพลู่ท่ี 8 กองทัพท่ี 4 ใหม่ ซ่ึงนำาโดยพรรค

คอมมวินิสต์เป็นขบวนปฏวัิติขบวนของเราน้ีเป็นขบวนเพ่ือการปลดแอกของประชาชนอยา่ง

ส้ินเชิง เป็นขบวนท่ีทำางาน เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงท่ีสุด (8 กันยายน ค.ศ. 

1944)

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 244)

ข้อความท่ี 19

 เราควรต้องเช่ือมวลชน เราควรต้องเช่ือพรรค น่ีเป็นหลักทฤษฎีมูลฐานสองข้อ 

หากสงสัยหลักทฤษฎีสองข้อน้ีแล้ว จะทำาอะไรก็ไม่สำาเร็จ (31 กรกฎาคม ค.ศ. 1955)

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 16)

ข้อความท่ี 20

 “เราชาวพรรคคอมมิวนิสต์มิใช่จะมาเป็นขุนนาง แต่จะมาปฏิวัติ เราทุกคนจะ

ต้องมีจิตใจปฏิวัติอย่างถึงท่ีสุด เราอย่าห่างเหินจากมวลชนแม้สักช่ัวขณะเดียว ขอแต่เรา

ไม่ห่างเหินจากมวลชน เราจะต้องชนะอย่างแน่นอน” (4 กรกฎาคม ค.ศ. 1967)

(บุญศักด์ิ แสงระวี, 2551: 201)

 จากข้อความท่ี 16-20 ปรากฏกลวิธีการใช้คำาแสดงทัศภาวะในแง่ช้ีนำาจากการใช้

คำาช่วยกริยา “ต้อง” “อย่า” ดังข้อความท่ี 19 ปรากฏการใช้การเชิญชวนว่า “ควรต้อง” 

จากข้อความท่ีว่า “เราควรต้องเช่ือมวลชน เราควรต้องเช่ือพรรค...” รวมถึงข้อความท่ี 20 

ปรากฏการใช้ข้อความส่ังว่า “อย่า” จากข้อความ “...เราอย่าห่างเหินจากมวลชนแม้สักช่ัว

ขณะเดียว...” ข้อความดังกล่าวส่ือให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์จะไม่มีวันห่างจากมวลชน 
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นอกจากน้ี ถ้อยคำาในตัวบทยังพยายามกล่อมเกลาให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์คือ ผู้ท่ีอยู่

เคียงข้างมวลชน อาทิ ข้อความท่ี 17 ซ่ึงกล่าวไว้ว่า “แนวัที่างของพัรัรัคคอมมิวันิสต์ก็้คือ

แนวัที่างของปรัะชูาชูน” ขณะเดียวกันข้อความท่ี 18 กล่าวไว้ว่า “พัรัรัคคอมมิวันิสต์ เป็น

ฝ่่ายท่ี่�ที่ำางานเพืั�อผู้ลปรัะโยชูน์ของปรัะชูาชูนอย�างถ่งท่ี่�สุด” นอกจากการแสดงบทบาทเปน็

ฝ่่ายท่ีอยู่ข้างประชาชนแล้ว ข้อความท่ี 19 ปรากฏตัวบทท่ีว่า “เรัาควัรัต้องเชืู�อมวัลชูน      

เรัาควัรัต้องเชืู�อพัรัรัค” ซ่ึงข้อความดังกล่าว แสดงเจตนารมณ์ในการครอบงำาแนวคิดและ

ความเช่ือของมวลชนในชาติท่ีว่า ทุกคนต้องเช่ือในการนำาของพรรคคอมมิวนิสต์

สรุปผลและอภิปรายผล

 จากการศึกษาการประกอบสร้างภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ผ่าน          

วาทกรรมพรรคคอมมิวนิสต์จีนในหนังสือปกแดง คติพัจน์เหมาเจ๋อตง ผลการวิจัย              

พบว่า หนังสือเล่มดังกล่าว ประกอบสร้างวาทกรรมภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ใน 

4 บทบาทสำาคัญ ดังน้ี

 1. พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะผู้นำาการปฏิวัติ ตัวบทประกอบสร้างภาพตัวแทน

ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เห็นถึงบทบาทการเป็นแกนในการนำาในการปฏิวัติ และเป็น   

ผู้ดำาเนินการปฏิวัติส่ิงเก่าท่ีคอยร้ังท้ายประเทศให้พ้นจากความล้าหลัง ขณะเดียวกันตัวบท

ยังพยายามช่วงชิงอำานาจจากการสร้างการรับรู้ของมวลชนเพ่ือเป็นฝ่่ายนำาในการปฏิวัติ

 2. พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะวีรชนผู้ต่อกับศัตรู และปฏิวัติความล้าหลังของชาติ                                                                                                          

ตัวบทประกอบสร้างภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เห็นถึงบทบาทในการ

เป็นผู้ปราบศัตรูให้แก่ประเทศชาติ โดยศัตรูท่ีพรรคหมายความถึงน้ัน คือ ยุคทุนนิยม                 

ยุคจักรวรรดินิยม รวมถึงชนช้ันปฏิกิริยาท้ังส่ี ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าท่ีดิน ชาวนารวย                

พวกปฏิปักษ์การปฏิวัติ และพวกอันธพาลท้องถ่ินของกลุ่มเยาวชนเรดการ์ดในเหตุการณ์

ปฏิวัติวัฒนธรรม ท้ังยังเป็นการเป็นตัวแทนปราบความ อยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศ      

และพิทักษ์ความเท่าเทียมในชนช้ันทางสังคมให้กลับคืนมา

 3. พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะตัวแทนของลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ตัวบทประกอบ

สร้างภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เห็นถึงบทบาทในการเป็นตัวแทนของพรรค

ท่ียึดแนวคิดแบบลัทธิมาร์กซ์-เลนิน ซ่ึงมีกระบวนการวิจารณ์ตนเองเป็นอาวุธสำาคัญของ

พรรคคอมมวินิสต์ อันเป็นไปเพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความเข้มเข็งให้แก่พรรค     

ซ่ึงจัดอยู่ในแนวทางปฏิวัติของชนช้ันกรรมาชีพท่ัวโลก

 4. พรรคคอมมิวนิสต์ในฐานะพรรคท่ียืนหยัดเพ่ือประชาชน ตัวบทประกอบ   

สร้างภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เห็นถึงบทบาทของพรรคท่ียืนอยู่เคียงข้าง
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มวลชน พรรคคอมมิวนิสต์ คือพรรคท่ีทำางานเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนอย่างถึงท่ีสุด 

นอกจากน้ีตัวบทยังแสดงเจตนารมณ์ในการครอบงำาแนวคิดและความเช่ือของมวลชนใน

ชาติท่ีว่า ทุกคนต้องเช่ือในการนำาของพรรคคอมมิวนิสต์

 ในมิติกลวิธีการใช้ภาษา ปรากฏรูปแบบการใช้กลวิธีทางศัพท์ (lexical 

strategies) ในด้านการใช้สรรพนามเรียกขาน (system of address) การใช้ทัศภาวะ 

(modality) ซ่ึงเป็นการใช้ทัศนะของผู้พูดเข้าไปในถ้อยคำาท่ีกล่าวเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันของ

ถ้อยคำา รวมถึงการใช้อุปลักษณ์ (metaphor) ซ่ึงสร้างความหมายของคำาให้เกิดจินตภาพ

ผ่านการเปรียบเทียบ

 นอกจากน้ี เม่ือวิเคราะห์ในแง่วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม สะท้อนให้เห็น

ความสัมพันธ์แบบวิภาษระหว่างตัวบทกับสังคม ภาพตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนท่ี

สะท้อนผ่านวาทกรรทท้ัง 4 บทบาท ได้แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จของการใช้อำานาจทาง

ภาษาในการแย่งชิงอำานาจเพ่ือสร้างนิยามความหมายของการเป็นผู้นำาทางการปฏิวัติ ผู้ท่ี

อยู่ในอุดมการณ์ท่ีถูกต้อง การเป็นฝ่่ายท่ีดีผู้อยู่ข้างประชาชน วาทกรรมท่ีประธานเหมาใช้

ส่ือสารครอบงำาอุดมการณ์แก่กลุ่มเยาวชนเรดการ์ดและกลุ่มทหารปลดแอกจึงเป็นการกุม

อำานาจทางแนวคิดแบบเบ็ดเสร็จท่ีเหนือกว่าฝ่่ายตรงข้าม ซ่ึงเป็นการแสดงอำานาจสัญลักษณ์ 

(symbolic power) ท่ีใช้ภาษาผ่านตัวบทเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการส่ือสาร ซ่ึงสอดคล้อง

กับความคิดของปฐม ทรัพย์เจริญ และพวงชมพู โจนส์ ท่ีว่า กระบวนการแสดงอำานาจ

สัญลักษณ์ เป็นปฏิบัติการท่ีก่อให้เกิดกระบวนการกระทำากันทางสังคม (social action)        

อันเป็นตัวกำาหนดพฤติกรรมของผู้ท่ีมาสัมพันธ์เก่ียวข้องด้วย (ปฐม ทรัพย์เจริญ และ                   

พวงชมพู โจนส์, 2557: 315-318) น่ันคือกลุ่มเยาวชนเรดการ์ดท่ีถูกครอบงำาด้วยอำานาจ

ทางภาษาในการดำาเนินการปฏิวัติและทำาลายส่ีเก่า (การทำาลายล้างวัฒนธรรม ประเพณี 

ความคิดแบบสังคมศักดินา และนิสัยแบบเก่า) รวมถึงการวิพากษ์กลุ่มคนท่ีเป็นปฏิปักษ์

ต่อพรรคตลอดเหตุการณ์ปฏิวัติวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะการวิจัย

 งานการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากระบวนการตีความภาพตัวแทน

ของพรรคคอมมิวนิสต์ในหนังสือปกแดง คติพจน์เหมาเจ๋อตง ซ่ึงเป็นเพียงภาพในมิติ

เดียวท่ีสะท้อนภาพเหตุการณ์ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนขณะหน่ึงเท่าน้ัน ผู้สนใจยัง

สามารถศึกษาข้อมูลจากเอกสารอ่ืน ๆ อาทิ ภาพโฆษณาชวนเช่ือ หนังสือพิมพ์ เพ่ือให้เห็น

ปรากฏการณ์ท่ีรอบด้านมากยิง่ข้ึน 
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บัที่คัดย่อ
 บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างและนิยามความหมายให้กับ

ข้าราชการท่ีทำาหน้าท่ีในด้านการปกครองในสมัยของสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ 

ท่ีทรงดำารงตำาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ 

ซ่ึงพบว่ากระบวนการสร้างและนิยามความหมายดังกล่าวอยู่บนเง่ือนไขสำาคัญ คือการ

เปล่ียนแปลงความคิดเก่ียวกับการปกครองอันนำาไปสู่การสร้างระบบการปกครองแบบใหม่

ท่ีทำาให้เกิดความต้องการข้าราชการท่ีชำานาญในงานเทคนิคเฉพาะด้านงานปกครอง และ

ความต้องการข้าราชการท่ีทำาหน้าปกครองท่ีเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์     

นำาไปสู่การสร้างข้าราชการและสร้างระบบคุณค่าใหม่มากำากับให้ข้าราชการนักปกครอง

ต้องประกอบไปดว้ยองค์ประกอบส่ีประการคอื ความจงรกัภักดีต่อพระมหากษตัริย ์มีความ

รู้ในศาสตร์สมัยใหม่ มีความฉลาดในการประสานผลประโยชน์ และรู้ความเปล่ียนแปลงใน

ท้องท่ีของตน ซ่ึงแนวคิดดังกล่าวยังถูกผลิตซำ้าและยังเป็นความหมายสำาคัญอย่างหน่ึงของ

ข้าราชการนักปกครองในปัจจุบัน

คำาสำาคัญ: ข้าราชการนักปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ

1 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เร่ือง การเปล่ียนแปลงทางความคิดและการปฏิบัติการของข้าราชการนักปกครอง พ.ศ. 2516 - 2540 

ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก สกว. ภายใต้โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิ์ต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
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Abstract
 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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บทนำา

  ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการศึกษาระบบราชการ และข้าราชการในสังคมไทยเป็น

จำานวนมาก แต่ยงัมีบางมิติท่ีไม่ได้รับความสนใจ ซ่ึงในงานศึกษาเร่ือง (สถานภาพของความ

รู้ทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยรัฐและรัฐบาลไทย) (นครินทร์ เมฒไตรรัตน์, 2547) ได้ช้ีให้เห็น

ว่างานศึกษาท่ีเก่ียวกับรัฐ และระบบราชการไทยท่ีให้ความสำาคัญกับข้าราชการ             

ระดับกลาง และระดับล่างน้ัน ยังไม่ได้รับความสนใจและศึกษาอย่างเป็นระบบมาก        

เพียงพอ ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีมีในจำานวนไม่มากน้ันก็อยูภ่ายใต้กรอบของ “รัฐและระบบราชการ” 

หรือ “อำามาตยาธิปไตย”(Bureaucratic Polity) ของ Fred W. Riggs ซ่ึงให้ภาพของระบบ

ราชการท่ีเป็นปึกแผ่นไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง และมีเสถียรภาพทางอำานาจสูง ข้ออ่อน 

ของการมองเช่นน้ีทำาให้งานศึกษากลุ่มน้ีละเลยท่ีจะพิจารณาด้านท่ีมีความหลากหลาย และ

มีพลวัตสูงในระบบราชการ ซ่ึงกลุ่มข้าราชการต่าง ๆ ได้มีการปะทะ ประสาน ช่วงชิง         

งบประมาณ และอำานาจนำาในระบบราชการ และในเร่ืองของบทบาทในการท้าทายพลังใน

ระบบราชการของคนกลุ่มอ่ืนอย่าง กลุ่มทุนนักธุรกิจ นักการเมือง และกลุ่มประชาชน        

ซ่ึงความเปล่ียนแปลงดังกล่าวหากไดรั้บการศึกษามากข้ึนยอ่มช่วยให้เข้าใจการเปล่ียนแปลง 

เคล่ือนไหวของรัฐ และระบบราชการท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ลึกซ้ึงข้ึน 

 ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเลือกท่ีจะศึกษากลุ่มข้าราชการซ่ึงสังกัดในกระทรวงมหาดไทย 

เป็นกลุ่มข้าราชการท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กับการสร้างระบบราชการแบบใหม่ในสมัยรัชกาล    

ท่ี 5 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความสำาคัญ และเก่ียวข้องกับกิจการของรฐัอยา่งมาก โดยต่อไปจะเรียก

ข้าราชการกลุ่มน้ีว่า “ข้าราชการนักปกครอง” เพ่ือใช้เป็นรากฐานไปสู่การทำาความเข้าใจใน

มิติอ่ืน และทำาความเข้าใจกับความเปล่ียนแปลงในข้าราชการนักปกครองในช่วงเวลาอ่ืน 

บทความน้ีจึงจะพิจารณากระบวนการสร้างข้าราชการนักปกครองในสมัยของสมเด็จกรม

พระยาดำารงราชานุภาพ ผู้ทรงมีอิทธิพลต่อการวางรากฐานของกระทรวงมหาดไทย และ

การสร้างข้าราชการนักปกครองว่าเกิดข้ึนบนเง่ือนไขใด และจะต้องประกอบไปด้วย

คุณสมบัติอย่างไร

 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวในบทความน้ีจะใช้วิธีการศึกษาแบบวิเคราะห์ทาง

ประวัติศาสตร์โดยศึกษาผ่านเอกสารช้ันต้น และช้ันรองท่ีเก่ียวข้องกับสมเด็จกรมพระยา

ดำารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และข้าราชการนักปกครอง โดยแบ่งประเด็นท่ีเก่ียว

เน่ืองกันเป็นสองส่วนดังน้ี ส่วนท่ีหน่ึง กำาเนิดระบบราชการสมัยใหม่และกระทรวง

มหาดไทย ซ่ึงต้องการช้ีให้เห็นการเปล่ียนแปลงของความคิด และจินตนาการในเร่ืองของ

เวลา และการปกครองรูปแบบใหม่ ท่ีรวมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และความรู้สมัย

ใหม่อันนำาไปสู่การสร้างแบบแผนการบริหารราชการ และสร้างคนกลุ่มใหม่เพ่ือทำางานใน
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ระบบดังกล่าว ทำาให้ท้ังกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการภายในกระทรวงมีความ

เปล่ียนแปลงไปจากสมัยกอ่นหน้า ส่วนท่ีสอง สมเดจ็กรมพระยาดำารงราชานภุาพกบัการ

สร้าง และกำากับดูแล “นักปกครอง” ในส่วนน้ีจะเน้นลงไปท่ีการสร้างข้าราชการนัก

ปกครองภายใต้การกำากับดูแลของสมเด็จกรมพระยาดำารงฯ ในเร่ืองของการวางรากฐาน

ทางความคิด และการทำางานของข้าราชการนักปกครองท้ังการให้ความรู้ วิธีการทำางาน 

ตลอดจนการกำากับควบคุมผ่านระบบคุณค่าแบบใหม่ และภายใต้กระบวนการเหล่าน้ีทำาให้

เกิดข้าราชการนักปกครองข้ึนมา รองรับการขยายงานปกครองไปยังหัวเมือง และช่วยให้

อำานาจการปกครองรวมศูนย์อยู่  ภายใต้ส่วนกลางเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำาเนิดระบบราชการสมัยใหม่และกระทรวงมหาดไทย

 การปฏิรูประบบราชการ และการปกครองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ       

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน้ัน สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกกับความคิดท่ีเก่ียวกับระบบ

ราชการ การปกครองใหม่ ท้ังน้ีหลังจากท่ีเกิดระบบราชการแบบใหม่ ก็ได้เกิดกลุ่มคนท่ี   

เรียกว่า “ข้าราชการอาชีพ” ข้ึน การทำาความเข้าใจกับข้าราชการนักปกครองในยุคต้นน้ีจึง

จำาเป็นต้องพิจารณาพ้ืนฐานเหล่าน้ีก่อน

 ในเบ้ืองต้นเราอาจเร่ิมต้นในจุดท่ีสัมพันธ์ยิ่งกับการ “ทำาราชการ” อย่างใน

ประเด็นเก่ียวกับการรับรู้เร่ืองเวลา ใน (การเปล่ียนแปลงโลกทัศน์ของชนช้ันผู้นำาไทยต้ังแต่

รัชกาลท่ี 4 - พ.ศ. 2475) (อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์, 2538) ได้ช้ีให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลง

ของการรับรู้เร่ืองเวลา โดยความเปล่ียนแปลงเกิดจากการท่ีชนช้ันนำา2 จินตนาการถึงเวลา

ท่ีมีลักษณะแตกต่างไปจากการจินตนาการถึง “เวลา” ในช่วงก่อนหน้า การเปล่ียนแปลง

การรับรู้เวลาน้ีนำาไปสู่การคิดในเชิงก้าวหน้า และตระหนักในศักยภาพในการกระทำาการของ

มนุษย์มากข้ึน โดยจากแบบเดิมท่ีเป็นเวลาท่ีถูกกำาหนดโดยเทพ และคติทางพุทธศาสนาท่ี

ว่ามนุษย์ล่องลอยไปตามสายนำ้าแห่งพรหมลิขิต และเวรกรรม การแก้ไขชะตาชีวิตในชาติน้ี

มีเพียงการบำาเพ็ญเพียร สะสมบุญเพ่ือชาติหน้า กรรมดีจะลิขิตชีวิตของตนให้เจริญงอกงาม

ข้ึน ได้แปรเปล่ียนกลายเป็นเวลาของมนุษย์ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการกระทำาของมนษุย์เอง 

การกระทำาน้ันจึงสามารถเห็นผลได้ในช่วงชีวิตน้ี และเม่ือสำานึกทางเวลาน้ีเปล่ียนไปจึง       

ส่งผลนำาไปสู่การเคล่ือนไหว และเปล่ียนแปลงในความคิดอ่ืน ๆ  อันนำามาสู่ความเปล่ียนแปลง

ในมิติต่าง ๆ ของสังคมด้วย

2 นอกจากน้ียงัรวมถึงผู้คนช้ันอ่ืนท่ีได้สัมผัส สัมพันธ์ และตระหนักถึง “ศักยภาพของมนุษย์” ผ่านการดำารงชีวิตท่ีผ่านระบบเศรษฐกิจเงินตรา

และวิธีคิดแบบทุนนิยม ทำาให้เกิดความรู้สึกอย่างหน่ึงว่าตนก็มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในบ้านเมือง และสังคมท่ีตนอยู ่ โดยมิใช่

เป็นภาระของผู้ปกครองแต่เพียงฝ่่ายเดียว
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 ในขณะเดียวกันนอกจากการเปล่ียนแปลงด้านสำานึกทางเวลาแล้ว ส่ิงสำาคัญอีก

อย่างหน่ึงคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการจินตนาการถึงการปกครองผ่าน         

องค์ความรู้ท่ีพัฒนาข้ึน ตัวอย่างเช่น สถิติศาสตร์ มานุษยวิทยา และอ่ืน ๆ3 ทำาให้การรับรู้

ของชนช้ันนำาเก่ียวกับการปกครองเปล่ียนแปลงไป นำาไปสู่การคิดเก่ียวกับการปกครอง    

แบบใหม่ ท้ังระบบการจัดเก็บภาษี และการบริหารงานปกครอง ท่ีจะต้องขยายขอบเขตไป

มากกว่าการกำากับโดยอ้อมแบบเดิม อย่างวิธีการปกครองแบบกินเมือง เมืองประเทศราช 

และการประมูลภาษีโดยเจ้าภาษีนายอากร เป็นต้น แต่ได้เปล่ียนไปเป็นการกำากับโดยตรง

จากผู้แทนต่างพระเนตรพระกรรณขององค์กษัตริย์ ซ่ึงความเป็นไปได้ และความพร้อม   

เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นผลจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคม ประกอบกับการผสานความรู้

เดิมกับความรู้ และเทคโนโลยีท่ีมาจากตะวันตก4 ส่ิงท่ีช้ีให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี

ในหมู่ขุนนางข้าราชการและองค์กษัตริย์ ซ่ึงจะเห็นได้จากความต่อไปน้ี

 จากรายงานของพระศรีสิงหเทพซ่ึงรัชกาลท่ีห้า ได้ทรงมีพระราชปรารภถึงว่า

 “อน่�งได้เห็นในร่ัโปตพัรัะยาศร่ัสงิหเที่พั …วั�าไดป้ฤก้ษาก้บัเจ้าหมื�นไวัยฯ วั�าเป็น

เมืองปรัะเที่ศรัาชู ควัรัจะก้ดเอาให้อยู�ในอำานาจก้รุังเที่พัฯ เมืองปรัะเที่ศรัาชูไม�ต้องเส่ยภาษ่

อาก้รัอันใดจ่งควัรัเก้ณฑ์์ให้เต็มมือ คำาท่ี่�วั�าอย�างน่�ก็้เป็นควัามจริังอยู�...” (เจ้าพระยาสุรศักด์ิ

มนตรี, 2504: 227)

 จากพระราชปรารภของรัชกาลท่ีห้า ท่ีทรงมีต่อเจ้าหม่ืนไวยวรนารถ ความว่า

 “…คนทัี่�งแผู้�นดินตั�งตาคอยดูคอยฟัังอยู�ทัี่�งนั�น ทัี่�งก้ารัท่ี่�ได้จัดที่ำาไปแลว้ัน่� ก็้เพัรัาะ

ม่ควัามปรัะสงค์จะจัดก้ำาลังของบ้านเมืองให้แข็งแรังก้วัดขันข่�น ทัี่�งจะเปล่�ยนแปลงก้ารัทัี่�ง

ปวังให้เจริัญข่�นสมก้าลสมสมัยด้วัย อน่�งในเวัลาน่�เงินรัายได้ของแผู้�นดินท่ี่�จะเก็้บเข้ายงัท้ี่อง

พัรัะคลังมหาสมบัตินั�นในปีหน่�งก็้เก็้บได้ไม�ก่้�ล้านบาที่ เพัรัาะภาษ่อาก้รั เป็นต้นวั�า ภาษ่ฝ่่�น, 

ภาษ่สุรัา, ภาษ่เข้า, ภาษ่เบ็ดเสร็ัจ, ภาษ่ร้ัอยชัูก้สามก็้ตก้อยู�ในเงื�อมมือของพัวัก้เสนาบด่ทัี่�ง

นั�น ก้ารัท่ี่�เรัาคิดหาที่หารัข่�นสมัครัข่�นก็้เพืั�อจะให้เป็นก้ำาลังแผู้�นดิน จะได้คิดจัดก้ารัแบบอย�าง

รัาชูก้ารัเส่ยใหม� ให้เป็นปรัะเพัณ่และลงรัะเบ่ยบเร่ัยบร้ัอยต�อไป...” (เจ้าพระยาสุรศักด์ิ

มนตรี, 2504: 105)

 และจากพระราชหัตถเลขาในรัชกาลท่ีห้า ซ่ึงมีต่อสมเด็จกรมพระยาดำารง     

ราชานุภาพว่า “…ต้องอาศัยควัามปก้ครัอง ให้รัาษฎรัได้ที่ำามาหากิ้นโดยสะดวัก้ ได้รัับผู้ล

ปรัะโยชูน์อันเกิ้ดข่�นจาก้แผู้�นดิน ซ่ึ่�งจะได้มาเส่ยภาษ่อาก้รัจ่งจะเป็นก้ำาลังบ้านเมืองได้...” 

(กระทรวงมหาดไทย: 146-148)

3 ซ่ึงอาจกล่าวโดยรวมว่าความรู้ท้ังหลายท่ีใช้ในการปกครองล้วนให้ความสำาคัญกับความเป็นวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
4 ซ่ึงผ่านการเลือกสรรและปรับแต่งให้เหมาะสมในทัศนะของกลุ่มผู้ปกครองในเวลาน้ัน
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 ดังน้ัน จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกหากองค์กษัตริย์ และเหล่าขุนนางท่ีตระหนักถึง      

ความก้าวหน้าในบ้านเมืองของตนว่าสามารถเกิดข้ึนได้ในชาติน้ี จะแสวงหาระบบบริหาร

งานแบบใหม่ท่ีลดความซับซ้อนแต่ทรงประสิทธิภาพข้ึน และการวางระเบียบภายใต้การ

กำากับแบบเดียวกันจะทำาให้การรีดเร้นศักยภาพไปสู่ความก้าวหน้าได้สูงกว่าการกำากับโดย

อ้อมอย่างเห็นได้ชัด แม้ความล่าช้าจะเกิดข้ึนบ้างบางกรณีในการเตรียมเข้าสู่การ

เปล่ียนแปลงระบบการปกครอง และระบบราชการแบบใหม่น้ี ประการหน่ึงก็เน่ืองมาจาก

ความพร้อมเร่ืองท่ีจะต้องลงทุนท้ังกำาลังพระราชทรัพย์ และงบประมาณแผ่นดินต่อการได้

รับผลประโยชน์ตอบแทนในระดับท่ีจะไม่ทำาให้ส่วนกลางได้รับประโยชน์น้อย หรือเสียดุล

ไปมากจนเกินไปในแง่ของการคลัง และอีกประการหน่ึงคือการขยายขอบเขตวงอำานาจการ

ปกครองออกไปน้ี ระบบต้องการคนทำางานท่ีมีความรู้ มีความภักดี และทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเป็นจำานวนมาก เพ่ือจะให้การดำาเนินงานรวมอำานาจน้ีราบร่ืนและไม่เกิดความ

ขัดแย้ง และก่อความเสียหายแก่รัฐบาลกลางในกรุงเทพ

 โดยหลังจากท่ีรัชกาลท่ีห้าได้ทรงทดลองจัดระเบียบเสนาบดีข้ึนมาใหม่แล้ว      

เม่ือวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2435 พระองค์จึงได้ทรงมีพระบรมราชโองการต้ังกระทรวงข้ึน

มาให้มีศักด์ิเสมอกัน โดยมีเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดท้ัง 12 กระทรวง ประกอบไปด้วย 

กระทรวงพระคลงัมหาสมบัติ กระทรวงยทุธนาธิการ กระทรวงยติุธรรม กระทรวงธรรมการ 

กระทรวงโยธาธิการ กระทรวงมุรธาธร กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตราธิการ 

กระทรวงนครบาล กระทรวงวัง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย โดยในช่วงแรก

ยังแบ่งการปกครองหัวเมืองฝ่่ายเหนือ ฝ่่ายใต้ และเมืองท่าให้อยู่ในอำานาจของกระทรวง

มหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศตามลำาดับ แต่ต่อมาในวันท่ี 

23 ธันวาคม พ.ศ. 2437 ทรงมีพระบรมราชโองการประกาศให้แยกอำานาจการปกครอง   

หัวเมืองฝ่่ายใต้ และเมืองท่าให้มาข้ึนอยู่ กับอำานาจของกระทรวงมหาดไทยเพียง        

กระทรวงเดียว เท่ากับว่าทำาให้กระทรวงมหาดไทยมีอำานาจครอบคลุมอย่างไพศาลท่ัว      

พระราชอาณาเขต ซ่ึงเว้นแต่เพียงกรุงเทพมหานคร และเมืองใกล้เคียงเท่าน้ันท่ียงัสังกัดอยู่

กับกระทรวงนครบาล ทำาให้การก่อต้ังกระทรวงมหาดไทยในน้ีมีเป้าหมายชัดเจนว่า

 “ในสมัยท่ี่�สมเด็จก้รัมพัรัะยาดำารังรัาชูานุภาพัที่รังดำารังตำาแหน�งเสนาบด่

ก้รัะที่รัวังมหาดไที่ย ปรัะเที่ศสยามได้เริั�มปก้ครัองหัวัเมืองโดยหลัก้ท่ี่�วั�า อำานาจของก้ารั

ปก้ครัองควัรัจะเข้ามารัวัมอยู�จุดเด่ยวักั้นหมดซ่ึ่�งหมายควัามวั�า รััฐบาลก้ลางจะไม�ให้ก้ารั

บังคับบัญชูาหัวัเมืองก้รัะจายไปอยู�กั้บก้รัะที่รัวังสามก้รัะที่รัวัง และจะไม�ยอมให้เจ้าเมือง

ต�าง ๆ ม่อธิ์ปไตยอย�างท่ี่�ได้ม่มาในอด่ต…” (เตช บุนนาค, 2524: 22)
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 การเข้ามาดำารงตำาแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยของสมเด็จกรมพระยาดำารง

ราชานุภาพ เพ่ือให้ตอบสนองต่อเป้าหมายดังกล่าวน้ี กระทรวงมหาดไทยได้ปรับเปล่ียน

ระบบการบริหารงานภายในกระทรวงใหม่ให้ทันสมัยข้ึนแต่ก็ยืนบนพ้ืนฐานของ                  

การปรับเปล่ียนของเดิมท่ีมีอยู่ โดยเร่ิมต้นแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 กรม อันได้แก่            

กรมมหาดไทยกลาง มีหน้าท่ีจัดการงานท่ัวไปของกระทรวง กรมมหาดไทยฝ่่ายเหนือ มีหน้า

ท่ีในการปราบปรามเหตุอาชญากรรม และเร่ืองคดีความ กรมพลัมภัง มีหน้าท่ีในการปกครอง

ท้องท่ี ซ่ึงในปัจจุบันก็คือกรมการปกครอง และก็ได้ขยายส่วนงานออกไปมากข้ึนตามลำาดับ 

ในส่วนราชการส่วนภูมิภาคก็มีการจัดระเบียบการปกครองมณฑ์ลข้ึนมาใหม่เรียกว่า 

“มณฑ์ลเทศาภิบาล” ซ่ึงแบ่งการปกครองออกเป็น 5 ระดับลดหล่ันลงไป อันได้แก่ ระดับ

มณฑ์ล ระดับเมือง ระดับแขวง (อำาเภอ) ระดับตำาบล และหมู่บ้าน 

 ภายใต้การกำากับดูแลของสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ กระทรวง

มหาดไทยมีภาระงานเก่ียวพันไปถึง งานด้านการปกครอง งานด้านท่ีดิน งานราชทัณฑ์์    

งานโทรเลข งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านอัยการ งานด้านการสาธารณสุข 

งานด้านป่าไม้ งานด้านเหมืองแร่ และงานด้านภาษีอากร รวมไปถึงภาระงานท่ีจะต้องจัดการ

แทน และช่วยเหลือกระทรวงอ่ืนขยายส่วนงานไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ดังรับส่ังของ           

รัชกาลท่ี 5 ความว่า 

 “ก้รัะที่รัวังเสนาบด่อื�น ๆ ก้ำาลังจัดรัะเบ่ยบรัาชูก้ารัก้รัะที่รัวังในก้รัุงเที่พัฯ          

ยังไม�สามารัถจะจัดก้ารัแผู้นก้ก้รัะที่รัวังนั�น ๆ ออก้ไปถ่งหัวัเมืองได้ แต�เห็นวั�าไม�ควัรัรัอ     

ก้ารัที่ะนุบำารุังหัวัเมืองไว้ั จนก้วั�าก้รัะที่รัวังก้ารัแผู้นก้นั�น ๆ ออก้ไปจัดก้ารัได้เอง ก้ารัใด   

ควัรัที่ะนุบำารุังอย�างใดซ่ึ่�งควัรัจะจัดตามหัวัเมืองได้ให้ก้รัะที่รัวังมหาดไที่ยจัดก้ารัตามนั�นไป

ท่ี่เด่ยวั” (กรมมหาดไทย, 2505: 65)

 จากภารกิจของกระทรวงมหาดไทยข้างต้นจึงทำาให้กระทรวงมีภาระงาน และ

อำานาจในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ  มาก  ทำาให้ต้องการกำาลังคนซ่ึงจะเป็นกลไกสำาคัญของ

การทำางานในระบบเป็นจำานวนมาก นำาไปสู่การดึงผู้คนเข้ามาสู่ระบบราชการจำานวนมาก

ท้ังเจ้านาย และสามัญชน จึงเกิดการขยายตัวของระบบการศึกษาแผนใหม่ซ่ึงตอบสนองต่อ

การฝึ่กคนเพ่ีอทำาราชการแบบใหม่ ท่ีจะต้องเต็มไปด้วยความจงรักภักดีต่อราชสำานัก

กรุงเทพฯ โดยเฉพาะ และมุ่งม่ันกระทำาการให ้“บ้านเมอืง” ขององคก์ษัตริยเ์จริญก้าวหนา้

ไปมากกว่าจะเป็นความสำาเร็จในหน้าท่ีการงานของตนเพียงอย่างเดียว กระบวนการเหล่า

น้ีนำาไปสู่การเกิดข้ึนของการสร้างความคิดเร่ือง “ข้าราชการอาชีพ” ท่ีอยูภ่ายใต้อดุมการณ์

แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ซ่ึงได้สถาปนาระบบคุณค่าในการปฏิบัติหน้าท่ี และมีระบบ

เกียรติยศมารองรับท่ีแตกต่างออกไปจากระบบกินเมืองแบบเดิม ท้ังน้ีประกอบกับระบบ
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แบบใหม่น้ีได้ลดโอกาสหาผลประโยชน์ผ่านระบบราชการโดยตรง ซ่ึงเป็นวิธีเดิม ทำาให้การ

ก้าวหน้าของข้าราชการอาชีพฝ่ากอยูกั่บการได้เล่ือนช้ันเงินเดือน การได้รับเหรียญตรา และ

บรรดาศักด์ิ ท่ีกำาหนดมาจากส่วนกลาง จึงทำาให้พร้อมท่ีจะย้ายออกจากพ้ืนท่ีท่ีตัวเองถือ

กำาเนิดเพ่ือไปทำางานได้ในทุกพ้ืนท่ี ประกอบกับความต้องการความรู้ท่ัวไปท่ีสูงข้ึนอย่าง    

การอ่านออกเขียนได้ การเข้าใจภาษาต่างประเทศ และความรู้เฉพาะทางอ่ืน ๆ ทำาให้       

ส่วนใหญ่ของข้าราชการนักปกครองมักจะมาจากกลุ่มชนช้ันท่ีสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา 

ทำาให้ข้าราชการส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเจ้านาย พระราชวงศ์ และบุตรหลานของบรรดา

ผู้ท่ีเคยรับราชการมาก่อนท้ังจากในส่วนกลาง และจากผู้ปกครองเดิมในท้องท่ีน้ัน ๆ5 

 ดังน้ัน จะเห็นได้ว่าในภาพกว้างท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของสังคมในขณะน้ัน 

ข้าราชการนักปกครองเกิดข้ึนมาบนฐานของการมสีำานึกทางเวลาแบบใหม่ จินตนาการเก่ียว

กับการปกครองดว้ยองคค์วามรู้ใหม ่ๆ  และรบัเอาแนวคดิข้าราชการอาชพีซ่ึงสัมพันธ์อยูกั่บ

ระบบเกียรติยศใหม่ ซ่ึงวิธีคิดเหล่าน้ียืนบนฐานของการเช่ือม่ันในศักยภาพของมนุษย์ซ่ึง

สามารถร่วมพัฒนาชีวิตและบ้านเมืองของตน จึงพร้อมท่ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของ              

ความเปล่ียนแปลงใหม่น้ี

สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพกับการสร้าง “นักปกครอง”

 ภูมิหลังของสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ

 สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพมีอิทธิพลต่อการวางแบบแผนการทำางาน 

และเทคนิควิธีการปกครองของกระทรวงมหาดไทยมาก ประกอบกับการท่ีทรงเป็นผู้วาง

ระบบการคดัเลือก ฝึ่กหัด และส่วนหน่ึงยงัคงถูกใช้เป็นแนวทางของกระทรวงมหาดไทยอยู่

จนถึงปัจจุบัน ความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนโดยสาเหตุหน่ึงก็เพราะพระองค์มีเวลาท่ีจะทรงคิด

วางแผนดำาเนินการต่าง ๆ เน่ืองจากทรงดำารงตำาแหน่งเสนาบดีอย่างยาวนานกว่าเสนาบดี 

หรือ รัฐมนตรีคนใด และอีกสาเหตุหน่ึงคือทรงได้รับพระราชทานอำานาจจากพระเจ้าอยูหั่ว

รัชกาลท่ี 5 ให้กำากับราชการในกระทรวงอย่างค่อนข้างเด็ดขาด และหากมีเร่ืองท่ีจะต้อง

ตัดสินช้ีขาดรัชกาลท่ี 5 ก็ทรงคล้อยตามความเห็นของพระองค์เป็นส่วนใหญ่ 

 ดังน้ันการทำาความเข้าใจการสร้างข้าราชการนักปกครองน้ี ด้านหน่ึงต้องเข้าใจ

พ้ืนฐาน กลวิธีคิดของครู หรือพระบิดาของกระทรวงมหาดไทยน้ีเป็นพ้ืนเสียก่อน โดยสมเด็จ

กรมพระยาดำารงราชานุภาพในด้านส่วนพระองค์ พระองค์ได้รับการศึกษาในราชสำานัก     

5 ยกตัวอย่างเช่น เจ้าราชภาคินัย(เมืองช่ืน ณ เชียงใหม่)เจ้านายเชียงใหม่ท่ีถูกส่งไปเล่าเรียน และฝึ่กราชการในกระทรวงมหาดไทยภายใต้การ

ดูแลของสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ (อนุ เนินหาด. ปออุ๊ยแม่อุ๊ยเล่าไว้. (เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์. 2554))
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แม้ไม่เคยได้ไปรับการศึกษาในต่างประเทศ แต่พระองค์เรียนรู้และมี “ประสบการณ์” ท่ีจะ

เห็นโลกผ่านการอ่าน โดยเฉพาะเอกสารเก่ียวกับความรู้ในการปกครองอาณานิคมของชาติ

ตะวันตก6 การได้สัมผัสกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  นำาไปสู่การก่อตัวของวิธีคิดเก่ียวกับระบบ

ราชการ และระบบการปกครองแบบใหม่ดังท่ีได้กล่าวไปแล้ว

 นอกไปจากการศึกษาแบบปกติและการอ่านแล้ว ความรู้ของพระองค์เกิดจาก

การเดินทางเป็นราชทูตพิเศษติดต่อพบปะกับชาวต่างประเทศ และการรับตำาแหน่งหน้าท่ี

สำาคัญท่ีต้องอาศัยความรู้แผนใหม่ เช่น การจัดการการศึกษาโรงเรียนมหาดเล็กเม่ือคราว

เป็นผู้บังคับการทหารมหาดเล็กซ่ึงในอนาคตลูกศิษย์หลายคนได้เข้ามาเป็นกำาลังสำาคัญใน

กระทรวงมหาดไทย และการเข้าดำารงตำาแหน่งคร้ังเป็นอธิบดีกรมแผนท่ีก็ทำาให้พระองค์ได้

เกิดความรอบรู้ภูมิประเทศโดยรอบข้ึนมาก และเม่ือเข้ามาดำารงตำาแหน่งเสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย ระยะแรกก็ทรงวิตกในการจัดการราชการการปกครองอย่างใหม่น้ี แต่ส่ิงสำาคัญ

ท่ีพระองค์ริเร่ิมใช้ และต่อมาได้กลายเป็นพ้ืนฐานในการทำางานของข้าราชการนักปกครอง

คือการออกตรวจราชการ ประกอบกับการประสานขอความเห็นกับข้าราชการช้ันผู้ใหญ่เดิม

ในกระทรวงฯ ท่ีกล้าแสดงความเห็นต่อกิจการงานต่าง ๆ  ทำาให้พระองค์เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ  

ได้ชัดเจน และเห็นลู่ทางในการจะดำาเนินการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป7 น่ีจึงเป็นเคร่ืองยืนยัน

อยา่งหน่ึงว่ากระทรวงมหาดไทยน้ันเติบโตมาจากการเข้าไปเรียนรู้จากท้องท่ี และประสาน

หลักการในการดำาเนินการปกครองอยา่งเก่า การบริหารงานของกระทรวงฯ จึงมีส่วนท่ีเน้น

ไปท่ีความยืดหยุ่นเป็นหลักมากกว่าการยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด8

 กระบวนการสร้างความหมาย และนิยามบทบาทหน้าท่ีของข้าราชการนัก

ปกครอง

 ในงานศึกษาเร่ือง 10 ปัญญาชนสยาม (สายชล สัตยานุรักษ์, 2557) ได้ช้ีให้เห็น

กลวิธีสำาคัญท่ีสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงสร้าง และเน้นยำ้าว่าเป็นคุณลักษณะ

พิเศษของ “คนไทย” คือ จงรักในอิสรภาพ ความปราศจากวิหิงสา และความฉลาดในการ

ประสานประโยชน์ ซ่ึงหลักในข้อสุดท้ายน่ีเรียกได้ว่าเป็นหัวใจใน การดำาเนินงานมหาดไทย

อย่างแท้จริงจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในยุคหลังก็เรียกกลเม็ดเช่นน้ีของข้าราชการนักปกครอง

ว่า “ลูกไม้มหาดไทย” แม้ช่วงหลังจะมีความหมายออกไปในแง่ลบแต่ก็สะท้อนความ

6 จากใบบอกท่ีใช้สนทนาในราชการของกระทรวงมหาดไทยจะปรากฏการแนะนำาหนังสือเก่ียวกับการปกครองของอาณานิคมต่าง ๆ หลาย

เล่มซ่ึงภายในประกอบไปด้วยข้อมูลการเก็บสถิติต่าง ๆ ไปจนถึงการสำารวจบันทึกสำามะโนครัว ซ่ึงได้กลายมาเป็นแบบอย่างในการบันทึกสถิติ

รายงานในการประชุมเทศาภิบาลประจำาปี ตัวอย่างของหนังสือเหล่าน้ีได้แก่ Straits Settlements Government gazette เป็นต้น (สำานักหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติ, ม. ร5 ม/30/2 แผนกปกครอง (สำามะโนครัว) ร.ศ. 113-128
7 สามารถดูอย่างละเอียดได้ใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงค์ราชานุภาพ. เทศาภิบา. (กรุงเทพฯ: มติชน. 2545)
8 ตัวอย่างท่ีเห็นภาพชัดเจนคือหนังสือราชการถึงกระทรวงมหาดไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วรัชกาลท่ี 5 เม่ือวันท่ี 21 เมษายน ร.ศ. 

128 เร่ืองให้ดำาริห์จัดการปกครอง อย่าให้มีเหตุหยมุหยมิ เช่น คดีเร่ืองจับคนเดินทางไม่จุดไต้ฯ เป็นต้น
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แพรวพราวของข้าราชการนักปกครองท่ีโดดเด่นกว่าข้าราชการอ่ืน ๆ ได้ดี และก็เป็นข้อ

สำาคัญท่ีแสดงว่าข้าราชการนักปกครองน้ัน เช่ียวชาญในการปรับตัว เปล่ียนแปลง ให้สามารถ

ทำางานภายใต้ข้อจำากัด และพลวัตท่ีมีสูงได้อย่างน่าท่ึง9

 เม่ือแรกเร่ิมน้ันบรรดาข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยประกอบไปด้วยกลุ่ม

คนสองกลุ่ม คือกลุ่มหน่ึงท่ีเป็นลูกหลานขา้ราชการช้ันผู้ใหญใ่นกระทรวงมหาดไทยซ่ึงทำางาน

โดยได้รับสัญญาบัตร อีกกลุ่มหน่ึงเปน็เหล่าลูกหลานคหบดซ่ึีงฝ่ากตวัเขามาฝ่กึหัดทำาราชการ

เป็นเสมียน แต่ในกลุ่มน้ีมีจำานวนน้อยท่ีจะเจริญก้าวหน้าไปเป็นข้าราชการช้ันสัญญาบัตร 

ในช่วงแรกสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพก็ทรงใช้หลักการเดิมเช่นน้ีอยู่ แต่ก็พยายาม

ฝึ่กหัดให้ข้าราชการเดิมปรับตัวให้เข้ากับการดำาเนินงานแบบใหม่ จนช่วงหลังท่ีพระองค์ 

และเหลา่เจ้านายข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ในกระทรวงเร่ิมชำานาญงานมากข้ึนจึงได้เร่ิมการผลติ

ข้าราชการใหม่ ๆ  เข้ามาโดยเน้นระบบการสอบคัดเลือก และพิจารณาคุณวุฒิมากกว่าระบบ

อุปถัมภ์เพียงอย่างเดียว10

 แต่การท่ีใช้วิธีการฝึ่กหัดข้าราชการใหมโ่ดยการดงึ และรับฝ่ากบุตรหลานมาจาก

ตระกูลของข้าราชการ และคหบดีในท้องท่ีน้ัน ก็ยงัมีลักษณะสงวนไว้สำาหรับบุตรหลานของ

ชนช้ันนำาท้ังในส่วนกลาง และในหัวเมืองอยูเ่ป็นสำาคัญ ทำาให้ข้าราชการกลุ่มใหม่เหล่าน้ีเช่ือ

ได้ว่าจะจงรักภักดี มีกำาลังเครือข่ายสนับสนุนในการทำางาน เน่ืองจากมีฐานมาจากชนช้ัน   

ผู้ปกครองหัวเมือง และจากตระกูลข้าราชการส่วนกลาง ซ่ึงตรงกับความต้องการของ

พระองค์ และสอดคล้องกับระบบการทำางานแบบราชการแบบใหม่ภายใต้อุดมการณ์แบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีต้องการความจงรักภักดี และมีผลลัพธ์ของงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง

เม่ือคิดต่อจำานวนคน 

 นอกจากน้ันแล้วส่ิงสำาคัญอย่างหน่ึงท่ีสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพทรง

เปล่ียนแปลงคือการเปิดโอกาส และสนับสนุนให้ข้าราชการนักปกครองจะต้องใช้ดุลยพินิจ

ในการพิจารณาบรรดาเร่ืองต่าง ๆ  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่นอำานาจตามตำาแหน่ง และไม่ใช่ประเด็น

จำาเป็นท่ีต้องอาศัยการวินิจฉัยของข้าราชการช้ันเหนือกว่า รวมไปถึงพระบรมราชวินิจฉัย

ของพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือลดข้ันตอนการดำาเนินงาน และให้อำานาจตัดสินใจตามหน้าท่ีมากข้ึน11 

9 ตัวอย่างเช่นการ “ลัดข้ันตอน” ระเบียบราชการเพ่ือแก้ไขปัญหา และในกรณีอ่ืนเพ่ิมเติมสามารถดูได้จาก ชะลอ วนะภูติ. ลูกไม้มหาดไทย.

(กรุงเทพฯ: สารมวลชน. 2535), พระยาสัจจาภิรมย์, เล่าให้ลูกฟัง. (กรุงเทพฯ: มติชน. 2557) และ ประมวล รุจเสรี, นายอำาเภอในฝั่น. 

(กรุงเทพฯ: มติชน. 2541) และบันทึกส่วนตัวของข้าราชการนักปกครองอีกหลายท่าน
10 ดูเพ่ิมเติมได้ใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ. เทศาภิบาล. (กรุงเทพฯ: มติชน. 2545), สำานักหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ, ม. ร5 ม57/14 สารตราพระจักรีกราบทูลกรมหลวงสรรพสิทธ์ิประสงค์ ร.ศ. 132 
11 สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพได้กล่าวช่ืนชมข้าราชการนักปกครองท่ีตัดสินใจและวินิจฉัยงานในอำานาจของตัวเองไม่ส่งทุกเร่ือง

เข้ามาให้กระทรวงฯเป็นผู้ตัดสินใจท้ังหมด ( สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม. 1/28 ใบบอก 394/7046 สำาเนาท่ี 218/9982 เสนาบดี

กระทรวงมหาดไทยถึงพระยาสุขุมนัยวินิติ ข้าหลวงเทศาภิบาลสำาเร็จราชการมณฑ์ลนครศรีธรรมราช)
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ซ่ึงอำานาจและการรับรองน้ีทำาให้ข้าราชการนักปกครองด้านหน่ึงได้กลายเป็นผู้ท่ีมีอำานาจ

เหนือข้าราชการอ่ืนในส่วนภูมิภาคด้วย 

 โดยกระบวนการเพ่ือฝึ่กหัด และเปิดโอกาสให้ข้าราชการนักปกครองสามารถ

บริหารท้องท่ีของตนได้โดยอาศัยกำาลังสนับสนุนจากผู้คนในท้องท่ีมากกว่าใช้งบประมาณ

จากส่วนกลาง และในขณะเดียวกันพร้อม ๆ  กับการท่ีส่วนกลางรวมไปถึงตัวเสนาบดีต้องการ

เข้าใจและมองเห็นพ้ืนท่ี และผู้คนได้ชัดเจนข้ึน เพราะการปกครองในรูปแบบใหม่น้ีตอ้งอาศัย

ข้อมูลจำานวนมาก และจำาเป็นต้องมีการบันทึกเป็นเอกสารอย่างละเอียด และเป็น

วิทยาศาสตร์12 ซ่ึงจะนำาไปสู่การคำานวณ และออกนโยบายจากส่วนกลางได้อย่างเหมาะสม

ท่ัวทุกพ้ืนท่ี ประกอบกับการท่ีมีจะข้อมูลละเอียดเหล่าน้ีย่อมสะท้อนถึงการมีอำานาจในการ

ควบคุม เข้าถึงอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน การจดบันทึกเก็บข้อมูล และตรวจตราพ้ืนท่ีจึงเป็น

ส่ิงท่ีสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงเน้นให้ข้าราชนักปกครองต้องปฏิบัติเป็นอย่าง

มาก นอกจากการท่ีทรงกระทำาเปน็ตัวอยา่งจากการหม่ันออกตรวจราชการอยา่งสมำ่าเสมอ 

ยังจะเห็นได้จาก กฎเสนาบดีเร่ืองให้ผู้ว่าราชการเมืองออกตรวจราชการ13 ท่ีบังคับให้ผู้ว่า

ราชการเมืองออกตรวจราชการไม่น้อยกว่าสามวันต่อหน่ึงเดือน และต้องส่งรายงานน้ีต่อ

ข้าหลวงเทศาภิบาลทุกเดือนด้วย และแม้แต่การทำางานเต็มเวลาในสถานท่ีราชการน้ันก็ยัง

ไม่เพียงพอในความคิดของพระองค์ดังท่ีทรงกล่าวว่า “…ให้หม่ันเอาใจใส่ตรวจตราการงาน

ในนา่ท่ีๆตัวรับผิดชอบใหท่ั้วถึง อยา่สำาคัญแต่ว่ามีอะไรน่ังทำาอยูใ่นออฟฟศิเต็มเวลาแลว้เปน

ได้ทำาราชการเต็มน่าท่ี” (เทศาภิบาล, 2451: 32)

 จากท่ีได้กล่าวไปข้างต้นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการท่ีข้าราชการนักปกครองท่ี

ประสบความสำาเร็จ และก้าวหน้าในกระทรวงมหาดไทยน้ันรับเอาคุณสมบัติเหล่าน้ีอย่าง

ชัดเจน ซ่ึงดูได้จากตัวอย่างในงานเขียนของ พระยาสุนทรพิพิธ ในเร่ือง วิญญาณ (SPIRIT) 

แห่งนักปกครอง ท่ีเน้นว่าข้าราชนักปกครองจะต้องรู้จักท้องท่ี 

 “…ก้ารัเป็นเจ้าพันัก้งานฝ่่ายปก้ครัองซ่ึ่�งม่หน้าท่ี่�ทัี่�งปก้ครัองคน ปก้ครัองที่้องท่ี่� 

และปก้ครัองงานนั�น ก้ารัท่ี่�จะปฏิบัติหน้าท่ี่�ให้บังเกิ้ดผู้ลด่ และม่ควัามสงบเร่ัยบร้ัอยได้         

ก็้อาศัยท่ี่�จะต้องเร่ัยนรู้ับุคคล กิ้จก้ารัและท้ี่องท่ี่�ซ่ึ่�งอยู�ในอาณา และควัามรัับผิู้ดชูอบของตน

ให้ด่เส่ยก้�อน แล้วัจ่งจะดำาเนินก้ารัปฏิบัติไปได้สะดวัก้และปรัะสบผู้ลด่….

 และท่ี่�ผู้มไปได้ถูก้ที่างก็้ด้วัยอาศัยสอบถามชูาวับ้านเส่ยก้�อนเดินที่างและดูแผู้นท่ี่�

ปรัะก้อบ เที่�าน่�ก็้จะแลเห็นที่างและภมิูปรัะเที่ศท่ี่�เรัาจะไปอย�างปลอดโปรั�ง...” (พระยาสนุทร

พิพิธ, 2530: 17)
12 ส่ิงท่ีเห็นได้ชัดคือการต้องการข้อมูลท่ีละเอียดและเป็นวิทยาศาสตร์อย่างมากในแทบทุก ๆ  เร่ืองแตกต่างชัดเจนจากช่วงสมัยก่อนหน้า 

ซ่ึงเห็นได้ชัดว่ายังส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการขยายตัว และเพ่ิมข้ึนของการสำารวจ จดบันทึกสถิติท่ีขยายตัวอย่างมาก 

และครอบคลุมไปยังเร่ืองใหม่ ๆ หลายเร่ือง ซ่ึงสามารถดูตัวอย่างเพ่ิมเติมได้จากบันทึกการประชุมข้าหลวงเทศาภิบาลประจำาปี
13 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม. 2.9/3 กฎเสนาบดีเร่ืองให้ผู้ว่าราชการเมืองออกตรวจราชการ
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 และต้องรู้จักงาน

 “…สำาหรัับงานในออฟัฟ่ัศ ก็้โดยก้ารัตรัวัจศ่ก้ษาจาก้สถิติ เชู�น จาก้รัายงานปรัะจำา

เดือน ปรัะจำาปี หรืัอปรัะจำาสัปดาห์ตามท่ี่�ม่อยู�แล้วั แต�เป็นเรืั�องท่ี่�จะต้องใชู้ควัามพิัจารัณา

บ้างจ่งจะรู้ัวั�าสถิตินั�นแสดงวั�าม่งานใดสำาคัญไม�สำาคัญอย�างไรั...

 ...ควัามจริังรัายงานงบเดือนงบปีท่ี่�ม่ตัวัเลขบอก้สถิติต�าง ๆ นั�น มันม่ปรัะโยชูน์

อยู�มาก้ ที่างรัาชูก้ารัจ่งสั�งให้ที่ำาข่�น, แต�ถ้าไม�รู้ัจัก้ใชู้ก็้จะไม�เล็งเห็นปรัะโยชูน์ โดยมาก้มัก้

ชูอบอ�านกั้นแต�ตัวัหนังสือ ไม�ชูอบอ�านตัวัเลข แท้ี่จริังตัวัเลขนั�นแหละ เมื�อรู้ัจัก้อ�านก็้จะได้

ปรัะโยชูน์ในที่างให้เกิ้ดควัามรู้ัควัามคดิยิ�งก้วั�าตัวัหนังสือเส่ยอ่ก้” (พระยาสุนทรพิพิธ, 2530: 

29)

 อย่างไรก็ตามการเร่งผลิตข้าราชการนักปกครองผ่านการศึกษาในโรงเรียนการ

ปกครองน้ันล่าช้า และไม่ทันกับภาระงานของกระทรวงท่ีขยายไปอย่างก้าวกระโดด ทำาให้

กระทรวงมหาดไทยเปล่ียนรูปแบบการผลิตข้าราชการนักปกครองใหม่ โดยใช้วิธีการส่งไป

เป็นผู้ช่วยเวียนไปตามแผนกต่าง ๆ รวมไปถึงใช้การถ่ายทอดความรู้โดยศึกษากับ                  

ผู้บังคับบัญชาเหนือตน โดยพบว่าวิธีน้ีสามารถฝึ่กข้าราชการนักปกครองได้รวดเร็วกว่าและ

เกิดความชำานาญเฉพาะด้านตามครูท่ีตนไปรับราชการในท้องท่ีน้ัน ๆ ด้วย14 

 นอกจากน้ันแล้วเพ่ือให้กระบวนการผลิต และกำากับข้าราชการนักปกครองใน

ภาพรวมเปน็ไปในทิศทางเดียวกัน พระองค์จึงทรงคิดจะจัดทำาหนังสือท่ีจะเป็นข้อมูลสำาหรับ

เป็นแบบอยา่งในการทำาราชการงานปกครอง เรียกว่า หนังสือเทศาภิบาล ซ่ึงภายในรวบรวม

ไปด้วย คำาแนะนำา แนวทาง ตัวอย่างการจดบันทึก หรือเขียนรายงานท่ีพระองค์เห็นว่าใช้ได้

ดีควรเป็นตัวอย่าง เป็นต้น อันเป็นการทำาให้ข้าราชการนักปกครองอยูใ่นแนวทางท่ีพระองค์

กำาหนดไว้ ดังน้ันหนังสือน้ีจึงนับเป็นหน่ึงในหลักฐานสำาคัญท่ีควรจะใช้ศึกษาข้าราชการ     

นักปกครอง อันเห็นได้จาก

 “…ที่รังพัรัะก้รุัณาโปรัดเก้ล้าฯ พัรัะรัาชูที่านก้รัะแสพัรัะรัาชูดำาริัห์วั�า น�าจะแต�ง

ตำารัาอธ์ิบายก้ารัต�อเขตร์ัแดน แลก้ารัชูัณสูตรัควัามเป็นต้น สำาหรัับให้ข้าหลวังทัี่�งปวังอ�าน 

แนะนำาควัามคิดและปฤก้ษาตำารัาได้ที่ำานองเป็นลัก้ษณเบ็ดเสร็ัจในก้ารัปก้ครัองนั�น             

ข้าพัรัะพุัที่ธ์เจ้าได้ที่รัาบเก้ล้าฯแล้วัพัรัะเดชูพัรัะคุณเป็นอย�างยิ�งหาท่ี่�สุดมิได้

 …ข้าพัเจ้าจะได้จัดก้ารัให้พิัมพ์ัหนังสือข่�นอย�างเร่ัยก้วั�า เที่ศาภิบาล...หนังสือน่�

14 บางคร้ังก็พบว่าเป็นปัญหาเน่ืองจากครู และศิษย์น้ันมีอุปนิสัยใจคอแตกต่างกัน แต่ข้อดีคือหากได้ครูดีแล้วแม้ผู้น้ันย้ายไปรับราชการ

ในตำาแหน่งเดิมในท้องท่ีใหม่ หรือในตำาแหน่งสูงข้ึน ก็ได้นำาวิธีการเหล่าน้ันไปใช้ และสอนต่อไปด้วย ทำาให้เกิดความหลากหลายของ

เทคนิควิธีค่อนข้างมาก ดูตัวอย่างเบ้ืองต้นได้จาก พระยาสัจจาภิรมย์. เล่าให้ลูกฟัง. (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557) ธงทอง จันทรางศุ.     

นายทองมหาดเล็ก. (กรุงเทพฯ: มติชน. 2558) และบันทึกเล่าเร่ืองการทำางานปกครองของวิญญู อังคณารักษ์ อย่างเช่น ผู้ว่า 3ม.,หัวอก

อธิบดี และหัวอกปลัดกระทรวง เป็นต้น
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เปนหนังสือท่ี่�จะรัวับรัวัมบรัรัดาก้ฎก้รัะที่รัวัง ท้ี่องตรัาคำาสั�ง หรืัอข้อควัามอันใดซ่ึ่�งข้ารัาชูก้ารั

ควัรัจะถือเปนแบบแผู้นปฏิบัติรัาชูก้ารั หรัือเปนควัามรู้ัในรัาชูก้ารันั�นลงพัิมพ์ัแจก้ให้

ข้ารัาชูก้ารัมหาดไที่ยไว้ัสำาหรัับท่ี่�ที่ำารัาชูก้ารั...”15

 นอกจากน้ันแล้วท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของการคิดท้ังหลายท่ีได้กล่าวมา 

สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพได้ตระหนักรู้ถึงคติในการบริหารบ้านเมืองท่ีขยาย

ขอบเขตไปมากกว่าเดิม โดยพระองค์ได้ให้ความหมายของการปกครองโดยนักปกครองท่ี

กลายเป็นคติมาจนถึงปัจจุบัน โดยพระองค์ทรงให้ความหมายการปกครองท่ีเป็นการ

ปกครองให ้“อยูเ่ยน็เป็นสุข” สมเดจ็กรมพระยาดำารงราชานภุาพได้ทรงอธิบายถึงการสรา้ง

ความหมายของการปกครองว่าเป็นการทำาให้ “บ้านเมืองอยูเ่ยน็เป็นสุข” โดยเทียบเคียงกับ

ความหมายของการปกครองในอดีต ความว่า

 “…ศึกษาหาความรู้วิธีปกครองอย่างโบราณอันมีอยู่ในหนังสือเก่า…อาศัยความ

รู้ท่ีได้คร้ังน้ัน ทำาให้ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าความมุ่งหมายของการปกครองท้ังอย่างใหม่และเก่าก็

อยูใ่นจะให้ “บ้านเมืองอยูเ่ยน็เป็นสุข” ด้วยกัน แต่เข้าใจคำาอธิบายคำา “อยูเ่ยน็เป็นสุข” น้ัน

ผิดกัน อยา่งเก่าถือว่า “ถ้าบ้านเมืองปราศจากภัยต่าง ๆ ” เช่นโจรผู้รา้ยเป็นต้น “ก็เป็นสุข”…

ความคดิท่ีว่าจะใหบ้้านเมืองอยูเ่ยน็เป็นสุข ต้องจัดการทำานุบำารุงในเวลาบา้นเมืองเป็นปกติ 

เป็นคติท่ีเกิดข้ึนใหม่ ดูเหมือนจะเร่ิมข้ึนแต่รัชกาลท่ี 4 และมาถือเป็นข้อสำาคัญในรัฎฐาภิ

ปาลโนบายต่อรัชกาลท่ี 5 สืบมา”(สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพ, 2543: 54)

 การท่ีต้องปรับเปล่ียนความหมายของการปกครองโดยนักปกครองก็เพราะ

รัฐบาลสยามไม่ได้ต้องการท่ีจะกำากับ ดูแลท้องท่ีต่าง ๆ โดยอ้อมอีกแล้ว การควบคุม         

โดยตรงน้ีไม่เพียงแตจ่ะต้องการแคค่วามสงบอนัปราศจากโจรผู้รา้ยและภยัธรรมชาต ิแต่จะ

ต้องกระตุ้นให้ประชาชนในยามปกติ น้ันทำาการผลิต เ พ่ือขยายฐานเศรษฐกิจ                               

และการภาษีอากรอันจะมาบำารุงให้งบประมาณเพ่ือการปกครองน้ันจะได้ดำาเนินไปอย่าง

ต่อเน่ือง และก้าวหน้า นอกจากน้ันพระองค์พยายามทำาให้ความหมายชัดเจนยิง่ข้ึนโดยการ

กำาหนดความหมายหน้าท่ีของข้าราชการนักปกครองผ่านคำาว่า “ปกครองปราบปราม” ท้ังน้ี 

“ปก” คือการทำาให้ประชาชนได้รับความร่มเย็น “ครอง” คือการครองจิตใจประชาชน 

“ปราบ” คือการใช้กำาลัง “ปราม” คือการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดกฎหมาย การบำารุง 

และการอารักขาประชาชน (จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, 2506: 85)

15 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม. 1/28 12/1 หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา 18 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 124 ท่ี 268/10316 
16 อย่างไรก็ตามความหมายของคำาว่าบำาบัดทุกข์ บำารุงสุขน้ีมีความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ความหมายว่าอะไรคือทุกข์ หรือสุข ของประชาชน 

หรือของบ้านเมืองน้ัน มิได้หยดุน่ิง และถูกกำาหนดฝ่่ายเดียวจากข้าราชการนักปกครองดังท่ีผู้เขียนต้องการช้ีว่าความคิด และปฏิบัติการท่ี

เปล่ียนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาน้ันทำาให้ความหมายของคำานิยามน้ีเปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไข และความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไปของ

ผู้คนในสังคมในสมัยน้ัน ๆ
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 จากความคิด “อยูเ่ยน็เป็นสุข” และ “ปกครองปราบปราม” น้ีก็นำาไปสู่สร้างคติ

ในการทำางานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน ท่ีข้าราชการนักปกครองยึดถือใช้อธิบาย “หน้าท่ี” 

ของตนมาจนถึงปัจจุบันว่าคือการ “บำาบัดทุกข์ บำารุงสุข”16 ดังจะเห็นได้จากการผลิตซำ้า 

และอธิบายความหมายของคำาน้ีของข้าราชการนักปกครอง และกระทรวงมหาดไทยเสมอ

มาผ่านเอกสารและส่ือต่าง ๆ

 จากกระบวนการสร้างข้าราชการนักปกครองข้างต้นทำาให้ข้าราชการนักปกครอง

ในอุดมคติของสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ

หลักส่ีประการคือ มีความจงรักภักดี มีความรู้ในศาสตร์สมัย ฉลาดในการประสานผล

ประโยชน์ และรู้ความเปล่ียนแปลงในพ้ืนท่ีของตน 

 การสร้างระบบคุณค่า และการกำากับดูแลข้าราชการนักปกครอง

 ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดการรักษา และยึดปฏิบัติตามองค์ประกอบดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 

สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพทรงสร้างวิธีการกำากับ และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ี

อยู่เสมอ โดยทรงสร้างระบบบันทึกความสามารถ คุณสมบัติของข้าราชการนักปกครอง   

และสร้างระบบคุณค่าเกียรติยศ เพ่ือใช้ควบคุมลำาดับช้ันของข้าราชการ และตอบแทน   

ความสามารถเพ่ือให้ข้าราชการนักปกครองปฏิบัติตามหน้าท่ีด้วยความมุมานะ เต็มใจกระทำา

การเพ่ือหน้าท่ี และผูกพันตัวเองเข้ากับเกียรติยศท่ีได้รับจากสถาบันกษัตริย์

 ในส่วนของการกำากับคุณสมบัติในการทำางาน เราอาจจะแบ่งความชำานาญของ

ข้าราชการนักปกครองท่ีถูกสร้างข้ึน และได้เรียนรู้จากครูท่ีมีความชำานาญน้ัน ๆ ออกเป็น

สองกลุ่มท่ีจะมีผลต่อการได้รับการเล่ือนช้ัน และเลือกท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือจะไปดแูล หรือ

แก้ไขปัญหาตามท้องท่ีต่าง ๆ ท่ีมีปัญหาท่ีต้องอาศัยความชำานาญเฉพาะ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

กลุ่มข้าราชการนักปครองท่ีชำานาญในการพัฒนา และชำานาญในการปราบโจรผู้ร้าย       

กล่าวคือ ชำานาญในการพัฒนาคือมีความรู้ในการบริหารงานทะเบียน การบริหารงานภายใน 

รวมไปถึงความรู้ในการพัฒนาท้องท่ีท้ังทางด้านสาธารณูปโภค ด้านเศษฐกิจ เป็นต้น        

ส่วนกลุ่มท่ีชำานาญในการปราบโจรผู้ร้าย มักจะมีความรู้ในการออกลาดตระเวน การวางแผน

จับกุมผู้ร้าย ร่วมไปถึงการสามารถสร้างความสนิทสนม และหาข่าวจากผู้มีอิทธิพลใน      

ท้องถ่ิน ซ่ึงหลายคนก็มีความสามารถโดดเด่นท้ังสองด้าน อย่างไรก็ตามเม่ือปฏิบัติงานยัง

ท้องท่ีจริงก็ต้องปฏิบัติหน้าท่ีไปท้ังสองด้านควบคู่กัน ซ่ึงมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่พ้ืนท่ี    

เพียงแต่ความสำาเร็จ และเจริญก้าวหน้าต่อไปน้ันข้ึนอยู่กับความถนัด และการใช้ลูกไม้

มหาดไทยประกอบไปด้วย ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยให้ความสนใจในประเด็นของความถนัด 

และเหมาะสมแก่งานมาก 
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ดังเช่น

 “…ควัามสำาคัญอย�างยิ�งในก้ารับรัรัจุแต�งตั�งบุคคลเมื�อได้จัดให้ไปอยู�ในท้ี่องท่ี่�ท่ี่�ม่

งานซ่ึ่�งถูก้กั้บนิสัยหรืัอควัามถนัดแล้วั ย�อมจะที่ำาให้งานในท้ี่องท่ี่�นั�นบังเกิ้ดเป็นผู้ลด่ และด้วัย

ควัามพัออก้พัอใจ แต�ถ้าตรังกั้นข้าม คือก้ารังานในท้ี่องท่ี่�นั�นไม�ถูก้กั้บอุปนิสัย หรืัอควัาม

ถนัดแล้วั ก็้จะเกิ้ดควัามยุ�งยาก้ก้ารังานจะไม�เป็นผู้ลด่ได้เลย...แต�ก้�อนก้รัะที่รัวังมหาดไที่ย

จ่งได้ม่รัายงานลับ ต�อมาเปล่�ยนเป็นจรัรัยาบรัรัณปรัะจำาตัวัข้ารัาชูก้ารั ในนั�นม่รัายก้ารั

สำารัวัจให้รู้ัควัามปรัะพัฤติ นิสัย อัธ์ยาศัย ตลอดจนควัามชูำานาญในกิ้จก้ารัปรัะเภที่ใด ๆ  ของ

ข้ารัาชูก้ารัทุี่ก้คน ทัี่�งน่�ก็้เพืั�อสำาหรัับปรัะก้อบก้ารัพิัจารัณาในเวัลาบรัรัจุแต�งตั�ง จะได้เป็นท่ี่�

ถูก้ต้องเหมาะสม...” (พระยาสุนทรพิพิธ, 2530: 62)

 ในส่วนของการสร้างระบบคุณค่าน้ัน สมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพได้ทรง

สร้างระบบเกียรติยศใหม่ข้ึนมาเพ่ือท่ีจะทำาให้เกิดการผูกพันคุณค่า และผลของการทำางาน

นอกจากการได้รับเงินเดือนตามปกติแล้วยังผูกเข้ากับการได้รับเกียรติยศจาก                           

พระมหากษัตริย ์จากหนังสือ เก่ียวกับการแนะนำาข้าหลวงเทศาภิบาลในการท่ีจะเสนอความ

ชอบข้าราชการหัวเมือง ซ่ึงสมเด็จกรมพระยาดำารงราชานุภาพได้ทรงกำาชับต่อข้าหลวง

เทศาภิบาลและบรรดาข้าราชการนักปกครองให้ตระหนักในเร่ืองน้ี โดยท่ีพระองค์ได้แสดง

พระองค์ว่าทรงเคร่งครัดมากในเร่ืองน้ี เพราะในความคิดของพระองค์น้ันข้าราชการนัก

ปกครองท้ังหลายยงัยดึอยูใ่นรูปแบบเดิม ยงัไม่ได้เข้าใจในหลักการของระบบเกียรติยศของ

การปกครองแบบใหม่ เพราะการท่ีจะได้รับเกียรติยศเหล่าน้ีไม่ควรจะเกิดข้ึน และได้รับโดย

ง่ายดายเกินสมควรเพ่ือรักษาความสูงค่าของเกียรติในแต่ละช้ัน ดังความว่า 

 “…ในก้ารัท่ี่�เจ้าก้รัะที่รัวังต�าง ๆ ก้รัาบบังคมทูี่ลขอให้ข้ารัาชูก้ารัในก้รัะที่รัวัง   

นั�น ๆ ได้รัับพัรัะรัาชูที่านสัญญาบัตร์ัไม�ใครั�เป็นรัะเบ่ยบแบบแผู้น มัก้เข้าใจเส่ยวั�าสัญญา

บัตร์ัยศเป็นรัางวััลสำาหรัับตัวัคนท่ี่�ม่ควัามชูอบ ใครัที่ำาด่ก็้หมายจะให้คนนั�นได้เลื�อนยศข่�น

โดยลำาดับ อย�างน่�จะเป็นที่างให้ยศถานันดรัศัก้ดิ�ฟัั�นเผืู้อเกิ้นก้วั�าสมควัรัไป...”17

 และประกอบกับระเบียบการขอเกียรติยศ รวมไปถึงการข้ึนเงินเดือนท่ีพระองค์

ใช้น้ันต้องข้ึนอยู่กับการกระทำาท่ีมากกว่าการทำาหน้าท่ีปกติได้ดี ไม่เพียงเท่าน้ันแต่ต้อง

เป็นการก่อความชอบเป็นพิเศษเฉพาะ พร้อมกับการท่ีข้าราชการนักปกครองน้ันจะไม่มีการ

ได้รับส่ิงเหล่าน้ีโดยเร็วเกินไป จึงเป็นการท้ังควบคุม และกระตุ้นให้ข้าราชการนักปกครอง

ท้ังหลายมุ่งม่ันมากข้ึน และพร้อมท่ีจะเข้าไปทำางานในท่ีทุรกันดาร หรือเม่ืออยูใ่นตำาแหน่ง

ใดก็จะต้องกระทำาการให้ปรากฏเป็นความชอบพิเศษ ไม่เช่นน้ันก็จะ “...ไม่มีผลอันใด และ

บางทีกลับจะถูกติเตียนให้ด้วย...”18 

17 สำานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, ม. ร5 ม/1 เก่ียวกับการแนะนำาข้าหลวงเทศาภิบาลในการท่ีจะเสนอความชอบข้าราชการหัวเมือง 
18 เพิั�งอ้าง
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 การท่ีทรงกำาชับเช่นน้ีก็เพ่ือจะใหมี้การกล่ันกรองให้เข้มงวดมากข้ึน และต้องการ

ท่ีจะไม่ให้ข้าราชการรู้สึกว่าการได้รับพระราชทานสัญญาบัตร์น้ันข้ึนกับการทำางานในหน้าท่ี

เพียงอย่างเดียว ท้ังน้ีเพราะเพ่ือท่ีจะรักษาความศักด์ิสิทธ์ิของอำานาจของกษัตริย์ภายใต้

อุดมการณ์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในขณะน้ัน ข้าราชการนักปกครองจะต้องตระหนัก

ว่าไม่สามารถเป็นผู้กำาหนดขอบเขตอำานาจ เงินเดือน และเกียรติยศน้ันเองได้ แต่เป็นส่ิงท่ี

กษัตริย์ทรงประทานมาให้ ทำาให้ข้าราชการนักปกครองกลายเป็นข้าราชการท่ีผูกเข้ากับ

สถาบันกษัตริยโ์ดยตรงซ่ึงต่างจากข้าราชการในสมัยก่อนหน้าท่ีมกัจงรักภักดีตอ่มูลนายเหนือ

ตนมากกว่ากษัตริย ์และในเวลาต่อมาก็การเปล่ียนช่ือตำาแหน่งให้ข้าราชการนักปกครองน้ัน

ให้สำานึกว่าตนกระทำาการแทนองค์กษัตริย์ อย่างการเปล่ียนคำาเรียกตำาแหน่ง “เจ้าเมือง” 

มาเป็นตำาแหน่ง “ผู้ว่าราชการเมือง” ท้ังน้ีเพ่ือยกเลิกตำาแหน่งเจ้าเมืองเดินตามดินแดน

ประเทศราช และก็เพ่ือสะท้อนว่าข้าราชการนักปกครองน้ันเป็นผู้ปกครองเมืองผู้ใช้อำานาจ

ท่ีมีน้ันแทนองค์กษัตริย์ ดังน้ันการท่ีมีการบันทึกตรวจสอบคุณสมบัติอยูเ่สมอ ประกอบกับ

ระบบคุณค่าท่ีได้มายากเช่นน้ีทำาให้พระองค์สามารถท้ังดึงความจงรักภักดี และสามารถ

กำากับข้าราชการนักปกครองท้ังหลายในกระทรวงฯ ได้อย่างกระชับม่ันยิ่งข้ึน และอยู่ใน

ลู่ทางท่ีทรงต้องการ 

บทสรุป

 การสรา้งข้าราชการนกัปกครองในสมยัของสมเดจ็กรมพระยาดำารงราชานภุาพ 

ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างระบบราชการแลว้ทำาให้เกิดตำาแหนง่ข้าราชการเพยีงเท่าน้ัน หากแต่

เป็นกระบวนการสำาคัญท่ีทำาให้การปฏิรูปการปกครองดำาเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง กล่าวคือ

เป็นการสร้างข้าราชการนักปกครองให้มีคุณสมบัติสำาคัญอย่าง ความจงรักภักดี มีความ

ฉลาดในการประสานผลประโยชน์ มีความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่ และรู้ความเปล่ียนแปลงใน

ท้องท่ีของตน เพ่ือนำาไปสู่การปกครองท้องท่ีของตนให้ “อยูเ่ย็นเป็นสุข” อันจะนำาไปสู่การ

สร้างความสงบ และกระตุ้นให้เกิดศักยภาพในการผลิตของราษฎรเพ่ือนำามาซ่ึงกำาลังในการ

จ่ายภาษีอากร ในขณะเดียวกันน้ันเพ่ือกำากับ และดูแลพระองค์ยงัทรงสร้างรากฐานท่ีสำาคัญ

ในสองด้าน อันได้แก่ การสร้างระบบท่ีมีการควบคุมตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจตรา   

การปฏิบัติหน้าท่ีผ่านระบบการตรวจราชการ การรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้มีตำาแหน่ง

บังคับบัญชาสูงข้ึนไปตามลำาดับช้ัน และอีกด้านหน่ึง ได้แก่ การสร้างคุณค่าท่ีเป็นระบบ

เกียรติยศท่ีเช่ือมเอาการสร้างความดีความชอบเป็นพิเศษ และความจงรักภักดีต่อ             

พระมหากษัตริยซ่ึ์งจะดึงเอาหมู่ข้าราชการนักปกครองมารวมกันอยูภ่ายใต้กษัตริยใ์นอุดมคติ

ของสมบูรณาญาสิทธิราชย์
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 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีได้กลายเป็นความหมายและ “จินตนาการ” ท่ีสำาคัญอย่างหน่ึงใน

การคิดถึงหน้าท่ีและบทบาทของข้าราชการนักปกครองท่ีถูกผลิตซำ้ามาจนถึงปัจจุบัน 

เน่ืองจากเป็นความหมายท่ีเปิดโอกาสให้ข้าราชการนักปกครองสามารถอ้างถึงความเป็น   

“มืออาชีพ” ในงานปกครองท่ีมีรากฐานมายาวนาน และในด้านของความจงรักภักดีท่ีจะ

สัมพันธ์สอดคล้องไปกับความเข้มข้นของพระราชอำานาจนำาของพระมหากษัตริย์ท่ีทำาให้   

พวกเขาสามารถกลายไปเป็น “ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว” ซ่ึงก็เป็นบ่อของ

ความชอบธรรมทางอำานาจในอีกด้านหน่ึงนอกจากอำานาจตามกฎหมาย

 อย่างไรก็ตาม จินตนาการท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีก็ได้มีการปะทะ และเปล่ียนรูปไปมา

ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวของสังคมในเวลาต่อมา และส่งผลกระทบต่อ

ความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ผู้เขียนคิดว่าคำาถาม และความเข้าใจท่ีจะร่วมศึกษากันต่อไป

ในเร่ืองการสร้างข้าราชการต่าง ๆ รวมไปถึงการสร้างความรู้ จินตนาการท่ีเก่ียวกับการ

ปกครอง เปน็หัวใจหน่ึงของการตอบคำาถามท่ีสำาคัญข้อหน่ึงในปัจจุบันท่ีว่าจะทำาใหข้้าราชการ

น้ันยึดโยงกับประชาชนได้อย่างไร
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ช้าวตลาด: การเปีล่�ยนแปีลงและความสัมพันธ์ของผู้้�ค�าราย
ย่อยในตลาดสดเม่องขอนแก่น

กฤษดา ปัจจ่าเนย์1, บัวพันธ์ พรหมพักพิง2, และนิลวดี พรหมพักพิง3
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บัที่คัดย่อ
 ตลาดสดและผู้ค้ารายย่อยเป็นปรากฏการณ์ท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน 

โดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยท่ีมีบทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง

ไป งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของผู้ค้า        

รายย่อยในตลาดสดเมืองขอนแก่น หน่วยวิเคราะห์ในการวิจัยคือระดับปัจเจกบุคคล             

พ้ืนท่ีวิจัยประกอบด้วย ตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดคำาไฮั่ และตลาดสำาราญ มีจำานวนกลุ่ม

ตัวอยา่งเป็นผู้ค้ารายยอ่ยในตลาดสดท้ังหมด 161 ราย วิเคราะหข้์อมูลในระดบัตัวแปรเดยีว

และระดับสองตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนท่ีในการขายสินค้าเพ่ิมข้ึนจากสมัยเม่ือแรกค้า 

แต่ก็จำาเป็นต้องจ่ายค่าเช่าเพ่ิมข้ึนโดยเม่ือแรกค้าค่าเช่าแผงเฉล่ีย 49.80 บาทต่อวัน ส่วนปัจจุบัน

ต้องจ่ายค่าเช่าแผงเฉล่ีย 67.14 บาทต่อวัน ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ต่าง ๆ กับผลกำาไรท่ีเกิดข้ึนของผู้ค้ารายย่อยในปัจจุบัน พบว่า การลงทุนรายวัน ทำาให้ผู้ค้า

รายย่อยมีผลกำาไรอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ เม่ือผู้ค้ารายย่อยลงทุนน้อยก็

จะทำาให้ได้ผลกำาไรลดลง แต่เม่ือผู้ค้ารายย่อยมีการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนก็จะทำาให้สร้างผลกำาไร

เพ่ิมข้ึน ดังน้ันจึงมีข้อเสนอแนะในการวิจัยให้เทศบาลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตลาดสด

ช่วยการประชาสัมพันธ์กระตุ้นเศรษฐกิจเน้นการลงทุนของตลาดสด และสนับสนุนการเดิน

ตลาดสดเป็นส่วนหน่ึงของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเมืองขอนแก่น  

คำาสำาคัญ: ผู้ค้ารายย่อย การเปล่ียนแปลง ความสัมพันธ์ เมืองขอนแก่น
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Abstract
 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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บทนำา 

 ตลาดสด ถือได้ว่าเป็นส่ิงท่ีมีอยู่และมีพัฒนาการควบคู่กับวิถีชีวิตและ

สังคมไทยมาอย่างช้านาน ท้ังท่ีเป็นตลาดบกและตลาดนำ้า รวมไปถึงตลาดสดด้วย                                   

(สมรักษ์ ชัยสิงห์กานนท์, 2550) นอกจากจะเกิดข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน

อาหารของผู้อยูอ่าศัยรายรอบ ตลาดสดยงัถือว่าเป็น “ตลาดชาวบ้าน” กล่าวคือ ผู้ค้าขายใน

ตลาดสดส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายยอ่ย มีทุนน้อย หรือบางคร้ังผู้ค้าขายในตลาดสดกเ็ป็น  ผู้ผลิต

อาหารโดยตรงด้วย สำาหรับในเบ้ืองต้น คำาว่า “ตลาด” หมายถึง สถานท่ีท่ีคนมาซ้ือขาย

แลกเปล่ียนกันเป็นพ้ืนท่ีชุมนุมซ้ือขายส่ิงของต่าง ๆ ตรงกับคำาในภาษาอังกฤษว่า market 

place (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)

 ประมาณ 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา ได้เกิดการขยายตัวของธุรกิจการค้าปลีก                                                                                                            

ท่ีเรียกว่าการค้าปลีกสมัยใหม่ (modern trade) การแข่งขันและการขยายตัวของธุรกิจ

ค้าปลีกน้ี ได้ส่งผลต่อตลาดสดโดยตรง เพราะอาหารเป็นสินค้าหลักอย่างหน่ึงในธุรกิจ

ค้าปลีกสมัยใหม่ แม้ว่างานศึกษาท่ีผ่านมาจะให้ความสนใจกับตลาดหรือตลาดสด                           

แต่การวิจัยก็มักจะจำากัดอยู่ท่ีสองแนวทาง คือแนวทางแรกเร่ืองการปรับปรุงโครงสร้าง

หรือระบบบริการของตลาดสดให้เป็นตลาดน่าซ้ือ (สุวรรณ แช่มชูกล่ิน และคณะ, 2555;           

วราภรณ์ บุญศรี และ วรเดช จันทรศร, 2556; ธนวัฒน์ จิรวุฒิเศรษฐ์, 2549) แนวทางท่ีสอง                              

มุ่งการปรับปรุงตลาดให้มีหน้าท่ีหลายด้าน โดยเฉพาะการปรับปรุงตลาดให้เป็นแหล่ง    

ท่องเท่ียว (รัฐวิชญ์ ศุภจัตุรัส, 2556) โดยการค้าปลีกได้เข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจ

มากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด ในปี พ.ศ. 2559 การค้าปลีกมีมูลค่าในผลิตภัณฑ์์มวลรวมของ

ชาติ 2.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของ GDP ในปัจจุบัน การค้าปลีกสมัยใหม่                                                                                                            

มีรูปแบบท่ีสำาคัญ 5 รูปแบบ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ (ในท่ีน้ีคอื Hypermarket/ 

Supercenter) ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ และร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างซ่ึง

ในปี 2558 ประเทศไทยมีธุรกิจ  ค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านสะดวกซ้ือรวมกันท้ังหมด 17,171 

แห่ง โดยในจำานวนน้ี เป็นร้านสะดวกซ้ือ 14,380 แห่ง (พูลสุข นิกิจศรานนท์ และ ปิยะนุช 

สถาพงศ์ภักดี, 2560) 

 การขยายตัวของการคา้ปลีกสมัยใหม่ ได้ขยายมาถงึขอนแกน่อยา่งยาวนาน และ

มีส่วนอยา่งสำาคัญในการผลักดันให้เกิดความเติบโตในเมืองขอนแก่น เกิดดิสเคาท์สโตร์และ

ห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ ๆ ต้ังเรียงรายตามแนวถนนมิตรภาพ ในขณะท่ีห้างสรรพสินค้า  

ท้องถ่ิน ต้ังอยู่ในเมืองหรือห่างออกมาจากแนวถนนมิตรภาพ ส่วนร้านสะดวกซ้ือกระจาย

ท่ัวไปในพ้ืนท่ีเมือง การขยายตัวของการค้าปลีกสมัยใหม่ในจังหวัดขอนแก่น ได้ปลุกให้

ธุรกิจค้าปลีกในท้องถ่ินต่ืนตัวข้ึนมาและมีปฏิกิริยาต่อการขยายตวัดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2550      
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มีการประชุมกันของตัวแทนผู้ค้าปลีกในจังหวัดขอนแก่น และมีการจัดต้ัง “ชมรมผู้ค้าปลีก

และผู้ประกอบอาชีพอิสระจังหวัดขอนแก่น” (ผู้จัดการออนไลน์, 2550) “ตลาด” กำาลังมี

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวางยิ่ง โดยเฉพาะปรากฏการณ์การขยายตัวของ

ห้างสรรพสินค้า การค้าปลีกแบบ modern trade และร้านสะดวกซ้ือ 

  การวิเคราะห์ตลาดสดโดยเบ้ืองต้น Karl Polanyi (1957) เสนอให้พิจารณา

ถึงบูรณภาพ (integration) และความมีเสถียรภาพ (stability) เป็นหน้าท่ีท่ีจำาเป็น

ของ “สถาบัน” ในระบบเศรษฐกิจ โดยพ้ืนฐานแล้วสถาบันดังกล่าวน้ีมีอยู่ 3 แบบ 

ได้แก่ การแลกเปล่ียนต่างตอบแทน (reciprocity) การกระจาย (redistribution)                                    

และการแลกเปล่ียน (exchange) ถ้าหากเราจะนำาแนวคดิของคารล์ โปลันยีมาใช้ในการทำา   

ความเข้าใจกับตลาดสดท่ีเรากำาลังศึกษามาพิจารณาอีกแง่หน่ึงจะเห็นได้ว่า ตลาดสดท่ีเรา

กล่าวถึงน้ันเป็นท้ัง “สถานท่ี” ท่ีคนมาค้าขายแลกเปล่ียน” และในขณะเดียวกัน ตลาดสดก็มี

กฎกตกิา หรือ “สถาบัน” ท่ีคอยควบคุมกำากับการแลกเปล่ียนน้ัน กฎกติกาท่ีเข้ามามีอิทธิพล

ต่อการค้าขายแลกเปล่ียนในตลาดน้ี อาจจะมิใช่ “การทำากำาไร” หรือการได้ผลตอบแทน

สูงสุดของคนท่ีเข้ามาสู่ความสมัพันธ์แบบการคา้ขายแลกเปล่ียนเท่าน้ัน แต่อาจจะรวมไปถงึ

กฎทางวัฒนธรรม ส่ิงท่ีแม่ค้าแลกเปล่ียนกับผู้ซ้ือ แต่อาจจะมี “คุณค่า” อย่างอ่ืนรวมอยู่ใน

การแลกเปล่ียนในตลาดสดนอกจากน้ันแลว้แนวคดิและทฤษฏ ีCentral Place Theory ของ 

Christaller (1933) ให้ความสำาคัญกับระยะทางและขนาดของประชากรท่ีมีอิทธิพลต่อการ

กำาเนิดของตลาด กล่าวคือ ตลาดเกิดข้ึนมาเน่ืองจากเป็น “แหล่งกลาง”(Central place) 

ทำาหน้าท่ีกระจายสินค้าและบริการให้แก่ประชาชนท่ีอยู่รายรอบ ขนาดของศูนย์กลาง     

กำาหนดโดยจำานวนประชากรท่ีอยู่ในบริการ ปริมาณและประเภทสินค้าท่ีแตกต่างกัน 

ทำาให้แหล่งกลาง (Central Place) มี “ลำาดับศักย์”เกิดการกระจายตัวออกห่างจากพ้ืนท่ี

แหล่งกลางออกไป พ้ืนท่ีแตกต่างกันออกไปด้วย โดยท่ีเมืองใหญ่ท่ีมีจำานวนประชากรมาก                               

มีปริมาณสินค้าและบริการไหลเวียนมาก หรือมีสินค้าท่ีเป็น high-end ให้บริการมาก                                                                                  

จะเป็นแหล่งกลางท่ีมีลำาดับศักยสู์ง จะเห็นได้ชัดเจนว่าการต้ังถ่ินฐานและการกลายเป็นเมือง

เกิดจากแรงดึงดูดหรือพลังของ “แหล่งกลาง” ทำาให้เมืองกลายเป็นศูนย์กลาง ทำาหน้าท่ีให้

บริการสินค้าและบริการแก่เมืองบริวารท่ีอยู่รายรอบเขตเมืองขอนแก่น แต่ทว่ายังมีพลัง

ขับเคล่ือนอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เข้าร่วมทำาให้เกิด “แหล่งกลาง” ข้ึนมาด้วย                      

ท้ายท่ีสุดแม้ว่าทฤษฎีแหล่งกลางจะทำาให้ตระหนักถึงความสำาคัญของแหล่งท่ีต้ังของเมือง

และของตลาดสด แต่เราก็ต้องตระหนักถึงปัจจัยอ่ืน ๆ  ร่วมด้วย ท้ังน้ีบทความน้ีจะใช้แนวคิด

และทฤษฎี Central Place Theory ในการวิเคราะห์บทความในส่วนของการอภิปรายผล

ด้วย
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วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงและความสัมพันธ์ของผู้ค้ารายยอ่ยในตลาดสดเมือง

ขอนแก่น ท่ีเกิดกิจกรรมการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าของผู้ค้ารายย่อยในตลาดในเมือง

ขอนแก่นและพ้ืนท่ีแหล่งกลางแห่งใหม่

วิธีิดำาเนินการวิจัย

 การวจัิยคร้ังน้ีใช้ระเบยีบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีหน่วย

ท่ีใช้วิเคราะห์ในการวิจัย (Unit of Analysis) คือ ระดับปัจเจกบุคคล

1. เคร่ืองมือการวิจัย

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย (Tool) คร้ังน้ีผู้วิจัยได้เลือกใช้แบบสัมภาษณ์ โดยการ

สัมภาษณ์ผู้ค้ารายย่อยโดยตรง แบ่งออกเป็นเม่ือแรกค้าและในปัจจุบัน โดยแบบสัมภาษณ์

ประกอบด้วยกันท้ังหมด 5 ส่วน ได้แก่ 

  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง มีระดับการวัดเป็นระดับนามบัญญัติ 

(Nominal scale) ไดแ้ก่ เพศ ส่วนอายขุองผู้คา้รายยอ่ยมีระดับการวดัเป็นระดบัอัตราสว่น 

โดยใช้อายุจริงของผู้ค้ารายย่อย 

 ส่วนท่ี 2 ด้านประเภทสินค้า มีระดับการวัดเป็นระดับนามบัญญัติ (Nominal 

scale) ประกอบด้วย ผักสด, ผลไม้, เน้ือสัตว์, ปลาและอาหารทะเล, กับข้าวสำาเร็จรูปและ

ขนม, ร้านหรือแผงโชห่วย, เส้ือผ้า และประเภทอ่ืน ๆ 

 ส่วนท่ี 3 ด้านพ้ืนท่ีและราคาเช่าแผง พิจารณาจากพ้ืนท่ีและค่าเช่าแผงของผู้ค้า

รายย่อย มีระดับการวัดเป็นระดับอัตราส่วน (Ratio scale) โดยใช้จำานวนจริง พ้ืนท่ีและ      

ค่าเช่าแผง เม่ือทำาการวิเคราะห์ระดับสองตัวแปร ได้ปรับให้มีระดับการวัดเป็นระดับเรียง

อันดับ (Ordinal scale) ด้านพ้ืนท่ี ประกอบด้วย น้อยกว่า 2 ตารางเมตร ระหว่าง 2–4 

ตารางเมตร ระหว่าง 4–6 ตารางเมตร และมากกว่า 6 ตารางเมตร ส่วนด้านค่าเช่าแผง 

ประกอบด้วย น้อยกว่า 20 บาท ระหว่าง 20 – 40 บาท ระหว่าง 41 – 60 บาท และ

มากกว่า 60 บาทข้ึนไป 

 ส่วนท่ี 4 ด้านระยะทาง พิจารณาจากระยะทางของผู้ค้ารายย่อยท่ีเดินทาง

มาตลาดท้ัง 3 แห่ง มีระดับการวัดเป็นระดับอัตราส่วน (Ratio scale) โดยใช้จำานวนจริง         

เม่ือทำาการวิเคราะห์ระดับสองตัวแปรได้ปรับให้มีระดับการวัดเป็นระดับเรียงอันดับ 

(Ordinal scale) ประกอบด้วย น้อยกว่า 5 กิโลเมตร ระหว่าง 5-10 กิโลเมตร ระหว่าง 

11-15 กิโลเมตร และมากกว่า 15 กิโลเมตร
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 ส่วนท่ี 5 ด้านการลงทนุและผลกำาไร พิจารณาจากการลงทนุและผลกำาไรของผู้ค้า

รายยอ่ยในตลาดสด มีระดับการวัดเป็นระดับนามบัญญัติ (Nominal scale) ด้านการลงทุน 

ประกอบด้วย น้อยกว่า 1,000 บาท ระหว่าง 1,000-5,000 บาท ระหว่าง 5,001-10,000 

บาท และมากกว่า 10,001 บาท ด้านผลกำาไร ประกอบด้วย น้อยกว่า 1,000 บาท ระหว่าง 

1,000-2,000 บาท และมากกว่า 2,000 บาท

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) ในการวิจัยคร้ังน้ี

ประชากรคอืผู้ค้ารายยอ่ยท่ีอยูใ่นตลาดเมอืงขอนแกน่ท้ัง 3 ตลาด มีจำานวนท้ังหมด 456 แผง 

การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ใช้การสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างออกเป็นส่วนตามประเภทของสินค้าท่ีขายในตลาดสด หลังจากน้ันได้กำาหนดจำานวน

กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าเป็นร้อยละ 30 (ถ้าตลาดมีจำานวนแผงท่ีน้อยจะเก็บข้อมูลเพ่ิมข้ึน

ตามพ้ืนท่ีจริง) หลังจากน้ันได้เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

จนครบจำานวนของกลุ่มตัวอย่างท่ีกำาหนดไว้ (ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2559)  

3. ข้ันตอนการดำาเนินการวิจัย 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย (Data Collation) เร่ิมต้นจากการเก็บรวบรวม

ข้อมูลแบบทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ หนังสือ วารสาร บทความ

วิจัย ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับผู้ค้ารายย่อย

ในตลาดสด หลังจากน้ันเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ เร่ิมจากการลงทดสอบแบบ

ตารางท่ี 1 กลุ่มตัวอย่างผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดขอนแก่นท้ัง 3 ตลาด
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สัมภาษณ์ (Pre-Test) ท่ีตลาดสดเทศบาลนครพนม เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีตลาดสดใกล้

เคียงกับจังหวัดขอนแก่นและเป็นพ้ืนท่ีชายแดน มีประวัติศาสตร์การเกิดตลาดสดอย่าง

ยาวนาน จากน้ันนำาข้อมูลมาวัดความเท่ียงของตัวแปรตาม (Reliability) ได้ค่าคะแนน                       

(Cornbrash’s Alpha= 0.804) วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หลังจากน้ันลงพ้ืนท่ี

เก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ค้ารายย่อยในตลาดเมืองขอนแก่นท้ัง 3 แห่ง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

ลงเก็บรวบรวมข้อมูลวันท่ี 15-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

4. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ในคร้ังน้ีได้เลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

ระดับตัวแปรเดียว และระดับสองตัวแปร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลระดับตัวแปรเดียว

เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าตำ่าสุด โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสองตัวแปร ทำาการวิเคราะห์ตารางไขว้ (Cross Tabulation)            

โดยใช้สถิติไค-สแควร ์(Chi-square) เพ่ือทำาการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับ

ผลกำาไร และใช้ค่า (Contingency Coefficient) ใช้ในการวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่าง

ตัวแปร แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ ระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างตำ่า (0.001-0.500) ระดับ

ความสมัพันธ์ปานกลาง (0.501-0.700) และระดบัความสมัพันธ์ค่อนข้างสูง (0.701 ข้ึนไป) 

ผลจากการวิเคราะห์ท่ีได้จะช่วยให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีเกิดข้ึนและสามารถ

เพ่ิมความน่าเช่ือถือของตัวแปรได้มากข้ึนเช่นเดียวกัน (ดุษฏี อายุวัฒน์, 2548; ธนพฤกษ์  

ชามะรัตน์, 2559) 

ผลการวิจัย

 การศึกษาผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดเมืองขอนแก่น ได้ให้ความสำาคัญต่อประเด็น

ข้อมูลท่ัวไปของผู้ค้ารายย่อย พ้ืนท่ีสำาหรับการขายสินค้า ระยะทาง การลงทุนและผลกำาไร

ท่ีเกิดข้ึนของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ค้ารายย่อย

   การสำารวจข้อมูลท่ัวไปของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดท้ัง 3 ตลาดในเมืองขอนแก่น

ทำาให้ทราบถึงข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (แม่ค้า) อายเุฉล่ียอยูท่ี่ 48 ปี อายุน้อยท่ีสุดคือ 19 ปี 

อายุมากท่ีสุดคือ 77 ปี ประเภทสินค้าท่ีขายในตลาดสดมากท่ีสุดคือ สินค้าประเภทกับข้าว

สำาเร็จรูป/ขนม เม่ือพิจารณาแต่ละตลาดมีรายละเอียด ดังน้ี
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 ตลาดสดเทศบาล 1 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.5 เป็นเพศหญิง (แม่ค้า) มีอายุ

อยู่ระหว่าง 51-60 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 49.9 รองลงมาอายุระหว่าง 36-50 ปี,             

อายุมากกว่า 65 ปีข้ึนไป และอายุน้อยกว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.3, 19.6 และ 2.2                                                                                   

ตามลำาดับ ด้านประเภทสินค้าท่ีขายของผู้ค้ารายรายย่อย พบว่า มากท่ีสุดเป็นประเภท

กับข้าวสำาเร็จรูป/ขนม คิดเป็นร้อยละ 28.3 รองลงมาเป็นประเภทร้านค้า/แผงโชห่วย,     

ปลา/อาหารทะเล และผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 21.7, 13.0 และ 10.9 ตามลำาดับ เม่ือ

พิจารณาระยะเวลาท่ีทำาการค้า พบว่า มีระยะเวลามากกว่า 25 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 45.7 รองลงมาคือระหว่าง 11-15 ปี, น้อยกว่า 5 ปี และระหว่าง 5-10 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 15.2, 13.0 และ 10.9 ตามลำาดับ ส่วนตลาดคำาไฮั่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.7 

เป็นเพศหญิง (แม่ค้า) มีอายุระหว่าง 36-50 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา

อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี, อายุน้อยกว่า 35 ปี และอายุมากกว่า 65 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อย

ละ 31.0, 28.7 และ 5.7 ตามลำาดับ ด้านประเภทสินค้าท่ีขายของผู้ค้ารายย่อย พบว่ามาก

ท่ีสุดเป็นประเภทสินค้ากับข้าวสำาเร็จรูป/ขนม คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาเป็นประเภท

ผัก, ปลา/อาหารทะเล และเน้ือสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 14.9, 10.3 และ 9.2 ตามลำาดับ                                                                                 

เม่ือพิจารณาระยะเวลาท่ีทำาการค้า พบว่า ค้าขายท่ีระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี และระหว่าง 

5-10 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.7 รองลงมาคือระหว่าง 16-20 ปี, มากกว่า 25 ปี                                                 

และระหว่าง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.5, 11.5 และ10.3 สำาหรับตลาดสำาราญ พบว่า 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 75.0 เป็นเพศหญิง (แม่ค้า) มีอายุอยู่ระหว่าง 36-50 ปี และ และระหว่าง 

51-65 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.1 รองลงมาคือมีอายุน้อยกว่า 35 ปี และอายุมากว่า 

65 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.6 และ 7.1 ด้านประเภทสินค้าท่ีขายของผู้ค้ารายรายย่อย

พบว่า มากท่ีสุดเป็นประเภทสินค้ากับข้าวสำาเร็จรูป/ขนมคิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมาเป็น

สินค้าประเภทเส้ือผ้า และผักสด คิดเป็นร้อยละ 17.9 และ 14.3 ตามลำาดับ เม่ือพิจารณา

ระยะเวลาท่ีทำาการค้าพบว่า ค้าขายท่ีระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.6     

รองลงมาคือระหว่าง 5-10 ปี และมากกว่า 25 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 17.9

 พ้�นท่ีขาย ค่าเช่าท่ีแผงเม่้อแรกค้าและปัจจุบัน

 การสำารวจและเก็บข้อมูลด้านพ้ืนท่ีขายและค่าเช่าในอดีตและปัจจุบันของผู้

ค้ารายย่อยในตลาดสดเมืองขอนแก่นโดยภาพรวมท้ัง 3 ตลาด เม่ือแรกค้าผู้ค้ารายย่อยมี

พ้ืนท่ีขายเฉล่ีย 5.50 ตารางเมตร พ้ืนท่ีน้อยสุดคือ 1 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีมากสุดคือ 96 

ตารางเมตร ส่วนในปัจจุบันมีพ้ืนท่ีเฉล่ีย 5.86 ตารางเมตร พ้ืนท่ีน้อยสุด 1 ตารางเมตร            

พ้ืนท่ีมากสุด 96 ตารางเมตร ด้านค่าเช่าแผงต่อวันเม่ือแรกค้า ค่าเช่าเฉล่ีย 49.80 บาท   

เม่ือพิจารณาแต่ละตลาดมีรายละเอียด ดังน้ี
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 ตลาดสดเทศบาล 1 พบว่า เม่ือแรกค้าน้ันผู้ค้ารายย่อยมีพ้ืนท่ีขายมากท่ีสุด

คือพ้ืนท่ีระหว่าง 2-4 ตารางเมตรและพ้ืนท่ีมากกว่า 6 ตารางเมตรข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ                                   

37.0 รองลงมาคือพ้ืนท่ีน้อยกว่า 2 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีระหว่าง 4-6 ตารางเมตร                     

คิดเป็นร้อยละ 21.7 และ 4.3 เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีขายของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดเทศบาล 1 

ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ค้ารายย่อยมีพ้ืนท่ีขายในปัจจุบันระหว่าง 2-4 ตารางเมตรมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 47.28 รองลงมาคือมากกว่า 6 ตารางเมตรข้ึนไป น้อยกว่า 2 ตารางเมตร 

และอยู่ระหว่าง 4-6 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 37.0, 10.9 และ 4.3 ตามลำาดับ ด้านการ

จ่ายค่าเช่าแผงต่อวันของผู้ค้ารายย่อยเม่ือแรกค้า พบว่า ผู้ค้ารายย่อยจ่ายค่าเช่าแผงต่อ

วันน้อยกว่า 20 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.3 รองลงมาคือค่าเช่าระหว่าง 20 – 40 

บาท, มากกว่า 60 บาทข้ึนไป และระหว่าง 41 – 60 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.1, 17.4 และ 

2.2 ตามลำาดับ เม่ือพิจารณาค่าเช่าแผงของผู้ค้ารายย่อยในปัจจุบัน พบว่า ผู้ค้ารายย่อย

จ่ายค่าเช่าแผงระหว่าง 20-40 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ มากกว่า 

60 บาทข้ึนไป, น้อยกว่า 20 บาท และระหว่าง 41-60 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.6, 19.6 

และ 6.5 ตามลำาดับ สำาหรับด้านค่าเช่าท่ีต่อตารางเมตรของผู้ค้ารายย่อยเม่ือแรกค้า พบว่า                                                                                                         

ผู้ค้ารายย่อยจ่ายค่าเช่าท่ีต่อตารางเมตรน้อยกว่า 10 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 89.1 

รองลงมาคือระหว่าง 10 – 20 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.9 

 ตลาดคำาไฮั่ พบว่า เม่ือแรกค้าน้ันผู้ค้ารายย่อยในตลาดมีพ้ืนท่ีขายมากท่ีสุดคือ

พ้ืนท่ีระหว่าง 2-4 ตารางเมตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.7 รองลงมาคือพ้ืนท่ีน้อยกว่า  

2 ตารางเมตร, ระหว่าง 4-6 ตารางเมตร และมากกว่า 6 ตารางเมตรข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ                                                                                                             

37.9, 9.2 และ 9.2 ตามลำาดับ เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีขายของผู้ค้ารายย่อยในตลาดคำาไฮั่

ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ค้ารายย่อยมีพ้ืนท่ีขายในปัจจุบันระหว่าง 2-4 ตารางเมตรมากท่ีสุด          

คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมามีพ้ืนท่ีขายน้อยกว่า 2 ตารางเมตร, ระหว่าง 4-6 ตาราง

เมตร และมากกว่า 6 ตารางเมตรข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.7, 14.9 และ 11.5 ตามลำาดับ       

ด้านการจ่ายค่าเช่าแผงต่อวันของผู้ค้ารายย่อยเม่ือแรกค้า พบว่า ผู้ค้ารายย่อยจ่ายค่าเช่า

แผงต่อวันน้อยกว่า 20 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาคือจ่ายค่าเช่าแผง

มากกว่า 60 ปีข้ึนไป, ระหว่าง 41-60 บาท และระหว่าง 20-40 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.8, 

12.6 และ 10.3 ตามลำาดับ เม่ือพิจารณาค่าเช่าแผงของผู้ค้ารายย่อยในปัจจุบัน พบว่า                                                                                   

ผู้ค้ารายย่อยจ่ายค่าเช่าแผงต่อวันมากกว่า 60 บาทข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.3                                 

รองลงมาจ่ายค่าเช่าแผงระหว่าง 41-60 บาท, ระหว่าง 20-40 บาท และน้อยกว่า 20 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 19.5, 14.9 และ 9.2 ตามลำาดับสำาหรับด้านค่าเช่าท่ีต่อตารางเมตรของ      

ผู้ค้ารายย่อยเม่ือแรกค้า พบว่า ผู้ค้ารายย่อยจ่ายค่าเช่าท่ีต่อตารางเมตรในหน่ึงวันน้อยกว่า              
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10 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมาคือระหว่าง 21-30 บาท, มากกว่า                                                                                                       

30 บาทข้ึนไป และระหว่าง 10-20 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.2, 21.8 และ 11.

 ตลาดสำาราญเม่ือแรกค้าน้ันผู้ค้ารายย่อยในตลาดมีพ้ืนท่ีขายระหว่าง 2-4 

ตารางเมตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาคือพ้ืนท่ีมากกว่า 6 ตารางเมตรข้ึน

ไป, น้อยกว่า 2 ตารางเมตร และระหว่าง 4-6 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.5, 17.9 

และ 4.3 ตามลำาดับ เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีขายของผู้ค้ารายย่อยในตลาดในปัจจุบัน พบว่า                                     

ผู้ค้ารายย่อยมีพ้ืนท่ีขายในปัจจุบันระหว่าง 2-4 ตารางเมตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.6 

รองลงมามีพ้ืนท่ีขายมากกว่า 6 ตารางเมตรข้ึนไป, น้อยกว่า 2 ตารางเมตร และระหว่าง                                         

4-6 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 32.1, 7.1 และ 7.1 ตามลำาดับ ด้านการจ่ายค่าเช่าแผงต่อ

วันของผู้ค้ารายย่อยเม่ือแรกค้า พบว่า ผู้ค้ารายย่อยจ่ายค่าเช่าแผงต่อวันน้อยกว่า 20 บาท

ต่อวันมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาจ่ายค่าเช่าแผงต่อวันระหว่าง 20-40 บาท, 

มากกว่า 60 บาทข้ึนไป และระหว่าง 41-60 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.0, 10.7 และ 7.1 

ตามลำาดับ เม่ือพิจารณาค่าเช่าแผงของผู้ค้ารายย่อยในปัจจุบัน พบว่า ผู้ค้ารายย่อยจ่ายค่า

เช่าแผงต่อวันน้อยกว่า 20 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลงมาจ่ายค่าเช่าแผงต่อ

วันระหว่าง 20-40 บาท และจ่ายระหว่าง 41-60 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.4  

 ระยะทางจากบ้าน/ท่ีพักถึงตลาดสดเม่้อแรกค้าและปัจจุบัน

  ด้านระยะทางของผู้ค้ารายย่อยท่ีจำาเป็นต้องเดินทางมาขายสินค้าท่ีตลาด        

ท้ัง 3 แห่งน้ี พบว่า ผู้ค้ารายย่อยอยู่ไม่ห่างจากตลาดท่ีตนเองขายสินค้าอยู่ ส่วนใหญ่มี

ระยะทางน้อยกว่า 5 กิโลเมตร เม่ือพิจารณารายตลาดโดยเร่ิมต้นจากตลาดสดเทศบาล 1               

พบว่า เม่ือแรกค้าผู้ค้ารายย่อยมีระยะทางการเดินทางจากตลาดน้อยกว่า 5 กิโลเมตรมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.7 รองลงมามีระยะทางระหว่าง 5-10 กิโลเมตร และมากกว่า                          

15 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 23.4 และ 10.6 ตามลำาดับ ในปัจจุบันผู้ค้ารายย่อย                                                                                                     

มีระยะทางการเดินทางจากตลาดน้อยกว่า 5 กิโลเมตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.7        

รองลงมามีระยะทางระหว่าง 5-10 กิโลเมตร และมากกว่า 15 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 

23.4 และ 10.6 ตามลำาดับ สำาหรับตลาดคำาไฮั่ พบว่า เม่ือแรกค้ามีระยะทางการเดินทาง

จากตลาดน้อยกว่า 5 กิโลเมตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.4 รองลงมามีระยะทางระหว่าง 

5-10 กิโลเมตร และระหว่าง 11-15 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.0 และ 8.1 ตามลำาดับ     

ในปัจจุบันพบว่ามีระยะทางการเดินทางจากตลาดน้อยกว่า 5 กิโลเมตรมากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 77.9 รองลงมามีระยะทางระหว่าง 5-10 กิโลเมตร และระหว่าง 11-15 กิโลเมตร      

คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ 7.0 ตามลำาดับ ด้านตลาดสำาราญ พบว่า เม่ือแรกค้ามีระยะทางการ
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เดินทางจากตลาดน้อยกว่า 5 กิโลเมตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.9 รองลงมาคือระหว่าง 

11-15 กิโลเมตร และ มากกว่า 15 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.9 และ 10.7 ตามลำาดับ 

ในปัจจุบันมีระยะทางการเดินทางจากตลาดน้อยกว่า 5 กิโลเมตรมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

75.0 รองลงมาคือระหว่าง 11-15 กิโลเมตร, ระหว่าง 5-10 กม. และมากกว่า 15 กิโลเมตร 

คิดเป็นร้อยละ 10.7 และ 7.1 ตามลำาดับ 

 การลงทุนค้าขายและผลกำาไรรายวันของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดเม่้อแรกค้า

และปัจจุบัน

   การลงทุนค้าขายรายวันของผู้ค้ารายยอ่ยในตลาดเมืองขอนแก่น พบว่า เม่ือแรก

ค้ามีการลงทุนท่ีแตกต่างกัน แต่ในปัจจุบันผู้ค้ารายย่อยท้ัง 3 ตลาดมีการลงทุนอยูร่ะหว่าง 

1,000-5,000 บาทต่อวัน สำาหรับผลกำาไรของผู้ค้ารายย่อยส่วนใหญ่จะได้น้อยกกว่า 1,000 

บาท ท้ังเม่ือแรกค้าและในปัจจุบัน เม่ือพิจารณารายละเอียดรายตลาด

 การลงทุนเม่ือแรกค้าของผู้ค้ารายย่อยท้ัง 3 ตลาด พบว่า ตลาดสดเทศบาล 1  

มีการลงทุนมากกว่า 10,001 บาทต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 38.3 สำาหรับตลาดคำาไฮั่และตลาด

สำาราญมีการลงทุนอยูร่ะหว่าง 1,000-5,000 บาทต่อวันมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.8 และ 

35.7 ตามลำาดับ เม่ือพิจารณาการลงทุนในปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ค้ารายย่อยท้ัง 3 แห่ง 

มีการลงทุนอยู่ระหว่าง 1,000-5,000 บาทต่อวันมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.4, 54.7 และ 

42.9 ตามลำาดับของตลาด ส่วนผลกำาไรเม่ือแรกค้าของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดท้ัง 3 แห่ง 

พบว่า เม่ือแรกค้าตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดคำาไฮั่ และตลาดสำาราญ มีผลกำาไรน้อยกว่า 

1,000 บาท มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 40.4, 55.8 และ 78.6 ตามลำาดับ ส่วนในปัจจุบัน               

ผู้ค้ารายยอ่ยในตลาดสดเทศบาล 1 ตลาดคำาไฮั่ และตลาดสำาราญ มีผลกำาไรน้อยกว่า 1,000 

บาท มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 53.2, 59.3 และ 89.3 ตามลำาดับ  

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ิระหว่างตัวแปรกับผลกำาไรในปัจจุบัน

   สำาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับผลกำาไร เป็นการ

วิเคราะห์ระดับสองตัวแปร (Bivariate Analysis) โดยได้ใช้การวิเคราะห์รูปแบบตารางไขว้          

(Cross tabulation) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย พ้ืนท่ี ค่าเช่าท่ี  

/แผง ระยะทาง และการลงทนุรายวัน ใช้สถิติไค-สแควร ์(Chi-square) เพ่ือทำาการทดสอบ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับผลกำาไร โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 1) พ้ืนท่ีขาย ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีขายกับผลกำาไร พบว่า 

พ้ืนท่ีขายน้อยกว่า 2 ตารางเมตร ระหว่าง 2–4 ตารางเมตร ระหว่าง 4–6 ตารางเมตร 
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และมากกว่า 6 ตารางเมตร มีผลกำาไรน้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.0, 61.8, 

52.9 และ 58.3 ตามลำาดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนท่ีขายกับผลกำาไร พบว่า 

ตัวแปรท้ังสองไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 2) ค่าเช่าท่ี/แผง ผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเช่าท่ี/แผงกบัผลกำาไร 

พบว่า ค่าเช่าท่ี/แผงนอ้ยกว่า 20 บาท ระหวา่ง 20–40 บาท ระหวา่ง 41–60 บาท มากกวา่ 

60 บาทข้ึนไป มีผลกำาไรน้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.7, 65.8, 68.0 และ 54.7 

ตามลำาดับ เม่ือทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างค่าเช่าท่ี/แผงกบัผลกำาไร พบวา่ ตัวแปรท้ังสอง

ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 3) ระยะทาง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับผลกำาไร           

พบว่า ระยะทางน้อยกว่า 5 กิโลเมตร ระหว่าง 5-10 กิโลเมตร ระหว่าง 11-15 กิโลเมตร 

และมากกว่า 15 กิโลเมตร มีผลกำาไรน้อยกว่า 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.4, 68.2, 63.6 

และ 54.5 ตามลำาดับ เม่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางกับผลกำาไร พบว่า ตัวแปร

ท้ังสองไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

 4) การลงทุนรายวัน ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนรายวัน          

กับผลกำาไร พบว่า น้อยกว่า 1,000 บาท และระหว่าง 1,000-5,000 มีผลกำาไรน้อยกว่า 

1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.5 และ 62.8 ส่วนการลงทุนรายวันระหว่าง 5,001-10,000 

และ มากกว่า 10,001 บาท มีผลกำาไรมากกว่า 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.0 และ 45.8 

เม่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนรายวันกับผลกำาไร พบว่า ตัวแปรท้ังสองมีความ

สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีระดับความสัมพันธ์ค่อนข้างตำ่า กล่าวคือ   

มีค่า Contingency Coefficient (CC) อยูร่ะหว่าง 0.001-0.500 (ดุษฏี อายุวัฒน์, 2548; 

ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2559) และมีค่าเป็นบวก แสดงว่ามีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะเป็นไปตามระบบของตลาดและการขายสินค้าเม่ือลงทุนมากผล

กำาไรก็จะเพ่ิมมากข้ึนตามหลักเศรษฐศาสตร์
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับผลกำาไรของผู้ค้ารายย่อย

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 การเปล่ียนแปลงของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดเมืองขอนแก่น เม่ือแรกค้ามีการ

เปล่ียนแปลงในด้านประเภทสินค้าท่ีขายอยู่บ้างแต่ไม่ได้เปล่ียนไปมาก สำาหรับพ้ืนท่ีขาย

ของผู้ค้ารายยอ่ยมีการเปล่ียนแปลง โดยผู้ค้ารายยอ่ยมีขนาดแผงขายสินค้าท่ีขนาดเพ่ิมมาก

ข้ึนจากเม่ือแรกค้า ผู้ค้ารายยอ่ยบางรายมีการเปล่ียนจากแผงท่ีวางขายกับพ้ืนกลายมาเปน็

แผงท่ีมีความม่ันคงถาวร หรือบางรายได้ซ้ือแผงท่ีเป็นห้องแถวในตลาดสดก็มี ซ่ึงมีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิดา ธรรมมณีวงศ์ (2553) ท่ีอธิบายว่าระบบเศรษฐกิจเป็น

อัตลักษณ์ของท้องถ่ินแต่ต้องมีการเปล่ียนแปลงไปสู่การขยายผลระบบเศรษฐกิจท่ีพัฒนา
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ข้ึนจนสามารถพ่ึงตนเองได้ แต่ทว่ามีความแตกต่างจากงานวิจัยของ บังอร ศิริสัญลักษณ์ 

(2558) ท่ีมองว่าเม่ือคนต่างถ่ินเข้ามาอยู่และมาอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชน หรือพ้ืนท่ีตลาดได้

ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีลดน้อยลง การให้ความหมายเชิงพ้ืนท่ีจึงเร่ิมแปรเปล่ียนไป สำาหรับ

พ้ืนท่ีตลาดสดเมืองขอนแก่น ผู้ค้ารายย่อยต่างให้ความสำาคัญต่อพ้ืนท่ีขายสินค้าของตนเอง 

เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงสร้างรายได้ โดยเฉพาะตลาดคำาไฮั่ท่ีมีการสร้างความสัมพันธ์ของชาว

ตลาดกนัเองผา่นพ้ืนท่ีชุมชนโดยการปรบัให้เป็นตลาดในชว่งเยน็ มีความสมัพันธ์กับเจ้าของ

บ้านท่ีผู้ค้ารายย่อยขายสินค้าอยู่ สำาหรับการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีขายผู้ค้ารายย่อยจำาเป็นต้อง

จ่ายค่าเช่าเพ่ิมมากข้ึนเช่นเดียวกัน (เม่ือแรกค้าค่าเช่าเฉล่ีย 49.80 บาทต่อวัน ส่วนปัจจุบัน 

ค่าเช่าเฉล่ีย 67.14 บาทต่อวัน) 

 สำาหรับระยะทางการเดินทางของผู้ค้ารายย่อยในตลาดท้ัง 3 แห่ง ส่วนใหญ่

ไม่มีการเปล่ียนแปลงมาก การเดินทางของผู้ค้ารายยอ่ยจะเลือกพ้ืนท่ีท่ีอยูใ่กล้แหล่งค้าขาย

หรือใกล้ตลาดท่ีตนเองเลือกค้าขาย  ด้านการลงทุนของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดท้ัง 3 แห่ง        

พบว่า เม่ือแรกค้ามีการลงทุนท่ีสูงมาก เน่ืองจากการคา้ขายในตลาดประมาณ 40 ปีท่ีผ่านมา

เป็นยุคเฟ้�องฟู (บูม) ของตลาดสด มีความคึกคักและเป็นแหล่งกระจายสินค้า แหล่งพบปะ

ของกลุ่มคนท้ังชาวบา้นและชาวตลาด สอดคลอ้งกับบัวพันธ์ พรหมพกัพิง และคณะ (2561)   

ท่ีได้กล่าวถึงการเฟ้�องฟู (บูม) ของตลาดสดในเมืองขอนแก่นในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2500  

มีการต้ังตลาดข้ึนเป็นอย่างมากในเมืองขอนแก่นเพ่ือรองรับผลิตของชาวบ้านและบริษัท   

ต่าง ๆ ตลาดเมืองขอนแก่นช่วงน้ันต้ังข้ึนท้ังท่ีเป็นของเอกชน และท่ีเป็นการบริหารจัดการ

ของเทศบาล (ภาครัฐ) ซ่ึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ของคนในท้องถ่ินอย่างเห็นได้ชัดเจน

 การลงทุนในช่วงน้ันจึงทำาให้ผู้ค้ารายยอ่ยมีรายได้เพ่ิมข้ึน แต่ในปัจจุบันผู้ค้าราย

ย่อยเร่ิมลงทุนค้าขายสินค้าลดน้อยลงไปกว่าเดิมเน่ืองจากสภาพทางเศรษฐกิจ สอดคล้อง

กับธนาภรณ์ แสวงทอง และคณะ (2555) ท่ีได้อธิบายถึงผลกระทบของผู้คา้รายยอ่ยต่อการ

ลงทนุไว้ว่า นอกจากสภาพทางระบบเศรษฐกจิท่ียำ่าแย ่ผู้ค้าปลีกแบบด้ังเดมิยงัต้องเผชญิกับ

การค้าปลีกสมัยใหม่ ท่ีส่งผลกระทบต่อการค้าขาย ทำาให้ผู้ค้ารายย่อยจำาเป็นต้องปรับตัว

และลดต้นทุนในการค้าขายลงเพ่ือไม่ให้กระทบต่อผลกำาไร ดังน้ันในการวิจัยคร้ังน้ีได้สะท้อน

การปรับตัวของผู้ค้ารายยอ่ยในตลาดสดเมืองขอนแก่นในประเด็นผลกำาไรของผู้ค้ารายยอ่ย                                      

พบว่า มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมน้อย เน่ืองจากผู้ค้ารายย่อยมีการปรับตัวและหาทาง

รอด ใช้วิธีการขายสินค้าท่ีให้ตนเองสามารถขายสินค้าได้ 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซ่ึงประกอบด้วยพ้ืนท่ีขาย                 

ค่าเช่าท่ี/แผง ระยะทาง และการลงทุนรายวันกับผลกำาไรท่ีเกิดข้ึนของผู้ค้ารายย่อย              

ในปัจจุบัน พบว่า ปัจจัยด้านพ้ืนท่ีขาย ค่าเช่าท่ี/แผง และระยะทาง ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ 
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เน่ืองจากในปัจจุบันพ้ืนท่ีการขายสินค้ามีขนาดท่ีไม่ต่างกันมากนัก จึงไม่สามารถช่วงชิง

ความได้เปรียบในการขายสินค้าได้ เพราะในตลาดสดเมืองขอนแก่นแต่ละตลาดมีการจัด

ระเบียบแผง นอกจากน้ันราคาเช่าท่ี/แผง อยูใ่นราคาท่ีไม่สูงมากนักจึงไม่ได้มีผลต่อผลกำาไร

ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวัน ส่วนระยะทางจากท่ีพักมาตลาด ซ่ึงจากผลการวิจัยได้สะท้อนว่าผู้ค้า

รายยอ่ยอาศัยอยูไ่ม่ห่างจากตลาดท่ีตนเองขายสินค้าอยู ่ซ่ึงสอดคลอ้งกับวอลเตอร ์คริสตัล

เลอร์ Christaller (1933) ในการอธิบายถึงทฤษฎีแหล่งกลางท่ีมองว่าการขยายตัวของแหล่ง

กลางจะข้ึนอยู่กับขนาดของประชากรและระยะทางของผู้บริโภค ดังน้ันเม่ือเมอืงหรือชุมชน

ได้ขยายตัวเพ่ิมข้ึนก็จะเกิดพ้ืนท่ีแหล่งกลางแห่งใหม่ข้ึนมาตามระยะทางและความตอ้งการ

บริโภคของคนในพ้ืนท่ี ส่งผลให้ประชากรเร่ิมมาอาศัยแหล่งกลางของเมืองเพ่ือความสะดวก

และใกล้มากท่ีสุด สำาหรับตัวแปรการลงทุนรายวันส่งผลต่อผู้ค้ารายยอ่ยมีผลกำาไรอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติท่ี 0.05 กล่าวคือ เม่ือผู้ค้ารายย่อยลงทุนในการค้าขายน้อยก็จะทำาให้ได้ผล

กำาไรลดลง แต่เม่ือผู้ค้ารายย่อยมีการลงทุนค้าขายท่ีเพ่ิมข้ึนก็จะทำาให้สร้างผลกำาไรเพ่ิมข้ึน

เช่นเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกับศิราวัลย์ อินตาจัด, ธีรพรรณ อึ�งภากรณ์ และการุณย์ ประทุม 

(2561) ท่ีได้อธิบายถึงกลยุทธ์ทางการตลาดเขียว มีท้ังหมด 7 ด้าน ซ่ึงหน่ึงในน้ันคือการส่ง

เสริมการขายสีเขียวและการลงทุนซ่ึงเป็นส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงทำาให้มีความสำาคัญ

มากข้ึนสำาหรับธุรกิจท่ีสามารถนำามาใช้ปรับปรุงการขาย และใช้ในการประเมินผลธุรกิจท่ี

เกิดข้ึน

ข้อเสนอแนะ

 ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุด

คือการลงทุนของผู้ค้ารายย่อยในตลาดสดท่ีลดลง เน่ืองจากสภาพของเศรษฐกิจท่ีตกตำ่า      

ซ่ึงส่งผลใหก้ำาไรของผู้คา้ลดลงเช่นเดียวกัน ดังน้ัน ทางเทศบาลนครขอนแกน่หรือหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จำาเป็นต้องช่วยในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นเศรษฐกิจ 

หรือการจัดนโยบายเน้นการให้ผู้ค้ารายย่อยลงทุนและส่งเสริมการเดินเท่ียวชมตลาดสด                       

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมเมืองขอนแก่น นอกจากน้ันผลการวิจัยช้ีให้

เห็นว่า ผู้ค้ารายย่อยมีการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเพ่ือความอยู่รอด ดังน้ัน                                                    

ในการศึกษาคร้ังต่อไปจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญต่อประเด็น “ยุทธศาสตร์การดำารงชีพของ

ผู้ค้ารายย่อยในตลาดสด” เพ่ือสร้างความเข้าใจความเป็นอยู่ของผู้ค้ารายย่อยท่ีเป็นกลไก

หน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจต่อไป



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

ปีที่
� 7

 ฉ
บับั

ที่� 
1 

(ก
.ค

. 6
4 

- 
ธ.
ค.

 6
4)

84

กิตติกรรมประกาศ

 โครงการวิจัยน้ีเป็นโครงการย่อยของโครงการ “กำาเนิดและพัฒนาการของ

ตลาดสด ตลาดนัด และผู้ค้ารายย่อยในภาคอีสาน (The Origin and Evolution of Fresh 

Market, Market Fair, and Petty Traders in the Northeast of Thailand)” ของ
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วัันท่ี่�รัับบที่ควัาม: 28 กั้นยายน 2563

วัันแก้้ไขบที่ควัาม: 23 พัฤศจิก้ายน 2563

วัันตอบรัับบที่ควัาม: 3 ธั์นวัาคม 2563

บัที่คัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อผิดพลาดและสาเหตุของข้อผิดพลาด       

ด้านการใช้ภาษา เน้ือหา รูปแบบ ในการเขียนเรียงความของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เก็บข้อมูลจาก                      

เรียงความของนกัศึกษาจำานวน 56 ฉบบัและข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนกัศึกษา                  

ผลการศึกษาพบข้อผิดพลาด 3 ด้าน ได้แก่ ข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษา พบ 5 ลักษณะ คือ         

การสะกดคำา การใช้คำา การแต่งประโยค การใช้โวหาร และการเขียนย่อหน้า ข้อผิดพลาด

ด้านเน้ือหา พบ 5 ลักษณะ คือ เน้ือหาท่ีไม่เหมาะกบัช่ือเร่ือง เน้ือหาท่ีไม่ชัดเจน เน้ือหาท่ีขาด

การลำาดับความ เน้ือหาท่ีขาดการเช่ือมโยง และเน้ือหาท่ีมีส่วนขยายบกพร่อง ข้อผิดพลาด                                                                                                                

ด้านรูปแบบ พบ 2 ลักษณะ คือ รูปแบบท่ีมีองค์ประกอบบกพร่องและรูปแบบท่ีมีส่วน

บกพร่อง สาเหตุของข้อผิดพลาดพบ 3 ลักษณะ ได้แก่ สาเหตุด้านการใช้ภาษา พบ 10 ข้อ 

เช่น ความเร่งรีบ การออกเสียงผิด การมีคลังคำาน้อย การใช้แนวเทียบผิด การขาดความรู้ในใช้

ภาษา การขาดทกัษะการเขียน ฯลฯ สาเหตดุ้านเน้ือหา พบ 7 ข้อ เช่น ความไมเ่ข้าใจในเร่ือง

ท่ีเขียน การไม่จำากัดขอบเขตของเร่ือง การขาดการจัดลำาดับความคิด การไม่เช่ือมโยงความ                                                                                                                                    

การขยายความไม่กระจ่างชัด ฯลฯ สาเหตุด้านรูปแบบ พบ 3 ข้อ คือ การขาดการศึกษารูปแบบท่ี

ถูกต้อง การขาดความชำานาญในการเขียนเรียงความ และการไมเ่ห็นความสำาคัญของรูปแบบ 

คำาสำาคัญ: การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เรียงความภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลตะวันออก

การวิเคราะห์ข�อผิู้ดพลาดในการเข่ยนเร่ยงความภาษาไที่ย     
ของนักศึกษา ชั้�นปีีท่ี่� 1 สาขาภาษาอังกฤษเพ่�อการส่�อสารสากล 
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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
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บทนำา

 ข้อผิดพลาดทางภาษา (Errors) หมายถึง รูปแบบ หรือโครงสร้างของภาษาที่

เจ้าของภาษาพิจารณาว่าไม่เป็นที่ยอมรับ เน่ืองจากนำามาใช้อย่างไม่ถูกต้อง (Klassen, 

1991) เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนระดับความรู้ทางภาษาของผู้เรียน หากผู้เรียน

ไม่แสวงหาความรู้ ไม่ใส่ใจขัดเกลาหรือไม่ได้ฝึ่กฝ่นการใช้ภาษาของตนให้ถูกต้องตาม

มาตรฐาน ยอ่มกอ่ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาด อนันำาไปสูค่วามลม้เหลวและปัญหาในการสือ่สาร เช่น                                                

การถามแล้วไมไ่ด้คำาตอบ การตอบคำาถามวกวนซึง่สรา้งความสบัสนใหแ้กผู่ฟั้ง การย้ำาคดิย้ำา

ทำาผ่านการใช้คำาฟุ่มเฟ้อยหรือคำาติดปาก ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ชัชวาล ศรีทอง (2558: 105)       

กลา่วถงึประโยชน์ของการศึกษาขอ้ผดิพลาดวา่ “ในการเรยีนการสอนยคุใหม ่ข้อผิดพลาดท่ี

เกดิจากการเรยีนรูไ้มไ่ดเ้ปน็สญัลกัษณข์องความลม้เหลวเสมอไป หากแตเ่ปน็ตัวบง่ชีส้ำาคญั

เพือ่ใหร้บัการพฒันาและแก้ไขขอ้ผดิพลาดนัน้” ดงันัน้ หากผูส้อนไมท่ราบขอ้ผดิพลาดทาง

ภาษาของผูเ้รยีน ยอ่มไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาไดต้รงจดุ การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดทางภาษา

ในด้านต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ทางภาษาของผู้เรียนอย่างลึกซ้ึง             

ทั้งยังนำาไปสู่การพัฒนาเอกสาร ตำารา คู่มือ แบบเรียน ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับข้อจำากัดและลักษณะเฉพาะของผู้เรียนมากขึ้น 

 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (Error analysis) เป็นประเด็นการศึกษาที่ได้รับความ

นิยมในหมู่นักวิจัยทางภาษา โดยมากจะศึกษาใน 2 ลักษณะ ได้แก่ การศึกษาข้อผิดพลาด

ในการเรียนรู้ภาษาแมข่องผูเ้รยีนทีเ่ปน็เจ้าของภาษาและการศกึษาข้อผดิพลาดในการเรยีน

รู้ภาษาท่ีสองของผู้เรียนชาวต่างชาติ เป้าหมายหลักของนักวิจัยกลุ่มนี้ ไม่เพียงต้องการ

ทราบข้อผิดพลาด ปัญหาและข้อจำากัดในการใช้ภาษา หากยังประสงค์จะนำาผลการวิจัยไป

ใชส้ร้างแนวทางการแกไ้ขผิดพลาดใหแ้กผู่เ้รยีนอยา่งเปน็รูปธรรม Corder (1974) กลา่ววา่       

องคค์วามรูเ้ร่ืองขอ้ผดิพลาดของผูเ้รยีนชว่ยใหเ้หน็ภาพของพฒันาการทางภาษา (Linguistic 

development) ซึ่งจะนำาไปสู่ความคิดในการพัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน

ให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับที่ Dulay and others (1982) ระบุว่า การวิเคราะห์

ข้อผิดพลาดเป็นเครื่องมือท่ีสำาคัญสำาหรับผู้สอนและผู้พัฒนาหลักสูตรในการพิจารณาว่า 

ผู้เรียนประสบปัญหาในส่วนใดของภาษาเป้าหมายท่ีกำาลังเรียน (Target language) และ

ความผิดพลาดในลักษณะใดที่ลดความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียน ในการวิเคราะห์

ข้อผิดพลาดทางภาษา นักวิจัยนิยมจำาแนกข้อผิดพลาดออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดระเบียบ

ข้อผิดพลาดและทำาให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ บางรายใช้อนุกรมวิธานข้อผิดพลาด (Error 

Taxonomy) อาทิ ชัชวาล ศรีทอง (2550) ศึกษาเรื่อง “ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา

สเปน: กรณศีกึษาวชิาการเขยีนภาษาสเปนของนักศึกษาไทย” บางรายใช้วธีิประมวลแนวคิด
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ของนักวิจัยคนอื่น ๆ  อาทิ ทัศนีย์ ทานตวณิช (2556) ศึกษาเรื่อง “ข้อผิดพลาดในการเขียน

เชิงวิชาการของนิสิตวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา” 

 แม้นักวิจัยแต่ละคนจะใช้เกณฑ์์หรือแนวคิดในการจัดจำาแนกข้อผิดพลาดต่างกัน                        

แต่ขั้นตอนการวิเคราะห์โดยพื้นฐานไม่แตกต่างกันนัก คือ มักดำาเนินการตามข้ันตอนการ

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) การวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดในการใช้ภาษาของผูเ้รยีนตาม                                                                                                         

ขั้นตอนดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้จากการพูดและการเขียน “ทั้งนี้ความผิดพลาดที่เกิด

จากการพูดนั้น บางครั้งเกิดขึ้นเพราะผู้เรียนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทบทวนภาษาก่อนพูด       

ในขณะที่การเขียนถือเป็นการผลิตทางภาษาที่ผู้เรียนตรวจทานแล้ว ดังนั้น การวิเคราะห์

งานเขียนของผู้เขียนจะทำาให้เห็นความผิดพลาดในการภาษาได้อย่างชัดเจนมากกว่า”               

(ณัฐวดี สุดเสนาะ, 2550: 10) จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยในฐานะผู้สอน

รายวิชาภาษาไทย หมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สังเกต

ว่ามีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำานวนมากใช้ภาษาไทยผิดพลาดและขาดทักษะในการสื่อสาร                                                                                                        

โดยเฉพาะด้านทักษะการเขียน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียน

ของนกัศึกษาอยา่งละเอยีด โดยใช้แนวคิดของผูท้รงคุณวฒิุทางภาษาไทย 5 คน ไดแ้ก ่เปลือ้ง 

ณ นคร (2497) สธุวิงศ ์พงศไ์พบลูย ์(2540) ไขสริ ิปราโมช ณ อยธุยา (2519) พะยอม ทนม ี

(2541) และทศันีย ์ทานตวณชิ (2557) เปน็เกณฑ์จ์ำาแนกขอ้ผดิพลาดและสาเหตขุองขอ้ผดิ

พลาดในการเขียน

 อน่ึง ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจาก “เรียงความ” ของนักศึกษาด้วยพิจารณาว่า 

การเขียนเรียงความเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานที่สำาคัญของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร          

ดงัพบว่า สถานศกึษาบางแหง่ได้บรรจเุรยีงความเปน็วชิาพ้ืนฐานเพือ่ฝึ่กฝ่นการเขยีนอยา่งมี

ประสิทธิผล นอกจากนีใ้นการสอบเขา้ทำางานตามองคก์รภาครฐัและภาคเอกชนตา่ง ๆ  กม็กั

ใช้ข้อสอบประเภทเรียงความเพื่อประเมินทักษะการสื่อสารของผู้สอบ แม้กระทั่งการเขียน

เพื่อกิจธุระในการทำางาน เช่น การสรุปรายงานการประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ ก็ล้วนนำาหลักการเขียนเรียงความไปประยุกต์ใช้ท้ังสิ้น การวิจัยในครั้งนี้เลือกศึกษา

ข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ภาษา เนื้อหา และรูปแบบ     

ตลอดจนวิเคราะห์สาเหตุที่ทำาให้เกิดความผิดพลาดดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข  

ข้อผิดพลาดให้แก่นักศึกษา พัฒนาสื่อการสอน และกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
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ภาษาไทย รวมทั้งนำาไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรของผู้เรียน ซึ่งต้องการผลิต

บัณฑ์ิตที่มีศักยภาพทางภาษาเข้าสู่การแข่งขันในระดับวิชาชีพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษา เนื้อหา และรูปแบบในการเขียน

เรียงความของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษา ด้านเน้ือหา            

และด้านรูปแบบในการเขียนเรียงความของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ       

การสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

แนวคิดและทฤษฎีีที่เกี่ยวข้อง

 1. สว่นประกอบของเรยีงความ เรยีงความมอีงคป์ระกอบ 3 สว่น ไดแ้ก ่คำานำา เนือ้

เรือ่ง และบทสรปุ โดยคำานำาเปน็ส่วนเกริน่เปดิประเดน็ใหผู้อ้า่นทราบว่ากำาลงัจะไดอ้า่นสิง่ใด

และเร้าใหผู้้อา่นสนใจเนือ้หา เนือ้เรือ่งเป็นสว่นสำาคญัทีส่ะทอ้นความรู้ ความคดิและคน้ควา้

ข้อมูลของผู้เขียน ส่วนบทสรุปเป็นการขมวดปมหรือฝ่ากความประทับใจไว้กับผู้อ่าน 

 2. ข้อผิดพลาดในการเขียนในที่นี้ หมายถึง ความบกพร่องในการเขียนเรียงความ

ของนักศกึษาชัน้ปทีี ่1 สาขาวชิาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล คณะมนษุยศาสตรแ์ละ

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) 

วิธิีดำาเนินการวิจัย

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้

 1. ขั�นสำารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

เขียน การเขียนเรียงความ การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก

หอสมุดของมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ  รวมท้ังสืบค้นข้อมูลออนไลน์ เพ่ือนำามาใช้เป็นกรอบความคิด

และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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 2. ขั�นการสร้างกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม

  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 โดยผู้วิจัยได้กำาหนดหัวข้อและประเด็นคำาถาม แบบสอบถาม

แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นคำาถามปลายปิด สอบถามข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา 

ตอนที่ 2 เป็นคำาถามปลายเปิด สอบถามทัศนะของนักศึกษาเก่ียวกับปัจจัยและสาเหตุท่ี

ทำาให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ จากนั้นจึงเสนอให้ผู้เช่ียวชาญทางภาษาไทย                                                                                                     

จำานวน 3 คน ตรวจพิจารณาและแก้ไข แล้วจึงดำาเนินการให้นักศึกษากรอกข้อมูลใน

แบบสอบถาม  

 3. ขั�นรวบรวมข้อมูล มอบหมายให้นักศึกษาที่เรียนในวิชาการใช้ภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารเขียนเรียงความหัวข้อ “ความรู้คือขุมทรัพย์นับอนันต์” กำาหนดความยาว

ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ให้เวลาในการค้นคว้าและเรียบเรียงนอกช้ันเรียน 1 สัปดาห์              

เมือ่ครบกำาหนดจงึรวบรวมเรยีงความไปตรวจขอ้ผดิพลาดในการเขยีน จากนัน้ให้นกัศกึษา

กรอกแบบสอบถามการวิจัยในชั้นเรียน โดยให้เวลา 30 นาที รวบรวมข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถาม เพื่อนำาไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลในลำาดับถัดไป

 4. ขั�นวิเคราะห์ข้อมูล 

  4.1 ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความทั้ง 56 ฉบับ 

ตามกรอบแนวคดิทีก่ำาหนดไว ้ไดแ้ก ่เกณฑ์ก์ารจำาแนกประเภทของขอ้ผดิพลาด และเกณฑ์์

จำาแนกสาเหตุของข้อผิดพลาด บันทึกความถ่ีของข้อผิดพลาด และแปรความถ่ีเป็นค่าร้อยละ 

เพื่อจัดลำาดับข้อผิดพลาดประเภทที่มีความถี่มากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด 

  4.2 วิเคราะห์และบันทึกความถี่ของข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งส่วนที่

เป็นคำาถามปลายปิดและคำาถามปลายเปิด ในรูปตารางสถิติ โดยหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ             

จากน้ันใช้ข้อมูลดังกล่าวพิจารณาประกอบผลการวิเคราะห์ข้อ 4.1 เพื่อสรุปสาเหตุ                                                                                                       

การเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ 

 5. ขั�นสรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ

 นำาเสนอผลการวจิยัดว้ยการพรรณนาวเิคราะห ์ประกอบตารางขอ้มลูเชงิปรมิาณ
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ผลการวิจัย

 1. ข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ

 จากการศกึษาขอ้ผดิพลาดในการเขียนเรยีงความของนกัศกึษาช้ันปีท่ี 1 สาขาวชิา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำานวน 56 ฉบับ 

สรุปได้ดังนี้ 

 

 จากตารางที่ 1 พบข้อผิดพลาดทั้งหมดจำานวน 1,758 ข้อผิดพลาด ดังตารางท่ี 1      

ซึ่งเป็นสถิติจำานวนข้อผิดพลาดทั้งหมดที่พบ จำาแนกเป็นข้อผิดพลาดด้านภาษา 1,574 

ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 89.53 เป็นข้อผิดพลาดท่ีพบมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ข้อผิดพลาด         

ด้านเนื้อหา 140 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 7.97 และข้อผิดพลาดด้านรูปแบบ พบ 44 ครั้ง                             

คิดเป็นร้อยละ 2.50  ในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในประเภทต่าง ๆ ได้ถูกการจำาแนกแยก

ย่อยลงไปอีกให้เห็นละเอียด ซึ่งจะนำามากล่าวถึงดังต่อไปนี้ 

  1.1 ข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษา พบทั้งสิ้น 5 ลักษณะ ดังนี้ 

    1.1.1 ข้อผิดพลาดในการเขยีนสะกดคำา จากการศกึษาพบขอ้ผดิพลาด

ด้านการสะกดคำาร้อยละ 4.84 สามารถแบ่งข้อผิดพลาดทั้งหมดเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 

      1.1.1.1 ข้อผิดพลาดในเรื่องพยัญชนะ พบร้อยละ 2.38 ได้แก่ 

การใช้พยัญชนะผิด ร้อยละ 1.48 เช่น เขียน “การทำางาน” เป็น “การนำางาน” ฯลฯ                   

การขาดตัวพยัญชนะ ร้อยละ 0.51 เช่น เขียน “เกียรติยศ” เป็น “เกีรติยศ” ฯลฯ                

การเพ่ิมตัวพยัญชนะ ร้อยละ 0.34 เช่น เขียน “ทักษะ” เป็น “ทักษณะ” ฯลฯ                                                                                                        

และการวางพยัญชนะผิดตำาแหน่ง 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 

เขยีน “ศลีธรรม” เปน็ “ศลิธรรม” ฯลฯ การเพิม่สระ รอ้ยละ 0.23 เชน่ เขยีน “มาตรฐาน” 

เป็น “มาตราฐาน” ฯลฯ และการวางสระผิดตำาแหน่ง 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

ตำาแหน่ง ร้อยละ 0.17 เช่น เขียน “ประสบการณ์” เป็น “ประสบการ์ณ” ฯลฯ และการใช้

ตัวการันต์ผิด ร้อยละ 0.06 คือ เขียน “ฟิสิกส์” เป็น “ฟิสิกข์” 

     1.1.2 ข้อผิดพลาดในการใช้คำา จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดด้าน

การใช้คำาร้อยละ 55.35 ทั้งนี้สามารถแบ่งข้อผิดพลาดออกเป็น 9 ลักษณะ ได้แก่ การใช้คำา

ฟุ่มเฟอ้ย รอ้ยละ 23.21 การใชภ้าษาพดูในการเขียน รอ้ยละ 11.21 การขาดคำาทีจ่ำาเปน็ใน

ประโยค ร้อยละ 8.53 การใช้คำาผิดความหมาย ร้อยละ 4.49 การใช้สำานวนและการเปรียบ

เทียบผิด ร้อยละ 2.79 การใช้คำาผิดชนิด ร้อยละ 2.16 การใช้คำาชนิดเดียวกันผิดคำา ร้อยละ 

1.99 การใช้คำาที่มีความหมายกว้าง ร้อยละ 0.51 และการใช้คำาไม่สม่ำาเสมอ ร้อยละ 0.46 

  ตัวอย่างที่ 1 การใช้คำาผิดความหมาย

  “ก็จริงอยู่ที่ความรู้ไม่มีวันเน่าเสีย จะติดตัวเราไปตลอดชีวิต”

(ฉบับที่ 2) 

      คำาว่า “เน�าเส่ย” ในประโยคดังกล่าวเป็นการใช้คำาผิดความหมาย 

เนื่องจากโดยปกติคำาว่า เน่าเสีย หมายถึง บูดเน่า เน่าหรือเหม็นเน่า เป็นคำาที่นิยมใช้กับพืช 

สัตว์ หรือแมน่้ำาลำาคลอง ไม่นิยมใช้กับนามธรรมดังเช่น “ความรู้” ดังนั้น ประโยคดังกล่าว

จึงควรเปลี่ยน “เน่าเสีย” เป็น “สูญหาย” อันหมายถึง ไม่ปรากฏ หมดสิ้นไป 

      1.1.3 ข้อผิดพลาดในการแต่งประโยค จากการศึกษาพบ                    

ข้อผิดพลาดในการแต่งประโยคร้อยละ 22.13 สามารถจัดจำาแนกข้อผิดพลาดออกเป็น 

6 ลักษณะ ได้แก่ การจัดบทต่าง ๆ ในประโยคไม่เหมาะสม ร้อยละ 7.96 การขาดส่วน

ประกอบสำาคัญในประโยค ร้อยละ 5.23 การเขียนประโยคยาวเกินไป ร้อยละ 3.58                    

การใช้ประโยคที่มีเนื้อความซ้ำาซ้อน ร้อยละ 3.3 การเรียงคำาเข้าประโยคผิดที่ ร้อยละ 1.59               

และการผูกประโยคไม่จบกระแสความ ร้อยละ 0.46

  ตัวอย่างที่ 2 การใช้ประโยคที่มีเนื้อความซ้ำาซ้อน

    “ความรู้เป็นสิ่งล้ำาค่าราคาสูงที่ใช้เงินซื้อไม่ได้” 

(ฉบับที่ 1)
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        จากตัวอย่างท่ี 2 คำาว่า “สิ�งล�ำาค�า” และ “รัาคาสูง” เป็นคำาท่ีมี  

ความหมายใกล้เคียงกัน เมื่อประกอบเข้ากับส่วนขยาย “ท่ีใช้เงินซ้ือไม่ได้” ส่งผลให้เนื้อ

ความซ้ำาซ้อนและเยิ่นเย้อ จึงควรตัดคำาว่า “ราคาสูง” ออกจากประโยค เพื่อให้ถ้อยคำาใน

ประโยคกระชับชัดเจนขึ้น 

      1.1.4 ข้อผิดพลาดในการใช้โวหาร จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดใน

การใช้โวหารร้อยละ 2.84 จำาแนกข้อผิดพลาดออกเป็น 4 ลักษณะ เรียงลำาดับจากมากไป

น้อย ได้แก่ ข้อผิดพลาดในการใช้อุปมาโวหาร ร้อยละ 1.31 ข้อผิดพลาดในการใช้อธิบาย

โวหาร ร้อยละ 0.74 ข้อผิดพลาดในการใช้บรรยายโวหาร ร้อยละ 0.57 และข้อผิดพลาด

ในการใช้เทศนาโวหาร ร้อยละ 0.23

 ตัวอย่างที่ 3 ข้อผิดพลาดในการใช้อธิบายโวหาร

     “ความรู้คือสมบัตลิ้ำาค่าที่ถ้าไม่แสวงหาก็จะไม่ได้มันมา คือสิ่งท่ีสั่งสมมาจาก

 การศกึษาเลา่เรยีน การคน้ควา้หรอืประสบการณ ์รวมทัง้ความสามารถเชงิปฏบิตัิ

 และทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศท่ีท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งท่ีได้รับ

 มาจากการได้ยิน ได้ฟัง ได้เรียนรู้ การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา

  ความรู้เป็นสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้ คนจนที่มีความรู้ จะใช้ชีวิตยาก ความรูค้ือสมบัติที่

 ไม่มีวันหมด ความรู้สเหมือนการพายเรือสวนทางน้ำา ไม่เพิ่มก็ถอย ความรู้เป็นสิ่ง

 ล้ำาค่าราคาสูง ที่ใช้เงินซื้อไม่ได้แต่ต้องมีความใส่ใจ” 

(ฉบับที่ 1)

    ตัวอยา่งที ่3 ดังกลา่วเปน็เน้ือหาท่ีใช้อธบิายโวหารเพือ่นยิามความหมาย

ของความรู้ อย่างไรก็ตาม การใช้ประโยคขนาดยาวซึ่งประกอบด้วยคำาสันธานจำานวนมาก 

ส่งผลให้คำาอธิบายเยิ่นเย้อ ยากที่จะสรุปความหมายของความรู้ให้ชัดเจนได้ อธิบายโวหาร

ดังกล่าวจึงขาดประสิทธิภาพในการขยายรายละเอียดและสร้างความกระจ่างให้แก่ผู้อ่าน  

      1.1.5 ข้อผิดพลาดในย่อหน้า จากการศึกษาพบข้อผิดพลาดใน

การเขียนย่อหน้าร้อยละ 4.38 จำาแนกข้อผิดพลาดออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ย่อหน้าท่ี

ขาดสัมพันธภาพ ร้อยละ 2.22 ย่อหน้าที่ขาดเอกภาพ ร้อยละ 1.14 และย่อหน้าที่ขาด         

สารัตถภาพ ร้อยละ 1.02
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 ตัวอย่างที่ 4 ย่อหน้าที่ขาดเอกภาพ

  “หากความรู้เปรยีบเหมอืนเปน็ขมุทรพัยอ์นนัต ์ผูค้นคงจะฉลาดมากมาย 

หากเราได้รับความรู้มากมายทั้งชีวิต ชีวิตคนเราเกิดมา 1 ครั้ง ก็ควรได้รับการเรียนรู้หลาย 

ๆ อย่างไม่ใช่การเรียนรู้แค่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นมีโอกาสต้องคว้ามันไว้ อย่าปล่อยให้มัน

ผ่านไป เพราะชีวิตต้องได้รับการเรียนรู้ตลอดเวลา การเรียนรู้เท่านั้นที่เป็นขุมทรัพย์ที่แท้

จริง” 

(ฉบับที่ 5)

       จากตัวอย่างที่  4 เนื้อหาในย่อหน้าดังกล่าวขาดเอกภาพ                

เพราะใจความสำาคัญและส่วนสนับสนุนไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ ช่วงต้นนักศึกษาเสนอ

ความคิดสำาคัญว่า “ควัามรัู้เปรั่ยบเหมือนขุมที่รััพัย์” แต่ส่วนขยายกลับออกนอกเรื่อง       

โดยกล่าวว่า “ผูู้้คนคงฉลาดมาก้หาก้ได้รัับควัามรัู้มาก้มายทัี่�งชู่วิัต” พร้อมทั้งเสนอแนะว่า

คนเราควรได้รับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ฉะนั้นหากมีโอกาสได้เรียนรู้ ควรฉวยโอกาสนั้น

ไว ้จากน้ันในตอนทา้ยจงึวกกลบัมาสรปุวา่ “ก้ารัเรัย่นรัูเ้ปน็ขมุที่รััพัยท์ี่่�แที่จ้รังิ” ทัง้นี ้การที่

ประโยคเปดิและประโยคทา้ยไมส่มัพนัธก์บัสว่นขยาย ยอ่มทำาใหเ้นือ้หาขาดความกลมกลนื

และขาดเอกภาพ  

  1.2 ข้อผิดพลาดด้านเนื้อหา พบ 5 ลักษณะ ดังนี้

     1.2.1 เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับชื่อเรื่อง พบร้อยละ 0.4 จำาแนกข้อผิด

พลาดออกเป็น 4 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ เนื้อหาท่ีเขียนผิดประเด็นหรือไม่สัมพันธ์กับ

ชื่อเรื่อง เพราะการตีความผิด ลักษณะที่สอง คือ เนื้อหาที่สื่อความคิดไม่ชัดเจน ลักษณะที่

สาม คอื เนือ้หาทีใ่หน้้ำาหนกัแกพ่ลความยาวเกนิไป จนพลความนัน้บดบงัประเดน็สำาคญัใน

ชือ่เร่ือง และลกัษณะทีส่ี ่คือ เน้ือหาท่ีเขียนออกนอกเร่ือง เพราะขาดการจัดระเบียบความคิด 

 ตัวอย่างที่ 5 เนื้อหาที่เขียนผิดประเด็นหรือไม่สัมพันธ์กับเรื่อง

               เรียงความเร้่อง ความรู้ค้อขุมทรัพย์นับอนันต์

  ...หากกล่าวถึง การมีจิตใจที่ดีส่งถึงความรู้ท่ีดี ทุกคนคงคิดว่าการมี

 ความรู้ที่ดี ก็ไม่ต้องมีจิตใจที่ดี สำาหรับคนส่วนใหญ่จะลืมในส่วนนี้ไป แต่หารู้ 

 ไมว่า่การมีจิตใจทีด่ ีเปน็การเปดิทาง ความรู้หลายด้าน “ใฝเ่รยีน ใฝรู่ ้ใฝก่ตัญญู

 ใฝ่ความดี”

  ขุมทรัพย์ความรู้ จะอยู่ติดตัวเราไปจนเราสิ้นลมหายใจ ความรู้มิมีผู้ใด

 แย่งชิงความรู้ของใครไปได้ เพราะความรู้คือทรัพย์ที่อยู่ในสมองของตัวเรา 

(ฉบับที่ 12)
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  ข้อความที่ใช้ตัวอักษรพิเศษกล่าวถึงประเด็น “การมีจิตใจที่ดี”               

ซึ่งไม่สอดคล้องกับประเด็น “ควัามรู้ัคือขุมที่รััพัย์นับอนันต์” ที่เป็นชื่อเรื่อง แม้นักศึกษา             

จะอ้างว่า “ก้ารัม่จิตใจที่่�ด่ เป็นก้ารัเป่ดที่าง ควัามรัู้หลายด้าน” แต่มิได้แสดงรายละเอียด

หรือยกตวัอย่างใหเ้ห็นวา่ จิตใจทีดี่จะเปดิทางใหแ้กค่วามรูไ้ดอ้ยา่งไร เนือ้หาดงักลา่วจงึออก

นอกจากประเด็นหลักของเรื่อง เช่นเดียวกับวลีที่ว่า “ใฝ่่เรั่ยน ใฝ่่รัู้ ใฝ่่ก้ตัญญู ใฝ่่ควัามด่”                                 

ซึ่งเป็นเพียงวลีเลื่อนลอย นอกประเด็น และไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง   

    1.2.2 เนื้อหาที่ขาดความชัดเจน พบร้อยละ 2.16 จำาแนกข้อผิดพลาด

เปน็ 4 ลักษณะ ลกัษณะแรก คอื เนือ้หาทีย่ดืยาวและวกวนไปมา ลกัษณะทีส่อง คอื เนือ้หา

ที่สั้นเกินไป ลักษณะที่สาม คือ เนื้อหาที่ลำาดับความคิดที่ไม่เป็นระบบ วกไปวนมา และไม่

ปะตดิปะตอ่กนั และลกัษณะทีส่ี ่คอื เนือ้หาทีป่ระกอบดว้ยคำาท่ีมคีวามหมายกวา้ง ไมรั่ดกมุ 

ทั้งนี้ ลักษณะความบกพร่องทั้งสี่ลักษณะอาจเกิดร่วมกันได้ 

 ตัวอย่างที่ 6 เนื้อหาที่ยืดยาวและลำาดับความคิดไม่เป็นระบบ

      “ความรู ้คอื การเรยีนรูท่ี้เนน้ในการจำาและการรำาลกึไดถ้งึ ความคดิ วตัถ ุหรอื

  ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการฟัง การดู การเห็น หรือ สิ่งต่าง ๆ ที่ผู้อื่น

 ถ่ายทอด เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยคำาจำากัดความ 

 หรือความหมาย และ มาตราฐานต่าง ๆ  ในภาษาอังกฤษน้ัน ความรู้ คือ Knowledge”

(ฉบับที่ 4)

     จากตัวอย่างที่ 6 ความไม่ชัดเจนของเนื้อหาเกิดจากเนื้อหาที่ยืดยาว

เกินไป จนไม่เห็นประโยคใจความสำาคัญ เนื่องจากประโยคส่วนใหญ่เป็นพลความซ่ึงทำา

หน้าที่ขยายคำาว่า “ควัามรัู้” แต่ไม่ชัดเจนพอที่จะเป็น “แก่น” หรือสาระสำาคัญของเร่ืองได้ 

เมือ่ประกอบกับการเรยีบเรยีงความคิดทีไ่มเ่ปน็ระบบ จงึทำาใหเ้นือ้หาดเูยิน่เยอ้ ไมเ่ป็นระบบ

และขาดความชัดเจน  

     1.2.3 เนื้อหาที่ขาดการลำาดับความ พบร้อยละ 2.22 จำาแนกข้อผิด

พลาดเป็น 3 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ เน้ือหาท่ีซ้ำาซ้อนและวกวน ลักษณะท่ีสอง คือ 

เนื้อหาที่ย้อนแย้งและขาดความสมเหตุสมผล และลักษณะท่ีสาม คือ เนื้อหาท่ีไม่ต่อเนื่อง 

ขาดระเบียบ หรือวกไปวนมา 
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 ตัวอย่างที่ 7 เนื้อหาทีซ่้ำาซ้อนและวกวน

     “ความรู้เป็นสิ่งสำาคัญกับชีวิตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัว จะเห็นได้มากว่าบุคคล

 ท่ีมีความรู้น้ันมักประสบความสำาเร็จในชีวิต มากกว่าผู้ท่ีไม่มีความรู้ มักจะมีโอกาส

 มากกว่าเสมอ แล้วอีกทั้งความรู้ ยังทำาให้บุคลิกภายนอกดูดีข้ึน และผู้คนช่ืนชม

  ...ผู้มีความรู้น้ันจะหาทรัพย์สมบัติที่ใดก็ย่อมได้ ถึงจุดท่ีต้องลำาบาก ความรู้ก็จะ

 นำาพาให้ชีวิตไปพบความสำาเร็จได้เสมอ คนมีความรู้ มักจะเห็นโอกาส มากกว่า

 เสมอ คนเราควรหาความรู้ให้มาก ในตอนที่ยังมีโอกาส ซึ่งเนื่องจากความรู้จะทำา

 ให้มีสมบัติโดยไม่รู้ตัว” 

(ฉบับที่ 16)

     จากตัวอย่างที่ 7 การลำาดับความของย่อหน้าดังกล่าวไม่เป็นระเบียบ

และค่อนข้างวกวน สังเกตได้ว่า ความช่วงต้นและความช่วงท้ายกล่าวถึงประเด็นเดียวกัน 

ส่วนขยายเป็นการยกเหตุผลอื่น ๆ มาสนับสนุน โดยเหตุผลท่ียกข้ึนมาไม่ใคร่เป็นระเบียบ

เทา่ใดนัก เนือ้หาบางชว่งจงึซ้ำาซอ้นกนั แสดงวา่นกัศกึษาบกพรอ่งในการจดัลำาดบัความคดิ 

จึงปรากฏเนื้อหาที่วกวนและซ้ำาซ้อนดังกล่าว 

      1.2.4 เนื้อหาที่ขาดการเชื่อมโยงความ พบร้อยละ 2.16 จำาแนกข้อ

ผิดพลาดเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะแรก คือ เนื้อหาท่ีขาดคำาเช่ือม ส่วนลักษณะท่ีสอง คือ 

เนื้อหาที่ใช้คำาเชื่อมไม่เหมาะสม 

  ตัวอย่างที่ 8 เนื้อหาที่ขาดคำาเชื่อม

      “การศกึษาเปน็เรือ่งใหญแ่ละสำาคญัของมนษุย ์คนเราเมือ่เกดิมาก็ได้

 รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้พื้นฐานเบ้ืองต้น พอเข้าเรียนก็เป็น

 หน้าที่ของครูสั่งสอนให้ได้ความรู้และอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือท่ีจะได้

 เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม” 

(ฉบับที่ 9)

     จากตัวอย่างที่ 8 พบว่า ย่อหน้าดังกล่าวขาดความราบรื่น เนื่องจาก

การขาดคำาสนัธานคอยเชือ่มความระหวา่งประโยค กลา่วคอื ประโยคที ่1 และประโยคที ่2 

ขาดคำาเชื่อมแสดงความเป็นเหตุเป็นผล เช่น เพราะฉะนั้น ดังนั้น ฯลฯ  ประโยคที่ 2 และ

ประโยคที ่3 ขาดคำาเชือ่มบอกลำาดบัเวลา เช่น ครัน้ ฯลฯ สง่ผลใหเ้นือ้หาในยอ่หนา้ดงักลา่ว

ดูขาดห้วนและไม่ลื่นไหล 

     1.2.5 เนื้อหาที่ใช้ส่วนขยายบกพร่อง พบร้อยละ 1.02 จำาแนกข้อ

ผิดพลาดเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะแรก คือ เนื้อหาที่ส่วนขยายที่จัดรูปประโยคไม่ดี           

ส่งผลให้เน้ือความไม่ราบรื่น ลักษณะที่สอง คือ เนื้อหาท่ีส่วนขยายใช้คำาไม่เหมาะสม                                                                                                         
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ลักษณะที่สาม คือ เนื้อหาที่ส่วนขยายขาดการลำาดับเนื้อความ ลักษณะท่ีสี่ คือ เนื้อหาท่ี

สว่นขยายไมส่อดคลอ้งกบัใจความสำาคัญ และลกัษณะทีห้่า คอื เนือ้หาทีใ่ช้สว่นขยายเยิน่เยอ้

เกินไป 

  ตัวอย่างที่ 9 เนื้อหาที่ส่วนขยายไม่สอดคล้องกับใจความสำาคัญ

      “การที่เราทุกคนจะต้องมีความรู้ติดตัวนั้นเป็นเรื่องสำาคัญ ไม่ว่าจะ

  ได้ความรู้จากพ่อแม่ คุณครู เพื่อน หรือผู้ให้ความรู้ต่าง ๆ ก็ถือว่าได้

  รู้ที่แตกต่างกันไป แต่หลัก ๆ ในความรู้มักเกิดจากการศึกษา”

 (ฉบับที่ 35)

     จากตัวอย่างที่ 9 พบว่าประโยคใจความสำาคัญท่ีวางไว้ต้นประโยค

กลา่วถงึ “ความสำาคญัของความรู”้ แตส่ว่นขยายกลา่วถงึ “แหลง่ทีม่าของความรู”้ เนือ้หา

ดังกล่าวจึงขาดทั้งเอกภาพและสัมพันธภาพ เนื่องจากส่วนขยายมิได้ทำาหน้าท่ีอธิบายหรือ

สนับสนุนใจความสำาคัญ ทั้งยังบกพร่องในการสร้างความต่อเนื่องระหว่างใจความสำาคัญ

และส่วนขยาย

  1.3 ข้อผิดพลาดด้านรูปแบบ พบ 2 ลักษณะ ได้แก่

         1.3.1 รูปแบบที่มีองค์ประกอบบกพร่อง พบร้อยละ 0.28 แบ่ง

ลักษณะความบกพรอ่งเป็น 2 ลกัษณะ ลกัษณแรก คือ เรยีงความทีม่อีงคป์ระกอบไมช่ดัเจน 

ลักษณะที่สอง คือ เรียงความที่มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 

         1.3.2 รูปแบบที่มีส่วนบกพร่อง พบร้อยละ 2.22 แบ่งลักษณะ

ความบกพร่องเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ เรียงความท่ีท้ังคำานำา เนื้อหา และบทสรุปมีส่วน

บกพรอ่ง เรยีงความทีค่ำานำาและบทสรปุมสีว่นบกพรอ่ง และพบเรยีงความทีม่คีำานำา เนือ้หา               

หรือบทสรุปส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง 

 2. สาเหตุของข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความ

 การศึกษาสาเหตุของข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1     

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      

สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
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 จากตารางที่ 2 พบว่า สาเหตุของข้อผิดพลาดในการเขียนเรียงความท้ังส้ิน 40 ข้อ                                                                                                                   

เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สาเหตุของข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษา พบ 10 ข้อ                                                                                                               

หรือคิดเป็นร้อยละ 50 สาเหตุของข้อผิดพลาดด้านเนื้อหา พบ 7 ข้อ หรือคิดเป็น              

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

รอบคอบและตรวจสอบคำาในการเขียน พบทั้งสิ้นร้อยละ 39.29 จากจำานวนความคิดเห็น

ทัง้หมด นอกจากนี ้เมือ่สอบถามถงึสาเหตุของขอ้ผดิพลาด พบวา่รอ้ยละ 17.67 จากจำานวน                                              

ความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งหมด ระบุว่า ความไม่รอบคอบและขาดความใส่ใจใน

การตรวจทานการเขียนคือสาเหตุความผิดพลาดของตน ท้ังยังพบความคิดเห็นของ

นักศึกษาอีกร้อยละ 5.26 ระบุว่า ความรีบร้อนในการเขียนเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดข้อผิด

พลาดในงานเขียน ข้อผิดพลาดดังกล่าวนำาไปสู่การสะกดคำาผิดโดยไม่สมควร เช่น คำาว่า                                                                                                                  

“ก้ารัที่ำางาน” เขียนเป็น “ก้ารันำางาน” ฯลฯ การเขียนคำาตกด้วยความเร่งรีบ เช่น              

การขาดคำาว่า ควัามรัู้” ในประโยค “เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา” ฯลฯ การใช้คำาไม่

สม่ำาเสมอ อาทิ การใช้สรรพนามไม่สม่ำาเสมอ ในข้อความ “ยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่ เรา

กย็ิง่ได้เปรียบกว่าคนอืน่มากเทา่นัน้ ยิง่คณุพรอ้มทีจ่ะจัดการกบัตนเองมากเท่าไหร ่การเดนิ

ทางของคุณในชีวิตก็ยิ่งง่ายขึ้น” 

            2.1.2 การเขียนผิดเพราะออกเสียงผิด เนื่องจากการเขียนและ

การพดูมคีวามสมัพนัธก์นั หากนกัศกึษาออกเสยีงคำาไมถ่กูตอ้งจนเคยชนิ เมือ่เวลาถา่ยถอด

เสยีงหรอืสะกดคำาจึงเขยีนไมต่รงตามอกัขรวิธ ีเพราะเขยีนคำาตามท่ีตนออกเสยีง เชน่ เขยีน

คำาว่า “ก้ำาไรั” เป็น “ก้ำาไล” เขียนคำาว่า “ฉิบหาย” เป็น “ชูิบหาย” เป็นต้น
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        2.1.3 การมีคลังคำาน้อย จากการสอบถามทัศนะของนักศึกษาเก่ียว

กับประเภทของส่ือท่ีนักศึกษาช่ืนชอบในชีวิตประจำาวันพบว่าส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ือออนไลน์ 

เป็นส่ือท่ีนักศึกษาช่ืนชอบมากท่ีสุด โดยมีนักศึกษาท่ีเลือกส่ือประเภทน้ีถึงร้อยละ 66.07         

ส่ือออนไลน์จึงเป็นท้ังแหล่งคลังคำาสมัยใหม่ แนวเทียบทางภาษา ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้

และแหล่งความคิดท่ีนักศึกษายึดถือ นักศึกษาซ่ึงยังขาดประสบการณ์และขาดความชำานาญ

ในการใช้ภาษา จึงนิยมเลียนแบบหรือจดจำาถ้อยคำาตามท่ีเห็นในโลกออนไลน์ โดยเข้าใจว่า       

การใช้ภาษาดังกล่าวถูกต้อง จนเป็นผลให้การใช้ภาษาบกพร่อง อาทิ การใช้คำาผิดความหมาย 

เช่น การใช้คำาว่า “สะสม” แทนคำาว่า “สั�งสม” ในประโยค “ความรู้ วิชา สติปัญญาท่ีถูกสะสม

มาต้ังแต่เล็กจนโต” ฯลฯ  

          2.1.4 การใช้แนวเทียบผิด สมัยก่อนคำาว่า “หนังสือดี” หมายถึง 

งานเขียนที่ได้รับการยกย่องว่าเขียนดี เนื้อหาดี และมีคุณค่าทางความคิด ทว่า “หนังสือ

ดี” ในปัจจุบัน หมายถึง หนังสือขายดี มียอดจำาหน่ายสูง หรือได้รับความนิยมจากมหาชน 

ทั้งน้ี ข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยขอให้นักศึกษาแต่ละคนแนะนำาหนังสือดีคนละ                    

1 เล่ม พบว่า หนังสือดีอันดับต้น ๆ  ที่นักศึกษาแนะนำา ได้แก่ วรรณกรรมแปลและนวนิยาย           

โดยนกัศึกษารอ้ยละ 21.43 แนะนำาวรรณกรรมแปล ซ่ึงมกัเป็นวรรณกรรมเยาวชนจากตะวัน

ตกและวรรณกรรมจากญี่ปุ่น ขณะเดียวกัน นักศึกษาอีกร้อยละ 21.43 แนะนำางานในกลุ่ม

นวนิยายไทย  โดยมากเป็นจำาพวกนวนิยายพาฝ่ันของสำานักพิมพ์แจ่มใส และนวนิยายแนว

จินตนิมิต (fantasy) ของไทย ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมต่างประเทศ ทั้งนี้ 

พบว่าหนังสือดีในทัศนะของนักศึกษา เป็นงานเขียนที่อยู่ในความนิยมมากกว่าหนังสือ

ชั้นดี วรรณกรรมเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นงานแปล บ้างก็เผยแพร่โดยไม่มีบรรณาธิการตรวจ

สอบ   ส่งผลใหมี้ขอ้ผดิพลาดด้านใชค้ำาปรากฏอยูจ่ำานวนมาก เม่ือนกัศกึษานำาไปใช้เป็นแนว

เทียบ จึงส่งผลให้สะกดคำาผิดหรือใช้คำาผิดพลาด เช่น เขียนคำาว่า “โอก้าส” เป็น “โอก้าศ”                                                     

เพราะใช้แนวเทียบจากคำาว่า “อาก้าศ” เป็นต้น

         2.1.5 การคุ้นชินกับคำาที่เขียนผิดบ่อย ๆ เนื่องจากนักศึกษามัก        

คุ้นชินกับการค้นหาข้อมูลจากโลกออนไลน์ ทั้งยังชอบสื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนาในสื่อ

สังคมออนไลน์ซึ่งมักสนทนากันด้วยภาษาพูด คำาทับศัพท์ คำาสแลง คำาตลาด คำาศัพท์วัยรุ่น 

และบรรดาคำาท่ีไมเ่ปน็ทางการทัง้หลาย โดยไมม่ฝี่า่ยพสิจูนอ์กัษรคอยกลัน่กรองความถูกผดิ 

ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจึงมักเลียนแบบและจดจำาวิธีการใช้ถ้อยคำาแบบผิด ๆ จากสื่อออนไลน์ 

เช่น เขียนคำาว่า “สังเก้ต” เป็น “สังเก้ตุ” เขียนคำาว่า “แอปพัลิเคชูัน” เป็น “แอพัพัิเคชูั�น” 

เป็นต้น
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            2.1.6 ความคุ้นเคยในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน ปัจจุบัน

การสื่อสารที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย ภาษาพูดจึงมี

บทบาทในชีวิตมากกว่าภาษาเขียน นักศึกษาส่วนใหญ่เคยชินกับการพูดผ่านภาษาแช็ต 

(chat) ในห้องสนทนา (chat room) มากกว่าการพูดคุยแบบพบหน้าแม้จะอยู่ใกล้ชิดกัน 

ทั้งนี้ จากการสอบถามนักศึกษาถึงความถี่ในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์พบว่า นักศึกษาร้อย

ละ 100 ใช้สื่อสังคมออนไลน์ทุกวัน กลุ่มที่พบมากที่สุด คือ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการใช้สื่อ

สังคมออนไลน์มากกว่า 5 ช่ัวโมงต่อวัน พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนว่านักศึกษาคุ้นเคยกับ

ภาษาพูดในสือ่สังคมออนไลนม์ากกวา่ภาษาเขยีนทีเ่ปน็มาตรฐาน ภาษาพดูเหลา่นีต้้องการ                    

การตอบกลับไปมาอย่างรวดเร็ว จึงนิยมใช้คำาสั้น ๆ คำาแสดงเสียง อารมณ์ กิริยาอาการ                                 

ใชอ้โีมตคิอน (emoticon) เพือ่สือ่ความหมาย เมือ่นกัศกึษานยิมเสพสือ่ออนไลนเ์ปน็ระยะ

เวลานาน ๆ  จนไมส่ามารถแยกแยะภาษาพดูหรอืภาษาแชต็ออกจากภาษาเขยีน ยอ่มทำาให้

เกิดปัญหาเรื่องการเลือกใช้คำาหรือเรียบเรียงถ้อยคำาในประโยค เช่น การใช้คำาว่า “กึ�น” 

แทนที่จะใช้คำาว่า “ความสามารถ” ในประโยค “การมกีึ๋นในการจัดการสิ่งต่าง ๆ ” เป็นต้น

           2.1.7 การขาดความรู้ด้านการใช้ภาษา บางครั้งเมื่อต้องเขียน 

นักศึกษาไม่แน่ใจว่าเรื่องท่ีตนรู้มานั้นถูกต้องหรือไม่ แต่ก็มิใคร่ใส่ใจในการเลือกสรรคำาท่ี

สอดคล้องกับความต้องการของตน จึงพยายามนำาคำาต่าง ๆ เท่าท่ีคิดได้ในขณะนั้นมาใช้ 

โดยลอกเลียนความคิดจากสื่อต่าง ๆ หรือจากสิ่งที่เคยผ่านหูผ่านตามาปะติดปะต่อกัน 

โดยขาดความรู้ทางภาษา จึงเป็นการด้นความไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้บทต่าง ๆ ในประโยคไม่

เป็นระบบ ไม่สละสลวย ขาดความชัดเจนหรือเยิ่นเย้อ เช่น การใช้คำาเยิ่นเย้อในประโยค                            

“การอยู่ในมหาวิทยาลัย การได้รับความรู้เป็นสิ่งที่จำาเป็น” หรือการใช้กริยาซ้ำาซ้อนใน

ประโยค “เรามาโรงเรียนมาเรียนหนังสือ” ฯลฯ

             2.1.8 การขาดทักษะการเขียน ในปัจจุบันนักศึกษามักถ่ายทอด

ความคิดด้วยการเขียนไม่ดีนักเพราะมีโอกาสฝ่ึกฝ่นน้อย แม้ในการทำาสอบก็ยังช่ืนชอบ

ข้อสอบปรนัยมากกว่าอัตนัย การเขียนเรียงความสั้น ๆ จึงเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่เคย

ได้ฝ่ึกฝ่น ในยามว่างก็มักใช้ไปเพื่อความบันเทิงส่วนตนมากกว่าการอ่านทบทวนตำารา                       

หรือขัดเกลาภาษา ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาจึงมักเรียบเรียงถ้อยคำาของตนอย่างผิดพลาด         

เชน่ การใชค้ำาฟุม่เฟอ้ยในประโยค “พวกคนเหล่าน้ันก็ขวนขวายและพยายามให้ได้ส่ิงเหล่าน้ัน

มา” การเรียงบทกรรมในประโยคผิดที่ “สมัยนี้มีแต่คนคิดว่าความรูไ้ม่จำาเป็นต้องมี” ฯลฯ  

        2.1.9 การขาดทัศนคติที่ดีต่อวิชาและการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง            

จากการสอบถามนักศึกษาเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีวิชาภาษาไทยพบว่านักศึกษาร้อยละ 

51.79  แสดงทัศนะว่าตนชอบเรียนวิชาภาษาไทย ขณะที่นักศึกษาร้อยละ 41.07 ระบุว่า
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ตนรู้สึกไม่ยินดียินร้ายกับการเรียนวิชาภาษาไทย นักศึกษาท่ีแสดงทัศนะว่าไม่ชอบเรียน

วิชาภาษาไทยมี ร้อยละ 3.57 จากจำานวนนักศึกษาท้ังหมด นักศึกษากลุ่มนี้แสดงความ

คิดเห็นในทำานองเดียวกันว่า ที่ไม่ชอบวิชาภาษาไทยเพราะเป็นวิชาที่ “ยาก” และต้อง                              

“คดิเยอะ” ทศันะดังกลา่วสือ่วา่นกัศกึษายงัขาดความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีน ขาดความสามารถ                             

ในการคดิ และขาดแรงจงูใจในการเรียน จงึเปน็เรือ่งยากทีน่กัศึกษาจะฝึ่กฝ่นและหมัน่แกไ้ข                         

ข้อผิดพลาดของตนเอง

            2.1.10 การจงใจเขียนผิด ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม

ของนักศึกษาเรื่องความจงใจในการสะกดคำาผิด พบข้อเท็จจริงที่น่าสนใจว่า มีนักศึกษาถึง

ร้อยละ 78.57 จากจำานวนนักศึกษาทั้งหมด ระบุว่าตนเคยจงใจสะกดผิดหรือใช้คำาผิดใน      

การเขยีนหรอืพมิพ ์ทัง้นี ้นกัศกึษาใหเ้หตผุลในการจงใจสะกดผดิหลายประการ เชน่ สะกด

ผิดเพราะความเร่งรีบและต้องประหยัดเวลาในการพิมพ์ สะกดผิดเพ่ือความบันเทิงและ

อรรถรสในการสือ่สาร สะกดผิดเพราะเกยีจครา้นในการแกไ้ขขอ้ความหรือเกยีจครา้นทีจ่ะ

เปลี่ยนหน้าตัวอักษรในโทรศัพท์มือถือ สะกดผิดเพราะต้องการแสดงความเป็นกันเองกับ                                       

คู่สนทนา สะกดผิดเพราะต้องการใช้คำาตามกระแสสังคม ฯลฯ

  2.2 สาเหตุของข้อผิดพลาดด้านเนื้อหา พบทั้งสิ้น 7 ข้อ ได้แก่   

   2.2.1 ความไม่เข้าใจในเร่ืองท่ีเขียนและไม่ตีความหัวข้อเรื่อง 

เน่ืองจากนักศึกษาได้รับมอบหมายให้เขียนเรียงความ โดยมิได้เลือกหัวข้อด้วยตนเอง          

จึงขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เขียน ลงมือเขียนทั้งที่ยังมิได้ตคีวามหัวข้อให้กระจ่างชัด 

ส่งผลให้การเขียนวกวน จับใจความสำาคัญมิได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 10

      “ความรู้เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ของมนุษย์ ในโลกนี้แต่ละคนจะมี

  ขุมทรัพย์ที่แตกต่างกันออกไปตามความฝั่นของอาชีพท่ีอยากเป็นใน

  อนาคต... แต่สิง่ทีเ่หมือนกนัคือ “คณุธรรม จรยิธรรม” หากไม่มีคุณธรรม 

  จรยิธรรม จะทำาใหไ้ม่ประสบผลสำาเรจ็ในการประกอบอาชีพ เนือ่งจาก

  ขาดคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพของตน ทำาให้ล้มเหลวในการใช้

  ชีวิต ปัจจุบันนั้นคนในสังคมไทยอ่านหนังสือน้อยลงเรื่อย ๆ หัน

  มาสนใจแต่สื่อออนไลน์เห็นได้ในสังคมส่วนใหญ่ชอบก้มหน้าจ้ิมกัน

  แต่โทรศัพท์ จนบางครั้งอาจทำาให้เกิดเหตุร้ายกับตนเองได้เพราะไม่

  ได้สนใจสิ่งที่อยู่รอบกาย...” 

(ฉบับที่ 9)
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         จากตัวอย่างที่ 10 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาไม่เข้าใจในเรื่องที่เขียน

ซ้ำายังตีความผิดพลาด จึงให้น้ำาหนักแก่ส่วนขยายมากเกินไปจนผิดประเด็น เพราะช่ือเรื่อง                                                                                                         

เน้นประเด็น “ความรู้เป็นขุมทรัพย์นับอนันต์” แต่เขียนนอกประเด็น โดยไปกล่าวถึง

คณุธรรมและจรยิธรรมในวชิาชพีและผลกระทบของสือ่ออนไลน ์จนเป็นผลใหใ้จความสำาคญั

ถูกลดความสำาคัญด้วยรายละเอียดที่ออกนอกประเด็นเหล่านั้นแทน

       2.2.2 การไม่จำากัดขอบเขตของเรื่อง ส่งผลให้เนื้อหาท่ีเรียบเรียง

กว้างเกินไป ขาดความชัดเจน และขาดจุดเน้นที่จะทำาให้ผู้อ่านมองเห็นประเด็นสำาคัญ             

ไม่อาจแสดงความลุ่มลึกทางความคิดของตนได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 11 

       “ความรู้ที่ดีจะส่งผลต่อหลายอย่างในอนาคต เป็นการมีสติปัญญา

  ที่ดี มีจิตมุ่งมั่นที่ดี ความรู้ที่ดี สามารถถ่ายทอดความรู้ได้หลายทาง

  ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดี จิตใจที่ดี ส่งผลให้มี ความรู้ที่ดี ก่อนจะมี

  ความรู้ที่ดีต้องมีความตั้งอกตั้งใจในการศึกษา...”

(ฉบับที่ 12)

      จากตัวอย่างที่ 11 นักศึกษากล่าวอย่างกว้าง ๆ ว่า ความรู้ที่ดีย่อม

สง่ผลดตีอ่หลายสิง่ในชวีติโดยมไิดจ้ำากดัขอบเขตใหผู้อ้า่นเหน็วา่ผูเ้ขยีนกำาลงัมุง่อภปิรายถงึ

เรือ่งใด ทัง้ยงักลา่วรวม ๆ   และออกนอกประเด็นทีค่วรกลา่ว จงึขาดจดุเนน้ทีจ่ะทำาใหผู้อ้า่น

มองเห็นประเด็นความคิดของนักศึกษา

        2.2.3 การไม่วางโครงเร่ืองและขาดการจัดลำาดับความคิด                

ส่งผลให้นักศึกษาลืมหัวข้อที่คิดไว้ได้ง่าย เมื่อต้องเขียนเนื้อหายาว จะหลงลืมประเด็น 

เพราะกล่าวหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน จนลำาดับความคิดไม่ถูกว่ากำาลังกล่าวถึงสิ่งใด                             

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 12 

         “...ผูม้คีวามรูน้ัน้จะหาทรพัยส์มบัติท่ีใดกย็อ่มได ้ถึงจดุท่ีตอ้งลำาบาก

  ความรู้ก็จะนำาพาให้ชีวิตไปพบความสำาเร็จได้เสมอ คนมีความรู้ มักจะ

  เห็นโอกาสมากกว่าเสมอ คนเราควรหาความรู้ให้มาก ในตอนที่ยังมี

  โอกาส ซึ่งเนื่องจากความรู้จะทำาให้มีสมบัติโดยไม่รู้ตัว” 

(ฉบับที่ 16)
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         2.2.4 การไม่เชื่อมโยงความ การที่นักศึกษาไม่จัดระเบียบความคิด

ให้ติดต่อกัน ถ่ายทอดได้เพียงว่าตนมีความคิดเช่นไร แต่ไม่สามารถจัดความคิดเหล่านั้นให้

สัมพันธ์กัน ทำาให้เนื้อหาไม่สัมพันธ์กลมกลืน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  ตัวอย่างที่ 13 

       “ขึ้นชื่อว่าความรู้ เราทุกคนล้วนแต่จะต้องมีความรู้อยู่ที่ว่าจะมีมาก

  หรือน้อย ความรู้นั้นเป็นสิ่งสำาคัญกับการดำาเนินชีวิตของเราทุกคน เมื่อ

  เราเป็นเด็ก พ่อแม่ส่วนใหญ่ อยากจะให้ลูกเรียนสูง ๆ เพื่อจะมีความรู้

  ได้เป็นเจ้าคนนายคน ได้มีงานดี ๆ  ตำาแหน่งสูง ๆ  ฉะนั้นแล้วความรู้ล้วน

  แต่มีค่าอันหาค่าเปรียบมิได้” 

(ฉบับที่ 14)

      จากตัวอย่างที่ 13 พบว่า ประโยคแทบทุกประโยคที่นักศึกษาเรียบ

เรียงขาดความต่อเนื่อง เพราะขาดคำาเชื่อมและใช้ถ้อยคำาไม่เหมาะสม ทั้งยังใช้วลีที่เกิน

จำาเป็น อย่างวลี “ขึ้นชื่อว่าความรู้” ต้นประโยคซึ่งตัดทิ้งได้ ภาพรวมของย่อหน้านี้จึงขาด

ความเป็นระเบียบ ทำาให้ผู้อ่านรับรู้เรื่องราวได้ไม่ต่อเนื่อง

          2.2.5 การขยายความไม่กระจ่างชัด เนื่องจากนักศึกษาเขียนเรียง

ความโดยขาดความคดิทีช่ดัเจน ทัง้ยงัไม่รูก้ารปรบัจุดเนน้ความคดิของนกัศกึษาใหก้ระจา่ง

ชัดเจน จึงพยายามนำาความคิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้นมาปะติดปะต่อกันตามความเข้าใจ 

ทั้ง ๆ  ที่ไม่ทราบว่าตนเขียนไปด้วยจุดมุ่งหมายใด จึงใช้ส่วนขยายผิดทำาให้ใจความสำาคัญไม่

กระจ่างชัดและถูกลดความสำาคัญ

        2.2.6 การขาดความสามารถในการคิด ความคิดเป็นแรงผลักดัน

ในการสร้างงานเขียน เพราะฉะน้ัน การเขียนโดยขาดความคิดจะทำาให้ผลงานนั้นขาด

ชีวิตชีวาและขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นักศึกษาบางคนใจร้อน เมื่อได้รับหัวข้อมาแล้ว               

ก็ต้องการจะเขียนให้แล้วเสร็จโดยไว แต่ไม่มีแนวคิดท่ีจะนำาเสนอทั้งยังขาดความพยายาม

ทีจ่ะแสวงหาความรู ้จงึหยบิฉวยเรือ่งราวจากโลกออนไลน์หลายเว็บไซตม์าปะติดปะตอ่กนั 

ส่งผลใหง้านเขยีนเปน็เพยีงการคัดลอกความคดิมานำาเสนอ ทำาใหผ้ลงานขาดคณุคา่ทัง้ดา้น

เนื้อหาและความคิด  

       2.2.7 การขาดจุดมุ่งหมายในการเขียน การเขียนเรียงความโดย

ไม่ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ด้วยนักศึกษาไม่แน่ชัดว่าตนจะกล่าวสิ่งใด ส่งผลให้เนื้อหา                

วกวนหรือออกนอกทิศทางที่ควรจะเป็น ดังนั้นเรียงความท่ีเขียนข้ึนมาขาดเอกภาพและ                     

สารัตถภาพ จึงทำาให้ผู้อ่านไขว้เขวและไม่อาจเข้าถึงสาระสำาคัญของเรื่องที่อ่านได้
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  2.3 สาเหตุของข้อผิดพลาดด้านรูปแบบ พบทั้งสิ้น 3 ข้อ ได้แก่ 

       2.3.1 การขาดการศึกษารูปแบบท่ีถูกต้อง การขาดความเอาใจใส่

และไม่ตระหนักว่ารูปแบบจะช่วยให้การเขียนดีขึ้นอย่างไร คิดเพียงว่ารูปแบบไม่สำาคัญเท่า

เนื้อหา แม้ไม่แบ่งย่อหน้าผู้อ่านก็คงเข้าใจได้ ทว่าในความเป็นจริงรูปแบบย่อมสัมพันธ์กับ

ความคิดของนักศึกษา นักศึกษาที่ไม่ศึกษารูปแบบจะประสบปัญหาอย่างมากในการทำาให้      

ผู้อ่านเข้าใจความคิดของตน การเขียนที่ไม่เป็นสัดส่วน บางย่อหน้าสั้นจนไม่เหลือเนื้อหา 

บางย่อหน้าเขียนติดจนยืดยาว กล่าวถึงหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน หรือวนเวียนย้อนไป

ย้อนมาอยู่แต่เรื่องเดิม ๆ เมื่อรูปแบบไม่สัมพันธ์กับเนื้อหา เรียงความเรื่องนั้น ๆ จึงขาด

ประสิทธิภาพ การอ่านเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบจึงยากและทำาให้ผู้อ่านเบื่อได้           

        2.3.2 การขาดความชำานาญในการเขยีนเรยีงความ การเขยีนเนือ้หา

กบัรปูแบบใหส้อดประสานกนัตอ้งอาศยัความชำานาญในการเขยีน หากเนือ้หาดแีตร่ปูแบบ

ไม่ด ีกเ็หมอืนกบัขนมรสเลศิแตบ่รรจใุนหบีห่อทีไ่มเ่หมาะสม เทา่กบัเปน็การลดทอนคณุคา่

ของขนม ความสมบูรณ์ย่อมไม่เกิดขึ้น หากนักศึกษาด้อยความชำานาญ ไม่วางสัดส่วนผ่าน

โครงเร่ือง ไมจ่ดัลำาดับเรือ่ง หรอืไมท่ราบวา่ควรใชค้ำาใดแทนความคดิของตนเอง ยอ่มไม่อาจ

ทำาให้ผู้อ่านเข้าใจความรู้ ความคิด และความรู้สึกอย่างที่ตนต้องการได้ 

      2.3.3 การไม่เห็นความสำาคัญของรูปแบบ ทัศนคติเป็นสิ่งสำาคัญที่

ทำาให้นักศึกษาเพิกเฉยต่อรูปแบบ นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าการเขียนเรียงความให้ได้ผลดี 

เพียงภาษาดีหรือเนื้อหาดีก็เพียงพอ ทัศนคติเช่นนี้ ทำาให้นักศึกษาไม่เห็นความสำาคัญ

ของการจัดรูปแบบ จึงไม่พยายามศึกษาวิธีการเขียน และไม่ตรวจทานเรียงความก่อนส่ง                    

ส่งผลให้เรียงความที่เขียนไม่อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องหรือมีรูปแบบที่ผิดสัดส่วน 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศกึษาขอ้ผดิพลาดในการเขยีนเรยีงความภาษาไทยของนกัศกึษาชัน้ปท่ีี 1 

สาขาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารสากล คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พบว่ามีประเด็นควรพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้

 ประเด็นที่ 1 ข้อผิดพลาดเรื่องการใช้คำา ข้อผิดพลาดในการใช้คำาเป็นข้อผิดพลาด

ที่พบมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีข้อผิดพลาดในการเลือกใช้คำาและ   

เรียบเรียงคำาอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้คำาฟุ่มเฟ้อย การใช้คำาภาษาพูดในภาษาเขียน       

และการขาดคำาทีจ่ำาเปน็ในประโยค ขอ้ผดิพลาดดังกลา่วสะท้อนความผดิพลาดท่ีตรงข้ามกนั

ของการใช้ภาษาใน 2 ด้าน ด้านหนึ่งคือการเขียนที่เยิ่นเย้อเกินไป อีกด้านหนึ่งคือการเขียน

ที่ห้วนสั้นขาดถ้อยคำาในส่วนสำาคัญ สื่อว่านักศึกษายังขาดความชำานาญและประสบการณ์
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ทั้งความสามารถในการคิด ความรู้ด้านการใช้ภาษาและทักษะการเขียน อันเป็นปัจจัย

ที่นำาไปสู่การใช้คำาที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ทั้งนี้ ข้อผิดพลาดด้านการใช้คำาเป็นฐานแห่ง             

ความผิดพลาดในลักษณะอื่น ๆ ดังนั้น หากประสงค์จะขัดเกลาการใช้ภาษาของนักศึกษา 

ผู้สอนควรให้ความรู้พื้นฐานด้านการใช้คำาให้ถูกต้อง โดยสอนให้นักศึกษาใช้คำาให้ถูกความ

หมาย ถูกชนิด ถูกไวยากรณ์ และถูกบริบท ตลอดจนเน้นการเลือกใช้คำาให้เหมาะสม                                                                                               

โดยเฉพาะในบริบทภาษาเขียนและภาษาเชิงวิชาการ 

 ประเด็นที่ 2 สาเหตุจากการเลือกรับสารของนักศึกษา การเลือกรับสารของ

นักศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญที่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดด้านการใช้คำาในลักษณะต่าง ๆ ข้อมูล

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับสารจากสื่อออนไลน์ไม่น้อยกว่า   

5 ชั่วโมงในแต่ละวัน สื่อออนไลน์จึงเป็นทั้งคลังคำา แนวเทียบทางภาษา แหล่งความรู้และ

แหล่งความคิดที่นักศึกษายึดถือ สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ตัวของนักศึกษา ทั้งเว็บไซต์ที่ให้บริการ

เครือค่ายสังคมออนไลน์ ตลอดจนมหรสพจำาพวกดนตรีและภาพยนตร์ที่นักศึกษาเสพล้วน

ใชภ้าษาพดูและภาษาสนทนาเปน็หลกั ทัง้ยงันยิมใชก้ลุม่คำาทีโ่ดยปกติไม่ควรใชใ้นงานเขยีน

เชิงวิชาการ เช่น คำาหยาบ คำาสแลง ภาษาวัยรุ่น คำาผวน ภาษาปาก คำาภาษาต่างประเทศ 

ฯลฯ หากนกัศกึษายงัคงรบัสารจากสือ่ออนไลน ์และขาดวจิารณญาณในการเลอืกใชข้อ้มลู

จากสื่อให้เกิดประโยชน์ ย่อมส่งผลให้การใช้ภาษาไม่มีประสิทธิภาพ

 ประเด็นท่ี 3 ผู้สอนเลือกใช้การสอนจากสื่อออนไลน์ แนะนำาวิธีการเลือกเนื้อหา

ที่ดีและการใช้ภาษาที่ดีให้แก่นักศึกษา จากการตอบแบบสอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุแห่ง

ความผิดพลาดในการเขียน นักศึกษาร้อยละ 30.36 ระบุว่าการใช้คำาตามสื่อออนไลน์จึง

เปน็สาเหตแุหง่ความผดิพลาดอนัดับหนึง่ ขอ้เทจ็จรงินีส้ือ่วา่แมแ้ตน่กัศกึษากย็งัตระหนกัวา่                                              

การใชส้ือ่ออนไลน์เปน็แหลง่ทีม่าแหง่ความผดิพลาดในการใช้ภาษาของตน ทว่าในอีกนัยหน่ึง

กส็ือ่วา่นักศกึษาคุน้เคยและมทีกัษะในการใชส้ือ่ออนไลนส์งูดว้ยเชน่กนั เพราะฉะนัน้ผูส้อน

ควรเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสด้วยการใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อการสอน เช่น การใช้โปรแกรม     

คาฮั่ทู (Kahoot) สรา้งเกมเพือ่ทดสอบการสะกดคำาและการใช้คำา สอนการตรวจสอบคำาและ

ศัพท์บัญญัติผ่านเว็บไซต์ราชบัณฑ์ิตยสถาน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้สื่อออนไลน์

อย่างถูกทางและช่วยให้นักศึกษามีวิจารณญาณในการเปิดรับสารมากขึ้น
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คุณค่าข่าวสิที่ธิเด็กในส่�อออนไลน์

วัันท่ี่�รัับบที่ควัาม: 2 กั้นยายน 2020

วัันแก้้ไขบที่ควัาม: 5 ตุลาคม 2563

วัันตอบรัับบที่ควัาม: 22 ตุลาคม 2563

บัที่คัดย่อ
 การวิจัยเร่ือง “คุณค่าข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาคุณค่าข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์    

โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าข่าว แนวคิดเก่ียวกับข่าวและการรายงานข่าวสิทธิ

เด็ก มาเป็นกรอบในการศกึษา ซ่ึงผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาโดยการสมัภาษณ์เจาะลึก (In-depth 

Interview) มีแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ กลุ่มคนท่ีทำางานเก่ียวข้องกับสิทธิเด็กหรือ

การรายงานข่าวสิทธิเด็ก 4 กลุ่ม รวมท้ังส้ิน 12 คน ได้แก่ 1) กลุ่มนักวิชาชีพส่ือสารมวลชน 

จำานวน 3 คน 2) กลุ่มนักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน จำานวน 3 คน 3) กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ี

ทำางานในองค์กรภาคประชาสังคมท่ีเป็นตัวแทนด้านสิทธิเด็ก จำานวน 3 คน 4) กลุ่มเด็ก

และเยาวชนท่ีเป็นตัวแทนด้านสิทธิเด็ก จำานวน 3 คน โดยดำาเนินการภายใต้หลักจริยธรรม   

การวิจัยในมนุษย์ท่ีเน้นหลักความเคารพต่อบุคคลอย่างเคร่งครัด

 ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าข่าวเก่ียวกับการนำาเสนอข่าวสิทธิเด็กในส่ือสังคม

ออนไลน์ สามารถใช้คุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าว 10 ประการ ได้แก่ 1. ความรวดเร็ว

หรือความสด 2. ความใกล้ชิด 3. ความเด่น 4. ความผิดปกติ 5. ความสนใจตามปุถุชนวิสัย                      

6. ความขัดแย้ง 7. ความลึกลับหรือมีเง่ือนงำา 8. ผลกระทบ 9. ความก้าวหน้า 10. เพศ 

(มาลี บุญศิริพันธ์, 2550) มาเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกประเด็นข่าวสิทธิเด็กได้ 

แต่ผู้ส่ือข่าวควรจะต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการรายงานข่าว ควรรายงานข่าวในประเด็น

เชิงบวก ไมค่วรนำาเสนอประเดน็เชิงลบ มีวิธีในการนำาเสนอขา่วท่ีปกปอ้งสิทธิเด็ก ไมล่ะเมดิ

เด็ก และนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับเด็กได้ แต่เน่ืองจากข่าวท่ีเก่ียวข้องกับเด็กนับว่าเป็น

ข่าวท่ีมีความอ่อนไหวและละเอียดอ่อน ดังน้ัน คุณค่าข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์ควรมีองค์

ประกอบเพ่ิมอีก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความเป็นประโยชน์ 2. การปกป้องสิทธิเด็ก       

3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. การแก้ไขปัญหา และ 5. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในเชิงบวก

คำาสำาคัญ: คุณค่าข่าว องค์ประกอบข่าว ข่าวสิทธิเด็ก ส่ือออนไลน์

สุรีวัลย์ บุตรชานนท์
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

E-mail: sureewan.b@msu.ac.th
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Abstract
 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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บทนำา

 ส่ือมวลชนมักจะถูกสังคมต้ังคำาถามถึงความเหมาะสมในการรายงานข่าวสิทธิ

เด็ก ซ่ึงหลายข่าวหม่ินเหมท่ี่จะไปละเมดิสิทธิเด็กหรือละเมดิศักด์ิศรีความเปน็มนุษยข์องเดก็    

โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่ือมวลชนมีการรายงานข่าวเก่ียวกับกรณีท่ีเด็ก

นักเรียนหญิงอาย ุ14 ปี และ 16 ปี โรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวัดมุกดาหาร ถูกครูและศิษย์เก่า

ข่มขืนมาเป็นเวลานาน แมว่้าในการรายงานขา่วส่ือไม่ได้ระบุช่ือนามสกุลจริงของเด็กนักเรียน

หญิง ไม่ได้เปิดเผยภาพของเด็กนักเรียนหญิง แต่ส่ือมวลชนก็รายงานข่าวอยา่งละเอียด เช่น 

ระบช่ืุอโรงเรียน ช่ือตำาบล อำาเภอ จังหวัด รวมถงึการใช้คำาบรรยายเน้ือหาขา่ว เช่น “กระทำา

ชำาเราจนสำาเร็จความใคร่คนละ 1 คร้ัง” หรือ “กระทำาชำาเรา แต่ไม่สำาเร็จความใคร่” เป็นต้น 

อีกท้ังมีการใช้คำาท่ีโดดเด่นเพ่ือเรียกความสนใจ ซ่ึงเส่ียงต่อการละเมิดศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ของเด็ก เช่น “5 ครู 2 ลูกศิษย์ข่มขืน-รุมโทรม ด.ญ.วัย 14” “สลดทำาทุกรูปแบบ”                                                                                                    

“สวิงก้ิงในเวลาราชการ” หรือ “ครูห่ืนขยี้กาม” เป็นต้น ซ่ึงการนำาเสนอข่าวในลักษณะดัง

กล่าวน้ีนับเป็นการละเมิดสิทธิเด็ก เน่ืองจากส่ือมวลชนไม่ปกป้องเด็ก ไม่ปกปิดข้อมูลท่ีจะ

เช่ือมโยงไปถึงตัวเด็ก รวมถึงใช้คำาในข่าวท่ีเป็นการซำ้าเติมเด็ก และไม่เคารพศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์ของเด็ก

 จากการรายงานข่าวในลักษณะดังกล่าวน้ีทำาให้สังคมต้ังคำาถามถึงการทำาหน้าท่ี

ของส่ือมวลชนว่าจำาเป็นหรือไม่ท่ีต้องรายการข่าวเก่ียวกับเด็กอย่างละเอียดและเปิดเผย

เช่นน้ี ส่ือมวลชนจำาเป็นท่ีจะต้องระบุช่ือโรงเรียนหรือไม่ เพราะอาจจะทำาให้ประชาชน

ท่ีอยู่บริเวณพ้ืนท่ีน้ันรับรู้ได้ว่าเด็กหญิงผู้ท่ีตกเป็นข่าวคนน้ันคือใคร และจำาเป็นหรือไม่ท่ี

ส่ือมวลชนจะต้องใช้คำาหวือหวาเพ่ือเพ่ิมตัวเลขทางสถิติ (Rating) ซ่ึงคำาเหล่าน้ีอาจจะไป   

ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กได้เม่ือเขาได้อ่านหรือชมการรายงานข่าวดังกล่าว 

 จากเหตุการณ์น้ีองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย หรือ UNICEF Thailand 

(ยูนิเซฟ หรือ องค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ คือองค์กรท่ีเป็นผู้นำาในด้านการ          

ส่งเสริมและปกป้องสิทธิเด็ก ซ่ึงดำาเนินงานอยูใ่น 190 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย) ได้ออก

แถลงการณ์ประณามถึงกรณีดังกล่าว เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 โดยในแถลงการณ์

มีข้อความตอนหน่ึงท่ีกล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนในการปกป้องสิทธิเด็กว่า            

“...ส่ือมวลชนต้องร่วมกันปกป้องสิทธิ ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และความเป็นส่วนตัวของ

เด็ก กระบวนการทำาข่าวและการรายงานข่าวต้องคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและ

ต้องไม่ทำาร้ายหรือซำ้าเติมเด็ก ยูนิเซฟขอให้ส่ือมวลชนปกป้องอัตลักษณ์ของเด็กและหยุด

การขุดคุ้ยข้อมูลส่วนตัวของเด็ก ตลอดจนป้องกนัการแบ่งฝั่กฝ่่ายในสงัคมจากกรณท่ีีเกิดข้ึน 

ความสนใจของมวลชนอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อความพยายามในการดำาเนินชีวิตต่อไป
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ของเด็ก ซ่ึงผลพวงดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส่ือมวลชน ยูนิเซฟขอเรียกร้อง

ให้สาธารณชนปฏิบัติเช่นเดียวกันเพ่ือร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กท่ีตกเป็นผู้เสียหาย...” 

(แถลงการณข์องยูนิเซฟต่อเหตุการณ์ข่มขืนนักเรียนหญิงในจมุกดาหาร สืบค้นจาก unicef.

org/Thailand/th/press-releases/แถลงการณ์ของยูนิเซฟต่อเหตุการณ์ข่มขืนนักเรียน

หญิงในจมุกดาหาร)

 จากแถลงการณ์ดังกล่าวจะเหน็ได้ว่า องค์การยนิูเซฟแห่งประเทศไทย เรียกร้อง

ให้เด็กไม่ควรท่ีจะต้องเผชิญกับความรุนแรง รวมถึงการปกป้องเด็กจากการรายงาน

ข่าวท่ีต้องไม่ทำาร้ายหรือซำ้าเติมเด็ก แต่ในภาพรวมกลับพบว่าการนำาเสนอข่าวของ

ส่ือมวลชนยังขาดการคำานึงถึงสิทธิเด็กและพบว่ามีการละเมิดสิทธิเด็กอยู่เสมอ นอกจาก

น้ียังมีอีกหน่ึงกรณีตัวอย่างซ่ึงเกิดข้ึนในช่วงไล่เล่ียกัน โดยวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563                                   

“น้องชมพู่” เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ได้หายตัวออกไปจากบ้านพัก ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีหมู่บ้านกกกอก                                

ตำาบลกกตูม อำาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และภายหลังพบว่าเสียชีวิตอยู่บนเขา                                          

จนกระท่ังเวลาล่วงเลยไปเกือบ 5 เดือน ก็ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายหรือคล่ีคลายคดี    

ได้เลย (ข้อมูล ณ วันท่ี 2 ตุลาคม 2563) เร่ืองราวการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของ                                                                                                                     

น้องชมพู่กลายเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจของคนในสังคม เน่ืองจากมีคุณค่าข่าวในเร่ือง         

ความลึกลับมีเง่ือนงำา ความผิดปกติ และความขัดแย้ง ซ่ึงไม่สามารถระบุการเสียชีวิตหรือ

ตามหาฆาตกรได้ แต่ส่ิงท่ีตามมาภายหลังจากการนำาเสนอข่าวการเสียชีวิตของน้องชมพู่ 

กลับกลายเป็นการนำาเสนอชีวิตของลุงพล หรือนายไชย์พล วิภา ซ่ึงเป็นลุงของน้องชมพู่      

จนก่อให้เกิด ความนิยมในตัวนายไชย์พล มีการบริจาคเงินเพ่ือสร้างบ้านให้ มีคนแต่ง                      

เพลงให้ จนสุดท้ายนายไชย์พลและภรรยาก็ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์หรือผู้นำาเสนอในการโฆษณา

สินค้าต่าง ๆ  ในขณะท่ีขา่วสืบคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่อย ๆ  หายออกไปจากส่ือมวลชน 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงคุณค่าข่าวเก่ียวกับการนำาเสนอข่าวนายไชย์พล กลับพบว่ามีเพียง                                                                                                     

องค์ประกอบในด้านความสนใจตามปุถุชนวิสัยของมนุษย์เท่าน้ัน 

 ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาถึงคุณค่าข่าวสิทธิเด็กท่ีพบในส่ือออนไลน์ปัจจุบัน โดยภาพ

รวมจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นคุณค่าข่าวในด้านความผิดปกติ ความสนใจตามปุถุชนวิสัย         

เร่ืองเพศ และความลึกลับมีเง่ือนงำา แต่ผู้วิจัยต้ังข้อสงสัยว่าสำาหรับข่าวท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก

มันควรมีคุณค่าข่าวอย่างไรจึงสมควรท่ีจะนำาเสนอเป็นข่าว ซ่ึงคุณค่าข่าวมีความสำาคัญต่อ

การคัดเลือกข่าวท่ีจะมานำาเสนอ เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการเลือกนำาเสนอ

ข่าวของบรรณาธิการหรือผู้ส่ือข่าว 

 ดังท่ี เสริมสิริ นิลดำา (2555) ระบุ ว่า พัฒนาการของ “คุณค่าข่าว”                      

เร่ิมจาก Walter Lippmann เป็นคนแรกท่ีอ้างถึงคำาว่า News Values ว่าเป็นคุณลักษณะ 
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(property) ของเหตุการณ์หน่ึง ๆ ท่ีกำาหนดให้ตัวมันเองมีความน่าจะเป็นข่าวได้ ขณะท่ี 

Golding และ Elliott (1999) เสนอนิยามง่าย ๆ  ไม่ซับซ้อนของคุณค่าข่าวว่า “เป็นคุณภาพ

ของเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือการประกอบสร้างข้ึนของนักข่าว ผู้ซ่ึงทำาการช้ีนำาถึงส่ิงท่ีมีหรือ

ไม่มีอยู่ในข่าว” ส่วน Debatin (2002) นิยามว่า “เป็นเกณฑ์์ในการเลือกข่าว การเข้าใจถึง

กฎเกณฑ์์ท่ีใช้ควบคุมคัดกรองประเภทของเร่ืองท่ีส่ือมวลชนให้ความสนใจ” ซ่ึงหลักคุณค่า

ข่าว (News Values) หลักการพิจารณาข่าว (News Judgment) หรือองค์ประกอบของ

ข่าว (News Factors or News Elements) เป็นคำาท่ีใช้เรียกเหตุผลสำาคัญท่ีอยู่เบ้ืองหลัง

การเลือกเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ มาเป็นข่าว (Falkerts and Lacy, 2004)

 การประเมินคุณค่าข่าวเป็นส่ิงสำาคัญท่ีผู้ส่ือข่าวและบรรณาธิการจำาเป็นต้อง

ใช้เพ่ือพิจารณาถึงคุณค่าของข่าวว่าสมควรได้รับการนำาเสนอต่อสาธารณชนหรือไม่ ดังท่ี    

สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2545) ระบุว่า ผู้ส่ือข่าวส่วนใหญ่มักได้รับคำาแนะนำา และได้รับการมอบ

หมายงานข่าว (assignment) จากบรรณาธิการข่าวเก่ียวกับส่ิงท่ีจะเป็นข่าว ดังน้ัน ภายใต้

เวลาท่ีมีให้พอ ๆ กันในการส่ือข่าว ข่าวท่ีได้รับการรายงานในส่ือมวลชนหลาย ๆ ข่าว จึงมี

ความคล้ายคลึงกัน โดยท่ัวไปบรรณาธิการข่าวมักมีทัศนะเก่ียวกับข่าวว่า ข่าวคือข่าวสาร

อันเป็นบางส่วนของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงได้รับหยบิยกข้ึนมา และข่าวเป็นข้อมูลข่าวสารท่ี

สามารถตอบสนองความตอ้งการให้กับผู้คน ท่ีต้องการใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำาเนิน

ชีวิต การนำาเสนอข่าวคือการพิจารณาคัดเลือกเหตุการณ์บางเหตุการณ์ท่ีผิดปกติไปมาก ๆ 

(so unusual) และมีความจำาเป็นอย่างสูงต่อสาธารณชน (so necessary) ท้ังน้ี ผู้ส่ือข่าว

และบรรณาธิการจะอาศัยปัจจัยบางประการว่าส่ิงใดควรเป็นข่าวให้เป็นตัวช้ีวัด ซ่ึงตัวช้ีวัด

เหล่าน้ันเรียกกันว่า “คุณค่าของข่าว” (the news worthiness)  

 ดังน้ัน จากประเดน็ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นท่ีมาท่ีทำาใหผู้้วิจัยสนใจศกึษาถึงคุณค่า

ของข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์ ว่าในการนำาเสนอข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์ควรมีคุณค่า

ข่าวหรือองค์ประกอบข่าวอย่างไร และอะไรคือปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าว

สิทธิเด็กในส่ือออนไลน์

วัตถุประสงค์การวิจัย

      1. เพ่ือแสวงหาคุณค่าข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์

      2. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์
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เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

 ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าข่าว แนวคิดเก่ียว

กับข่าวและการรายงานข่าวสิทธิเด็ก มาเป็นกรอบในการศึกษา โดย “ข่าวสิทธิเด็ก” ในท่ีน้ี 

หมายถึง การรายงานข่าวท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิของเด็ก 4 ประการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

เด็ก หรือ Convention on the Rights of the Child (CRC) ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ

สิทธิพ้ืนฐานของเด็กโดยตรง ได้แก่ 1. การห้ามเลือกปฏิบัติต่อเด็ก และการให้ความสำาคัญ

แก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 2. การกระทำาหรือการดำาเนินการท้ังหลายต้องคำานึงถึง

ประโยชน์สงูสุดของเด็กเป็นอันดับแรก 3. สิทธิในการมีชวีติ การอยูร่อด และการพัฒนาทาง

ด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และ 4. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก (คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550) ซ่ึงสิทธิพ้ืนฐานเหล่าน้ีจะเป็นแนวทางในการรายงานข่าวท่ี

ผู้ส่ือข่าวควรจะคำานึงถึงเพ่ือส่งเสริมสิทธิเด็ก 

 ท้ังน้ี จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่ามีงานวิจัยท่ีเก่ียว

กับประเด็นคุณค่าข่าวในส่ือมวลชน ดังน้ี

 วิโรจน์ ศรีหิรัญ (2560) ศึกษาเร่ือง “คุณค่าข่าวของส่ือมวลชนไทยในยุค

วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อคุณค่าข่าวของส่ือมวลชน

ไทยในยุคการหลอมรวมส่ือวารสารศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีทัศนคติต่อ

คุณค่าข่าวของส่ือมวลชนไทยโดยรวมทุกด้านในระดับดี ท้ังน้ี เห็นด้วยมากท่ีสุดใน

ประเด็น “ความรับผิดชอบต่อสังคมควรเป็นคุณค่าข่าวรูปแบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน” และเห็น

ด้วยน้อยท่ีสุดในประเด็น “คุณค่าข่าวเปล่ียนแปลงด้วยตัวเอง ไม่มีปัจจัยใดท่ีส่งผลท้ังส้ิน”                         

การทดสอบสมมติฐานพบประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ประชาชนท่ีมีอายุ 40-49 ปี อาชีพ                                                                                            

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือน 30,001-50,000 บาท และการศึกษาสูงกว่า  

ปริญญาตร ีเห็นด้วยกับคุณค่าข่าวรูปแบบใหมม่ากกวา่ประชาชนท่ีมลัีกษณะทางประชากร

อ่ืน ๆ  อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงคุณค่าข่าวรูปแบบใหม่น้ันได้แก่ กระแสโลก

ออนไลน์และประโยชน์สาธารณะ นอกจากน้ียังพบด้วยว่าการหลอมรวมของส่ือมวลชนและ

ความทันสมัยของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าวในยุคน้ี

 เสริมศิริ นิลดำา (2558) ศึกษาเร่ือง “หลักคุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสุขอนามัย

และอันดับความสมควรเป็นข่าวขององค์ประกอบดังกล่าว กรณีศึกษาคือวิกฤตการณ์                   

ไข้หวัดนก ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของข้อมูลท่ีมีคุณค่าควรเป็นข่าวในวิกฤตการณ์      

ไข้หวัดนก องค์ประกอบของข้อมูลท่ีมีคุณค่าควรเป็นข่าวมี 9 องค์ประกอบ เรียงลำาดับจาก
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มากไปน้อย ได้แก่ 1) องค์ความรู้เก่ียวกับโรค 2) ความเส่ียง 3) การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ   

4) ปรากฏการณ์รายวัน 5) ภูมิปัญญาชาวบ้าน 6) การเยียวยา 7) ผลกระทบ 8) ภูมิหลังของ

โรคระบาด และ 9) ความขัดแย้ง ส่วนองค์ประกอบด้านคุณลักษณะการนำาเสนอท่ีมีคุณค่า

ควรเป็นข่าวมีท้ังหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความรวดเร็วในการนำาเสนอ มี 2 องค์ประกอบ       

2) ระดับการให้รายละเอียดของข้อมูล มี 2 องค์ประกอบ 3) ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง    

มี 1 องค์ประกอบ 4) ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล มี 4 องค์ประกอบ และ 5) แหล่งท่ีมาของ

ข้อมูลแต่ละประเภท มี 3 องค์ประกอบ

 เสริมศิริ นิลดำา (2550) ศึกษาเร่ือง “คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม”              

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคมและ

อันดับความสมควรเป็นข่าวขององค์ประกอบดังกล่าว โดยศึกษาในวิกฤตการณ์ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของข้อมูลท่ีมีคุณค่าควรเป็นข่าวใน

วิกฤตการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี 8 องค์ประกอบเรียงลำาดับจากมากไปน้อย ได้แก่                            

1) การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 2) ความสันติสุข  3) การตรวจสอบ 4) ผลกระทบ 5) ความรู้สึก             

6) ปรากฏการณ์รายวัน 7) ภูมิหลังของวิกฤตการณ์ และ 8) ความขัดแย้ง ส่วนองค์ประกอบ

ด้านคุณลักษณะการนำาเสนอท่ีมคุีณค่าควรเปน็ข่าวมีท้ังหมด 5 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ความรวดเร็ว

ในการนำาเสนอ มี 3 องค์ประกอบ 2) ระดบัการใหร้ายละเอยีดของขอ้มูล มี 3 องคป์ระกอบ 

3) ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง มี 1 องค์ประกอบ 4) ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูลมี                                                                                                                 

5 องค์ประกอบ และ 5) แหล่งท่ีมาของข้อมูลแต่ละประเภทมี 7 องค์ประกอบ

 ศุภรัศม์ิ ฐิติกุลเจริญ (2560) ศึกษาเร่ือง “คุณค่าข่าวในการนำาเสนอของ

ส่ือมวลชนไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรม

การเปิดรับข่าวจากส่ือมวลชนและความต้องการเปิดรับข่าวจากส่ือมวลชน กับคุณค่า

ข่าวในการนำาเสนอของส่ือมวลชน พบว่า 1) ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจัย

ส่วนบุคคล  ด้านเพศและด้านอาชีพต่างกัน มีการประเมินคุณค่าข่าวในการนำาเสนอของ

ส่ือมวลชนไทยแตกต่างกัน 2) ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าว

จากส่ือมวลชนด้านส่ือท่ีนิยมเปิดรับ ช่วงเวลาท่ีใช้ในการเปิดรับ และด้านระยะเวลาในการ

เปิดรับต่างกัน มีการประเมินคุณค่าข่าวในการนำาเสนอของส่ือมวลชนไทยแตกต่างกัน และ                                                                                                             

3) ความต้องการเปิดรับข่าวจากส่ือมวลชนของประชาชนในกรุงเทพมหานคร                                          

มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง กับการประเมินคุณค่าข่าวในการนำาเสนอของ

ส่ือมวลชนไทย  
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 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นพบว่ามีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับประเด็นคุณค่า

ข่าวในส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คุณค่าข่าวของส่ือมวลชนไทยในยุควารสารศาสตร์

คอนเวอรเ์จนซ์ คุณค่าข่าวในการนำาเสนอของส่ือมวลชนไทย คุณค่าข่าวทางสขุอนามยั และ

คุณค่าข่าวในภาวะวิกฤตทางสังคม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคุณค่าข่าวเป็นเร่ืองสำาคัญสำาหรับการ

ทำางานของส่ือมวลชน รวมถึงมีความสำาคัญต่อแวดวงวิชาการด้านส่ือสารมวลชน เน่ืองจาก

เป็นแนวทางการพิจารณาและเป็นตัวกำาหนดว่าข่าวใดจะถูกเลือกมานำาเสนอ แต่ท้ังน้ีการ

ศึกษาเร่ืองคุณค่าข่าวในเชิงวิชาการยงัไม่มีการศึกษาถึงหลักคุณค่าข่าวของการรายงานขา่ว

สิทธิเด็ก โดยเฉพาะข่าวสิทธิเด็กท่ีปรากฏในส่ือออนไลน์ ซ่ึงนับว่าเป็นช่องทางการรายงาน

ข่าวท่ีไม่ใช่การส่ือสารทางเดยีวหรือ One-way Communication แตเ่ป็นรูปแบบของการ

ส่ือสารสองทางหรือ Two-way Communication ท่ีผู้รับสารสามารถแสดงความคิดเห็น 

(Comment) ต่อข่าวน้ัน ๆ และสามารถเข้าไปกดถูกใจ (Like) กดแบ่งปัน (Share) ข้อมูล

ออกไปได้อย่างกว้างขวาง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาต่อยอดเพ่ือแสวงหาคุณค่าข่าวสิทธิ

เด็กในส่ือออนไลน์ว่าควรจะเป็นอย่างไร คุณค่าข่าวรูปแบบเดิมมีความเหมาะสมกับการ

รายงานข่าวสิทธิเด็กหรือไม่ และคุณค่าข่าวสิทธิเด็กรูปแบบใหม่ในส่ือออนไลน์ควรจะเป็น

อย่างไร และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าวคืออะไร

วิธีิดำาเนินการวิจัย

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาคุณค่าข่าวสิทธิเด็กในส่ือสังคม

ออนไลน์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการสัมภาษณ์

เจาะลึก (In-depth Interview) ซ่ึงมีรายละเอียดการศึกษาดังน้ี

 1. แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย

 แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาจะเป็นแหล่งข้อมูลบุคคล เก็บข้อมูลภาคสนามโดย

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ท่ีทำางานเก่ียวข้องกับสิทธิเด็ก โดยทำาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี

การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังน้ี

 1) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ กลุ่มคนท่ีทำางานเก่ียวข้องกับสิทธิเด็กหรือ

การรายงานข่าวสิทธิเด็ก โดยดำาเนินการภายใต้หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ท่ีเน้นหลัก

ความเคารพตอ่บุคคล เนน้หลักคุณประโยชนแ์ละไม่ก่อให้เกิดอันตราย โดยแบง่เป็น 4 กลุ่ม 

รวมท้ังส้ิน 12 คน ได้แก่ 

      (1) กลุ่มนักวิชาชีพส่ือสารมวลชน จำานวน 3 คน 

      (2) กลุ่มนักวิชาการด้านส่ือสารมวลชน จำานวน 3 คน
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     (3) กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีทำางานในองค์กรภาคประชาสังคมท่ีเป็น

ตัวแทนด้านสิทธิเด็ก จำานวน 3 คน 

      (4) กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเป็นตัวแทนด้านสิทธิเด็ก จำานวน 3 คน 

 2. เคร่้องม้อท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลสำาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิง

ลึกก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-structure interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยจัดทำาข้ึนโดย

ประกอบไปด้วยคำาถามเก่ียวกับ 1) คุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าวท่ีพบในการรายงาน

ข่าวสิทธิเด็ก 2) คุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าวรูปแบบเดิมมีความเหมาะสมกับข่าวสิทธิ

เด็กหรือไม่ อยา่งไร 3) คุณค่าข่าวหรอืองคป์ระกอบขา่วสิทธิเด็กรูปแบบใหมใ่นส่ือออนไลน์

ควรจะเป็นแบบใด เพราะเหตุใด และ 4) ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าว

สิทธิเด็กในส่ือออนไลน์เป็นอย่างไร   

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังน้ี

 1) ผู้วิจัยจัดทำาแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกก่ึงมีโครงสรา้ง (Semi-structure interview) 

 2) ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลท่ีทำางานเก่ียวข้องกับสิทธิเด็ก

หรือการรายงานข่าวสิทธิเด็ก เพ่ือเตรียมเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

 3) ผู้วิจัยลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มตัวอย่างท้ัง 12 คน

 4) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มบุคคลท่ีทำางานเก่ียวข้องกับ

สิทธิเด็กหรือการรายงานข่าวสิทธิเด็ก โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-

structure interview) ผู้วิจัยจะนำาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่ีได้ไปวิเคราะห์ว่าคุณค่าข่าว

หรือองค์ประกอบข่าวเก่ียวกับการนำาเสนอข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์ควรจะเป็นอย่างไร 

คุณค่าข่าวรูปแบบเดิมมีความเหมาะสมกับข่าวสิทธิเด็กหรือไม่ และคุณค่าข่าวสิทธิเด็ก     

รูปแบบใหม่ในส่ือสังคมออนไลน์ควรจะเป็นแบบใด เพราะเหตุใด

ผลการวิจัย

 คุณค่าข่าวสิทธิิเด็กในส่้อออนไลน์ 

 คุณค่าข่าวหร้อองค์ประกอบข่าวท่ีพบในการรายงานข่าวสิทธิิเด็ก
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 จากผลการศึกษาพบว่า คุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าวท่ีพบในการ

รายงานข่าวสิทธิเด็กบนส่ือออนไลน์สามารถพบองค์ประกอบข่าวท้ัง 10 องค์ประกอบ                        

(มาลี บุญศิริพันธ์, 2550) ได้แก่ 1. ความรวดเร็วหรือความสด 2. ความใกล้ชิด                              

3. ความเด่น 4. ความผิดปกติ 5. ความสนใจตามปุถุชนวิสัย 6. ความขัดแย้ง                                                                                                          

7. ความลึกลับหรือมีเง่ือนงำา 8. ผลกระทบ 9. ความก้าวหน้า 10. เพศ โดยองค์ประกอบ

ข่าวท้ัง 10 องค์ประกอบน้ี ใช้สำาหรับการพิจารณาคุณค่าข่าวว่าข่าวน้ันมีคุณค่าต่อผู้รับสาร

อย่างไร ซ่ึงมีรายละเอียดของการศึกษาองค์ประกอบท่ีมีคุณค่าข่าวสิทธิเด็ก ดังน้ี

 1. ความรวดเร็วหรือความสด (immediacy/timeliness) ข่าวทุกประเภทจะ

ต้องมีองค์ประกอบในด้านความรวดเร็วหรือความสดเป็นพ้ืนฐาน เน่ืองจากเป็นคุณสมบัติ

พ้ืนฐานเบ้ืองต้นของข่าวท่ีจะต้องนำาเสนอด้วยความรวดเร็ว สดใหม่ เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใน

ปัจจุบัน 

 2. ความใกล้ชิด (proximity) ประเด็นข่าวเด็กจะได้รับความสนใจในเร่ือง      

ความใกล้ชิดค่อนข้างมาก เพราะ “เด็ก” เป็นบุคคลใกล้ตัวของทุกคน เป็นบุคคลท่ีคนใน

สังคมให้ความเอาใจใส่ ดูแล เม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนกับเด็กก็จะได้รับความสนใจจากสังคม 

เพราะจะเกิดความเช่ือมโยงทางความคิดว่า “หากเป็นลูกเรา หลานเรา” หรือ “ดีนะท่ีไม่ใช่

ลูกเรา หลานเรา” เป็นต้น 

 3. ความเด่น (prominence) ประเด็นเร่ืองความเด่น สามารถพบในข่าวเด็กได้

เช่นกัน เช่น เด็กเก่ง เด็กท่ีมีความสามารถ อย่างไรก็ตาม ประเด็นเร่ืองความเด่นบางคร้ังก็

ไม่ได้เป็นการนำาเสนอข่าวเชิงบวกสำาหรับเด็กเสมอไป เช่น ประเด็นเก่ียวกับลูกนักการเมือง

ในชว่งท่ีบรรยากาศการเมอืงเปน็ไปในเชิงลบ ก็มีการนำาเสนอขา่วท่ีละเมดิสิทธิเด็กท่ีเป็นลูก

นักการเมืองเช่นกัน

 4. ความผิดปกติ (unusualness) ส่วนใหญ่ข่าวท่ีใช้องค์ประกอบเร่ืองความผิด

ปกติในข่าวเด็ก มักอยู่ในรูปของข่าวความเจ็บป่วย ความพิการ ความผิดปกติทางร่างกาย

หรือจิตใจของเด็ก  

 5. ความสนใจตามปุถุชนวิสัย (human interest) ข่าวทุกประเภทจะต้อง

มีองค์ประกอบในด้านความสนใจของมนุษย์เป็นพ้ืนฐาน แต่เม่ือเป็นเร่ืองของเด็ก ผู้คน                               

จะให้ความสนใจมากยิ่งข้ึน เพราะเด็กเป็นบุคคลท่ีคนในสังคมให้ความเอาใจใส่ดูแล                                  

เม่ือเกิดเหตุการณ์ข้ึนกับเด็ก จะได้รับความสนใจ สืบเน่ืองมาจากคุณค่าข่าวเร่ืองความใกล้ชิด 

 6 .  ความขัดแย้ ง  (conflict )  ในข่าวเ ด็กพบประเด็น น้ี เช่นกัน เช่น                                   

ข่าวเด็กทะเลาะกัน หรือข่าวเด็กใช้ความรุนแรงต่อกัน 

 7. ความลึกลับหรือมีเง่ือนงำา (mystery/suspense) มักพบในข่าวเด็กท่ีถูก

กระทำาความรุนแรง หรือเป็นเหยือ่ในคดีอาชญากรรมต่าง ๆ 
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 8. ผลกระทบ (consequence) พบในข่าวท่ีเด็กถูกกระทำา หรือข่าวอุบัติเหตุ

ต่าง ๆ หรือข่าวการศึกษา หรือนโยบายท่ีกระทบต่อตัวเด็กหรือการดูแลเด็ก 

 9. ความก้าวหน้า (progress) ส่วนใหญ่พบในประเด็นท่ีคล้ายกับองค์ประกอบ

เร่ืองความเด่น คือข่าวเด็กเก่ง ข่าวเด็กมีความสามารถ หรือการพัฒนาศักยภาพของเด็ก  

แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนัก 

 10. เพศ (sex) เร่ืองเพศพบเห็นบ่อยในข่าวเด็ก ท้ังในประเด็นเร่ืองการตกเป็น

เหยื่อความรุนแรง หรือแม้แต่ประเด็นชู้สาวระหว่างเด็กกับเด็ก หรือเด็กกับผู้ใหญ่ รวมถึง

ประเด็นเพศทางเลือกของเด็กด้วย

 ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างการนำาเสนอข่าวจากส่ือมวลชนในประเด็น “ครูทำาร้าย

เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล” ในช่วงปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงมีการนำาเสนอคลิป

วิดีโอจากกล้องวงจรปิดของห้องเรียนทำาให้สังคมได้เห็นการกระทำาท่ีไม่เหมาะสมของครู

โรงเรียนดังกล่าว และเม่ือมีการสอบสวนขยายผลต่อปรากฏว่ามีครูอีกจำานวนมากท่ีทำาร้าย

นักเรียนเช่นกัน ซ่ึงหากประเมินคุณค่าของข่าวน้ีพบว่ามีคุณค่าข่าวหลายองค์ประกอบ 

ได้แก่ “ความรวดเร็วหรือความสด” ส่ือมวลชนมีการรายงานข่าวเกาะติดสถานการณ์อย่าง

ต่อเน่ืองด้วยความรวดเร็ว “ความใกล้ชิด” ข่าวน้ีเป็นข่าวท่ีส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองท่ี

มีลูกหลานอยู่ในวัยเรียน เน่ืองจากมีความรู้สึกร่วมว่าหากเป็นลูกหลานเราจะเป็นเช่นไร                                        

“ความเด่น” ประเด็นน้ีมีความโดดเด่นเป็นท่ีจับตาของสังคมว่าจะเกิดการแก้ไขปัญหา

อย่างไร “ความผิดปกติ” ข่าวน้ีมีองค์ประกอบในเร่ืองความผิดปกติเน่ืองจากปกติแล้วครู

มีหน้าท่ีให้ความรู้ อบรมส่ังสอน และมคีวามเมตตาตอ่นักเรียนโดยเฉพาะนกัเรียนช้ันอนบุาล

ท่ียังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เท่าท่ีควร แต่การท่ีครูทำาร้ายเด็กอย่างรุนแรงจึงเป็น                                                                                           

ความผิดปกติของสังคม “ผลกระทบ” นับว่าการนำาเสนอข่าวในประเด็นครูทำาร้ายนักเรียน

มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อสังคม ท้ังในเร่ืองของโครงสร้างการศึกษาไทย คุณภาพของครู                      

การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และเร่ืองสุขภาพจิต เป็นต้น “ความสนใจตามปุถุชนวิสัย” และ 

“ความขัดแย้ง” ประเด็นข่าวในลักษณะน้ีมักจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่าง

ยิ่ง เน่ืองจากเป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีมักจะอยากรู้เร่ืองของบุคคลอ่ืน รวมถึงมีประเด็น

เร่ืองความขัดแย้งร่วมระหว่างครูและนักเรียน ยิ่งเป็นการกระตุ้นให้สังคมมีความสนใจต่อ

ประเด็นข่าวน้ีมากยิ่งข้ึน 

 ท้ังน้ี การนำาเสนอข่าวดังกล่าวน้ีสามารถมองได้หลายมิติ เช่น ด้านดี เป็นการ

กระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาครูทำาร้ายนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องดูแลบุตรหลานของ

ตนเองให้ดีมากข้ึน สังคมเกิดการแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้างในเร่ืองของการตรวจสอบ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและใบอนุญาตทำาการสอน ซ่ึงพบว่าครูท่ีทำาร้ายนักเรียนส่วน



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

ปีที่
� 7

 ฉ
บับั

ที่� 
1 

(ก
.ค

. 6
4 

- 
ธ.
ค.

 6
4)

120

ใหญ่น้ันไม่มีใบอนุญาตท้ังสองชนิด ส่วนด้านลบ การเปิดเผยคลิปวิดีโอในห้องเรียนท่ีเห็น

ภาพเด็กถูกทำาร้าย ซ่ึงบางคลิปเห็นใบหน้าของเด็กชัดเจน ก็อาจจะสุ่มเส่ียงต่อการละเมิด

สิทธิเด็ก และส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็กเม่ือพวกเขาเติบโตได้ 

 ความเหมาะสมของคุณค่าข่าวหร้อองค์ประกอบข่าว 10 องค์ประกอบ          

กับการรายงานข่าวสิทธิิเด็ก 

 จากผลการศึกษา พบว่า คุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าว 10 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1. ความรวดเร็วหรือความสด 2. ความใกล้ชิด 3. ความเด่น 4. ความผิดปกติ                     

5. ความสนใจตามปุถุชนวิสัย 6. ความขัดแย้ง 7. ความลึกลับหรือมีเง่ือนงำา 8. ผลกระทบ                      

9. ความก้าวหน้า 10. เพศ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2550) มีความเหมาะสมอยู่แล้วสำาหรับใช้

เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกประเด็นข่าวสิทธิเด็กท่ีมีความน่าสนใจและเหมาะสม        

แต่ผู้ส่ือข่าวควรจะต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการรายงานข่าว มีการคัดเลือกประเด็นข่าว

ท่ีมีคุณค่ากับสังคมมากกว่าความเร็ว ความเด่น ความผิดปกติ หรือความน่าสนใจ ควรจะ

เป็นประเด็นท่ีประชาชนในสังคมทราบแล้วเกิดการแก้ไขปัญหา และมีวิธีในการนำาเสนอ

ข่าวท่ีปกป้องสิทธิเด็ก ไม่ละเมิดเด็ก และนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับเด็กได้จริง มีมุม

มองใหม่ ๆ ในการนำาเสนอให้ข่าวมีคุณค่ามากข้ึน มีความถูกต้อง เท่ียงตรง นำาเสนอข่าวใน

ประเดน็ด้านบวก หากเปน็ประเด็นด้านลบก็ไม่ควรนำาเสนอ เน่ืองจากการนำาเสนอดงักล่าว              

อาจละเมิดสิทธิเด็ก ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและตัวเด็ก รวมถึงประเด็นของเน้ือหาข่าว

กับพาดหัวข่าวท่ีต้องสอดคล้องกัน เป็นข้อเท็จจริง และเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของ

เด็ก ซ่ึงผู้ส่ือข่าวจำาเป็นต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการนำาเสนอ 

 คุณค่าข่าวหร้อองค์ประกอบข่าวสิทธิิเด็กในส่้อออนไลน์

 แม้ว่าคุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าว 10 องค์ประกอบ (มาลี บุญศิริพันธ์, 

2550) มีความเหมาะสมอยูแ่ล้วสำาหรับใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกประเด็นข่าว                                                

สิทธิเด็ก แต่ผู้ส่ือข่าวควรจะต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการรายงานข่าว เพียงแต่ต้องนำา

เสนอในประเด็นเชิงบวก ไม่ควรนำาเสนอประเด็นเชิงลบ มีวิธีในการนำาเสนอข่าวท่ีปกป้อง

สิทธิเด็ก ไม่ละเมิดเด็ก และนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาให้กับเด็กได้ เน่ืองจากประเด็นข่าว

ท่ีเก่ียวข้องกับเด็กนับว่าเป็นข่าวท่ีมีความอ่อนไหวและละเอียดอ่อน ซ่ึงผลการศึกษา                                                                                       

องค์ประกอบท่ีมีคุณค่าข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์ พบว่า การรายงานข่าวท่ีเก่ียวข้องกับ

เด็กควรมีคุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าวเพ่ิมข้ึนอีก 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 
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 1) ความเป็นประโยชน์ 

 ส่ือมวลชนควรจะคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำาคัญ โดยยึดหลักการ

รายงานข่าวตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ Convention on the Rights of the 

Child (CRC) เพ่ือเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก รวมถึงการรายงานข่าวท่ีเคารพ

ต่อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กโดยตรงด้วยเช่นกัน เพ่ือให้เด็กท่ีตกเป็นข่าวได้รับประโยชน์

สูงสุด แตห่ากการนำาเสนอขา่วน้ันเด็กไม่ได้รับประโยชนก็์ไม่ควรนำาเสนอ ส่ือมวลชนจะตอ้ง

นำาเสนอข่าวท่ีเป็นประโยชน์ต่อเด็ก โดยเฉพาะเด็กท่ีตกเป็นข่าว หากเด็กในข่าวไม่ได้รับ

ประโยชน ์ไม่ได้รับการปกปอ้งสิทธิท่ีเพียงพอจะทำาใหเ้ขาใช้ชีวิตหรือเติบโตได้อยา่งปกติสุข 

ข่าวน้ันไม่ควรเป็นข่าว แม้จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมได้มากเพียงใดก็ตาม หรือถ้าต้องการ

นำาเสนอข่าวท่ีเป็นอุทาหรณ์จริง แต่ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์ของเด็กได้ ข่าวน้ันต้อง

ไม่ปรากฏตัวเด็กท้ังภาพและข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงตัวเด็กได้ และหากข่าวน้ันไม่เป็น

ประโยชน์ต่อสังคมก็ไม่ควรนำาเสนอเช่นกัน 

 2) การปกป้องสิทธิิเด็ก 

 ส่ือมวลชนต้องนำาเสนอข่าวท่ีไม่ละเมิดสิทธิเด็ก มุ่งเน้นการส่งเสริมสิทธิเด็ก     

และปกป้องสิทธิเด็ก ท้ังการปกป้องเด็กจากส่ือมวลชน และปกป้องเด็กจากปฏิกิริยาตอบ

กลับของผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 3) ความคิดสร้างสรรค์

 ส่ือมวลชนควรจะมีความคิดสร้างสรรค์ต่อการนำาเสนอข่าวเด็กในมุมมองใหม่     

ซ่ึงควรมีการคัดเลือกข่าวท่ีมีคุณค่าหรือมีองค์ประกอบท่ีนำาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการนำา

เสนอข่าว ด้วยการนำาเสนอในมุมมองใหม่ เพ่ือนำาไปสู่ทางออกให้กับสังคม เช่น สร้างสรรค์

การเล่าเร่ืองมุมมองใหม่ท่ีเป็นทางออกให้กับสังคมหรือสังคมได้รับประโยชน์จากการรู้ข่าว

น้ัน มากกว่าการนำาเสนอแค่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแล้วจบไป เพราะไม่เช่นน้ันคนท่ีได้รับผลก

ระทบมากท่ีสุดก็คือเด็กท่ีตกเป็นข่าว 

 4) การแก้ไขปัญหา

 ส่ือมวลชนควรมีการคัดเลือกข่าวท่ีมคีณุค่าข่าวหรือมีองค์ประกอบท่ีนำาไปสู่การ

ช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม เช่น การนำาเสนอข้อมูลหรือเน้ือหาท่ีเป็นทางออกของสังคมหรือ

นำาเสนอวธีิการแกไ้ขปัญหา ยกตวัอยา่ง กรณข่ีาวเดก็โดนขม่ขืน ส่ือมวลชนไมน่ำาควรนำาเสนอ

แค่ว่าเด็กโดนข่มขืนอยา่งไร วิธีการใด ท่ีไหน มีความน่าสงสารเพยีงใด แตส่ื่อมวลชนตอ้งนำา

เสนอไปถึงทางออกของปัญหาและการแก้ไขปัญหาเด็กถูกข่มขืนว่าสังคมต้องจัดการและ

แก้ไขเร่ืองน้ีอย่างไร หรือนำาเสนอตัวอย่างขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีแก้ไขปัญหาได้สำาเร็จ 

ท้ังน้ี เหตุการณ์น้ันไม่ควรถูกขยายรายละเอียดจนกระท่ังไปทำาร้ายเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กท่ี

เป็นเหยือ่ เป็นพยาน หรือเป็นผู้ต้องหา 
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 5) การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในเชิงบวก 

 ส่ือมวลชนควรสง่เสริมพัฒนาการเดก็ในเชิงบวก ด้วยการนำาเสนอขา่วท่ีมีคุณค่า

ข่าวหรือองค์ประกอบท่ีนำาไปสู่ประเด็นหรือเร่ืองราวเชิงบวก เช่น เด็กทำาความดี หรือเด็กได้

รับรางวัล เป็นต้น เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กับเด็กคนอ่ืน ๆ  ต่อไป เพราะในปัจจุบันข่าวเด็ก

ส่วนใหญ่มักจะเป็นข่าวในด้านลบ ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมพัฒนาการของเด็กด้วยการนำาเสนอ

ข่าวเชิงบวกให้มีจำานวนเพ่ิมมากข้ึน และเกิดความสมดุลของปริมาณข่าวท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก

ท้ังในประเด็นด้านลบและด้านบวก

 ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าวหร้อองค์ประกอบข่าวสิทธิิ

เด็กในส่้อออนไลน์

 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าว

หรือ       องค์ประกอบข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์ คือ ความรวดเร็วของการนำาเสนอ

ข่าวบนส่ือออนไลน์ท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภูมิทัศน์ส่ือ ซ่ึงทำาให้คุณค่าข่าวต้อง

เปล่ียนแปลงตามไปด้วย โดยส่ือออนไลน์มักจะแข่งขันกันท่ีความเร็ว แต่การรายงานข่าว

ท่ีรวดเร็วน้ันอาจจะทำาร้ายผู้ตกเป็นข่าวได้ หากส่ือมวลชนไม่ได้คิดอย่างถ่ีถ้วน แต่ในขณะ

เดียวกันหากสามารถหาแงมุ่มท่ีดีในการนำาเสนอจะกลายเปน็การปอ้งกัน ซ่ึงในการนำาเสนอ

ควรเป็นประเด็นท่ีนำาไปสู่การป้องกัน ไม่ใช่ลงรายละเอียดท่ีทำาร้ายเด็ก ทำาร้ายครอบครัว               

หรือคนรอบข้างของเด็ก 

 นอกจากน้ี ผู้ส่ือข่าวและบรรณาธิการอาจจะขาดการกล่ันกรองในเร่ืองความถูกต้อง 

เน่ืองจากการแข่งขันของส่ือออนไลน์ท่ีเกิดข้ึน จึงเกิดการรายงานข่าวท่ีเส่ียงต่อการละเมิด

สิทธิเด็ก อีกส่วนหน่ึงคือการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์เป็นรูปแบบการส่ือสารแบบสองทางหรือ 

Two-way communication จึงเกิดปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social 

Media) ท่ีเข้าไปแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินผู้ท่ีตกเป็นข่าวในทางท่ีไม่ดีและไม่รับผิดชอบ

ต่อสังคม และทำาให้ผู้ท่ีตกเป็นข่าวได้รับผลกระทบ 

 อีกหน่ึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าวสิทธิ

เด็กในส่ือออนไลน์ มี 3 ส่วน คือ 1. ส่ือมวลชน ท้ังส่ือวิชาชีพและนักข่าวพลเมืองท่ัวไป       

2. ผู้รับสาร และ 3. กลไกภาคประชาสังคมท่ีทำางานเก่ียวกับสิทธิเด็ก ซ่ึงส่ือมวลชนควร

ยึดม่ันจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักและมีความรู้เก่ียวกับสิทธิเด็กมากพอท่ีจะใช้ในการ

รายงานข่าวเก่ียวกับเด็ก และมีความกล้าท่ีจะไม่ยึดติดกับการแข่งขันหรือโหนกระแส                                                                                                      

สร้างตัวเลขทางสถิติโดยใช้เด็กเป็นเคร่ืองมือ คำานึงถึงเด็กในฐานะผู้ท่ีมีศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์รวมถึงกลไกภาคประชาสังคมท่ีทำางานเก่ียวกับสิทธิเด็ก เป็นกลุ่มท่ีมีพลังใน                     
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การจับจ้อง ท้วงติง ตักเตือนการทำาหน้าท่ีของส่ือ ท้ังส่ือวิชาชีพ และส่ือพลเมือง เพ่ือไม่ให้

เกิดการละเมิดสิทธิเด็ก ขณะเดียวกันก็ใช้ฐานะความเป็นผู้รับสารท่ีมีพลังในการปรับทิศทาง

การเปิดรับข่าวเก่ียวกับสิทธิเด็กให้ผู้รับสารกลุ่มอ่ืนเป็นไปในทางท่ีเหมาะสม คำานึงถึงสิทธิ

เด็กมากกว่าความบันเทิงหรือกระแสดราม่า

 นอกจากน้ี ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าว

สิทธิเด็กในส่ือออนไลน์ ยังมีประเด็นเร่ืองส่ือไม่มีความรู้เก่ียวกับการรายงานข่าวสิทธิเด็ก

มากพอจนก่อให้เกิดข่าวลวง (fake news) มีวิธีการรายงานข่าวและสัมภาษณ์ไม่ถูกต้อง 

ไม่เคารพสิทธิเด็ก และไม่คำานึงถึงจรรยาบรรณ อีกท้ังส่ือยังทำาหน้าท่ีไม่เต็มท่ี นำาเสนอข่าว

ตามกระแส แต่ยังไม่ได้รายงานข่าวในมุมมองใหม่ ๆ ท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงขอสรุปผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังภาพท่ี 1

แสดงดังภาพท่ี 1 สรุปผลการศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจัย
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 จากภาพท่ี 1 จะเห็นได้ว่าคุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าวท่ีพบในการรายงาน

ข่าวสิทธิเด็กบนส่ือออนไลน์สามารถพบองค์ประกอบข่าวท้ัง 10 องค์ประกอบ ได้แก่        

(มาลี บุญศิริพันธ์, 2550) 1. ความรวดเร็วหรือความสด 2. ความใกล้ชิด 3. ความเด่น         

4. ความผิดปกติ 5. ความสนใจตามปุถุชนวิสัย 6. ความขัดแยง้ 7. ความลึกลับหรือมีเง่ือนงำา 

8. ผลกระทบ 9. ความก้าวหน้า และ 10. เพศ ซ่ึงมีความเหมาะสมอยูแ่ล้ว แต่คุณค่าข่าว

เก่ียวกับการนำาเสนอข่าวสิทธิเด็กในส่ือสังคมออนไลน์ ควรมีองค์ประกอบเพ่ิมอีก                  

5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. ความเป็นประโยชน์ 2. การปกป้องสิทธิเด็ก 3. ความคิดสร้างสรรค์ 

4. การแก้ไขปัญหา และ 5. การส่งเสริมพัฒนาการเด็กในเชิงบวก 

 ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคณุค่าข่าว คือ 1. ความรวดเร็วของการนำา

เสนอข่าวบนส่ือออนไลน์ 2. ส่ือขาดการกล่ันกรองความถูกต้อง 3. ส่ือไม่มีความรู้เก่ียวกับ

การรายงานข่าวสิทธิเด็ก 4. ส่ือยึดติดกับการแข่งขันและการเพ่ิมตัวเลขทางสถิติ (Rating) 

5. กลไกภาคประชาสังคมมีพลังในการจับจ้องส่ือ และ 6. ผู้รับสารคำานึงถึงสิทธิเด็กมากกว่า

ความบันเทิงหรือกระแสดราม่า

อภิปรายผลการวิจัย

 การวิจัยเร่ือง “คุณค่าข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน์” มีประเด็นอภิปรายถึงมุมมอง

ท่ีมีต่อส่ือมวลชนและสังคม ดังน้ี 

 ความรวดเร็วของส่้อออนไลน์: ปัจจัยหลักของการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าว

 ประเด็นท่ีค้นพบจากผลการวิจัยในเร่ืองของปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงคุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบข่าวสิทธิเด็กในส่ือออนไลน ์คือ ความรวดเร็วของ

การนำาเสนอข่าวบนส่ือออนไลน์ท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของภูมิทัศน์ส่ือ ซ่ึงทำาให้

คุณค่าข่าวต้องเปล่ียนแปลงตามไปด้วย โดยส่ือออนไลน์มักจะแข่งขันกันท่ีความเร็ว แต่การ

รายงานข่าวท่ีรวดเร็วน้ันอาจจะทำาร้ายผู้ตกเป็นข่าวได้ สอดคล้องกับ มาลี บุญศิริพันธ์ 

(2550) อธิบายว่า อินเทอร์เน็ตยังมีคุณสมบัติท่ีเป็นจุดเด่นชัดเจนคือ เป็นส่ือท่ีสามารถ

ตอบโต้กับผู้รับสารได้ทันที (interactive media) แตกต่างจากส่ือวารสารศาสตร์ประเภทอ่ืน 

คุณสมบัติดังกล่าวกลายเป็นดาบสองคมท่ีกำาลังเป็นประเด็นปัญหาจริยธรรม ความรับผิด

ชอบในประชาคมอินเทอร์เน็ตท่ียากจะควบคุมได้ท้ังผู้ส่งและผู้รับสาร ฉะน้ัน ผู้รับสารต้อง

เพ่ิมความระมัดระวังการรับส่งสารทางอินเทอร์เน็ต โดยต้องตระหนักรู้ถึงผลดีและผลร้าย

ท่ีแฝ่งมากับเน้ือหาท่ีไม่พึงปรารถนาด้วย 
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 ท้ังน้ี วิโรจน์ ศรีหิรัญ (2560) ศึกษาเร่ือง “คุณค่าข่าวของส่ือมวลชนไทยในยุค

วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์” ผลการวิจัยพบว่า คุณค่าข่าวรูปแบบใหม่ ได้แก่ กระแสโลก

ออนไลน์และประโยชน์สาธารณะ นอกจากน้ียังพบด้วยว่าการหลอมรวมของส่ือมวลชนและ

ความทันสมัยของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าวในยุค

วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ซ่ึงสอดคล้องกับท่ีผู้วิจัยค้นพบว่าความรวดเร็วของการ

รายงานข่าวบนส่ือออนไลน์ อันเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงเม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

เจริญก้าวหน้าข้ึน ก็เป็นอีกหน่ึงปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณค่าข่าวเช่นกัน

ดังน้ัน หากส่ือมวลชนขาดการกล่ันกรองความถูกต้องของข้อมูลอย่างถ่ีถ้วน แต่กลับไปมุ่ง

เน้นท่ีความรวดเร็ว การรายงานข่าวน้ันก็จะส่งผลให้ผู้ท่ีตกเป็นข่าวได้รับผลกระทบ

 ผลกระทบของเด็กท่ีตกเป็นข่าว: สู่สิทธิิท่ีจะถูกล้มบนโลกออนไลน์

 อีกประเด็นหน่ึงท่ีพบจากผลการวจัิยคือเด็กท่ีตกเป็นข่าว ไม่ว่าจะเป็นเหยือ่หรือ

ผู้กระทำาก็ตาม สมควรท่ีจะได้รับสิทธิท่ีจะถูกลืม (Right to be forgotten) น่ันคือการลบ

ข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีเด็กอาจจะไดรั้บผลกระทบออกจากโลกออนไลน ์เน่ืองจากเม่ือพวกเขาเหล่าน้ัน

เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเคยถูกนำาเสนอเป็นข่าวบนโลกดิจิทัลอาจจะย้อนกลับ

มาทำาร้ายเด็กได้ ซ่ึงยุกต์กฤต กัณฑ์มณี (2562) ระบุว่า สิทธิท่ีจะถูกลืม หมายถึง สิทธิของ

ปัจเจกบุคคลในการลบหรือร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลท่ีไม่มีความสำาคัญหรือไม่มี

ประโยชน์ ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปโดยเจ้าของข้อมูลเองหรือบุคคลท่ีสาม และแม้

การเผยแพร่จะกระทำาไปโดยชอบด้วยกฎหมาย บุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก็ยงัคงมีสิทธิเช่น

ว่าน้ัน โดยสิทธิท่ีจะถูกลืมน้ันเป็นสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการควบคุมข้อมูลส่วน

บุคคลของตนเอง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถขอใหผู้้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลลบข้อมูล

ส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เม่ือข้อมูลส่วนบุคคลน้ันไม่มคีวามจำาเป็น

หรือไม่มีความสำาคัญต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว 

 ดังน้ัน เด็กท่ีตกเป็นข่าวจึงสมควรท่ีจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว 

โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่บนอินเทอร์เน็ตเก่ียวกับการกระทำาความผิดทางอาญาใน

อดีตหรือข้อมูลท่ีถกูกระทำาต่าง ๆ  เม่ือตกเป็นเหยือ่ ซ่ึงในภายหลังผู้กระทำาผิดได้รบัโทษและ

พ้นโทษ หรือเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อได้รับการเยียวยาจนหายดีแล้ว ข้อมูลเหล่าน้ันสมควรท่ีจะ

ถูกลบออกไปจากโลกออนไลน์ แต่ก็ต้องมีข้อควรระวังในการลบเช่นกัน เพราะการลบข้อมูล

เดิมออกไปแล้ว อาจจะมีผลกระทบอ่ืน ๆ ได้ เช่น การทำาข่าวปลอม (Fake News) ข้ึนมา

แทน ซ่ึงสอดคล้องกับ ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล (2563) ได้ให้ข้อเสนอแนะในคู่มือการรายงาน

ข่าวสิทธิเด็กบนส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือให้ “สิทธิท่ีจะถูกลืม (Right to be forgotten)”       
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ได้รับการผลกัดันให้เกิดข้ึนในประเทศไทยเพ่ือปกปอ้งคุ้มครองสทิธิและประโยชนสู์งสุดของ

เด็ก โดยเสนอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการนำาเสนอข้อมูลและสืบค้นข้อมูลทาง

อินเทอร์เน็ตท้ังภาครัฐและเอกชน ควรมีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดกระบวนการ

ท่ีเด็กและผู้ปกครองสามารถเข้าถึงและใช้สิทธิได้ง่าย รวมท้ังระมัดระวังผลกระทบท่ีจะ     

ตามมา เช่น ข่าวปลอม ข่าวลวง ตลอดจนสิทธิด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 

(right to information) เสรภีาพในการแสดงออก (freedom of expression) และเสรภีาพ

ของส่ือมวลชน (freedom of the press) และประโยชน์สาธารณะ     

 ท้ังน้ี หากประเทศไทยสามารถผลกัดันสิทธิท่ีจะถกูลืม (Right to be forgotten) 

ให้เกิดข้ึนได้จริง จะช่วยให้สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิและประโยชน์สูงสุดของเด็กได้    

และจะช่วยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนท้ังต่อจิตใจและร่างกายของเด็กท่ีตกเป็นข่าว

 ปกป้องสิทธิิเด็ก: จากการรายงานข่าวของส่้อพลเม้องและปฏิิกิริยาตอบกลับ

ของผู้ใช้ส่้อสังคมออนไลน์

 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง เกิดการรายงานข่าวผ่าน

ส่ือออนไลน์ ซ่ึงไม่เพียงแต่ผู้ส่ือข่าวหรือส่ือมวลชนท่ีสามารถทำาการรายงานข่าวได้เท่าน้ัน 

แต่ประชาชนท่ีเป็นพลเมืองท่ัวไปก็สามารถทำาการรายงานข่าวผ่านส่ือสังคมออนไลน์           

ได้เช่นกันในฐานะของส่ือพลเมืองหรือนักข่าวพลเมือง ดังน้ัน ส่ิงท่ีสังคมจะช่วยกันปกป้อง          

สิทธิเด็กได้ น่ันคือ การส่งเสริมให้ส่ือพลเมืองทำาการรายงานข่าวสิทธิเด็กอย่างถูกต้อง          

ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก ปกป้องสิทธิเด็ก และไม่ทำาให้เด็กท่ีตกเป็นข่าวได้รับผลกระทบ 

 ดังท่ี เทียนทิพย์ เดียวก่ี และบุหงา ชัยสุวรรณ (2560) ได้ทำาการศึกษาเร่ือง 

“จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนำาเสนอข่าวเด็กผ่านส่ือสังคมออนไลน์” ซ่ึงผลการศึกษา

ส่วนหน่ึงพบว่า นักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่ มีการยอมรับแนวทางจริยธรรมในการนำาเสนอ

ข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านส่ือสังคมออนไลน์และมีความคิดเห็นว่าแนวทางจริยธรรม

ดังกล่าวมีประโยชน์ 

 ดังน้ัน หากส่ือพลเมืองหรือนักข่าวพลเมืองมีการยอมรับและใช้แนวทางจริยธรรม

ในการนำาเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และมีความรู้ความเข้าใจ

ต่อการรายงานข่าวเด็กอยา่งแท้จริง ก็จะช่วยให้ส่ือพลเมืองสามารถรายงานข่าวเด็กได้อยา่ง

ถูกต้อง ไม่ละเมิดสิทธิเด็ก นับเป็นการช่วยส่งเสริมและปกปอ้งสิทธิเด็กจากการรายงานขา่ว

ของส่ือพลเมืองอีกทางหน่ึง   
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 นอกจากส่ือมวลชนและส่ือพลเมืองท่ีทำาการรายงานข่าวแล้วส่งผลกระทบต่อ

เด็กท่ีตกเป็นข่าวแล้ว ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการแสดงความคิดเห็น 

(Comment) การแบ่งปัน (Share)  และการกดถูกใจ (Like) ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเด็ก

ท่ีตกเป็นข่าวได้เช่นกัน เน่ืองจากปฏิกิริยาตอบกลับดังกล่าวอาจจะไปสร้างความรุนแรง 

ความเจ็บปวด และเป็นการซำ้าเติมแก่ผู้ท่ีตกเป็นข่าว สอดคล้องกับ ปาจารีย์ ปุรินทวรกุล 

(2561) ได้ศึกษาเร่ือง “บทบาทหน้าท่ีของสำานักข่าวออนไลน์และปฏิกิริยาตอบกลับของ   

ผู้ใช้เฟซบุ๊กต่อการนำาเสนอข่าวท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิเด็กผ่านทางส่ือเฟซบุ๊กของสำานักข่าว

ออนไลน์” ผลการศึกษาในส่วนของปฏิกิริยาตอบกลับ พบว่า ปฏิกิริยาตอบกลับของผู้ใช้   

เฟซบุ๊กด้านการแบ่งปันข้อมูลส่วนใหญ่แสดงบทบาทท่ีไม่พึงปรารถนา ได้แก่ การเผยแพร่

ข้อมูลเก่ียวกับเด็ก การทารุณกรรมต่อจิตใจเด็ก โดยมักเป็นไปตามบทบาทในการนำาเสนอ

ข่าว ขณะท่ีการแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ไม่คำานึงถึงประโยชน์ของเด็กและทารุณกรรม

ต่อจิตใจเด็ก แต่ทิศทางไม่ข้ึนกับการนำาเสนอข่าว 

 ดังน้ัน หากสังคมช่วยกันสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนกัถึงประเดน็

การรายงานข่าวสิทธิเด็ก ส่งเสริมให้ส่ือมวลชนและส่ือพลเมืองมีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถรายงานขา่วท่ีไม่ละเมิดสิทธิเด็กได้ ก็จะช่วยปกป้องเด็กจากปฏิกิริยาตอบกลับของ

ผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ได้ด้วย เน่ืองจากข่าวเป็นต้นทางของข้อมูลท่ีจะเข้าไปแสดงความเหน็ได้ 

นอกจากน้ี ควรให้ความรู้และสร้างความตระหนักเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของผู้ใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์ต่อเร่ืองสิทธิเด็กด้วย หากผู้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์มีความเข้าใจในเร่ืองสิทธิเด็กอย่าง

ถ่องแท้อาจจะช่วยลดปฏิกิริยาตอบกลับในทางด้านลบก็เป็นได้

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะเชิงสังคม

 1. สังคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนควรช่วยกันผลักดันสิทธิท่ีจะถูกลืม 

(Right to be forgotten) ให้เกิดข้ึนได้จริง เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิและประโยชน์สูงสุด

ของเด็ก

 2. สังคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนควรร่วมกันผลักดันองค์กรส่ือ   

ทุกองค์กรให้มีการร่างข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการรายงานข่าวสิทธิเด็ก    

และนำาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้จริง โดยเสนอแนะให้องค์กรส่ือท่ีมีการร่างข้อบังคับ       

ว่าด้วยจริยธรรมไว้แล้ว เช่น องค์การกระจายเสยีงและแพรภ่าพสาธารณะแหง่ประเทศไทย 

หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) ช่วยเป็นพ่ีเล้ียงในการดำาเนินการ
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 3. เสนอแนะใหภ้าคการศึกษามีการร่างหลักสูตรเก่ียวกับวารสารศาสตรพ์ลเมือง

และบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาท

หน้าท่ีของส่ือพลเมืองและรู้เท่าทันส่ือ ท้ังน้ี เพ่ือให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นพลเมือง

ส่ือท่ีมีคุณภาพในอนาคต

 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย

 1.การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) แต่ขาดการ

ศึกษาในเชิงปริมาณว่าคุณค่าข่าวหรือองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบท่ีค้นพบเพ่ิมเติมน้ันจะ

สามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงหรือไม่ ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาต่อยอดว่าผู้ส่ือข่าว

หรือบรรณาธิการได้มีการใช้คุณค่าข่าว 5 องค์ประกอบดังกล่าวเป็นแนวทางในการพิจารณา

คัดเลือกประเด็นข่าวสิทธิเด็กหรือไม่ อย่างไร
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คำาเร่ยกผู้้�หญิงในวรรณกรรมนิที่านพระรถเมร่ฉบัับัภาษาไที่ย

วัันท่ี่�รัับบที่ควัาม: 6 ก้รัก้ฎาคม 2563

วัันแก้้ไขบที่ควัาม: 16 สิงหาคม 2563

วัันตอบรัับบที่ควัาม: 20 สิงหาคม 2563

บัที่คัดย่อ
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานพระ

รถเมรีฉบับภาษาไทย โดยศึกษาจากหนังสือวรรณกรรมนิทานประชุมเร่ืองพระรถ 5 เร่ือง 

13 สำานวน ได้แก่ 1) รถเสนชาดก 1 สำานวน 2) กาพย์ขับไม้เร่ืองพระรถเมรี 1 สำานวน                       

3) พระรถคำากลอน 1 สำานวน 4) พระรถนริาศ 3 สำานวน และ 5) บทละครเร่ืองพระรถ 7 สำานวน 

ซ่ึงกรมศิลปากรได้ตรวจชำาระจากต้นฉบับหนังสือสมุดไทยและจัดพิมพ์เม่ือ พ.ศ. 2552        

ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดกลวิธีทางภาษาในการศึกษาคำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมพระรถเมรี 

 ผลการวิจัยพบว่า คำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรีฉบับภาษา

ไทย แบ่งได้ 2 ประเภท คือ คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายตรงและคำาเรียกผู้หญิงท่ีมี

ความหมายแฝ่ง คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายตรง ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ คำาเรียก

ผู้หญิงท่ีเป็นคำาเด่ียว และคำาประสม ส่วนคำาเรียกผู้หญิงในความหมายแฝ่งเช่ือมโยงกับ

อำานาจและธรรมชาติ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้ประพันธ์มีความสามารถในการ

สร้างคำาเรียกผู้หญิงอย่างหลากหลาย แสดงถึงความงาม พฤติกรรม บทบาทหน้าท่ีและ

สถานภาพความเป็นผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรี นอกจากน้ียังทำาให้เข้าใจ

ความหมายของคำาเรียกผู้หญิงท่ีเช่ือมโยงกับธรรมชาติและอำานาจ นับเป็นการเช่ือมโยง

มนุษย์กับธรรมชาติ เช่น การต้ังช่ือผู้หญิงท่ีเช่ือมโยงกับดอกบัว ท่ีส่ือถึงความคิดแบบ

ด้ังเดิมท่ีมองว่า “ดอกบัว” เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิง คือความงดงาม ความบริสุทธ์ิ 

คำาสำาคัญ: กลวิธีทางภาษา คำาเรียกผู้หญิง วรรณกรรมพระรถเมรี

Channary UN1 , นิตยา วรรณกิตร์2

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1

E-mail: 1rupp.unchannary99@gmail.com, 2nittaya.w@msu.ac.th
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Abstract
 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”

Feminism Terms of Tale Literary Work “Phra Roth Meri” 
In Thai Version
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บทนำา

 คำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรี เป็นวิธีการสร้างคำาของผู้ประพันธ์

ท่ีได้สร้างความหมายให้ผู้หญิงในวรรณกรรมนิทาน เพ่ือส่ืออัตลักษณ์ทางเพศสภาพของ    

ตัวละครหญงิ และสะทอ้นใหเ้ห็นบทบาทหนา้ท่ีของผู้หญิงในวรรณกรรมนทิาน เช่น การต้ัง

ช่ือตัวละครหญิง คำาท่ีเก่ียวข้องกับผู้หญิง และพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับผู้หญิงท่ี

ปรากฏอยูใ่นตัวบท ตัวอย่างเช่น คำาว่า แม่ ฉวี นุช นวล นาง มารดา นางฟ้า นางทาสี นาง

คอมทาสี นางยักษ์ มเหสี นางเภา นางบัว นางสุดท้อง เป็นต้น ซ่ึงการต้ังช่ือ และการใช้คำา

เรียกผู้หญิงท่ีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมนิทานจากความสามารถของผู้ประพันธ์ท่ีใช้ภาษาท่ี

ส่ือความหมายของผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรีได้หลากหลาย ท้ังน้ีเพราะการต้ัง

ช่ือเป็นเคร่ืองมือส่ือความหมาย ความคิด ความเช่ือ และแสดงลักษณะของความเป็นหญิง

ในวรรณกรรม บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทาน         

พระรถเมรีฉบับภาษาไทย โดยศึกษาจากข้อมูลประชุมเร่ืองพระรถ กรมศิลปากรได้ตรวจ

ชำาระจากต้นฉบับหนังสือสมุดไทย ซ่ึงเก็บรักษาอยู่ท่ีห้องสมุดแห่งชาติ และจัดพิมพ์           

เม่ือ พ.ศ. 2552 เน่ืองจากเป็นเอกสารชำาระจากต้นฉบับหนังสือสมุดไทย มีความสมบูรณ์

และมีการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างทางการของสำานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์                 

กรมศิลปากร และยังเป็นฉบับท่ีมีการเรียบเรียงคำาประพันธ์มีรูปแบบร้อยแก้ว ร้อยกรอง    

ท่ีมุ่งเน้นให้เห็นความงดงามทางการใช้ภาษาของผู้ประพันธ์ เพ่ือกระตุ้นความสนใจถึงผู้อ่าน

ผู้ฟังท่ีสำาคัญด้วย ซ่ึงประกอบด้วย 13 สำานวน ได้แก่ รถเสนชาดก 1 สำานวน กาพย์ขับไม้

เร่ืองพระรถเมรี 1 สำานวน พระรถคำากลอน 1 สำานวน พระรถนิราศ 3 สำานวน และบทละคร

เร่ืองพระรถ 7 สำานวน ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดหลักของ จันทิมา             

อังคพญิชกิจ (2561: 182) ได้กล่าวว่า กลวิธีทางภาษาเป็นแนวทางสำาคัญในการวิเคราะห์

ข้อความระดับคำาศัพท์ถึงระดับวาทกรรม ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ตัวบทร่วมกับความคิดเชิง

สังคมท่ีอยูเ่หนอืตัวบท ซ่ึงผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของการวเิคราะหก์ลวิธีทางภาษาท่ีนำาเสนอ

ความเป็นหญิง เป็น 2 กลวิธี ได้แก่ 1. กลวิธีทางศัพท์ (lexical strategies) การเลือกใช้  

คำาศัพท์ของผู้เขียนในฐานะผู้ผลิตตัวบท เช่น การใช้ช่ือและการเรียกช่ือ การสร้างคำา         

การแสดงอปุลักษณ์ และอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ 2. กลวธีิทางสัญญะ (Semiotic strategies) 

กลวิธีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือท่ีไม่ใช้ถ้อยคำา (nonverbal) เพ่ือส่ือความหมาย 

 วิธีดำาเนินการวจัิย ผู้วิจัยได้รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารและงานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง

กับกลวิธีทางภาษาในการสร้างคำาเรียกผู้หญิงและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวรรณกรรม        

พระรถเมรีฉบับภาษาไทย โดยใช้กรอบแนวคิดหลักของ จันทิมา อังคพณิชกิจ                             
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เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ีนำาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 

Description) จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานในคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาของ          

สุภา อังกุระวรานนท์ (2527) ศึกษาเร่ืองความหมายแฝ่งของคำาว่า “ผู้หญิง”                               

จากความเปรยีบในบทแผลงไทยสากล ผลการศกึษาพบวา่ ความหมายแฝ่งท่ีเรียกถึงผู้หญิง

ในบทเพลงมีความสัมพันธ์กับเพศของผู้เปรียบท่ีแสดงว่า ตนเองเป็นคนท่ีไม่มีความสำาคัญ 

มีบทบาทหน้าท่ีตำ่าต้อย ถูกกระทำาเป็นท่ีระบายความต้องการทางเพศของฝ่่ายชายและอยู่

ใต้อำานาจของผู้เป็นสามี หากผู้เปรียบเป็นเพศชายจะเป็นการใช้ความเปรียบท่ีสะท้อนให้

เห็นการไม่ยกย่องและยกย่อง คือ ผู้หญิงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าสูง หรือไม่มีค่า แสดงให้เห็นว่า 

ในสังคมไทย ผู้หญิงและผู้ชายมีทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ และความรู้สึกนึกคิดต่อผู้หญิง

ท่ัวไปในสังคม และงานวิจัยของ ปริศนา พิมดี (2547) ศึกษาคำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรม

สมัยอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า คำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมท้ังหมดมีจำานวน 197 คำา 

สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายตรงมี 11 คำา และคำาเรียก       

ผู้หญิงท่ีมีความหมายแฝ่งมี 186 คำา คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายแฝ่งสามารถแบ่งได้          

6 ประเภท คือ คำาเรียกผู้หญิงท่ีแสดงถึงความงาม ความอ่อนเยาว์ ความสดช่ืน ผู้หญิงท่ี     

มีค่า ผู้หญิงท่ีเป็นท่ีรัก และผู้หญิงท่ีมียศ โดยใช้กลวิธีในการสร้างคำามี 4 ลักษณะ ได้แก่    

การสร้างคำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาเดียว การประสมคำา การซ้อนคำา และวิธีสมาสคำา      

นอกจากน้ี ยงัมีการยมืคำาจากภาษาตา่งประเทศ เช่น การยมืภาษาเขมร ภาษาบาลสัีนสกฤต 

เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า กวีนิพนธ์สมัยอยุธยามีความคิดต่อผู้หญิง โดยใช้คำาเรียกท่ีเป็น    

ความหมายแฝ่งมากท่ีสุด และแสดงถึงความสามารถของผู้ประพันธ์ในการสร้างคำาเรียก     

ผู้หญิงหลากหลายคำามาใช้ในวรรณกรรมท่ีเป็นความสมบูรณ์ทางด้านภาษาและยังสะท้อน

ให้เห็นว่า ผู้ประพันธ์มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศด้วย เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับการศึกษากลวิธีการสร้างคำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรี        

ฉบับภาษาไทย ผู้วิจัยเห็นว่า แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง นำามาประยุกต์เป็น

แนวทางในการศึกษากลวิธีการสร้างคำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมพระรถเมรีฉบับภาษาไทย 

ทำาให้เข้าใจถึงระบบการสร้างคำาเรียกผู้หญิงท่ีส่ือถึงความหมายของคำาท่ีใช้เรียกผู้หญิงใน

วรรณกรรมพระรถเมรี

  จากการสำารวจข้อมูลเบ้ืองต้น ผู้วิจัยยงัไม่พบการศึกษาเก่ียวกับกลวิธีทางภาษา

คำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรีฉบับภาษาไทย อยา่งไรก็ตามวรรณกรรมนิทาน

พระรถเมรีมีความโดดเด่น น่าสนใจอย่างมาก สะท้อนให้เห็นทัศนะของผู้ประพันธ์ท่ีมีต่อ    

ผู้หญิง ทัศนะของผู้หญิงในอดีตผ่านวรรณกรรม และทัศนะดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความคิด 

ความเช่ือของคนในสังคมไทย  
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 ผู้วิจัยพบการสร้างคำาเรียกผู้หญิง เช่น คำาเรียกผู้หญิงในความหมายตรงและคำา

เรียกผู้หญิงในความหมายแฝ่ง ท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ประพันธ์ใช้คำาเรียกผู้หญิงหลากหลายท่ี

แสดงถงึความงาม พฤตกิรรม บทบาทหนา้ท่ีและสถานภาพความเปน็หญิง ดังท่ีกล่าวในตวั

บทสะท้อนให้เห็นการใช้คำาศัพท์ท่ีส่ือความหมายความเป็นหญิงหรือเก่ียวกับผู้หญิงใน

วรรณกรรม ตัวอย่างเช่น “....นางน้องท้ังปวงได้ฟัังดังน้ันแล้ว ก็คิดกลัวพากันหนีไปท้ัง

สิบสองคน ภายหลังนางสันธมารยักขินีเข้าไปในสวน ไม่เห็นนางสิบสองคน ก็เท่ียว

ติดตามไปนางสิบสองคนไปไม่สู้ไกลนักก็เข้าไปเสียในท้องช้าง....” (รถเสนชาดก, 2552: 

36) สะท้อนให้เห็นการใช้คำาว่า “นาง” ท่ีแสดงถึงเพศหญิง ตัวอย่างการใช้คำานำาหน้า เช่น 

นางรำา นางเมรี นางยักษ์ นางฟ้า นางละคร เป็นคำาแทนช่ือหญิง คำาว่า “นาง” อ่านว่า 

“เนียง” เป็นคำายมืมาจากภาษาเขมร ท่ีใช้ในการเรียกเด็กหญิงหรือชายท่ีมีอายุน้อยกว่า ใน

วรรณกรรมนิทานพระรถเมรีการใช้คำาว่า “นาง” หมายถึง ผู้หญิงท่ีเป็นตัวละครท่ีปรากฏ

อยู่ในตัวบทของวรรณกรรมนิทาน ไม่ว่าจะเป็นนางเอก หรือนางรอง ซ่ึงถูกเรียกว่า “นาง” 

ทุกลำาดับช้ัน ตัวอย่างเช่น นางเมรี นางสิบสอง นางทาสีทาสา นางสันธมาร นางฟ้า นางงาม 

นางสุดท้อง เป็นต้น 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาคำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทาน             

พระรถเมรีฉบับภาษาไทย โดยวิเคราะห์ผ่านตัวบทของวรรณกรรม เพ่ือสะท้อนให้เห็นการ

สร้างคำาเรียกผู้หญิงและส่ือความหมายคำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรีฉบับ

ภาษาไทย  

ผลการศึกษา 

 ผู้วิจัยพบว่า ผู้ประพันธ์วรรณกรรมนิทานพระรถเมรีฉบับภาษาไทย ใช้คำาเรียก

ผู้หญิงท่ีมีลักษณะหลากหลายท่ีสะท้อนให้เห็นศิลปะการใช้ภาษา ส่วนคำาเรียกผู้หญิงท่ีได้

ยกมาเป็นตัวอยา่งอ้างจาก (ราชบัณฑิ์ตยสถาน, 2542)  ผู้วิจัยได้พบการสร้างคำาเรียกผู้หญิง

ในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรี 2 ประเภท คือ คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายตรงและ         

คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายแฝ่ง ดังน้ี 

 1. คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายตรง พบ 2 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี  

  1.1. คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาเด่ียว 3 ลักษณะ คือ 1) คำาเด่ียวท่ีเป็น

คำาภาษาไทย 2) คำาเด่ียวท่ีเป็นคำาเขมร และ 3) คำาเด่ียวท่ีเป็นคำาบาลีสันสกฤต 

  1.2. คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาประสมม ี4 ลักษณะ คือ 1) คำาภาษาไทย

ประสมคำาภาษาไทย 2) คำาภาษาไทยประสมคำาภาษาเขมร และ 3) คำาภาษาเขมรประสม

คำาภาษาบาลีสันสกฤต และ 4) คำาสันสกฤตประสมคำาภาษาบาลี ท่ีสะท้อนให้เห็นความงาม

และบทบาทหน้าท่ีความเป็นหญิง 
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 2. คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายแฝ่ง พบ 2 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

  2.1. การสร้างคำาเรียกช่ือผู้หญิงเช่ือมโยงกับธรรมชาติ 

  2.2. การสร้างคำาเรียกผู้หญิงเช่ือมโยงกับอำานาจ  

1. คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายตรง

 ความหมายตรง metonymy เป็นความหมายของคำามีความหมายตรงกับรูป

ของคำาหรือตัวอักษร และเป็นส่ิงท่ีสร้างวิธีคิด การกระทำา และการใช้ในชีวิตประจำาวัน 

metonymy ยังเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบและมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณ์เช่นเดียวกันกับ

อุปลักษณ์ แต่พ้ืนฐานดังกล่าวจะมีลักษณะท่ีชัดเจนมากกว่าเน่ืองจากเก่ียวข้องกับความ

สัมพันธ์ทางกายภาพโดยตรง (นันทนา วงษ์ไทย, 2562: 152-153) คำาเรียกผู้หญิงท่ีมี       

ความหมายตรงกับความหมายคำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทานท่ีมีหลายคำาท่ีเรียกถึง       

ผู้หญิง 

 1.1 การสร้างคำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาเด่ียว

      คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาเด่ียวพบ 3 ลักษณะ ดังต่อไปน้ี 

      1.1.1 คำาเรียกผู้หญิงเป็นคำาภาษาไทย 

  คำาภาษาไทย เปน็ภาษาคำาโดด ในการพดูการใช้ภาษาไทยจะมคีำาเป็น

หน่วยภาษาท่ีแทนความหมาย เม่ือต้องการจะส่ือความหมายก็นำาคำาท่ีมีความหมายน้ันมา

เรียงต่อกันเพ่ือแทนความคดิหรือเร่ืองราวท่ีตอ้งการส่ือออกไป โดยคำาน้ัน ๆ  ไมต้่องผัน หรือ

เปล่ียนแปลงรูป เพ่ือให้สอดคล้องกับคำาอ่ืนในลักษณะของความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545: 6)

  คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาภาษาไทยพบ 3 ลักษณะ คือ คำาภาษาไทยท่ี

สะท้อนให้เห็นความงาม คำาภาษาไทยท่ีสะท้อนให้เห็นเพศสภาพ และคำาภาษาไทยท่ีสะท้อน

ให้เห็นบทบาทหน้าท่ีความเป็นหญิง ดังต่อไปน้ี 

  1) คำาภาษาไทยท่ีสะท้อนให้เห็นเพศสภาพของผู้หญิง ได้แก่ สาว และ

หญิง ตัวอย่างเช่น คำาว่า “สาว” เป็นคำาท่ีสะท้อนถึงเพศหญิง ในบทประพันธ์หมายถึงนาง

ท่ีสองเป็นพ่ีน้องกันท้ังสิบสองนาง นางท่ีสองท่ีมีความสวยงดงามท้ังกายและจิตใจ                 

นางมีช่ือว่า เมศรา มีอายุ 14 ปี ดังข้อความว่า 

“ล้วันสตร่ัม่โฉมปรัะโลมตา          วััฒนาทัี่�งสิบสองกุ้มาร่ั

พ่ั�คนใหญ�ชัูนมาได้สิบเก้้า             นางน้องสาวได้สิบส่�

จ่�งให้นามตามวังศ์พังศ์ผูู้้ด่           นางผูู้้พ่ั�ม่นามเมศรัา”

(พัรัะรัถคำาก้ลอน, 2552: 246)
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  2) คำาภาษาไทยท่ีสะท้อนให้เห็นความงามของผู้หญิง ได้แก่ งามและ

สวย ตัวอย่างเช่น คำาว่า “งาม” เป็นคำาท่ีสะท้อนให้เห็นความสวยงดงามท้ังร่างกาย จิตใจ 

และความงามท่ีได้จากมีสุขภาพแข็งแรง ตัวอย่างในบทประพันธ์ ดังข้อความว่า 

“พัรัะสุคนธ์์ปนที่องผู้�องฉว่ั               ล้วันมณ่แวัวัวัามงามสงวน

งามโฉมงามปรัะโลมงามก้รัะบวัน           ธ์ำามรังค์ที่รังถ้วันพัรัะหัตถ์นาง”

(พัรัะรัถคำาก้ลอน, 2552: 308)

  3) คำาภาษาไทยท่ีสะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าท่ีความเป็นหญิง ตัวอย่าง

เช่น คำาว่า “เมีย” หมายถึง ภรรยาท่ีมีหน้าท่ีดูแลครอบครัวและอบรมส่ังสอนลูก ดังข้อความว่า 

“ร้ัอยรััก้พัันรััก้อย�ามัก้ง�าย          รัะวัังจงได้อย�าไว้ัใจ

             ควัามลับอย�าแถลงแจ้งเมียรััก้      อินที่ร์ัพัรัหมยมยัก้ษ์จะไยไพั”

(บที่ละครัเรืั�องพัรัะรัถเมร่ั สำานวันท่ี่� 6, 2555: 213)

      1.1.2 คำาเรียกผู้หญิงเป็นคำาภาษาเขมร

  คำาภาษาเขมร เป็นภาษาคำาโดดและคำาติดต่อ คำาพวกน้ีส่วนใหญ่เกิด

จากการแผลงคำาพยางค์เดียว โดยการเติมหน่วยคำา เติมหน้า และหน่วยคำาเติมกลาง         

(อุไรศรี วรศะริน, 2553: 57) 

  คำาภาษาเขมร พบ 2 คำา คือ กำานัล นาง ท่ีสะท้อนให้เห็นบทบาท

หน้าท่ีของผู้หญิงตัวอย่างเช่น คำาว่า “กำานัล” เป็นคำายืมมาจากภาษาเขมร “កំំណាន់់”      

อ่านว่า “ก็อม-นัน” ท่ีใช้เพราะของกำานัลมอบให้คนท่ีรัก หรือใช้เรียกผู้หญิงท่ีรักของตน   

นางพนกังานในพระราชสำานัก หรอืของท่ีให้กันด้วยความนบัถือ ตัวอยา่งในบทวรรณกรรม

นิทานพระรถเมรี มีการใช้คำาว่า “กำานัล” เรียกถึง ตำาแหน่งและหน้าท่ีของนางสิบสองคนท่ี         

พระรถสิทธ์ิมอบให้ ซ่ึงแม้ต้นฉบับหนังสือสมุดไทยจะเป็นฝี่มืออาลักษณ์สมัยรัชกาลท่ี 4                         

แต่พิจารณาจากถ้อยคำาสำานวนแล้วน่าจะเป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยาท่ีเป็นกาพย์ขับไม้อยู่

ในตอนชมสบิสองกำานัล นอกจากน้ีการใช้คำาว่า “กำานัล” สะทอ้นให้เห็นบทบาทหนา้ท่ีของ

กำานัลท้ังสิบสองคนท่ีปรากฏอยู่ในบทประพันธ์ เช่น กำานัลพระหัตถ์ กำานัลพระขันหมาก 

กำานัลนำาเสวย กำานัลพัขนี กำานัลพระสำาอาง กำานัลพระมาลา กำานัลพระบังคม กำานัลพระ

ไสยาสน์ กำานัลทิพยรส กำานัลพระโภชน์ กำานัลพระโอษฐ และกำานัลทาพระองค์ เป็นต้น  

ดังข้อความว่า  
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 “กำานัลพัรัะหัตถ์          นำ�าเนื�อเชืู�อก้รัะษัตริัย์        วัรัวังศ์พังศา

 สรัสรัยปลอดเปลา        สรัครัาญลำาเภา              ผุู้ดผู้าชูายา

 สะศร่ัสมสา                โรัชูพิัศดูหน้า                 หน้าเพ่ัยงสาวัสวัรัรัค์ฯ

 กำานัลพัรัะขันหมาก้       โฉมนางงามหลาก้           ก้วั�าทุี่ก้ก้ำานัล

 ยะยองยั�วัเย�า              ยะยังคิ�วัเจ้า                  พั�างเพ่ัยงคิ�วักั้น

 ยะยับแสงฟััน              ยะยิ�นหมายมั�น              นิ�มเนื�อนวัลนมฯ”

(ก้าพัย์ขับไม้เรืั�องพัรัะรัถเสน “ตอนชูมสิบสองก้ำานัล”, 2552: 67)

  คำาว่า “นาง” หมายถึง เพศหญิง ตัวอย่างเช่น นางรำา นางเมรี          

นางยักษ์ นางฟ้า นางละคร เป็นคำาแทนช่ือหญิง คำาว่า “นาง” อ่านว่า “เนียง” เป็นคำายืม

มาจากภาษาเขมร ท่ีใช้ในการเรียกเด็กหญิงหรือชายท่ีมอีายนุอ้ยกว่า “นาง” ในบทประพันธ์ 

“นางน้องท้ังปวง” ใช้เรียกผู้หญิงสิบสองคนท่ีเป็นพ่ีน้องกันในวรรณกรรมนิทานพระรถเมรี

การใช้คำาว่า “นาง” หมายถึง ผู้หญิงท่ีเป็นตัวละครท่ีปรากฏอยู่ในตัวบทของวรรณกรรม

นิทาน ไม่ว่าจะเป็นนางเอก หรือตัวรอง ซ่ึงถูกเรียกว่า “นาง”ทุกลำาดับช้ัน ตัวอย่างเช่น    

นางเมรี นางสิบสอง นางทาสีทาสา นางสันธมาร นางฟ้า นางงาม นางสุดท้อง ดังข้อความว่า 

  “....นางน้องทัี่�งปวังได้ฟัังดังนั�นแล้วั ก็้คิดก้ลัวัพัากั้นหน่ไปทัี่�งสิบสอง

 คน ภายหลังนางสันธ์มารัยกั้ขิน่เข้าไปในสวัน ไม�เห็นนางสิบสองคนก็้เท่ี่�ยวัติดตาม

 ไป นางสิบสองคนไปไม�สู้ไก้ลนัก้ก็้เข้าไปเส่ยในท้ี่องชู้าง....”

(รัถเสนชูาดก้, 2552: 36)

      1.1.3 คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาบาลีสันสกฤต 

  คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาบาลีสันสกฤตพบ 3 ลักษณะ 

  1) คำาเรียกผู้หญิงเป็นคำาบาลีสันสกฤตท่ีสะท้อนให้เห็นความงามของ

ผู้หญิง ตัวอย่างเช่น คำาว่า “ฉวี” หมายถึง ความสวยงดงามทางร่างกายของผู้หญิง ดังเช่น

ในบทประพันธ์ 

“พัรัะสุคนธ์์ปนที่องผู้�องฉวี           ล้วันมณ่แวัวัวัามงามสงวัน

งามโฉมงามปรัะโลมงามก้รัะบวัน         ธ์ำามรังค์ที่รังถ้วันพัรัะหัตถ์นาง”

(พัรัะรัถคำาก้ลอน, 2552: 308)
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  2) คำาเรียกผู้หญิงเป็นคำาบาลีสันสกฤตท่ีสะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าท่ี

ความเป็นหญิง ได้แก่ แม่ มารดา เทวี มเหสี ภรรยา ตัวอย่างเช่น ในบทประพันธ์คำาว่า “แม่” 

และ “มารดา” หมายถึงบุคคลท่ีให้กำาเนิด สุจิตต์ วงษ์เทศ (2549) ได้กล่าวว่า 

“แม่”และ“มารดา” เป็นคำาท่ีพบเห็นใช้ในภูมิภาคสุวรรณภูมิ (ไทย ลาว เขมร พม่า 

เวียดนาม) ออกเสียงใกล้เคียงกันท่ีมีความหมายเหมือนกัน นอกจากน้ีก็มีการใช้ “แม่” เป็น

คำานำาหน้าในความหมายอ่ืนท่ีความหมายเพศหญิง หรือความเป็นใหญ่ ส่วนในคำาประพันธ์

ข้างต้นมีคำาเรียกผู้หญิง “แม่” และ “มารดา” หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณและให้กำาเนิดลูกท้ัง

หลาย “แม่” บุคคลท่ีให้กำาเนิดรถเสนคือ “นางเภาสุดทอง” และ “มารดา” ในคำาประพันธ์

หมายถึงบุคคลท่ีให้กำาเนิดนางสิบสองคน คือ “นางพราหมาณี” เป็นภรรยาของพรหมจันทร์ 

ดังข้อความว่า 

  “ข้าแต�แม� แม�จงอนุเครัาะห์ข้าพัเจ้ารัับเอาห�อข้าวัไปรัับปรัะที่านเถิด 

  แม�ด้วัยหมู�ญาติทัี่�งหลายด้วัยจงรัับห�อข้าวัของขา้พัเจ้าไปรัับปรัะที่าน

  เถิด”

(รัถเสนชูาดก้, 2552: 41)

  “เมื�อนั�น                               สิบสองนางนบนิ�วัปรัะนมไหว้ั 

  รัับพัรัมารดาแล้วัคลาไคล           ออก้ไปหาบิดาไม�ชู้านาน

(บที่ละครัเรืั�องพัรัะรัถเมร่ั สำานวันท่ี่� 1, 2552: 89)

        3) คำาเรียกผู้หญิงเป็นคำาบาลีสันสกฤตท่ีสะท้อนให้เห็นเพศสภาพความเป็น

หญิง ได้แก่ กุมารี นารี สตรี ยักษี คำาว่า“นารี” หมายถึง ผู้หญิงหรือนางท่ีใช้เรียกเพศหญิง 

คำาว่า “นารี” ท่ีใช้ในบทประพันธ์หมายถึงนางสิบสองคนถูกพ่อพูดลวงว่าตนมีลูกหน้ี เขากู้

ไปหลายปี พ่อต้องไปด้วยช้านาน เพราะจดจำาตำาบลไม่ได้ต้องให้ลูกสิบสองคนไปนำาด้วย   

ดังข้อความว่า 

                        “ครัั�นถ่งนั�งลำาดับโดยควัรั           ตามกระบวนนารีสัณฐาน

                        บิดาก็้จัดแจงแต�งก้ารั                จัดก้รัะบือมิชู้านานเข้าเท่ี่ยมเก้ว่ัยน

                        สอดแอก้สนสะพัายมิได้ชู้าเอา      เข้าปลาใส�ลงฉวััดเฉว่ัยน

                        แล้วัพัวัก้ลูก้รััก้มาข่�นบนเก้ว่ัยน     หันเห่ยนร่ับขับไปฉันไวั”

(บที่ละครัเรืั�องพัรัะรัถเมร่ั สำานวันท่ี่ 1, 2552: 91-92)
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 1.2 คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาประสม

    คำาประสม คือการนำาหน่วยคำาอิสระมาประสมกันต้ังแต่สองคำาข้ึนไปมารวม

กัน โดยคำาเหลา่น้ันเปน็หน่วยคำาท่ีมีความหมายต่างกัน เม่ือนำามารวมกนัได้เป็นคำาท่ีมีความ

หมายใหม่ (ปลิดา ผลประดับเพ็ชร์, 2561:  111-120)  คำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนิทาน

พระรถเมรีฉบับภาษาไทย ผู้วิจัยพบ 4 ลักษณะ คือ 1) คำาภาษาไทยประสมคำาภาษาไทย   

2) คำาภาษาไทยประสมคำาภาษาเขมร 3) คำาภาษาเขมรประสมคำาภาษาบาลีสันสกฤต        

และ 4) คำาสันสกฤตประสมคำาภาษาบาลี ดังน้ี

 “พ่ีเลี�ยง”
    คำาว่า “พ่ีเล้ียง” เป็นคำาประสมเกิดจากคำา “พ่ี” และ “เล้ียง” หมายถึงผู้หญิง
รับใช้เล้ียงดูเด็กทำาหน้าท่ีให้คำาปรึกษา หรือช่วยเหลือ เป็นต้น “พ่ีเล้ียง” ในบทละคร      
หมายถึง ผู้รับใช้หญิงท่ีเล้ียงดูนางเมรียักษ์ ตอนพระรถน่ังม้าไปหามะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ี
เมืองตะวัน แล้วพ่ีเล้ียงได้เล่าให้เมรีฟังถึงความรูปงามของพระรถ ดังข้อความว่า 

  “พ่ีเล้ียง                              ฟัังคำาเนื�อเก้ล่�ยงแม�โฉมศร่ั
  พ่ั�จะเล�าแรัก้เริั�มแต�เดิมท่ี่�           อย�าโก้รัธ์ารัาว่ัแก้�พ่ั�เลย
  พัรัะรัถโฉมเฉิดผูู้้เลิศชูาย           แก้ล้งลอยดอก้ไม้ให้ที่รัาบเชูย”

(บที่ละครัเรืั�องพัรัะรัถเมร่ั สำานวันท่ี่� 5, 2552: 222)

คำาไทยประสมคำาไทย

คำาภาษาไทย

+

คำาภาษาไทย คำาประสม

พ่ี เล้ียง พ่ีเล้ียง

หญิง งาม หญิงงาม

แก้ว กู แก้วกู

โฉม งาม โฉมงาม

โฉม ตรู โฉมตรู

โฉม ยง โฉมยง

โฉม เฉิด โฉมเฉิด

โฉม ฉาย โฉมฉาย

โฉม ศรี โฉมศรี
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 “โฉมงาม”
    คำาว่า คำาว่า “โฉมงาม” เป็นคำาประสมเกิดจากการประสมคำา “โฉม” และ 
“งาม” หมายถึงลักษณะของผู้หญิงท่ีมีรูปงาม รูปสวยท่ีน่าช่ืนชม และน่ารักของทุกคน      
คำาว่า “โฉมงาม” ในบทประพันธ์หมายถึงคำาเรียกผู้หญิงมีความงามโดยแปลงกายจากยักษ์
ตนหน่ึงอยูใ่นเมืองตะวันเป็นผู้หญิงท่ีมีลักษณะสวยงดงามท่ีน่ารักในความคิดของกวีท่ีเรียก
ตัวละครหญิงนางเมรี ดังข้อความว่า 

  “โฉมงาม                           วั�าชูอบตอบควัามจะตามใจ
  ควัามรััก้ไม�ขัดอัชูฌาศัย           มิให้หมองใจสัก้สิ�งอัน
  จะมาขอก้ล�าวัน้องเจ้าพ่ั�          นครัาธ์าน่อยู�ไก้ลครััน” 

(บที่ละครัเรืั�องพัรัะรัถเมร่ั สำานวันท่ี่� 6, 2552: 219)

 “นวลนาง”
    คำาว่า “นวล” เป็นคำาประสมเกิดจากการประสมคำา “นวล” และ “นาง” 
หมายถึง ผู้หญิงท่ีมีผิวงามสดใส สะท้อนให้เห็นลักษณะของผู้หญิงท่ีมีผิวขาว ผิวสดใส ผิวท่ี
งามใส งามผุดผ่อง ผิวผุดผ่องสวยงดงาม “นวลนาง” ในบทประพันธ์หมายถึง คำาเรียก      
นางยักษ์สาตราท่ีแปลงกายเป็นผู้หญิงสวยงามเพ่ือหลวงตานางสิบสอง สะท้อนให้เห็นว่า   
ผู้หญิงท่ีสวยงดงามในวรรณกรรมตัวอย่างนางสาตราความสวยงามของนางเกิดจาก
เวทมนตร์คาถา ไม่ได้เกิดจากความเป็นธรรมชาติของผู้หญิง ดังข้อความว่า 

  “เมื�อนั�น                               นวลนางสารัตรัายัก้ษ่
  รัับคำาสิบสองกุ้มาร่ั                   แล้วันางยัก้ษ่ก็้ไคลคลา
  ครัั�นล�วังลับสิบสองเยาวัเรัศ         จ่�งรั�ายพัรัะเวัที่คาถา
  รั�างก้ายนวลนางสารัตรัา            ก้ลับเป็นยัก้ษาไปทัี่นท่ี่�”

(บที่ละครัเรืั�องพัรัะรัถเมร่ั สำานวันท่ี่� 1,2552: 98)

คำาไทยประสมคำาเขมร

คำาภาษาไทย

+

คำาภาษาเขมร คำาประสม

นวล นาง นวลนาง

สิบสอง นาง สิบสองนาง
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 “นางเทพกัญญา”
    คำา “นางเทพกัญญา” เป็นคำาประสมเกิดจากการประสมคำา “นาง” และ   
“เทพกัญญา” หมายถึง ผู้หญิงท่ีมีความงามเหมือนนางมโนห์รา หรือผู้หญิงท่ีสวยเหมือน
นางฟ้า คำาว่า “นางเทพกัญญา” ในบทประพันธ์หมายถึงคำาเรียกของพระรถสิทธ ใช้เรียก 
ผู้หญิงท่ีรัก เป็นการกล่าวบอกความรักแก่ผู้ท่ีรัก เป็นการบอกความลับเร่ืองหัวใจแก่          
นางสันธมารท่ีแปลงกายเป็นผู้หญิงเทพกัญญา ดังข้อความว่า 

  “พัรัะเจ้ารัถสิที่ธ์ได้สดับดังนั�น ก็้พัาบริัวัารัทัี่�งปวังกั้บทัี่�งจตุรังคเสนา
  ออก้จาก้พัรัะนครัเสค็จไปได้เห็นนางสันธ์มารัก็้ม่พัรัะทัี่ยยนิด่ เมื�อจะ
  เร่ัยก้นางสันธ์มารัวั�า นางเทพกัญญาของพ่ั� ดุจรูัปที่องท่ี่�นายชู�างมา
  พิัมพ์ัไว้ั ก็้จะหาท่ี่�พ่ั�งบ�มิได้”  

(รัถเสนชูาดก้, 2552: 38)

คำาไทยประสมคำาไทย

คำาภาษาเขมร

+

คำาบาลี/สันสกฤต คำาประสม

นาง ทาสี นางทาสี

นางค่อม ทาสี นางทาสี

นาง เทพอัปสร นางเทพอัปสร

นาง เทพกัญญา นางเทพกัญญา

นาง นารี นางนารี

นาง จูง นางจูง

นาง คราญ นางคราญ

นาง เมือง นางเมือง

นาง นม นางนม

นาง มาร นางมาร

นาง สิบสอง นางสิบสอง

นาง ทศ นางทศ
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 “ขวัญตา”
    คำา “ขวัญตา” เป็นคำาประสมเกิดจากการประสมคำา “ขวัญ” และ “ตา”   
หมายถึง ม่ิงมงคล ม่ิงขวัญ ดวงตา ส่ิงท่ีเจริญตา หรือส่ิงท่ีรักในดวงใจ ดังข้อความว่า 

  “ขวัญตา                               ...........................น้อง
  เร่ัยมได้......มาถ่งน้อง                จะบรัรัลัยให้ห้องไม�คืนหลัง
  เท่ี่�ยวัหาแก้้วันิภาทุี่ก้บุร่ั              รู้ัแล้วัแก้้พ่ั�เจ้าไม�สัง
  เห็นเจ้าสรังนำ�าเร่ัยมตามฟััง          ใจหมายหว้ัายหวัังจ่งซัึ่งมา”

(บที่ละครัเรืั�องพัรัะรัถเมร่ั สำานวันท่ี่� 6, 2552: 217) 

2. คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายแฝง 
 ความหมายแฝ่งหรืออุปลักษณ์ (metaphor) เป็นเคร่ืองมือทางวาทศิลป์มี
วรรณศิลป์ เป็นการใช้ภาษาเพ่ือประดับตกแต่งถ้อยคำาท่ีใช้และการตีความอุปลักษณ์น้ัน
จำาเป็นจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถบางประการ อุปลักษณ์จึงเป็นการใช้ภาษาของ     
ผู้ท่ีมีความรู้หรือมีศิลปะในการใช้ภาษาช้ันสูง อาทิ กวี นักกล่าวสุนทรพจน์ (ศิริพร            
ภักดีผาสุข, 2561: 82-87) อย่างไรก็ตาม การใช้อุปลักษณ์เก่ียวกับผู้หญิงในวรรณกรรม
นิทานพระรถเมรี มีการสร้างคำาท่ีเช่ือมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติ  ดังเช่น การต้ังช่ือเร่ือง     
“พระรถเมรี หรือนางสิบสอง”การต้ังช่ือตัวละครหญิง เช่น บัวทอง บัวแก้ว จงกล             
อุบลสวัสดี บัวผัน บัวเผ่ือนเจริญศรี โกมล ศรีบงกชมา บัวขม บัวหลวง ประทุมทอง            
เภาสุดท้อง และการประกอบสร้างทางสัญญะท่ีแสดงให้เห็นอำานาจของผู้หญิง

 2.1 การสร้างคำาเรียกช่้อผู้หญิงโดยเช่้อมโยงกับธิรรมชาติ
  การต้ังช่ือเป็นดอกบัว สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ผู้หญิงกับ     
พุทธศาสนาอย่างมาก เพราะดอกบัวเป็นดอกไม้ชนิดหน่ึงท่ีนิยมนำามาใช้บูชาพระ ดอกบัว
เป็นดอกไม้ทิพย์ พุทธศาสนิกชนทำาบุญถวายพระจะนำาดอกบัวเป็นเคร่ืองประดับบูชา 
ตัวอย่างในสำานวนรถเสนชาดกท่ีได้เล่าเก่ียวกับกำาเนิดของนางสิบสองคนท่ีได้มาจาก          

คำาไทยประสมคำาเขมร

คำาสันสกฤต

+

คำาบาลี คำาประสม

ขวัญ ตา ขวัญตา

ขวัญ ข้าว ขวัญข้าว
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คำาอธิษฐานของนนทเศรษฐี ได้ถือเอากล้วยสิบสองลูกทูนศีรษะถวายพระพุทธเจ้า โดยความ
ปรารถนาของเศรษฐีอยากได้บุตรในอนาคตกาล ต่อมาภรรยาของเศรษฐีต้ังครรภ์เร่ือย ๆ 
ไม่ช้านักก็คลอดธิดาได้สิบสองคน ธิดาท้ังหลายได้ต้ังช่ือท่ีมีความหมายเช่ือมโยงกับดอกบัว 
เช่น บัวทอง บัวแก้ว จงกล อุบลสวัสดี บัวผัน บัวเผ่ือนเจริญศรี โกมล ศรีบงกชมา บัวขม 
บัวหลวง ประทุมทอง เภาสุดท้อง ดังข้อความว่า  

  “ท่ี่�หน่�งนั�นชืู�อนางบัวทอง           ท่ี่�สองบัวแก้วไม�สับสน
  ท่ี่�สามให้นามจงกล                   ท่ี่�ส่�ชืู�ออุบลสวัสดี
  ท่ี่�ห้าชืู�อนางบัวผัน                    ท่ี่�หก้นั�นบัวเผ่ือนเจริญศรี
  ท่ี่�เจ็ดโกมุทเห็นสมลักษณ์           ท่ี่�สิบน�ารััก้เป็นหนัก้หนา
  ชืู�อบัวหลวงที่�วังท่ี่�กิ้ริัยา              ท่ี่�สิบเอ็ดชืู�อวั�าประทุมทอง
  อันนางโฉมฉายพัรัายพัรัรัณ         ท่ี่�สิบสองชืู�อเภาสุดทอง
  งามจริังก้วั�าพ่ั�น้อง                    ทัี่�งสิบสองนุชูนางสำาอางตา”

(บที่ละครัเรืั�องพัรัะรัถเมร่ั สำานวันท่ี่� 1, 2552: 89)

  จากข้อความข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการต้ังช่ือเป็นช่ือดอกบัว จะนำา
มาซ่ึงความมงคลในชีวิต ดังน้ัน นางสิบสองคน จึงได้มีช่ือท่ีเก่ียวข้องกับดอกบัว เป็นการ
เน้นยำ้าว่าธรรมชาติมีบทบาทต่อการต้ังช่ือและแสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติท่ีมีความสัมพันธ์กันอีกด้วย
 2.2 การสร้างคำาเรียกผู้หญิงโดยเช่้อมโยงกับอำานาจ   
        ผู้วิจับพบคำาท่ีใช้ในบทประพันธ์ เช่น มเหสี ยกัษี นางเมือง กษัตริย ์นางพญา 
ท่ีสะท้อนให้เห็นอำานาจและบทบาทหน้าท่ีของตัวละครหญิง ตัวอย่างเช่น 
      กษัตริย์ ในวรรณกรรมจะมีหน้าท่ีปกครองบ้านเมือง ดูแลประชาราษฎรให้
อยู่เย็นเป็นสุข ดังข้อความว่า 

  “พัรัะเยาวัยอดกระษัตริย์สดับ     ให้แจ้วัจับฤทัี่ยสายสมรั
  ดังสุคนธ์์ทิี่พัยรัสชูโลธ์รั              มารัดาก้ายหายร้ัอนให้เย็นใจ
  จ่�งอ�อนองค์ปรัะณตบที่ศร่ั           ก้ล�าวัรัสที่าว่ัอันแจ�มใส”

(พัรัะรัถคำาก้ลอน, 2552: 309)
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 นางพญา เป็นช่ือเรียกของผู้หญิงท่ีมีอำานาจ มีความเก่งกาจและความสามารถ 
แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของผู้หญิงเทียบเท่ากับความสามารถของผู้ชาย วรรณกรรม
เร่ืองพระรถคำากลอน ต้องการนำาเสนออำานาจของผู้หญิงผ่านการเรียกช่ือ คือคำาว่า 
“นางพญา” สะท้อนให้เห็นความมีอำานาจ ส่ังบัญชาการกับบุคคลอ่ืนได้ ดังบทกลอนท่ีว่า 

     “นางพญาขัดเคืองชูำาเลืองค้อน      ก้ารัแคะค�อนไม�ม่ใครัผูู้้ใดเหมือน
        เขาสั�งสอนลูก้รััก้ชู�วัยตัก้เตือน       ไม�เลื�อนเปื�อนเหมือนอย�างท้ี่าวัเจ้าพิัภพั
       พัรัะบัญชูาวั�าอาสู้ไม�ไหวั            วั�ายังไงก็้ยังนั�นด้วัยกั้นหมด”

(พัรัะรัถคำาก้ลอนอ�าน สำานวันท่ี่� 2, 2552: 410)

 จะเห็นได้ว่าคำาเรียกผู้หญิงในความหมายจะมีความหมายท่ีเช่ือมโยงกับธรรมชาติ
และอำานาจอย่างชัดเจน สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ จึงทำาให้คำา
เรียกช่ือหรือการต้ังช่ือของผู้หญิงเก่ียวข้องกับธรรมชาติหรือบริบทในสังคมน้ัน และเน้นยำ้า
ให้เห็นว่าอำานาจของผู้หญิงก็มีเท่าเทียมกับอำานาจของผู้ชายได้เช่นกัน

สรุปและอภิปรายผล
 จากการศกึษาคำาเรียกผู้หญิงในวรรณกรรมนทิานเร่ืองพระรถเมร ีฉบับภาษาไทย 
พบว่ามีการใช้คำาเรียกผู้หญิงอยู่ 2 ลักษณะ คือ คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายตรง              
และคำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายแฝ่ง ซ่ึงผู้วิจัยได้พบคำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายตรงเป็น 
2 ได้แก่ 1. คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาเด่ียว และ 2. คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาประสม ในการสร้าง
คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาเด่ียวพบ 3 อย่าง เช่น 1. คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาภาษาไทย                 
2. คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาภาษาเขมร และ 3. คำาเรียกผู้หญิงท่ีเป็นคำาภาษาบาลีสันสกฤต 
ตัวอย่างเช่น แม่ มารดา ภรรยา เมีย มเหสี กุมารี เทวี ฉวี นารี ยักษี กำานัล นาง หญิง สาว 
สวย งาม ท่ีสะท้อนให้เห็นความงาม บทบาทหน้าท่ีและเพศสภาพความเป็นหญิง ส่วนการ
สร้างคำาเรียกผู้หญิงโดยวิธีประสมคำา 4 อย่าง คือ 1. คำาภาษาไทยประสมคำาภาษาไทย         
2. คำาภาษาไทยประสมคำาภาษาเขมร 3. คำาภาษาเขมรประสมคำาภาษาบาลีสันสกฤต และ 
4. คำาภาษาสันสกฤตประสมคำาบาลี ท่ีสะท้อนให้เห็นความงามและบทบาทหน้าท่ีความเป็น
หญิง ตัวอย่างเช่น พ่ีเล้ียง หญิงงาม แก้วกู โฉมงาม โฉมเฉิด นวลนาง นางทาสี นางฟ้า      
นางค่อมทาสี นางเทพอัปสร นางเทพกัญญา เจ้าเมือง ขวัญตา ขวัญตรู เป็นต้น ผลการวิจัย
ในคร้ังน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริศนา พิมดี (2547) ได้ศึกษาเร่ืองคำาเรียกผู้หญิงใน
วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า การสร้างคำาเรียกผู้หญิงในวรรณคดีไทย       
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สมัยอยุธยามีท้ังหมด 4 ลักษณะ คือ การสร้างคำาเรียกผู้หญิงโดยใช้คำาเด่ียว วิธีประสมคำา 
วิธีซ้อนคำา และวิธีสมาสคำา พบว่าคำาเรียกผู้หญิงท่ีสร้างโดยวิธีประสมคำามีมากท่ีสุด              
คำาเหล่าน้ีกวีสร้างท้ังคำาไทยและคำายืมจากภาษาต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่ากวีไทยสมัย
อยธุยามีความสามารถในการหลากคำาและมีความรู้ในเร่ืองภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาบาลี
สันสกฤต และภาษาเขมร เป็นอย่างดี โดยพิจารณาในการใช้ถ้อยคำาสำานวนน่าจะเป็น
วรรณกรรมนิทานพระรถเมรี เป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยา ตัวอย่างเช่นคำาเรียกนางเมรีว่า 
“แก้วกู” อีกหลายแห่ง ซ่ึงเป็นคำาท่ีพบในวรรณกรรมสมัยอยุธยา ส่วนคำาเรียกผู้หญิงท่ีมี
ความหมายแฝ่ง สามารถจำาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมาย
เช่ือมโยงกับธรรมชาติ เช่น การต้ังช่ือตัวละครหญิงเป็นดอกบัว เช่น บัวทอง บัวแก้ว จงกล 
อุบลสวัสดี บัวผัน บัวเผ่ือนเจริญศรี โกมล ศรีบงกชมา บัวขม บัวหลวง ประทุมทอง            
เภาสุดท้อง และ 2. คำาเรียกผู้หญิงท่ีมีความหมายเช่ือมโยงกับอำานาจ ตัวอย่างเช่น การใช้
คำาแทนช่ือโดยการแสดงถึงบทบาทหน้าท่ี เช่น นางเมือง เจ้าเมือง นางพญา มเหสี ยักษี 
กษัตริย์ เป็นต้น ดังแนวคิดของ วอเรน (Warren, 1993 อ้างถึงในโศภิษฐ์ สุ่มมาตย์, 2556: 
16) ท่ีได้อธิบายแนวคิดของสตรีนิยมเชิงนิเวศไว้ว ่า ไม่ว่าจะเป็นสำานวนใดก็ตาม                  
ก็ได้ให้ความสำาคัญในประเด็นของการเช่ือมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติ (women-nature 
connections) มาก เพราะเป็นคำาสำาคัญในการอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง          
การครอบงำาผู้หญิงกับการครอบงำาธรรมชาต ิวอเรนช้ีให้เห็นการเช่ือมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติ
ว่ามีหลายลักษณะ เช่น การเช่ือมโยงผู้หญิงโดยประวัติศาสตร์ โดยมโนทัศน์ โดยหลักฐาน
เชิงประจักษ์ โดยสัญลักษณ์ โดยการเมือง และโดยจริยธรรม สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงกับ
ธรรมชาติมีความสัมพันธ์กัน และบทบาทของสตรท่ีีมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมผ่านคำาเรียกช่ือของผู้หญิงท่ีปรากฏในวรรณกรรม
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บัที่คัดย่อ
 งานวิจัยเร่ืองน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาเร่ืองเล่าในศาลาแก้วกู่ พหุวัฒนธรรมใน

ชุมชนสองฝั่�งโขง และกลวิธีทางภาษาในการสร้างพหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง โดยใช้

แนวคิดพหุวัฒนธรรมและกลวิธีทางภาษา ศึกษาเร่ืองเล่าจากจารึกท่ีปรากฏบนฐานเทวาลัย

ปางต่าง ๆ  ในศาลาแก้วกู่ ผลการศึกษาพบเร่ืองเล่าพระพุทธเจ้ามากท่ีสุด รองลงมาคือเร่ือง

เล่าเทพเจ้า เร่ืองเล่าจากวรรณคดีและนิทานพ้ืนบ้านตามลำาดับ แสดงให้เห็นความเป็น                                                         

พหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง ได้แก่ ความหลากหลายทางความเช่ือ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและชาติพันธ์ุ ความหลากหลายทางภาษา ความหลากหลายทางประเพณี

พิธีกรรม ความหลากหลายของนักบวช โดยใช้กลวิธีทางภาษาในการสร้างพหุวัฒนธรรม

คือ กลวิธีทางศัพท์ กลวิธีการขยายความ กลวิธีการใช้อุปลักษณ์ และกลวิธีทางวาทศิลป์ 

ซ่ึงเป็นการเปิดพ้ืนท่ีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ได้ปรากฏให้คนท่ัวไปท่ีมาพบเห็นเกิด

ความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นพหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขงได้ชัดเจนยิง่ข้ึน   

คำาสำาคัญ: ศาลาแก้วกู่ เร่ืองเล่า พหุวัฒนธรรม กลวิธีทางภาษา
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Abstract
 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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บทนำา

 ศาลาแก้วกู่ ต้ังอยูใ่นอำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เดิมเรียกกันท่ัว ๆ ไปว่าวัดแขก     

เป็นสถานท่ีคล้ายกับพิพิธภัณฑ์์กลางแจ้งแสดงรูปปั�นทางศาสนา ปัจจุบันอยู่ในความดูแล

ของพุทธมามกะสมาคม จังหวัดหนองคาย ศาสนสถานแห่งน้ีหลวงปู่เหลือ สุรีรัตน์เป็น

ผู้สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2521 มีรูปปั�นพระพุทธรูปและเทวรูปในลักษณะต่าง ๆ มากมาย              

เรียกว่าเทวาลัย มีลักษณะเฉพาะ มีความวิจิตรพิสดาร ท่ีฐานของเทวาลัยมีคำาบรรยายเล่า

เร่ืองจารึกไว้เป็นเร่ืองราวมากบ้างน้อยบ้าง ผู้ท่ีบริจาคทรัพยเ์พ่ือสร้างเทวาลัยเป็นผู้คนจาก

สถานท่ีตา่ง ๆ  เช่น ชาวไทยจากจงัหวัดต่าง ๆ  ในประเทศไทย ชาวจนี ชาวลาว ชาวเวียดนาม 

ตลอดจนชาวตะวันตก 

 เร่ืองเล่าท่ีหลากหลายจากจารึกบนฐานเทวาลัยในศาลาแก้วกู่ นอกจากจะเป็น

ประโยชน์ต่อบุคคลท่ัวไปแล้ว ยังให้ประโยชน์กับการศึกษาในด้านต่าง ๆ เป็นภูมิปัญญาท่ี

ใช้กุศโลบายอันลึกซ้ึงแฝ่งไว้ในเร่ืองเล่า แสดงให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ

ผู้คนในชุมชนสองฝั่�งแม่นำ้าโขง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย และนครหลวงเวียงจันทน์ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันมาช้านาน แม้บาง

ช่วงเวลาจะมีวิกฤติการณ์ทางการเมืองทำาให้เกิดปัญหาการอพยพผู้คนข้ามฝั่�งแม่นำ้าโขงมายัง

ประเทศไทย ดังเช่นตอนหน่ึงในหนังสือชีวประวัติ หลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ (พุทธมามกะ

สมาคมจังหวัดหนองคาย, มปป: 11-13) กล่าวว่า เม่ือปี พ.ศ. 2513 หลวงปู่บุญเหลือ พร้อม

สานุศิษยไ์ด้สร้างปูชนียสถานเทวาลยัอยา่งมหึมาในท่ีดนิซ่ึงเปน็มรดกจากบดิามารดา ท่ีบ้าน

เชียงควน เมืองท่าเด่ือ นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว มีคนเล่ือมใสมากมาย แต่ยังไม่

เสร็จสมบูรณ์ เกิดวิกฤติการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

หลวงปู่บุญเหลือได้พาสานุศิษย์อพยพข้ามแม่นำ้าโขงมายังฝั่�ง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย 

จัดต้ังพุทธมามกะสมาคมจงัหวัดหนองคาย และเร่ิมสรา้งศาลาแกว้กู่ มีปูชนียสถานเทวาลยั

ต่าง ๆ ในปี พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา 

 ปัจจุบันศาลาแก้วกู่ จังหวัดหนองคาย มีเทวาลัยเป็นจำานวนมาก ซ่ึงมีลักษณะ

คล้ายกันกับเทวาลัยในวัดเชียงควน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซ่ึงสร้างข้ึน

ด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะบนฐานเทวาลัยในศาลาแก้วกู่

จะมีจารึกเร่ืองเล่าท่ีสัมพันธ์กับรูปปั�นเทวาลัยปางต่าง ๆ น้ัน และมีการสร้างเพ่ิมเติมตาม

จิตศรัทธาของผู้บริจาคต่อมาอีกด้วย 

 ตามประวัติสถานท่ีของสำานักพุทธมามกะสมาคม ศาลาแก้วกู่สร้างข้ึนตาม       

ความเช่ือว่าหลักคำาสอนทุกศาสนาสามารถนำามาผสมผสานกันได้ โดยเฉพาะศาสนาฮิั่นดู

และศาสนาพุทธ รูปแบบของรูปปั�นจึงออกมาเป็นแนวเทพฮิั่นดู และมีส่วนผสมผสานของ



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

ปีที่
� 7

 ฉ
บับั

ที่� 
1 

(ก
.ค

. 6
4 

- 
ธ.
ค.

 6
4)

152

รูปปั�นในศาสนาพุทธด้วย นอกจากรูปปั�นในพระพุทธศาสนา รูปปั�นเทพฮิั่นดู ยังมีรูปปั�น

จากวรรณคดีรามเกียรต์ิ รูปปั�นในตำานานพ้ืนบ้านเร่ืองต่าง ๆ รูปปั�นท่ีแสดงถึงนรก สวรรค์ 

รูปปั�นแสดงผลของการทำาดี ทำาช่ัว (อรอนงค์ ฤทธ์ิฤาชัย, 2559: 52) 

 วัฒนธรรมเป็นเร่ืองของระบบคุณค่าร่วมของสังคมท่ีถูกเรียนรู้ ส่งผ่านและ   

ถ่ายทอดได้ ส่ิงท่ีถูกถ่ายทอดมีท้ังส่ิงท่ีเป็นความคิด อารมณ์ความรู้สึกท่ีผูกติดอยู่กับความคิด

และพฤติกรรมท่ีแปรความคิดออกมาเป็นการกระทำา วัฒนธรรมจึงมีท้ังด้านท่ีเป็นนามธรรม

คือ ตัวระบบคิด โลกทัศน์หรือความเช่ือ ซ่ึงแสดงออกเป็นรูปธรรมได้ในหลายลักษณะ 

ต้ังแต่วัตถุส่ิงของเคร่ืองใช้ ส่ิงก่อสร้าง งานศิลปะ พิธีกรรม หรือธรรมเนียมแบบแผนของ

ความประพฤติร่วม กฎเกณฑ์์ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ล้วนเกิดข้ึน และเป็นผลของการปรับ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ อยู่เสมอ (อภิญญา เฟ้�องฟูสกุล. 2548: 47) วัฒนธรรม

กำาหนดหรือกำากับบุคลิกภาพทางสังคมและการดำารงอยู่ของมนุษย์ ผ่านภาษา อารมณ์                           

ความรู้สึก ความรู้ ความคิด ความเช่ือ ความเป็นสุนทรียะ ลักษณะทางเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ 

ศาสนา และขนบธรรมเนยีมประเพณ ีสภาวการณเ์ช่นน้ีทำาให้นัยยะทางวัฒนธรรมมีเน้ือหา

ท่ีหลากหลาย (เกษม เพ็ญภินันท์, 2552: 17) จึงเกิดเร่ืองเล่าข้ึนมากมายในรูปแบบต่าง ๆ                

ด้วยวิธีการนำาเสนอท้ังโดยการพูดหรือการเล่าเร่ือง และการเขียน เช่น นิทาน ตำานาน 

พงศาวดาร จารึก บันทึก ฯลฯ เพ่ือเป็นการบอกกล่าว เล่าเร่ือง ส่ังสอน เผยแพร่ ฯลฯ                                                                     

ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ในชีวิตของตนและกลุ่มสังคมในช่วงเวลาหน่ึง ๆ ให้คนใน

สังคมได้รับรู้และสืบทอดต่อกันมา         

 ในทุกวัฒนธรรมจะเห็นขนบของการเล่าเร่ือง ซ่ึงมีความสำาคัญมากในการถ่ายทอด

เร่ืองราว คุณธรรมและคำาสอนต่าง ๆ  เช่น ในพระพุทธศาสนามีนิทานชาดก ในครสิต์ศาสนา

มีเร่ืองพระเจ้า ในศาสนาฮิั่นดูมีภควัตคีตา เป็นต้น โดยท่ีเร่ืองเล่าเหล่าน้ี ได้รับการถ่ายทอด 

สืบทอด และเรียนรู้ต่อเน่ืองกันมาเป็นพัน ๆ  ปี ซ่ึงทักษะการส่ือสารท่ีสำาคัญในความสมัพันธ์

ระหว่างมนุษย์ ล้วนแต่ต้องใช้เร่ืองเล่าเป็นเคร่ืองมือสำาคัญอยูด้่วยท้ังส้ิน (จรรยา รับศิริเจริญ, 

2552: 66-69) เช่นเดียวกับเร่ืองเล่าในศาลาแก้วกู่ ท่ีปรากฏบนฐานเทวาลัยจารึกไว้จำานวน

มากเป็นความหลากหลายวัฒนธรรม ประกอบกับความเช่ือ ความศรัทธาในรูปเคารพหรือ

เทวรูปท่ีมีการสร้างข้ึนกันมาอย่างต่อเน่ืองของผู้คนในชุมชนสองฝั่�งโขง ด้วยกลวิธีทางภาษา

ท่ีส่ือแทนความคิด การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซ่ึงแฝ่งไว้ด้วยเจตนาต่าง ๆ แสดงถึงความ

เป็นพหุวัฒนธรรมท่ีสามารถเช่ือมโยงให้ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้ 
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วัตถุประสงค์

 งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเร่ืองเล่าในศาลาแก้วกู่ จังหวัดหนองคาย 

เป็นเร่ืองเล่าท่ีจารึกบนฐานเทวาลัยปางต่าง ๆ ในประเด็นต่อไปน้ี

 1) เพ่ือศึกษาเร่ืองเล่าในศาลาแก้วกู่

 2) เพ่ือศึกษาพหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง

 3) เพ่ือศึกษากลวิธีทางภาษาในการสร้างพหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

 แนวคิดพหุวัฒนธรรม หรือพหุวัฒนธรรมนิยม มาจากคำาภาษาอังกฤษคือ 

Multiculturalism ซ่ึงแปลตรงตัวได้ว่า การนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เก่ียวข้องกับการยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม การเปิด

พ้ืนท่ีให้ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต อัตลักษณ์ในด้านต่าง ๆ เช่น                    

เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ เป็นต้น ได้มีพ้ืนท่ียืนอย่างเท่าเทียมกันในสังคม โดยเสนอให้มองว่า      

กลุ่มคนภายใต้วัฒนธรรมต่าง ๆ มีความเท่าเทียม มีสิทธิในการแสดงออก เรียกร้อง หรือ

ปกป้องไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ และวิถีการดำารงชีวิตของกลุ่มตน อันเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับ

แนวคิดเสรีนิยม ทุนนิยม และประชาธิปไตย แพร่หลายกระจายไปท่ัวโลกภายใต้กระแส                      

โลกาภิวัตน์ โดยท่ีสิทธิในการแสดงออกดังกล่าวน้ัน จะต้องได้รับการรับรองโดยอำานาจรัฐ

หรือกฎหมายหรือแนวนโยบายแห่งรัฐท่ีชัดเจน เพ่ือให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติอย่างเป็น    

รูปธรรม (กฤติธี ศรีเกตุ, 2561: 15-17) การเปิดพ้ืนท่ีให้เห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เพ่ือส่ือสารให้เกิดความเข้าใจกันในสังคมโดยใช้วิธีการของเร่ืองเล่าเป็นการถ่ายทอดทาง

วัฒนธรรมของกลุ่มชนท่ีสืบเน่ืองต่อกันมาช้านาน สอดคล้องกับ จรรยา รับศิริเจริญ (2552: 

66-69) ท่ีอธิบายไว้ว่าในการถ่ายทอดเร่ืองราว คุณธรรมและคำาสอนต่าง ๆ  เช่น ในพระพุทธ

ศาสนามีนิทานชาดก ในคริสต์ศาสนามีเร่ืองพระเจ้า ในศาสนาฮิั่นดูมีภควัตคีตา เป็นต้น 

โดยท่ีเร่ืองเล่าเหล่าน้ี ได้รับการถ่ายทอด สืบทอด และเรียนรู้ ต่อเน่ืองกันมาเป็นพัน ๆ ปี                                                                                         

ซ่ึงทักษะการส่ือสารท่ีสำาคัญในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ล้วนแต่ต้องใช้เร่ืองเล่าเป็น   

เคร่ืองมือสำาคัญอยู่ด้วยท้ังส้ิน

 กลวิธีทางภาษา เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีสำาคัญทำาให้เกิดความเข้าใจเร่ืองราวต่าง ๆ           

ในการส่ือสารท่ีแฝ่งความคิดเจตนาของผู้ส่งสารได้ ดังคำาอธิบายของ จันทิมา อังคพาณิชกิจ 

(2557: 138-139) ว่า กลวิธีทางภาษา (Linguistic strategies) ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลวิธีของ    

การผลิตตัวบท กลวิธีทางภาษาปรากฏอยู่ท่ัวไปในข้อความ เน่ืองจากตัวบทแต่ละตัวบท

ผ่านการเลือกใช้ภาษาท่ีแฝ่งวัตถุประสงค์ หรือมีเจตนามุ่งหมายของผู้ส่งสารส่ือไปยงัผู้รับสาร             
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ท่ามกลางกิจกรรมการส่ือสารบางประการ ตัวบทหรือข้อความประเภทต่าง ๆ ก็มักจะ

เจือปนด้วยกลวิธีทางภาษาท่ีแตกต่างกันไปด้วย นอกเหนือจากรูปแบบหรือรูปแบบของ

ข้อความตามประเภทแล้ว ยังต้องมีระบบของการเลือกใช้ภาษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ด้วยกลวิธีทางภาษาหลัก ๆ ท่ีมักจะพบในการวิเคราะห์ข้อความ ได้แก่ กลวิธีทางศัพท์                                                                                                 

กลวิธีการขยายความ กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ วาทกรรมและกลวิธีทางวาทศิลป์ 

วิธีิดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย

ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลภาคสนามศึกษาข้อมูลท่ีวัดเชียงควน หรือสวนวัฒนธรรมเชียงควน 

เมืองหาดทรายฟอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และท่ีอาศรมศาลาแก้วกู่                

อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย

 รูปปั�น เทวรูป พระพุทธรูป ท่ีเรียกว่าเทวาลัย ในวัดเชียงควน และศาลาแก้วกู่        

มีลักษณะคลา้ยกันมาก บางเทวาลยัเป็นรูปปั�นซ่ึงมีเร่ืองราวเปน็เร่ืองเดยีวกัน แตแ่ตกตา่งกัน

ท่ีจารึกบนฐานเทวาลัย ซ่ึงท่ีวัดเชียงควนส่วนใหญ่จะไม่มีจารึกบนฐานเทวาลัย งานวิจัยน้ีจึง

ศึกษาเพียงจารึกบนฐานเทวาลัยปางต่าง ๆ ในศาลาแก้วกู่ จังหวัดหนองคาย ประเทศไทย 

ซ่ึงมีจารึกท่ีฐานเทวาลัยเท่าน้ัน  

 วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพ่ือศึกษาเร่ืองเล่าในศาลาแก้วกู่ 

ศึกษาพหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง และศึกษากลวิธีทางภาษาในการสร้างพหุวัฒนธรรม

ในชุมชนสองฝั่�งโขง สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ และนำาเสนอผลการ

วิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย

 เร่ืองเล่าในศาลาแก้วกู่ เน้ือหาส่วนใหญ่ท่ีพบมากท่ีสุดคือเร่ืองเล่าพระพุทธเจ้า 

เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับพุทธประวัติต้ังแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน ตลอดจนเร่ืองเล่าท่ี

เก่ียวข้องกับพุทธสาวก และบุคคลท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับพระพุทธเจ้า เป็นส่วนหน่ึงของ

พุทธประวัติในพระพุทธศาสนา รองลงมาคือเร่ืองเล่าเทพเจ้า ตามคติของศาสนาพราหมณ์ 

มีเทพเจ้าท่ีหลากหลาย รวมท้ังอสูรและมารต่าง ๆ เร่ืองเล่าท่ีเก่ียวข้องกับเทพเจ้าและ

อสูรท้ังหลายส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า ช่วยรักษาปกป้องคุ้มครอง          

เสริมการบำาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า นอกจากน้ีก็พบเร่ืองเล่าพุทธสาวกและผู้เก่ียวข้อง

กับพระพุทธเจ้า เร่ืองเล่าจากวรรณคดี เร่ืองเล่าจากนิทานพ้ืนบ้าน และสุภาษิตคำาสอน           
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 เร่ืองเล่าพระพุทธเจ้าท่ีปรากฏในศาลาแก้วกู่ มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับพุทธประวัติ

ต้ังแต่เม่ือเสวยพระชาติในอดีตบางชาติ เพ่ือบำาเพ็ญบารมีในชาดกต่าง ๆ ท่ีสำาคัญคือ เร่ือง

พระเวสสันดรชาดก เป็นต้น เน้ือหาท่ีปรากฏเป็นลำาดับเร่ิมจาก พระพุทธองค์ประสูติถึง

ปรินิพพาน การบำาเพ็ญบารมีต่าง ๆ และทรงโปรดพุทธสาวก พระประยูรญาติ ตลอดจน

หลักธรรมคำาสอนท่ีทรงโปรดเวไนยสัตว์ท้ังหลายให้บรรลุธรรม มีความศรัทธาในพุทธศาสนา 

 พหุวัฒนธรรมในเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่ จากการศึกษาจารึกบนฐานเทวาลัยปาง

ต่าง ๆ พบความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง ซ่ึงเป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้                                   

ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน อัตลักษณ์ในด้านต่าง ๆ 

ปรากฏให้ผู้คนท่ีมาพบเห็น ได้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้คนท่ีสะท้อนออกมาจาก

จารึกบนฐานเทวลัยในศาลาแก้วกู่ แสดงความเป็นพหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง ได้แก่                                                                                                    

ความหลากหลายทางความเช่ือ ความหลากหลายทางชีวภาพและชาติพันธ์ุ ความหลากหลาย

ทางภาษา ความหลากหลายทางประเพณี-พิธีกรรม และความหลากหลายของนักบวช 

ดังตัวอย่าง 

 “โกณฑั์ญญะเป็นผู้เล่าเรียนจบไตรเพท และชำานาญในการทำานายลักษณะ

พยากรณ์ ในกาลพระบรมศาสดาประสูติท่านทำานายพระลักษณะพระมหาบุรุษสถานเดียว

คือจะต้องเสด็จออกบรรพชาและจะได้เป็นศาสดาเอกของโลก ....”

(เทวาลัยปางพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระปัญจวัคคีย์ท้ังห้า)

ภาพประกอบท่ี 1 เทวาลัยปางองค์พระเวสสันดร และเร่ืองเล่าจากจารึกบนฐานเทวาลัย
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 จากตัวอย่าง เป็นความเช่ือทางพุทธศาสนา ผสมผสานกับความเช่ือทางโหราศาสตร์ 

การทำานายลักษณะพยากรณ์มหาบุรุษ เม่ือพระพุทธเจ้าประสูติ

 “พระศิวะเทพและพระอุมาเทวี คือพระปิตุเทพ พระมาตุเทพ ของสามโลก      

พร้อมด้วยพระพิฆเนศวรและพระขันธกุมาร ประทับอยู่วิมานบนเขาไกรลาศเป็นท่ีเคารพ

สักการบูชาบรรดาชาวเทพ ท้ังสูงและตำ่าตลอดจนมนุษย์ท้ังหลาย พระองค์ทรงมีเมตตาจิต

แด่สัตว์โลก เป็นท่ีพ่ึงแด่เหล่าสมณะ ชีพราหมณ์ ผู้บำาเพ็ญตะบะอันแก่กล้า ....”

(เทวาลัยปางพระศิวะเทพและพระอุมาเทวี)

 จากตัวอย่าง เป็นความเช่ือเทพเจ้า คือ พระศิวะและพระอุมา ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็น

บิดามารดาของเทพเจ้าและเหล่าสัตว์โลกท้ังมวล

 ความหลากหลายทางความเช่ือท่ีปรากฏมากในเร่ืองเลา่ศาลาแกว้กู่ส่วนใหญ่จะเป็น

เร่ืองราวของพระพุทธเจ้า พระพุทธสาวก อุบาสก อุบาสิกา รวมท้ังเทพเจ้าท่ีมาร่วมปฏิบัติ

ธรรม ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้ประสบผลสำาเร็จ หลักความเช่ือทางพุทธศาสนา

ท่ีพบมากคือ หลักความเช่ือในกฎแห่งกรรม เป็นกฎธรรมชาติท่ีพระพุทธเจ้าทรงค้นพบ                                          

เป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริง การทำากรรมดผีลตอบสนองกจ็ะเปน็ความดคีวามสขุ นอกจากน้ีกมี็ความ

เช่ือเทพเจ้า ความเช่ือพ้ืนบ้าน ความเช่ือทางโหราศาสตร์ ความเช่ือเร่ืองจักรวาล ความเช่ือ

เร่ืองอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ และความเช่ือเร่ืองชาติภพ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นกลวิธีหน่ึงของคำา

สอนท่ีเก่ียวข้องกับความประพฤติของคน เป็นการควบคุมสังคมให้อยูร่ว่มกันได้ ดังตัวอยา่ง 

หลักความเช่ือในกฎแห่งกรรม 

 “กาลคร้ังหน่ึงพระพุทธปัจเจกมุณีแก้วกู่ ได้ออกจากเวทยตินิโรธสมาบัติ และได้

มุ่งหน้าออกจากท่ีอยู่แห่งองค์ บนยอดเขาคันธามาสไปทางทิศตะวันตก ผ่านอุทยานหลวง

อุราวรรณ กรุงเกตุทวดีมัชฌิิมประเทศ พระองค์ได้โปรดคทาชายทุกขตะคนหน่ึงให้กลาย

เป็นมหาเศรษฐี ด้วยผลทานอนิสงฆ์ดอกบัวเก้าดอก และข้าวสาลีหน่ึงทัพพี”

(เทวาลัยปาง พระพุทธปัจเจกมุนีแก้วกู่)

 เร่ืองเล่าจากเทวาลัยปางน้ี กล่าวถึงพระพุทธเจ้าปัจเจกมุณีแก้วกู่ได้โปรด            

คทาชายทุกข์ยากคนหน่ึง ท่ีถวายดอกบวัเก้าดอกและขา้วหน่ึงทัพพี ให้กลายเปน็มหาเศรษฐี

ได้ด้วยผลแห่งการทำาทานน่ันเอง
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 กลวิธิีทางภาษาในเร่้องเล่าศาลาแก้วกู่ เร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่ ท่ีจารึกความ

หลากหลายของเร่ืองราวท่ีแสดงความเป็นพหุวัฒนธรรมของชุมชนสองฝั่�งโขง ลงบนฐาน

เทวาลัยปางต่าง ๆ มีกลวิธีทางภาษาปรากฏอยู่ท่ัวไปในข้อความ ซ่ึงมีความแตกต่างกันไป                    

ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีทางภาษาการสร้างพหุวัฒนธรรมในชมุชนสองฝั่�งโขงมีกลวิธีทางศัพท์ 

กลวิธีการขยายความ กลวิธีการใช้อุปลักษณ์ และกลวิธีทางวาทศิลป์

 1. กลวิธีิทางศัพท์ (Lexicalization)

 กลวิธีทางศัพท์จะเก่ียวข้องกับการเลือกใช้คำาศัพท์ เพ่ือส่ือแทนความคิดหรือ

ประสบการณ์ของผู้ส่งสาร เป็นการแสดงความคิดและส่ือแทนความคิดของผู้ส่งสาร        

กลวิธีทางศัพท์ ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่พบ การใช้ช่ือและการเรียกช่ือ การใช้คำา

เรียกขานและการอ้างถึง ดังตัวอย่าง 

 “อุบลวรรณาเถรี ซ่ึงเป็นธิดาของเศรษฐี เมืองสาวัตถี พระนางได้สละจากเรือน

ออกบวชและได้สำาเร็จอรหันต์ ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุณีท้ังหลาย อน่ึงพระอุบล

วรรณาเถรีน้ีเคยได้ร่วมสร้างบุญญาธิการกับพระศาสดามา เช่น ชาติพระเวสสันดร ก็ได้

บังเกิดเป็นพระธิดากัณหาคู่กับชาลี ซ่ึงพระเวสสันดรก็ได้ให้ทานกุมารท้ังสองแก่ชูชก

พราหมณ์ ...”                            

(เทวาลัยปางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดอุบลวรรณาเถรี)

 การอ้างถึงพระเวสสันดรท่ีทรงบำาเพ็ญทานบารมี เช่ือมโยงไปถึงอุบลวรรณาเถรี

ท่ีเคยบังเกิดเป็นพระธิดากัณหา ซ่ึงร่วมสร้างบุญญาธิการกับพระพุทธองค์ ทำาให้เห็นความ

สำาคัญของอุบลวรรณาเถรีท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าภิกษุณีท้ังหลาย เป็นต้น 

 กลวิธีทางศัพท์เก่ียวข้องสัมพันธ์กับบริบททางสังคม เพ่ือเสริมให้เห็นลักษณะ

เด่นของบุคคลสำาคัญท่ีกล่าวถึงในเทวาลัยปางต่าง ๆ แสดงให้เห็นบุคลิกลักษณะเกิดความ

เข้าใจได้ว่า บุคคลท่ีกำาลังกล่าวถึงมีลักษณะอย่างไร เห็นมุมมองของผู้เล่าเร่ืองว่ามีความรู้สึก

อย่างไร ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการแสดงความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา และช่วยเสริม

ให้เห็นความสำาคัญของพระพุทธศาสนามากยิง่ข้ึน

 2. กลวิธีิการขยายความ (Modification)

 กลวิธีการขยายความ หมายถึง การใช้ถ้อยคำาท่ีเป็นส่วนขยาย เพ่ือเน้นส่วนท่ี

ต้องการขยายให้มีความหมายเด่นชัด เกิดภาพหรือความคิดบางอย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน                                                                                                         
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อาจเป็นคำา วลี หรืออนุพากย์ก็ได้ ความเด่นชัดน้ันอาจเป็นความหมายในทางท่ีดี               

หรือความหมายในทางลบก็ได้ 

 ในเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่มีกลวิธีการขยายความ เพ่ือเน้นส่วนท่ีต้องการขยาย         

หรือช่วยสนับสนุนการปรากฏตัว หรือลักษณะบางอย่างของส่ิงท่ีต้องการเน้นให้มี           

ความหมายเด่นชัดเช่น ลักษณะของพระพุทธเจ้า พุทธสาวก และเทพเจ้า ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  

 “.....พระองค์ได้ทำาความเพียรด้วยประการต่าง ๆ เช่น กดฟันด้วยฟัน กดเพดาน

ด้วยล้ิน กดจิตด้วยจิต ในท่ีสุดก็ทรงอดอาหารจนร่างกายซูบผอม จนขนล่วงหลุดจากขุมเน้ือ

เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก....”

(เทวาลัยปางเจ้าชายสิทธัตถะ)

 

 จากตัวอย่าง เป็นกลวิธีการขยายความ การบำาเพ็ญเพียรของพระพุทธองค์ เช่น   

กดฟันด้วยฟัน อดอาหาร เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก เป็นการเน้นให้เห็นความเพียรพยายาม

เพ่ือเข้าถึงการรู้แจ้งของพระพุทธองค์ เป็นกลวิธีทางภาษาแบบหน่ึงท่ีต้องการเน้นให้ข้อความ

ในเร่ืองเล่ามีความชัดเจนข้ึน เกิดความเช่ือ ความศรัทธา ความหมายในทางท่ีดีต่อบุคคลท่ี

กล่าวถึง 

 3. การใช้อุปลักษณ์ (Metaphor)

 การใช้อุปลักษณ์ เป็นการใช้ความเปรียบ เป็นกลวิธีหน่ึงท่ีผู้เขียนใช้ส่ือสาร เพ่ือให้

เกิดจินตภาพบางอยา่ง และเพ่ือให้เกิดพลังในการส่ือความหมายไปยงัผู้อ่าน ในลักษณะการ

พรรณนาให้ผู้อ่านมองเห็นภาพ และเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการกล่าวถึง ด้วยการเปรียบเทียบ

และทำาให้การส่ือแทนความคิดของผู้เขียนมีสีสันมากยิง่ข้ึน 

 การใช้อุปลักษณ์ในเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่ เป็นกลวิธีการส่ือความคิดท่ีทำาให้เกิด

จินตภาพ เข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการกล่าวถึง ดังตัวอย่างข้อความท่ีปรากฏในจารึกบนฐาน

เทวาลัย ดังน้ี 

  

 “ตลอดมายุกาลศาสนาขององค์พระสรรพพัญญูโคดมพุทธเจ้าตรัสรู้ พระองค์

ได้แผ่พระมหาปัญญาธิคุณ มหาเมตตาคุณ มหากรุณาธิคุณ ยังมนุษย์ เทวดา อินทร์ 

พรหม ยมกาล ในหม่ืนโลกธาตุแสนโกฏิมหาจักรวาล ได้ด่ืมนำ้าอมตธรรม ขนสัตว์เข้าสู่                             

พระมหานิพพานนับจำานวนไม่ได้ พระองค์มีนำ้าพระทัยเก้ือกูลสงเคราะห์แก่มนุษยแ์ละเทวดา

ท้ังปวงตามควรแก่จิต ตลอดกาล 45 พระวรรษาของพระองค์ ....”          

 (เทวาลัยปางพระพุทธเจ้าตรัสรู้)
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 จากข้อความน้ีเป็นอุปลักษณ์ท่ีเปรียบหลักธรรมคำาส่ังสอนในพระพุทธศาสนา     

เป็นนำ้าอมตะท่ีทำาให้สรรพสัตว์ท้ังหลายเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นความสุขช่ัวนิรันดร์

 การใช้อุปลักษณ์ในเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่ ส่วนใหญ่จะเป็นอุปลักษณ์ท่ีต้องการส่ือ

ให้เห็นความสำาคัญในพระธรรมคำาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลักปฏิบัติสำาคัญ

ของพระพุทธศาสนา การสร้างเสริมบารมีของพระพุทธเจ้า แม้แต่เทพเจ้าก็ให้การสนับสนุน

ปกป้องพระพุทธองค์ ส่ือให้เห็นพระบารมีท่ียิง่ใหญอั่นจะนำาพาปวงสตัว์ให้พ้นทุกข์ นับเป็น

กลวิธีหน่ึงท่ีผู้จารึกและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างเทวาลัยใช้ส่ือสาร เพ่ือให้เกิดจินตภาพจาก

เร่ืองเล่า และเพ่ือให้เกิดพลังในการส่ือความหมายไปยังผู้อ่าน ในลักษณะการพรรณนาให้ 

ผู้อ่านมองเห็นภาพ และเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการกล่าวถึง ด้วยการเปรียบเทียบและทำาให้

การส่ือแทนความคิด ความเคารพ ความศรทัธาต่อส่ิงท่ีนับถือ โดยเฉพาะพทุธศาสนามีความ

สำาคัญมีสีสันมากยิง่ข้ึน 

 4. กลวิธีิทางวาทศิลป์ (Rhetarical Strategies)  

 กลวิธีทางวาทศิลป์เป็นการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะในการส่ือสาร โดยการใช้

คุณสมบัติด้านเสียงและความหมายของคำา ท่ีมีอยูใ่นภาษานำามาส่ือสารเพ่ือส่ือความหมาย

ท่ีลึกซ้ึง โดยอาจจะมีการใช้สัมผัสเสียง หรือสัมผัสคำา ซ่ึงมักจะมีจังหวะหรือทำานองอยู่ใน

ข้อความ ลักษณะทางวาทศิลป์เช่นน้ีเป็นเฉพาะในภาษาไทยท่ีสามารถนำาคำาท่ีมีความหมาย

ต่างกันมาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางเสียงท่ีคล้ายกัน หรือการใช้                      

คำาซำ้ากัน ปรากฏร่วมกันในตัวบท กลวิธีทางวาทศิลป์น้ีกล่าวได้ว่า เป็นกลวิธีท่ีผู้เขียนใช้ส่ือ

แทนความคิดหรือประสบการณ์ แทนปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปสู่ผู้อ่านวิธีหน่ึง โดยมีรูป

แบบท่ีพิเศษออกไปจากการส่ือแทนด้วยความเรียงธรรมดา ทำาให้ข้อความท่ีส่ือมีจังหวะและ

ทำานองในรูปแบบเฉพาะ 

 การศึกษาเร่ืองเล่าในศาลาแก้วกู่ พบกลวิธีทางวาทศิลป์การสร้างพหุวัฒนธรรม

ในชุมชนสองฝั่�งโขงจากเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่คือ การใช้คำาสัมผัสในข้อความ และการใช้          

บทประพันธ์ร้อยกรอง แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมทางภาษาในเร่ือง

เล่าจากเทวาลัยปางต่าง ๆ ในศาลาแก้วกู่ ดังตัวอย่าง  

 “คำาคม แสงห่ิงห้อยหรือจะมาเทียบแสงดาวพราวระยับ หมู่แสงดาวพราว

ระยับบนฟ้าหรือจะมาเทียบแสงเดือนท่ีนวลใยในนภา แสงเดือนท่ีนวลสดใสอยู่ในท้องฟ้า               

ไหนจะเทียบแสงสุริยาอาทิตย์ แสงสุริยาท่ีว่าร้อนแดดแผดเผาไปท่ัวโลกา ยังมีพระราหูท่ี

จะดับแสงแดดแผดเผาให้เยือกเย็นลงได้ ...”  

(เทวาลัยปางพระราหูอมจันทร์)



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

ปีที่
� 7

 ฉ
บับั

ที่� 
1 

(ก
.ค

. 6
4 

- 
ธ.
ค.

 6
4)

160

 เทวาลัยปางราหูอมจันทร์ เร่ิมต้นด้วยการบอกว่า คำาคม และต่อด้วยบทร้อยกรอง

ลักษณะคล้ายร่าย มีข้อความเป็นวรรค ๆ  ไม่จำากัดจำานวนคำา แต่และวรรคมีคำาสัมผัสระหว่าง

วรรค ในแต่ละวรรคก็มีคำาสัมผัสภายในวรรค ท้ังสัมผัสพยัญชนะ และสัมผัสสระ ทำาให้เกิด

ความไพเราะมากกว่าการเล่าเร่ืองด้วยข้อความท่ัวไป

 กลวิธีทางภาษาการสร้างพหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง มีปรากฏพบมาก

ท่ีสุดคือ กลวิธีทางศัพท์ มีการใช้ช่ือและการเรียกช่ือ การเรียกขาน การอ้างถึง กลวิธีทาง

ศัพท์ส่วนใหญ่จะใช้กับพระพุทธเจ้า และเทพเจ้า แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ี                   

หลากหลายวัฒนธรรม นอกจากน้ียังมีการใช้กลวิธีการขยายความ เพ่ือเน้นส่วนท่ีต้องการ

ขยายช่วยสนับสนุนการปรากฏตัว หรือลักษณะบางอย่างของส่ิงท่ีต้องการเน้นให้มี                                                                                                     

ความหมายเด่นชัด ส่วนการใช้อุปลักษณ์ในเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่ นับเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีผู้จารึก

และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างเทวาลัยใช้ส่ือสาร เพ่ือให้เกิดจินตภาพจากเร่ืองเล่า และเพ่ือ

ให้เกิดพลังในการส่ือความหมายไปยงัผู้อ่าน ในลักษณะการพรรณนาใหผู้้อ่านมองเหน็ภาพ 

และเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการกลา่วถึง ด้วยการเปรยีบเทียบและทำาใหก้ารส่ือแทนความคดิ 

ความเคารพ ความศรัทธาต่อส่ิงท่ีนับถือ โดยเฉพาะพุทธศาสนาให้มีความสำาคัญมีสีสันมาก

ยิ่งข้ึน และกลวิธีทางวาทศิลป์ซ่ึงพบการใช้คำาสัมผัสในข้อความ และการใช้บทประพันธ์    

ร้อยกรอง แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมทางภาษาในเร่ืองเล่าจากเทวาลัย

ปางต่าง ๆ ในศาลาแก้วกู่ 

สรุปผลการศึกษา

 การศึกษา เร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่ : พหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง พบเร่ือง

เล่าพระพุทธเจ้า เร่ืองเล่าพุทธสาวกและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า เร่ืองเล่าเทพเจ้า            

ภาพประกอบท่ี 2 เทวาลัยปางราหูอมจันทร์ มีการใช้กลวิธีทางวาทศิลป์ 

ในเร่ืองเล่าจากจารึกบนฐานเทวาลัย
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เร่ืองเล่าจากวรรณคดี และเร่ืองเล่าจากนิทานพ้ืนบ้านอีสาน จากเร่ืองเล่าในศาลาแก้ว

กู่ปรากฏความเป็นพหุวัฒนธรรมซ่ึงเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม 5 ประเด็นคือ                                                                                                         

1) ความหลากหลายทางความเช่ือมี ความเช่ือทางพุทธศาสนา ความเช่ือพ้ืนบ้าน                

ความเช่ือโหราศาสตร์ ความเช่ือเร่ืองจักรวาล ความเช่ืออิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ ความเช่ือ

เร่ืองชาติภพ 2) ความหลากหลายทางชีวภาพและชาติพันธ์ุ พบความหลากหลายของส่ิงมี

ชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ 3) ความหลากหลายทางภาษา ได้แก่ ภาษาไทย                                                                                                           

ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาอีสาน 4) ความหลากหลายทางประเพณี พิธีกรรม                      

และ 5) ความหลากหลายของนักบวช 

 เร่ืองเล่าท่ีพบมากท่ีสุดคือ เร่ืองเล่าพระพุทธเจ้า และเร่ืองเล่าพุทธสาวกและ         

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า นอกจากน้ียังพบว่า เร่ืองเล่าท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับเทพเจ้า

ท่ีหลากหลาย รวมท้ังอสูรและมารต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องเช่ือมโยงกับ

พระพุทธเจ้า เทพเจ้าจะช่วยรักษาปกป้องคุ้มครอง เสริมการบำาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า                  

จากผลการศึกษาเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่ดังกล่าวพบความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นการ

เปิดพ้ืนท่ีให้ความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน อัตลักษณ์ใน

ด้านต่าง ๆ ปรากฏให้ผู้คนท่ีมาศึกษา ท่องเท่ียว พบเห็น ได้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตของ

ผู้คนท่ีสะทอ้นออกมาจากจารกึบนฐานเทวลยัในศาลาแกว้กู่ แสดงความเปน็พหุวัฒนธรรม

ในชุมชนสองฝั่�งโขง 

 ผลการศึกษากลวิธีทางภาษาการสร้างพหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง พบกลวิธี

ทางศัพท์ กลวิธีการขยายความ กลวิธีการใช้อุปลักษณ์ และกลวิธีทางวาทศิลป์ กลวิธีทาง

ภาษาท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือ กลวิธีทางศัพท์ มีการใช้ช่ือและการเรียกช่ือ การเรียกขาน       

การอ้างถึง กลวิธีทางศัพท์ส่วนใหญ่จะใช้กับพระพุทธเจ้า และเทพเจ้า กลวิธีทางศัพท์จะ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีหลากหลายวัฒนธรรม นอกจากน้ียังมีการใช้กลวิธีการ

ขยายความ เพ่ือเน้นส่วนท่ีต้องการขยาย หรือช่วยสนับสนุนการปรากฏตัว หรือลักษณะ

บางอย่างของส่ิงท่ีต้องการเน้นให้มีความหมายเด่นชัดของพระพุทธเจ้า พุทธสาวก เทพเจ้า 

 ส่วนการใช้อุปลักษณ์ในเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่ นับเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีผู้จารึกและ           

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างเทวาลัยใช้ส่ือสาร เพ่ือให้เกิดจินตภาพจากเร่ืองเล่า และเพ่ือให้

เกิดพลังในการส่ือความหมายไปยังผู้อ่าน ในลักษณะการพรรณนาให้ผู้อ่านมองเห็นภาพ             

และเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการกลา่วถึง ด้วยการเปรยีบเทียบและทำาใหก้ารส่ือแทนความคดิ            

ความเคารพ ความศรัทธาต่อส่ิงท่ีนับถือ โดยเฉพาะพุทธศาสนาให้มีความสำาคัญมีสีสันมาก

ยิ่งข้ึน และกลวิธีทางวาทศิลป์ซ่ึงพบการใช้คำาสัมผัสในข้อความ และการใช้บทประพันธ์    

ร้อยกรอง แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมทางภาษาในเร่ืองเล่าจากเทวาลัย

ปางต่าง ๆ ในศาลาแก้วกู่ 
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อภิปรายผลการศึกษา

 เร่ืองเล่าในศาลาแก้วกู่ : พหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง เป็นการศึกษาเร่ืองเล่า

จากจารึกบนฐานเทวาลัยปางต่าง ๆ  ในศาลาแก้วกู่ จังหวัดหนองคาย เน้ือหาส่วนใหญ่ท่ีพบ

มากท่ีสุดคือเร่ืองเลา่พระพทุธเจ้า เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับพุทธประวติัต้ังแตป่ระสูติจนถึง

ปรินิพพาน ตลอดจนเร่ืองเล่าท่ีเก่ียวข้องกับพุทธสาวก และบุคคลท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ

พระพุทธเจ้า เป็นส่วนหน่ึงของพุทธประวัติในพระพุทธศาสนา รองลงมาคอืเร่ืองเลา่เทพเจ้า 

ตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮิั่นดู เร่ืองเล่าจากวรรณคดี นิทานพ้ืนบ้านอีสานและสุภาษิต

คำาสอน สอดคล้องกับ อรอนงค์ ฤทธ์ิฤาชัย (2560) ศึกษาเร่ือง ความหมายในรูปปั�นศาลา

แก้วกู่ ผลการศึกษาพบว่า ศาลาแก้วกู่สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2521 เกิดจากแรงบันดาลใจของ

หลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ตามความเช่ือว่าหลักคำาสอนทุกศาสนาสามารถนำามาผสมผสานได้ 

โดยเฉพาะศาสนาฮิั่นดูและศาสนาพุทธ รูปแบบของรูปปั�นจึงออกมาเป็นแนวเทพฮิั่นดู           

แต่ก็มีส่วนของศาสนาพทุธอยูด่ว้ย รูปปั�นในศาลาแกว้กู่ได้แฝ่งความหมาย คตธิรรมคำาสอน

ด้านศาสนา ด้านคำาสอน และด้านวรรณกรรม ด้านศาสนาประกอบด้วยความหมายท่ีเป็น    

พุทธประวัติ เทวประวัติ ด้านคำาสอนประกอบด้วย คำาสอน ปริศนาธรรม และคติสอนใจ 

ด้านวรรณกรรมประกอบด้วยตำานานพ้ืนบ้านอีสาน และวรรณคดีอ่ืน ๆ  นอกจากน้ีมีรูปปั�น

บางส่วนท่ีแฝ่งไว้ด้วยความหมายท้ังสองด้านท้ังด้านศาสนาและวรรณกรรม 

 นอกจากน้ียงัพบว่า มีเร่ืองเลา่ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องกับเทพเจ้าท่ีหลากหลาย รวมท้ัง

อสูรและมารต่าง ๆ  เร่ืองเล่าท่ีเก่ียวข้องกับเทพเจ้าและอสูรท้ังหลายส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า ช่วยรักษาปกป้องคุ้มครอง เสริมการบำาเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า 

จากผลการศึกษาเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่ดังกล่าวพบความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นการ

เปิดพ้ืนท่ีให้ความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน อัตลักษณ์ใน

ด้านต่าง ๆ ปรากฏให้ผู้คนท่ีมาศึกษา ท่องเท่ียว พบเห็น ได้เกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตของ

ผู้คนท่ีสะทอ้นออกมาจากจารกึบนฐานเทวลยัในศาลาแกว้กู่ แสดงความเปน็พหุวัฒนธรรม

ในชุมชนสองฝั่�งโขง 

 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่ ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองราว

ทางพุทธศาสนาท่ีผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์-ฮิั่นดู ความเป็นคนไทย และความเป็น  

ท้องถ่ินอีสาน เป็นเร่ืองเลา่ท่ีช่วยเสริมสร้างอารมณร่์วมและช่วยควบคุมความประพฤตขิอง

คนในสังคม รักษาความสามัคคีกลมเกลียวในสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในชุมชนชายแดนสองฝั่�งโขง ระหว่าง

ประเทศไทยกับสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซ่ึงเปน็ท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มชาตพัินธ์ุ

ท่ีหลากหลายให้อยูร่่วมกันได้ โดยมีการปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ไปตามบริบทต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง                
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ผลการวิจัยน้ี มีความสอดคล้องในบริบทของความสัมพันธ์ในชุมชนชายแดนสองฝั่�งโขง      

แต่มีความแตกต่างกันในลักษณะของการถ่ายทอดเร่ืองเล่าจากงานวิจัยของ พรสวรรค์      

ศิริกัญจนาภรณ์ (2562: 1-20) ซ่ึงวิจัย เร่ืองเลา่ไทย-ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝั่�ง

โขง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบเร่ืองเล่า ประเภทเร่ืองเล่า และวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของชุมชนสองฝั่�งโขงท่ีสะท้อนจากเร่ืองเล่าในอำาเภอท่าล่ี จังหวัดเลย ประเทศไทย และเมือง

แก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจัยพบว่า เร่ืองเล่า

มีการถ่ายทอด 4 รูปแบบคือ มุขปาฐะ ลายลักษณ์ จิตรกรรมฝ่าผนัง และพิธีกรรม จำาแนกได้  

4 ประเภท คือ เร่ืองเล่าเก่ียวกับสถานท่ีช่ือบ้านนามเมือง วัตถุศักด์ิสิทธ์ิ บุคคลและพิธีกรรม 

ความเช่ือและประเพณี ในด้านความสัมพันธ์สองฝั่�งโขงพบว่า ในยุคก่อนอาณานิคม เร่ือง

เล่ามีบทบาทต่อการอธิบายพ้ืนท่ีกายภาพและภูมินิเวศวัฒนธรรม การสร้างบ้านแปงเมือง 

การกำาเนดิชาติพันธ์ุ และการสรา้งพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิร่วมเพ่ือยดึโยงผู้คนสองฝั่�ง ต่อมาหลงัจาก

ท่ีแม่นำ้าเหืองและแม่นำ้าโขงแบ่งแยกความเป็นพลเมืองไทยและลาว กระบวนการสร้างชาติ

ส่งผลใหผู้้คนสองฝั่�งเป็นพลเมอืงของสองประเทศ แตเ่ร่ืองเลา่ก็ยงัคงสะทอ้นสำานึกร่วมทาง

ประวัติศาสตร์และชาติพันธ์ุเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์และมีพ้ืนท่ีพิธีกรรมร่วมกันเหนือพรมแดน

รัฐชาติไทย-ลาว

 อย่างไรก็ตามความพยายามในการสร้างเร่ืองเล่าในชุมชนสองฝั่�งโขง ซ่ึงมีกลวิธี

ในการนำาเสนอเร่ืองเล่าท่ีหลากหลาย แต่ต่างก็มีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ เพ่ือสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงมีความเคล่ือนไหว ปรับเปล่ียน

ไปมา ตามบริบทต่าง ๆ ในบริเวณชุมชนชายแดนสองฝั่�งโขง สอดคล้องกับคำาอธิบายของ                      

ชูศักด์ิ ภัทรกุลวณิชย์ (2552: 19) ว่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรมน้ันต้องควบคู่ไป

กับความเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีว่าก็มิได้มีเพียงหน่ึง

เดียวเช่นกัน มีการแปรเปล่ียนสภาพไปตามเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงทางสังคม สามารถ

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ หลอมรวมความหลากหลายเป็นหน่ึง (Homogeneity/

Uniformity) ประนอมปรองดองความหลากหลาย (Diversity) และ ผสมผสานพันทาง 

(Hybridity)     

  กลวิธีทางภาษาการสร้างพหุวัฒนธรรมในชุมชนสองฝั่�งโขง มีปรากฏมากท่ีสุด

คือ กลวิธีทางศัพท์ มีการใช้ช่ือและการเรียกช่ือ การเรียกขาน การอ้างถึง กลวิธีทาง

ศัพท์ส่วนใหญ่จะใช้กับพระพุทธเจ้า และเทพเจ้า แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ี                             

หลากหลายวัฒนธรรม นอกจากน้ียังมีการใช้กลวิธีการขยายความ เพ่ือเน้นส่วนท่ีต้องการ

ขยาย หรือช่วยสนับสนุนการปรากฏตัว หรือลักษณะบางอย่างของส่ิงท่ีต้องการเน้นให้มี

ความหมายเด่นชัดของพระพุทธเจ้า พุทธสาวก เทพเจ้า ส่วนการใช้อุปลักษณ์ในเร่ืองเล่า                                                                                                           



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

ปีที่
� 7

 ฉ
บับั

ที่� 
1 

(ก
.ค

. 6
4 

- 
ธ.
ค.

 6
4)

164

ศาลาแก้วกู่นับเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีผู้จารึกและผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสร้างเทวาลัยใช้ส่ือสาร 

เพ่ือให้เกิดจินตภาพจากเร่ืองเล่า และเพ่ือให้เกิดพลังในการส่ือความหมายไปยังผู้อ่าน                

ในลักษณะการพรรณนาให้ผู้อ่านมองเห็นภาพ และเข้าใจส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการกล่าวถึง        

ด้วยการเปรียบเทียบและทำาให้การส่ือแทนความคิด ความเคารพ ความศรัทธาต่อส่ิงท่ี

นับถือ โดยเฉพาะพุทธศาสนาให้มีความสำาคัญมีสีสันมากยิ่งข้ึน และกลวิธีทางวาทศิลป์ซ่ึง

พบการใช้คำาสัมผัสในข้อความ และการใช้บทประพันธ์ร้อยกรอง แสดงใหเ้ห็นถึงปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มคนท่ีหลากหลาย ท้ังจินตนาการ ความคิด ความเช่ือ โดยใช้กลวิธีทางภาษา

ในการนำาเสนอเร่ืองเล่าจากเทวาลัยปางต่าง ๆ ในศาลาแก้วกู่ ดังคำาอธิบายของ อภิญญา              

เฟ้�องฟูสกุล (2548: 47) ว่า วัฒนธรรมเป็นเร่ืองของระบบคุณค่าร่วมของสังคมท่ีถูกเรียนรู้           

ส่งผ่านและถ่ายทอดได้ ซ่ึงมีท้ังส่ิงท่ีเป็นความคิด อารมณ์ความรู้สึกท่ีผูกติดอยู่กับความคิด                                                                                                        

และพฤติกรรมท่ีแปรความคิดออกมาเป็นการกระทำา จึงมีท้ังด้านท่ีเป็นนามธรรมคือ              

ตัวระบบคิด โลกทัศน์หรือความเช่ือ ซ่ึงแสดงออกเป็นรูปธรรมได้ในหลายลักษณะ ต้ังแต่

วัตถุส่ิงของเคร่ืองใช้ ส่ิงก่อสร้าง งานศิลปะ สอดคล้องกับ เกษม เพ็ญภินันท์ (2552: 17) 

ในประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมว่า วัฒนธรรมกำาหนดหรือกำากับบุคลิกภาพทาง

สังคมและการดำารงอยู่ของมนษุย ์ผ่านภาษา อารมณ ์ความรู้สึก ความรู้ ความคดิ ความเช่ือ 

ความเป็นสุนทรียะ ลักษณะทางเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี 

สภาวการณ์เช่นน้ีทำาให้นัยยะทางวัฒนธรรมมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย 

 การสร้างเทวาลัยปางต่าง ๆ ในศาลาแก้วกู่ ส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมกันสร้างของ

นักบุญท่ีมาเท่ียวออกศรัทธาสร้างร่วมกับสำานักพุทธมามกะสมาคม จังหวัดหนองคาย     

ดังคำานำาในหนังสือประวัติสถานท่ีศาลาแก้วกู่ (สำานักพุทธมามกะสมาคม, ม.ป.ป: คำานำา)   

ท่ีกล่าวไว้ว่า พระพุทธรูป พระเทวรูปแต่ละปาง สร้างข้ึนด้วยคณะศิษย์ต่างประเทศ                

ในประเทศ ร่วมท้ังนักบุญท่ีมาเท่ียวชมในประเทศ และจากต่างประเทศ เกิดจากแรง

ศรัทธาของนักบุญท่ีหลากหลายร่วมกันก่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดทูนชาติ ศาสนา                                                                                                           

พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมความเช่ือถือของชาวพุทธให้ม่ันคงต่อศาสนา ส่งเสริมและ

ปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุให้รุ่งเรืองสืบไป  

  ความหลากหลายทางวฒันธรรมในเร่ืองเลา่ศาลาแกว้กู่ ส่วนใหญจ่ะเปน็เร่ืองราว

ทางพุทธศาสนาท่ีผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ และความเป็นท้องถ่ินอีสานท่ีช่วยเสริม

สร้างอารมณ์ร่วมและช่วยควบคุมความประพฤติของคนในสังคม รักษาความสามัคคีกลม

เกลียวในสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ 

โดยเฉพาะในชุมชนสองฝั่�งโขง ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีหลากหลายให้อยู่ร่วม

กัน โดยมีการปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ไปตามบริบทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ด้วยความเข้าใจท่ีดี

ต่อกันในปัจจุบันและสืบต่อไปในอนาคต    
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ข้อเสนอแนะ 

 1) ควรมีการศึกษาบทบาทของเร่ืองเล่าศาลาแก้วกู่กับการศึกษาในประเด็นทาง

สังคมอ่ืน ๆ  เพ่ือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชนชายแดนท่ีปรับเปล่ียนไปตาม

กาลเวลา

 2) ควรมีการศึกษาจารึกท่ีปรากฏเร่ืองเล่าในศาสนสถานและสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ             

ในประเทศไทย โดยเฉพาะสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรม            

เพ่ือสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

 3) นอกจากการศึกษาเร่ืองเล่าท่ีมีความเป็นพหุวัฒนธรรมจากลายลักษณ์แล้ว    

ควรมีการศึกษาเร่ืองเล่าจากมุขปาฐะ เพ่ือได้เห็นปฏิบัติการและความสัมพันธ์ในสังคมได้

ชัดเจนยิง่ข้ึน
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ความหมายของคำาว่า ‘ได�’ ในภาษาลาว: 
การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ปีริช้าน

วัันท่ี่�รัับบที่ควัาม: 10 พัฤษภาคม 2563

วัันแก้้ไขบที่ควัาม: 31 ก้รัก้ฎาคม 2563

วัันตอบรัับบที่ควัาม: 5 สิงหาคม 2563

บัที่คัดย่อ
 การมีคำาหลายความหมายเป็นปรากฏการณ์ปกติในภาษาธรรมชาติ คำาว่า ໄດ້້ ใน

ภาษาลาวเป็นอีกคำาหน่ึงท่ีเป็นคำาหลายความหมาย บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจำาแนก

ความหมายของคำาว่า ໄດ້້ ในภาษาลาว และศึกษากระบวนการปริชานท่ีทำาให้มีการขยาย

ความหมายต้นแบบของคำาว่า ໄດ້້ ออกเป็นความหมายประจำาคำา และความหมายทาง

ไวยากรณ์ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ปริชาน ข้อมูลท่ีนำามาศึกษาเป็น

ข้อความส้ันท่ีมีคำาว่า ໄດ້້ ปรากฏอยู่ โดยได้จาก พจนานุกรมลาว-ลาว แบบเรียนภาษา

ลาว และคลังคำาภาษาลาว ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของคำาว่า ໄດ້້ มี 9 ความหมาย          

จัดเป็นความหมายประจำาคำา 2 ความหมาย ได้แก่ ‘ได้มาครอบครอง’ และ ‘ได้โอกาส

กระทำา’ จัดเป็นความหมายทางไวยากรณ์ 7 ความหมาย ได้แก่ ‘ได้ทำาแล้ว’ ‘ก่อผล’                    

‘สัมฤทธผิล’ ‘สามารถ’ ‘สามารถตามบรบิท’ ‘อนญุาตใหท้ำา’ และ ‘เปน็ไปได’้ กระบวนการ

ปริชานท่ีเก่ียวข้องกับการขยายความหมายมีท้ังหมด 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ  

อุปลักษณ์ กระบวนการนามนัย และการกลายเป็นอัตวิสัย

คำาสำาคัญ: ภาษาลาว อรรถศาสตร์ปริชาน พหุนัย คำาหลายความหมาย ได้

ธนานันท์ ตรงดี
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail: thananannew@gmail.com
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Abstract 
 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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บทนำา
 การท่ีภาษามีคำาหลายความหมาย (polyseme) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีเกิด

ข้ึนกับภาษาต่าง ๆ ตัวอย่างคำาหลายความหมายในภาษาไทย เช่น คำาว่า เอา ดังปรากฏใน

การศึกษาของจิรัชย์ หิรัญรัศ (2550) พบว่ามีความหมายถึง 9 ความหมาย และสามารถ

จัดกลุ่มความหมายเหล่าน้ันเป็นประเภทของความหมายได้ 3 ประเภท ได้แก่ ความหมาย

ประจำาคำา เช่น ‘ย้ายวัตถุมาไว้กับตัว’ ‘ต้องการ’ และ ‘มีเพศสัมพันธ์’ เป็นต้น ความหมาย

ทางไวยากรณ์ เช่น ‘ทำาให้เกิด’ และความหมายทางวัจนปฏิบัติ เช่น ‘ต้ังใจเลือก’ และ 

‘ตัดบท’ เป็นต้น

 คำาหลายความหมายมีลักษณะต่างจากคำาพ้อง (homonym) โดยคำาหลาย        

ความหมายจะมีความหมายแต่ละความหมายสัมพันธ์กัน ตัวอย่างคำาหลายความหมายใน

ภาษาไทย เช่น คำาว่า ตก ในถ้อยคำา พระอาทิตย์กำาลังตก ราคาทองคำาตก ลูกบอลตกนำ้า 

และ ลิงตกต้นไม้ คำาว่า ตก ในถ้อยคำาเหล่าน้ีเป็นคำากริยาท้ังหมด และแม้จะมีความหมาย

แตกต่างกันตามบริบทของการปรากฏของคำา แต่คำาว่า ตก ในแต่ละบริบทยังคงความหมาย

บางอย่างร่วมกันจึงถูกจัดให้เป็นคำาหลายความหมาย ส่วนคำาพ้องน้ันเป็นคำาคนละคำาแต่

มีรูปเขียนและรูปเสียงพ้องกัน จึงมีความหมายของแต่ละคำาไม่สัมพันธ์กัน เช่น คำาว่า เขา         

ในถ้อยคำาว่า เขาข้ึนเขาไปหาเขา ถ้อยคำาน้ีมีคำาท่ีเขียนเหมือนกันและอ่านออกเสียงเหมือน

กันว่า เขา อยูส่ามคำา ได้แก่ เขา ท่ีเป็นคำาบุรุษสรรพนาม เขา ท่ีเป็นคำานามหมายถึง ‘ภูเขา’ 

และ เขา ท่ีเป็นคำานามหมายถึง ‘เขาสัตว์’ เห็นได้ว่า คำาว่า เขา ท้ังสามคำา ไม่มีความหมาย

ร่วมกันแต่อยา่งใดจึงจัดให้คำาว่า เขา ท้ังสามคำาน้ีเป็นคำาพ้อง อน่ึง คำาพ้องยงัมีอีก 2 ประเภท 

ได้แก่ คำาพ้องรูป (homograph) เช่น เพลา กับ เพลา (เพ-ลา) คำาสองคำาน้ีอ่านต่างกันแต่

เขียนเหมือนกันจึงจัดเป็นคำาพ้องรูป และคำาพ้องเสียง (homophone) เช่น กานต์ กับ กาล 

คำาสองคำาน้ีเขียนต่างกันแต่อ่านเหมือนกันจึงจัดเป็นคำาพ้องเสียง 

 คำา ว่า  ໄ ດ້້ ‘ ไ ด้ ’  ในภาษาลาวสามารถจัดให้ เ ป็นคำาหลายความหมาย                                   

ดังได้ข้อมูลเบ้ืองต้นจากพจนานุกรมภาษาลาวของทองคำา อ่อนมะนีสอน (2008: 364)                

ซ่ึงได้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี

 “ໄດ້້ ກ. ເອົົາມາເປັັນຂອົງໂຕ ດັ້� ງໄດ້້ມາ, ເປັັນປັະໂຫຍດ້ ດັ້� ງລາຍໄດ້້, ເຖິິງ, ປັະສົົບ,   

 ສົາມາດ້. 

 ໄດ້້ ກ. ເປັັນຄໍໍາກິລິຍາບອົກອົະດີ້ດ້ ດັ້� ງໄດ້້ເຮັັດ້, ໄດ້້ທໍຳາ, ໄດ້້ເວ້ົົ້າ, ເປັັນຄໍໍາອົະນຸຍາດ້ ດັ້� ງກິນ 

 ໄດ້້, ນອົນໄດ້້, ໄປັໄດ້້. ເປັັນຄໍໍາບອົກຄໍວົ້າມສົາມາດ້ ດັ້� ງເວ້ົົ້າໄດ້້, ອົ�ານໄດ້້, ຂຽນໄດ້້.”
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 “ได้ ก. เอามาเปน็ของตวั ด่ังไดม้า, เปน็ประโยชน ์ด่ังรายได,้ ถึง, ประสบ, สามารถ. 

  ได้ ก. เป็นคำากริยาบอกอดีต ด่ังได้ทำา, ได้ทำา, ได้พูด, เป็นคำาอนุญาต ด่ังกินได้,

          นอนได้, ไปได้. เป็นคำาบอกความสามารถ ด่ังพูดได้, อ่านได้, เขียนได้.”

 

 ข้อมูลเบ้ืองต้นจากพจนานุกรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคำาว่า ໄດ້້ มีความหมาย

ประจำาคำาหลายความหมาย ได้แก่ ‘เอามาเป็นของตัว’ ‘เป็นประโยชน์’ ‘ถึง’ ‘ประสบ’ และ 

‘สามารถ’ มีความหมายทางไวยากรณ์ ดังเช่น ‘เป็นคำากริยาบอกอดีต’ ‘เป็นคำาอนุญาต’ 

และ ‘เป็นคำาบอกความสามารถ’

 การศึกษาคำาหลายความหมายของนักวิชาการในปัจจุบัน มักใช้ทฤษฎีและแนวคิด

ทางด้านอรรถศาสตร์ปริชาน (Cognitive Semantics) มาวิเคราะห์ ดังเช่น งานของ                                                                                                         

จิรัชย์ หิรัญรัศ (2550) ดังท่ีได้กล่าวถึงแล้วข้างต้น ซ่ึงได้ระบุว่าความหมายต่าง ๆ ของ

คำาว่า เอา มีความสัมพันธ์กันในแบบของการแผ่รังสีในแบบเครือข่าย โดยมีความหมาย

ว่า ‘ย้ายวัตถุมาไว้กับตัว’ เป็นความหมายต้นแบบและเป็นความหมายศูนย์กลาง                                  

ความหมายอ่ืนๆ ทุกความหมายจะขยายออกมาจากความหมายต้นแบบดังกล่าว                                                

การขยายความหมายออกเป็นหลายความหมายน้ันเกิดจากกระบวนการทางปริชาน ซ่ึงพบ

ว่ามี 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการนามนัย (metonymy) และกระบวนการกลายเป็น

คำาไวยากรณ์ (grammaticalization)  

 บทความน้ีเป็นการศึกษาความหมายของคำาว่า ໄດ້້ ‘ได้’ ในภาษาลาวด้วยการ

ใช้ทฤษฎีและแนวคิดทางด้านอรรถศาสตร์ปริชานมาวิเคราะห์ โดยได้แนวทางการศึกษา       

โดยเฉพาะจากงานของโสรัจ เรืองมณี (2553) ท่ีได้ศึกษาคำาว่า được ‘ได้’ ในภาษา

เวียดนาม ซ่ึงโสรัจใช้เกณฑ์์การจำาแนกความหมายจำาแนกไดเ้ป็น 12 ความหมาย และจดักลุ่ม                         

ความหมายเหล่าน้ันเป็นประเภทของความหมายได้ 2 ประเภท ได้แก่ ความหมาย

ประจำาคำาท่ีเป็นความหมายต้นแบบรวมท้ังความหมายประจำาคำาท่ีขยายออกไปรวมเป็น                                                                                                        

5 ความหมาย และความหมายทางไวยากรณ์ 7 ความหมาย ส่วนกระบวนการการขยาย

ความหมายเป็นหลายความหมายน้ันพบว่าเกิดจากกระบวนการทางปริชาน 3 กระบวนการ 

ได้แก่ กระบวนการอุปลักษณ์ (metaphor) กระบวนการนามนัย และกระบวนการกลาย

เป็นคำาไวยากรณ์

 บทความน้ีจะศึกษาความหมายของคำาว่า ໄດ້້ ‘ได้’ ในภาษาลาว จากข้อมูลท่ี

รวบรวมจากพจนานุกรมลาว-ลาว แบบเรียนภาษาลาว และคลังคำาภาษาลาว เพ่ือจำาแนก

ว่า ໄດ້້ ‘ได้’ มีความหมายใดบ้าง และจำานวนเท่าใด ด้วยการใช้เกณฑ์์การจำาแนกความ

หมาย โดยมีเจ้าของภาษาซ่ึงเป็นผู้สอนภาษาลาวในระดับอุดมศึกษามาเป็นผู้ช่วยอธิบาย
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ความหมาย เม่ือได้จำาแนกความหมายแล้ว ผู้เขียนจะได้นำาความหมายแต่ละความหมาย

มาพิจารณาว่าความหมายใดเป็นความหมายต้นแบบ จากน้ันจึงจัดกลุ่มความหมายท่ี

เหลือว่าเป็นความหมายประจำาคำา หรือเป็นความหมายทางไวยากรณ์ แล้วจึงวิเคราะห์ว่า                         

ความหมายแต่ละความหมายเกิดจากกระบวนการทางปริชานกระบวนการใดบ้าง เน้ือหา

ของบทความน้ีจะลำาดับจากการทบทวนทฤษฎีและแนวคิดทางอรรถศาสตร์ปริชานท่ี

เก่ียวข้อง จากน้ันจึงจะนำาเสนอผลการวิเคราะห์ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพ่ือจำาแนกความหมายของคำาว่า ໄດ້້ ‘ได้’ ในภาษาลาว

 2. เพ่ือศึกษากระบวนการขยายความหมายต้นแบบของคำาว่า ໄດ້້ ‘ได้’ ในภาษา

ลาวออกเป็นความหมายประจำาคำา และความหมายทางไวยากรณ์ต่าง ๆ

ทฤษฎีีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง

 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีสำาคัญมี 5 ประการ ได้แก่ อรรถศาสตร์ปริชาน เกณฑ์์ความ

หมายต้นแบบ (prototypical meaning) การจำาแนกความหมายด้วยแนวคิดพหุนัยอย่าง

มีหลักการ (principled polysemy) ทฤษฎีพหุนัย 4 ประเภท (four categories of 

polysemy) และแนวคิดการกลายเป็นคำาไวยากรณ์

 1. อรรถศาสตร์ปริชาน

  คำาว่า ปริชาน เป็นศัพท์บัญญัติของคำาว่า cognition โดยราชบัณฑิ์ตยสถาน 

(2553: 68) ให้ความหมายว่า “การเรียนรู้หรือการจัดระบบสรรพส่ิงท่ีได้รับรู้ทางประสาท

สัมผัสเป็นองค์ความรู้และเก็บไว้ในสมอง” ส่วนคำาว่า ก้รัะบวันก้ารัปรัิชูาน (cognitive 

process) ราชบัณฑิ์ตยสถาน (2553: 70) ให้ความหมายว่า 

  “กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเร่ิมจากการรับรู้สรรพส่ิงทางประสาทสัมผัส 

 หลังจากน้ันมีการสร้างมโนทัศน์ (concept) จากการรับรู้ส่ิงต่าง ๆ หลายคร้ัง 

 เช่น เม่ือเด็กเห็นแมวหลาย ๆ คร้ังก็เร่ิมมีภาพของแมวในสมองซ่ึงเป็นภาพท่ัวไป 

 ไม่เหมือนกับภาพของแมวแต่ละตัวท่ีมีลักษณะเฉพาะ ภาพท่ีสร้างข้ึนหรือมโนทัศน์

 เช่นน้ีจะถูกโยงให้สัมพันธ์กับมโนทัศน์อ่ืน ๆ กลายเป็นระบบมโนทัศน์ ระบบ

 มโนทัศน์หลายระบบมีความสัมพันธ์กันและรวมกันเป็นองค์ความรู้ซ่ึงถูกเก็บไว้

 ในสมอง

  ภาษามีบทบาทสำาคัญในกระบวนการปริชาน เพราะเป็นตัวแทนของ

 มโนทัศน์ เม่ือใดก็ตามท่ีมนุษย์สร้างมโนทัศน์ข้ึน เม่ือน้ันมนุษย์จะสร้างคำาท่ีเรียก
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 มโนทัศน์น้ันด้วย ระบบมโน ทัศน์จึงประกอบด้วยคำาศัพท์ท่ีสัมพันธ์กัน และ

 องคค์วามรู้ของสงัคมจะเกดิข้ึนไม่ได้หากมนษุยไ์ม่มีภาษาท่ีเป็นตัวแทนของระบบ

 มโนทัศน์และใช้ส่ือมโนทัศน์หรือสืบทอดมโนทัศน์ไปยังสมาชิกอ่ืน ๆ ในสังคม”

 สำาหรับงานของนักอรรถศาสตร์ปริชานน้ัน นันทนา วงษ์ไทย (2562: 2) กล่าวว่า                                                                                                           

“นักอรรถศาสตร์ปริชานไม่ได้สนใจศึกษาความหมายของรูปภาษา แต่สนใจศึกษาความ

หมายในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการทำาความเข้าใจโครงสร้างมโนทัศน์และการสร้าง         

มโนทัศน์ คำาถามของนักอรรถศาสตร์ปริชานคือ ความหมายของรูปภาษาเปิดเผยให้เห็น

ระบบมโนทัศน์ของมนุษยไ์ด้อยา่งไร โดยใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือเพ่ือช่วยให้เข้าใจการทำางาน

ของระบบมโนทัศน์” 

 2. เกณฑ์ความหมายต้นแบบ

  เกณฑ์์ความหมายต้นแบบท่ีนักอรรถศาสตร์ปริชานนำามาใช้เป็นเกณฑ์์

ท่ีไทเลอรส์และอีวานส์ (Tylers & Evans, 2003 อ้างถึงในนันทนา วงษ์ไทย, 2562: 95) 

เสนอไว้ว่ามี 5 ประการโดยได้ยกกรณีคำาว่า over ในภาษาอังกฤษมาเป็นตัวอย่าง ดังน้ี

 1) การเป็นความหมายแรกท่ีพบในประวัติของคำาน้ัน (earliest attested 

meaning) คำาว่า over มีความสัมพันธ์กับคำาว่า upan ในภาษาสันสกฤตท่ีหมายความว่า 

‘สูงกว่า’ ท้ังสองคำาล้วนแสดงความสัมพันธ์ทางพ้ืนท่ีท่ีส่ิงโคจรอยูสู่งกว่าท่ีหมาย จึงกล่าวได้

ว่าความหมาย ‘เหนือ’ เป็นความหมายต้นแบบของคำาว่า over

 2) การมีความเด่นในเครือข่ายทางความหมาย (predominance in the semantic 

network) ความหมายต้นแบบต้องเป็นความหมายท่ีมีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับ                                                                                            

ความหมายอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ายความหมายเป็นส่วนใหญ่ ความหมายของ over                            

ซ่ึงมีความหมายจำานวน 15 ความหมายน้ัน ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับความหมายว่า ‘เหนือ’ 

จึงกล่าวได้ว่าความหมาย ‘เหนือ’ เป็นความหมายต้นแบบของคำาว่า over

 3) การประกอบเข้ากับคำาประเภทอ่ืน (use in composite form) คำาว่า 

over ท่ีมีความหมาย ‘เหนือ’ สามารถประกอบเข้ากับคำานามเพ่ือสร้างคำาประสม เช่น 

overcoat หรือประกอบเข้ากับคำากริยา เช่น look over จึงกล่าวได้ว่าความหมาย ‘เหนือ’                       

เป็นความหมายต้นแบบของคำาว่า over

 4) การมีความสัมพันธ์กับบุพบทอ่ืน (relation to other particles) คำาว่า over 

ท่ีมีความหมาย ‘เหนือ’ มีความสัมพันธ์กับบุพบทอ่ืนโดยจัดเป็นกลุ่มได้ ได้แก่ above, 

over, under, below จึงกล่าวได้ว่าความหมาย ‘เหนือ’ เป็นความหมายต้นแบบของ              

คำาว่า over
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 5) การคาดการณ์การขยายความหมายไปสู่ความหมายอ่ืน ๆ ได้ง่าย (ease 

of predicting sense extension) ความหมายใด ๆ ของคำาน้ันท่ีสามารถถูกขยายไป          

เป็นความหมายอ่ืนอีกได้ง่ายกว่า ความหมายน้ันมีความเป็นไปได้มากท่ีจะเป็นความหมาย

ต้นแบบ ความหมาย ‘เหนือ’ ถูกขยายความหมายไปสู่ความหมายอ่ืน ๆ  ได้ง่าย จึงกล่าวได้

ว่าความหมาย ‘เหนือ’ เป็นความหมายต้นแบบของคำาว่า over

 3. การจำาแนกความหมายด้วยแนวคิดพหุนัยอย่างมีหลักการ

 แนวคิดพหุนัยอย่างมีหลักการเป็นแนวคิดของไทเลอรส์และอีวานส์ (Tylers & 

Evans, 2003อ้างถึงในโสรัจ เรืองมณี, 2553: 29-32) นักอรรถศาสตร์ปริชานนำามาใช้      

ในการจำาแนกความหมายของคำาหลายความหมาย โดยมีเกณฑ์์ 3 ประการ ได้แก่

 1) เกณฑ์์ด้านความหมาย (meaning criterion) ความหมายน้ันต้องเป็น          

ความหมายพิเศษท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาซ่ึงไม่สามารถพบได้ในความหมายอ่ืน ๆ เช่น

  a) Time flies when you’re having fun.

  b) Last night at the fair the time seemed to whiz by.

 ความหมายของคำาว่า time ใน a) หมายถึง ‘ช่วงเวลา’ ส่วนใน b) time            

หมายถึง ‘จุดของเวลา’ ดังน้ัน จึงเป็นความหมายพิเศษต่างกัน

 2) เกณฑ์์ด้านการทำาให้มโนทัศน์แจ่มชัด (concept elaboration criterion)   

ความหมายน้ันมีข้อจำากัดในการเลือกคำาท่ีมีความหมายบางประเภทมาปรากฏร่วม 

(semantic selection restriction) ทำาให้ปรากฏเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของความหมาย

น้ัน ๆ เช่น

  a) Time flies when you’re having fun.

  c) The time has vanished.

 คำาว่า time ใน a) และ c) มีข้อจำากัดในการเลือกคำาท่ีมีความหมายบางประเภท

มาปรากฏร่วมต่างกัน เป็นการทำาให้มโนทัศน์ต่างกันอย่างแจ่มชัด 

 3) เกณฑ์์ด้านไวยากรณ์ (grammatical criterion) ความหมายบางประการปรากฏ

ในโครงสร้างทางวากยสัมพันธ์ในบางโครงสร้างซ่ึงต่างจากความหมายอ่ืน หรือมีลักษณะทาง

ไวยากรณ์ท่ีต่างออกไป เช่น
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  *d) A time raced by.

  e) A time will come when we’ll finally have to address global

     warming. 

  คำาว่า time ใน d) ไม่สามารถมี article A แต่ time ใน e) มี article A ได้ เพราะ

เป็นความหมายพิเศษต่างออกไป

 4. ทฤษฎีีพหุนัย 4 ประเภท

  ทฤษฎีพหุนัย 4 ประเภทเป็นทฤษฎีของไรเมอร์ (Riemer, 2005             

อ้างถึงในโสรัจ เรืองมณี, 2553: 32-38) ไรเมอร์นำามาใช้อธิบายกระบวนการปริชาน

ในการขยายความหมายของคำา ประกอบด้วย 4 กระบวนการ โดยได้ใช้กรณีคำาท่ีมี                        

ความหมายเก่ียวกับ ‘การกระทบและมีผลต่อกัน’ เช่นคำาว่า hit, smash, touch, strike 

เป็นต้น มาประกอบการอธิบาย ซ่ึงสามารถนำามากล่าวโดยสังเขปได้ ดังน้ี

 1) กระบวนการอุปลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนกับความหมายแก่น (metaphor application 

to core meaning) กระบวนการอุปลักษณ์เป็นการลดความเป็นต้นแบบให้มากข้ึน เช่น

  a) A thought has struck me.  ‘ความคิดอย่างหน่ึงกระตุกฉัน’

  b) A rock has struck me.  ‘หินก้อนหน่ึงมากระทบฉัน’

 คำาว่า strike ถูกนำาไปใช้กับ thought ซ่ึงมีความหมายเป็นนามธรรมและไม่ใช่

ส่ิงของ ทำาให้ความหมายของ strike ลดความเป็นต้นแบบมากข้ึน จึงเรียกว่าเกิดกระบวนการ

อุปลักษณ์ 

 กระบวนการอปุลักษณ์ท่ีเกิดข้ึนกับความหมายแกน่ ปรากฏในกระบวนการขยาย

ความหมายของคำาว่า được ‘ได้’ ในภาษาเวียดนามซ่ึงมีความหมายแก่นหรือความหมาย

ต้นแบบว่า ‘ได้ (ส่ิงของ) มาครอบครอง’ ผ่านกระบวนการอุปลักษณ์ โดยปรากฏว่าส่ิงท่ีได้

มาน้ันไมใ่ช่ส่ิงของ เช่น ‘ฉันได้ท่ีสามในหอ้ง’ ‘คณุฮั่วาไดลู้กสาว’ และ ‘ของน้ันได้ราคาดีมาก’ 

เป็นต้น (โสรัจ เรืองมณี, 2553: 166)

 2) กระบวนการนามนัยแบบเน้นผลลัพธ์ (effect metonymy) กระบวนการ    

นามนัยแบบน้ีเป็นการนำาผลลัพธ์มารวมกับความหมายต้นแบบเดิม เช่น
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  c) The soldier struck the head from the body.

     ‘ทหารตัดหัว (ศัตรู) ออกจากร่าง’

 คำากรยิา strike ในตวัอยา่งไม่ได้หมายความวา่ ‘กระทบ’ เทา่น้ันแตย่งัเป็นการนำา

ผลลัพธ์มารวมกับความหมายต้นแบบเดิมด้วย กล่าวคือ มีการนำาส่วนย่อยท่ีเป็นผลลัพธ์มา

รวมด้วย จึงเรียกว่าเป็นกระบวนการนามนัยแบบเน้นผลลัพธ์ 

 กระบวนการนามนัยแบบเน้นผลลัพธ์ ปรากฏในกระบวนการขยายความหมาย

ของคำาว่า được ‘ได้’ ในภาษาเวียดนาม ซ่ึงมีความหมายแก่นหรือความหมายต้นแบบว่า   

‘ได้ (ส่ิงของ) มาครอบครอง’ พบว่าผ่านกระบวนการนามนัยเป็นความหมายว่า ‘ชนะ’ เช่น 

‘ฟุตบอลระหว่างไทยกับเวียดนาม ใครชนะ’ เป็นต้น (โสรัจ เรืองมณี, 2553: 169)

 3) กระบวนการนามนยัแบบอาศัยบริบท (contextual metonymy) กระบวนการ

นามนัยแบบน้ีเป็นการขยายความหมายด้วยบริบทเฉพาะ เช่น

  d) I’ve knocked some girls in my time. 

     ‘ฉันได้ทุบสาวจำานวนหน่ึงในชีวิตฉัน’

  คำากริยา knock ในตัวอย่างจะมีความหมายว่า ‘ทุบตี’ เม่ือกล่าวถึงในบริบทของ

การทะเลาะหรือต่อสู้กัน แต่จะมีความหมายว่า ‘มีสัมพันธ์ทางเพศ’ เม่ือกล่าวถึงในบริบท

ของการมีเพศสัมพันธ์

 กระบวนการนามนัยแบบอาศัยบริบท ปรากฏในกระบวนการขยายความหมาย

ของคำาว่า được ‘ได้’ ในภาษาเวียดนาม ซ่ึงมีความหมายแก่นหรือความหมายต้นแบบว่า 

‘ได้ (ส่ิงของ) มาครอบครอง’ พบว่าผ่านกระบวนการนามนัยแบบอาศัยบริบทกลายเป็น

ความหมายว่า ‘มีสัมพันธ์ทางเพศ’ ซ่ึงเป็นการได้บางอย่างจากสตรี เช่น ‘เขาได้เธอแล้ว’ 

เป็นต้น (โสรัจ เรืองมณี, 2553: 173)

 4) กระบวนการนามนัยแบบเน้นส่วนประกอบย่อย (constituent metonymy) 

กระบวนการนามนยัแบบน้ีเป็นการขยายความหมายโดยการนำาเพยีงส่วนประกอบยอ่ยหน่ึง

ของความหมายต้นแบบมาใช้ เช่น

  e) Just then the squall struck up. 

     ‘บัดเดี�ยวน้ัน ลมกระโชกก็พุ่งข้ึน’
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 คำากริยา strike ในตัวอย่างไม่ได้หมายความว่า ‘กระทบ’ แต่อยา่งใด เป็นแต่เพียง

แสดงทิศทางการเคล่ือนท่ีซ่ึงเป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของความหมายต้นแบบเท่าน้ัน     

จึงเป็นกระบวนการนามนัยแบบเน้นส่วนประกอบย่อย ยิ่งกว่าน้ันยังได้เปล่ียนประเภทคำา

กริยามาเป็นอกรรมกริยาด้วย

 กระบวนการนามนยัแบบเนน้ส่วนประกอบยอ่ย ปรากฏในกระบวนการขยายความ

หมายของคำาว่า được ‘ได’้ ในภาษาเวียดนาม ซ่ึงมีความหมายแกน่หรือความหมายต้นแบบ

ว่า ‘ได้ (ส่ิงของ) มาครอบครอง’ พบว่าผ่านกระบวนการนามนัยแบบเน้นส่วนประกอบย่อย 

โดยนำาเพียงความหมายว่า ‘ได้กระทำาบางอยา่ง’ และ ‘ผลลพัธ์ของการไดก้ระทำาบางอยา่ง’ 

มาใช้ในความหมายว่า ‘ใช้ได้’ เช่น cái nảy được rổi đấy ‘อันน้ีใช้ได้แล้วล่ะ’ เป็นต้น 

(โสรัจ เรืองมณี, 2553: 175)

 อน่ึง กระบวนการปริชานในการขยายความหมายของคำา สามารถดำาเนินการ    

ต่อเน่ืองกันเป็น 2 กระบวนการได้ ดังท่ีโสรัจ เรืองมณี (2553: 177) ยกกรณีท่ีคำาว่า ‘ได้’ 

ในภาษาเวียดนาม ซ่ึงมีความหมายแก่นหรือความหมายต้นแบบว่า ‘ได้ (ส่ิงของ) มาครอบ

ครอง’ ผ่านกระบวนการขยายความหมายเป็น ‘ได้ครอบครองโอกาสในการกระทำาอย่างใด

อย่างหน่ึง’ ดังน้ี 

  f) tôi được ba cuổn sách  ‘ฉันได้หนังสือสามเล่ม’

  g) tôi được  gặp Lan ở Hà Nội  ‘ฉันได้เจอลานท่ีฮั่านอย’ 

 ความหมายของ được ในประโยค f) เป็นความหมายต้นแบบเพราะหมายถึงว่า 

‘ได้ (ส่ิงของ) มาครอบครอง’ แต่ความหมายของ được ในประโยค g) ถูกลดความหมาย

ต้นแบบลงจึงถือว่าเป็นกระบวนการอุปลักษณ์ มีความหมายว่า ‘ได้ครอบครองเหตุการณ์’ 

แล้วผ่านกระบวนการนามนยัอีกคร้ังหน่ึงจึงเหลือเพียงส่วนประกอบยอ่ยว่า ‘ได้ครอบครอง

โอกาสในการกระทำาอย่างใดอย่างหน่ึง’ เท่าน้ัน

 5. แนวคิดการกลายเป็นคำาไวยากรณ์

  คำาว่าการกลายเป็นคำาไวยากรณ์ (grammaticalization) น้ัน                

ราชบัณฑิ์ตยสภา (2560: 198) ได้ให้ความหมายว่า 
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 “การท่ีคำาเน้ือหาเปล่ียนแปลงจนกลายเป็นคำาไวยากรณ์หรือคำาหน้าท่ี1 หรือตัวบ่งช้ี

 ทางไวยากรณ์ ตัวอย่างคำากริยากลายเป็นคำาบุพบท เช่น จาก ใน เขาจากเธอไป

 อย่างไม่มีวันกลับ กลายเป็นคำาบุพบท จาก ใน จากข้อมูลท้ังหมด สรุปได้ว่า.. 

 คำานามกลายเป็นคำาบุพบท เช่น ของ ใน ฉันกำาลังจะไปซ้ือของ กลายเป็นคำาบุพบท 

 ของ ใน หนังสือของฉันหายไปเล่มหน่ึง คำานาม การ ซ่ึงหมายถึง งาน ส่ิงหรือ

 เร่ืองท่ีทำา เช่น ใน ไม่เอาการเอางาน กลายเป็นหน่วยคำาท่ีเป็นตัวบ่งช้ีคำานามธรรม

 หรืออาการนามท่ีแปลงมาจากคำากริยา เช่น การกิน การทำางาน การพัฒนา 

 คำากริยา going to ‘ไป’ กลายเป็นตัวบ่งช้ีอนาคตกาล เช่น I’m going to finish 

 it next week.” 

  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการกลายเป็นคำาไวยากรณ์ท่ีนักอรรถศาสตร์   

ปริชานนำามาใช้อธิบายกรณีท่ีปรากฏในภาษาต่าง ๆ  นอกจากจะใช้ทฤษฎีพหุนัย 4 ประเภท

ของไรเมอร์ (Riemer, 2005) ดังท่ีได้กล่าวถึงแล้ว ยังได้ใช้แนวคิดกระบวนการกลายเป็น

อัตวิสัย (subjectification) ของทรอกอท (Traugott, 1989) ด้วย

  แนวคิดของทรอกอท (Traugott, 1989 อ้างถึงในโสรัจ เรืองมณี, 2553: 

191) กล่าวโดยสังเขปได้ว่า คำาซ่ึงมีความหมายประจำาคำาอยู่เดิม เม่ือปรากฏในบริบทบาง

บริบทจะมีความหมายรอง หรือความหมายข้างเคียงซ่ึงเป็นความหมายเชิงวัจนปฏิบัติ 

ความหมายน้ีได้จากการอนมุาน (inference) และเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ความหมายเชิงการใช้ 

(usage based) เน่ืองจากเป็นความหมายอนุมานได้จากการใช้รูปภาษาน้ันในสถานการณ์

จริง เม่ือกาลเวลาผ่านไป ความหมายเชิงวัจนปฏิบัติซ่ึงเป็นความหมายรองของรูปภาษาจะ

พัฒนากลายเป็นความหมายประจำาคำาซ่ึงเป็นความหมายหลักของรูปภาษาน้ัน...การพัฒนา

ไปสู่ความหมายใหม่ท่ีเกิดจากความเช่ือทัศนคติส่วนบุคคลต่อถ้อยความท่ีกล่าวข้ึนของผู้พูด

เป็นส่ิงท่ีทรอกอทเรียกว่า “การกลายเป็นอัตวิสัย”

 กรณีท่ีแสดงว่า be going to มีแนวโน้มท่ีจะกลายเป็นคำาไวยากรณ์ในเวลาต่อ

มาน้ันมีหลักฐานปรากฏในประโยคท่ีทรอกอท (Traugott, 2005 อ้างถึงในโสรัจ เรืองมณี, 

2553: 192) ยกมาดังน้ี

1 คำาเน้ือหาเป็นคำาท่ีมีความหมายชัดเจนในตัวเอง ได้แก่ คำานาม คำากริยา คำาคุณศัพท์ คำาวิเศษณ์ เช่น เด็ก ข้าว โรงเรียน เดิน ทำางาน 

เหลือเกิน (ราชบัณฑิ์ตยสภา, 2560: 108) ส่วนคำาไวยากรณ์เป็นคำาท่ีมีความหมายทางไวยากรณ์ แต่ไม่มีความหมายประจำาคำาหรือ

ความหมายเน้ือหา ทำาหน้าท่ีแสดงความสัมพันธ์ทางวากยสัมพันธ์ ได้แก่ คำากำากับนาม คำาบุพบท ตัวกำาหนด คำาช่วยกริยา และคำา

สันธาน เช่น ใน ท่ี ของ และ แต่ น้ี น้ัน (ราชบัณฑิ์ตยสภา, 2560: 198)
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  h) The council sat upon it, and were going to order a search

     of all the houses about the town. ‘สภาได้ถกกันในเร่ืองน้ัน

     และกำาลังไปส่ังการค้นทุกบ้านรอบ ๆ เมือง’

 หลักฐานประโยคน้ีปรากฏในเอกสารประวัติของกษัตริยช์ารลส์ ก่อนปี ค.ศ. 1680 

แสดงให้เห็นว่า ความหมายของ be going to ซ่ึงเป็นความหมายแสดงการเคล่ือนท่ีมา

แต่เดิม กำาลังเปล่ียนแปลงให้เป็นความหมายทางไวยากรณ์มากข้ึน เพราะ be going to 

ปรากฏในบรบิทท่ีเอ้ือใหอ้นุมานความหมายตามอตัวิสัยว่ามีความหมายแสดงเวลาในอนาคต         

ต่อมาภายหลัง be going to ได้กลายเป็นคำาแสดงหน้าท่ีทางไวยากรณ์อย่างสมบูรณ์                                                                                             

เพราะสามารถปรากฏร่วมกับประธานท่ีเป็นส่ิงไม่มีชีวิตและเคล่ือนท่ีไม่ได้ เช่น

  i) It seems as if it were going to rain. 

    ‘มันดูเหมือนกับว่าฝ่นกำาลังจะตก’

 แนวคิดกระบวนการกลายเป็นอัตวิสัยและกระบวนการนามนัย ได้ถูกนำาไปใช้    

เพ่ืออธิบายกระบวนการกลายเป็นคำาไวยากรณ์ของคำาว่า được ‘ได้’ ท่ีกลายมาเป็น          

ตัวบ่งช้ีทัศนภาวะในภาษาเวียดนาม ซ่ึง โสรัจ เรืองมณี (2553: 175) พบวา่ được บ่งช้ีทัศน

ภาวะ 4 ประเภท ได้แก่ ทัศนภาวะแสดงความสามารถ (ability) เช่น Tôi viết tiểng Việt 

được. ‘ฉันเขียนภาษาเวียดนามได้’ ทัศนภาวะแสดงความสามารถท่ีเกิดข้ึนเพราะบริบท

แวดล้อม (potentiality) เช่น Vì thởi thết tốt nên tôi đi bộ ngắm phong cánh 

được.     ‘เพราะอากาศดี ฉันจึงเดินชมทัศนียภาพได้’ ทัศนภาวะการอนุญาต (permission) 

เช่น Món ăn này ăn được. ‘อาหารน้ีกนิได้’ และทศันภาวะความเปน็ไปได้ (possibility) 

เช่น Cái nào cũng mua được. ‘อันไหนก็ซ้ือได้’ โสรัจ เรืองมณี (2553: 196) กล่าวว่า 

ระดับของการเป็นอัตวิสัยของการบ่งช้ีทัศนภาวะความเป็นไปได้จะเข้มข้นท่ีสุด ส่วนระดับ

ของการเป็นอัตวิสัยน้อยท่ีสุดคือการบ่งช้ีทัศนภาวะความสามารถ  

วิธีิดำาเนินการวิจัย

 วิธีดำาเนินการวิจัยมีข้ันตอน ดังน้ี

 1. รวบรวมข้อมูลซ่ึงเป็นข้อความท่ีมีคำาว่า ໄດ້້ จากพจนานุกรมของทองคำา          

อ่อนมะนีสอน (2008)  พจนานุกรมของมหาสิลา วีระวงส์ (2006) แบบเรียนภาษาลาวของ

กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ฐานข้อมูลภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia 
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Languages Library Corpus) เฉพาะส่วนท่ีเป็นภาษาลาวจากเว็บไซต์ www.sealang.net 

(2020) ซ่ึงได้รวบรวมข้อความภาษาลาวมาจากอินเตอร์เน็ต

 2. แยกข้อมูลซ่ึงเป็นข้อความท่ีมีคำาว่า ໄດ້້ เฉพาะคำาท่ีเป็นคำามูล (simple word) 

มาจำานวน 1,000 ข้อความ

 3. จำาแนกความหมายของคำาว่า ໄດ້້ โดยใช้เกณฑ์์ความหมายต้นแบบ และเกณฑ์์

พหุนัยอย่างมีหลักการของไทเลอรส์และอีวานส์ (Tylers & Evans, 2003) โดยมีผู้ช่วย         

ซ่ึงเป็นเจ้าของภาษาลาว 2 ท่าน

 4. จัดกลุ่มความหมายของคำาว่า ໄດ້້ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความหมายประจำาคำา     

และความหมายทางไวยากรณ์

 5. วิเคราะห์กระบวนการขยายความหมายต้นแบบของคำาว่า ໄດ້້ โดยใช้ทฤษฎี     

พหุนัย 4 ประเภทของไรเมอร์ (Riemer, 2005) และแนวคิดกระบวนการกลายเป็นอัตวิสัย

ของทรอกอท (Traugott, 1989)

 6. นำาเสนอผลการศึกษาความหมายและการขยายความหมายของคำาว่า ໄດ້້           

ในภาษาลาวแบบพรรณนาวิเคราะห์

 

ความหมายและการขยายความหมายของคำาว่า ໄດ້້ ในภาษาลาว

 ความหมายของคำาว่า ໄດ້້ จำาแนกตามเกณฑ์์ความหมายต้นแบบ และเกณฑ์์          

พหุนัยอยา่งมีหลักการของไทเลอรส์และอีวานส์ (Tylers & Evans, 2003) พบว่ามีความหมาย

ต้นแบบและความหมายท่ีขยายจากความหมายต้นแบบ รวมเป็น 8 ความหมาย สามารถ

จัดกลุ่มได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ความหมายประจำาคำา และความหมายทางไวยากรณ์ 

ส่วนกระบวนการขยายความหมายต้นแบบของคำาว่า ໄດ້້ เม่ือวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีพหุนัย 

4 ประเภทของไรเมอร์ (Riemer, 2005) และแนวคิดกระบวนการกลายเป็นอัตวิสัยของ       

ทรอกอท (Traugott, 1989) พบว่ามีอยู่หลายกระบวนการ ดังจะได้กล่าวต่อไป  

1. ความหมายประจำาคำาและกระบวนการขยายความหมายของคำาว่า ໄດ້້ 

 ความหมายประจำาคำาของคำาว่า ໄດ້້ มีจำานวน 2 ความหมาย และมีกระบวนการ

ขยายความหมาย ดังจะกล่าวต่อไปน้ี

 1.1 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘ได้ (ส่ิงของ) มาครอบครอง’

 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘ได้ (ส่ิงของ) มาครอบครอง’ ถือได้ว่าเป็นความหมาย

ต้นแบบ เพราะพบว่าพจนานุกรมภาษาลาวจะให้ความหมายน้ีเป็นความหมายแรกเสมอ 
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เช่น ในพจนานกุรมของกระทรวงศกึษาธกิาร (2505) มหาสลิา วีระวงส ์(2006) และทองคำา   

อ่อนมะนีสอน (2008) อีกท้ังในงานของเอนฟีลด์ (Enfield, 2004) ซ่ึงได้ศึกษาการกลายเป็น

คำาไวยากรณ์ของคำาว่า ‘ได้’ ท่ีปรากฏหลังกริยาอ่ืนในภาษาเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ ภาษาเขมร 

ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม และภาษามง้ เห็นว่าความหมายพ้ืนฐานของคำาน้ีแปล

ได้ว่า ‘acquire, obtain, get’ 

 คำาว่า ‘ได้’ ในความหมายต้นแบบมีลักษณะทางไวยากรณ์คือเป็นคำากริยาสกรรม 

ทำาหน้าท่ีเป็นกริยาหลักของภาคแสดง ดังตัวอย่างท่ี (1) - (2)

 (1) ທ້ຳາວົ້ເລ ໄດ້້ ເງີນ ມາ ສົາມ ລ້ານ ກີບ.

      นายเล  ได้  เงิน  มา  สาม  ล้าน  กีบ

     ‘นายเลได้เงินมาสามล้านกีบ’

 (2) ເງີນ ທີຳ�   ໄດ້້ ຈາກ ການຂາຍຮູັປັແຕ້ມ ເຫົ່� າ ນ້ີ ຈະ ບໍລິຈາກ.

       เงิน  ท่ี  ได้  จาก  การขายรูปวาด  เหล่า  น้ี  จะ  บริจาค 

      ‘เงินท่ีได้จากการขายภาพวาดเหล่าน้ีจะบริจาค’

 เม่ือพิจารณาตัวอย่างท่ี (1) ในด้านความหมายจะเห็นได้ว่า ผู้รับประโยชน์ 

(recipient) คือ ທ້ຳາວົ້ເລ เป็นมนุษย์ ผู้ร่วมแกนกลาง (theme) คือ ເງີນ เป็นส่ิงของ          

และผู้ทำา (agent) เป็นผู้ให้ส่ิงของน้ันเป็นมนุษย์ แต่ไม่แสดงในรูปประโยค ส่วนตัวอย่างท่ี             

(2) มีลักษณะด้านความหมายไม่ต่างกัน

 ความหมายต้นแบบดังกล่าวน้ีถูกนำาไปขยายความหมายด้วยกระบวนการ           

อุปลักษณ์ ดังพบได้ในตัวอย่างท่ี (3) - (4)

 (3) ນາງເມຍໂອົດີ້ນາ ໄດ້້ ທີຳ� ສົອົງ.

       นางเมียโอดีนา  ได้  ท่ีสอง

      ‘นางเมียโอดีนาได้ท่ีสอง’

 (4) ທ້ຳາວົ້ບຸນມີ ໄດ້້ ລູກສົາວົ້.

      นายบุญมี  ได้  ลูกสาว

      ‘นายบุญมีได้ลูกสาว’
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 เม่ือพิจารณาตัวอย่างท่ี (3) - (4) ในด้านความหมายจะเห็นได้ว่า ผู้รับประโยชน์

เป็นมนุษย ์แต่ส่ิงท่ีได้ไม่ใช่ส่ิงของจริง ๆ  แต่กลับเป็นส่ิงนามธรรม และเป็นมนุษยต์ามลำาดับ 

ดังน้ันเม่ือความหมายต้นแบบได้ถูกลดระดับลง จึงถือว่าผ่านกระบวนการอุปลักษณ์ตาม

ทฤษฎีพหุนัย 4 ประเภทของไรเมอร์ (Riemer, 2005)

1.2 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘ได้โอกาสกระทำา’ 

 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘ได้โอกาสกระทำา’ น้ี มีลักษณะทางไวยากรณ์คือเป็น

คำากริยาท่ีต้องตามด้วยคำากริยากระทำา (action verb) จึงมีความหมายว่า ‘ได้โอกาสกระทำา

กริยาอ่ืน ๆ’ และทำาหน้าท่ีเป็นกริยาหลักของภาคแสดงดังตัวอย่างท่ี (5) - (6)

 (5) ບຸນມີ ໄດ້້ ໄປັ ທຳ� ຽວົ້ ສົວົ້ນສົະນຸກ ເພາະ ສົອົບເສັົງ  ແລ້ວົ້ ແລ້ວົ້.

       บุญมี  ได้  ไป  เท่ียว  สวนสนุก  เพราะ  การสอบ  เสร็จ  แล้ว

     ‘บุญมีได้ไปเท่ียวสวนสนุกเพราะการสอบเสร็จแล้ว’

 (6) ຄົໍນໜຸຸ່� ມ ໜຸ້່ອົຍ ຄົໍນ ຈະ ໄດ້້ ເຂ້ົາ ເປັັນ ທຳະຫານ.

        คนหนุ่ม  น้อย  คน  จะ  ได้  เข้า  เป็น  ทหาร

       ‘คนหนุ่มน้อยคนจะได้เข้าเป็นทหาร’

 เม่ือพิจารณาในด้านความหมายจะเหน็ได้ว่า ประธานเปน็ท้ังผู้กระทำาและเปน็ผู้รับ

ประโยชน์อีกท้ังเป็นมนุษย ์ส่ิงท่ีได้รับไม่ใช่ส่ิงของ แต่เป็นเหตุการณ์ด้วยเหตุท่ีมีลักษณะทาง

ไวยากรณ์และลักษณะทางความหมายแตกตา่งจากความหมายต้นแบบดังกล่าว จึงตัดสินได้

ว่า ความหมาย ‘ได้โอกาสกระทำา’ เป็นความหมายท่ีแยกออกจากความหมายต้นแบบตาม

เกณฑ์์แยกความหมายของไทเลอรส์และอีวานส์ (Tylers & Evans, 2003)

 เม่ือพิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้วพบว่าผ่านกระบวนการอุปลักษณ์

เน่ืองจากส่ิงท่ีได้รับไม่ใช่ส่ิงของจรงิ ๆ  แต่เป็นเหตุการณ์ และยงัได้ผ่านกระบวนการนามนยั

แบบเน้นส่วนประกอบย่อยด้วย เพราะ ‘ได้โอกาสกระทำา’ เป็นเพียงส่วนประกอบย่อยของ

เหตุการณ์ท้ังหมด

2. ความหมายทางไวยากรณ์และกระบวนการขยายความหมาย

 ความหมายทางไวยากรณ์ของคำาว่า ໄດ້້ มีจำานวน 7 ความหมาย และมีกระบวนการ

ขยายความหมาย ดังจะกล่าวต่อไปน้ี 
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 2.1 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘ได้ทำาแล้ว’

 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘ได้ทำาแล้ว’ มีลักษณะทางไวยากรณ์คือเป็นคำากริยา

ช่วย และทำาหน้าท่ีเป็นตัวบ่งช้ีการณลั์กษณะสมบรูณ์2 (completive) ดังตัวอยา่งท่ี (7) - (8)

 (7) ງານແຈກລາງວັົ້ນອົົສົກາ ຄ້ັໍງທີຳ 77 ໄດ້້ ສົະເຫີ່ຍ ຜົົນ ແລ້ວົ້.

       งานแจกรางวัลออสการ์ คร้ังท่ี 77 ได้  เฉลย  ผล  แล้ว

      ‘งานมอบรางวัลออสการ์ คร้ังท่ี 77 ได้ประกาศผลแล้ว’

 (8) ຜູ້ົສໍົາຫ່ວົ້ດ້ ຢັັ່� ງແທຳກ ໄດ້້ ຄ້ົໍນພົບ ບໍ� ອົາຍແກັສົທໍຳາມະຊາດ້.

       ผู้สำารวจ  หยั่งวัด  ได้  ค้นพบ  บ่อก๊าซธรรมชาติ

      ‘ผู้สำารวจใต้นำ้าได้ค้นพบบ่อก๊าซธรรมชาติ’

 เม่ือพิจารณาในด้านความหมายจะเห็นได้ว่า ประธานท่ีเป็นผู้กระทำาเป็นท้ัง

ส่ิงท่ีไม่มีชีวิตและส่ิงมีชีวิตและส่ิงท่ีได้รับไม่ใช่ส่ิงของ แต่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนสมบูรณ์                 

ด้วยเหตุท่ีมีลักษณะทางไวยากรณ์และลักษณะทางความหมายต่างจากความหมายอ่ืน         

ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นความหมายท่ีขยายเพ่ิมข้ึน

 เม่ือพิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้วพบว่าผ่านกระบวนการอุปลักษณ์

เน่ืองจากส่ิงท่ีได้รับไม่ใช่ส่ิงของจริง ๆ แต่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนสมบูรณ์

 2.2 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘ก่อผล’

 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘ก่อผล’ มีลักษณะทางไวยากรณ์คือเป็นคำากริยาช่วย 

และทำาหน้าท่ีเป็นตัวบ่งช้ีการณ์ลักษณะก่อผล (accomplishment) ซ่ึงการณ์ลักษณะ    

ก่อผลหมายถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นพลวัต มีช่วงเวลา และมีจุดส้ินสุด ดังตัวอย่างท่ี (9) - (10)

 

 (9) ລາວົ້ ເຊົາ ກິນ ເຫ້ົ່າ ໄດ້້ 2 ປີັ ແຕ�  ກໍ ຄືໍນ ມາ ກິນ ໃໝ່� .

       เขา  เลิก  กิน  เหล้า  ได้ 2 ปี  แต่  ก็  คืน  มา  กิน  ใหม่

      ‘เขาเลิกกินเหล้าได้ 2 ปีแต่ก็กลับมากินใหม่’

2 ตัวบ่งช้ีการณ์ลักษณะ หมายถึง วิธีท่ีผู้พูดใช้แสดงการมองลักษณะของเหตุการณ์ (Saeed, 2000: 116)
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 (10) ມາ ຮັັບ ຢັ່າ ໄດ້້ 2 ຄ້ັໍງ ເທົຳ� ານ້ັນ. 

        มา  รับ  ยา  ได้ 2 คร้ัง  เท่าน้ัน

      ‘มารับยาได้ 2 คร้ังเท่าน้ัน’

 เม่ือพิจารณาในด้านความหมายจะเห็นได้ว่า ประธานท่ีเป็นผู้กระทำาเป็นมนุษย์ 

และส่ิงท่ีได้รับไม่ใช่ส่ิงของ แต่เป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์ ด้วยเหตุท่ีมีลักษณะทางไวยากรณ์

และลกัษณะทางความหมายต่างจากความหมายอ่ืนดังกล่าว จึงถือว่าเป็นความหมายท่ีขยาย

เพ่ิมข้ึน

 เม่ือพิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้วพบว่าผ่านกระบวนการนามนัย

แบบเน้นผลลัพธ์เน่ืองจากส่ิงท่ีได้รับไม่ใช่ส่ิงของจริง ๆ แต่เป็นผลลัพธ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

เหตุการณ์เท่าน้ัน

 2.3 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘สัมฤทธิผล’

 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘สัมฤทธิผล’ มีลักษณะทางไวยากรณ์คือเป็นคำากริยา

ช่วยปรากฏอยู่หลังคำากริยากระทำาหรือกริยาสภาพ ทำาหน้าท่ีเป็นตัวบ่งช้ีการณ์ลักษณะ    

สัมฤทธิผล (achievement) ซ่ึงการณ์ลักษณะสัมฤทธิผลหมายถึงเหตุการณ์ท่ีเป็นพลวัต ไม่มี

ช่วงเวลา มีจุดส้ินสุด และมีการเปล่ียนสภาพของผู้ร่วมเหตุการณ์ ดังตัวอย่างท่ี (11) - (12)

 

 (11) ນາງນ້ອົຍ ແຕ້ມ ຮູັບ ໄດ້້ ງາມຕາ ຫ່າຍ.

              นางน้อย  วาด  รูป  ได้  งามตา  มาก

          ‘นางน้อยวาดภาพได้งามตามาก’

 (12) ຫ້ິ່ນ ບານເຕະ ໄດ້້  ດີ້  ກວົ້� າ  ຫ້ິ່ນ  ບານບ້ວົ້ງ.

        เล่น  ฟุตบอล  ได้  ดี  กว่า  เล่น  บาสเกตบอล

       ‘เล่นฟุตบอลได้ดีกว่าเล่นบาสเกตบอล’

 เม่ือพิจารณาในด้านความหมายจะเห็นได้ว่า ประธานท่ีเป็นผู้กระทำาเป็นมนุษย์ 

และส่ิงท่ีได้รับไม่ใช่ส่ิงของ แต่เป็นผลลัพธ์ท่ีมีสภาพใหม่ ด้วยเหตุท่ีมีลักษณะทางไวยากรณ์

และลกัษณะทางความหมายต่างจากความหมายอ่ืนดังกล่าว จึงถือว่าเป็นความหมายท่ีขยาย

เพ่ิมข้ึน
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 เม่ือพิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้วพบว่าผ่านกระบวนการนามนัย

แบบเน้นผลลัพธ์เน่ืองจากส่ิงท่ีได้รับไม่ใช่ส่ิงของจริง ๆ แต่เป็นผลลัพธ์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ

เหตุการณ์เท่าน้ัน

 2.4 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘สามารถ’

 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘สามารถ’ มีลักษณะทางไวยากรณคื์อเป็นคำากรยิาช่วย 

และปรากฏหลังคำากริยาอ่ืน ทำาหน้าท่ีเป็นตัวบ่งช้ีทัศนภาวะ3 แสดงความสามารถ (ability) 

ดังตัวอย่างท่ี (13) - (14)

 (13) ນ້ອົງ ຈືນ ໄຂ�  ໄດ້້.

       น้อง  ทอด  ไข่  ได้

      ‘น้องทอดไข่ได้’

 (14) ໄກ�  ກິນ ແມງ  ໄດ້້.

        ไก่  กิน  แมลง  ได้

       ‘ไก่กินแมลงได้’

 เม่ือพิจารณาในด้านความหมายจะเห็นได้ว่า ประธานท่ีเป็นผู้กระทำาเป็นส่ิงมีชีวิต 

และส่ิงท่ีครอบครองไมใ่ช่ส่ิงของ แตเ่ป็น “ความสามารถของผู้กระทำา” ด้วยเหตท่ีุมีลักษณะ

ทางไวยากรณ์และลักษณะทางความหมายต่างจากความหมายอ่ืนดังกล่าว จึงถือว่าเป็น  

ความหมายท่ีขยายเพ่ิมข้ึน

 เม่ือพิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้วพบว่าผ่านกระบวนการนามนัย

แบบเน้นส่วนประกอบยอ่ย เน่ืองจาก “ความสามารถ” เป็นเพียงส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีผู้กระทำา

ครอบครองอยู่จริง และยังใช้กระบวนการกลายเป็นอัตวิสัยด้วยเน่ืองจากผู้พูดใช้คำาว่า ໄດ້້       

มาเป็นตัวบ่งช้ีทัศนภาวะ และตัวบ่งช้ีทัศนภาวะดังกล่าวจัดเป็นประเภทท่ีอ้างอิงจาก                                                                          

ผู้กระทำา (agent-oriented modality)

 อน่ึง หากประธานไม่ใช่ผู้กระทำาและเป็นส่ิงของ ส่ิงท่ีส่ิงของครอบครองเป็น 

“ศักยภาพ” (potentiality) ของส่ิงน้ัน ดังตัวอย่างท่ี (15) - (16)

3 ทัศนภาวะ (modality) หมายถึง ประเภททางไวยากรณ์ท่ีแสดงทัศนคติ มุมมอง จุดยืน หรือความรู้สึกของผู้พูดต่อส่ิงท่ีพูดในประโยค 

(ราชบัณฑิ์ตยสภา, 2560: 283)



ปีที่� 7 ฉบับัที่� 1 (ก.ค. 64 - ธ.ค. 64)

	 	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Faculty of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University

185

 (15) ໃຊ້ ເປັັນ ໂມງ  ແລະ ພວົ້ງລູກກະແຈ ໄດ້້.

        ใช้  เป็น  นาฬิิกา  และ  พวงกุญแจ  ได้

       ‘ใช้เป็นนาฬิิกาและพวงกุญแจได้’

 (16) ໃບ ບໍ�  ບໍລິສຸົດ້ ແຕ�  ຫົວົ້ຜັົກກາດ້ ກິນ ໄດ້້  ບໍ�  ມີ ບັນຫາ.

         ใบ  ไม่  บริสุทธ์ิ  แต่  หัวผักกาด  กิน  ได้  ไม่  มี  ปัญหา

        ‘ใบไม่บริสุทธ์ิแต่หัวผักกาดกินได้ไม่มีปัญหา’

 2.5 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘สามารถตามบริบท’

 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘สามารถตามบริบท’ มีลักษณะทางไวยากรณ์คือเป็น   

คำากริยาช่วย และปรากฏหลังคำากริยาอ่ืน ทำาหน้าท่ีเป็นตัวบ่งช้ีทัศนภาวะแสดงความสามารถ

ท่ีอ้างอิงจากบริบทแวดล้อม (root possibility) ดังตัวอย่างท่ี (17)

 (17) ໄຖິ ນາ ບໍ�  ໄດ້້ ນ້ໍາ ບໍ�  ຫ່າຍ.

        ไถ  นา  ไม่  ได้  นำ้า  ไม่  หลาย

        ‘ไถนาไม่ได้ นำ้าไม่มาก’

 เม่ือพิจารณาในด้านความหมายจะเห็นได้ว่า ประธานท่ีเป็นผู้กระทำาเป็นส่ิง

มีชีวิต และความสามารถท่ีครอบครองน้ัน ไม่ใช่ความสามารถของผู้กระทำา แต่เป็น                   

“ความสามารถท่ีกำาหนดจากบริบทแวดล้อม” ด้วยเหตุท่ีมีลักษณะทางไวยากรณ์และ

ลักษณะทางความหมายต่างจากความหมายอ่ืนดังกล่าว จึงถือว่าเป็นความหมายท่ีขยาย

เพ่ิมข้ึน

 เม่ือพิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้วพบว่าผ่านกระบวนการนาม

นัยแบบเน้นส่วนประกอบย่อย เน่ืองจาก “ความสามารถท่ีกำาหนดจากบริบทแวดล้อม”         

เป็นเพียงส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีผู้กระทำาครอบครองอยู่จริง และยังใช้กระบวนการกลายเป็น    

อัตวิสัยด้วยเน่ืองจากผู้พูดใช้คำาว่า ໄດ້້ มาเป็นตัวบ่งช้ีทัศนภาวะ และตัวบ่งช้ีทัศนภาวะ          

ดังกล่าวจัดเป็นประเภทท่ีอ้างอิงจากสถานการณ์แวดล้อม (intrinsic modality)

 2.6 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘อนุญาตให้ทำา’

 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘อนุญาตให้ทำา’ มีลักษณะทางไวยากรณ์คือเป็นคำากริยา

ช่วย และปรากฏหลังคำากริยาอ่ืน ทำาหน้าท่ีเป็นตัวบ่งช้ีทัศนภาวะอนุญาต (permission)    

ดังตัวอย่างท่ี (18) - (19)
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 (18) ເຈ້ົາ  ເມືອົ  ພັກຜົ� ອົນ ໄດ້້ ແລ້ວົ້.

        คุณ  กลับไป  พักผ่อน  ได้  แล้ว

       ‘คุณกลับไปพักผ่อนได้แล้ว’

 (19) ກິນ ຢັ່າ ໄດ້້ ເມື� ອົ ຫັ່ງອົາຫານ 30 ນາທີຳ.

        กิน  ยา  ได้   เม่ือ  หลังอาหาร  30  นาที

       ‘กินยาได้เม่ือหลังอาหาร 30 นาที’

 เม่ือพิจารณาในด้านความหมายจะเห็นได้ว่า ประธานท่ีเป็นผู้กระทำาเป็นส่ิงมีชีวิต 

และความสามารถท่ีครอบครองน้ัน ไม่ใช่ความสามารถของผู้กระทำา แต่เป็น “ความสามารถ

ท่ีกำาหนดจากผู้พดู” ด้วยเหตุท่ีมีลักษณะทางไวยากรณแ์ละลักษณะทางความหมายต่างจาก

ความหมายอ่ืนดังกล่าว จึงถือว่าเป็นความหมายท่ีขยายเพ่ิมข้ึน

 เม่ือพิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้วพบว่าผ่านกระบวนการนาม

นัยแบบเน้นส่วนประกอบย่อย เน่ืองจาก “ความสามารถท่ีกำาหนดจากผู้พูด” เป็นเพียง         

ส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีผู้พูดครอบครองอยู่จริง และยังใช้กระบวนการกลายเป็นอัตวิสัยด้วย

เน่ืองจากผู้พูดใช้คำาว่า ໄດ້້ มาเป็นตัวบ่งช้ีทัศนภาวะ และตัวบ่งช้ีทัศนภาวะดังกล่าวจัดเป็น

ประเภทท่ีอ้างอิงจากผู้พูด (speaker-oriented modality)

 2.7 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘เป็นไปได้’  

 คำาว่า ໄດ້້ ในความหมายว่า ‘เป็นไปได้’  มีลักษณะทางไวยากรณ์คือเป็นคำากริยา

ช่วย และปรากฏหลังคำากริยาอ่ืน ทำาหน้าท่ีเป็นตัวบ่งช้ีทัศนภาวะแสดงความเป็นไปได้ 

(possibility) ดังตัวอย่างท่ี (20)  

 (20) ກຸຫ່າບສີົຟ້້າ ແມ� ນ ເລື� ອົງເປັັນໄປັໄດ້້.

        กุหลาบสีฟ้า  เป็น  เร่ืองเป็นไปได้

        ‘กุหลาบสีฟ้าเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้’

 เม่ือพิจารณาในด้านความหมายจะเหน็ได้ว่า ผู้พูดเป็นประเมินเหตุการณ์บางอยา่ง 

ดังน้ันความสามารถท่ีครอบครองน้ัน ไม่ใช่ความสามารถของผู้พูด แต่เป็น “ความสามารถ

ของเหตุการณ์” ด้วยเหตุท่ีมีลักษณะทางไวยากรณ์และลักษณะทางความหมายต่างจาก

ความหมายอ่ืนดังกล่าว จึงถือว่าเป็นความหมายท่ีขยายเพ่ิมข้ึน
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 เม่ือพิจารณากระบวนการขยายความหมายแล้วพบว่าผ่านกระบวนการนามนัย

แบบเน้นส่วนประกอบย่อย เน่ืองจาก “ความสามารถท่ีจะเกิดข้ึนได้” เป็นเพียงส่วนหน่ึง

ของความสามารถของของเหตุการณ์ท่ีมีอยูจ่ริง ผู้พูดใช้กระบวนการกลายเป็นอัตวิสัยด้วย

เน่ืองจากผู้พูดใช้คำาว่า ໄດ້້ มาเป็นตัวบ่งช้ีทัศนภาวะ และตัวบ่งช้ีทัศนภาวะดังกล่าวจัดเป็น

ประเภทคาดคะเน (epistemic modality)

สรุปผลการวิจัย

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือจำาแนกความหมายของคำาว่า ໄດ້້ ในภาษาลาว 

โดยใช้ทฤษฎีความหมายต้นแบบและการจำาแนกความหมายด้วยแนวคิดพหุนัยอย่าง

มีหลักการ และศึกษากระบวนการปริชานท่ีทำาให้มีการขยายความหมายต้นแบบของ

คำาว่า ໄດ້້ ออกเป็นความหมายประจำาคำา และความหมายทางไวยากรณ์ โดยใช้แนวคิด

จากทฤษฎีพหุนัย 4 ประเภท (four categories of polysemy) และแนวคิดการกลาย

เป็นคำาไวยากรณ์ ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของคำาว่า ໄດ້້ มี 9 ความหมาย จัดเป็น                                                                   

ความหมายประจำาคำา 2 ความหมาย ได้แก่ ‘ได้มาครอบครอง’ และ ‘ได้โอกาส

กระทำา’ จัดเป็นความหมายทางไวยากรณ์ 7 ความหมาย ได้แก่ ‘ได้ทำาแล้ว’ ‘ก่อผล’                                                                                   

‘สัมฤทธผิล’ ‘สามารถ’ ‘สามารถตามบรบิท’ ‘อนญุาตใหท้ำา’ และ ‘เปน็ไปได’้ กระบวนการ

ปริชานท่ีเก่ียวข้องกับการขยายความหมายมีท้ังกระบวนการ ไดแ้ก่ กระบวนการอปุลักษณ์ 

กระบวนการนามนัยและการกลายเป็นอัตวิสัย 

อภิปรายผลการวิจัย

 แนวคิด ทฤษฎี และวิธีดำาเนินการท่ีนำามาใช้ศึกษาทำาให้การวิจัยน้ีบรรลุผลตาม

ท่ีได้ต้ังวัตถุประสงค์ไว้เป็นอย่างดี และผลจากการศึกษาความหมายของคำาว่า ໄດ້້ โดยใช้

แนวคิดและทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ปริชาน ทำาให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับกระบวนการ

ปริชานท่ีเกิดข้ึนในการขยายมโนทัศน์ของความหมายของคำาว่า ໄດ້້ ในภาษาลาวได้อย่าง                   

ลึกซ้ึง ผลการวิจัยน้ีสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการให้ความหมายของคำาว่า ໄດ້້                                                                                                     

ในพจนานุกรมภาษาลาวได้ ไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมประเภทภาษาเดียว (monolingual 

dictionary) หรือ พจนานุกรมประเภทหลายภาษา (multilingual dictionary) 

ข้อเสนอแนะ

 ควรมีการศึกษาความหมาย และการขยายความหมายของคำาว่า ‘ได้’ ในภาษา

ไทยมาตรฐานและภาษาไทยถ่ินอีสาน เพ่ือนำามาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยน้ี
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ดนตรีในวัฒนธิรรมล้านนา

 ดนตรี เป็นวัฒนธรรมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความต้องการทางอารมณ์

ดนตรี มีความละเอียดอ่อนและสามารถเข้าถึงจิตใจและความรู้สกึของผู้คนได้โดยง่าย มนุษย์

ใช้ดนตรี มาประกอบพิธีกรรมเพ่ือใช้ส่ือสารกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและสร้างความขลังในพิธีกรรม

น้ัน และใช้ดนตรีเพ่ือความบนัเทิง ช่วยคลายเบ่ือคลายเหงา อีกท้ังยงัใช้ดนตรีในการส่ือสาร 

การโฆษณาชวนเช่ือ การกล่อมเกลา รวมไปถึงดนตรีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจในฐานะต้นทุน

ทางวัฒนธรรมท่ีใช้ใน อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบันเทิง

 ดนตรีในวัฒนธรรมล้านนา มีฐานคิดและบทบาทตามท่ีกล่าวมาข้างต้น             

ดนตรีล้านนา เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มคนท่ีอาศัยอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเคยเป็น “อาณาจักรล้านนา” 

ซ่ึงมีเมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางอาณาจักรล้านนามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 

บัที่วิจารณ์หนังส่อ

“ตามรอยช่้างซอล�านนาในอด่ต”
ผู้วิจารณ์: คณิเทพ ปิตุภูมินาค

กรกวี ธาราพันธรักษ์ เขียน
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725 ปี จากประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรล้านนาในหลายยุคสมัย สะท้อนให้เห็นว่าล้าน

นาเป็นอาณาจักรท่ีประกอบไปด้วย ผู้คนหลากหลายชาติพันธ์ุและหลากหลายวัฒนธรรม

มาอยู่รวมกันภายใต้เง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อีกท้ังคนเหล่าน้ันยังผ่าน         

การหล่อหลอมผ่านยุคสมัยและระบบทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลง นับแต่อดีตกระท่ังปัจจุบัน

 ดนตรี ล้านนาอาจแบ่ งออกได้  3 ก ลุ่มใหญ่ตามลักษณะการนำา เสนอ 

ได้แก่ กลุ่มดนตรีบรรเลง กลุ่มการขับขาน และกลุ่มการขับขานท่ีมีดนตรีประกอบ                                            

กลุ่มดนตรีบรรเลง ได้แก่ ดนตรีประเภท วงปี�พาทย์ล้านนา วงสล้อซอซึง (สล้อ ซึง ขลุ่ย) 

และวงกลองประเภทต่าง ๆ กลุ่มการขับขาน ได้แก่ การกล่อมเด็ก การอ่ือ และการจ๊อย 

ซ่ึงเป็นการขับขานวรรณกรรม (อ่านอย่างมีลีลาคล้ายการอ่าน ทำานองเสนาะ) ส่วนการ         

ขับขานท่ีมีดนตรีประกอบน้ัน คือการ “ซอ” 

 ซอ หรือ ขับซอ หรือซอพ้ืนเมือง เป็นการแสดงประจำาท้องถ่ินในภาคเหนือประเภท

หน่ึงท่ี ถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การซอเป็นการแสดงการขับร้องสลับหรือตอบโต้กัน

ระหว่างนักซอ ฝ่่ายชายและฝ่่ายหญิง คนขับซอเรียกว่าช่างซอ การซอจะซอประกอบดนตรี

ท่ีบรรเลงด้วย วงปี�จุมมาแต่เดิม (ปี� คือเคร่ืองป่ามีล้ินทำาจากไม้ไผ่ท่อนเดียว จุม คือ ชุม ปี�

จุม คือปี�ท่ีเป่าหลายเลา พร้อมกัน)นักเล่นปี�จุม เรียกว่าช่างปี� การซอไปพร้อมกับดนตรีท่ี

บรรเลงน้ันใช้ทำานองต่าง ๆ เป็นแกนหลัก เช่น ทำานองต้ังเชียงใหม่ ทำานองจะปุ ทำานอง

ละม้าย เป็นต้น 

ทำานองเหล่าน้ีมีเอกลักษณ์และลีลาเฉพาะตัวซ่ึงช่างซอต้องมีความสามารถในการแต่งและ

ใส่บทซอให้สอดคล้องกับทำานองเหล่าน้ี ต่อมาการซอมีพัฒนาการข้ึนทำาให้เกิดการแสดง

ในหลายรูปแบบ เช่น การซอเป็นละคร การซอประยุกต์ พร้อมกับพัฒนาการของดนตรี

ประกอบท่ีมีการเพ่ิมซึง สะล้อ หรือเคร่ืองดนตรีตะวันตกประเภทคีย์บอร์ดไฟฟ้า กลองชุด 

เคร่ืองเป่าประเภทต่าง ๆ เข้าไปเรียกว่า ซอสตริง

 การซอมบีทบาทท้ังท่ีใช้เพ่ือความบนัเทิงและการประกอบพธีิกรรมแมส้ภาพสังคม

ปัจจุบันจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่การซอยังคงเป็นท่ีนิยมดังสะท้อนให้เห็นได้จาก

ความนิยมในการว่าจ้าง ไปแสดง การบันทึกเสียงเผยแพร่ในส่ือต่าง ๆ รวมไปถึงการศึกษา

วิจัยและสืบทอดกันอย่าง กว้างขวางพอสมควร เหตุผลหน่ึงท่ีสำาคัญท่ีทำาให้การซอยังคงดำารง

อยู่ได้คือการปรับตัวของช่างซอและ ช่างปี�ท้ังในมิติของการแสดง การเผยแพร่ผลงาน และ

การบริหารจัดการคณะซอต่าง ๆ 
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 ในทางวิชาการ มีการศึกษาประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการซอผ่านแนวคิด                  

มานุษยดนตรีวิทยา วัฒนธรรมศึกษา และการส่ือสารมวลชนอยูจ่ำานวนหน่ึง โดยมีประเด็น

สำาคัญท่ีนำาเสนอ เช่น ลักษณะ ทางดนตรีและระเบียบการแสดงซอ การดำารงอยูข่องการซอ 

วัฒนธรรมการซอ การส่ือสารผ่านการซอ เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม ประเด็นหน่ึงท่ีได้รับความสนใจเก่ียวกับการซอ คือ ประวัติและ

พัฒนาการ เก่ียวกับการซอและเร่ืองราวเก่ียวกับชีวประวัติและอัตลักษณ์ของช่างซอ 

ประเด็นดังกล่าวน้ี ได้รับความสนใจและศึกษาอยู่บ้าง แต่องค์ความรู้ท่ีได้มาน้ันยังมีอยู่

อย่างจำากัด เน่ืองจากวัฒนธรรมการซอเป็นวัฒนธรรมท่ีสืบทอดผ่านวิธีมุขปาฐะเป็นหลัก 

ทำาให้การจัดบันทึกต่าง ๆ มีอยู่อย่างจำากัด หรือหากมีก็มีเพียงเน้ือหาผิวเผินไม่ได้ลงลึงใน

รายละเอียดแต่อย่างใด เช่น อาจมีการพบภาพถ่ายเก่า พอจะสืบค้นได้ว่าคนในภาพถ่าย

เป็นใคร ช่ืออะไร มีหน้าท่ีอย่างไร แต่ไม่ได้ลงลึกถึงประวัติและวิถีชีวิตรวมถึงผลงานต่าง ๆ 

ท่ีได้สร้างไว้ หรือ การวิเคราะห์แผ่นเสียง เก่าท่ีบนแผ่นเสียงมีช่ือศิลปินช่างซอปรากฏอยู ่

แต่ก็ทราบข้อมูลเพียงเท่าท่ีปรากฏเท่าน้ัน

 การศึกษาเก่ียวกับการซอแม้จะมีหลักฐานปรากฏและมีการนำาเสนอในรูปแบบ

งานวิชาการอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดไปมากกว่าจากท่ีปรากฏหลักฐาน อีกท้ังข้อมูล   

ต่าง ๆ ยังมีอยู่อย่างกระจัดกระจายท้ังในรูปแบบเอกสาร ภาพถ่าย และท่ีสำาคัญคืออยู่ใน    

รูปแบบความทรงจำาของผู้คน ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงอาจยงัมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม หากข้อมูลเหล่าน้ัน

ได้รับการรวบรวมและเรียบเรียงข้ึน อยา่งเป็นช้ินเป็นอันยอ่มจะเป็นคุณูปการต่อวงวิชาการ

และเหล่ามิตรรักแฟนเพลง และเปน็การสร้าง ความเข้าใจในภาพรวมและไดเ้ห็นบรรยากาศ

แวดล้อมในการแสดงซอได้ชัดเจนยิง่ข้ึน

หนังส้อ

 หนังสือ “ตามรอยช่างซอล้านนาในอดีต” เป็นหนังสือรวมชีวประวัติของช่างซอ 

รวบรวมและ เรียบเรียงเน้ือหาโดย “กรกวี ธาราพันธรักษ์” หรือ วิทวัส ทิโน ผู้เป็นศิลปิน

ท่ีครำ่าหวอดอยู่ในแวดวงการซอมาต้ังแต่เด็กถึงปัจจุบัน เขาประพันธ์บทซอและนำาออก       

เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าการแสดงสด การบันทึกเสียง รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ใน

รูปแบบหนังสือรวมบทซอ เขาเป็นช่างปี� (นักเป่าปี�จุม) ท่ีในช่วงเวลาปกติมีงานสัปดาห์ละ

หลายคร้ัง และเขาเป็นสล่าทำาปี�จุม (ช่างทำาปี�ชุม) ท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงช่างปี�ว่าปี�

ของเขาเป็นปี�ท่ีมีคุณภาพระดับท่ีมืออาชีพใช้แสดงกัน 
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 เน้ือแท้ของวิทวัส คือ ศิลปิน แต่เป็นศิลปินท่ีลุกข้ึนมาเขียนความรู้ท่ีตนได้แสวงหา 

ค้นคว้า และส่ังสม จากความเป็นศิลปิน เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง และเป็น “คนใน” 

วัฒนธรรมการซอ ทำาให้งานเขียนของเขามีความน่าเช่ือถือและเต็มไปด้วยเน้ือหาท่ีสะท้อน

ความเข้าใจอันลึกซ้ึง วิทวัสใช้เวลาร่วม 10 ปี อยู่กับการค้นคว้าท้ังจากเอกสารและงาน     

ภาคสนาม ออกเดินทางไป ตามหาลูกหลานหรือญาติของช่างซอตามคำาบอกเล่าและตาม

ช่ือฉายาของช่างซอท่ีปรากฏ ช่ือช่างซอเหล่าน้ันมักระบุช่ือและพ้ืนท่ีท่ีช่างซอคนน้ันอยู ่เช่น    

ปั�นแก้ว บ้านทา (ช่ือปั�นแก้ว บ้านอยูบ้่านทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน) 

ศรีทน วัวลาย (ช่ือศรีทน บ้านอยูย่่านถนนวัวลาย ตำาบลหายยา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) 

 เน้ือหาหลักของหนังสือเล่มน้ีคือการนำาเสนอเร่ืองราวของช่างซอในอดีตจำานวน 

33 คน ช่างซอท้ัง 33 คนเป็นช่างซอท่ีมีช่ือเสียงและได้รับการบันทึกเสียงเพ่ือเผยแพร่นับ

ต้ังแต่ยุคบันทึก แผ่นเสียงในสมัยรัชกาลท่ี 6 โดยบริษัท อาร์. ซี. เอ. (ตราสุนัขน่ังฟังแผ่น

เสียง) และบริษัท พาโลโฟน เร่ือยมาจนถึงการบันทึกเสียงของห้างต.เง๊กชวนหรือแผ่นเสียง

ตรากระต่าย ช่างซอเหล่าน้ี เปรียบเหมือนดารานักร้องท่ีได้รับความนิยม และมีความคุ้มค่า

หากได้รับการบันทึกแผ่นเสียงเพ่ือจำาหน่ายในยุคน้ัน

 ช่างซอท้ัง 33 คนแบ่งออกเป็นช่างซอฝ่่ายชายจำานวน 16 คน และช่างซอฝ่่ายหญิง

จำานวน 17 คน การแบ่งเน้ือหาในหนังสือชีวประวัติช่างซอออกเป็นฝ่่ายชายและฝ่่ายหญิง

สะท้อนให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติและความนิยมของผู้คนในสังคมภาคเหนือท่ีให้ความสำาคัญใน

การเลือกช่างซอมาแสดง การเลือกช่างซอข้ึนอยูกั่บผู้ว่าจ้างหรือความนิยมของคนในชุมชน

น้ัน ๆ ว่าต้องการฟังช่างซอคู่ไหนมาประชันฝี่มือกัน การว่าจ้างมักมีการระบุชัดว่าต้องการ

ช่างซอหญิงคนใดและต้องการช่างซอชาย คนใดมาเป็นคู่กัน (เรียกว่า คู่ถ่อง) โดยพิจารณา

จากความสามารถของช่างซอท้ังสองฝ่่ายท่ีมีปฏิภาณ ไหวพริบทันกัน ความสามารถในการ

ตอบโต้กันได้อย่างฉะฉานและสนุกสนาน และสามารถคิดบทซอ ท่ีน่าฟังและสอดคล้องกับ

บริบทของการแสดง ผู้ว่าจ้างอาจกำาหนดช่างซอฝ่่ายใดฝ่่ายหน่ึงไว้เป็นหลัก เช่น ติดต่อช่าง

ซอฝ่่ายหญิงแล้วให้ช่างซอฝ่่ายหญิงเลือกว่าจะซอคู่กับช่างซอฝ่่ายชายคนใด ช่างซอชาย-

หญิงบางคู่เป็นคู่ยอดนิยมท่ีเม่ือไปแสดงท่ีไหนจะมีผู้ชมติดตามไปฟังกันอย่างล้นหลาม ท้ังน้ี    

การจับคู่ช่างซอชาย-หญิงเร่ิมต้ังแต่หัดเรียนซอซ่ึงมักเรียนในช่วงเป็นวัยรุ่น ช่างซอฝ่่ายชาย 

และฝ่่ายหญิงมักถูกจับคู่เรียนและฝึ่กฝ่นไปพร้อม ๆ กัน 

 ชีวประวัติของช่างซอท้ัง 33 คน เปิดเผยให้เห็นรายละเอียดของวิถีชีวิต

และกระบวนการ ขัดเกลาอัตลักษณ์ของช่างซอ การมีอาชีพช่างซอเปรียบเหมือน                     
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การเป็นดารา หลายครอบครัวปรารถนา ให้บุตรหลานฝ่ึกหัดเป็นช่างซอ ใครท่ีต้องการ

เป็นช่างซอต้องฝ่ากตัวเป็นศิษย์ของช่างซอช้ันครู เพ่ือศึกษาบทซอในงานประเภทต่าง ๆ           

ฝึ่กการซอในทำานองท่ีหลากหลาย ฝึ่กการซอเข้าคู่กับคู่ ถ่องของตน นอกจากความสามารถ

ในการซอแล้วยงัต้องเรียนรู้สเน่หแ์ละวิธกีารท่ีจะสามารถ ตรึงใจผู้ฟัง ช่างซอฝึ่กหัดต้องเรียน

รู้วิถีชีวิตการเป็นช่างซอจากสังเกตการแสดงของครูในงานต่าง ๆ  เพ่ือเข้าใจการแสดงออกถึง

ตัวตนและการปรับตัวตามสถานการณ์ของช่างซอ ชีวิตช่างซอหลายคน โลดโผนราวกับ

นิยายในขณะท่ีบางคนเกิดมาเพ่ือเป็นช่างซอโดยแท้ 

 เร่ืองราวของช่างซอแสดงให้เห็นความนิยมในภาพรวมของวัฒนธรรมการซอท่ีมี

การแสดงไปท่ัวภาคเหนืออย่างคึกคัก ในขณะท่ีเร่ืองราวของช่างซอหลายคนแสดงให้เห็น

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ของวัฒนธรรมและบรรยากาศความนิยมของการซอในยคุสมัยท่ีผ่านมา 

เช่น ช่างซอคนหน่ึงเป็น ท่ีนิยมมากจนผู้ฟังฟังกันท้ังวันท้ังคืนจนลืมกลับบ้าน ทำาให้ควายท่ี

เล้ียงไว้ท่ีบ้านถูกขโมยและกลายเป็น ฉายาของช่างซอคนน้ัน คือ เต๋จา ควายหาย เป็นต้น

 นอกจากชีวประวัติของช่างซอท้ัง 33 คนซ่ึงเป็นเน้ือหาหลักของหนังสือแล้ว           

ในส่วนแรกของ หนังสือได้นำาเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับการซอในประเด็นท่ีน่าสนใจยิ่ง             

คือ ประวัติความเป็นมาพัฒนาการ และวิธีการแสดงในยุคต่าง ๆ โดยวิเคราะห์จากหลัก

ฐานท่ีปรากฏโดยเฉพาะเสียงจากแผ่นเสียงเก่า แม้การระบุอยา่งแน่ชัดว่าวัฒนธรรมการซอ

เกิดข้ึนเม่ือใดและโดยศิลปินคนไหนน้ันแทบเป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกันศิลปะการแสดงท้อง

ถ่ินท่ัวไปท่ีสืบทอดกันมาโดยมุขปาฐะ แต่หนังสือเล่มน้ีก็สามารถแสดง ให้เห็นการเกิดและ

พัฒนาการของระเบยีบแบบแผนการแสดงซอ พัฒนาการของบทซอท่ีสมัพันธ์กับทำานองซอ 

การใช้ดนตรีประกอบ รวมไปถึงพิธีกรรมและความนิยมเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยใช้หลักฐาน 

เชิงประจักษ์

 ส่วนประกอบหน่ึงท่ีสำาคัญของหนังสือเล่มน้ีคือภาพถ่ายเก่าของช่างซอ โดยปกติ

แล้วบนแผ่นเสียงและเอกสารต่าง ๆ มักปรากฏเฉพาะช่ือของช่างซอเท่าน้ัน ไม่ปรากฏ

รูปภาพของช่างซอ ว่ามีหน้าตาอยา่งไร ในทางกลบักันภาพเก่าเก่ียวกับการแสดงซอจำานวน

หน่ึงท่ีปรากฏต่อสาธารณะ มักไม่ทราบว่าภาพน้ันเป็นภาพของใคร อีกท้ังยังมีภาพเก่า

จำานวนมากท่ีมีอยู่อย่างกระจัดกระจาย กับลูกหลานหรือญาติพ่ีน้องของช่างซอเหล่าน้ัน    

ผู้เขียนได้สืบเสาะและรวบรวมข้อมูลว่า “ใครเป็นใคร” ไว้อย่างละเอียด
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 แนะนำา

 เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีได้เปิดเผยให้เห็นรายละเอียดของวิถีชีวิตการและขัดเกลา

อัตลักษณ์ของเหล่าดาราช่างซอท่ีมีช่ือเสียง พัฒนาการของการซอและดนตรีประกอบ 

ระเบียบแบบแผน จารีตประเพณี รวมถึงบรรยากาศโดยรวมของวัฒนธรรมการซอท่ีปรากฏ

ข้ึนท่ามกลางการ เปล่ียนแปลงของสังคม เน้ือหาเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นคุณูปการของช่างซอ

ในอดีตและแสดง ให้เห็นความภาคภูมิของผู้เขียนท่ีมีต่อวัฒนธรรมการซอและช่างซอ

 หนังสือตามรอยช่างซอล้านนาในอดีต เป็นตัวอย่างช้ันเลิศท่ีแสดงให้เห็นถึงความ

สำาคัญในการ รวบรวมและทำาความเข้าใจชีวประวัติของเหล่าศิลปินท้องถ่ิน แม้อาจถูกมอง

ว่าเป็นเพียงศิลปิน ชาวบ้านแต่ก็เป็นบุคคลสำาคัญในศิลปวิทยาการดนตรีและเป็นบุคคล

สำาคัญในสายตาของผู้คนท่ีติดตามผลงานของพวกเขา ยังมีศิลปินท้องถ่ินอีกจำานวนมาก

ในหลายวงการท่ียังอยู่อย่างเงียบ ๆ ในพ้ืนท่ีชีวิตของตน ท้ังท่ีเขาเหล่าน้ันเป็นผู้สร้างสรรค์

ความงดงามให้แก่สังคมมาท้ังชีวิต

 สำาหรับมิตรรักแฟนเพลงท่ีนิยมฟังซออยู่แล้วเม่ือได้อ่านย่อมทำาให้เข้าใจชีวิตของ

ศิลปินซอท่ีช่ืนชอบ ในขณะท่ีเหล่านักวิชาการดนตรีย่อมได้องค์ความรู้และรายละเอียด

เก่ียวกับวัฒนธรรม การซออันเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และความเข้าใจจากท่ีมีอยู่ก่อนหน้า

น้ัน สำาหรับผู้อ่านท่ัวไป หนังสือเล่มน้ีอาจเปน็จุดเร่ิมต้นของการใหค้วามสนใจการแสดงทอ้ง

ถ่ินท่ีเรียกว่าซอได้บ้างตามสมควร และสำาหรับผู้อ่านทุกคน หนังสือเล่มน้ีย่อมทำาให้เข้าใจ

วัฒนธรรมดนตรีอันนำาไปสู่การเสพอย่างเข้าใจ และเห็นคุณค่ามากยิง่ข้ึน 
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ข�อกำาหนดการเสนอบัที่ความวิช้าการหร่อบัที่ความวิจัย
เพ่�อต่พิมพ์ในวารสารมนุษย์กับัสังคม

 1. เป็นบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  

ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 2. ระบุชือ่บทความ และช่ือ-นามสกลุจรงิของผูเ้ขียนบทความ พร้อมวฒุกิารศกึษา 

ตำาแหน่งและสถานที่ทำางานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 3. บทความมีความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4

 4. เป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน

 5. บทความทีไ่ม่ผ่านการพจิารณาให้ตพีมิพ์ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผูเ้ขยีน

ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

 6. การอ้างอิงให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา โดยวงเล็บเฉพาะชื่อ-สกุล 

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิงต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง (ชื่อ-สกุล 

ผู้แต่ง, ปีทีพ่มิพ์: เลขหน้า) หรอืการอ้างชือ่ผูแ้ต่งก่อนข้อความอ้างองิ ให้วงเลบ็หลงัชือ่-สกลุ

ผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าเอกสารที่อ้างอิง ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์: เลขหน้า) ต่อ

ด้วยข้อความที่อ้างอิง

 7. รูปแบบบรรณานุกรม มีลักษณะดังนี้

ตัวอย่างบรรณานุกรม

หนังส้อทั่วไป 

บุญชม ศรีสะอาด. (2539). การวิจัยเบ้�องต้น. มหาสารคาม: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Bayber, J. (1960). The Process of education. New York: Vintage.

หนังส้อแปล

นิวเบิล, เดวิด และ แคนนอน, โรเบิร์ท. (2535). เทคนิคการสอนครบวงจร. (สุนทร โคตร

บรรเทา, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Kireev, V. (1979). Physical chemistry. (G. Peck and F. Leib, Trans.) 2nd ed. 

Moscow: Mir.
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บทความจากหนังส้อ 

อุกฤษณ์ แพทย์น้อย. (2536). หลักการที่แท้จริงของทฤษฎีสัญญาประชาคม. ใน ธเนศ  

วงศ์ยานนาวา (บรรณาธกิาร). รฐัศาสตร์สาร; ปรชัญาและความคดิ. (เล่มที ่2, 

หน้า 55-75). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติิ้ง กรุ๊ป.

Shuman, R. B. (2003). Aggression. In Piotrowski, N. A. (Ed.). Magill’s 

encylcopedia of social science: Psychology (Vol. 1, p. 71). 2nd 

ed. Pasadena, CA: Salem Press.

บทความในหนังส้อพิมพ์ 

ต่อเวลา (นามแฝ่ง). (2542, 12 ตุลาคม). ศูนย์สารสนเทศ กกท. แหล่งข้อมูลกีฬาไทย.  

มติชน, หน้า 22.

Ames, P. (1993, May 1). EC Urge China to open markets. The Nation. pp. 35.

บทความในสารานุกรม 

ลีนา ผู้พัฒนพงศ์. (2533). มะเกลือ. ใน บุญพฤกษ์ จาฏามระ บรรณาธิการ. สารานุกรม

ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (เล่มท่ี 22, หน้า 14615-14616). กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑ์ิตยสถาน.

Steffe, L. (1990). Overview of the action group A 1 : Early childhood years. 

In Steffe, L. and Wood, T. (Eds.). Transforming Early Childhood 

Mathematics Education. (Vol.11, pp.80-83). Hillsdale: Lawrence 

Erlbaum Press.

วารสาร 

สุรวุฒิ ปัดไธสง. (2540). การสร้างองค์ความรู้: ศึกษาจากปริญญานิพนธ์มหาบัณฑ์ิตภาค

พเิศษมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2535-2538. วารสารบัณฑติศกึษา, 

1(1), 24-41.

Chibber, P.K. and Majumdar, S.K. (1999). Foreign ownership and profi tability: 

Property rights, control, and the performance of fi rms in Indian 

industry. Journal of Law & Economics, 42(1), 209-238.
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อ้างอิงจากบทนิพนธิ์/งานวิจัย 

ธีรนันท์ ตานนท์. (2536). ปัญหาของครูผู้สอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการ

ศกึษาขั�นพ้�นฐาน สงักดัสำานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัร้อยเอด็. ปรญิญา

นิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิ์ต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

Wongchoo, K. (1998). The relationship between self-concept, basic personal 

and familyfactors with self-care behaviors of HIV and AIDS person. 

Master Thesis in Family Nursing The Graduate School, Khon Kaen 

University. [In Thai].

Boonmathya, R. (1997). Contested concepts of development in rural 

northeastern Thailand. Ph.D. Dissertation, Department of 

Anthropology, University of Washington, U.S.A.

การสัมภาษณ์ 

มี ภเูขาใหญ่. (14 เมษายน 2546). สมัภาษณ์. ราษฎร. ท่ีบ้านเลขท่ี 84 หมูท่ี่ 4 บ้านโพนทอง 

ตำาบลทุ่งหลวง อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.

Stueart, R. (2009, March 25). Interview. President. Academic Resource Center, 

Mahasarakham University.

จดหมายเหตุ คำาสั่ง ประกาศ

กรมศลิปากร. (2445, 27 พฤศจิกายน). ลายพระหตัถ์กรมหลวงดำารงราชานภุาพกราบทูล

กรมหลวงเทวะวงษ์วโรปการ. เลขที่ 3/198.

หอสมุดแห่งชาติ. (จ.ศ. 1206). จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3. เลขที่ 12.

มหาวิทยาลัยบูรพา. (2533, 13 กุมภาพันธ์). เร้่อง กำาหนดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ประจำาปีการศึกษา 2534. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2533, 13 กุมภาพันธ์). เร่้องเปิดสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์

เป็นวิชาเอกในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั�นสูง. คำาส่ังท่ี ศธ. 

030303/1462.
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ราชกิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พุทธศักราช 2533. (2533, 29 กรกฎาคม). ราชกิจจา

นุเบกษา. เล่ม 107 ตอนที่ 131. หน้า 1-20.

เว็บไซต์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2553). เพลงประจำามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. [ออนไลน์]. 

ได้จาก: http://www.web.msu.ac.th/aboutmsu.php [สบืค้นเม่ือ วนัที ่14 

กุมภาพันธ์ 2553].

European Space Agency. (2008). ESA: Missions, Earth Observation: ENVISAT. 

[Online]. Available from: http://envisat.esa.int/ [accessed 3 July 

2008].

 8. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์

  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point

  รูปแบบการพิมพ์

   - ด้านบน 2.5 เซนติเมตร ด้านซ้าย 2.5 เซนติเมตร

   - ด้านล่าง 2 เซนติเมตร ด้านขวา 2 เซนติเมตร

รายการ ลักษณะตัวอักษร รูปแบบการพิมพ์ ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ เน้น กึ่งกลาง 18

ชื่อผู้แต่ง ปกติ กึ่งกลาง 13

บทคัดย่อ เน้น ชิดซ้าย 16

หัวข้อแบ่งตอน เน้น ชิดซ้าย 16

หัวข้อย่อย เน้น ใช้หมายเลขกำากับ 16

เนื้อหาบทความ ปกติ - 16

ข้อความในตาราง ปกติ - 14

ข้อความอ้างอิง เอน - 14

เอกสารอ้างอิง เน้น ชิดซ้าย 16
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จริยธรรม การต่พิมพ์ผู้ลงาน

บทบาทและหน้าที่ของผู้เขียนบทความ (Author Ethical Responsibilities)

1. บทความท่ีจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์จะต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพ์ท่ีใด 

มาก่อนและไม่ส่งต้นฉบับบทความซำ้าซ้อนกับวารสารอื่น

2. เนื้อหาของบทความจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร

3. บทความต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น

4. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น หากมีการนำาผลงานเหล่าน้ันมาใช้ในบทความของ

ตัวเอง เช่น ภาพ ตาราง เป็นต้น

5. ผูเ้ขยีนต้องตรวจสอบความถกูต้องของรายการเอกสารอ้างอิง ทัง้ในแง่ของรูปแบบและ

เนื้อหา

6. ผู้เขียนบทความจะต้องปรับบทความตามรูปแบบและขนาดตัวอักษรตามแบบฟอร์ม 

(Template) ของวารสาร

7. ผู้เขียนที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในการดำาเนินการบทความ

จริง

8. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำาวิจัยนี้ และ/หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

จะต้องระบุในบทความ และแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

9. ผู้เขียนไม่ควรนำาเอกสารวิชาการที่ไม่ได้อ่านมาอ้างอิง หรือใส่ไว้ในเอกสารอ้างอิง

10. การกล่าวขอบคณุผูม้ส่ีวนช่วยเหลอืในกติติกรรมประกาศนัน้ หากสามารถทำาได้ผูเ้ขียน

บทความควรขออนุญาตจากผู้ที่ผู้เขียนประสงค์จะขอบคุณเสียก่อน

11. ในบทความผู้เขียนจะต้องไม่รายงานข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างข้อมูลเท็จ หรือการปลอมแปลง บิดเบือน รวมไปถึงการตกแต่ง หรือ 

เลือกแสดงข้อมูลเฉพาะที่สอดคล้องกับข้อสรุป

12. กรณีที่ผลงานเป็นการศึกษาวิจัยและทำาการทดลองในคนหรือสัตว์ทดลอง โดยการ

ทดลองในคนอาจส่งผลกระทบต่อศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และสุขภาวะของคน 

ขอให้แนบหนังสือรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือ

สัตว์ทดลอง ทั้งนี้ การอนุมัติให้ลงตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ 

วารสารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด



วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิิการวารสาร (Editor Roles and Responsibility) 

1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารท่ี

ตนรับผิดชอบ และไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์ที่อื่นมาแล้ว

2. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียน และผู้ประเมินบทความแก่บุคคลอื่น ๆ

3. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง 

และให้ผลที่น่าเชื่อถือ โดยนำาผลของการวิจัยมาเป็นตัวช้ีนำาว่า สมควรตีพิมพ์เผยแพร่

หรือไม่

4. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนและผู้ประเมิน

5. บรรณาธิการต้องมกีารตรวจสอบบทความในด้านการคดัลอกผลงานผู้อืน่ (Plagiarism) 

อย่างจริงจัง

6. เม่ือบรรณาธิการตรวจพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องระงับการประเมินและ

ติดต่อผู้เขียน เพื่อพิจารณาตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์การตีพิมพ์

7. หากบรรณาธิการตรวจพบว่า บทความมีการลอกเลียนบทความอื่นโดยมิชอบ หรือ

มีการปลอมแปลงข้อมูล ซึ่งสมควรถูกถอดถอน แต่ผู้เขียนปฏิเสธท่ีจะถอนบทความ 

บรรณาธิการสามารถดำาเนินการถอนบทความได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก    

ผู้เขียน ซึ่งถือเป็นสิทธิและความรับผิดชอบต่อบทความของบรรณาธิการ

บทบาทและหน้าทีข่องผู้ประเมินบทความ (Reviewer Roles and Responsibilities)

1. ผู้ประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลในบทความแก่บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องใน

ช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

2. หากผูป้ระเมนิบทความมผีลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผูเ้ขียนผูป้ระเมนิบทความจะต้องแจ้ง

ให้บรรณาธิการวารสารทราบและปฏิเสธการประเมินบทความนั้น ๆ

3. ผู้ประเมินบทความควรรับประเมินบทความเฉพาะสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ 

และหากมีส่วนใดของบทความที่มีความเหมือนกัน หรือซำ้าซ้อนกับผลงานชิ้นอื่น ๆ            

ผู้ประเมินบทความต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบ


