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วารสารมนุษยศาสตร์
วารสารมนุษยศาสตร์เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) คือ ฉบับที่ 1
มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ โดยกองบรรณาธิ การวารสาร
มนุษยศาสตร์ จัดพิมพ์วารสารนี้เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต
นักศึกษา และผู้สนใจ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนได้
แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นทางวิ ชาการทางด้ านมนุ ษยศาสตร์ และศาสตร์ อื่ น ที่
เกี่ยวข้อง
กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ยินดีรับต้นฉบับผลงานวิชาการที่เป็นบทความ
วิจัย (research article) บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research academic
article) บทความปริทรรศน์ (review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review)
ซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวกับสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง อาทิ ภาษา ภาษาศาสตร์ การเรียน
การสอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและศาสนา
สื่อสารมวลชน ดนตรี ศิลปะ และการท่องเที่ยว
บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฉบับใด
มาก่อน เว้นแต่เป็นการปรับปรุงจากผลงานที่ได้เสนอในการประชุมวิชาการ และ
ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ทุกบทความจะต้องผ่านการกลั่นกรองคุณภาพ
แบบไม่เปิดเผยตัวตนสองทาง (double-blind review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้น
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็น
ที่สุด
เมื่ อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว กองบรรณาธิการจะประสานกั บผู้ เขียนเพื่อให้แก้ไข
ต้นฉบับ และส่งกลับมาที่กองบรรณาธิการภายในกรอบเวลาที่กาหนด

ผู้ส่งบทความกรุณาส่งต้นฉบับบทความตามช่องทางและรูปแบบที่กาหนดไว้ใน
ข้อแนะนาในการส่งบทความ (กรุณาดูรายละเอียดท้ายเล่ม หรือเว็บไซต์ของวารสาร
https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/index)
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารเป็นของผู้เขียนแต่ละคน คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกองบรรณาธิการไม่จาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย และ
ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และกองบรรณาธิการ
ลิขสิทธิ์บทความเป็นของผู้เขียนและของคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งได้รับการสงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้าต้องได้รับอนุญาตจากผู้เขียนและกองบรรณาธิการ
วารสารมนุษยศาสตร์โดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร

About the Humanities Journal
The Humanities Journal is a biannual academic journal, published in two
issues each year: the January – June issue, and the July – December issue.
Through the publication of this journal, the Editorial Board of the Faculty of
Humanities, Kasetsart University, aims to promote distinguished works of
lecturers, researchers, academics, students, and any interested individuals,
and to encourage knowledge exchange in humanities and related disciplines.
The Editorial Board welcomes submissions of the following manuscripts,
either in Thai or in English: research articles, non-research academic
articles, review articles, or book reviews. Each contribution must address
issues in humanities or related disciplines, such as language studies,
linguistics, language learning and teaching, translation, literature, folklore,
performing arts, philosophy and religion, mass communication, music, arts,
and tourism.
The submitted manuscripts must not have been published in any other
academic journals, or be under the consideration of any other academic
journals. Conference articles that have been revised specifically for
publication, however, are eligible.
Each submitted manuscript will be double-blind reviewed by at least two
experts. The decision of the Editorial Board is final.
In the case of successful submission, the Editorial Board will inform the
author of any changes or revisions that have to be made. The author then
needs to edit the manuscript and send it back to the Editorial Board within
an agreed timeframe.

The author should submit the manuscript in the APA format through the
journal’s website – https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/index.
The opinions apparent in each published article are strictly of its respective
author; the Faculty of Humanities, Kasetsart University, and the Editorial
Board do not necessarily agree with and hold no responsibility to such
opinions.
All rights to the articles published in this journal belong to the authors and
the Faculty of Humanities, and are under the protection of the laws.
Reproduction of the content in any form requires direct, written permissions
from the author of each article and the Faculty of Humanities.

(ก)

ถ้อยแถลงบรรณาธิการ
วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2559) เป็น
ฉบับเฉลิมฉลองการขึ้นเป็นวารสารกลุ่ม 1 จากการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) โดยที่กองบรรณาธิการวารสาร
มนุษยศาสตร์ได้ปรับปรุงคุณภาพวารสารอย่างต่อเนื่องทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา และ
การบริหารจัดการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้วารสารนี้เป็นแหล่งรวมงานวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
การทาวารสารด้านมนุษยศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นภารกิจที่ไม่ง่ายเลยเนื่องด้วย
ความหลากหลายของสาขาวิชา ทาให้เกิดความซับซ้อนในด้านการบริหารจัดการ แต่
ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งที่รวมของความหลากหลายของความรู้ด้านมนุษยศาสตร์
ซึ่งอาจมีคุณูปการต่อการมองภาพวัฒนธรรมโดยรวมและอาจส่งเสริมให้เกิดการศึกษา
แนวเปรียบเทียบหรือแนวบูรณาการได้ วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 นี้
เป็นอีกฉบับหนึ่งที่มีบทความทางด้านมนุษยศาสตร์ที่หลากหลาย ได้แก่ บทความด้าน
ศาสนา เรื่อง “การศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานช่างฝีมือในพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ของรุ่งอรุณ กุลธารง ที่ศึกษาเจาะลึกไปที่งานช่างฝีมือ
ในสมัยพุทธกาล ที่ทาให้ผู้อ่านได้เห็นบทบาทและคุณค่าของงานช่างฝีมือในสมัย
ดังกล่าว งานวิจัยเรื่อง “The Analysis of the State and the Cause of Problems in the
Development of Young Puppeteers in Nang Yai Wat Ban Don Group” ของ
Bhanbhassa Dhubthien เป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่า แสดงถึงปัญหาของการสืบทอด
การเล่นหนังในจังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังมี บทความวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมการ
บรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดเชียงราย” ของขาคม พรประสิทธ์ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อ
การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้เป็นงานวิจัยที่มีคุณูปการมากต่อ
การสืบสานวัฒนธรรมที่ใกล้สูญสลายในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม

(ข)
ในฉบับนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับบทละครที่น่าอ่านอย่างยิ่ง เรื่อง “พระราชนิพนธ์
บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ: การสืบทอดขนบและการ
สร้างสรรค์บทละครนอกแบบหลวง” ของพงศ์พัฒน์ เมธีธรรมวัฒน์ ชี้ให้เห็นคุณค่า
ของบทละครของพระองค์ในฐานะที่สืบทอดของเก่าและปรับแปลงให้สอดคล้องกับยุค
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การศึกษาความรู้เกี่ยวกับงานช่างฝีมือ
ในพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่งอรุณ กุลธำรง

บทคัดย่อ
บทควำมวิชำกำรนี้มุ่งศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือในพระไตรปิฎก
ภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยด้วยวิธีกำรวิจัยเอกสำร ผลกำรศึกษำ
พบว่ำ พระไตรปิฎกฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงคลังควำมรู้งำนช่ำงฝีมือในสังคมก่อนพุทธกำล
และสมัยพุทธกำล ผู้เป็นช่ำงฝีมือก่อนสมัยพุทธกำลคือช่ำงคฤหัสถ์ที่เป็นอดีตพระโพธิสัตว์
อดีตพระเถรเจ้ำ ช่ำงในชำดก ผู้รับจ้ำง บริวำรบุคคลตระกูลสูง ช่ำงผู้ประพฤติธรรม
สมัยพุทธกำลช่ำงคฤหัสถ์มีสืบเนื่องมำทั้งช่ำงหม้อ ช่ำงทอง ช่ำงดอกไม้ ช่ำงเขียน และ
ช่ำงสงฆ์ด้วยกำรทำงำนช่ำงฝีมือเครื่องอุปโภคของคฤหัสถ์ เครื่องใช้สำหรับภิกษุ
มีควำมเชื่อว่ำกำรทำกรรมดีถวำยทำนวัตถุแล้ว เมื่อตำยจะได้ขึ้นสวรรค์ มีวิสสุกรรม
เป็นเทพแห่งศิลปะและงำนช่ำงฝีมือ ช่ำงฝีมือเป็นบุคคลตระกูลต่ำ เปรียบเทียบกำร
ปฏิบัติธรรมกับอำชีพช่ำงทอง ช่ำงหม้อ วิธีกำรทำงำนช่ำง ผลงำนของช่ำง เพื่อสร้ำงควำม
ศรัทธำ ในพระรัตนตรัย ควำมชัดเจนในกำรอธิบำยธรรม ควำมรู้งำนช่ำงฝีมือดังกล่ำว
แสดงให้เห็นบทบำทควำมสำคัญ ควำมเจริญของงำนช่ำงฝีมือสมัยพุทธกำลได้อย่ำงดี
อันเป็นที่มำบำงประกำรของกำรสร้ำงงำนช่ำงฝีมือในสังคมไทยสืบทอดมำจนถึงปัจจุบัน
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Essential Knowledge on Craftsmanship Scripted
in the Thai Tripitaka,
Mahachulalongkorn Rajavidhyalaya University Version
Rungaroon Kulthamrong 

Abstract
This article presents the results of documentary research aimed to
study essential knowledge on craftsmanship in the Mahachulalongkorn
Rajavidhyalaya University Thai language version of the Tripitaka – the Holy
Canon of Buddhist Scriptures. The Tripitaka reveals knowledge of craftsmanship
in the society of pre-Buddha times and in that of the Buddha Period. Craftsmen
in the pre-Buddha times were lay craftsmen, including former Bodhisattvas,
senior Buddhist monks, craftsmen in the Jataka stories, hired persons, retainers
of nobles, and craftsmen who were Dhamma-practitioners. In the Buddha Period,
the craftsmen were potters, goldsmiths, floral garland makers, painters and
Buddhist Sangha craftsmen with proficiency in creating utensils for lay people
and for monks. There was a belief that those who performed meritorious action
by offering objects to the Sangha would, when they died, ascend to Heaven.
The Omnificient Vishwakarma was the god of the arts and craftsmanship. In
traditional society, craftsmen were of low caste. Metaphorically, Dhamma is
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likened to the skillful practice of the goldsmith and the potter, to the practice of
a craft and to the handiwork of craftsmen in order to build up faith in the Triple
Gems and to clarify Dhamma. This knowledge of crafts in the Tripitaka indicates
clearly the role, the significance and the advanced state of craftsmanship in the
time of the Buddha, and this has subsequently contributed to the practice of
crafts in Thai society until the present time.
Keywords: craftsmanship; craftsmen; ideological perception;
Tripitaka – Thai Buddhist Scripture, Mahachulalongkorn Rajavidhyalaya
University Version.
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1. บทนา
พระไตรปิฎก เป็นคัมภีร์หลักที่รวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำไว้สมบูรณ์
ที่สุดและสำคัญที่สุดในพระพุทธศำสนำ มีเนื้อควำมทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์
แบ่งเนื้อควำมออกเป็นหมวดหมู่คือ
พระวินัยปิฎก กล่ำวถึงพุทธบัญญัติเกี่ยวกับควำมประพฤติ ควำมเป็นอยู่
ขนบธรรมเนียม กิจกำรต่ำงๆ ของภิกษุ ภิกษุณี
พระสุตตันตปิฎก กล่ำวถึงพระธรรมเทศนำ คำบรรยำยธรรมต่ำงๆ ที่ตรัส
ให้เหมำะสมกับบุคคล โอกำส มีเรื่องเล่ำเรื่องรำวที่เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศำสนำ
พระอภิธรรมปิฎก กล่ำวถึงหลักธรรม คำอธิบำยที่เป็นหลักวิชำกำรล้วนๆ
ไม่เกี่ยวกับบุคคล เหตุกำรณ์ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546, น. 60-61)
พระไตรปิ ฎ กมี ทั้ ง ภำษำมคธ ภำษำบำลี ภำษำสั น สกฤต ภำษำจี น
ภำษำไทย ฯลฯ
พระไตรปิฎกภำษำไทยมีกำรแปลจำกภำษำบำลีมำเป็นภำษำไทยตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยำ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบำทสมเด็จพระนั่งเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 3 และรัชกำลต่อๆ มำ มีกำรแปลภำษำไทยพระสุตตันตปิฎกเป็น
ส่วนมำก ส่วนพระวินัยปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกมีน้อย ถึงรัชสมัยพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวอำนันทมหิดล ในพ.ศ.2484 มีกำรแปลพระไตรปิฎกเป็นภำษำไทยครบ
ทั้งพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก แต่แปลเพียงปิฎกละ 1 เล่ม
รวม 3 เล่ม เป็นปฐมฤกษ์ ถึงรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 จึงมี
กำรดำเนินงำนต่อจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ.2500 รวม 80 เล่ม เท่ำพระชนมำยุของ
พระพุทธเจ้ำ ซึ่งถือว่ำเป็นพระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับหลวงที่ครบสมบูรณ์ชุดแรก
ของประเทศไทยและยังมีหน่วยงำนเอกชนพิมพ์เป็นภำษำไทยอีกหลำยฉบับ เช่น
ฉบับแปลเป็นไทยอย่ำงพิสดำร อย่ำงย่อ สำหรับเทศนำ และฉบับมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัย
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พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ.2535 เป็น
พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับล่ำสุด ซึ่งแปลมำจำกพระไตรปิฎกภำษำมคธฉบับมหำจุฬำ
เตปิฎก เพื่อให้ภิกษุสำมเณร พุทธศำสนิกชน ผู้สนใจ เข้ำใจเนื้อควำมและเป็นคู่มือ
ศึกษำภำษำมคธฉบับมหำจุฬำเตปิฎก และจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถเนื่องในมหำมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษำ 60 พรรษำ
วันที่ 12 สิงหำคม 2535 ที่ถวำยไว้ในพระบรมรำชูปถัมภ์ โดยสมเด็จพระเทพรัตน
รำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเป็นองค์ประธำนอุปถัมภ์
เนื่องในวโรกำสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี ทรงเจริญพระชนมำยุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษำยน 2558 ผู้เขียนสำนึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธำนอุปถัมภ์กำรดำเนินงำนพระไตรปิฎก
ภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลั ย ผู้เขียนจึงมีควำมสนใจศึกษำควำมรู้
เกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือในพระไตรปิฎกชุดนี้ที่มีจำนวนทั้งหมด 45 เล่ม เพื่อรวบรวม
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือที่ปรำกฏในพระไตรปิฎกภำษำไทย
ฉบับนี้ ที่ยังไม่พบกำรศึกษำ กำรรำยงำนวิจัย บทควำมวิจัย บทควำมวิชำกำรใน
ประเด็นนี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยด้ำนไทยศึกษำทำงพระพุทธศำสนำกับงำน
ช่ำงฝีมือต่อไป

2. สาระพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่องเกี่ยวกับงานช่างฝีมือ
พระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย มีสำระเกี่ยวกับ
เรื่องรำวชั้นเดิมของพระพุทธศำสนำ รวม 3 หมวด คือ
พระวิ นั ย ปิ ฎ ก คื อ ประมวลพุ ท ธบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บปฏิ บั ติ ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต วิธีดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ของภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์ ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ส่วน

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

7

1. อำทิ พ รหมจริ ย กำสิ ก ขำ เป็ น หลั ก กำรศึ ก ษำอบรมในข้ อ ปฏิ บั ติ ที่
พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติเพื่อป้องกันควำมประพฤติเสียหำยและวำงโทษ
แก่ภิกษุ หำกละเมิดก็ปรับอำบัติหนัก เบำ และพระสงฆ์จะสวดทุ กกึ่ง
เดือนที่เรียกกันว่ำ สวดพระปำติโมกข์
2. อภิ สมำจำริ กำสิ ก ขำ เป็ นหลั กกำรศึ กษำขนบธรรมเนี ยมเกี่ ยวกั บ
มำรยำท ควำมเป็นอยู่ที่ดีงำมสำหรับชักนำให้เกิดควำมประพฤติ ควำม
เป็นอยู่ของพระสงฆ์ให้ดีงำมมีคุณค่ำ
มีเนื้อควำมทั้งหมด 8 เล่ม (เล่ม 1-8) (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 1,
2539, น. 12-13)
พระสุตตันตปิฎก คือประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตรเกี่ยวกับพระธรรม
เทศนำและธรรมบรรยำยที่ตรัสเกี่ยวกับบุคคล เหตุกำรณ์ โอกำส บทประพันธ์ เรื่องเล่ำ
เรื่องชั้นเดิมในพระพุทธศำสนำ (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 9, 2539, น. 7) ประกอบด้วย
เนื้อควำมทั้งหมด 25 เล่ม (เล่ม 9-33)
พระอภิธรรมปิฎก คือประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม เป็นหลักธรรม
และคำอธิบำยในรูปหลักวิชำล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับบุคคล เหตุกำรณ์ รวมธรรมเป็นหมวดหมู่
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2546, น. 61-62) ประกอบด้วยเนื้อควำมทั้งหมด 12 เล่ม
(เล่ม 34-45)
เนื้อควำมในพระไตรปิฎกดังกล่ำวมีเรื่องรำวเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ ขนบ
ธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต วิธีดำเนินกิจกำรของภิกษุ ภิกษุณี อุบำสก อุบำสิกำ มี
พระธรรมเทศนำ หลักธรรมต่ำงๆ ที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ในสมัยพุทธกำล เรื่อง
เกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือก็เป็นวิถีชีวิตส่วนหนึ่งที่กล่ำวไว้ในพระไตรปิฎกฉบับนี้ ซึ่งผู้เขียน
ได้ศึกษำ รวบรวม ประมวล ตีควำมข้อมูล ได้พบควำมรู้เกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือ 4 ประเด็น
หลักคือ 1) ผู้เป็นช่ำงฝีมือ 2) งำนช่ำงฝีมือ 3) ควำมเชื่อเกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือ และ 4)
กำรเปรียบเทียบธรรมกับงำนช่ำงฝีมือ ดังรำยละเอียดผลกำรศึกษำต่อไปนี้
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2.1 ผู้เป็นช่างฝีมือ
ผู้เป็นช่ำงฝีมือมีมำแล้วก่อนสมัยพุทธกำล เช่น ช่ำงสลักหิน ช่ำงปั้นหม้อ
ช่ำงทอง ช่ำงดอกไม้ ช่ำงไม้ ช่ำงจักสำน ช่ำงทำสี ฯลฯ ดังตัวอย่ำงเรื่องรำวของ
พระโพธิสัตว์ชำดก อดีตชำติของพระเถรเจ้ำ ซึ่งล้วนแล้วเป็นช่ำงคฤหัสถ์ทั้งสิ้น จนถึง
สมัยพุทธกำลจึงมีช่ำงสงฆ์เกิดขึ้น
2.1.1 ช่ำงคฤหัสถ์
ช่างคฤหัสถ์ก่อนสมัยพุทธกาล
1) พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นช่ำงฝีมือ
ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย ชำดก ภำค 1 กล่ำวถึงพระโพธิสัตว์เสวย
พระชำติเป็นช่ำงฝีมือในชำดกต่ำงๆ (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 27, 2539, น. 2757) คือ
• พัพพุชำดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นช่ำงสลักหิน
• กัจจปชำดก กุมภกำรชำดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นช่ำงปั้นหม้อ
• สูจิชำดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นช่ำงทอง
ในชำดกทั้ง 3 เรื่องข้ำงต้นพบว่ำ พระโพธิสัตว์เคยเสวยพระชำติเป็นช่ำง 3
ประเภทคือ ช่ำงสลักหิน ช่ำงปั้นหม้อ และช่ำงทอง แต่ไม่กล่ำวรำยละเอียดกำรเป็น
ช่ำงสลักหิน ช่ำงปั้นหม้อ มีแต่รำยละเอียดของช่ำงทองว่ำ ช่ำงทองทำเข็มที่ประณีต
สวยงำมไปขำยในตระกูลช่ำงทอง ณ หมู่บ้ำนของช่ำงทอง แล้วได้รับกำรยอมรับฝีมือ
กำรทำเข็มอย่ำงดีเลิศ จนกระทั่งหัวหน้ำช่ำงทองยกลูกสำวให้เป็นภรรยำของช่ำงทอง
ดังควำมว่ำ
(ช่างทองโพธิสัตว์อธิบายเรื่องเข็มนั้นอีกว่า)
[83] ใครต้องการจะซื้อเข็มที่เกลี้ยงเกลา มีรูร้อยด้ายเรียบร้อย
กลมกลึงตลอดเล่ม เจาะทะลุทงั่ ได้และแข็งแกร่งบ้าง
(นางกุมาริกาพูดกับช่างทองโพธิสัตว์ว่า)
[84] เดี๋ยวนี้ เข็มและเบ็ดถูกนาออกไปจากหมู่บ้านนี้ นี่ใครกัน
ต้องการจะขายเข็มในหมู่บ้านช่างทอง
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(ช่างทองโพธิสัตว์ฟังคาของนางกุมาริกานั้น จึงกล่าวว่า)
[86] คนที่ฉลาดรู้อยู่พึงมาขายเข็มในหมู่บ้านช่างเหล็ก อาจารย์
เท่านั้นจึงจะรู้ได้ว่า งานนั้นทาดีหรือไม่ดี
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 27, 2539, น.243-244)
2) พระเถรเจ้ำมีอดีตเป็นช่ำงฝีมือ
ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย อปทำน ภำค 2 กล่ำวถึงพระเถรเจ้ำผู้เป็น
พระอรหันต์สำวกที่เคยเป็นช่ำงฝีมือในอดีตชำติ เช่น ช่ำงร้อยดอกไม้ ช่ำงทอง ช่ำงไม้
ช่ำงจักสำน ช่ำงทำสี โดยกำรทำทำนที่เป็นงำนช่ำงฝีมือ ตัวอย่ำงเช่น (พระไตรปิฎก ภำษำ
ไทยฯ เล่ม 32, 2539, น. 35-86)
- พระมุฏฐิปุปผิยเถระ ในมุฏฐิปุปผิยเถราปทานในกัปป์ที่ 100,000
เป็นช่ำงดอกไม้ได้ถวำยดอกมะลิแด่พระพุทธเจ้ำพระนำมว่ำ ปทุมุตตระ
- พระอุปปลหัตถิยเถระ ในอุปปลหัตถิยเถราปทานในกัปป์ที่ 94
ท่ำนเป็นช่ำงดอกไม้ได้ถวำยดอกไม้กำมือหนึ่งแด่พระพุทธเจ้ำ
พระนำมว่ำสิทธัตถะ
- พระกิลัญชทายกเถระ ในกิลัญชทายกเถราปทานในกัปป์ที่ 94
เป็นช่ำงจักสำนได้ให้เสื่อลำแพนแก่มหำชนบูชำพระพุทธเจ้ำ
พระนำมว่ำสิทธัตถะ
- พระสูจิทายกเถระ ในสูจิทายกเถราปทานในกัปป์ที่ 91
ท่ำนเป็นช่ำงทองได้ถวำยเข็มแด่พระพุทธเจ้ำองค์ที่ 19
พระนำมว่ำวิปัสสี
- พระผลกทายกเถระ ในผลกทายกเถราปทานในกัปป์ที่ 91
ท่ำนเป็นช่ำงไม้ได้ถวำยแผ่นไม้จันทน์แด่พระพุทธเจ้ำองค์ที่ 19
พระนำมว่ำวิปัสสี
- พระสุมนเถระ ในสุมนเถราปทานในกัปป์ที่ 31
ท่ำนเป็นช่ำงร้อยดอกไม้ได้นำดอกมะลิซ้อนบูชำพระพุทธเจ้ำองค์ที่ 20
พระนำมว่ำสิขี
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- พระสุกตาเวฬิยเถระ ในสุกตาเวฬิยเถราปทานในกัปป์ที่ 31
ท่ำนเป็นช่ำงดอกไม้ได้นำพวงมำลัยไปบูชำพระพุทธเจ้ำองค์ที่ 20
พระนำมว่ำสิขี
- พระวัณณการกเถระ ในวัณณการกเถราปทานในกัปป์ที่ 31
เป็นช่ำงทำสี (ผู้เขียน: ช่ำงเขียน) ระบำยสีผ้ำที่เจดีย์ของพระพุทธเจ้ำ
พระนำมว่ำสิขี
- พระเอกปัตตทายกเถระ ในเอกปัตตทายกเถราปทานในกัปป์ที่ 91
ท่ำนเป็นช่ำงหม้อ ได้ถวำยบำตรดินแด่พระพุทธเจ้ำองค์ที่ 19
พระนำมว่ำ วิปัสสี ดังควำมในเอกปัตตทำยกเถรำปทำน กณิกำรวรรค จำก
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย อปทำน ภำค 2 ว่ำ
[39] ข้าพเจ้าเป็นช่างหม้ออยู่ในกรุงหงสวดี ได้เห็นพระพุทธเจ้า
ผู้ปราศจากธุลีคือกิเลส ผู้ข้ามโอฆะได้แล้ว ไม่มีอาสวะ
[40] ข้าพเจ้าได้ถวายบาตรดินที่ทาแล้วอย่างดีแ ด่พระพุทธเจ้า
ผู้ประเสริฐที่สุด ครั้นถวายบาตรแด่พระผู้มีพระภาคผู้ตรง
ผู้คงที่แล้ว
[47] ในกัปป์ที่ 91 นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายบาตรไว้ใน
ครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุคติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายบาตร
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 33, 2539, น. 189-190)
3) ช่ำงฝีมือในชำดกในมหำนิบำต วิธุรชำดก
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำยชำดก ภำค 2 มีควำมตอนหนึ่งที่กล่ำวถึงช่ำง
ต่ำงๆ เช่น ช่ำงดอกไม้ ช่ำงทอง ช่ำงแก้วมณี ช่ำงทำเครื่องดนตรี ซึ่งปุณณกยักษ์
เสนำบดีผู้รับอำสำจะนำหัวใจของวิธุรบัณฑิต (พระโพธิสัตว์เสวยพระชำติเป็นอำมำตย์)
ณ กรุงอินทปัตถ์ แคว้นกุรุ ได้แสดงภำพสภำวกำรณ์ต่ำงๆ อันรื่นรมย์ที่มองเห็นจำก
ลูกแก้ววิเศษ ให้พระเจ้ำธนัญชัยโกรัพยะเห็นเพื่อให้เกิดควำมอยำกได้ลูกแก้ววิเศษ
จะได้รับท้ำพนันเล่นสกำกับตน เมื่อชนะแล้วจะได้นำหัวใจของวิธุรบัณฑิตไปให้มเหสี
ของพญำนำควรุณ ดังควำมว่ำ
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[404] ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพวกช่างดอกไม้ ช่างย้อม
ช่างทอผ้า ช่างทอง และพวกช่างแก้วมณี ที่ธรรมชาติได้
เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้
[406] ขอทูล เชิญ พระองค์ท อดพระเนตรกลอง ตะโพน สัง ข์
บัณเฑาะว์ มโหระทึก และเครื่องดนตรีทุกชนิด ที่ธรรมชาติ
ได้เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้
[407] ขอทูลเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเปิงมาง กังสดาล พิณ
การฟ้อนราขับร้อง เครื่องดนตรีดีดสีตีเป่าที่ธรรมชาติได้
เนรมิตไว้ในแก้วมณีดวงนี้
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 28, 2539, น. 402)
4) ช่ำงฝีมือรับจ้ำงทำงำนช่ำงฝีมือ
ก่อนสมัยพุทธกำลมีช่ำงฝีมือต่ำงๆ ที่รับจ้ำงทำงำนช่ำงฝีมือ เมื่อมีเศรษฐี
จ้ำงให้ทำงำนชนิดต่ำงๆ เป็นสิ่งของ เครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ เพื่อทำทำน ดังควำม
ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย อปทำน ภำค 1 ว่ำ
[8] ข้าพเจ้าจักถวายบริขาร ในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่ประเสริฐ
สุด การถวายบริขารที่คนเหล่าอื่นยังไม่เคยถวาย ข้าพเจ้าจัก
ถวายเป็นคนแรก
[9] ขณะนั้นข้าพเจ้าไปหาช่างจักสาน จ้างให้ทาร่ม รวบรวมร่ม
ได้ 100,000 คัน
[10] รวบรวมผ้าได้ 100,000 ผืน รวบรวมบาตรได้ 100,000 ใบ
[11] จ้างช่างให้ทามีดโกน มีดเล็ก เข็ม และมีดตัดเล็บที่สมควร
(แก่สมณบริโภค)
[13] จ้างช่างให้ทากล่องเข็ม ผ้าอังสะเชิงรองบาตรซึ่งทาอย่าง
สวยงาม ให้สมควร (แก่สมณบริโภค)
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 32, 2539, น. 580)
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5) ช่ำงฝีมือเป็นบริวำรของบุคคลตระกูลสูง
ในพระชตุกัณณิกเถระ มีพระเถรเจ้ำที่เคยเป็นบุตรเศรษฐีในกรุงหงสวดี ซึ่งมี
วิถีชีวิตในกำมคุณ แล้วได้ถวำยอำหำรพระพุทธเจ้ำ องค์ที่ 10 พระนำมว่ำปทุมมุตตระ
พร้อมพระสงฆ์ 100,000 องค์ โดยมีบริวำรมำกมำยทุกอำชีพ ทุกสถำนภำพมำร่วม
ทำบุญที่เรือนของบุตรเศรษฐี ช่ำงฝีมือต่ำงๆ ก็มำร่วมทำบุญด้วย ดังควำมในชตุกัณณิก
เถรำปทำน จำกพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย อปทำน ภำค 1 ว่ำ
[276] ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นบุตรเศรษฐีอยู่ในกรุงหงสวดีเพียบพร้อม
ด้วยกามคุณ
[295] ช่างสาน ช่างหูก ช่างหนัง ช่างถาก และช่างหม้อ พากันมา
หาข้าพเจ้า...
[296] ช่างแก้ว ช่างเหล็ก ช่างทอง ช่างเย็บผ้า และช่างดีบุกเหล่านั้น
ทั้งหมด...
[297] ช่างศร ช่างกลึง คนส่งของ ช่างปรุงของหอม ช่างย้อม และ
ช่างชุน...
[299] ...ช่างร้อยดอกไม้ คนทิ้งขยะดอกไม้ ควาญช้าง ต่างพากัน
มาหาข้าพเจ้าจนถึงเรือน
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 32, 2539, น. 690-693)
6) ช่ำงฝีมือประพฤติธรรมในเสลเถรำปทำน
จำกพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย อปทำน ภำค 1 ได้กล่ำวถึง ช่ำงฝีมือ
มำกมำยประพฤติธรรมร่วมทำบุญสร้ำงศำลำโรงฉันอย่ำงสวยงำมกับเจ้ำของถนนสำย
หนึ่งในกรุงหงสวดี (อดีตชำติของพระเสลเถระ) ถวำยพระพุทธเจ้ำองค์ที่ 10 พระนำมว่ำ
ปทุมุตตระ ดังควำมว่ำ
[208] ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของถนนอยู่ในกรุงหงสวดี เรียกประชุม
บรรดาญาติ...
[213] คนทาขนมก็ดี พ่อครัวก็ดี ช่างดอกไม้ก็ดี ล้วนมีจิตเลื่อมใส
มีใจยินดี
[214] ช่างย้อมก็ดี ช่างหูกก็ดี ช่างเย็บผ้าก็ดี ช่างกัลบกหญิงก็ดี
...
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[215] ช่างศรก็ดี ช่างกลึงก็ดี ช่างหนังก็ดี ช่างถากก็ดี
[216] ช่างเหล็กก็ดี ช่างทองก็ดี ช่างดีบุกก็ดี ช่างทองแดงก็ดี มี
ใจยินดี ประพฤติธรรมจานวนมาก
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 32, 2539, น. 609-610)
ช่างคฤหัสถ์สมัยพุทธกาล
ถึงสมัยพุทธกำล ช่ำงคฤหัสถ์ยังคงมีสืบมำ โดยเฉพำะกำรทำวัตถุ สิ่งของ
เครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ ดังปรำกฏว่ำมีช่ำงคฤหัสถ์ เช่น
1) ช่ำงหม้อ
มีช่ำงหม้อผู้ทำบำตรถวำยแด่ภิกษุในปัตตวรรค อูนปัญจพันธนสิกขำบท
เรื่องภิกษุหลำยรูป ที่นำยช่ำงหม้อคนหนึ่งปวำรณำภิกษุทั้งหลำยว่ำ จะถวำยบำตร
แด่ภิกษุผู้ต้องกำรบำตร ซึ่งภิกษุก็ออกปำกขอบำตรกันมำก นำยช่ำงหม้อก็ทำบำตร
มำให้ภิกษุจนไม่มีเวลำค้ำขำย หำเลี้ยงชีพไม่พอ บุตรภรรยำลำบำก พวกชำวบ้ำนก็
ตำหนิภิกษุผู้ขอบำตรเหล่ำนั้น หลังจำกนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งมีบำตรแตก จึงบิณฑบำต
ด้วยมือทั้งสอง พระพุทธเจ้ำจึงอนุญำตให้ภิกษุขอบำตรได้เมื่อบำตรหำย บำตรแตก
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 2, 2539, น. 128-129)
2) ช่ำงทอง
ในกัมมำรภัณฑวัตถุ มหำขันธกะ พระวินัยปิฏก มหำวรรค ภำคที่ 1 ว่ำ
[98] สมัยนั้น บุตรช่างทองศีรษะโล้นคนหนึ่งทะเลาะกับมารดา
บิดา ได้ไปยังอารามบรรพชาในหมู่ภิกษุ ต่อมามารดาบิดา
ได้ออกตามหา...ขณะมารดาบิดาตามหาได้พบบุตรบรรพชา
ในหมู่ภิกษุ...
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 4, 2539, น. 152)
3) ช่ำงดอกไม้
มีช่ำงดอกไม้ชื่อสุมนะในสุมนมำลำกำรวัตถุ จำกพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย
ขุททกปำฐะ ธรรมบท อุทำน อิติวุตตกะ สุตตนิบำต (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 25,
2539, น. 48)
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4) ช่ำงเขียน
ช่ำงเขียนคฤหัสถ์มีสำระปรำกฏที่น่ำสนใจมำก เพรำะมีกำรกล่ำวถึงว่ำช่ำง
เขียน เขียนอะไร อย่ำงไร ที่ไหน และเป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตให้เขียน
ภำพดอกไม้ได้ ซึ่งเป็นแนวควำมคิดเกี่ยวกับดอกไม้ในพระพุทธศำสนำอย่ำงหนึ่งที่
ปรำกฏในงำนช่ำงสืบทอดต่อมำจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่ำงเช่น เรื่องปฏิภำณจิตตปฏิกเขปะ
ว่ำด้วยทรงห้ำมเขียนอะไรและทรงอนุญำตให้เขียนอะไรในภำพจิตรกรรมฝำผนัง จำก
พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ว่ำ
[299] สมัยนั้น พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรม
คือ ภาพสตรี ภาพบุรุษไว้ในวิหาร คนทั้งหลายเดินเที่ยวชม
เห็ นจึ งต าหนิ ประณาม โพนทะนาว่ า “เหมื อนคฤหั สถ์
ผู้บริโภคกาม” ภิกษุทั้งหลายจึงนาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้
มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรม คือ ภาพ
สตรี ภาพบุ รุ ษ รู ปใดให้ เ ขี ยน ต้ องอาบั ติ ทุ กกฎ ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตภาพลวดลายดอกไม้ ภาพลวดลาย
เถาวัลย์ ภาพลวดลายฟันมังกร ภาพลวดลายดอกจอก”
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 7, 2539, น. 102)
2.1.2 ช่ำงสงฆ์
นอกจำกมีช่ำงคฤหัสถ์ในสมัยพุทธกำลแล้ว ยังมีช่ำงสงฆ์อีกด้วย แต่เดิมนั้น
มีภิกษุบำงพวกที่ประพฤติเป็นช่ำงดอกไม้ คือภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
ในวัดกีฏำคีรีชนบท ดังควำมในพระวินัยปิฎก มหำวิภังค์ ภำค 1 ควำมว่ำ
...ภิ กษุ ทั้ งหลาย ไฉนโมฆบุ รุ ษเหล่ านั้ นจึ งประพฤติ ไม่
เหมาะสมอย่างนี้...ปลูกไม้ดอกเองบ้าง...เก็บดอกไม้เอง
บ้าง...ร้อยดอกไม้เองบ้าง ใช้ผู้อื่นร้อยบ้าง...ทามาลัยต่อ
ก้าน...ทามาลัยเรียงก้านเองบ้าง...จัดดอกไม้เองบ้าง ใช้
ผู้อื่นจัดบ้าง...ทาดอกไม้พุ่ม...ทาดอกไม้เทริด...ทาดอกไม้

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

15

พวง...ทาดอกไม้แผงประดับอก...ซึ่งมาลัยต่อก้าน มาลัย
เรียงก้าน ดอกไม้ช่อ ดอกไม้พุ่ม ดอกไม้เทริด ดอกไม้
พวง...เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุลกุมารี เพื่อสะใภ้
ของตระกู ล เพื่ อ ทาสหญิ ง ในตระกู ล ..(พระไตรปิ ฎ ก
ภำษำไทยฯ เล่ม 1, 2539, น. 463)
จำกเรื่องที่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะประพฤติตนเป็นช่ำง
ดอกไม้ สดเอง หรือใช้ให้ผู้อื่นเป็ นช่ำงดอกไม้สดแทน ทำกำรประดิษฐ์ดอกไม้สด
รูปทรงต่ำงๆ อันเป็นงำนของช่ำงฝีมือ เพื่อมอบให้สตรี ซึ่งพระพุทธเจ้ำทรงบัญญัตวิ ำ่
เป็นสังฆำทิเสส (อำบัติหนักรองจำกปำรำชิก) ในกุลทูสกสิกขำบท นิทำนวัตถุนั้น
ผู้เขียนขอเสนอว่ำเป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำ ช่ำงฝีมือทำดอกไม้สดที่
เรียกว่ำช่ำงดอกไม้ ช่ำงร้อยดอกไม้ สมัยพุทธกำลนั้นคงมีควำมเจริญ ทำกันเองใน
กลุ่มชนตำมควำมประสงค์ตั้งแต่กำรปลูกดอกไม้ เก็บดอกไม้ ประดิษฐ์ดอกไม้ จัด
ดอกไม้ และที่น่ำสนใจอย่ำงยิ่งคือ ช่ำงดอกไม้คือผู้ชำย และเมื่อมำบวชเป็นภิกษุก็มี
ควำมรู้นี้ติดตัวมำทำกันในพวกภิกษุของพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ เมื่อพระพุทธเจ้ำ
ได้ทรงบัญญัติว่ำกำรประพฤติเหล่ำนี้ไม่ควรทำ เป็นสังฆำทิเสส นับแต่นั้นมำงำนช่ำง
ฝีมือทำดอกไม้สดก็มิใช่งำนช่ำงฝีมือที่ภิกษุในพระพุทธศำสนำพึงทำสืบมำจนถึง
ปัจจุบัน ช่ำงสงฆ์สมัยพุทธกำลจึงเป็นภิกษุที่มีฝีมือทำงงำนช่ำงเพื่อสร้ำงหรือซ่อมวัตถุ
สิ่งของต่ำงๆ ที่จำเป็นแด่พระสงฆ์ในวัดพระพุทธศำสนำสมัยพุทธกำลซึ่งปรำกฏใน
พระวินัยปิฎก ดังควำมว่ำ “...ผู้จะทาคือภิกษุเองหรือใช้คนอื่นให้ทา...” (พระไตรปิฎก
ภำษำไทยฯ เล่ม 2, 2539, น. 609)
ช่ำงสงฆ์ในพระวินัยปิฎกข้ำงต้น ผู้เขียนสันนิษฐำนว่ำ น่ำจะเป็นที่มำของ
ช่ำงสงฆ์ในพระพุทธศำสนำสืบมำ เช่น ทำเตียง ตั่ง ตำมที่พระพุทธเจ้ำมีพระบัญญัติ ว่ำ
[522] ภิกษุผู้จะทาเตียงหรือตั่งใหม่ พึงทาให้มีเท้าเพียง 8 นิ้ว
โดยนิ้วสุคต นับแต่แม่ แคร่ลงมา ทาให้เกิ นกว่ากาหนด
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ว่าเฉทนกะ เตียง 4 ชนิดคือเตียงมีแม่
แคร่สอดเข้าในขา เตียงมีแม่แคร่ติดอยู่กับขา เตียงมีขาดัง
ก้ามปู เตียงมีขาจดแม่แคร่ ตั่ง 4 ชนิด คือตั่งมีแม่แคร่สอด
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เข้าในขา ตั่งมีแม่แคร่ติดอยู่กับขา ตั่งมีขาดังก้ามปู ตั่งมี
ขาจดแม่แคร่
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 2, 2539, น. 608-609)
2.2 งานช่างฝีมือ
2.2.1 งำนช่ำงฝีมือเกี่ยวกับทำนวัตถุ
ก่อนสมัยพุทธกำลมีช่ำงฝีมือที่ทำงำนช่ำงฝีมือปรำกฏเป็นชิ้นงำนต่ำงๆ เช่น
วิหำรของภิกษุแต่มิได้มีกำรอธิบำยรำยละเอียดว่ำ วิหำรมีลักษณะเช่นไร ดังเช่นบุรุษ
ผู้สร้ำงวิหำรถวำยพระพุทธเจ้ำ แล้วเกิดเป็นเทพบุตรในวิมำนทองคำ จำกเรื่องสุวัณณ
วิมำนในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย วิมำนวัตถุ เปตวัตถุ เถระคำถำ เถรีคำถำ ควำมว่ำ
[1143] ข้าพเจ้าเลื่อมใสแล้วให้สร้างวิหารใกล้เมือง ถวายพระบรม
ศาสดาสั มมาสั มพุ ทธเจ้ าอั นธกวิ นทะ... (พระไตรปิ ฎก
ภำษำไทยฯ เล่ม 26, 2539, น. 143)
นอกจำกนั้น ในเวลำมสูตรได้กล่ำวถึงกำรถวำยทำนของเวลำมพรำหมณ์ คือมหำ
ทำน 9 อย่ำง ที่มีงำนช่ำงฝีมือเป็นวัตถุทำน ได้แก่ ถำดทองคำเต็มด้วยรูปิยะ 84,000
ถำด ...ถำดสำริดเต็มด้วยเงิน 84,000 ถำด ฯลฯ (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 23,
2539, น. (82))
ในเถรำปทำนยังมีกำรกล่ำวถึงงำนช่ำงฝีมือต่ำงๆ อีกมำก เช่น
• พระสุภัททเถระในอดีตได้บรรจุกฤษณำและดอกมะลิเต็มผอบไม้จันทน์
ไปบูชำพระพุทธเจ้ำพระนำมว่ำปทุมุตตระ (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 32, 2539,
น. 181)
• รำชพำหนะที่พระพุทธเจ้ำ 25 พระองค์ใช้เสด็จออกบวช ได้แก่ วอทอง
รำชรถ (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 33, 2539)

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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2.2.2 งำนช่ำงฝีมือเกี่ยวกับภิกษุ
สมัยพุทธกำลมีกำรกล่ำวถึงงำนช่ำงฝีมือหลำยชนิดที่เกี่ยวกับภิกษุไว้ใน
พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภำค 2 ผู้เขียนจึงแบ่งงำนช่ำงฝีมือที่เกี่ยวข้องกับภิกษุออกเป็น
2 ประเภท คือ
งานช่างฝีมือเกี่ยวกับภิกษุที่ถูกต้องตามพระวินัย
พระวินัยปิฎก จูฬวรรค ภำค 2 กล่ำวถึงงำนช่ำงฝีมือสำหรับภิกษุที่ใช้ใน
สมณเพศ เช่น
เสนำสนะ มี 5 ชนิด
1) วิหำร (เป็นที่พักซึ่งโบกฉำบภำยในภำยนอก มีประตู หน้ำต่ำง)
2) เรือน (มุงแถบเดียว)
3) ปรำสำท (เรือนยำว)
4) เรือนโล้น (ปรำสำทหลังคำโล้น มีเรือนยอดตั้งอยู่บนดำดฟ้ำ มีชำนชม
แสงจันทร์)
5) ถ้ำ (ถ้ำอิฐ ศิลำ ไม้ ดิน)
สิ่งต่ำงๆ ในวิหำร
1) เตียง (ไม้หนุนเท้ำเตียงไม่เกิน 8 นิ้ว)
2) ตั่ง (ตั่งไม้ ตั่งหวำย ตั่งหุ้มผ้ำ ตั่งก้ำนมะขำมป้อม)
3) ภำพจิตรกรรมเป็นลวดลำยดอกไม้ เถำวัลย์ ฟันมังกร ดอกจอก
4) เครื่องใช้โลหะทุกชนิด (เว้นเครื่องประหำร)
5) เครื่ องไม้ (เว้ นเก้ ำอี้ นอน) บั ลลั งก์ (แท่ นนั่ ง) บำตรไม้ เขี ยงเท้ ำ
(รองเท้ำไม้)
6) เครื่องใช้ดิน (เว้นใช้เช็ดเท้ำ) กุฎีดินเผำ
7) ประตู หน้ำต่ำง
8) ม้ำนั่ง (ม้ำนั่งสี่เหลี่ยมมีพนัก 3 ด้ำน)
9) คันกั้นดินทำด้วยอิฐ ศิลำ ไม้
10) บันได รำวบันได (อิฐ ศิลำ ไม้)
11) ฝำ (ทำด้วยดินปนเถ้ำกับมูลโค)
12) เพดำน (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 7, 2539, น. (22), 80-104)
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13) อำรำม (พระเวฬุวันเป็นวัดแห่งแรก) (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม
4, 2539, น. 72)
งำนช่ำงฝีมือที่เกี่ยวข้องกับภิกษุ ซึ่งกล่ำวรำยละเอียดไว้มำก คือบำตร ซึ่ง
เป็นภำชนะของภิกษุใช้สำหรับบิณฑบำตเพื่อรับอำหำรจำกอุบำสก อุบำสิกำ บำตรที่กล่ำว
ในพระวินัยปิฎก มหำวิภังค์ มี 2 ชนิด คือบำตรเหล็ก บำตรดินเผำ และ 3 ขนำด คือ
บาตรขนาดใหญ่ จุข้ำวสุกจำกข้ำวสำร 2 ทะนำน จุของเคี้ยวเศษหนึ่งส่วนสี่ของข้ำวสุก
จุกับข้ำวพอสมควรแก่ข้ำวสุก บาตรขนาดกลาง ต่ำงกับบำตรขนำดใหญ่ที่จุข้ำวสุกจำก
ข้ำวสำร 1 ทะนำน และบาตรขนาดเล็ก ต่ำงกับบำตรขนำดกลำงที่จุข้ำวสุกจำกข้ำวสำร
ครึ่งทะนำน
บำตรที่ภิกษุใช้อยู่เรียกว่ำบำตรอธิษฐำน คือบำตรที่ภิกษุใช้อยู่เพียงหนึ่งใบ
ซึ่งบำตรไม่มีรอยซ่อม หรือมีรอยซ่อม 1 แห่ง, 2 แห่ง, 3 แห่ง, 4 แห่งก็ยังเป็นบำตร
อธิษฐำนได้ และภิกษุที่มีบำตรดังกล่ำวนี้ไม่ต้องอำบัติ คือบำตรสูญหำย บำตรแตก
ขอจำกญำติ ขอจำกผู้ปวำรณำ ขอเพื่อภิกษุอื่น ซื้อมำด้วยทรัพย์ของตน (พระไตรปิฎก
ภำษำไทยฯ เล่ม 2, 2539, น. 124-138)
งานช่างฝีมือเกี่ยวกับภิกษุที่ไม่ถูกต้องตามพระวินัย
งำนช่ำงฝีมือที่เกี่ยวข้องกับภิกษุ แต่ไม่เหมำะสมกับสมณเพศ คือภิกษุมีวัตถุ
ต้องห้ำมเหล่ำนี้ก็ถือว่ำอำบัติ
1) บำตร (บำตรไม้ บำตรทองคำ บำตรเงิน บำตรแก้วมณี บำตรแก้ว บำตร
ไพฑูรย์ บำตรแก้วผลึก บำตรสัมฤทธิ์ บำตรกระจก บำตรดีบุก บำตรตะกั่ว บำตร
ทองแดง)
2) กำรอดิเรกบำตร (กำรสะสมบำตรเกิน 10 วัน)
3) เชิงรองบำตร (สวยงำม ตระกำรตำ มีลวดลำย รูปภำพ)
4) วัตถุที่บิณฑบำต (กะโหลกน้ำเต้ำ หม้อกระเบื้อง บำตรกะโหลกผี)
5) สะสมโลหะทองสัมฤทธิ์
6) เตียงสูง (เกิน 8 นิ้ว)
7) หอจิตรกรรม (เพื่อชมเล่น) (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 2, 2539, น.
123, เล่ม 3, 2539, น. 239, เล่ม 7, 2539, น. 16-64)

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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2.3 ความเชื่อเกี่ยวกับงานช่างฝีมือ
ควำมเชื่อเกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือ คือกำรมีควำมคิดตำมหรือควำมมั่นใจใน
เรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับวัตถุ สิ่งของที่ปรำกฏเป็นรูปธรรม เช่น เครื่องอุปโภค เครื่องใช้สอย ฯลฯ
ในสมัยโบรำณทั้งกำรสร้ำง กำรใช้สอย มีตัวอย่ำงควำมเชื่อเกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือ เช่น
2.3.1 ควำมเชื่อเรื่องวิมำน
วิมำน หมำยถึง ที่เล่นที่อยู่ของเหล่ำเทวดำหรือเทพ ซึ่ง
ถือว่ำเป็นสถำนที่อันประเสริฐเพรำะเกิดขึ้นด้วยอำนุภำพแห่งกุศล
กรรมของเทวดำผู้เป็นเจ้ำของวิมำนนั้นๆ ...ภำยในวิมำนเหล่ำนั้น
มีเครื่องประดับตกแต่งสวยงำมและเพียบพร้อมด้วยเครื่องอุปโภค
บริโภคอันเป็นทิพย์มำกมำย ควำมแตกต่ำงของวิมำนเหล่ำนั้น
ขึ้นอยู่กับบุญบำรมีที่เจ้ำของวิมำนได้สั่งสมไว้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์
เช่น เป็นวิมำนทองคำบ้ำง วิมำนเงินบ้ำง วิมำนแก้วมณีบ้ำง วิมำน
แก้วไพฑูรย์บ้ำง วิมำนแก้วผลึกบ้ำง หรือต่ำงกันที่ขนำด...1 โยชน์
...2 โยชน์...12 โยชน์... (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 26, 2539,
น. (7)-(8))
มีตัวอย่ำงวิมำน เช่น
มัญชิฏฐกวิมาน เป็นวิมำนแก้วผลึกสีแดงที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวำยดอกสำละ
โปรยลงบนพุทธอำสน์ขณะที่พระผู้มีพระภำคประทับอยู่
กักฎกรสทายกวิมาน เป็นวิมำนทองคำอันรุ่งเรืองยิ่งในสวรรค์ชั้นดำวดึงส์ที่
เกิดขึ้นแก่คนเฝ้ำนำผู้ถวำยแกงปูแด่พระเถระรูปหนึ่งผู้อำพำธเป็นโรคหูที่หมอรักษำ
ไม่หำย
มหารถวิมาน เป็นวิมำนที่มีรถทิพย์คันใหญ่เป็นพำหนะในสวรรค์ชั้นดำวดึงส์
ที่เกิดขึ้นแด่โคปำลพรำหมณ์ผู้ถวำยมหำทำนแด่พระสงฆ์ มีพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ
พระนำมว่ำกัสสปะเป็นประธำน
ดังเช่น มัลลิกำวิมำน
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[659] เทพธิดา ผู้สวมเกยูรทอง ประดับอุบะทอง คลุมเรือนร่าง
ด้วยข่ายทอง เธอสวมศีรษะด้วยพวงมาลัยแก้วนานาชนิด
เป็นใครกัน
[644] เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโคดม ผู้ทรงมีพระ
กรุณาหาประมาณมิได้ เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ดิฉัน
มีจิตเลื่อมใสได้ใช้ข่ายทองวิจิตรบรรจงไปด้วยแก้วมณี
ทองค า และแก้วมุ กดา ซึ่งดาดด้วยข่ายทองคาห่มคลุม
พุทธสรีระ
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 26, 2539, น. 74-75)
2.3.2 ควำมเชื่อเรื่องผลกำรถวำยงำนช่ำงฝีมือ
กำรปฏิบัติธรรมอย่ำงหนึ่งที่ปรำกฏให้เห็นมำก คือกำรถวำยสิ่งของ อำหำร
ดอกไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นกำรบำเพ็ญบุญกิริยำคือทำนวัตถุ อันจะเกิดผลแห่งกรรมดีในภพ
ต่อๆ ไปจำกมนุษยโลก ไปเกิดในสวรรค์ ซึ่งเป็นควำมเชื่อที่เชื่อมโยงกันกับควำมเชื่อ
เรื่องวิมำนที่มีวิมำนต่ำงๆ พุทธศำสนิกชนจึงมีควำมเชื่อเชื่อมโยงกันกับกำรทำทำนวัตถุ
ด้วยควำมศรัทธำในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เช่น ก่อนพุทธกำลที่พระผลกทำยก
เถระประกำศประวัติในอดีตชำติของท่ำนที่เป็นช่ำงไม้ทำยำนพำหนะด้วยแผ่นกระดำน
ไม้จันทน์ถวำยพระพุทธเจ้ำ ดังควำมว่ำ
[37] เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นนายช่างทายานพาหนะ เป็นผู้ศึกษาดี
ในการงานของช่างไม้ ได้ใช้ไม้จันทน์ทาเป็นแผ่นกระดาน
แล้วถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
[38] วิมานทองคาที่บุญกรรมเนรมิตดีแล้วนี้ส่องแสงสว่างไสว
ยานคือช้าง ยานคือม้า... ได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้า
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 32, 2539, น. 313)
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2.3.3 ควำมเชื่อเรื่องวิสสุกรรมเทพบุตร
วิสสุกรรมเทพบุตร คือเทพบุตรทำงศิลปะและวิชำช่ำง บำงทีเรียกกันว่ำ
วิศวกรรม เวสสุกรรม วิษณุกรรม ในบทควำมวิชำกำรนี้ขอเรียกว่ำ วิสสุกรรมเทพบุตร
ตำมพระไตรปิฎกฯ
วิสสุกรรมเทพบุตร เป็นเทพบุตรในวงศ์วสุอันเป็นบริวำรของพระอินทร์ ซึ่งเป็น
บุตรของพระประภำสกับนำงโยคสิทธำ วิสสุกรรมเทพบุตรเดิมมีกำยสีขำวแต่ภำยหลัง
เชื่อกันว่ำกำยสีเขียว มี 3 เนตร ทรงชฎำผ้ำโพก อำภรณ์สีขำว พระหัตถ์ทรงหำงนกยูง
ที่ใช้โบกเพื่อเนรมิตกำรสร้ำง พระหัตถ์ขวำทรงถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ำยถือดิ่ง เทพบุตรนี้
มีหน้ำที่รับบัญชำจำกพระอินทร์ในกำรเนรมิตกำรก่อสร้ำงทั้งบนสวรรค์และมนุษยโลก
เช่น สร้ำงจักรถวำยพระนำรำยณ์ ทำตรีศูลถวำยพระอิศวร ทำคทำให้ท้ำวกุเวร ทำหอก
ให้พระขันธกุมำร ทำอำวุธอื่นๆ ให้เทวดำ (น. ณ ปำกน้ำ, 2530, น. 288) จึงถือกันว่ำ
วิสสุกรรมเทพบุตรเป็นเทพแห่งงำนช่ำงฝีมือด้วยมำตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกำล ดังตัวอย่ำง
เช่นวิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตธรรมปรำสำทถวำยพระเจ้ำมหำสุทัสสนะจำกพระสุตตันต
ปิฎก ทีฆนิกำย มหำวรรค
[256] ลาดับนั้น ท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบพระราชดาริของ
พระเจ้ามหาสุทัสสนะ จึงมีเทวบัญชาเรียกวิสสุกรรมเทพบุตร
มาตรัสว่า “มาเถิด สหายวิ สสุกรรม เธอจงไปสร้างพระ
นิเวศน์ชื่อธรรมปราสาทถวายพระเจ้ามหาสุทัสสนะ”
วิสสุกรรมเทพบุตรทูลรับเทวบัญชา...จากดาวดึงส์ไป...
เนรมิตพระราชนิเวศน์ก่อด้วยอิฐ 4 ชนิดคือ...อิฐทอง อิฐ
เงิน อิฐแก้วไพฑูรย์ อิฐแก้วผลึก
ธรรมปราสาทมีเสา 84,000 ต้น...คือ เสาทอง เสาเงิน เสา
แก้วไพฑูรย์ เสาแก้วผลึก...บันไดทองมีลูกกรงทาด้วยทอง
...ในเรื อ นยอดแก้ ว ผลึ กตั้ ง บั ล ลั ง ก์ แ ก้ วบุ ษ ราคั ม ไว้ . ..
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 10, 2539, น. 190-191)
เรื่องโพธิฆรกำรกเถรำปทำน อดีตชำติของพระโพธิฆรกำรกเถระในพระ
สุตตันตปิฎก ขุททกนิกำย อปทำน ควำมว่ำ
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[69] ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใส มีใจยินดี ได้ใช้ให้คนทาเรือนโพธิ์
ถวายพระผู้มีพระภาค พระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เป็นจอมแห่ง
เทวดา ผู้คงที่
[71] ในกัปที่ 65 นับจากกัปนี้ไป ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้ำจักรพรรดิ
วิสสุกรรมเทพบุตร ได้เนรมิตนครชื่อกาสิกะ
[75] วิสสุกรรมเทพบุตรเนรมิตตัวเรือนสาเร็จด้วยทองคาล้วน...
นี้เป็นผลแห่งการถวายเรือนโพธิ์ (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ
เล่ม 33, 2539, น. 87-88)
2.3.4 ควำมเชื่อเรื่องตระกูลช่ำงฝีมือ
ในสมัยพุทธกำลมีควำมเชื่อว่ำบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ตระกูล ในเรื่องกำรเกิด
กำรปฏิบัติธรรม กำรตำย คือบุคคลตระกูลต่ำมีตระกูลจัณฑำล ตระกูลนำยพรำน
ตระกูลช่ำงสำน ตระกูลช่ำงรถหรือตระกูลคนเทขยะ และบุคคลตระกูลสูง มีตระกูล
ขัตติยมหำศำล ตระกูลพรำหมณ์มหำศำล ตระกูลคหบดีมหำศำล
ในกำรเกิด กำรปฏิบัติธรรม และกำรตำยของบุคคลในตระกูล 2 ตระกูล มี
หนทำงดำเนินชีวิตต่ำงกันทั้งที่มำของกำรเกิด กำรปฏิบัติธรรม และจุดหมำยปลำยทำง
ของกำรตำย กล่ำวคือ
บุคคลตระกูลต่ำ (1) บุคคลมืดมำและมืดไป (2) บุคคลมืดมำแต่สว่ำงไป
บุคคลตระกูลสูง (1) บุคคลสว่ำงมำแต่มืดไป (2) บุคคลสว่ำงมำและสว่ำงไป
กำรแบ่งตระกูลดังกล่ำว ผู้เขียนสันนิษฐำนว่ำ ช่ำงฝีมือในสมัยพุทธกำลนั้น
เป็นบุคคลตระกูลต่ำเพรำะมีช่ำงสำนรวมอยู่ในตระกูลต่ำ ดังนั้นช่ำงฝีมืออื่น เช่น ช่ำง
เขียน ช่ำงหม้อ ช่ำงทอง ช่ำงไม้ ช่ำงกลึง ช่ำงเหล็ก ช่ำงหูก (ช่ำงทอผ้ำ) ฯลฯ ก็น่ำจะ
เป็นบุคคลตระกูลต่ำเช่นกัน ซึ่งเป็นกำรจัดชนชั้นทำงโลก แต่ในทำงธรรมนั้นไม่ว่ำจะ
มีชำติกำเนิดมำจำกตระกูลต่ำหรือตระกูลสูงก็ตำม หำกได้ปฏิบัติธรรมตำมคำสอน
ของพระพุทธเจ้ำคือธรรมปฏิบัติแล้ว จุดหมำยปลำยทำงก็เหมือนกันคือ สว่ำงไปนั้น
คือสู่สุคติเช่นกัน ดังควำมในจตุกกปุคคลบัญญัติ จำกพระอภิธรรมปิฎก ธำตุกถำ
ปุคคลบัญญัติว่ำ
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บุคคลมืดมาและมืดไป เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้เกิด
ในตระกูลต่า คือตระกูลจัณฑาล ตระกูลนายพราน ตระกูล
ช่างสาน ตระกูลช่างรถ หรือตระกูลคนเทขยะ เป็นตระกูล
ยากจน มีข้าว น้า และสิ่งของเครื่องใช้น้อย เป็นไปอย่าง
ฝืดเคือง...มีผิวพรรณหม่นหมองไม่น่าดู...มักไม่ได้ข้าว น้า
ผ้า ยาน...ครั้งประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตแล้ว
หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก...
บุคคลมืดมาแต่สว่างไป เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เกิ ดในตระกู ลต่า คื อตระกู ลจั ณฑาล ตระกู ลนายพราน
ตระกูลช่างสาน ตระกูลช่างรถ หรือตระกูลคนเทขยะ เป็น
ตระกูลยากจน มีข้าว น้า และสิ่งของเครื่องใช้น้อย เป็นไป
อย่างฝืดเคือง...มีผิวพรรณหม่นหมองไม่น่าดู...มักไม่ได้
ข้าว น้า ผ้า ยาน...ครั้งประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโน
สุจริตแล้ว หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์...
บุคคลสว่างมาแต่มืดไป เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เกิดในตระกูลสูง คือตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์
มหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาล เป็นตระกูลมั่งคั่ง มี
ทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้ที่น่า
ปลื้มใจมากมาย มีทรัพย์และธัญชาติมากมาย และเขามีรูป
งาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก ได้ข้าว น้า
ผ้า ยาน.. แต่เขาประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต..
หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติ...
บุคคลสว่างมาและสว่างไป เป็นไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เกิดในตระกูลสูง คือตระกูลขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์
มหาศาล หรือตระกูลคหบดีมหาศาล เป็นตระกูลมั่งคั่ง มี
ทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้ที่น่า
ปลื้มใจมากมาย มีทรัพย์และธัญชาติมากมาย และเขามีรูป
งาม น่าดู น่าเลื่อมใส มีฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนัก ได้ข้าว น้า
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ผ้า ยาน...ครั้นประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตแล้ว
หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติสวรรค์...
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 36, 2539, น. 201-202)
2.4 การเปรียบเทียบธรรมกับงานช่างฝีมือ
กำรเปรียบเทียบธรรมกับงำนช่ำงฝีมือ คือกำรอธิบำยธรรมด้วยรูปธรรมงำน
ช่ำงฝีมือ เพื่ออธิบำยนำมธรรมให้เข้ำใจง่ำยขึ้นด้วยกำรเปรียบเทียบกับผู้เป็นช่ำงบ้ำง
กำรทำงำนช่ำงฝีมือ วัสดุที่ใช้ทำงำนช่ำงฝีมือ รวมทั้งวัตถุที่ทำสำเร็จแล้วตำมวัตถุประสงค์
ที่ต้องกำร เช่น ในพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกหลำยเล่ม ผู้เขียนขอยกตัวอย่ำง
ที่มีควำมชัดเจนและโดดเด่นคือ
2.4.1 ช่ำงทอง
ช่ำงทอง คือช่ำงทำรูปพรรณ ภำชนะ สิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ ด้วยทอง ช่ำงทอง
ส่วนมำกเป็นช่ำงเงินมำก่อน เพื่อให้เกิดควำมชำนำญเพรำะช่ำงทองทำงำนประณีต
มำกกว่ำช่ำงเงิน ช่ำงทองทำเครื่องรูปพรรณ เครื่องทองประดับอัญมณี เครื่องใช้สอย
กำรทำงำนของช่ำงทองมีกำรขึ้นรูปด้วยกำรตี กำรเคำะ กำรบัดกรี กำรหล่อ กำรสลักดุน
กำรเพลำลำย (รำชบัณฑิตยสถำน, 2550, น. 292) เช่น ในพระสุตตันตปิฎกมีกำรกล่ำวถึง
พระธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำเปรียบเทียบกับผู้เป็นช่ำงทอง งำนของช่ำงทอง
วิธีทำงำนทอง วัสดุที่ใช้ทำทองรูปพรรณเช่น
1) วิชชา 8 ประการ
วิชชำ 8 ประกำร คือควำมรู้วิเศษ 8 ประกำร (1) วิปัสสนำญำณ ญำณในวิปัสสนำ
(2) มโนมยิทธิ ฤทธิ์ทำงใจ (3) อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้ต่ำงๆ (4) ทิพพโสต หูทิพย์ (5)
เจโตปริญำณ รู้จักกำหนดใจผู้อื่นได้ (6) ปุพเพนิวำสำนุสติ ระลึกชำติได้ (7) ทิพพจักขุ
ตำทิพย์ (8) อำสวักขยญำณ หยั่งรู้ธรรมสิ้นไป เช่น
เรื่องอิทธิวิธญำณในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกำย มัชฌิมปัณณำสก์ กล่ำว
เปรียบเทียบว่ำช่ำงทองหลอมทองดีแล้วทำทองรูปพรรณสำเร็จได้เช่นเดียวกันกับ
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พระพุทธเจ้ำบอกข้อปฏิบัติกำรแสดงอิทธิฤทธิ์ต่ำงๆ สำวกปฏิบัติตำมย่อมแสดงอิทธิฤทธิ์
ได้เช่นกัน ดังควำมว่ำ
...ช่ า งทองหรื อ ลู ก มื อ ช่ า งทองผู้ ช านาญ เมื่ อ หลอมทองดี แ ล้ ว พึ ง ท า
ทองรูปพรรณชนิดที่ต้องการให้สาเร็จได้ แม้ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้บอกข้อ
ปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลาย สาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เราบอกแล้ว
ย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่าง...(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 13, 2539, น. 302)
2) ธาตุ 6 ประการ
ธำตุหมำยถึงสิ่งที่ทรงสภำวะอยู่เองตำมธรรมชำติของเหตุปัจจัย คือ (1) ธำตุ
เข้มแข็งหรือธำตุดิน (2) ธำตุเหลวหรือธำตุน้ำ (3) ธำตุไฟ (4) ธำตุลม (5) สภำวะที่ว่ำง
(6) สภำวะที่รู้แจ้งอำรมณ์ (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546, น. 93)
ในธำตุวิภังคสูตร พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกำย อุปริปัณณำสก์ กล่ำวถึง
อุเบกขำบริสุทธิ์เปรียบเหมือนช่ำงทองเตรียมกำรและทำทองรูปพรรณไว้ดังควำมว่ำ
[360] อุเบกขาอันบริสุทธิ์ผุดผ่อง อ่อนเหมาะแก่การใช้งาน และ
ผ่องใส เหลืออยู่ เปรียบเหมือนช่างทองหรือลูกมือของช่าง
ทองผู้ชานาญ ตระเตรียมเบ้าแล้วสุมปากเบ้า เอาคีมคีบทอง
ใส่ลงที่ปากเบ้า แล้วสูบลมตามสมควรแก่เวลา เอาน้าประพรม
ตามสมควรแก่เวลา เพ่งดูตามสมควรแก่เวลา ทองนั้นเป็น
ทองที่ถูกไล่ขี้เขม่าหมดแล้ว จึงเป็นทองอ่อนเหมาะแก่การ
ใช้งาน ผุดผ่อง และช่างทองหรือลูกมือของช่างทองมุ่งหมาย
จะทาเครื่องประดับชนิดใดๆ คือแผ่นทอง ต่างหู สร้อยคอ
หรือมาลัยทอง ทองนั้นย่อมอานวยประโยชน์ให้เขาได้ แม้
ฉันใด อุเบกขาอื่นก็ฉันนั้นเช่นกัน เป็นอุเบกขาบริสุทธิ์
ผุดผ่อง อ่อน เหมาะแก่การใช้งาน ...เหลืออยู่
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 14, 2539, น. 409-410)
3) อุปกิเลส
อุปกิเลส หมำยถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้ำหมอง รับคุณธรรมได้ยำก มี 16 อย่ำง
คือ (1) ละโมบ (2) คิดประทุษร้ำย (3) โกรธ (4) ผูกโกรธ (5) ลบหลู่คุณท่ำน (6) ตีเสมอ
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(7) ริษยำ (8) ตระหนี่ (9) เจ้ำเล่ห์ (10) โอ้อวด (11) หัวดื้อ (12) แข่งดี (13) ถือตัว
(14) ดูหมิ่นท่ำน (15) มัวเมำ (16) ละเลย (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546, น. 364)
ในปังสุโธวกสูตร โลณผลวรรค พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย ติกนิบำต
กล่ำวถึงภิกษุมีอุปกิเลสอย่ำงหยำบ อย่ำงกลำง อย่ำงละเอียด ควรขจัดออกเป็นขั้นๆ
เปรียบเหมือนช่ำงทองล้ำงฝุ่นที่ทองอย่ำงหยำบให้หลุดไป อย่ำงกลำงหลุดไปอีก ก็ยัง
มีฝุ่นละเอียดคือเขม่ำทอง ช่ำงทองก็ต้องนำทองใส่เบ้ำหลอม เป่ำซ้ำๆ จนเป็นทอง
อ่อนเหมำะที่จะทำทองรูปพรรณ ดังควำมว่ำ
[102] ภิกษุทั้งหลาย ทองมีสิ่งที่ทาให้เศร้าหมองอย่างหยาบ คือ
ดินร่วน ทราย ก้อนกรวด และกระเบื้อง คนล้างฝุ่น...ร่อนทอง
นั้นในรางน้าแล้ว ล้างซ้าหลายครั้ง...สิ้นไปแล้ว ทองยังคง
มีสิ่งที่ทาให้เศร้าหมองอย่างกลาง คือก้อนกรวดอย่างละเอียด
ทรายอย่างหยาบ คนล้างฝุ่น...ล้างทองนั้นซ้าหลายๆ ครั้ง
...สิ้นไปแล้ว ทองยังมีสิ่งที่ทาให้เศร้าหมองอย่างละเอียด
คือทรายอย่างละเอียดและสะเก็ดกะลาพัก คนล้างฝุ่น...ล้าง
ทองนั้น...ก็ยังคงเหลือเขม่าทองอยู่อีก ช่างทอง...ใส่ทองลง
ในเบ้าหลอม เป่าทองนั้น...เป่าจนได้ที่ ทองนั้นก็ยังไม่ติด
สนิทแนบเป็นเนื้อเดียวกันยังไม่หายกระด้าง ไม่อ่อน...
แตกง่ายและใช้งานได้ไม่ดี...ช่างทองเป่าจนได้ที่...ทองนั้น
ถูกเป่า...ถูกเป่าจนได้ที่...เป็นของอ่อน...ใช้งานได้ดี เขามุ่ง
หมายจะทาเครื่องประดับ...แผ่นทอง ต่างหู สร้อยคอ หรือ
มาลัยทอง เครื่องประดับชนิดนั้น ย่อมอานวยประโยชน์ให้
เขาได้ฉันใด
ฉันนั้นเหมือนกันแล อุปกิเลสอย่างหยาบ คือกายทุจริต...
วจีทุจริต...มโนทุจริต...ภิกษุผู้บาเพ็ญอธิจิตยัง มีอยู่...ทา
ให้สิ้นไป...อุปกิเลสอย่างกลาง คือกามวิตก...พยาบาทวิตก
...วิหิงสาวิตก...ภิกษุผู้บาเพ็ญอธิจิตยังมีอยู่...ทาให้สิ้นไปแล้ว
...อุปกิเลสอย่างละเอียด คือความนึกคิดถึงชาติ สมาธินั้น
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ยังไม่สงบ...ยังมีการข่มห้ามกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่ง
อยู่...เมื่อมีเหตุแห่งสติ เธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสม
ที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆ
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 20, 2539, น. 341-344)
จะเห็นได้ว่ำ อุปกิเลสในภิกษุเปรียบเหมือนช่ำงทองเพียรล้ำงฝุ่นที่ทอง
เพื่อให้ทำทองรูปพรรณได้ดี
4) ความเศร้าหมองของจิต
ควำมเศร้ำหมองของจิต มี 5 ประกำร คือกำมฉันทะ (ควำมพอใจในกำม)
พยำบำท (ควำมคิดร้ำย) ถีนมิทธะ (ควำมหดหู่และเซื่องซึม) อุทธัจจกุกกุจจะ (ควำม
ฟุ้งซ่ำนและร้อนใจ) วิจิกิจฉำ (ควำมลังเลสงสัย)
ในอุปกิเลสสูตร ปัญจังคิกวรรค พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย ปัญจกนิบำต
กล่ำวถึงควำมเศร้ำหมองของจิตเปรียบเทียบกับสิ่งเศร้ำหมองของทอง กล่ำวคือ
ควำมเศร้ำหมองแห่งจิต 5 ประกำร คือ กำมฉันทะ พยำบำท
ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกิจฉำ เป็นเหตุให้จิตเศร้ำหมอง
ไม่ตั้งมั่นดีเพื่อควำมสิ้นอำสวะ เปรียบเหมือนสิ่งเศร้ำหมองของ
ทอง 5 ประกำร คือ เหล็ก โลหะ ดีบุก ตะกั่ว เงิน เป็นเหตุให้ทอง
ไม่อ่อน แตกง่ำย ใช้งำนไม่ได้ดี แต่เมื่อทองไม่มีเหล็ก โลหะ ดีบุก
ตะกั่ว เงิน ทองนั้นย่อมอ่อน ไม่แตกง่ำย ใช้งำนได้ดี ช่ำงทองจะ
นำไปทำแหวน ต่ำงหู สร้อยคอ มำลัยทอง เครื่องประดับ...อย่ำงดี
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 22, 2539, น. 27-28)
2.4.2 ช่ำงหม้อ (ช่ำงปั้นหม้อดิน: ผู้เขียน)
กำรกล่ำวถึงธรรมกับกำรเปรียบเทียบกับช่ำงหม้อในพระไตรปิฎกภำษำไทย
ฉบับนี้มีกล่ำวถึงในพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎก แต่กำรกล่ำวเปรียบเทียบนี้
ไม่ มี กำรเปรียบเทียบกับช่ำงหม้ อ วิธีกำรทำหม้อ วัสดุทำหม้อแต่อย่ำงใด มี กำร
เปรียบเทียบเพียงผลงำนของช่ำงหม้อ คือหม้อกับบุคคล ภิกษุ กำรปฏิบัติธรรม เช่น
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1) บุคคลกับอริยสัจ 4 ในกุมภสูตร วลำหกวรรคจำกพระสุตตันตปิฎก อังคุตตร
นิกำย จตุกกนิบำต กล่ำวว่ำบุคคลเปรียบเหมือนหม้อ คือบุคคล 4 จำพวกกับหม้อ 4
ชนิด
(1) บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าทีป่ ิดไว้
หมายถึง คนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยแต่ไม่รู้อริยสัจ 4
(2) บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มที่เปิดไว้
หมายถึง คนมีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อย แต่รู้อริยสัจ 4
(3) บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเปล่าที่เปิดไว้
หมายถึง คนมีกิริยามารยาทไม่เรียบร้อยและไม่รู้อริยสัจ 4
(4) บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มที่ปิดไว้
หมายถึง คนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยและรู้อริยสัจ 4
ดังความละเอียดว่า บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็มและปิด
ฝาว่า คือ บุคคลบางคนในโลกนี้มีการก้าวไป การถอยกลับ
การแลดู การเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก...และเขา
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บุคคลเปรียบเหมือนหม้อเต็ม
และปิดฝา เป็นอย่างนี้แล...
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 21, 2539, น. 158)
จะเห็นได้ว่ำกำรเปรียบเทียบบุคคล 4 ประเภท กับผลงำนของช่ำงหม้อคือ
ตัวหม้อกับฝำหม้อที่แสดงลักษณะอำกำร 4 อำกำร คือ 1) หม้อเปล่ำปิดฝำ 2) หม้อ
เต็มเปิดฝำ 3) หม้อเปล่ำเปิดฝำ 4) หม้อเต็มปิดฝำ กับกิริยำมำรยำทที่มองเห็นและ
จิตใจที่รับรู้อริยสัจ 4 ที่บรรจุภำยในหม้อที่มีเฉพำะบุคคลที่มีปัญญำ ซึ่งในอวกุชชสูตร
ปุคคลวรรคจำกพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย ติกนิบำต ได้เปรียบเทียบไว้อีกว่ำ บุคคล
ผู้มีปัญญำเปรียบเหมือนหม้อคว่ำ คือบุคคลผู้ไปวัด ฟังธรรมเป็นประจำ แต่จำธรรม
ไม่ได้ก็เปรียบเหมือนหม้อคว่ำ ส่วนบุคคลผู้ไปวัดประจำ ฟังธรรมประจำและจำธรรมได้
เปรียบเหมือนหม้อหงำยคือผู้มีปัญญำกว้ำงขวำง ดังควำมว่ำ
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บุคคลมีปัญญากว้างขวาง เป็นอย่างไร คือบุคคลบางคนในโลกนี้
ไปวัดเป็นประจาเพื่อฟังธรรม...ภิกษุทั้งหลายแสดงธรรมมีความ
งานในเบื้องต้น...เขานั่งตรงที่นั้น จาเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด
แห่งกถานั้นได้ แม้ลุกจากที่นั้นแล้วก็ยังจา...เปรียบเหมือนหม้อหงาย
ที่เขาเทน้าลงไป น้าย่อมขังอยู่ไม่ไหลราดไป แม้ฉันใด บุคคลใน
โลกนี้ก็ฉันนั้น...
(พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 20, 2539, น. 181-182)
บุคคลจึงเปรียบเหมือนหม้อ กำรไปวัดฟังธรรมเหมือนที่น้ำลงในหม้อ บรรจุ
ในหม้อคือปัญญำนั้นเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำบุคคลจะเกิดปัญญำทำงธรรมได้ต้องหมั่น
แสวงหำ ฝึกฝนอย่ำงสม่ำเสมอตนจึงจะมีปัญญำพิจำรณำธรรมได้อย่ำงถ่องแท้
2) ภิกษุกับมรรค 8 ภิกษุ เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทที่ปฏิบัติธรรมในกุมภสูตร
จำกพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกำย มหำวำรวรรค ได้กล่ำวไว้ว่ำภิกษุก็เปรียบเหมือน
หม้อเช่นกัน ที่ภิกษุต้องเจริญมรรค 8 เพื่อคลำยบำป อกุศลธรรมเปรียบได้กับน้ำใน
หม้อคว่ำ มีแต่ไหลออกอย่ำงเดียว (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 19, 2539, น. (20))
3) กำรปฏิบัติธรรมกับมรรค 8 ในพระสุตตันตปิฎกได้กล่ำวเปรียบเทียบคน
กับหม้อแล้ว ยังได้กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ หม้อนั้นหำกไม่มีเครื่องรองรับหม้อ หม้อก็จะกลิ้ง
เช่นเดียวกันกับจิตหำกไม่มีธรรมคุ้มครอง จิตก็จะกลับกลอกได้ง่ำย มรรค 8 เป็นเครื่อง
รองรับจิต (พระไตรปิฎกภำษำไทยฯ เล่ม 19, 2539, น. (12)) จึงแสดงให้เห็นว่ำ หำกคน
ไม่ปฏิบัติตำมมรรค 8 นั้น ก็จะมีจิตที่หวั่นไหวได้ง่ำย หำกคนปฏิบัติธรรมตำมมรรค 8
จิตก็จะไม่หวั่นไหวเปรียบเหมือนหม้อที่มีสิ่งรองรับ หม้อก็จะตั้งอยู่ได้ดี

3. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย:
การสะท้อนงานช่างฝีมือสมัยพุทธกาล
จำกกำรศึกษำควำมรู้เกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือในพระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับ
มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย พ.ศ.2539 จำนวนทั้งหมด 45 เล่ม ซึ่งแบ่งเป็นพระวินัย
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ปิฎก 8 เล่ม (เล่ม1-8) พระสุตตันตปิฎก 25 เล่ม (เล่ม 9-33) และพระอภิธรรมปิฎก
12 เล่ม (เล่ม 34-45) ซึ่งกล่ำวถึงควำมรู้เกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือในหลักฐำนดังกล่ำว
ผู้เขียนพบว่ำ มีกำรกล่ำวถึงเรื่องรำวเกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือมำกที่สุดคือพระสุตตันต
ปิฎก คือ เล่ม 9, 10, 25, 26, 27, 28, 32, 33 เพรำะเป็นเรื่องเล่ำก่อนสมัยพุทธกำล
และสังคมสมัยพุทธกำลที่มีช่ำงฝีมือทำงำนช่ำงฝีมือต่ำงๆ เช่น เครื่องใช้สอย รองลงมำ
คือพระวินัยปิฎก เล่ม 1, 2, 3, 4, 7, เพรำะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ำทรงอนุญำตกำรทำงำน
ช่ำงฝีมือต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับภิกษุ และพระอภิธรรมปิฎก คือเล่ม 36, 37 ที่กล่ำวถึงกำร
เปรียบเทียบธรรมกับงำนช่ำงฝีมือ
เมื่อผู้เขียนได้ศึกษำข้อมูล ประมวลผลสำระ พิจำรณำตีควำม จึงได้ผลกำร
สังเครำะห์ควำมรู้เกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือได้ 2 ช่วงสมัยคือ
ก่อนสมัยพุทธกำลเกี่ยวกับช่ำงคฤหัสถ์คือช่ำงชำวบ้ำน เช่น พระโพธิสัตว์
เสวยพระชำติเป็นช่ำงสลักหิน ช่ำงปั้นหม้อ และช่ำงทอง พระเถรเจ้ำที่มีอดีตชำติเป็น
ช่ำงดอกไม้ ช่ำงจักสำน ช่ำงทอง ช่ำงไม้ ช่ำงทำสี (ผู้เขียน: ช่ำงเขียน) ช่ำงหม้อ (ผู้เขียน:
ช่ำงปั้น) นอกจำกนั้นในชำดกเรื่องทศชำติชำดก ในวิธุรชำดกมีกำรกล่ำวถึงภำพมนุษย์
ในลูกแก้ววิเศษว่ำ มีช่ำงดอกไม้ ช่ำงทอง ช่ำงแก้วมณี ช่ำงทำเครื่องดนตรี ช่ำงฝีมือ ใน
ช่วงนี้ยังมีบำงพวกที่รับจ้ำงทำงำนช่ำงฝีมือ เช่น มีดโกน มีดเล็ก เข็ม เชิงรองบำตร ฯลฯ
บำงพวกก็เป็นบริวำรของบุคคลตระกูลสูงเมื่อมีกำรทำบุญใหญ่ๆ ก็รวมตัวกันมำช่วยงำน
เช่น ช่ำงหูก (ช่ำงทอผ้ำ) ช่ำงหนัง ช่ำงถำก (ช่ำงไม้) ช่ำงแก้ว ช่ำงเหล็ก ช่ำงดีบุก ช่ำงศร
ช่ำงกลึง ช่ำงชุน (ช่ำงสนะ) ช่ำงร้อยดอกไม้ ฯลฯ และที่น่ำสนใจคือช่ำงต่ำงๆ ก็สนใจ
กำรทำบุญร่วมงำนกับบุคคลตระกูลสูงด้วย
ถึงสมัยพุทธกำล ผู้เป็นช่ำงฝีมือก็ยังคงเป็นช่ำงคฤหัสถ์ที่สืบเนื่องมำก่อน
สมัยพุทธกำลดังกล่ำว ซึ่งผู้เขียนขอยกตัวอย่ำงช่ำงฝีมือที่มีควำมโดดเด่นในสำระ คือ
ช่ำงหม้อ ผู้ทำบำตรถวำยภิกษุจนกระทั่งเกิดควำมเดือดร้อนทั้งช่ำงหม้อกับ
ภิกษุ พระพุทธเจ้ำจึงทรงบัญญัติห้ำมภิกษุขอบำตร และมีพระวินัยว่ำภิกษุขอบำตร
ได้เมื่อบำตรหำยหรือแตกไป
ช่ำงเขียน แต่เดิมช่ำงเขียนคงได้เขียนภำพสตรี ภำพบุรุษบนฝำผนังวิหำร
พระพุทธเจ้ำทรงพระบัญญัติห้ำมเพรำะไม่เหมำะสมกับสมณเพศ จึงทรงอนุญำตให้
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ช่ำงเขียนภำพลวดลำยดอกไม้ เถำวัลย์ ลำยฟันมังกร ลำยดอกจอก ซึ่งผู้เขียนสันนิษฐำน
ว่ำ พระวินัยข้อนี้จึงถือสืบกันมำในกำรเขียนภำพจิตรกรรมฝำผนังในวัดจนถึงปัจจุบัน
ข้อมูลที่น่ำสนใจเพิ่มเติมคือ สมัยพุทธกำลมีช่ำงสงฆ์แล้วเพื่อสร้ำง ซ่อมวัตถุ
สิ่งของต่ำงๆ ที่จำเป็นแด่พระสงฆ์ในวัด ซึ่งถูกต้องตำมพระวินัยในพระพุทธศำสนำ เช่น
ทำเตียง 4 ชนิด ตั่ง 4 ชนิด ฯลฯ
ผู้เป็นช่ำงฝีมือทั้งช่ำงคฤหัสถ์ ช่ำงสงฆ์ ได้ทำงำนช่ำงฝีมือต่ำงๆ ซึ่งแสดง
ให้เห็นงำนช่ำงฝีมือเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ถูกต้องตำมพระวินัยด้วยควำมจำเป็นในกำร
ดำรงสมณเพศเพื่อมุ่งปฏิบัติธรรม เช่น เสนำสนะ (วิหำร เรือน ปรำสำท เรือนโล้น ถ้ำ
เครื่องใช้โลหะ เครื่องไม้ บัลลังก์ บำตรไม้ รองเท้ำไม้ เครื่องใช้ดิน กุฎีดินเผำ ประตู
หน้ำต่ำง บำตรดินเผำที่เป็นบำตรอธิษฐำน (1 ในอัฐบริขำรของภิกษุ)
งำนช่ำงฝีมือที่ไม่ถูกต้องตำมพระวินัย เช่น บำตรไม้ ทองคำ เงิน แก้วมณี
สัมฤทธิ์ ดีบุก ตะกั่ว ทองแดง เชิงรองบำตรมีลวดลำยสวยงำม หม้อกระเบื้องบิณฑบำต
เตียงสูง หอจิตรกรรม
กำรเป็นช่ำงฝีมือทำงำนช่ำงฝีมือล้วนมีควำมเชื่อเป็นแรงจูงใจเบื้องต้น เช่น
ควำมเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์ มีวิมำนชนิดต่ำงๆ ทั้งวิมำนทองคำ เงิน แก้วมณี อันเป็น
จุดหมำยปลำยทำงของผู้ตำยที่ปฏิบัติกรรมดี เมื่อตำยก็จะไปจุติในวิมำนนั้นๆ เช่น
พระเถรเจ้ำชื่อผลกทำยกท่ำนเคยเกิดเป็นช่ำงไม้ทำแผ่นกระดำนด้วยไม้จันทน์ถวำย
พระพุทธเจ้ำ ด้วยผลกรรมดีกำรถวำยแผ่นกระดำนนั้น เมื่อตำยแล้วได้เกิดเป็นเทพบุตร
ในวิมำนทองคำ นอกจำกควำมเชื่อเรื่องวิมำนแล้ว ยังมีควำมเชื่อเรื่องวิสสุกรรมเทพบุตร
เทพเจ้ำแห่งศิลปะและกำรช่ำง ผู้สร้ำงงำน เนรมิตงำนช่ำงฝีมือให้แก่มนุษยโลก เช่น
สร้ำงธรรมปรำสำทถวำยพระเจ้ำมหำสุทัสสนะ ด้วยวัสดุทอง เงิน แก้วไพฑูรย์ แก้ว
ผลึก ควำมเชื่อที่น่ำสนใจอีกประกำรหนึ่งคือ ช่ำงฝีมือเป็นบุคคลตระกูลต่ำรวมอยู่กับ
พวกจัณฑำล นำยพรำน คนเทขยะ ซึ่งผู้เขียนตีควำมว่ำเป็นตระกูลผู้ใช้แรงงำนฝีมือ
นั้นเอง
ควำมรู้ในเรื่องเกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือประเด็นสุดท้ำยซึ่งน่ำพิจำรณำเป็นพิเศษ
คือกำรนำหัวข้อธรรมมำเปรียบเทียบกับช่ำงฝีมือ วิธีทำงำนช่ำง ผลงำนของช่ำง ซึ่ง
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น่ำสนใจมำกคือ กำรแสดงฤทธิ์ต่ำงๆ ในวิชชำ 8 ประกำร เปรียบเทียบกับกำรหลอม
ทองของช่ำงทองให้สำเร็จเป็นทองรูปพรรณได้ มีกำรเตรียมกำรทำทองรูปพรรณไว้
อย่ำงดี ควำมเศร้ำหมองในอุปกิเลส 16 เปรียบเทียบกับกำรที่ช่ำงทองเพียรล้ำงฝุ่นที่
ทองทั้งหยำบ เขม่ำทองจนหมดเป็นทองอ่อนเพื่อทำทองรูปพรรณอย่ำงดีต่อไปหรือ
กำรเปรียบบุคคลกับหม้อ 4 ชนิด (หม้อเปล่ำปิด หม้อเต็มเปิด หม้อเปล่ำเปิด หม้อ
เต็มปิด) กับกิริยำภำยนอก และกำรรู้อริยสัจ 4 ผู้มีปัญญำกว้ำงเหมือนหม้อหงำย แม้แต่
ภิกษุที่เจริญมรรค 8 ก็เหมือนหม้อคว่ำที่เทน้ำออกจนหมด และหม้อก็ต้องมีที่รองรับ
ไม่ให้กลิ้ง ก็เปรียบเช่นจิตของคนต้องมีกำรปฏิบัติตำมมรรค 8 เพื่อควบคุมจิตใจให้
ผ่องแผ้ว ซึ่งทำให้เข้ำใจกำรปฏิบัติธรรมอย่ำงชัดเจน
จึงกล่ำวได้ว่ำ ควำมรู้เกี่ยวกับงำนช่ำงฝีมือที่ปรำกฏในพระไตรปิฎกภำษำไทย
ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยนั้นเปรียบเหมือนจิตรกรรมเมื่อสมัยพุทธกำลที่แสดง
ให้เห็นสังคมสมัยนั้นว่ำ มีช่ำงฝีมือมำกมำยด้วยควำมต้องกำรของสภำพสังคมส่วนหนึ่ง
ปรำกฏผลงำนช่ำงฝีมือซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภค อำรำมสำหรับภิกษุ ควำมเชื่อ
ซึ่งเป็นที่มำประกำรหนึ่งของงำนช่ำงฝีมือในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมแห่งพระพุทธศำสนำ
เช่นกัน และด้วยเหตุที่ว่ำสังคมสมัยพุทธกำลมีควำมเจริญเรื่องงำนช่ำงฝีมือและถือเป็น
เรื่องที่เห็นกันง่ำย เข้ำใจง่ำย เพรำะมีช่ำงฝีมือมำก เช่น ช่ำงทอง ช่ำงหม้อ พระพุทธเจ้ำ
จึงทรงสั่งสอน อธิบำยธรรมให้พุทธบริษัทฟังจึงได้นำเรื่องช่ำง วิธีทำงำนของช่ำง วัสดุ
งำนที่สำเร็จรูปประโยชน์แล้ วมำเปรียบเทียบเพื่อควำมเข้ำใจให้ชัดเจนลึกซึ้งจะได้
นำไปปฏิบัติได้ เพรำะหัวใจของกำรพ้นทุกข์ไปสู่นิพพำนของบุคคลนั้นจะพึงได้เมื่อ
ปฏิบัติธรรมทุกภพทุกชำติด้วยกำรสั่งสมกุศลธรรมด้วยกำรบำเพ็ญทำน ศีล ภำวนำ
อันเป็นไตรสิกขำ เพื่อเข้ำใจไตรลักษณ์และเข้ำถึงพระรัตนตรัยในที่สุด
งำนช่ำงฝีมือที่ปรำกฏในพระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณ
รำชวิทยำลัยชุดนี้จึงมิใช่เพียงงำนช่ำงฝีมือของช่ำงทำเท่ำนั้น หำกยังมุ่งแสดงให้
พุทธศำสนิกชนพึงเป็นช่ำงธรรมด้วย ด้วยกำรบูชำพระรัตนตรัยด้วยกำรปฏิบัติบูชำ
เมื่อได้ทำอำมิสบูชำในเบื้องต้นแล้ว
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4. สรุป
คุณค่ำของพระไตรปิฎกภำษำไทยฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัยชุดนี้
นอกจำกเป็นคลังปัญญำทำงธรรมเพื่อให้ภิกษุ สำมเณร พุทธศำสนิกชน ผู้สนใจ เข้ำใจ
เนื้อควำมพระพุทธศำสนำได้ง่ำยและรวดเร็วในสังคมไทยปัจจุบัน อันจะนำไปสู่ควำม
เข้ำใจลึกซึ้งในฉบับมหำจุฬำเตปิฎกต่อไป ยังมีคุณค่ำต่อกำรศึกษำคลังควำมรู้งำน
ช่ำงฝีมือในสมัยโบรำณและสมัยพุทธกำล รวมทั้งสังคมไทยเกี่ยวกับช่ำงฝีมือที่เป็น
คฤหัสถ์ ช่ำงสงฆ์ ผลงำนช่ำงฝีมือสำหรับสงฆ์ที่ถูกต้องตำมพระวินัย ควำมเชื่อ และ
ศิลปะของภำษำไทยที่มีกำรเปรียบเทียบกำรปฏิบัติธรรมกับวิธีทำงำนของช่ำง บุคคล
เปรียบเทียบกับหม้อ ฯลฯ ซึ่งควำมรู้ดังกล่ำวยังมีควำมสำคัญต่อกำรศึกษำวิจัยไทยศึกษำ
ซึ่งในสังคมไทยปัจจุบันก็ยังคงมีช่ำงพื้นบ้ำน (ช่ำงคฤหัสถ์) ช่ำงสงฆ์ วัดวำอำรำม
กำรทำบำตรด้วยมือในกรุงเทพฯ ควำมเชื่อเกี่ยวกับวิมำนที่มีควำมงำมด้วยเครื่องทอง
กำรถวำยงำนช่ำงฝีมือเป็นทำนวัตถุเพื่อสั่งสมกำรบำเพ็ญทำนที่เป็นอำมิสบูชำ ควำมเชื่อ
เรื่องวิสสุกรรมเทพบุตร ผู้สร้ำงศิลปะในมนุษยโลก และผู้เป็นช่ำงมีกำเนิดจำกบุคคล
ตระกูลต่ำคือผู้ใช้แรงงำนฝีมือ ใช้ทักษะ แต่เมื่อปฏิบัติธรรมก็ไปสู่สุคติเช่นเดียวกันกับ
ผู้อยูใ่ นตระกูลสูง ซึ่งเป็นควำมเชื่อสืบเนื่องประกำรหนึ่งมำจนถึงปัจจุบัน
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วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดเชียงราย
ขำคม พรประสิทธิ์

บทคัดย่อ
งำนวิจัยเรื่องวัฒนธรรมกำรบรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดเชียงรำย มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำกำรบรรเลงดนตรีไทใหญ่ที่ปรำกฏในจังหวัดเชียงรำยและรวบรวมทำนองเพลง
ผลกำรวิจัยพบกำรบรรเลงดนตรีไทใหญ่ที่สำคัญ 3 ประเภทคือ กำรตีกลองก้นยำว
กำรตีกลองมองเซิงและกำรบรรเลงดนตรีจ้ำดไต
กำรตีกลองก้นยำวในจังหวัดเชียงรำยเป็นพื้นที่เดียวที่พบกำรฟ้อนนกพร้อมกับ
กำรฟ้อนโตและจบกำรบรรเลงด้วยกำรตีเปิดเสียง หรือ “เสียงเปิ้ง” เกือบทั้งพื้นที่ ซึ่ง
แตกต่ำงจำกจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนที่จบด้วยกำรตีหยุดเสียงหรือเสียงปิด
กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนนกมักขึ้นต้นด้วยกำรตีพยำงค์เสียงถี่ รูปแบบ
ทำนองปรำกฏ 5 รูปแบบ พบกำรใช้ทำนองกลองที่ไม่ซับซ้อน ไม่หลำกหลำย ไม่พบ
กำรตัดทอนกระสวนทำนองกลอง กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนโตจะเน้นกำรตี
กดเสียงและตีไปตำมกำรขยับตัวของผู้แสดง กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนดำบ
และฟ้อนมือปรำกฏกำรทอนทำนองกลอง กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรแห่สำมำรถตี
ได้หลำกหลำยรูปแบบ
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กำรตีกลองมองเซิงประกอบกำรฟ้อนปรำกฏทั้งกำรนำกลอง ฉำบ และมอง
(หรือโหม่ง) มำร่วมกันบรรเลงเป็นจังหวะฟ้อน “แช่-แช่-มง” และกำรนำเฉพำะฉำบ
และมองตีร่วมกันเป็นทำนองดังกล่ำว
วงดนตรีจ้ำดไตประกอบด้วย ปำตยำ กลองสั้น และฮอก บรรเลงประกอบ
กำรแสดงเรื่องรำวที่ทำหน้ำที่สอนเยำวชนและคนในสังคมไทใหญ่ให้เป็นคนดี ทำนอง
จ้ำดไตปรำกฏ 3 รูปแบบ ได้แก่ กำรด้นทำนองไปตำมคำร้อง กำรร้องแล้วรับด้วยดนตรี
และทำนองรำวงที่เล่นวนไปมำ เสียงที่นำมำเรียงร้อยเป็นทำนองเพลงปรำกฏกำรใช้ครบ
7 เสียง กำรกำหนดเสียงลูกตกหรือเสียงหลัก เสียงที่พบว่ำใช้มำกที่สุด ได้แก่ เสียงเร และ
เสียงที่ใช้รองลงมำคือเสียงโด
คาสาคัญ: วัฒนธรรมกำรบรรเลง; ดนตรีไทใหญ่; จังหวัดเชียงรำย
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The Culture of Tai Yai’s Musical Performances
in Chiang Rai Province
Kumkom Pornprasit 

Abstract
This research, “The Culture of Tai Yai Musical Performances in Chiang Rai
Province,” aimed to study Tai Yai musical performances in Chiang Rai Province
and to collect their melodies. The study has found that there are three important
types of Tai Yai musical performance-playing the Klong Kon Yao drums, playing
the Mong Seng drums and the performance of the Chad Tai musical group.
Chiang Rai Province is the only place where Klong Kon Yao are
played to accompany the Bird and the Tho dances. In almost all places in this
province, the drum beats end with a beat to open up the sounds, known as
“Sieng Poeng,” which are different from drum beats in Chiang Mai and Mae
Hong Sorn Provinces, which end with a beat to stop or close up the sound.
The playing of Klong Kon Yao to accompany the Bird dance usually begins
with the beating of high frequency syllables. There are five melody patterns.
These are not complex and do not vary and no reduction in the series of
melodies for the drums has been found. The playing of the Klong Kon Yao to
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accompany the Tho dance focuses on the beat to press the sound and the
rhythm reflecting the movement of the dancers. When playing the drums to
accompany the Sword dance and the Hand dance, there is a reduction in the
drum melody and the playing of the drums in a procession can be done in
several forms.
The drums, cymbals and gongs (or Mong) are played along with the
Mong Soeng drums to accompany dances and to create the “Chae-Chae-Mong”
rhythm for the dance. When the cymbals and the gongs are played together,
they emphasize this kind of rhythm.
The Chad Tai musical group, consisting of the Pataya (horizontal
xylophone), the short drum and the Hog (a type of wooden clapper), plays to
accompany the performance of stories that teach children and members of Tai
Yai society to be good citizens. The melodies of this kind of musical group come in
three forms-playing the music to accompany the lyrics, singing a song that
concludes with music and playing Ram Wong melodies in a repetitive manner.
All seven musical notes are used to create the melodies and it has been found
that Re is the most used musical note followed by Doe.
Keywords: Performing Culture; Tai Yai Music; Chiang Rai Province
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บทนา
จังหวัดเชียงรำยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชำวไทใหญ่อำศัยอยู่จำนวนมำก หนังสือ
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดเชียงราย
อธิบำยว่ำเป็นเพรำะพื้นที่ด้ำนทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำ ได้แก่ บริเวณอำเภอแม่ฟ้ำหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สำยและอำเภอเชียงแสน
(2544: 2) ประชำกรประกอบด้วยคนไทยพื้นรำบ ชำวไทยภูเขำ จีนฮ่อ ผู้พลัดถิ่นสัญชำติ
พม่ำและชำวลำวอพยพ สำหรับคนไทยพื้นรำบ ได้แก่ คนเมือง คนไทย ไทลื้อ ไทเขิน
และไทใหญ่
ชำวไทใหญ่ ถือเป็นชำติพันธุ์หนึ่งที่เข้ำมำอำศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวน
มำกไม่ว่ำจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงจังหวัดเชียงรำยก็เป็น
อีกจังหวัดหนึ่งที่มีชำวไทใหญ่อำศัยอยู่ในหลำยอำเภอ เช่น อำเภอแม่ฟ้ำหลวง อำเภอ
แม่สำย อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย เป็นต้น กำรศึกษำ
วัฒนธรรมกำรบรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดเชียงรำย เป็นกำรวิจัยสืบเนื่องมำจำก
กำรศึกษำเรื่องเดียวกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยชำวไทใหญ่
ถือว่ำเป็ นชำติพั นธุ์ที่มี ควำมสำคั ญและมี ควำมเกี่ยวเนื่องเป็ นพี่ น้องกับชำวไทย
กำรศึกษำเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในด้ำนวัฒนธรรมย่อมทำให้เกิดควำมผำสุกในกำรใช้
ชีวิตร่วมกัน นอกจำกนี้ชำวไทใหญ่ยังถือเป็นผู้มีควำมศรัทธำแรงกล้ำในพระพุทธศำสนำ
ถือเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพุทธศำสนิกชน จึงเป็นเหตุแห่งกำรดำเนินกำรวิจัยครั้งนี้
กำรดำเนินกำรวิจัยภำยใต้ทฤษฎีเรื่องระบบควำมคิดพื้นฐำนของมนุษย์นั้น
เป็นระบบที่เหมือนๆ กัน เพรำะระบบควำมคิดเป็นธรรมชำติอย่ำงหนึ่งในร่ำงกำยมนุษย์
กำรแสดงออกซึ่งอำรมณ์ ควำมรู้สึกและจินตนำกำรที่ถูกถ่ำยทอดออกมำเป็นเสียงดนตรี
จะมีลักษณะร่วมที่คล้ำยๆ กัน เป็นภำษำสำกลทำให้คนในสังคมที่ต่ำงกันเข้ำใจกันได้
โดยใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อ นอกจำกนี้ยังใช้ทฤษฎีดุริยำงคศิลป์เข้ำมำอธิบำยควำมแตกต่ำง
ในเรื่ององค์ประกอบของดนตรี เช่น บันไดเสียง ทำนองเพลง
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ปรำกฏงำนวิจัยของขำคม พรประสิทธิ์ จำนวน
3 เรื่องที่มีกำรดำเนินกำรวิจัยสืบเนื่องกัน ได้แก่ เรื่องกลองก้นยำว: ระเบียบวิธีกำร
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บรรเลงและกำรประสมวง เรื่องวัฒนธรรมกำรบรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่องวัฒนธรรมกำรบรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจำกนี้ยังมีหนังสือ
ฟ้อนนกกิ่งกะหล่ำ โดยส่ำงคำ จำงยอด เรื่องฟ้อนเชิง: อิทธิพลที่มีต่อฟ้อนในล้ำนนำ
โดยสนั่น ธรรมธิ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งำนวิจัยเรื่องนี้เพื่อศึกษำวัฒนธรรมกำรบรรเลง ศึกษำทำนองและรวบรวม
บทเพลงทำงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดเชียงรำย

วิธีดาเนินการวิจัย
กำรดำเนินกำรวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research)
โดยเก็บข้อมูลภำคสนำมวิธีกำรบรรเลงดนตรีประเภทต่ำงๆ ของชำวไทใหญ่ที่อำศัย
ในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย ทำกำรสังเกตอย่ำงมีส่วนร่วม แล้วนำข้อมูลมำบันทึกตำมหลัก
ดุริยำงคศิลป์ แล้วทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมหลักสังคีตลักษณ์วิเครำะห์ กำรสัมภำษณ์
ประกอบด้วยพระสงฆ์เชื้อสำยไทใหญ่ ศิลปินไทใหญ่ที่มีชื่อเสียง หัวหน้ำ คณะดนตรี
ไทใหญ่ นักดนตรีไทใหญ่และนักแสดงไทใหญ่ ณ อำเภอแม่สำย อำเภอแม่ฟ้ำหลวง
อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สรวยและอำเภอเมือง จำนวน 55 คน ขั้นตอน
กำรดำเนินกำรวิจัยมีดังนี้
ขั้นตอนแรก ศึกษำข้อมูลที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและเก็บข้อมูลภำคสนำม
ขั้นตอนที่สอง ดำเนินกำรสัมภำษณ์ เก็บข้อมูลในพื้นที่
ขั้นตอนที่สำม จัดระเบียบ แยกแยะ จัดเรียง วิเครำะห์ข้อมูลทั้งหมด
ขั้นตอนที่สี่
สรุปผลกำรวิจัยและตรวจสอบผลกำรวิจัย
ขั้นตอนที่ห้ำ จัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์
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ผลการวิจัย
วัฒนธรรมกำรบรรเลงดนตรีไทใหญ่ที่ปรำกฏ ณ จังหวัดเชียงรำยปรำกฏ 3
ประเภทใหญ่ได้แก่ กำรตีกลองก้นยำว กำรตีกลองมองเซิง และกำรบรรเลงดนตรีจ้ำดไต
1. การตีกลองก้นยาว
กลองก้นยำว ถือเป็นกลองศักดิ์สิทธิ์ของชำวไทใหญ่ กำรประสมวงประกอบด้วย
กลองก้นยำว 1 ใบ มองหรือโหม่งตั้งแต่ 3-7 ใบ และฉำบขนำดกลำงหรือขนำดใหญ่ 1 คู่
กลองก้นยำวส่วนใหญ่ทำจำกไม้ซ้อ ขึ้นหน้ำด้ำนเดียวคล้ำยกลองยำว ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.พรประพิตร์ เผ่ำสวัสดิ์ อธิบำยว่ำ
กลองก้นยำวเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีและขึงด้วย
หนังหน้ำเดียวของชำวไทใหญ่ มีรูปทรงคล้ำยกลองยำวที่พบใน
ภำคกลำง ของประเทศไทย แต่มีขนำดใหญ่และสูงกว่ำกลองยำว
ส่วนที่เรียกว่ำก้นกลองทอดยำวจำกฐำนกลองและเรียวแคบลง
ตรงกลำงเรียกว่ำเอวกลองซึ่งเป็ นส่วนสำคั ญที่ทำให้เ สียงของ
กลองก้นยำวดังกังวำนแล้วจึงค่อยๆ ขยำยออกไปบำนที่ปลำยสุด
ก้นกลองเรียกว่ำก้นกี้หรือลำโพงกลอง ด้วยเหตุนี้ชำวไทใหญ่จึง
เรียกว่ำกลองก้นยำว โดยเฉลี่ยกลองก้นยำวมีควำมสูงประมำณ
70 นิ้ว หน้ำกลองมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงโดยเฉลี่ย 12 นิ้ว ขึงหนัง
หน้ำเดียว ใช้สำยสะพำยคล้องคอ ตีด้วยมือเปล่ำทำจังหวะทั้งมือ
ซ้ำยและมือขวำ หน้ำกลองขึงด้วยหนังวัว บำงครั้งพบว่ำใช้หนัง
เลียงผำเพื่อควำมเป็นสิริมงคล หุ่นกลองทำจำกไม้ซ้อ ไม้กระท้อน
ไม้ไผ่สำนหรือไม้เนื้ออ่อนที่พบในรัฐชำน เช่น ไม้มะเหลิ่งกะ ไม้ฮงุ
ไม้ผักกุ่ม เป็นต้น (พรประพิตร์ เผ่ำสวัสดิ์, 2558, น. 1)
กลองก้นยำวเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบำทในสังคมไทใหญ่ โดยจะนำไปตีใน
ขบวนแห่งำนบุญ งำนประเพณีต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังมีกำรนำไปตีประกอบกำรแสดง
ด้วย ในจังหวัดเชียงรำยมีกำรนำกลองก้นยำวไปตีประกอบกำรรำกลองก้นยำว กำร
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ฟ้อนนก กำรฟ้อนโต กำรฟ้อนดำบ กำรฟ้อนเจิง (ฟ้อนเชิง หรือฟ้อนมือ) กำรฟ้อนนก
และฟ้อนโตไปพร้อมๆ กันนั้นถือเป็นลักษณะเฉพำะของศิลปินไทใหญ่ จังหวัดเชียงรำย
ไม่ปรำกฏลักษณะดังกล่ำวเลยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็น
พัฒนำกำรอีกประกำรหนึ่งของกำรแสดงไทใหญ่ประกอบกำรตีกลองก้นยำวในจังหวัด
เชียงรำย

ภาพที่ 1. รูปแบบกำรประสมวงกลองก้นยำววัดผำแตก (บ้ำนใหม่) อำเภอแม่สำย
ภาพที่ 2. กลุ่มไทใหญ่ บ้ำนปำงไม้พัฒนำ ตำบลป่ำแดด อำเภอเมือง

ภาพที่ 3.-ภาพที่ 4. กำรตีกลองก้นยำวกับกำรรำกลองก้นยำว
บ้ำนปำงไม้พัฒนำ ตำบลป่ำแดด อำเภอเมือง
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ภาพที่ 5. กำรฟ้อนนกบ้ำนเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้ำหลวง
ภาพที่ 6. กำรฟ้อนนก ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมือง

ภาพที่ 7. กำรฟ้อนโต บ้ำนห้วยน้ำขุ่น
ภาพที่ 8. กำรฟ้อนโตประกอบกำรฟ้อนนก บ้ำนสันป่ำก่อ

ภาพที่ 9. กำรฟ้อนดำบ บ้ำนปำงริมกรณ์ ตำบลริมกรณ์ อำเภอเมือง
สำธิตกำรแสดงโดยครูสำม แสงคำ หัวหน้ำคณะกลองก้นยำวบ้ำนปำงริมกรณ์
ภาพที่ 10. ท่ำฟ้อนเจิง ตำบลบ้ำนดู่ อำเภอเมือง
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1.1 กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนนก
กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนนกจะเน้นกำรจบวรรคด้วยเสียง “เปิ้ง”
ซึ่งเป็นเสียงเปิดและเสียงดัง ยกเว้นคนรำ รำอยู่กับที่หรือรอจังหวะกลองก้นยำวจะตี
เสียงน้อยหรือเสียงเบำ ได้แก่ เสียงปุบ ปรำกฏที่บ้ำนเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้ำหลวง
สำหรับกำรฟ้อนนกที่เป็นกำรรำหลำยคู่ หลำยกลุ่ม ปรำกฏที่ชุมชนสันป่ำก่อ อำเภอเมือง
กำรตีกระสวนกลองก้นยำวจะตีไม่ซับซ้อน เป็นระเบียบ ชัดเจน และสลับกระสวนไป
มำ
กระสวนจังหวะกลองที่ใช้ตีเป็นหลักพบ 4 ลักษณะ
ลักษณะแรก หำกเป็นกระสวนจังหวะขึ้นต้น กำรฟ้อนนกมักเริ่มต้นกำรตีกลอง
พยำงค์เสี่ยงถี่ กล่ำวคือเป็นกำรตี 2 พยำงค์เสียง 5 รูปแบบ ได้แก่ “ /– เปิ้งป๊ะ/ -เปิ้ง-เปิ้ง/”
“/-เปิ้ง-ปุ๊บ/-เปิ้ง-ปุ๊บ/” “/---เปิ้ง/--เปิ้งหงะ/-เปิ้ง-เปิ้ง/” “/-เปิ้ง-เปิ้ง/-เปิ้ง-เปิ้ง/” และ “/--เปิ้งหงะ/เปิ้ง-เปิ้ง/” โดยรูปแบบที่ 4-5 มีปรำกฏใช้มำกที่สุด สำหรับกำรเริ่มต้นด้วยกำรตีพยำงค์
เสียงห่ำงปรำกฏเพียง 2 คณะจำก 9 คณะ กำรเริ่มต้นด้วยกำรตีซอยพยำงค์ถี่ห้องละ 2
พยำงค์เสียงมีปรำกฏมำกถึง 7 คณะ
ลักษณะที่สอง พบว่ำกระสวนจังหวะกลองประกอบกำรฟ้อนนกนั้นไม่นิยม
กำรทอนจังหวะ จะเป็นกำรตีกระสวนต่ำงๆ สลับกันไปมำ ตำมจังหวะกำรเดิน กำรร่ำยรำ
ของผู้แสดง
ลักษณะที่สำม พบกระสวนจังหวะที่ใช้ร่วมกันมำกที่สุดในทุกๆ คณะ ได้แก่
“/---เปิ้ง/--เปิ้งหงะ/-เปิ้ง-เปิ้ง/” และลักษณะสุดท้ำยพบว่ำ กำรตีรอจังหวะหรือกำรตีช่วง
นกนั่งแล้วทำท่ำรำไม่เดินไปมำ จะใช้กระสวน “-ตุ๊บกะตุ๊บ” และ “ปุ๊บกะปุ๊บ” เป็นส่วนใหญ่
ซึ่งกระสวนจังหวะทั้ง 2 รูปแบบ มีวิธีกำรตีเหมือนกัน แต่มีวิธีกำรร้องภำษำจังหวะ
ต่ำงกัน และมีปรำกฏเกือบทุกคณะในพื้นที่จังหวัดเชียงรำย ตัวอย่ำงจังหวะกำรตี
กลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนนก บ้ำนสบรวก อำเภอเชียงแสน ทำนองกลองโดย
ครูติ๊บ สรนันท์ ดังนี้
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กระสวนจังหวะที่ 1
- - เปิ้ง ป๊ะ

- เปิ้ง - เปิ้ง

กระสวนจังหวะที่ 2
- - - เปิ้ง

- - - เปิ้ง

- - - เปิ้ง

- - - เปิ้ง

กระสวนจังหวะที่ 3
- - - -

- - - เปิ้ง

- - เปิ้ง หงะ

- เปิ้ง - เปิ้ง

กระสวนจังหวะที่ 4
- - เปิ้ง หงะ

- เปิ้ง - เปิ้ง

- - เปิ้ง หงะ

- เปิ้ง - -

กระสวนจังหวะที่ 5 (ช่วงนกกระโดด)
- - - เปิ้ง - - - เปิ้ง - - - เปิ้ง

- - - เปิ้ง

กระสวนจังหวะที่ 6 (ช่วงนั่งนิ่งๆ แล้วโยกตัว)
- ตุ๊บกะตุ๊บ - ตุ๊บกะตุ๊บ - ตุ๊บกะตุ๊บ

- ตุ๊บกะตุ๊บ

กระสวนจังหวะที่ 7
- - กะเปิ้ง

- - กะเปิ้ง

- - กะเปิ้ง

- - - -

- - - เปิ้ง

- - กะเปิ้ง

กระสวนจังหวะลงจบ
- - - - - - เปิ้ง
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1.2 กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนนกพร้อมกับกำรฟ้อนโต
กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนนกและฟ้อนโตพร้อมกัน ปรำกฏเฉพำะ
พื้นที่จังหวัดเชียงรำยเท่ำนั้น ไม่ปรำกฏที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็นพื้นที่ที่มีประชำกรของชำวไทใหญ่อำศัยอยู่เป็นจำนวนมำกเช่นกัน จำกกำรศึกษำ
วิธีกำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนนกและโตพร้อมกันในจังหวัดเชียงรำยนั้น
ปรำกฏลักษณะ 3 ประกำร ประกำรแรก กำรขึ้นต้นกำรบรรเลง จะเป็นไปในแนวทำง
เดียวกันกับกำรตีประกอบกำรฟ้อนนก กล่ำวคือจะเป็นกำรตีซอยพยำงค์ถี่ 2 พยำงค์
เสียงต่อ 1 ห้องเพลง โดยปรำกฏ 4 คณะ จำกกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม 5 คณะ
ส่วนอีก 1 คณะเป็นกำรตีพยำงค์เสียงห่ำง ด้วยเสียงเปิ้ง ณ พยำงค์ที่ 4 ของห้อง
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เพลง ประกำรที่สอง กำรลงจบวรรค จะเป็นกำรจบด้วยเสียง “เปิ้ง” หรือเสียงเปิด
เสียงดัง โดยจำก 34 กระสวน ปรำกฏว่ำจบด้วยเสียงเปิ้ง 24 กระสวน ส่วนอีก 10
กระสวนเป็นกำรจบด้วยเสียงหยุด ได้แก่ เสียงตุบ เสียงปุ๊บ และประกำรที่สำม กระสวน
จังหวะที่ตีระหว่ำงกำรร่ำยรำ ไม่มีกระสวนที่เป็นที่นิยม อำจกล่ำวได้ว่ำมีกำรใช้กระสวน
จังหวะหลำกหลำย ไม่เฉพำะเจำะจง
1.3 กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนโต
กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนโต จะเน้นกำรตีเสียงกดหรือเสียงหยุด
ในช่วงต้นของกระสวนแต่ละชุดเป็นส่วนใหญ่ก่อนที่จะนำไปสู่เสียงที่เป็นลูกตกหรือ
เสียงสุดท้ำยของกลุ่มทำนองที่มักกำหนดให้เป็นเสียงเปิดหรือเสียง “เปิ้ง” โดยจำก
กระสวนจังหวะ 34 กระสวน มีกำรจบด้วยเสียงเปิ้ง 23 กลุ่มทำนอง จบด้วยเสียงปุ๊บ
8 กลุ่มทำนอง และจบด้วยเสียงปุง ซึ่งเป็นกำรใช้ส้นมือขวำตีลงกลำงหน้ำกลองอีก 3
กลุ่มทำนอง กลวิธีกำรตีกลองที่สอดคล้องกับกำรขยับตัวของผู้แสดง กล่ำวคือ เมื่อ
เป็นกำรขยับอวัยวะต่ำงๆ เช่น คอ เอว จะตีกดเสียง เมื่อโตขยับตัวเดิน หรือโตยืดตัว
ขึ้นสูง หรือส่ำยหัวแรงๆ จะตีเสียง “เปิ้ง” หรือเสียงดัง เมื่อโตย่อตัว หรือขย่มตัว จะตี
รอจังหวะ
นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำกลวิธีกำรตีกลองไม่เหมือนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัด
เชียงรำย ได้แก่ ชุมชนสันป่ำก่อ อำเภอเมือง จะมีกำรใช้ส้นมือขวำตีลงกลำงหน้ำกลอง
เป็นส่วนใหญ่ นอกจำกนี้ยังมีกำรรวบปลำยนิ้วทั้ง 5 นิ้วของมือขวำตีกดเสียงลงกลำง
หน้ำกลอง จะได้เสียงเดียวกับ “เสียงตุ๊บ” สำหรับชุมชนวัดป่ำแดด อำเภอเมือง มีกำรตี
“เสียงปุง” แต่เป็นเสียงจบสุดท้ำยเท่ำนั้น กระสวนจังหวะขึ้นต้นกำรตีกลองก้นยำว
ประกอบกำรฟ้อนโต จะเริ่มต้นกำรตีกลองพยำงค์เสี่ยงถี่ทั้งพื้นที่ กระสวนจังหวะกลอง
นำมำใช้เป็นจำนวนมำกปรำกฏ 2 รูปแบบ รูปแบบแรก “/---เปิ้ง/--เปิ้งหงะ/-เปิ้ง-เปิ้ง/”
รูปแบบที่สอง “/--กะปุ๊บ/ - ปุ๊บ – เปิ้ง/” ตัวอย่ำงทำนองกลองก้นยำวกับกำรฟ้อนโต บ้ำน
เทอดไทย อำเภอแม่ฟ้ำหลวง โดยครูซอย ก้ำนคำ ดังนี้
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กระสวนจังหวะที่ 1 (ตีประมำณ 4 – 5 รอบ) (โตเดินซอยเท้ำถี่ๆ)
- เปิ้ง - เปิ้ง - เปิ้ง - เปิ้ง
- เปิ้ง - เปิ้ง - เปิ้ง - เปิ้ง
กระสวนจังหวะที่ 2 (ตีเน้นเสียงเปิ้ง)
- ปุ๊บ - ปุ๊บ - ปุ๊บ - เปิ้ง

- ปุ๊บ - ปุ๊บ

- ปุ๊บ - เปิ้ง

กระสวนจังหวะที่ 3
- - เปิ้งหงะ

- - เปิ้งหงะ

- เปิ้ง - ปุ๊บ

- เปิ้ง - ปุ๊บ

กระสวนจังหวะที่ 4 (เสียงปุ๊บ ท้ำยห้องที่ 2 และ 4 ใช้นิ้วชี้ตีชิดขอบกลอง)
(โตยืนหรือเดิน)
- ปุบ - ปุบ - ปุบ - ปุ๊บ
- ปุบ - ปุบ - ปุบ - ปุ๊บ
กระสวนจังหวะที่ 5 (เสียงปุ๊บ ท้ำยห้องที่ 2 และ 4 ใช้นิ้วชี้ตีชิดขอบกลอง)
- เปิ้ง - ปุบ - ปุบ - ปุ๊บ
- เปิ้ง - ปุบ - ปุบ - ปุ๊บ
1.4 กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนดำบและฟ้อนมือ
กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนดำบและฟ้อนมือ ปรำกฏ 3 รูปแบบ
รูปแบบแรก กำรขึ้นต้นกำรบรรเลง มักจะเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงทำนองย่อย 2
วรรค ได้แก่ “---เปิ้ง” กับ “/--เปิ้งหงะ/-เปิ้ง-เปิ้ง/” รูปแบบที่สอง ปรำกฏกำรตีเน้นเสียง
เปิด จำกกระสวนจังหวะกลอง 31 กระสวนพบกำรจบวรรคด้วยเสียง “เปิ้ง” หรือเสียง
เปิดจำนวน 24 กระสวน จบด้วยเสียงหยุด หรือเสียง “ปุ๊บ” จำนวน 7 กระสวน และ
รูปแบบสุดท้ำยปรำกฏ กำรทอนกระสวนจังหวะอย่ำงเป็นระบบ จำกพยำงค์เสียงห่ำง
ไปสู่พยำงค์เสียงถี่ กระสวนจังหวะมีควำมสัมพันธ์กันในห้องคู่ ตัวอย่ำงทำนองกลอง
ก้นยำวกับกำรฟ้อนดำบ บ้ำนปำงริมกรณ์ อำเภอเมืองโดยครูมน สมจิตร ดังนี้
กระสวนจังหวะที่ 1
- - - เปิ้ง

- เปิ้ง -เปิ้ง

- - เปิ้งหงะ

- เปิ้ง - เปิ้ง

- ป๊ะ - เปิ้ง

- เปิ้ง - เปิ้ง
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กระสวนจังหวะที่ 2
- - - ปุ๊บ
กระสวนจังหวะที่ 3
- - กะเปิ้ง
- - กะเปิ้ง

- ปุ๊บกะเปิ้ง

- - - ปุ๊บ

- ปุ๊บกะเปิ้ง

- ปุ๊บ - เปิ้ง

- - กะเปิ้ง

- ปุ๊บ - เปิ้ง

- ปุ๊บ - เปิ้ง

- ปุ๊บ- เปิ้ง

- ปุ๊บ- เปิ้ง

- - กะปุ๊บ

- ปุ๊บ - ปุ๊บ

กระสวนจังหวะที่ 4 (ตีรอจังหวะ)
- - กะปุ๊บ - ปุ๊บ - ปุ๊บ

ตัวอย่ำงจังหวะกำรตีกลองก้นยำวกับกำรฟ้อนมือ บ้ำนปำงริมกรณ์
อำเภอเมือง โดยครูสำม แสงคำ ดังนี้
กระสวนจังหวะที่ 1
- - กะปุ๊บ

- ปุ๊บ - เปิ้ง

- - กะปุ๊บ

- ปุ๊บ - เปิ้ง

กระสวนจังหวะที่ 2
- - กะเปิ้ง

- - กะเปิ้ง

- - กะเปิ้ง

-- - กะเปิ้ง

กระสวนจังหวะที่ 3 (กระสวนนี้ตีวนไปเรื่อยๆ)
- - - เปิ้ง - เปิ้ง - เปิ้ง - เปิ้ง - เปิ้ง

- เปิ้ง - เปิ้ง

กระสวนจังหวะที่ 4 (ตีรอเมื่อหมดท่ำรำ)
- - กะปุ๊บ - - กะปุ๊บ - - กะปุ๊บ

- - กะปุ๊บ

1.5 กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรแห่
กำรตีกลองก้นยำวโดยเลือกกระสวนมำจำกกำรตีประกอบ กำรฟ้อนประเภท
ต่ำงๆ นำมำตีติดต่อกัน ไม่มีข้อจำกัดตำยตัว อำจกล่ำวได้ว่ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตีกลอง
ก้นยำวประกอบกำรแสดงใดมักจะจบด้วย “เสียงเปิ้ง” เกือบทั้งหมด ซึ่งแตกต่ำงไป
จำกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนที่จะมีกำรจบด้วยกำรตีหยุดเสียงหรือเสียง
ปิดทั้งสิ้น ตัวอย่ำงกำรตีกลองก้นยำวกับกำรแห่ ณ บ้ำนผำแตก อำเภอแม่สำย โดย
ครูกล้ำ นำมยี่ ดังนี้
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กระสวนจังหวะที่ 1
- เปิ้ง - ปิ๊บ
กระสวนจังหวะที่ 2
- เปิ้ง - เปิ้ง
กระสวนจังหวะที่ 3
- - - กระสวนจังหวะที่ 4
- - เปิ้ง หงะ
กระสวนจังหวะที่ 5
- - - ปุ๊บ
กระสวนจังหวะที่ 6
- ปุ๊บกะปุ๊บ

- เปิ้ง - ปิ๊บ

- เปิ้ง - ปิ๊บ

- เปิ้ง - ปิ๊บ

- เปิ้ง - เปิ้ง

- เปิ้ง - เปิ้ง

- เปิ้ง - เปิ้ง

- - - เปิ้ง

- - - -

- - - เปิ้ง

- เปิ้ง - เปิ้ง

- - เปิ้ง หงะ

- เปิ้ง - เปิ้ง

- - - ปุ๊บ

- - - ปุ๊บ

- - - ปุ๊บ

- ปุ๊บกะปุ๊บ

- ปุ๊บกะปุ๊บ

- ปุ๊บกะปุ๊บ
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2. การตีกลองมองเซิง
กลองมองเซิง เป็นกลองขึ้นหน้ำ 2 หน้ำ ตีประกอบกับกำรตีมอง และฉำบ
คำว่ำ เซิง หรือ เซิ้ง พจนำนุกรมภำษำไทใหญ่ – ไทย อธิบำยว่ำ “เซิ้ง น.1 ชุด ชนิด
พวก น. 2 เป็นชุด เป็นคู่” (สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงใหม่, 2552: 168) คำว่ำ เซิ้ง ปรำกฏกำรเรียกเปลี่ยนแปลงไปเป็น เซิง ชื่อกลอง
มองเซิง จึงหมำยถึงกำรตีกลองกับกำรตีมองที่เป็นชุดๆ โดยไม่จำกัดว่ำต้องเป็น
จำนวนเท่ำใด มีทั้งยืนตี 1 คนต่อ 1 ใบ กับตีมองที่แขวนไว้บนรำวหลำยๆ ใบ

ภาพที่ 11. – ภาพที่ 12. กำรรำมองเซิง บ้ำนห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้ำหลวง
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ภาพที่ 13. ครูแสง ใจรัง สำธิตท่ำนั่งตีกลองมองเซิง ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน

ภาพที่ 14. - ภาพที่ 15. กำรตีมองและกำรรำมองเซิง ตำบลป่ำตึง อำเภอแม่จัน

ภาพที่ 16. ท่ำนั่งตีกลองมองเซิง
ภาพที่ 17. ท่ำนั่งตีฉำบ
ภาพที่ 18. ท่ำนั่งตีมอง
กำรตีกลองมองเซิงประกอบกำรฟ้อนมองเซิง บ้ำนสันป่ำก่อ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง
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ภาพที่ 19. กำรประสมวงดนตรีประกอบกำรฟ้อนมองเซิง บ้ำนโป่งผ่ำพัฒนำ
ตำบลแม่ยำว อำเภอเมือง
จำกกำรศึกษำทำนองกลองมองเซิง ฉำบและมอง สำหรับกำรฟ้อนมองเซิง
ซึ่งต้องร่วมกันให้เป็นจังหวะกำรฟ้อน โดยจังหวัดเชียงรำยไม่ปรำกฏกำรใช้มือกลอง
มองเซิงที่ซับซ้อนอย่ำงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ พื้นที่จังหวัดเชียงรำยจะมี
กำรนำฉำบและมองมำตีเป็นจังหวะ “/--- แช่/-แช่-มง/” ให้กับคนรำ และปรำกฏกำรตีกลอง
ประกอบด้วยเหมือนกันซึ่งปรำกฏที่บ้ำนสันป่ำก่อ อำเภอเมือง และบ้ำนปำงผักฮี้
อำเภอแม่จัน แต่ทั้ง 2 พื้นที่เป็นกำรตีกลองไปตำมจังหวะฉำบและมองเช่นเดียวกัน
ไม่มีกระสวนกลองมองเซิงที่ซับซ้อน ควำมแตกต่ำงของกระสวนฉำบและมองปรำกฏ
4 รูปแบบ รูปแบบแรก /--- แช่/---มง/ รูปแบบที่สอง /--- แช่/-แช่-มง/ รูปแบบที่สำม
/-แช่-แช่/-แช่-มง/ และรูปแบบที่สี่ /-- แช่แช่/-แช่-มง/ โดยทั้ง 4 รูปแบบมีกำรนำไปใช้
แตกต่ำงกัน กล่ำวคือรูปแบบแรกมักจะใช้ในกำรขึ้นต้นกำรแสดง ปรำกฏที่บ้ำนโป่งผ่ำ
พัฒนำ อำเภอเมือง รูปแบบที่สองและรูปแบบที่สำมเป็นกระสวนจังหวะที่ตีเป็นส่วนใหญ่
ระหว่ำงกำรรำและปรำกฏทุกพื้นที่ ส่วนรูปแบบที่สี่ใช้เพื่อเป็นสัญญำณในกำรเปลี่ยน
ท่ำรำ ปรำกฏที่บ้ำนสันแม่แฟน อำเภอแม่สรวย ตัวอย่ำงจังหวะฉำบ มองและกลอง
มองเซิง บ้ำนสันป่ำก่อ อำเภอเมือง ครูประนอม เจริญใจ ดังนี้
ฉำบใหญ่
- - - แช่
มอง
- - - กลองมองเซิง - - - ต๊ะ

- แช่ - - - - มง
- ตุ้ม -มง

- - - แช่
- - - - - - ต๊ะ

- แช่ - - - - มง
- ตุ้ม -มง
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3. การบรรเลงดนตรีจ้าดไต
ดนตรีจ้ำดไต เป็นกำรบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องดำเนินทำนองประกอบ
กำรแสดงลิเกจ้ำดไต มี ปรำกฏในจังหวัดเชียงรำย โดยมี กำรแสดงที่บ้ำนสบรวก
อำเภอเชียงแสน ครูติ๊บ สรนันท์อธิบำยว่ำ เครื่องดนตรีที่นำมำประสมวงสำหรับ
บรรเลงวงจ้ำดไตสรุปได้ว่ำกำรประสมวงดนตรีประกอบด้วยตอยอฮอร์น ปำตยำ
กลองสั้นและฮอก

ภาพที่ 20. ปำตยำ
ภาพที่ 21. ตอยอฮอร์น
ภาพที่ 22. กลองสั้น

ภาพที่ 23. ฮอก
ภาพที่ 24. กำรประสมวงดนตรีจ้ำดไต
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สำหรับกำรแสดงจะเริ่มต้นกำรฟ้อนก่อน ได้แก่ ฟ้อนนก ฟ้อนโต ฟ้อนแปล
ธงชำติ หลังจำกนั้นดนตรีจ้ำดไตจึงจะเข้ำมำมีบทบำทในกำรบรรเลงประกอบกำรแสดง
ลิเก เรื่องรำวที่นำมำแสดง ได้แก่ เรื่องลูกสะใภ้กับแม่ผัว เรื่องสำมเหล่ำ เรื่องพ่อแท้กับ
แม่น้ำ เป็นต้น สำหรับเรื่องรำวที่นำมำแสดงลิเกมีมำกกว่ำ 10 เรื่อง วัตถุประสงค์ของ
กำรแสดงเป็นไปเพื่อให้เด็กในชุมชนเป็นคนดีของสังคม ระเบียบกำรแสดงเรียงลำดับ
ดังนี้
ลำดับแรก
ลำดับที่สอง
ลำดับที่สำม
ลำดับที่สี่
ลำดับที่ห้ำ
ลำดับที่หก
ลำดับสุดท้ำย

ร้องเพลงไหว้ครู เพื่อเป็นกำรบอกครู บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บรรเลงเพลงขึ้นใหญ่ใหม่สูงเมืองไทย
กำรแสดงฟ้อน ได้แก่ ฟ้อนนก ฟ้อนโต
เพลงหยอบย่อน (ร้องเป็นจังหวะสนุกสนำน)
เพลงปำนแซง (เพลงร้อง)
กำรแสดงเรื่องรำว
เพลงอ่องหย่ำอ่องจอง (เพลงลำ)

เพลงขึ้นใหญ่ใหม่สูงเมืองไทย เป็นชื่อเรียกที่ปรำกฏเฉพำะในจังหวัดเชียงรำย
โดยในพื้นที่อื่นๆ จะเรียกชื่อเพลงนี้ว่ำ ขึ้นใหญ่ใหม่สูงเมืองไต สำหรับเพลงอ่องหย่ำ
อ่องจอง มีควำมหมำยเพื่อให้อวยพรให้มีควำมสุข มีควำมปลอดภัย และเพื่อเป็นกำร
ไหว้พระ ลำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย (ติ๊บ สรนันท์, สัมภำษณ์ 22 มีนำคม 2556)
ทำนองจ้ำดไต มีปรำกฏ ณ อำเภอแม่ฟ้ำหลวงและอำเภอเชียงแสน โดย
ปรำกฏเพลงที่ใช้บรรเลงจำนวนหนึ่ง กำรศึกษำทำนองเพลงจ้ำดไตทำกำรศึกษำจำก
เพลงสำคัญ 5 เพลง ได้แก่ เพลงขึ้นใหญ่ใหม่สูงเมืองไทย เพลงกวำมปำนแซง เพลง
แหลนหลินแทตึง เพลงหยอบย่อน และเพลงรำสำมล็อค ปรำกฏลักษณะสำคัญ 3 รูปแบบ
รูปแบบแรก กำรบรรเลงดนตรีจะเป็นรูปแบบกำรด้นทำนองไปตำมคำร้อง โดยไม่มี
จังหวะมำกำกับ ได้แก่ เพลงกวำมปำนแซง เพลงล่องคง โดยลักษณะนี้เป็นกำรดำเนิน
รูปแบบเก่ำ เป็นกำรขับร้องประกอบกำรสีตอยอฮอร์น รูปแบบที่สอง เป็นกำรร้องแล้ว
รับด้วยวงดนตรี โดยกำรร้องและทำนองดนตรีเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน แต่เมื่อทำ
กำรบรรเลงประกอบร้องจะมีลักษณะที่ห่ำงหรือยำวกว่ำทำนองรับเล็กน้อย ได้แก่เพลง
ขึ้นใหญ่ใหม่สูงเมืองไทย เพลงแหลนหลินแทตึง เป็นต้น โดยลักษณะกำรดำเนินทำนอง
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นั้นมีกำรแบ่งโครงสร้ำงและประโยคของเพลง ปรำกฏรูปแบบกำรขึ้นต้นวรรคเพลงและ
ประโยคเพลงจะมีกำรเว้นทำนองห้องแรกของประโยคแรกในแต่ละท่อนเป็นส่วนใหญ่
ก่อนที่จะขึ้นต้นเสียงแรกของแต่ละท่อน ทำให้ทำนองเพลงมีควำมเป็นระเบียบ มี
ควำมชัดเจนและนักร้องได้มีกำรพักหำยใจในช่วงกำรเว้นจังหวะดังกล่ำว และปรำกฏ
ลักษณะกำรกำหนดทำนองย่อยในแต่ละประโยค แม้ว่ำจะเป็นท่อนเดียวกัน ก็มีควำม
แตกต่ำงกันออกไป ปรำกฏ 5 รูปแบบคือ 4 ห้องเพลง 5 ห้องเพลง 6 ห้องเพลง 7
ห้องเพลงและ 8 ห้องเพลง แต่จะมีกำรกำหนดทำนองในแต่ละประโยคไม่น้อยกว่ำ 4
ห้องเพลง ส่วนรูปแบบที่สำม เป็นกำรบรรเลงทำนองรูปแบบเพลงรำวง ได้แก่ เพลง
รำสำมล็อค กล่ำวคือเป็นทำนองเพลงที่ไม่ยำวนัก บรรเลงวนไปมำ ตำมแต่ผู้รำว่ำจะ
รำกี่ท่ำ เมื่อผู้รำรำจบเมื่อใด ดนตรีก็จะลงจบ เน้นควำมสนุกสนำนครึกครื้น กำรกำหนด
กำรใช้กลุ่มเสียงในกำรดำเนินทำนอง ปรำกฏรำยละเอียด ดังนี้
เพลงขึ้นใหญ่ใหม่สูงเมืองไทย ท่อน 1 กำหนดใช้กลุ่มเสียง ซอล ลำ ที โด
เร ท่อน 2 กำหนดใช้กลุ่มเสียง ซอล ลำ ที โด เร ท่อน 3 กำหนดใช้กลุ่มเสียง ซอล
ลำ ที โด เร ท่อน 4 มีกำรใช้เสียงครบ 7 เสียง โดยเน้นเสียงต่ำ ได้แก่ เสียงมี และเสียง
ฟำ ซึ่งเป็นเสียงที่ไม่ปรำกฏใน 3 ท่อนแรก เพลงกวำมปำนแซง ปรำกฏกำรใช้เสียงครบ
7 เสียง เพลงหยอบย่อน วรรค 1 กำหนดใช้กลุ่มเสียงซอล ลำ ที X เร มี X วรรค 2
กำหนดใช้กลุ่มเสียงซอล ลำ ที X เร มี X วรรค 3 กำหนดใช้กลุ่มเสียง ซอล ลำ ที X เร
มี X วรรค 4 กำหนดใช้กลุ่มเสียง โด เร มี X ซอล ลำ X สำหรับต้นวรรค 4 มีกำรใช้
เสียงที ซึ่งเป็นเสียงนอกบันไดเสียง มำเชื่อมระหว่ำงทำนองวรรคที่ 1-3 กับวรรคที่ 4
ด้วย เพลงแหลนหลินแทตึง ปรำกฏกำรใช้เสียงครบ 7 เสียง เพลงรำสำมล็อค ปรำกฏ
กำรใช้เสียง 6 เพลง ได้แก่ โด เร มี X ซอล ลำ ที
เรื่องกำรกำหนดกลุ่มเสียงทำนองเพลงจ้ำดไต พบกำรใช้เสียง 7 เสียงมำร่วม
กันดำเนินทำนองเป็นส่วนใหญ่ มีบำงวรรค บำงท่อน ที่มีกำรใช้เสียงในรูปแบบ “กลุ่ม
เสียงปัญจมูล” กล่ำวคือใช้เฉพำะเสียง 5 เสียงดำเนินทำนอง โดยไม่มีเสียงนอกบันได
เสียงมำร่วมดำเนินทำนอง แต่จะไม่กำหนดตลอดทั้งเพลง ในวรรคอื่นๆ หรือท่อนอื่น
ในเพลงเดียวกันจะมีกำรเปลี่ยนกลุ่มเสียง ทำให้เพลงนั้นๆ มีกำรใช้เสียงครบทั้ง 7
เสียงเป็นส่วนใหญ่
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กำรใช้เสียงหลักหรือเสียงลูกตก จำกกำรศึกษำพบว่ำเสียงลูกตกที่ใช้สำหรับ
ทำนองจ้ำดไตมีเสียงหลักอยู่ 4 เสียง ได้แก่ เสียงซอล เสียงลำ เสียงเรและเสียงโด
โดยเสียงซอลปรำกฏ 2 ตำแหน่ง เสียงลำปรำกฏ 2 ตำแหน่ง เสียงโดปรำกฏ 6 ตำแหน่ง
และเสียงเรปรำกฏ 9 ตำแหน่ง อำจกล่ำวได้ว่ำกำรกำหนดเสียงลูกตกทำนองจ้ำดไต
มีเสียงหลักในกำรกำหนดลูกตกมำกที่สุด ได้แก่ เสียงเร และเสียงที่ใช้รองลงมำคือเสียงโด
ตัวอย่ำงทำนองเพลงขึ้นใหญ่ใหม่สูงเมืองไทยจำนวน 2 วรรคเพลง
สำธิตทำนองเพลงโดยสุริยะ สำมติพงษ์
ร้องวรรคที่ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ล - - - ซ - - - ซ - - - ล - - - ร - - - ร
- - - ที - - - ให้ - - - เก้ำ - - - โก - - - จ่อ
---ด ---ด ---ท ---ล ---ซ
ดนตรีรับ
- - - - - - - ล - - - ซ - - - ซ - - - ล - - - ร - - - ร
- - - ด - - - ด - - - ท - - - ล - - - ซ
ร้องวรรคที่ 2
- - - - - - - สอน - - -อ่ำน - - - หลิก - - -ไทย
- - - - - - - ล - - - ล - - - ท - ด –ร
- - - ให้ - - - ป๋อ - - - หมอ - - - เฮำ --- พร้อม - - - กัน - - - เฮ้น
- - -ท - - - ล - - - ซ - - - ท - - - ล - - - ซ - ล -ด
ดนตรีรับ
- - - - - - - ล - - - ล - - - ท - ด–ร
- - -ท

- - - ล - - - ซ - - - ท - - - ล - - - ซ - ล -ด
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สรุปและข้อเสนอแนะ
จำกกำรดำเนินวิจัยเรื่องวัฒนธรรมกำรบรรเลงดนตรีไทใหญ่ จังหวัดเชียงรำย
ปรำกฏกำรบรรเลงดนตรีไทใหญ่ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ กำรตีกลองก้นยำว ซึ่งเป็น
กลองที่ชำวไทใหญ่จะต้องมีติดตัวไปทุกที่ที่ตนไปอำศัยด้วย เป็นกลองที่ถือกันว่ำมี
ควำมศักดิ์สิทธิ์และนำมำตีประกอบงำนบุญ งำนประเพณี รวมถึงกำรแสดงประเภท
ต่ำงๆ ของชำวไทใหญ่ แม้ว่ำกำรตีกลองก้นยำวในพื้นที่จังหวัดเชียงรำยจะไม่มีควำม
ซับซ้อนอย่ำงจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่ องสอน แต่มีลักษณะเฉพำะที่ปรำกฏเด่น
ได้แก่ กำรตีกลองก้นยำวประกอบกำรฟ้อนนกและฟ้อนโตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งไม่ปรำกฏ
ในพื้นที่อื่น เมื่อใช้หลักทฤษฎีทำงดุริยำงคศิลป์เรื่องหลักวิธีกำรบรรเลงพิจำรณำพบว่ำ
กำรตีลงจบกำรตีกลองก้นยำวด้วยกำรตีเสียงเปิดหรือเสียงเปิ้ง ซึ่งเป็นเสียงที่เรียกกัน
ว่ำ เสียงดัง ไม่เป็นกำรจบด้วยเสียงปิดหรือกำรหยุดเสียงอย่ำงพื้นที่อื่นๆ ซึ่งมีหน้ำทับ
บำงหน้ำทับของดนตรีก็จบด้วย “โจ๊ะจ๊ะ” ไม่จบที่เสียง “ทั่ง” ซึ่งเป็นเสียงที่จบกันทั่วไป
ในแนวทำงเดียวกัน สำหรับกำรตีกลองมองเซิงก็ปรำกฏลักษณะเฉพำะกล่ำวคือไม่นำ
กลองเข้ำมำตีกำกับ แต่เป็นกำรนำเฉพำะฉำบและมองหรือโหม่งมำตีเป็นจังหวะให้กับ
กำรฟ้อน ถือเป็นลักษณะเฉพำะอีกประกำรหนึ่งที่ปรำกฏในจังหวัดเชียงรำย สำหรับ
ดนตรีจ้ำดไต เป็นดนตรีประกอบกำรแสดงลิเกจ้ำดไต ซึ่งมีควำมเหมือนกับพื้นที่อื่นๆ
กล่ำวคือเป็นกำรแสดงเพื่อสอนเยำวชนและคนในสังคมให้เป็นคนดี ถือเป็นกุศโลบำย
สำคัญของชำวไทใหญ่ที่สอดแทรกไว้ในกำรแสดงประเภทนี้ เครื่องดนตรีที่นำมำบรรเลง
ในวง ได้แก่ ปำตยำ (ระนำดเหล็ก) และมีเครื่องกำกับจังหวะ ได้แก่ กลองสั้นและฮอก
สำหรับบทเพลงที่นำมำบรรเลงจะเป็นทำนองที่สั้นกว่ำพื้นที่อื่นๆ และเมื่อพิจำรณำหลัก
ทำงดุริยำงคศิลป์ไทยเรื่องระบบเสียงมำพิจำรณำเสียงของดนตรีจ้ำดไต พบว่ำทำนอง
เพลงมีควำมหลำกหลำย มีทั้งกำรใช้รูปแบบ Pentatonic และกำรใช้ระบบ Pentacentric
ควบคู่กันไป
ข้อเสนอแนะในกำรดำเนินกำรวิจัยสืบเนื่องที่สำคัญคือกำรเข้ำไปศึกษำดนตรี
ไทใหญ่ในพื้นที่รัฐชำนเหนือ สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่วัฒนธรรม
ไทใหญ่ยังคงมีควำมเข้มแข็ง จะทำให้เกิดควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรดนตรีด้ำนนี้ต่อไป
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พระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพ: การสืบทอดขนบและการสร้างสรรค์
บทละครนอกแบบหลวง
พงศ์พัฒน์ เมธีธรรมวัฒน์

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบทอดขนบและการสร้างสรรค์ใน
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอย่างเด่นชัด ทั้งการคัดเลือกตอนที่ใช้เป็น
บทแสดง การใช้ถ้อยคาอย่างพิถีพิถัน การสร้างตัวละครให้มีบุคลิกขบขัน และการ
ผสานบทพรรณนาแบบละครใน นอกจากนี้ พระราชนิพนธ์บทละครนอกยังมีลักษณะ
สร้างสรรค์หลายประการ ได้แก่ การสร้างสรรค์เนื้อหาของบทละครด้วยการดัดแปลง
เนื้อหาจากวรรณคดีเก่าและด้วยการผูกเรื่องขึ้นใหม่ การสร้างเรื่องให้ทันยุคทันสมัย
และการเพิ่มบทพรรณนาแบบละครในให้หลากหลายขึ้น การสื บทอดขนบและการ
สร้างสรรค์ดังกล่าวทาให้พระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพมีลักษณะเด่นในฐานะบทละครนอกแบบหลวงที่มีเนื้อหาแปลกใหม่
และเอื้อให้เกิดกระบวนแสดงที่งดงาม
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The Lakhon Nok Scripts of Somdet Phra Bowon Rat Chao
Maha Sakdiphonlasep: The Continuation of Literary
Convention and the Creation of Royal Court
Lakhon Nok Scripts
Phongpat Matheethammawat

Abstract
The aim of this paper is to study the continuation of literary conventions
and the creation of the Lakhon Nok scripts of Somdet Phra Bowon Rat Chao
Maha Sakdiphonlasep. The findings of the study show that many elements in
these Lakhon Nok scripts incorporated the literary conventions of royal court
Lakhon Nok scripts composed by King Rama II such as selection of suitable
episodes to perform, careful choice of words, creation of amusing characters
and incorporation of poetic descriptions as in Lakhon Nai. Moreover, there
are a lot of imaginative features. For example, its content was created by
adapting materials from ancient literary works and fashioning new stories for
performance, changing details to suit the contemporary milieu and increasing
the variety of poetic description. All things considered, the continuation of
literary convention imparts to the Lakhon Nok scripts of Somdet Phra Bowon
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Rat Chao Maha Sakdiphonlasep characteristics distinctive of royal court
Lakhon Nok which facilitated beautiful performances.
Keywords: Somdet Phra Bowon Rat Chao Maha Sakdiphonlasep;
royal court’s scripts of Lakhon Nok; continuation of literary
convention; creation
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1. บทนา
การละครสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีพัฒนาการสืบเนื่องจากสมัยอยุธยา ดัง
ปรากฏว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ละครผู้หญิง
ของหลวงยังคงเล่นเฉพาะละครในซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่เน้นความอ่อนช้อยงดงาม
ของกระบวนรา ความสละสลวยของการใช้ถ้อยคา และความไพเราะนุ่มนวลของเพลง
ร้องและเพลงดนตรี ขณะที่ละครของชาวบ้านซึ่งเป็นละครผู้ชายนิยมเล่นละครนอกที่
มีกระบวนแสดงรวดเร็ว เน้นความตลกคะนอง บางครั้งถึงขั้นหยาบคาย (สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2546, น. 231-232)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญของ
การละครในราชสานัก เนื่องจากโปรดเกล้าฯ ให้ละครผู้หญิงของหลวงได้แสดงละคร
นอกเป็นครั้งแรก ในการนี้ทรงพัฒนากระบวนแสดงของละครนอกให้ประณีตขึ้น โดย
ทรงน าลั กษณะบางประการของละครในมาผสมผสานไว้ ในการแสดงละครนอก
กล่าวคือ ทรงปรับให้ ผู้แสดงราโดยไม่ต้องร้องบทเอง เนื่องจากมีต้นเสียงเป็นผู้ขับ
ร้อง ทั้งยังมีช่วงให้ผู้แสดงได้ราอวดฝีมือแบบละครในอีกด้วย นอกจากนี้ ยังทรงให้
ความสาคัญแก่ความสละสลวยของภาษาและความไพเราะของเพลงดนตรี (สุรพล
วิรุฬห์รักษ์, 2547, น. 98-99) จนเกิดเป็นกระบวนแสดงละครนอกที่มีความสมบูรณ์พร้อม
ทั้งความสนุกสนาน ความตลกขบขัน และความงดงามของกระบวนรา พร้อมกันนี้
ทรงคัดเลือกเรื่องที่ชาวบ้านนิยมเล่นละครนอกในเวลานั้นมาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่
ให้สอดคล้องกับกระบวนแสดงดังกล่าวด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ (2546, น. 340) ทรงเรียกกระบวนแสดงละครนอกที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างสรรค์ขึ้นนี้ว่า “ละครนอกแบบหลวง”
กระบวนแสดงและพระราชนิพนธ์บทละครนอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งแม้ไม่มีละครของหลวง แต่มีคณะละครของ
เจ้านายและผู้มีบรรดาศักดิ์ที่เล่นละครตามแบบแผนของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยเกิดขึ้นหลายคณะ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ,
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2546, น. 347-348) นอกจากนี้ พระราชนิพนธ์บทละครนอกแบบหลวงยังเป็น “ขนบ”
ที่กวีสมัยต่อมาต่างยึดถือเป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์บทละครนอกอีกด้วย
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ทรงมีบทบาทสาคัญด้านการละครในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพราะนอกจากทรงตั้งคณะละครผู้หญิงขึ้นในพระราชวังบวรสถานมงคลแล้ว ยังทรง
พระราชนิพนธ์บทละครนอกขึ้นหลายเรื่องทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่าพระราช
นิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพได้สืบทอดขนบจาก
บทละครนอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยหรือไม่ และ
พระราชนิพนธ์บทละครนอกดังกล่าวมีลักษณะสร้างสรรค์หรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
บทความนี้มุ่งศึกษาการสืบทอดขนบของบทละครนอกแบบหลวงและการ
สร้างสรรค์ในพระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
สมมติฐานของการวิจัย
พระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพได้
สืบทอดขนบจากบทละครนอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทั้งยังมีการสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมลักษณะของบทละครนอกแบบหลวงให้น่าสนใจ
ยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
บทความนี้ศึกษาพระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์ในหนังสือพระบวรราชนิพนธ์ เล่ม 1 เมื่อ
พ.ศ.2545 จานวน 3 เรื่อง ได้แก่

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

63

1. เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางวันทองหึงนางลาวทอง และ ตอนขุนแผน
ลักนางวันทอง
2. เรื่องพระลอนรลักษณ์ (ช่วงต้น)
3. เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางเบญกายหึงนางสุวรรณกันยุมา

2. ภูมิหลังของพระราชนิพนธ์บทละครนอก
ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
หลังจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เลิกละครของหลวง
ทาให้แบบแผนการแสดงละครหลวงที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรง
สร้างสรรค์ขึ้นซึ่งแต่เดิมใช้เล่นเฉพาะในราชสานักได้แพร่หลายออกสู่สังคมภายนอก
เนื่องจากคณะละครของพระบรมวงศานุวงศ์และผู้มีบรรดาศักดิ์ที่เคยแสดงละครตาม
แบบแผนเดิมต่างเปลี่ยนมาแสดงตามแบบแผนละครหลวง นอกจากนี้ ยังมีพระบรม
วงศานุวงศ์และผู้มีบรรดาศักดิ์อีกจานวนหนึ่งได้ตั้งคณะละครขึ้นใหม่เพื่อแสดงละคร
ตามแบบแผนดังกล่าวด้วย ในรัชสมัยนี้จึงมีคณะละครที่ แสดงตามแบบแผนละคร
หลวงเกิดขึ้นหลายคณะ เช่น คณะละครของกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ คณะละคร
ของกรมหลวงพิทักษ์เทเวศร์ คณะละครของกรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ รวมทั้ง
คณะละครของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพด้วย
สมเด็ จพระบวรราชเจ้ ามหาศั กดิ พลเสพทรงตั้ งคณะละครผู้ หญิ งขึ้ นใน
พระราชวังบวรสถานมงคล โดยทรงรับครูละครหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัยมาเป็นครูฝึกหัด (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารง
ราชานุภาพ, 2546, น. 346-354) คณะละครของพระองค์เล่นทั้งบทพระราชนิพนธ์
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและบทละครนอกที่ทรงพระราชนิพนธ์
ขึ้นใหม่อีกหลายเรื่อง อย่างไรก็ตาม บทละครนอกที่ทรงพระราชนิพนธ์เหลือตกทอด
มาถึงปัจจุบันเพียง 3 เรื่องเท่านั้น ได้แก่ เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางวันทองหึงนาง
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ลาวทอง และตอนขุนแผนลักนางวันทอง เรื่องพระลอนรลักษณ์ และเรื่องรามเกียรติ์
ตอนนางเบญกายหึงนางสุวรรณกันยุมา ซึ่งมีรูปแบบคาประพันธ์และเนื้อหาดังนี้
2.1 รูปแบบคาประพันธ์
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอก
ด้วยกลอนบทละคร ที่บรรจุเพลงร้อง เพลงหน้าพาทย์ และกาหนดตาแหน่งให้ผู้แสดง
เจรจาอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์บทศัพท์ไทยและรื้อแทรกใน
ตอนที่ตัวละครไล่ทาร้ายกัน มีเพียงบทละครเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้นที่ทรงพระราช
นิพนธ์ด้วยกลอนบทละครตลอดทั้งเรื่อง
2.2 เนื้อหา
2.2.1 เรื่องขุนช้างขุนแผนมี 2 ตอน ได้แก่
ก. ตอนนางวันทองหึงนางลาวทอง
มีเนื้อความตั้งแต่ขุนแผนตีเมืองเชียงทองได้แล้วพานางลาวทองกลับมายัง
บ้านของนางวันทองที่สุพรรณบุรี เมื่อนางวันทองเห็นนางลาวทองก็เกิดหึงหวงและ
ทะเลาะวิวาทกัน เหตุการณ์ลุกลามจนนางวันทองกล่าวตัดสัมพันธ์กับขุนแผน ขุนแผน
จึงพานางลาวทองกลับบ้านของตนที่กาญจนบุรี
ข. ตอนขุนแผนลักนางวันทอง
มีเนื้อความตั้งแต่ขุนแผนคิดถึงนางวันทองที่ตกเป็นภรรยาของขุนช้างจึง
ตั้งใจจะลักตัวนางวันทอง ระหว่างอยู่ในเรือนของขุนช้าง ขุนแผนพบและได้นาง
แก้วกิริยาเป็นภรรยา เมื่อขุนแผนพบกับนางวันทองก็พูดคุยกันจนนางวันทองยอมหนี
ตามขุนแผน ขุนแผนพานางวันทองมาถึงป่าใหญ่และเกี้ยวพาราสีจนนางวันทองยอม
คืนดีด้วย
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2.2.2 เรื่องพระลอนรลักษณ์
มีเนื้อความตั้งแต่พระลอได้ฟังพ่อค้าชาวลาวขับซอยอโฉมพระเพื่อนพระแพง
ก็ครวญถึงนางทั้งสองด้วยความหลงใหล หมอสิทธิไชยพบว่าทรงถูกเสน่ห์จึงถวาย
การรักษา เมื่อปู่เจ้าสมิงพรายรู้ว่าคุณไสยของตนถูกทาลายจึงเกณฑ์กองทัพผีป่าเข้า
ต่อสู้กับผีอารักษ์ของฝ่ายเมืองแมนสรวง แล้วใช้สลาเหินเร่งให้พระลอเดินทางออก
จากเมือง เมื่อพระลอเสวยสลาเหินก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งและทูลลาพระนางบุญเหลือ
เพื่อเสด็จไปหาพระเพื่อนพระแพง
บทละครที่เป็นพระราชนิพนธ์สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เนื่องจากต้นฉบับสูญหาย
เนื้อหาต่อจากนี้ตั้งแต่พระลอออกเดินทางจนได้พบกับพระเพื่อนพระแพงเป็นผลงาน
ของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
ทรงนามาต่อไว้ข้างท้ายเพื่อให้มีเนื้อหาสมบูรณ์
2.2.3 เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางเบญกายหึงนางสุวรรณกันยุมา
มีเนื้อความตั้งแต่นางเบญกายรู้ว่าหนุมานได้นางสุวรรณกันยุมาเป็นชายา
อีกคนหนึ่ง จึงเกิดหึงหวงและไปยังปราสาทของหนุมาน แล้วทะเลาะวิวาทกับนาง
สุวรรณกันยุมา เรื่องจบลงที่นางเบญกายยอมกลับตาหนักของตนเนื่องจากนาง
สุวรรณกันยุมาให้โอรสของนางทาร้ายนางเบญกาย

3. ลักษณะของบทละครนอกแบบหลวง
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
แม้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช การละคร
ของราชสานักจะเล่นเฉพาะละครใน แต่ก็มีบทละครของหลวงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่อง
สาหรับเล่นละครในเกิดขึ้นในสมัยนี้ คือ เรื่องพระศรีเมือง ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของ
กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข อย่างไรก็ตาม บทละครเรื่องดังกล่าวเน้นการพรรณนา
รายละเอียดแบบบทละครใน และไม่มีความตลกขบขันเหมือนบทละครนอกทั่วไป ทั้ง
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ยังไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงอีกด้วย (อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2552, น. 67)
จึงกล่าวได้ว่าคณะละครของหลวงได้แสดงละครนอกครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย
นอกจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างสรรค์กระบวน
แสดงละครนอกแบบหลวงให้ละครผู้หญิงของหลวงแสดงแล้ว ยังทรงคัดเลือกเรื่องที่
ชาวบ้านนิยมเล่นละครอยู่ในเวลานั้นมาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ให้สอดคล้องกับกระบวน
แสดงที่ทรงพัฒนาขึ้น มีจานวน 5 เรื่อง ได้แก่ ไชยเชษฐ์ สังข์ทอง ไกรทอง มณีพิชัย
และคาวี นอกจากนี้ ยังทรงตรวจแก้บทละครนอกเรื่องสังข์ศิลป์ชัยที่กรมหมื่นเจษฎา
บดินทร์ทรงพระนิพนธ์ถวายอีกเรื่องหนึ่ง (กรมศิลปากร, 2530, น. (2))
บทละครนอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมี
การผสมผสานระหว่างลักษณะเด่นของบทละครนอกและบทละครใน ดังที่เสาวณิต
วิงวอน (2558, น. 97-112) กล่าวว่าบทละครนอกแบบหลวงมีการดาเนินเรื่องรวดเร็ว
เน้นความสนุกสนานและตลกขบขันตามแบบแผนของละครนอก เพียงแต่ปรับให้
สุภาพขึ้นเพื่อให้เหมาะแก่การแสดงในราชสานัก นอกจากนี้ยังมีบทพรรณนาแบบบท
ละครใน ทาให้มีกระบวนรามากขึ้น เมื่อนาไปแสดงจึงมีกระบวนช้ากว่าละครนอกของ
ชาวบ้าน
การนาลักษณะเด่นของบทละครในมาผสานไว้ในบทละครนอก ทาให้บท
ละครนอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีลักษณะแตกต่าง
ไปจากบทละครนอกของชาวบ้าน ลักษณะเด่นของพระราชนิพนธ์บทละครนอก
แบบหลวง มีดังนี้
3.1 คั ด เลื อ กเฉพาะตอนที่ เ หมาะแก่ ก ารแสดงมาทรงพระราชนิ พ นธ์
เป็นบทละคร
กวีไทยสมัยโบราณนิยมแต่งบทละครให้มีเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง เมื่อจะ
นาไปแสดงจึงตัดแบ่งเป็นตอนตามความเหมาะสมในภายหลัง (เสาวณิต วิงวอน,
2536, น. 141) ความนิยมในการแต่งบทเช่นนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังเห็นได้จาก
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บทละครนอกครั้งกรุงเก่าหลายเรื่อง เช่น สังข์ทอง นางมโนห์รา และพิกุลทองที่ล้วนมี
เนื้อหาเป็นเรื่องยาวต่อเนื่องกันไป ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอก ทรงปรับเปลี่ยนวิธีการพระราชนิพนธ์ให้ต่างไปจาก
เดิม ด้วยการทรงพระราชนิพนธ์เฉพาะตอนที่มีพระราชประสงค์จะใช้แสดงเท่านั้น
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2546, น. 363) โดยทรงคัดเลือก
เฉพาะตอนที่มีเนื้อหาโดดเด่นซึ่งเหมาะแก่การแสดงละครนอกมาทรงพระราชนิพนธ์
เช่น เรื่องคาวีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ตอนท้าวสันนุราชให้หานางผมหอมถึงตอน
พระคาวีรบไวยทัต ซึ่งเป็นตอนที่มีบทบาทโต้ตอบกันของตัวละครอย่างถึงใจ หรือ
เรื่องมณีพิชัยที่ทรงพระราชนิพนธ์เฉพาะตอนพราหมณ์ยอพระกลิ่นขอพระมณีพิชัย
ไปเป็นทาสที่มีบทบาทหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานของตัวละคร มีเพียงสังข์ทองเรื่อง
เดียวที่ทรงพระราชนิพนธ์ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง
3.2 พิถีพิถันด้านการใช้ถ้อยคา
บทละครนอกแบบหลวงยังคงใช้ภาษาแบบชาวบ้าน แต่ขัดเกลาให้สละสลวย
ขึ้น เช่นเรื่องคาวี เมื่อนางคันธมาลีเห็นนางจันท์สุดาอยู่กับพระคาวีซึ่งปลอมเป็นท้าว
สันนุราชที่ชุบตัวเป็นหนุ่ม ก็หึงหวงและกล่าวเหน็บแนมนางจันท์สุดาว่า
แน่นางรูปงามขอถามไถ่
ไม่เสียดายพักตราจะราคี
ชะช่างมารยาพิรากล
แต่แรกเห็นแก่หง่อมไม่ยอมยิง

รู้จักมั่งหรือไม่ผัวใครนี่
เจ้าของเขามีมาช่วงชิง
ทั้งระแบบแยบยลขยันยิ่ง
ทาสะบัดสะบิ้งชิงชัง
(กรมศิลปากร, 2530, น. 430)

กรณีที่เป็นบทบริภาษ พระราชนิพนธ์บทละครนอกใช้วิธีเสียดสีด้วยถ้อยคา
ที่ทรงเลือกสรรอย่างพิถีพิถันแทนถ้อยคาหยาบคาย (เสาวณิต วิงวอน, 2558, น. 98)
เช่น เรื่องไกรทอง ตอนนางตะเภาทองบริภาษนางวิมาลาที่ตามไกรทองขึ้นมายังเมือง
มนุษย์วา่
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เอาผัวกูไปไว้ถึงเจ็ดคืน
หรือเจ้าชาลวันที่อันตราย

ยังไม่หายรวยรื่นหรือโฉมฉาย
แยบคายไม่เหมือนเจ้าไกรทอง
(กรมศิลปากร, 2530, น. 306)

ในตัวอย่างข้างต้น ทรงใช้คาว่า “รวยรื่น” และ “แยบคาย” ซึ่งแฝงนัยทางเพศ
แทนการกล่าวอย่างตรงไปตรงมา ทาให้ถ้อยคาในบทละครพระราชนิพนธ์สละสลวย
ขึ้น แต่ยังคงสื่อความหมายได้ชัดเจน
3.3 แทรกบทพรรณนารายละเอียดแบบละครใน
บทพรรณนารายละเอียดมีความสาคัญต่อการแสดงละครใน เนื่องจากเป็น
ตอนที่เอื้อให้ผู้แสดงได้ราอวดฝีมือ บทละครในจึงมีบทพรรณนาอยู่เป็นจานวนมาก
(ธานีรัตน์ จัตุทะศรี, 2552, น. 256) ต่างจากบทละครนอกของชาวบ้านที่มีบทพรรณนา
รายละเอียดไม่มากนัก เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราช
นิพนธ์บทละครนอกแบบหลวง ทรงเพิ่มบทพรรณนาให้มีมากขึ้น บางบทมีความ
ละเอียดและประณีตใกล้เคี ยงกับบทพรรณนาในบทละครใน เพียงแต่ทรงปรับให้
กระชับขึ้น ดังตัวอย่าง บทสระสรงทรงเครื่องของพระสังข์ในเรื่องสังข์ทองดังนี้
ลงสรงมอญ
๏ แล้วขัดสีฉวีวรรณผุดผ่อง
สุคนธาประทิ่นกลิ่นเกลา
ภูษาผ้าทิพย์กระสันทรง
ปั้นเหน่งเพชรพรรณรายสายบานพับ

ดังทองชมพูนุชเนื้อเก้า
สนับเพลาเชิงงอนซ้อนซับ
จีบโจงหางหงส์ประจงจับ
เฟื่องห้อยพลอยประดับทับทรวง
(กรมศิลปากร, 2530, น. 159)

นอกจากบทพรรณนาแบบละครในที่มุ่งแสดงความงดงามของกระบวนรา
แล้ว พระราชนิพนธ์บทละครนอกแบบหลวงยังมีบทพรรณนาที่เอื้อต่อการเล่นตลก
ตามแบบแผนละครนอกด้วย เช่น ในเรื่องคาวีมีบทสระสรงทรงเครื่องที่พรรณนาการ
แต่งกายของนางคันธมาลีเพื่อขึ้นเฝ้าท้าวสันนุราชอย่างน่าขันว่า
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เอาสไบปักทองเข้าลองห่ม
จะแต่งไปอวดมันจันท์สุดา
คาดเข็มขัดประจายามงามล้า
กาไลลงยาราชาวดี
ใส่แหวนเพชรเม็ดแตงหัวแมงปอ
พิศดูตัวพลางทางยิ้มพราย
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นึกชมสมตัวเป็นหนักหนา
น้าหน้าอีจัญไรไหนจะมี
ทองคาน้าหนักสักสิบสี่
มั่งมีมาแต่ตายาย
เขามาต่อห้าชั่งยังไม่ขาย
กรุยกรายออกจากตาหนักนาง
(กรมศิลปากร, 2530, น. 426)

การแทรกบทพรรณนารายละเอียดแบบละครใน ทาให้บทละครนอกแบบ
หลวงมีกระบวนราที่งดงามมากกว่าบทละครนอกของชาวบ้าน (เสาวณิต วิงวอน, 2558,
น. 107) ขณะเดียวกันบทพรรณนาแบบขบขันก็เอื้อให้ผู้แสดงได้แสดงท่าราพร้อมกับ
การเล่นตลกตามแบบแผนละครนอกอีกด้วย
3.4 ใช้เพลงละครในประกอบบทแสดง
บทละครนอกของชาวบ้านมีการกาหนดเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงไม่มาก
นัก (ฐิติมา วิทยาวงศ์รุจิ, 2528, น. 269) แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงกาหนดเพลงไว้ในบทละครนอกแบบหลวงอย่างสม่าเสมอ โดยทรงใช้เพลงร่ายนอก
ในการดาเนินเรื่องตามแบบแผนของละครนอก และทรงนาเพลงสาหรับแสดงละครใน
ซึ่งมีจังหวะค่อนข้างช้ามาใช้เป็นเพลงในบทละครนอกแบบหลวง เช่น ทรงใช้เพลงช้า
สาหรับการเปิดเรื่อง ใช้เพลงโทนและเพลงชมตลาดในบทสระสรงทรงเครื่อง อย่างไร
ก็ตาม เมื่อนาไปแสดง จะบรรเลงและขับร้องให้กระชับกว่าการแสดงละครใน (สุรพล
วิรุฬห์รักษ์, 2547, น. 99) ละครนอกแบบหลวงจึงมีท่วงทานองการขับร้องและการบรรเลง
เพลงดนตรีที่ไพเราะนุ่มนวลกว่าละครนอกของชาวบ้าน แต่ไม่เนิบช้าเหมือนการแสดง
ละครใน
การผสานลักษณะของบทละครในเข้าไว้ในบทละครนอก ทาให้บทละครนอก
แบบหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนาไปแสดงได้อย่างสนุกสนาน
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มีถ้อยคาสละสลวย และเอื้อให้เกิดกระบวนราที่งดงามมากกว่าบทละครนอกของ
ชาวบ้าน

4. การสืบทอดขนบของบทละครนอกแบบหลวง
ในพระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพ
ผู้วิจัยพบว่าพระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ
พลเสพได้สืบทอดขนบของบทละครนอกแบบหลวงจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัยหลายประการ ดังนี้
4.1 ขนบด้านการคัดเลือกตอนที่ใช้เป็นบทแสดง
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงสืบทอดวิธีการพระราชนิพนธ์
บทละครให้มีเนื้อหาเฉพาะตอนจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ดังจะ
เห็นว่ามีเพียงเรื่องพระลอนรลักษณ์เท่านั้นที่ทรงพระราชนิพนธ์ให้มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน
ไปทั้งเรื่องตามวิธีการแบบโบราณ ส่วนบทละครเรื่องอื่นๆ ทรงพระราชนิพนธ์ให้มี
เนื้อหาเฉพาะตอนทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังทรงมีวิธีการคัดเลือกตอนสาหรับใช้เป็นบทแสดง
ที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย กล่าวคือ ทรงคัดเลือกเฉพาะตอนที่มีเนื้อหาโดดเด่นซึ่งเหมาะ
แก่การแสดงละครนอกมาทรงพระราชนิพนธ์ โดยเนื้อหาที่ทรงคัดเลือกมักเป็นตอนที่
เน้นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นหลักและมีอารมณ์อื่นๆ เป็นส่วนเสริม เพื่อให้เนื้อหา
และฉากต่างๆ ในเรื่องดาเนินไปอย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องต่อเนื่องกันตลอด
ทั้งตอน ส่งผลให้เรื่องเริ่มและจบลงอย่างสมบูรณ์ในตอนโดยไม่รู้สึกว่าขาดหายหรือ
ติดค้างในอารมณ์
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ตอนที่ทรงคัดเลือกมานี้แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ตอนที่เน้นอารมณ์หึงหวง
และตอนที่เน้นอารมณ์รัก ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาของพระราชนิพนธ์บทละครนอก
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยหลายเรื่อง ดังตารางเปรียบเทียบ
ตารางที่ 1
การสืบทอดขนบด้านการคัดเลือกตอนที่จะนามาแสดง
การคัดเลือก
ตอน
อารมณ์หึงหวง

อารมณ์รัก

พระราชนิพนธ์บทละครนอกของ พระราชนิพนธ์บทละครนอกของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
สมเด็จพระบวรราชเจ้า
นภาลัย
มหาศักดิพลเสพ
- คาวี ตอนคันธมาลีขึ้นเฝ้า
- ขุนช้างขุนแผน ตอนนางวันทองหึง
- ไกรทอง ตอนนางวิมาลาตามไกรทอง
นางลาวทอง
มาจากถ้า
- รามเกียรติ์ ตอนนางเบญกายหึง
นางสุวรรณกันยุมา
- ไกรทอง ตอนไกรทองตามนางวิมาลา - ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนลัก
กลับไปถ้า
นางวันทอง

จากตารางข้างต้น ตอนที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงคัดเลือก
มาพระราชนิพนธ์ ล้วนเอื้อให้ตัวละครแสดงนาฏการและบทโต้ตอบกันอย่างมีชั้นเชิง
ด้วยภาษาคมคาย กล่าวคือ ตอนที่เน้นอารมณ์หึงหวงเอื้อให้ตัวละครปะทะคารมกัน
อย่างเผ็ดร้อนทั้งยังเอื้อต่อการแสดงท่าทางชวนขันในลักษณะต่างๆ เช่น การทะเลาะ
วิวาท การตบตี การแสดงกิริยาระรานหรือยั่วโมโหฝ่ายตรงข้าม ซึ่งสร้างความสนุกสนาน
แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ขณะที่ตอนที่เน้นอารมณ์รักเอื้อให้ตั วละครตัดพ้อต่อว่าและ
เสียดสีประชดประชันกัน ทั้งยังเป็นเนื้อหาที่เหมาะแก่การแทรกมุขตลกเพื่อหยอกล้อ
กันของตัวละครทาให้เรื่องดาเนินไปอย่างสนุกสนาน น่าติดตาม
4.2 ขนบด้านภาษา
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอก
ด้วยการสืบทอดขนบด้านภาษาจากบทละครนอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย ดังนี้
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4.2.1 ใช้ถ้อยคาเสียดสีประชดประชันแทนคาหยาบคาย
พระราชนิพนธ์บทละครนอกดาเนินตามขนบการใช้ภาษาในบทละครนอกแบบ
หลวง คือ ใช้ภาษาเข้าใจง่าย มีถ้อยคาแบบชาวบ้านปะปน หากเป็นตอนที่ตัวละคร
บริภาษกัน กวีจะทรงใช้วิธีเสียดสีประชดประชัน โดยไม่ทรงใช้ถ้อยคาหยาบคายอย่าง
ตรงไปตรงมา เช่น เรื่องรามเกียรติ์ นางเบญกายกล่าวบริภาษนางสุวรรณกันยุมาว่า
เป็นสาวคราวงามผัวลามเลือน
สารพัดจัดจ้านการงานเคย
ผัวตายยังไม่วายน้าพระเนตร
พึ่งขึ้นมาสักค่าองคุลี

จะเหมือนคนเก่าหรือเจ้าเอ๋ย
ช่างเปิดช่างเผยเคยท่วงที
พระเกศโกนกันไม่ทันหวี
ก็เลื่อนที่ถึงใจได้ใหม่มา
(กรมศิลปากร, 2545, น. 367)

ตัวอย่างข้างต้น นางเบญกายไม่ได้ใช้ ถ้อยคาหยาบคาย แต่ ใช้วิธีเสียดสี
ประชดประชันอย่างแยบคาย กวีทรงสรรใช้คาว่า “เคย” ได้แก่ “การงานเคย” และ
“เคยท่วงที” เพื่อสื่อนัยเกี่ยวกับความช่าชองเรื่องกามารมณ์ของนางสุวรรณกันยุมา
นอกจากนี้ ยังทรงให้นางเบญกายบริภาษนางสุวรรณกันยุมาที่ได้สามีใหม่รวดเร็ว
เกินไป ทั้งที่สามีเก่าเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นาน ด้วยการใช้ข้อความที่แสดงความรวดเร็ว
ของเวลา ได้แก่ คราบน้าตาที่ยังไม่ทันเหือดแห้งและเส้นผมที่เพิ่งขึ้นใหม่เพียงหนึ่ง
ข้อนิ้ว เนื่องจากมีธรรมเนียมว่าหากกษัตริย์สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์
สาคัญสิ้นพระชนม์ข้าราชบริพารและผู้ใกล้ชิดจะต้องโกนผมเพื่อแสดงความอาลัย วิธี
บริภาษดังกล่าวสามารถสื่อความหมายได้อย่างถึงอารมณ์ของผู้ชมโดยไม่จาเป็นต้อง
สือ่ ผ่านถ้อยคาหยาบคายแต่อย่างใด
4.2.2 ใช้ถ้อยคาเหมือนคล้ายกับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ผู้วิจัยพบว่าพระราชนิพนธ์บทละครนอกใช้ถ้อยคาเหมือนและคล้ายกับบท
ละครนอกของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นจานวนมาก เช่น บทละคร
เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนลักนางวันทอง เมื่อนางวันทองเห็นว่าขุนแผนเข้ามา
ในห้องก็กลัวว่าตนและขุนช้างจะถูกทาร้าย จึงรวบรวมความกล้าเพื่อเจรจากับขุนแผน
กวีทรงใช้ถ้อยคาเพื่อแสดงให้เห็นความเด็ดเดี่ยวของนางวันทองในตอนนี้ว่า “ตายร้าย
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ตายดีก็ทีหนึ่ง” ถ้อยคาดังกล่าวเหมือนกับในเรื่องคาวี ตอนนางคันธมาลีกล่าวแสดง
ความเด็ดเดี่ยวของตน ก่อนเข้าทาร้ายนางจันท์สุดาด้วยความหึงหวง ดังตัวอย่าง
บทละครเรื่องคาวี
บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
ทาไมกับชีวิตนิดหนึ่งนี้ ตายร้ายตายดีก็ทีหนึ่ง
ตายร้ายตายดีก็ทีหนึ่ง ข้าไม่พึ่งใบบุญเจ้าขุนแผน
(กรมศิลปากร, 2530, น. 434)
(กรมศิลปากร, 2545, น. 283)

ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางวันทองหึงลาวทอง เมื่อนางลาวทอง
ไม่พอใจที่ถูกนางวันทองต่อว่า ก็แสดงกิริยายั่วยุนางวันทองให้โมโหยิ่งขึ้น การใช้
ถ้อยคาในตอนนี้คล้ายกับในเรื่องไกรทองของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ตอนนางวิมาลาแสดงกิริยายั่วยุนางตะเภาแก้วตะเภาทอง ดังตัวอย่าง
บทละครเรื่องไกรทอง
บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
เมื่อนั้น
วิมาลาได้ฟังนั่งเกาหัว
เมื่อนั้น
ลาวทองร้อนเร่านั่งเกาหัว
ครั้นจะว่าบ้างนางก็กลัว
เจ้าไกรทองผู้ผัวจะโกรธา นึกในใจกูจะให้มันสั่นรัว สบตาผัวทากลัวชาเลืองแล
แต่อดอดก็เหลือที่จะอดกลั้น ปากคันยิบยิบกระซิบด่า ผัวเมินปากขยิบกระซิบด่า ไว้กิริยาว่าผัวรักขึ้นเคียงแค่
(กรมศิลปากร, 2530, น. 306)
(กรมศิลปากร, 2545, น. 235)

จากที่กล่าวมาข้างต้นทาให้เห็นว่าพระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงมีวิธีการใช้ภาษาในลักษณะเดียวกันกับบทละคร
นอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย คือ ทรงพระราชนิพนธ์
บทบริภาษด้วยวิธีเสียดสีประชดประชันแทนการใช้ถ้อยคาหยาบคายอย่างตรงไปตรงมา
นอกจากนี้ พระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพยัง
ได้รับอิทธิพลด้านการใช้ถ้อยคาจากบทละครนอกของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย จึงพบการใช้ถ้อยคาเหมือนคล้ายกันหลายแห่ง
4.3 ขนบด้านการสร้างตัวละคร
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเพิ่มความขบขันแก่บทละคร
นอกแบบหลวง ด้วยการสร้างตัวละครเอกให้แสดงบทบาทหรือมีบุคลิกชวนขันมากกว่า
ตัวละครในบทละครสมัยอยุธยาอย่างชัดเจน (ดวงมน จิตร์จานงค์, 2528, น. 295-299;
ฐิติมา วิทยาวงศ์รุจิ, 2528, น. 140-161) กล่าวคือ ตัวเอกฝ่ายชายในพระราชนิพนธ์
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บทละครนอกมักมีบุคลิกเจ้าคารมและมีอารมณ์ขัน ขณะที่ตัวเอกฝ่ายหญิงมีฝีปากจัดจ้าน
และแสดงพฤติกรรมแบบชาวบ้าน สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงสืบทอด
ขนบการสร้างตัวละครให้มีบุคลิกลักษณะดังกล่าวเช่นกัน ดังนี้
4.3.1 สร้างตัวเอกฝ่ายชายให้มีบุคลิกชวนขัน
ตัวเอกฝ่ายชายในบทละครพระราชนิพนธ์ล้วนมีบุคลิกชวนขัน ทั้งการเป็น
คนเจ้าชู้ เจ้าคารม และมีไหวพริบปฏิภาณในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ขัดแย้ง
ได้อย่างน่าขัน เช่น หนุมานในเรื่องรามเกียรติ์ ที่ได้กล่าวเอาใจนางเบญกายด้วยการ
ยกย่องว่านางมีคุณค่าเหนือกว่านางสุวรรณกันยุมา แต่เมื่อนางสุวรรณกันยุมาแสดงตัว
ว่าตนแอบฟังอยู่ หนุมานก็แสดงท่าทางตกใจพร้อมกับกล่าวแก้ตัวกับนางสุวรรณกันยุมา
อย่างน่าขัน บุคลิกดังกล่าวคล้ายกับไกรทองในบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่แสดงท่าทางตกใจและแก้ตัวเพื่อปิดบังไม่ให้นางตะเภาแก้ว
ตะเภาทองรู้ว่าตนได้พานางวิมาลามาอยู่ที่ศาลาท้ายสวน ดังตัวอย่างเปรียบเทียบ
บทละครเรื่องไกรทอง
เมื่อนั้น
เจ้าไกรทองฟังคาทาไถล
พูดจากุกกักกระอักกระไอ เก้อเก้อแก้ไขไปตามจน
พี่จะเข้าไปบ้านเดี๋ยวนี้ พอเดินมาถึงนี่ก็ปะฝน
เห็นศาลาฝารอบชอบกล จึงแวะนั่งหนีฝนอยู่บนนี้
(กรมศิลปากร, 2530, น. 304)

บทละครเรื่องรามเกียรติ์
ฟังนาง
กระบี่หมางหมองใจไหวสะดุ้ง
แก้ขวยฉวยหางขึ้นพันพุง ตบยุงแก้เก้อชะเง้อคาง
ยืนไม่เป็นสุขทาหลุกหลิก เกาตัวยิกยิกออกเต้นหยาง
แล้วขืนยื่นหน้ามาหานาง ยิ้มพลางว่าเปล่าอย่าเซ้าซี้
(กรมศิลปากร, 2545, น. 364)

นอกจากหนุมานแล้ว ตัวเอกฝ่ายชายในบทละครพระราชนิพนธ์เรื่องอื่นก็มี
บุคลิกชวนขันเช่นกัน เช่น ขุนแผนมีอารมณ์ขันและแสดงความเจ้าชู้อย่างเปิดเผย
ต่างจากขุนแผนในฉบับเสภาที่มีบุคลิกดุดันและน่าเกรงขาม หรือพระลอซึ่งแม้ไม่มี
บุคลิกชวนขันหรือเจ้าชู้เช่นตัวละครอื่น แต่ก็แสดงบทบาทน่าขันในบางช่วง เช่น
ตอนไล่ปล้านางกานัลเพราะหลงคิดว่าเป็นพระเพื่อนพระแพง แต่เมื่อรู้ว่าเข้าใจผิดก็
แสดงท่าทีเขินอายอย่างน่าขัน การสร้างตัวเอกฝ่ายชายให้มีบุคลิกชวนขันเช่นนี้เอื้อ
ให้พระราชนิพนธ์บทละครนอกมีกระบวนเล่นตลกมากขึ้น
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4.3.2 สร้างตัวเอกฝ่ายหญิงให้มีพฤติกรรมแบบชาวบ้าน
การแสดงพฤติกรรมแบบชาวบ้านด้วยการแสดงกิริยาท่าทางไม่สุภาพ
แสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเปิดเผย และมีฝีปากจัดจ้าน เป็นลักษณะเด่นของตัวเอก
ฝ่ายหญิงในบทละครนอกของชาวบ้านที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรง
สืบทอดไว้ในบทละครนอกของพระองค์ (ฐิติมา วิทยาวงศ์รุจิ, 2528, น. 161-176) ดัง
ตัวอย่างนางรจนาในบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังข์ทอง แม้เป็นธิดากษัตริย์แต่ก็แสดง
พฤติกรรมแบบชาวบ้านหลายครั้ง เช่น ตอนท้าวสามนต์ให้หกเขยหาปลา เมื่อเจ้าเงาะ
หาปลาได้มากกว่าหกเขย นางรจนาได้กล่าวเยาะเย้ยและแสดงกิริยาดูหมิ่นพี่สาวทั้งหก
ด้วยการถ่มน้าลายใส่ (กรมศิลปากร, 2530, น. 121) หรือนางสุวิญชาในบทพระราช
นิพนธ์เรื่องไชยเชษฐ์ที่มีกิริยาสุภาพเรียบร้อยตลอดทั้งเรื่อง แต่เมื่อถูกนางวิฬาร์
ล้อเลียน นางสุวิญชาก็แสดงความไม่พอใจด้วยการต่อว่านางวิฬาร์อย่างเจ็บแสบ
(กรมศิลปากร, 2530, น. 284)
เมื่อพิจารณาตัวเอกฝ่ายหญิงในบทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพ พบว่าทรงสร้างตัวละครให้มีพฤติกรรมแบบชาวบ้านเช่นกัน เช่น
นางสุวรรณกันยุมาที่ในบทละครในเรื่องรามเกียรติ์เป็นนางยักษ์สูงศักดิ์ที่มีกิริยามารยาท
เรียบร้อย แต่เมื่อกวีทรงนามาพระราชนิพนธ์เป็นบทละครนอก ทรงสร้างตัวละครนี้ให้
มีพฤติกรรมแบบชาวบ้าน ดังในตอนวิวาทกับนางเบญกาย นางสุวรรณกันยุมาโมโห
ที่ถูกนางเบญกายตอบโต้ จึงชี้หน้าและบริภาษนางเบญกายอย่างเผ็ดร้อน ดังที่กล่าว
ว่า
๏ ฟังพลัน
ชะน้อยถ้อยคาร่าเจรจา
ไม่เคยเถียงเสียงดังเหมือนยังนี้
มึงจึ่งจ้วงจาบว่าหยาบคาย

นางสุวรรณเสือกแขนชุ่ยชี้หน้า
ปากกล้าหน้าเป็นเบญกาย
ฤๅมึงมีช้างเผือกมาถวาย
แสนร้ายเหี้ยมเกรียมไม่เจียมตัว
(กรมศิลปากร,2545, น. 369)

นอกจากนางสุวรรณกันยุมาแล้ว ตัวเอกฝ่ายหญิงอื่นๆ ในบทพระราช
นิพนธ์ทั้งนางเบญกาย นางวันทอง และนางลาวทองต่างมีพฤติกรรมแบบชาวบ้าน
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และมีฝีปากจัดจ้านทั้งสิ้น (ยกเว้นเรื่องพระลอนรลักษณ์ที่ไม่ปรากฏลักษณะดังกล่าว
เนื่องจากเนื้อหาที่เหลือมานั้นไม่มีบทบาทของตัวเอกฝ่ายหญิง)
4.4 ขนบด้านการผสานบทพรรณนาแบบละครในไว้ในบทละครนอก
ลักษณะสาคัญของพระราชนิพนธ์บทละครนอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย คือ การผสานบทพรรณนาแบบละครในไว้ในบทละครนอก
เพื่อให้ผู้แสดงราอวดฝีมือ อย่างไรก็ตาม บทพรรณนาที่นิยมใช้ราอวดฝีมือในการแสดง
ละครในมีหลายประเภท ทั้งบทสระสรงทรงเครื่อง บทชมพาหนะ บทชมธรรมชาติ
(สุรพล วิรุฬห์รักษ์, 2547, น. 93) รวมไปถึงบทชมทัพ บทแสดงการใช้อาวุธ และบท
คร่าครวญ (ธานีรัตน์ จัตุทะศรี, 2552, น. 256, 258) แต่ผู้วิจัยพบว่าพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์บทพรรณนาไว้ในบทละครนอกแบบหลวง
เพียง 3 ประเภทเท่านั้นคือ บทสระสรงทรงเครื่อง บทชมธรรมชาติ และบทคร่าครวญ
ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์เฉพาะตอนสาคัญและทรงพรรณนาความให้กระชับกว่าบท
ละครใน จึงไม่ทาให้เรื่องดาเนินช้าจนเกินไป
สมเด็ จพระบวรราชเจ้ ามหาศั กดิพลเสพทรงสื บทอดขนบการผสานบท
พรรณนาแบบละครในทั้ง 3 ประเภทที่พบในบทละครนอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ไว้ในบทละครนอกของพระองค์เช่นกัน ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 2
การสืบทอดขนบด้านการผสานบทพรรณนาแบบละครใน
ประเภทของ
บทพรรณนา

พระราชนิพนธ์บทละครนอก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย
เรื่อง
เนื้อหาที่พบ
บทสระสรง
สังข์ทอง - พระสังข์แต่งกายเพื่อ
ทรงเครื่อง
เสด็จตีคลี
มณีพิชัย - พราหมณ์ยอพระกลิ่น
แปลงกาย
คาวี
- ท้าวสันนุราชแต่งกาย
- นางคันธมาลีแต่งกาย
ขึ้นเฝ้า
บทชม
ไชยเชษฐ์ - พระไชยเชษฐ์ชม
ธรรมชาติ
ธรรมชาติและคร่าครวญ
ถึงนางสุวิญชา
บทคร่าครวญ สังข์ทอง - นางพันธุรัตคร่าครวญ
คาวี

- นางจันท์สุดาครวญถึง
พระคาวี

พระราชนิพนธ์บทละครนอก
สมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพ
เรื่อง
เนื้อหาที่พบ
ขุนช้าง
- ขุนแผนแต่งกายเพื่อ
ขุนแผน เดินทางไปลักนางวันทอง
(2)1

ขุนช้าง
ขุนแผน
(1)
พระลอ
นรลักษณ์

- ขุนแผนชมธรรมชาติ
ระหว่างเดินทางไป
กาญจนบุรี
- พระนางบุญเหลือ
คร่าครวญ

จากที่กล่าวมาเห็นได้ชัดเจนว่าพระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพสืบทอดขนบของบทละครนอกแบบหลวงที่พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ทั้งด้านการคัดเลือกตอนที่ใช้เป็น
บทแสดง การใช้ภาษา การสร้างตัวละคร และการผสานบทพรรณนาแบบละครในไว้ใน
บทละครนอก
1

ขุนช้างขุนแผน (1) หมายถึง บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนนางวันทองหึง

นางลาวทอง
ขุนช้างขุนแผน (2) หมายถึง บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนลักนาง
วันทอง
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5. ลักษณะสร้างสรรค์ในบทละครนอก
พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
นอกจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงสืบทอดขนบการ
พระราชนิพนธ์บทละครนอกแบบหลวงจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
แล้ว ยังทรงสร้างสรรค์ลักษณะของบทละครนอกแบบหลวงให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ซึ่งมี 3
ลักษณะ ได้แก่ การสร้างสรรค์ด้านเนื้อหา การสร้างเรื่องให้ทันยุคทันสมัย และการ
เพิ่มบทพรรณนาแบบละครใน
5.1 การสร้างสรรค์ด้านเนื้อหา
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์บทละคร
นอกแบบหลวงนั้น ทรงนาเรื่องที่ชาวบ้านใช้เล่นละครนอกอยู่แล้วมาทรงพระราชนิพนธ์
ใหม่ แต่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงสร้างสรรค์เนื้อหาของบทละครให้
ต่างออกไป โดยเป็นพระองค์แรกที่ทรงนาเรื่องที่ไม่เคยใช้เล่นละครนอกมาก่อน มา
ทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละครนอก ทั้งยังทรงผูกเนื้อหาของเรื่องขึ้นใหม่ทาให้เกิด
บทละครนอกเรื่องใหม่ๆ สาหรับแสดงละครนอกแบบหลวงเพิ่มขึ้น ดังที่สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงกล่าวถึงลักษณะสร้างสรรค์ในพระราช
นิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพว่า
…พิเคราะห์ดูเรื่องละครซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรม
พระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพย์ทรงพระราชนิพนธ์นั้น ดูเหมือน
จะมีพระราชประสงค์จะหาเรื่องแปลกเล่นให้ผิดกับผู้อื่น …เอาลิลิต
เรื่องพระลอมาแต่งเปนบทละคอน และแทรกเรื่องรามเกียรติ์ ตอน
หนุมานอาสาให้เปนเรื่องนางสุวรรณกันยุมากับนางเบญกายหึงส์
กัน ส่วนเรื่องขุนช้างขุนแผนก่อนนั้นก็เห็นจะใช้แต่ขับเสภาหามี
ผู้หนึ่งผู้ใดเล่นละครไม่ จึงทรงพระราชนิพนธ์เปนบทละคอนขึ้น
เพื่อจะได้เล่นให้แปลกกับผู้อื่นเช่นเดียวกัน…
(บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน, 2467, น. คานา)
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การสร้างสรรค์ด้านเนื้อหาในพระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้
5.1.1 การดัดแปลงเนื้อหาจากวรรณคดีเก่า
การดัดแปลงเนื้อหาจากวรรณคดีเก่าในบทความนี้ หมายถึง การนาเนื้อหา
จากวรรณคดีโบราณที่ไม่ได้แต่งเพื่อใช้แสดงละคร มาทรงพระราชนิพนธ์ใหม่ให้เป็น
บทละครนอก โดยทรงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ แต่ยังทรงรักษาโครงเรื่อง
หลักของเรื่องเดิมไว้ พระราชนิพนธ์บทละครนอกที่ทรงสร้ างสรรค์เนื้อหาด้วยวิธีนี้
ได้แก่ เรื่องขุนช้างขุนแผน และพระลอนรลักษณ์
ผู้วิจัยพบว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงนาเนื้อหาของบท
ละครเรื่องขุนช้างขุนแผนมาจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนสานวนหลวงที่แต่งขึ้นใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื้อหาที่ทรงคัดเลือกมาพระราชนิพนธ์
คือ ตอนนางวันทองหึงนางลาวทอง และตอนขุนแผนลักนางวันทอง เป็นเนื้อหาเดียวกัน
กับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในฉบับเสภาและ
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ บทละครพระราชนิพนธ์ยังมีเนื้อหาและ
ถ้อยคาเหมือนคล้ายกับในเสภาสานวนหลวงหลายแห่ง เช่น บทบริภาษของนางวันทอง
ในตอนนางวันทองหึงนางลาวทอง บทละครพระราชนิพนธ์ใช้คาเรียกนางลาวทองว่า
“อีลาว” และบริภาษด้วยคาว่าจะใช้ “ช้างงา..ไปรับ” เหมือนในฉบับเสภา ดังนี้
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
ชิชะถ้อยคาอีลาวดอน แง่งอนไม่น้อยร้อยภาษา
เหม่อีลาวปากยาวว่าเมื่อกี้ แสร้งเสกสีนองาสูงสรร
งาช้างเนื้อไม้มึงได้มา กูจะเกณฑ์ช้างงาออกไปรับ เมื่อไรเล่าจึงจะเอามากานัล กูจะกลั่นช้างงาไปร่ารับ
(ศิลปาบรรณาคาร, 2544, น. 233)
(กรมศิลปากร, 2545, น. 237)

นอกจากนี้ ยังทรงนาเนื้อหาและถ้อยคาจากเรื่องลิลิตพระลอมาทรงพระราช
นิพนธ์ในบทละครเรื่องพระลอนรลักษณ์ เช่น ตอนพระลอทูลลาพระนางบุญเหลือ
เพื่อเสด็จไปหาพระเพื่อนพระแพง บทละครพระราชนิพนธ์มีเนื้อหากล่าวถึงเวรกรรม
และสัจธรรมของชีวิตว่าหากถึงที่ตาย แม้จะอยู่ที่ใดก็ต้องตายเหมือนกับในลิลิตพระลอ
ทั้งยังใช้ถ้อยคาคล้ายคลึงกันอีกด้วย ดังนี้
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ลิลิตพระลอ
ถึงกรรมจักอยู่ได้
ฉันใด พระเอย
กรรมบ่มีมีใคร
ฆ่าข้า
กุศลส่งสนองไป
ถึงที่ สุขนา
บาปส่งจาตกช้า
ช่วยได้ฉันใด
(กรมศิลปากร, 2529, น. 417)

บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ์
ศัตรูก็รู้อยู่เต็มอก
แม่วิตกก็ถูกลูกก็เห็น
สุดแต่บุญกรรมให้จาเป็น ความตายไม่เว้นแก่ผู้ใด
แม้นว่าถ้าไม่ถึงที่ตาย
อันตรายจะมีกห็ าไม่
ถึงที่ชีวันจะบรรลัย
ถึงอยู่เวียงชัยก็ไม่พน้
(กรมศิลปากร, 2545, น. 337-338)

จากตัวอย่างข้างต้นทาให้เห็นว่า กวีทรงนาเนื้อหาจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
สานวนหลวงและลิลิตพระลอมาทรงพระราชนิพนธ์เป็นบทละคร อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัย
พบว่ากวีไม่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ตามเนื้อหาในเรื่องเดิมทั้งหมด แต่ทรงดัดแปลงเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับแบบแผนการแสดงละครนอกแบบหลวง ที่ดาเนินเรื่องรวดเร็ว มีความ
ตลกขบขัน และมีกระบวนรางดงาม กลวิธีที่ทรงใช้ดัดแปลงมีทั้งการตัดทอนเนื้อหา
การปรับเปลี่ยนเนื้อหา และการเพิ่มเนื้อหา ดังนี้
1) การตัดทอนเนื้อหา
เนื่องจากเนื้อหาที่กวีทรงนามาดัดแปลงเป็นบทละครนั้นเป็นเรื่องที่รู้จักกัน
ดีอยู่แล้ว กวีจึงทรงตัดทอนเนื้อหาบางช่วงออกได้โดยไม่ส่งผลต่อความเข้าใจของผู้ชม
ทั้งนี้เพื่อให้เรื่องดาเนินไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้วิจัยพบว่ากวีทรงตัดทอนเนื้อหาใน 3
ลักษณะ คือ ตัดทอนเนื้อหาในช่วงต้นเรื่อง ตัดทอนเนื้อหาที่เป็นการกระทาซ้าๆ ของ
ตัวละคร และตัดทอนเนื้อหาที่ไม่จาเป็นต่อการดาเนินเรื่อง ในที่นี้จะยกตัวอย่างจาก
บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ์ ดังนี้
ก. ตัดทอนเนื้อหาในช่วงต้นเรื่อง ในช่วงต้นของลิลิตพระลอกล่าวถึง
ภูมิหลังของเรื่องที่ทาให้เมืองสรวงและเมืองสรองเป็นศัตรูกัน เนื่องจากท้าวแมนสรวง
ซึ่งเป็นพระบิดาของพระลอได้ยกทัพไปรุกรานและสังหารท้าวพิชัยพิษณุกรซึ่งเป็น
พระอัยกา (ปู่) ของพระเพื่อนพระแพง แต่ในเรื่องพระลอนรลักษณ์ กวีทรงตัดเนื้อหา
ช่วงต้นนี้ โดยทรงกล่าวเปิดเรื่องด้วยการให้พระลอออกว่าราชการในฐานะกษัตริย์
เมืองแมนสรวงทันที (กรมศิลปากร, 2545, น. 315) อย่างไรก็ตาม ความบาดหมางระหว่าง
เมืองสรวงและเมืองสรองยังได้รับการเน้นย้าในบทละครเรื่องนี้ โดยกวีทรงกล่าวไว้
อย่างรวบรัดในตอนที่พระนางบุญเหลือทัดทานไม่ให้พระลอเสด็จไปหาพระเพื่อน
พระแพง (กรมศิลปากร, 2545, น. 336)
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ข. ตัดทอนเนื้อหาที่เป็นการกระทาซ้าๆ ของตัวละคร เช่น ตอนปู่เจ้า
สมิงพรายทาคุณไสยเพื่อชักนาให้พระลอเดินทางจากเมืองสรวงมาหาพระเพื่อน
พระแพง ในลิลิตพระลอกล่าวว่าปู่เจ้าสมิงพรายได้ทาคุณไสยซึ่งเพิ่มความรุนแรงขึ้น
ตามลาดับถึง 3 ครั้ง ได้แก่ การใช้ลูกลม ธงสามชาย และสลาเหิน (กรมศิลปากร, 2529,
น. 371-378) แต่ในเรื่องพระลอนรลักษณ์ กวีทรงกล่าวเฉพาะสลาเหินซึ่งเป็นการทา
คุณไสยครั้งสาคัญที่สุด โดยทรงกล่าวเท้าความถึงธงสามชายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ทาให้บทละครพระราชนิพนธ์ดาเนินเรื่องได้รวดเร็วขึ้น
ค. ตัดทอนเนื้อหาที่ไม่จาเป็นต่อการดาเนินเรื่อง ในลิลิตพระลอกล่าวว่า
เมื่อปู่เจ้าสมิงพรายรับปากว่าจะช่วยให้พระลอเสด็จมาหาพระเพื่อนพระแพง ได้สั่งให้
ราชธิดาทั้งสองเฝ้ารอแต่หากเห็นว่าเนิ่นช้านักก็ให้ส่งคนมาเตือน ในลิลิตพระลอจึง
ปรากฏบทบาทของนางรื่นนางโรยที่เดินทางไปเร่งรัดปู่เจ้าสมิงพรายหลายครั้ง
(กรมศิลปากร, 2529, น. 371-378) แต่บทละครพระราชนิพนธ์ได้ตัดเนื้อหาตอนนี้
โดยให้ปู่เจ้าสมิงพรายเป็นฝ่ายนึกขึ้นได้เองและตระหนักว่าหากไม่ทาตามที่รับปากก็
จะถูกนินทาว่าไม่รักษาคาพูด ยิ่งเมื่อเห็นธงสามชายไม่ไหวติงก็รู้ว่าคุณไสยของตน
ถูกทาลาย จึงเกณฑ์กองทัพผีเข้าทาลายผีอารักษ์ของเมืองแมนสรวงและใช้สลาเหิน
เร่งให้พระลอออกเดินทางมาหาพระเพื่อนพระแพงในที่สุด (กรมศิลปากร, 2547, น. 324332) การตัดทอนบทบาทของนางรื่นนางโรยทาให้บทละครเรื่องพระลอนรลักษณ์ดาเนิน
เรื่องรวดเร็วขึ้นโดยไม่กระทบต่อความเข้าใจของผู้ชม
2) การปรับเปลี่ยนเนื้อหา
จากการศึกษาพบว่ากวีทรงปรับเปลี่ยนเนื้อหาใน 3 ลักษณะ คือ ปรับเปลี่ยน
เนื้อหาให้กระชับ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อเพิ่มความขบขัน และปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อ
เอื้ อให้ เกิ ดกระบวนร า ในที่ นี้ จะยกตั วอย่างจากบทละครเรื่ องขุ นช้ างขุ นแผน ตอน
ขุนแผนลักนางวันทอง
ก. ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้กระชับ เช่น ตอนขุนแผนพานางวันทองหนี
ในฉบับเสภากล่าวถึงวิธีการเดินทางของขุนแผนและนางวันทองว่า เมื่อทั้งสองออก
เดินทางจากเรือนขุนช้างมาถึงลาน้าบ้านพลับ ขุนแผนได้ว่าจ้างมะถ่อธะบมให้แจว
เรือพาตนและนางวันทองข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของลาน้า จากนั้นจึงเดินทางไปหยุดที่ใต้
ต้นไม้เพื่อเขียนสารท้าให้ขุนช้างติดตามมา (ศิลปาบรรณาคาร, 2544, น. 333-335)
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แต่บทละครพระราชนิพนธ์ปรับเปลี่ยนเนื้อหาตอนนี้ คือ ให้ขุนแผนพานางวันทองลง
จากเรือนขุนช้างและมาหยุดอยู่ที่โรงม้าของศรพระยา จากนั้นจึงเขียนสารท้าขุนช้าง
ให้ออกติดตามไว้ที่ต้นไม้ในบริเวณนั้น แล้วจึงพากันออกเดินทางไปจนถึงกาญจนบุรี
(กรมศิลปากร, 2545, น. 302-307) การปรับเปลี่ยนดังกล่าวทาให้เรื่องดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็วขึ้น
ข. ปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อเพิ่มความขบขัน เช่น ปรับเปลี่ยนเนื้อความ
ในสารที่ขุนแผนเขียนขึ้นเพื่อท้าให้ขุนช้างรีบติดตามไปรับตัวนางวันทองคืนให้ขบขัน
ซึ่งแตกต่างจากฉบับเสภา ดังนี้
เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
เอาดาบถากต้นไม้ถ่านไฟเขียน
อ้ายหัวเลี่ยนตามมาจะฉิบหาย
ให้มันซ้อนกันมาตาขี่ยาย
กูจะป่ายลงให้ใจริกริก
ไม่ครือดาบห้าหั่นจะฟันฟาด
ฉะฉาดขาดสิ้นลงดิ้นดิก
จะผ่าอกยกกายหงายพลิก
จิกสับฟันซ้าให้หนาใจ
ถึงจะเป็นความกันก็ไม่กลัว
เมื่อตัวมันตายแล้วทาไม่ได้
ฟันเล่นเป็นไรก็เป็นไป
ปู่ย่าอยู่ที่ไหนไปขุดมา
(ศิลปาบรรณาคาร, 2544, น. 335)

บทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
จะไปคอยอยู่ที่กลางป่า
อย่านอนใจให้ช้ามุดหัว
มึงก็เป็นคนดีมิใช่ชั่ว
เป็นทหารต้มถั่วซนไฟ
เขาเลื่องชื่อลือขลาดเองนักหนา
อ้ายขี้ข้าพญาศรีใส
อย่าไปมือเปล่าตามโคมไป
จะเอาบุหรี่ไปคอยไว้อย่าปรารมภ์
มึงไปถึงเมื่อไรจ่อจุด
จะสูบให้อุตลุดควันกระหม
อ้ายสองหน้าชาติข้ามิใช่พรหม
หน้ากลมกลมท้ายทอยไม่มีตา
(กรมศิลปากร, 2545, น. 306-307)

จากตัวอย่างข้างต้น พบว่าเนื้อความของสารที่ปรากฏในฉบับเสภา
เป็นการข่มขู่ที่แสดงให้เห็นบุคลิกดุดันน่าเกรงขามของขุนแผน ขณะที่บทละคร
พระราชนิพนธ์ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นการล้อเลียนและเยาะเย้ยถากถาง เมื่อนาไปขับร้อง
จึงสร้างความขบขันแก่การแสดงได้เป็นอย่างดี
ค. ปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อเอื้อให้เกิดกระบวนรา เช่น เมื่อขุนแผนพา
นางวันทองออกจากเรือนขุนช้าง ในฉบับเสภากล่าวว่าขุนแผนพานางวันทองขี่ม้าสีหมอก
และใช้ม้าสีหมอกเป็นพาหนะตลอดการเดินทาง (ศิลปาบรรณาคาร, 2544, น. 332-339)
แต่บทละครพระราชนิพนธ์ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาในตอนนี้ ด้วยการให้ขุนแผนและนาง
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วันทองขี่ม้าสีหมอกด้วยกันเพียงระยะหนึ่ง เมื่อขุนแผนหยุดเขียนสารท้าขุนช้างที่ใต้
ต้นไม้ใกล้กับโรงม้าของศรพระยา ก็ได้ลักนางม้าให้นางวันทองแล้วจึงออกเดินทางไป
ยังกาญจนบุรี โดยขุนแผนขี่ม้าสีหมอกและนางวันทองขี่นางม้า ดังตัวอย่าง
ถอนร่าย
๏ วันทองขวยเขินค้อนให้
ชวนกันสุขเกษมเปรมปรีดี
ให้นางม้าวันทองขี่ไปหน้า
ขุนแผนคอยประคองไม่ไว้ใจ

กุมารทองชอบใจว่าถูกที่
ขึ้นพาชีรีบเร่งขับไป
ม้าหมอกรอรามาเคียงใกล้
กุมารทองระวังระไวม้าวันทอง
(กรมศิลปากร, 2545, น. 307)

การปรับเปลี่ยนให้ขุนแผนและนางวันทองขี่ม้ากันคนละตัว โดยนาง
วันทองเป็นฝ่ายขี่นางม้านาหน้าและขุนแผนขี่ม้าสีหมอกตามประกบอย่างใกล้ชิด นอกจาก
ทาให้บทละครมีเนื้อหาที่แปลกออกไปแล้ว ยังเอื้อให้เกิดกระบวนราที่ตัวละครใช้พาหนะ
กันคนละตัวอีกด้วย
3) การเพิ่มเนื้อหา
กวีทรงเพิ่มเนื้อหาที่ไม่ปรากฏในเรื่องเดิม เพื่อเสริมให้บทละครมีความขบขัน
และมีกระบวนรามากขึ้น ในที่นี้จะยกตัวอย่างจากบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน
นางวันทองหึงนางลาวทอง
ก. เพิ่มเนื้อหาเพื่อเสริมความขบขัน หลังจากนางวันทองตัดสัมพันธ์
กับขุนแผน ในฉบับเสภากล่าวว่าขุนแผนพานางลาวทองมายังกาญจนบุรีทันที โดย
ไม่ได้บรรยายเรื่องราวระหว่างการเดินทาง (ศิลปาบรรณาคาร, 2544, น. 236-239)
แต่บทละครพระราชนิพนธ์เพิ่มการบรรยายเรื่องราวระหว่างการเดินทางของขุนแผน
และนางลาวทองในตอนนี้ ได้แก่ การพรรณนาสภาพธรรมชาติและการลงเล่นน้าของ
ตัวละคร เนื้อหาที่กวีทรงเพิ่มเข้ามานี้ช่วยสร้างความขบขันแก่เรื่องได้เป็นอย่างดี เช่น
เมื่อขุนแผนและนางลาวทองลงเล่นน้า นางลาวทองขอให้ขุนแผนช่วยเก็บดอกบัวให้
แต่ขุนแผนแสร้งทาเป็นกลัวและแสดงกิริยาน่าขันเพื่อหยอกล้อนางลาวทอง ดังตัวอย่าง
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ขุนแผนว่ายแหวกแทรกเก็บบัว
ลาวทองมาช่วยพี่ซีให้ทัน

แล้วทากลัวประดักน้าทาตัวสั่น
ปลาบึกมันจะกินพี่เสียแล้ว
(กรมศิลปากร, 2545, น. 259)

ข. เพิ่มเนื้อหาเพื่อให้มีกระบวนรามากขึ้น เช่น ในช่วงท้ายของตอน
เดียวกัน กวีทรงเพิ่มบทเล่นน้าของตัวละคร 4 ตัว ได้แก่ ขุนแผน นางลาวทอง และ
นางเวียงและนางวันซึ่งเป็นพี่เลี้ยงของนางลาวทอง กวีให้ขุนแผนสมมติตนเองเป็น
พระอุณรุทที่ไล่เกี้ยวพาราสีเหล่านางกินนร เนื้อหาดังกล่าวทาให้เกิดกระบวนราหมู่
เพิ่มขึ้นจากเนื้อหาเดิม ดังนี้
แน่เจ้าลาวทองน้องพี่
มาเล่นเรื่องเถิดดีสนุกหนัก
หนองนี้ดีแล้วแก้วเมียรัก
นงลักษณ์สามนางเป็นกินนร
อุณรุทต้องที่พจ่ี ะเป็น
ไล่กันเล่นในน้าสโมสร
ร้องบทเชิดฉิ่งกลอนละคร
ตั้งท่าเหาะร่อนไล่สามนาง
ฯ 26 คา ฯ เชิด
(กรมศิลปากร, 2545, น. 258-259)
5.1.2 การนาตัวละครจากวรรณคดีเก่ามาผูกเรื่องใหม่
การนาตัวละครจากวรรณคดีเก่ามาผูกเรื่องใหม่ในบทความนี้ หมายถึง การนา
ตัวละครจากวรรณคดีโบราณมาสร้างสรรค์ต่อเติมเป็นเรื่องใหม่ที่มีเนื้อหาต่างไปจาก
เดิม บทละครพระราชนิพนธ์ที่สร้างสรรค์เนื้อหาด้วยวิธีนี้ คือ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน
นางเบญกายหึงนางสุวรรณกันยุมา
รามเกียรติเ์ ป็นเรื่องพระนารายณ์อวตารที่ผูกพันกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
และยังมีความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์
คือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญของมวลมนุษย์ (มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์,
2547, น. 88) กรอบความคิดดังกล่าวทาให้ศิลปกรรมแขนงต่างๆ ในสังคมไทยที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องรามเกียรติ์ ต่างนาเสนอภาพความยิ่งใหญ่และวีรกรรมอันน่ายกย่องของฝ่าย
พระรามเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ในด้านการแสดงก็เช่นเดียวกัน ดัง
ปรากฏว่ามีผู้นาเรื่องรามเกียรติ์มาใช้แสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ เช่น

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

85

หนัง หุ่น โขน และละครใน แต่ไม่พบการนาเรื่องรามเกียรติ์มาแสดงเป็นละครนอก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะละครนอกเป็นการแสดงที่เน้นความตลกขบขัน จึงขัดกับการนาเสนอ
ภาพลักษณ์อันสูงส่งของพระราม
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงเป็นกวีพระองค์แรกที่ทรงนาเรื่อง
รามเกียรติ์มาพระราชนิพนธ์เป็นบทละครนอก อย่างไรก็ตาม พระองค์คงจะทรงตระหนัก
ถึงความสาคัญของเรื่องรามเกียรติ์ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และทรงเข้าใจขนบ
ของการแสดงเป็นอย่างดี จึงไม่ทรงนาเนื้อหาจากเรื่องรามเกียรติ์มาพระราชนิพนธ์
เป็นบทละครนอกโดยตรงแต่ทรงผูกเนื้อหาขึ้นใหม่ โดยทรงนาตัวละครและภูมิหลังของ
เรื่องเดิมมาเชื่อมโยงกัน และทรงพระราชนิพนธ์ต่อเติมจนกลายเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่
ปรากฏในรามเกียรติ์ฉบับใด อีกทั้งบทละครที่พระราชนิพนธ์ขึ้นนี้ยังไม่ได้กล่าวถึง
ฝ่ายพระราม เนื่องจากทรงนาตัวละครฝ่ายกรุงลงกามาเป็นตัวละครหลัก ดังนั้นบท
ละครเรื่องนี้จึงไม่ทาให้ภาพของพระรามเสื่อมเสียแต่อย่างใด
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงผูกเรื่องต่อจากเนื้อหาในตอน
หนุมานอาสาซึ่งเป็นตอนที่ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ์ กล่าวคือ เมื่อหนุมานแกล้งไป
สวามิภักดิ์กับฝ่ายกรุงลงกาจนทศกัณฐ์รับเป็นโอรสบุญธรรมนั้น หนุมานได้ทาอุบายด้วย
การอาสาออกรบกับฝ่ายพระราม ทาให้ทศกัณฐ์พอใจเป็นอย่างยิ่งถึงกับพระราชทาน
ทรัพย์สมบัติของอินทรชิตที่ตายไปแล้วแก่หนุมาน และยกนางสุวรรณกันยุมาซึ่งเป็น
ชายาม่ายของอินทรชิตให้เป็นชายาของหนุมานด้วย
อนึ่ง ก่อนที่หนุมานจะได้นางสุวรรณกันยุมาเป็นชายา หนุมานเคยได้นาง
เบญกายซึ่งเป็นธิดาของพิเภกเป็นชายามาแล้ว ดังเนื้อหาในตอนนางลอยที่ทศกัณฐ์ใช้
ให้นางเบญกายแปลงเป็นนางสีดาแล้วแกล้งตายลอยทวนน้าไปติดอยู่ที่ฉนวนท่าน้า
ของฝ่ายพระราม หนุมานเห็นมีพิรุธจึงขอพิสูจน์ศพด้วยการนาไปเผาไฟ นางสีดาแปลง
ไม่อาจทนความร้อนได้จึงคืนร่างเป็นนางเบญกายแล้วเหาะหนีแต่หนุมานจับตัวไว้ได้
พระรามพระราชทานอภัยโทษแก่นางเบญกายด้วยเห็นแก่พิเภกและให้หนุมานพานาง
ไปส่งยังกรุงลงกา แต่ระหว่างทางหนุมานได้เกี้ยวพาราสีและได้นางเบญกายเป็นชายา
กวีทรงนาเค้าเรื่องและตัวละครที่มีภูมิหลังเกี่ยวข้องกันในเนื้อหาทั้ง 2 ตอน
ข้างต้นมาผูกเป็นเรื่องใหม่ ด้วยการให้นางเบญกายซึ่งเป็นชายาของหนุมานมาก่อน
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ทราบว่าทศกัณฐ์ประทานนางสุวรรณกันยุมาให้เป็นชายาอีกคนหนึ่งของหนุมานก็เกิด
หึงหวงและวิวาทกัน
นอกจากนี้ กวียังทรงเชื่อมโยงเนื้อหาจากเรื่องเดิมกับเนื้อหาที่ทรงผูกขึ้นใหม่
ด้วยการนาภูมิหลังที่เป็นปมด้อยของตัวละครที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเดิมมาให้ตัวละคร
ใช้บริภาษกัน เช่น ตอนนางสุวรรณกันยุมาบริภาษนางเบญกาย กวีทรงให้นางสุวรรณ
กันยุมานาเหตุการณ์ตอนนางลอยที่แสดงให้เห็นความผิดพลาดของนางเบญกายมา
ใช้บริภาษ ดังตัวอย่าง
เหตุด้วยโปรดปรานประทานให้
ทาตายหงายท้องล่องวารี

ข้าไม่เหมือนเจ้าเป็นสาวศรี
ลิงที่กองทัพรุมจับตัว
(กรมศิลปากร, 2545, น. 368)

เมื่อนางเบญกายบริภาษนางสุวรรณกันยุมา กวีก็ทรงนาปมด้อยเรื่องการ
เป็นม่าย มีลูกติด และได้สามีใหม่อย่างรวดเร็วของนางสุวรรณกันยุมา มาใช้เป็นบท
บริภาษ ดังนี้
แต่พี่อยู่วังยังคั่งคับ
สิ้นบุญขุนยักษ์รักขุนลิง

รวยทรัพย์รวยสุขรวยทุกสิ่ง
ยอดหญิงยิ่งยงในลงกา
(กรมศิลปากร, 2545, น. 368)

การนาภูมิหลังของตัวละครมาใช้บริภาษกันนี้ช่วยสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เนื้อหาเดิมกับเนื้อหาที่ทรงผูกขึ้นใหม่ได้อย่างกลมกลืน ทาให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาที่ทรง
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ได้ชัดเจน การนาตัวละครจากเรื่องรามเกียรติ์มาสร้างสรรค์เป็นบท
ละครนอกด้วยการผูกเรื่องขึ้นใหม่จึงแสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพทางการประพันธ์ที่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจขนบการแสดงของกวีอย่างเด่นชัด
5.2 การสร้างเรื่องให้ทันยุคทันสมัย
การแสดงละครนอกแต่โบราณนิยมเล่นตลกด้วยการกล่าวพาดพิงถึงเหตุการณ์
ร่วมสมัยหรือกล่าวถึงบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในแวดวงสังคม โดยการพาดพิง
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ดังกล่าวไม่ได้ปรากฏในบทละคร แต่มักอยู่ในรูปของบทเจรจาที่ผู้แสดงต้องใช้ไหวพริบ
ปฏิภาณคิดขึ้นให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเรื่องที่กาลังดาเนินอยู่ (อารดา กีระนันทน์,
2524, น. 53) เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงพระราชนิพนธ์บทละคร
นอก ได้ทรงสร้างเนื้อหาของบทละครให้ทันยุคทันสมัย ด้วยการกล่าวถึงบุคคลที่มี
ตัวตนจริงในเวลานั้นไว้ในบทละครซึ่งพบในเรื่องขุนช้างขุนแผนทั้ง 2 ตอน เช่น ตอน
ขุนแผนลักนางวันทอง กวีทรงนาชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กบฏเจ้าอนุวงศ์
แห่งเมืองเวียงจันทน์ที่ก่อกบฏขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมา
ใช้เป็นความเปรียบหลายแห่ง เช่น เมื่อขุนแผนลักตัวนางวันทองคืน นางวันทองได้
กล่าวเปรียบเทียบชีวิตของตนที่ถูกผู้ชายคนหนึ่งพามาแล้วถูกผู้ชายอีกคนหนึ่งพาไป
ว่าเหมือนกับชีวิตของเจ้าอนุวงศ์และชายาคือนางคาปล้อง ที่ต้องระหกระเหินไปยังที่
ต่างๆ เพื่อหลบหนีการจับกุม ดังตัวอย่าง
แล้วจะเหมือนอ้ายอนุอีคาปล้อง
พาไปพามาน่าเอ็นดู

เที่ยวจองคร่องหันเหเซซังอยู่
ทาเล่นเช่นลักชู้ให้ได้อาย
(กรมศิลปากร, 2545, น. 291)

นอกจากเจ้าอนุวงศ์และนางคาปล้องแล้ว บทละครพระราชนิพนธ์ยังกล่าวถึง
บุคคลที่มีตัวตนจริงอีกเป็นจานวนมาก เช่น ในตอนที่ขุนแผนได้นางแก้วกิริยาเป็น
ภรรยาก็ได้มอบแหวนให้นางพร้อมกล่าวว่าแหวนวงนี้ตนซื้อมาจาก “หลวงนรินทร”
(กรมศิลปากร, 2545, น. 279) ซึ่งเป็นเจ้ากรมช่างทองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหล้านภาลัย (นามานุกรมวรรณคดีไทย ชุดที่ 1, 2550, น. 159) การกล่าวพาดพิง
ดังกล่าวนอกจากทาให้เห็นว่าแหวนที่ขุนแผนมอบให้นางแก้วกิริยาเป็นของมีราคาสูง
เนื่ องจากเป็ นผลงานของช่ างฝีมื อดี แห่ งยุ คแล้ ว ยั งสร้างความขบขั นแก่ ผู้ ที่ รู้ จั ก
หลวงนรินทรที่ได้ยินชื่อของบุคคลดังกล่าวถูกกล่าวพาดพิงถึงในการแสดงเรื่องนี้
จากที่กล่าวมาทาให้เห็นว่ากวีทรงนิยมใช้กลวิธีนี้เพื่อปรับรายละเอียดของ
บทละครให้เข้ากับยุคสมัยและเพิ่มความขบขันเมื่อนาไปแสดง อย่างไรก็ตาม กลวิธี
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากวีทรงพระราชนิพนธ์บทละครเพื่อสื่อสารแก่บุคคลที่อยู่ใกล้ชิด
หรืออยู่ร่วมยุคสมัยเดียวกับพระองค์ เนื่องจากคนที่จะเข้าใจและรู้สึกขบขันไปกับ
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เรื่องจะต้องรับรู้เหตุการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และยังต้องรู้จักบุคคลที่ทรง
กล่าวถึงอีกด้วย
5.3 การเพิ่มบทพรรณนาแบบละครใน
นอกจากสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงดาเนินตามขนบบท
ละครนอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วยการผสานบท
พรรณนาแบบละครในไว้ในบทละครนอกแล้ว ยังทรงพัฒนาขนบดัง กล่าวด้วยการ
พระราชนิพนธ์บทพรรณนาแบบละครในให้หลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังนี้
5.3.1 การเพิ่มบทพรรณนาให้หลากหลายและมีจานวนมากขึ้น
บทละครนอกแบบหลวงของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีบท
พรรณนาเพียง 3 ประเภท ได้แก่ บทสระสรงทรงเครื่อง บทชมธรรมชาติ และบทคร่าครวญ
แต่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงเพิ่มบทพรรณนาในบทละครนอกของ
พระองค์ให้หลากหลายและมีจานวนมากขึ้นกว่าที่พบในบทละครนอกแบบหลวงของ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทพรรณนาที่เพิ่มขึ้นแสดงเป็นตารางได้
ดังนี้
ตารางที่ 3
บทพรรณนาที่พบเพิ่มเติมในพระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพ
บทพรรณนา
บทชมพาหนะ

บทชมสถานที่
บทชมโฉม
บทชมทัพ

เรื่องที่พบ
เนื้อหาที่พบ
ขุนช้างขุนแผน (1) - ขุนแผนพรรณนาช้างที่ใช้เป็นพาหนะไปกาญจนบุรี
ขุนช้างขุนแผน (2) - ขุนแผนชมม้าสีหมอก
- ขุนแผนชมนางม้าที่ลักมาให้นางวันทองขี่
ขุนช้างขุนแผน (2) - ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างและชมสวนดอกไม้ของขุนช้าง
ขุนช้างขุนแผน (2) - ขุนแผนชมโฉมนางแก้วกิริยา
พระลอนรลักษณ์ - พ่อค้าลาวขับซอยอโฉมพระเพื่อนพระแพง
พระลอนรลักษณ์ - ชมกองทัพผีของปู่เจ้าสมิงพราย

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

89

จากตารางข้างต้น พบว่าบทพรรณนาที่ทรงเพิ่มในบทละครพระราชนิพนธ์มี
4 ประเภท ได้แก่ บทชมสถานที่ บทชมโฉม บทชมทัพ และบทชมพาหนะซึ่งพบได้
ไม่บ่อยนักในบทละครนอก แต่บทละครพระราชนิพนธ์มีบทชมพาหนะหลายแห่ง ทั้งยัง
ทรงพรรณนาอย่างละเอียดคล้ายกับที่พบในบทละครใน เช่นเมื่อขุนแผนจะขึ้นม้าสีหมอก
เพื่อเดินทางไปยังเรือนขุนช้าง กวีทรงพระราชนิพนธ์บทชมม้าสีหมอกอย่างไพเราะ
และเห็นภาพที่งดงาม ดังตัวอย่าง
๏ ม้าเอยม้าหมอก
หูกระหนกยกหน้าย่างยนตร์
ขับควบพริบไหวไวว่อง
เยื้องเท้าย่อท้ายเตือนตี
แท้ไทยเทียมเทศลาประสม
สันทัดทีทวนเลี้ยวลด

มีขวัญพาดหอกแซมขน
อกใหญ่ทานทนตัวดี
ขี่น้อยย่างย่องอยู่กับที่
แต่เต้นถูกถีม่ ีพยศ
ดังหมึกพรมหม่นมันมรกต
เหี้ยมห้าวทรหดปืนไฟ
(กรมศิลปากร, 2545, น. 269)

5.3.2 การเพิ่มบทสระสรงทรงเครื่องแบบราคู่
บทสระสรงทรงเครื่องหรือบทพรรณนาการอาบน้าแต่งกายเป็นขนบสาคัญ
ของละครราโดยเฉพาะละครใน เนื่องจากเป็นตอนที่แสดงกระบวนราได้งดงามที่สุด
ตอนหนึ่ง (เสาวณิต วิงวอน, 2547, น. 28) บทสระสรงทรงเครื่องพบในบทละครนอกแบบ
หลวงหลายเรื่อง แต่มักกล่าวถึงการอาบน้าแต่งกายของตัวละครเพียงตัวเดียว เช่น
บทสระสรงทรงเครื่องของพระสังข์ก่อนเสด็จไปตีคลี หรือหากเป็นบทสระสรงทรงเครื่ อง
พร้อมกันของตัวละครหลายตัว ก็จะพรรณนาแบบภาพรวมโดยไม่ได้แจกแจงให้เห็น
พฤติกรรมและเครื่องแต่งกายของตัวละครแต่ละตัว เช่น บทสระสรงทรงเครื่องของนาง
มณฑาและธิดาทั้งเจ็ดในเรื่องสังข์ทอง (กรมศิลปากร, 2530, น. 83) แต่สมเด็จพระ
บวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพทรงพัฒนาบทสระสรงทรงเครื่องในบทละครนอกให้ประณีต
ขึ้น ด้วยการทรงพระราชนิพนธ์บทสระสรงทรงเครื่องแบบราคู่ที่กล่าวถึงการแต่งกาย
ของตัวละคร 2 ตัวสลับกัน ดังตัวอย่างการแต่งกายของขุนแผนและนางลาวทอง
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ชมตลาด
๏ ขุนแผนนุ่งยกทองเจ็ดสี
ลาวทองนุ่งหิ่งห้อยชมไพร
ขุนแผนรัดรัดประคดหนามขนุน
ลาวทองใส่เสื้อหงอนไก่งามครัน

พื้นเขียวอย่างดีระกาไหม
แต่งตัวอย่างไทยวิไลวรรณ
คาดเข็มขัดลายดุนดวงกุดั่น
ขลิบคั่นสีฟ้าดวงพุดตาน
(กรมศิลปากร, 2545, น. 250)

การพรรณนาการแต่งกายของตัวละคร 2 ตัวสลับกันไปในแต่ละบาทเช่นนี้
พบหลายครั้งในบทละครใน เช่น บทสระสรงทรงเครื่องของพระอุณรุทและนางอุษา
ก่อนเสด็จกลับกรุงณรงกาในบทละครในเรื่องอุณรุท (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช, 2545, น. 343) การพัฒนาลักษณะของบทพรรณนาให้ใกล้เคียงกับบท
ละครในมากขึ้นนี้ ทาให้บทละครพระราชนิพนธ์เอื้อให้เกิดกระบวนราคู่ที่ประณีตซับซ้อน
ขึ้น เมื่อนาไปแสดงจึงน่าจะสร้างความตื่นตาแก่ผู้ชมได้มากกว่าบทสระสรงทรงเครื่อง
ในบทละครนอกแบบหลวงที่เคยมีมา

6. สรุป
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงรับละครนอกซึ่งเป็นมหรสพ
ของชาวบ้านที่เน้นความสนุกสนานและตลกขบขันเข้ามาเป็นมหรสพของหลวง ได้
ทรงพัฒนากระบวนแสดงละครนอกให้ประณีตงดงามขึ้น ด้วยการผสานลักษณะเด่น
ของละครในซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของราชสานัก จนเกิดเป็นละครนอกแบบหลวงที่มี
ทั้งความสนุกสนานและความงดงามของกระบวนรา สามารถตอบสนองต่อรสนิยมของ
ผู้ชมได้อย่างหลากหลายมากกว่าละครนอกแบบเดิม ส่งผลให้ละครนอกแบบหลวงได้รับ
ความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์และผู้มีบรรดาศักดิ์ นอกจากนี้
บทละครที่ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อแสดงละครนอกแบบหลวงยังมีความสาคัญในฐานะ
ขนบที่กวีในสมัยต่อมาต่างยึดถือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์บทละครนอก เพื่อให้
มีกระบวนแสดงที่สมบูรณ์พร้อมตามที่ทรงริเริ่มไว้

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

91

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเป็นอีกพระองค์หนึ่งที่ทรงพระราช
นิพนธ์บทละครนอกด้วยการสืบทอดขนบของบทละครนอกแบบหลวง จากพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยอย่างชัดเจน ทั้งการคัดเลือกตอนที่ใช้เป็นบทแสดง การใช้
ถ้อยคาอย่างพิถีพิถัน การสร้างตัวละครให้มีบุคลิกขบขัน และการผสานบทพรรณนา
แบบละครในไว้ในบทละครนอก นอกจากนี้ ยังทรงสร้างสรรค์ลักษณะของบทละครนอก
แบบหลวงเพิ่มเติมไปจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราช
นิพนธ์ไว้ ด้วยการสร้างสรรค์เนื้อหาของบทละครขึ้นใหม่จากการนาเนื้อหาของวรรณคดี
โบราณมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับการแสดงละครนอกแบบหลวง และทรงนาตัวละคร
จากวรรณคดีเก่ามาผูกเรื่องขึ้นใหม่เป็นบทละครนอก ทั้งยังทรงปรับรายละเอียดของ
เรื่องให้ทันยุคทันสมัย ด้วยการกล่าวถึงบุคคลที่มีตัวตนจริงในเวลานั้นเพื่อเพิ่มความ
ขบขัน นอกจากนี้ ยังทรงเพิ่มบทพรรณนาแบบละครในให้หลากหลายและมีจานวน
มากขึ้น เมื่อนาไปแสดงจึงมีกระบวนราที่หลากหลายมากขึ้นส่งผลให้เกิดบทละคร
เรื่องใหม่ๆ สาหรับใช้แสดงละครนอกแบบหลวงเพิ่มมากขึ้น
การผสมผสานระหว่างการสืบทอดขนบของบทละครนอกแบบหลวงและการ
สร้างสรรค์ดังกล่าวทาให้พระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้ า
มหาศักดิพลเสพมีลักษณะเด่นในฐานะบทละครนอกแบบหลวงที่มีเนื้อหาแปลกใหม่
มีความสนุกนานและตลกขบขัน ทั้งยังเอื้อให้เกิดกระบวนราที่งดงามตามแนวทางของ
การแสดงแบบราชสานัก พระราชนิพนธ์บทละครนอกของสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาศักดิพลเสพจึงมีส่วนช่วยขยายลักษณะของบทละครนอกแบบหลวงให้หลากหลาย
และน่าสนใจยิ่งขึ้น
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โอตาคุ หญิงวิปริต และวิกฤตความเป็นชาย
วันชนะ ทองคำเภำ

บทคัดย่อ
บทควำมเรื่องนี้อภิปรำยกำรนำเสนอวัฒนธรรมประชำนิยมวัยรุ่นข้ำมชำติ
จำกญี่ปุ่น (เจป๊อบ) ผ่ำนตัวละครวัยรุ่นในภำพยนตร์ไทยสองเรื่อง คือ ใคร..ในห้อง
(2553) และ อวสานโลกสวย (2559) ผู้เขียนบทควำมเสนอว่ำภำพยนตร์สองเรื่อง
ดังกล่ำวนำเสนอภำพในแง่ลบของวัยรุ่นไทยที่เป็นแฟนคลับเจป๊อบ ประเด็นดังกล่ำว
แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนในกำรนำเสนอควำมผิดปกติของตัวละครหญิงที่สัมพันธ์กับ
วิกฤตควำมเป็นชำยของตัวละครที่มีบุคลิกแบบโอตำคุในเรื่อง ภำพตัวแทนเหล่ำนี้


แนวคิ ดทฤษฎี บำงส่ วนที่ ปรำกฏในบทควำมนี้ ได้ มำจำกกำรศึ กษำในดุ ษฎี
นิพนธ์ที่กำลังดำเนินกำรของผู้เขียน เรื่อง Other Masculinities: Filmic and Literary
Representations of Popular Masculinist Heroes in Thailand อย่ำงไรก็ตำม ประเด็นเรื่อง
วิกฤตควำมเป็นชำยในภำพยนตร์ทั้งสองเรื่องที่นำมำศึกษำนี้เป็นอีกประเด็นที่แตกต่ำงไป
จำกดุษฎีนิพนธ์

อำจำรย์ประจำภำควิชำภำษำไทยและภำษำวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศำสตร์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ติดต่อได้ท:ี่ wanchana.th@hotmail.com
ผู้เขียนบทควำมขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่ำนที่ได้ให้ข้อคิดเห็น
อันช่วยให้กำรนำเสนอประเด็นของบทควำมนี้แข็งแรงขึ้นเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะประเด็น
เรื่องเน็ตไอดอล เรื่องพื้นที่บ้ำนและห้อง เรื่องหญิงวิปริต เรื่องวัยรุ่นชนชั้นกลำง และประเด็น
อื่นๆ นอกจำกนี้ขอขอบคุณเพื่อนในสื่อสังคม Facebook ที่ให้ควำมรู้และแสดงควำมเห็น
เพิ่มเติมแก่ผู้เขียนบทควำมในเรื่องโอตำคุ ได้แก่ จิณฑ์จุฑำ บุญธรรมจินดำ จีรณัทย์ วิมุตติสุข
ชวัลย์รัตน์ ชลวัฒนะ และอรสุธี ชัยทองศรี
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สะท้อนควำมวิตกทำงศีลธรรมของผู้สร้ำงภำพยนตร์ต่อกำรสร้ำงอัตลักษณ์ทำงเพศ
ของวั ยรุ่ นไทยผ่ ำนวั ฒนธรรมป๊ อบญี่ ปุ่ นข้ ำมชำติ ในกำรเสนอประเด็ นดั งกล่ ำว
ภำพยนตร์ทั้งสองเรื่องได้ใช้ประโยชน์จำกฉำกบ้ำนและห้องที่ห่ำงจำกสำยตำผู้ใหญ่
เป็นสัญลักษณ์ของกำรหนีไปจำกโลกปกติที่กดดันวัยรุ่นให้ทำตำมควำมต้องกำรของ
สังคม ในสถำนทีท่ ี่ผู้ใหญ่เข้ำไปควบคุมไม่ได้นั้น วัยรุ่นได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำร
ปลดปล่อยตนเองไปสู่โลกแฟนตำซี ในภำพยนตร์ทั้งสองเรื่อง บ้ำนและห้องสัมพันธ์
กับควำมวิปริตของตัวละครหญิงและควำมอ่อนแอด้อยสมรรถภำพของตัวละครชำย
โลกแฟนตำซีของวัยรุ่นจึงทั้งแปลกปลอม ท้ำทำย น่ำหวำดระแวง และอันตรำย และ
จึงถูกกล่ำวโทษว่ำนำมำสู่จุดจบอันเลวร้ำยเหนือควำมคำดหมำย เรื่องเล่ำของภำวะ
สมั ยใหม่ ในภำพยนตร์ ทั้ งสองเรื่ องนี้ จึ งสะท้ อนควำมหวำดระแวงของสั งคมไทย
บำงส่วนที่มองว่ำเจป๊อบเป็นสิ่งแปลกปลอมที่อันตรำยต่อสังคมไทย
คาสาคัญ: โอตำคุ; วิกฤตควำมเป็นชำย; ควำมวิตกทำงศีลธรรม
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Otaku, Women Gone Crazy and a Crisis of Masculinity
Wanchana Tongkhampao

Abstract
In this article, I discuss the representations of transnational J-pop
culture in two Thai films: Who are you (2010) and Grace (2016). I argue that
these films present negative images of Thai J-pop fans. This is clearly seen
in the depiction of abnormalities of female characters who are related to the
crisis of male characters who have Otaku-type personalities in these films.
These representations reflect the moral panic of the Thai makers of these


Some of the ideas found in this article are part of the author’s PhD thesis
entitled: ‘Other Masculinities: Filmic and Literary Representations of Popular Masculinist
Heroes in Thailand’. However, the point about masculinity crisis in the two selected
films in this article is different from those found in the thesis.

Lecturer, Department of Thai Language and Eastern Languages and
Culture, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, e-mail: wanchana.th@hotmail.com
The author wants to express his sincere gratitude toward the two
reviewers whose suggestions have contributed greatly to the development and the
presentation of this article, particularly on the points about ‘Net Idols’, house and room
space, women gone crazy, and middle-class teenagers. The author also wants to
extend his gratitude to his Facebook friends, namely Jinjutha Boonthamjinda, Jiranat
Vimuttisuk, Chawalrat Chonwattana, and Ornsuthi Chaithongsri, who provided him
with additional information on the Otaku culture.
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films toward the formation of gender identity in Thai teenagers through
Japanese transnational popular culture. In both movies, this panic is conveyed
through scenes set in house and room spaces that are remote from the gaze
of adults. These symbolize escape from the everyday world which forces
teenagers to conform to the demands of society. In these spaces beyond the
control of adults, media technologies open a fantasy world into which teenagers
may escape. The house and the room are related to the abnormality of the
female characters and the weakness and impotence of the male characters.
The teenagers’ fantasy world is foreign, challenging, untrustworthy and
dangerous, and in both films, is to be blamed for the unexpected tragic
endings of the films. Thus, the stories presented on both these films reflect
the paranoia of certain elements of Thai society in which J-pop is viewed as
an alien cultural influence which poses a threat to Thai society.
Keywords: Otaku; crisis of masculinity; moral panic
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1. ความนา: วัยรุ่นไทย-ผู้ใหญ่ไทยกับการรับวัฒนธรรมเจป๊อบ
ในทศวรรษปัจจุบัน (2010) กำรกล่ำวถึงอิทธิพลวัฒนธรรมต่ำงชำติใน
วัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นไทย โดยหมำยถึงวัฒนธรรมตะวันตก อำทิ วัฒนธรรมฮอลลีวูด
แต่เพียงอย่ำงเดียว นับว่ำไม่ครอบคลุมโลกของวัยรุ่นไทยร่วมสมัยเท่ำใดนัก คลื่นมนุษย์
ของเหล่ำวัยรุ่นไทยที่ลำนหน้ำสยำมพำรำกอน ผู้รอชมกำรแสดงของวงดนตรีเกำหลี
หรือญี่ปุ่นยอดนิยม หรือแม้กระทั่งวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ๆ ที่หลั่งไหลไปรอรับส่งศิลปิน
ดังกล่ำวที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ได้แสดงให้เห็นว่ำคลื่นแห่งวัฒนธรรมป๊อบเอเชีย
ตะวันออกได้ไหลมำท่วมท้นเป็นแม่น้ำสำยหลักของวัฒนธรรมวัยรุ่นในประเทศไทยแล้ว
อย่ำงไรก็ตำม ท่ำมกลำงปรำกฏกำรณ์ควำมนิยมวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกร่วมสมัย
เสน่ห์ของนักร้องอเมริกัน อังกฤษ และภำพยนตร์ฮอลลีวูดก็ไม่ได้คลำยมนตร์ขลัง
กำรศึกษำวัฒนธรรมป๊อบในโลกสมัยโลกำภิวัตน์ไม่สำมำรถใช้กรอบกำรแบ่งอย่ำง
ง่ำยดำยเป็นสองขั้วคือ ตะวันออก-ตะวันตกอีกต่อไป แต่ควำมสัมพันธ์ของวัฒนธรรม
ต่ำงๆ ในเอเชียด้วยกันเองก็ควรจะเป็นที่สนใจด้วย อย่ำงเช่นควำมนิยมวัฒนธรรมป๊อบ
ของญี่ปุ่น (J-pop/เจป๊อบ) ในประเทศไทย
ในกรณีของกระแสเจป๊อบ Iwabuchi (2002) อธิบำยว่ำ กำรที่ปรำกฏกำรณ์
ดังกล่ำวนิยมศึกษำในวิชำสื่อศึกษำ (Media Studies) เป็นเพรำะ “ควำมคล้ำยคลึงทำง
วัฒนธรรม” (cultural proximity) คือในยุคโลกำภิวัตน์ ผู้เสพสื่อมักให้ควำมนิยมสื่อที่มำ
จำกภูมิภำคเดียวกันมำกกว่ำสื่อข้ำมชำติของตะวันตกอย่ำงอเมริกัน เพรำะมองว่ำ
วัฒนธรรมในภูมิภำคเดียวกันนั้นใกล้เคียงกับตนเองทั้งในแง่ภำษำ เชื้อชำติ สีผิว
มำกกว่ำวัฒนธรรมต่ำงชำติอื่นๆ นี่อำจเป็นสำเหตุที่ทำให้ผู้เสพวัฒนธรรมประชำนิยม
ของเอเชียหันมำนิยมวัฒนธรรมของเอเชียอย่ำงวั ฒนธรรมเจป๊อบ อย่ำงไรก็ตำม
Iwabuchi (2002, pp. 130-135) เห็นว่ำควำมคล้ำยคลึงทำงวัฒนธรรมไม่ใช่ของที่มีอยู่
เองตำมธรรมชำติ แต่เกิดจำกกำรตีควำมของผู้ชม/ผู้ฟัง/ผู้อ่ำนที่นิยมวัฒนธรรม
เอเชียว่ำวัฒนธรรมหนึ่งวัฒนธรรมใดคล้ำยคลึงกับตนเอง ดังนั้นกำรจะเข้ำใจปรำกฏกำรณ์
ดังกล่ำวได้ดีต้องอำศัยกำรศึกษำวิจัยในมุมของผู้รับสำร (audience) เพิ่มเติมมำกขึ้น
ผู้เขียนบทควำมเห็นด้วยกับ Iwabuchi ว่ำเรำควรจะระมัดระวังในกำรนำแนวคิดเรื่อง
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ควำมคล้ำยคลึงทำงวัฒนธรรมมำทำควำมเข้ำใจกำรรับวัฒนธรรมเจป๊อบ ไม่ให้มองว่ำ
วัฒนธรรมเอเชียด้วยกันเองจะส่งผลกระทบกับสิ่งจินตนำกำรที่เรียกว่ำ ‘ควำมเป็นไทย’
น้อยกว่ำวัฒนธรรมตะวันตก (หรือมองว่ำเป็นภัยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน แต่เป็น ‘ภัย’
ต่อควำมเป็นไทยได้แนบเนียนกว่ำ) แต่ควรสนใจว่ำผู้รับสำรแต่ละกลุ่มจะตีควำมและ
ใช้ประโยชน์จำกเจป๊อบอย่ำงไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรทำควำมเข้ำใจกำรดำรงอยู่ของ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น (ในฐำนะที่เป็นสิ่งจินตนำกำรเช่นกัน) ในสังคมไทยได้อย่ำงกว้ำงขวำง
และมีพลวัตมำกกว่ำ
ในสังคมไทย กำรตีควำมและตอบรับกระแสวัฒนธรรมเจป๊อบของวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่บำงกลุ่มนั้นแตกต่ำงกัน แม้วัยรุ่นจะยิ นดีตอบรับกระแสวัฒนธรรมเจป๊อบ
อย่ ำ งกระตื อ รื อ ร้ น แต่ ผู้ ใ หญ่ ก ลั บ มองกระแสดั ง กล่ ำ วด้ ว ยควำมวิ ต กกั ง วล
Siriyuvasak (2004, pp. 194-197) เสนอว่ำวัยรุ่นไทยที่เป็นชนชั้นกลำง นับตั้งแต่ ทศวรรษ
1980-1990 ได้รับเอำวัฒนธรรมญี่ปุ่นมำเป็นสัญลักษณ์ของกำรต่อต้ำนระบบสังคมและ
กำรเมืองที่เข้ำมำแทรกแซงควำมเป็นส่วนตัวของบุคคล (Paternalism) ในลักษณะ
เช่นเดียวกับที่วัยรุ่นไทยในทศวรรษ 1970 ได้ใช้ประโยชน์จำกวัฒนธรรมป๊อบ อย่ำง
ดนตรี ร็ อ กของตะวั น ตกในกำรน ำเสนอตั ว ตนที่ รั ก เสรี ภ ำพอั น สั ม พั น ธ์ กั บ กำร
เคลื่อนไหวทำงกำรเมือง Siriyuvasak อธิบำยว่ำกำรดัดแปลงร่ำงกำยของวัยรุ่นตำม
อิทธิพลญี่ปุ่น อำทิ กำรย้อมผมสีประหลำด หรือแต่งกำยแปลกไปจำกมำตรฐำนควำมงำม
กระแสหลักในพื้นที่ของประเทศไทยนั้นนับเป็นกำรต่อต้ำนสังคมที่ควบคุมกำรแสดงออก
ของวัยรุ่นด้วยแฟชั่นที่เหนือจริง ซึ่งนับว่ำเป็นวิธีที่ส่งผลกระทบทำงสังคมกำรเมือง
เพรำะว่ำรัฐบำลไทยได้พยำยำมหยุดยั้งกำรแสดงออกดังกล่ำวด้วยนโยบำยกำรจัด
ระเบียบทำงสังคมใน พ.ศ.2544 อย่ำงไรก็ตำม Siriyuvasak เห็นว่ำวัยรุ่นยังไม่สำมำรถ
ใช้วัฒนธรรมญี่ปุ่นแสดงตัวตนเพื่อต่อต้ำนกำรควบคุมได้มี ประสิทธิภำพเท่ำไรนัก
เพรำะยังขำดพลังที่จะต่อสู้กับกำรควบคุมโดยรัฐและกำรต่อต้ำนกระแสโลกำภิวัตน์
แนวคิดของ Siriyuvasak ช่วยชี้ให้เห็นว่ำผู้ใหญ่ในประเทศไทยมีประสบกำรณ์ที่วัยรุ่น
ใช้วัฒนธรรมป๊อบของต่ำงชำติมำเป็นเครื่องมือในกำรแสดงตัวตนที่ไม่เป็นไปตำม
ควำมปรำรถนำของสังคมกระแสหลัก ไปจนถึงเคลื่อนไหวต่อต้ำ นรัฐบำล ซึ่งเป็น
สำเหตุประกำรหนึ่งที่ทำให้รัฐบำลมักสนใจจับตำมองวัฒนธรรมป๊อบของวัยรุ่น
บทควำมเรื่องนี้จะขยำยควำมข้อสังเกตของ Siriyuvasak เกี่ยวกับกำรรับวัฒนธรรม
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ญี่ปุ่นในสังคมไทยในมุมมองแบบผู้ใหญ่ที่ต้องกำรจะควบคุมวัยรุ่นโดยสะท้อนผ่ำน
ภำพยนตร์สำหรับวัยรุ่นที่มีภำพลักษณ์ทันสมัย แต่ก็ยังคงใช้เนื้อเรื่องที่แฝงแนวคิด
เกี่ยวกับควำมวุ่นวำยจำกกำรรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมำเป็นบทเรียนทำงศีลธรรม
วัฒนธรรมญี่ปุ่นนับเป็นวัฒนธรรมป๊อบที่มีบทบำทต่อวัฒนธรรมวัยรุ่นไทย
เป็นอย่ำงมำก ควำมพิเศษประกำรหนึ่งของวัฒนธรรมวัยรุ่นญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่มีบุคลิก
เฉพำะแบบของวัยรุ่นญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จัก เช่น โอตำคุ หรือวัยรุ่นผู้ชื่นชมหลงใหลใน
วั ฒนธรรมป๊ อบจ ำพวกเกมและหนั งสื อกำร์ ตู นเป็ นอย่ ำงมำก หรื อกำรแต่ งกำย
เลียนแบบตัวกำร์ตูนที่เรียกว่ำคอสเพลย์ บุคลิกลั กษณะอันชัดเจนของวัฒนธรรม
วัยรุ่นญี่ปุ่นเหล่ำนี้ทำให้อัตลักษณ์แบบญี่ปุ่นเป็นรูปแบบที่วัยรุ่นเลียนแบบและตีควำม
ให้เข้ำกับตนเอง (appropriation) ได้ง่ำย ในวงกำรวัฒนธรรมศึกษำ มีงำนศึกษำหลำย
ชิ้นที่แสดงให้เห็นว่ำ บุคลิกเฉพำะแบบของวัยรุ่นแบบญี่ปุ่นนั้นสัมพันธ์กับอัตลักษณ์
ทำงเพศ อำทิ Kumagai (2013) ศึกษำควำมเป็นชำยในประเทศญี่ปุ่นช่วงทศวรรษ
1990 พบว่ำปัจจัยทำงเศรษฐกิจและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจ้ำงงำน ทำให้เกิด
วิกฤตควำมเป็นชำยของผู้ชำยญี่ปุ่นที่สะท้อนออกมำให้เห็นผ่ำนกำรเกิดบุคลิกของ
ผู้ชำยที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้ำนและสนใจกำรใช้ชีวิตในครัวเรือนมำกกว่ำจะออกสู่สังคม
ไปทำงำน ทั้งนี้รวมทั้งบุคลิกแบบโอตำคุด้วย (ดังจะกล่ำวละเอียดในหัวข้อที่เกี่ยวกับ
โอตำคุ) ส่วน Ito and Crutcher (2014) ศึกษำกำรแต่งกำยแบบคอสเพลย์ และให้
ควำมเห็นไว้ว่ำกำรแต่งคอสเพลย์เป็นกำรแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทำงเพศที่เลื่อนไหล
และเปลี่ยนแปลงผ่ำนกำรแสดงของผู้แต่งคอสเพลย์ นอกจำกนี้ยังรวมถึงวัฒนธรรม
ของหญิ ง สำวที่ น ำเสนอควำมน่ ำ รั ก แบบญี่ ปุ่ น ทำงอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ
วัฒนธรรมเน็ตไอดอล (Net Idol) (Lukacs, 2015, p. 487)
ควำมสัมพันธ์ทำงเพศในเรื่องควำมเป็นหญิงและควำมเป็นชำยเป็นประเด็น
สำคัญของกำรศึกษำวัฒนธรรมเอเชียในยุคโลกำภิวัตน์ เนื่องจำกประเทศต่ำงๆ ในเอเชีย
ใช้วิถีปฏิบัติทำงเพศเป็นสัญลักษณ์ของควำมเป็นชำติ Pettman (2003, p. 181) เห็นว่ำ
ประเทศในเอเชียได้ประกอบสร้ำงควำมเป็นหญิงและควำมเป็นชำยขึ้นเพื่อเสนอ
อัตลักษณ์ของชำติตนในยุคสมัยใหม่ให้แตกต่ำงไปจำกเพศวิถีแบบตะวันตก ซึ่งบ่อยครั้ง
ผู้หญิงก็ถูกสอดส่องควบคุมเป็นพิเศษไม่ให้ประพฤติตนเบี่ยงเบนไปจำกวิถีปฏิบัติ
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ทำงเพศแบบขนบ อย่ำงไรก็ตำม กำรศึกษำเรื่ องวัฒนธรรมของผู้ชำยในบริบทของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น-วัฒนธรรมโลกกลับได้รับควำมสนใจน้อยกว่ำ แต่ก็ยังมีผู้ศึกษำ
ประเด็นควำมเป็นชำยอยู่บ้ำง เช่น งำนของ Kitiarsa (2007) ที่เสนอว่ำวิกฤตเศรษฐกิจ
ของไทยหลังปี พ.ศ.2540 ส่งผลต่อวิกฤตควำมเป็นชำยของไทยในบริบทของโลกำภิวัตน์
โดยสะท้อนผ่ำนภำพยนตร์ที่มีตัวละครเป็นนักมวยไทย ซึ่งควำมเป็นชำยของตัวละคร
เหล่ำนี้ล้วนแต่ถูกท้ำทำยในโลกโลกำภิวัตน์ ผู้เขียนบทควำมเห็นด้วยกับ Kitiarsa แต่
เห็นว่ำวิกฤตควำมเป็นชำยนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพำะในภำพยนตร์มวยไทย แต่กลับ
ถูกนำเสนอผ่ำนควำมเป็นชำยของวัยรุ่นที่เปรียบเสมือนอนำคตของควำมเป็นไทย
ด้วย ลักษณะดังกล่ำวนี้เห็นได้จำกภำพยนตร์สองเรื่องที่สร้ำงขึ้นในต้นและปลำยทศวรรษ
2550 ได้แก่เรื่อง ใคร..ในห้อง (ภำคภูมิ วงษ์จินดำ 2553) และ อวสานโลกสวย (ปัญญ์
หอมชื่น และ อรอุษำ ดอนไสว 2559) ซึ่งนำเสนอบทบำทของโอตำคุ หรือเด็กชำยวัยรุ่น
ที่มีภำพจำว่ำเป็นพวกหลงใหลในวัฒนธรรมป๊อบของญี่ปุ่น และอำศัยอยู่ในห้องที่ ปิด
เงียบเพื่อจะได้เปิดโลกสู่วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ตนหลงใหลผ่ำนอินเทอร์เน็ตภำยในห้อง
ผู้เขียนบทควำมจะนำเสนอว่ำภำพยนตร์ไทยสองเรื่องนี้มองกำรรับวัฒนธรรมญี่ปุ่น
อย่ำงลึกซึ้งแบบนี้ด้วยสำยตำวิตกว่ำเป็นวิกฤตทำงศีลธรรมและทำงเพศของวัยรุ่น
ไทย แต่ก่อนที่จะไปถึงบทวิเครำะห์ ผู้เขียนบทควำมจะอภิปรำยแนวคิดที่สำคัญใน
บทควำมนี้เสียก่อน ได้แก่ แนวคิดเรื่องวิกฤตควำมเป็นชำยและวิกฤตควำมเป็นชำย
แบบญี่ปุ่น

2. ‘วิกฤตความเป็นชาย’: ภาวะต้องสงสัยในโลกจริงแต่เห็นได้จาก
โลกในภาพยนตร์
‘ควำมเป็นชำย’ (masculinity) เป็นสิ่งที่น่ำสนใจในโลกสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์เพรำะว่ำควำมเป็นชำยเป็นคุณลักษณะที่ทำให้ผู้ชำยยังคงมีบทบำท
เหนือกว่ำผู้หญิง และมีบทบำทสำคัญในสังคมที่ชำยเป็นใหญ่ (Patriarchy) bell hooks
เสนอว่ำ สังคมชำยเป็นใหญ่คือ “ระบบอันถำวรทำงสังคมกำรเมือง ที่ยืนยันว่ำผู้ชำย
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นั้นเหนือกว่ำและครอบงำทุกสิ่งทุกอย่ำง ส่วนคนอื่นๆ ที่เหลือ โดยเฉพำะผู้หญิง ถูก
มองว่ำอ่อนแอ ระบบนี้มอบโอกำสให้ผู้ชำยครอบงำและปกครองคนที่อ่อนแอกว่ำ และ
คงบทบำทนี้ไว้ในหลำยรูปแบบของกำรข่มเหงทำงจิตใจและกำรใช้ควำมรุนแรง”
(hooks n.d.) เมื่อสภำวะชำยเป็นใหญ่คือระบบที่เอื้อโอกำสให้ผู้ชำยได้แสดงบทบำท
เหนือกว่ำเพศอื่นๆ โดยเฉพำะผู้หญิง ดังนั้น วิกฤตควำมเป็นชำยก็คือ สภำวะที่ผู้หญิง
ลุกขึ้นมำมีบทบำทในสังคมที่เอื้อให้เกิดควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศมำกยิ่งขึ้น จนทำ
ให้ผู้ชำยสูญเสียสิทธิพิเศษของพวกตนที่ได้มำจำกระบบชำยเป็นใหญ่ไป MacInnes
(2001, p. 311) อธิบำยวิกฤตควำมเป็นชำยไว้ว่ำ
Masculinity can be seen as an ideology produced by men as
a result of the threat posed to the survival of the patriarchal
sexual division of labour by the rise of modernity. Their
monopoly of power, resources and status which they had
previously been able to claim directly by virtue of their sex,
they now had to assert was due to their socially constructed
gender identity which expressed some undefined natural
difference.
ควำมเป็นชำยนั้นสำมำรถมองได้ว่ำเป็นอุดมกำรณ์ที่ผู้ชำยผลิต
ขึ้นในช่วงต้นๆ ของควำมเป็นสมัยใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ระบบ
กำรแบ่งงำนกันทำแบบที่กำหนดให้ชำยเป็นใหญ่กำลังอยู่ในควำม
เสี่ยงว่ำจะอยู่ไม่รอด กำรรวบเอำอำนำจ ทรัพยำกร และสถำนภำพ
ไว้แต่เพียงกลุ่มเดียวที่ผู้ชำยเคยทำได้มำตลอดโดยอ้ำงคุณงำม
ควำมดีของเพศตนเองนั้น ผู้ชำยในปัจจุบันต้องรักษำไว้ด้วยกำร
อ้ำงอัตลั กษณ์ทำงเพศที่ถูกสร้ำงขึ้นโดยให้เข้ำใจว่ำมี ลักษณะ
แตกต่ำงกับเพศหญิงตำมธรรมชำติ (แปลโดยผู้เขียนบทควำม)
ตำมคำอธิบำยของ MacInnes ควำมเจริญของเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่เป็นต้นเหตุ
ของวิกฤตควำมเป็นชำย โดยเห็นได้จำกที่ผู้ชำยไม่สำมำรถอ้ำงควำมเหนือกว่ำเพศ
หญิงจำกควำมสำมำรถในกำรใช้แรงงำนทำงำนอีกต่อไป เหตุผลประกำรหนึ่งก็คือ
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เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำลดควำมแตกต่ำงระหว่ำงเพศของชำยและหญิงในกำรทำงำน
ลงไป (MacInnes, 2001, pp. 311-312) จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ วิกฤตควำมเป็นชำยเป็นผล
มำจำกกำรที่สังคมพัฒนำไปสู่สภำวะสมัยใหม่ ทั้งนี้ ในแง่ของยุคสมัย Buchbinder (2013,
pp. 4-22) เห็นว่ำแนวคิดเรื่องวิกฤตของควำมเป็นชำยนั้น แม้จะเข้ำใจกันว่ำหมำยถึง
สภำวะของสังคมตะวันตกในปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่กำรเรียกร้องสิทธิควำมเท่ำเทียม
ของคนกลุ่มต่ำงๆ โดยเฉพำะสตรีและเกย์ (เช่น ช่วงทศวรรษ 1960-1970) ได้กระทบ
ต่อบทบำทของควำมเป็นชำยแบบรักต่ำงเพศ ผิวขำว ชนชั้นกลำง แต่เขำได้ชี้ให้เห็น
ว่ำในยุคสมัยต่ำงๆ ทั้งในประวัติศำสตร์และในปัจจุบัน รวมทั้งวัฒนธรรมต่ำงๆ ที่
หลำกหลำยนั้นก็มีเหตุกำรณ์ที่กระทบต่อควำมเป็นชำยหลำยเหตุกำรณ์ วิกฤตของ
ควำมเป็นชำยจึงขึ้นอยูก่ ับกำรตีควำมคำว่ำวิกฤตที่แตกต่ำงกันไปในแต่ละเหตุกำรณ์
อย่ำงไรก็ตำม MacInnes (2001, pp. 324-326) เห็นว่ำแนวคิดเรื่องวิกฤตควำม
เป็นชำยนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจำกผู้ชำยแต่ละคนมีควำมแตกต่ำง
หลำกหลำย ควำมเป็นชำยเองก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงสังคม กำรเปลี่ยนแปลง
วิถีของควำมเป็นชำยย่อมไม่ได้กระทบสังคมโดยรวมมำกเกินไปนัก นอกจำกนี้กำร
มุ่งวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจของชำยและหญิงยังเป็นกำรเน้นไปที่แง่มุมทำง
อำนำจและกำรเมืองของผู้ชำยมำกเกินไปจนละเลยด้ำนอื่นๆ ของควำมเป็นมนุษย์
แนวทำงที่ปฏิเสธแนวคิดเรื่องวิกฤตของควำมเป็นชำยนี้ยังสอดคล้องกับนักวิชำกำร
คนอื่นๆ อำทิ De Boise (2013, para. 3-16) ผู้มองว่ำแนวคิดเรื่องวิกฤตควำมเป็นชำย
เป็นแนวคิดที่มีปัญหำเพรำะว่ำแนวคิดนี้ที่เน้นเฉพำะควำมแตกต่ำงของชำยหญิงที่มำ
จำกร่ำงกำย จนบดบังควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจในด้ำนอื่นๆ เช่น ชำติพันธุ์ ที่มีผลต่อ
อัตลักษณ์ทำงเพศของคนในสังคม นอกจำกนี้เขำยังเห็นว่ำ แม้โครงสร้ำงของควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงเพศในที่ทำงำนจะเปลี่ยนไป แต่พฤติกรรมกำรแสดงออกของผู้ชำย
และผู้หญิงภำยใต้โครงสร้ำงชำยเหนือกว่ำอันสั่งสมมำยำวนำนและซับซ้อนยังคงมีผล
ในทำงปฏิบัติอยู่มำก ทำให้ไม่เห็นว่ำสังคมชำยเป็นใหญ่จะเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลำ
อันใกล้
อำจสรุปได้ว่ำ วิกฤตควำมเป็นชำยคือกำรที่เพศหญิงและเพศอื่นๆ ขึ้นมำมี
บทบำทสำคัญในสังคมจนกระทบต่อโครงสร้ำงสังคมที่เป็นอยู่ที่ (เชื่อกันว่ำ) เอื้อ
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ประโยชน์ให้เพศชำยเป็นใหญ่กว่ำผู้หญิงและเพศอื่น แต่แนวคิดนี้ถูกโต้แย้งโดย
นักวิชำกำรสังคมศำสตร์ซึ่งเห็นว่ำเป็นแนวคิดที่ไม่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับกำรตีควำมและ
อำจนำไปสู่กำรลดทอนประเด็นทำงสังคมมำเน้นเฉพำะควำมเป็นชำยในเชิงอำนำจ
แต่เพียงอย่ำงเดียว
แนวคิดเรื่องวิกฤตของควำมเป็นชำยจะนำมำใช้อธิบำยสังคมในโลกของ
ควำมเป็นจริงได้หรือไม่นั้นยังเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงในเชิงวิชำกำร แต่ว่ำภำพยนตร์
ซึ่งเป็นโลกสมมติ ผู้แต่งเรื่อง ผู้เขียนบท ผู้สร้ำง ผู้กำกับ และผู้แสดงมีบทบำทและ
วัตถุประสงค์ของตนเองในกำรนำเสนอแนวคิดผ่ำนภำพยนตร์ ผู้เขียนบทควำมจึง
เห็นว่ำสำมำรถใช้ประเด็นเรื่องวิกฤตควำมเป็นชำยมำเป็นกรอบในกำรศึกษำภำพยนตร์
ไทยได้ บทวิเครำะห์ภำพยนตร์สองเรื่องในหัวข้อต่อไปข้ำงหน้ำนี้จะแสดงตัวอย่ำงให้
เห็นว่ำ บุคลิกลักษณะของผู้ชำยแบบญี่ปุ่น ได้แก่ โอตำคุ ซึ่งนักวิชำกำรบำงคนมอง
ว่ำสะท้อนวิกฤตควำมเป็นชำยของญี่ปุ่นนั้น ถูกนำมำใช้ตีควำมเพื่อนำเสนอวิกฤต
ควำมเป็นชำยของสังคมไทยยุคปัจจุบันผ่ำนเรื่องรำวในภำพยนตร์ได้แตกต่ำงออกไป
อย่ำงไร

3. โอตาคุ: จากวิกฤตของความเป็นชายสูว่ ิถีของความโก้เก๋
ในบทควำมเรื่องนี้ ควำมเป็นชำยแบบโอตำคุที่ไทยรับมำจำกวัฒนธรรมป๊อบ
ของญี่ปุ่นเป็นประเด็นหลักที่ผู้เขียนบทควำมต้องกำรนำเสนอ หัวข้อนี้จะอธิบำยเรื่อง
โอตำคุ โดยเริ่มจำกควำมหมำยของคำดังกล่ำว Keichi Kumagai (2013, p. 160) ให้นิยำม
ของ โอตำคุ ไว้ว่ำ
The term otaku appeared in the early 1980s to identify young
single men who absorbed themselves in Japanese popular
sub-cultures, such as animation, manga, comics, computer
games, films and TV programs, as well as the development
of computer software (Okada, 2008; Otsuka, 2004). Otaku
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tend to neglect their appearance, dressing much like nerds
while focusing on narrowly defined and unbalanced
consumption, which has inspired this thriving new cultural
industry. Although otaku refrain from involvement in other life
domains and are generally reluctant to work with other
people, some willingly work for this industry for low wages.
Otaku usually live in isolation and are keen to communicate
only with those who share the same interests on cyberspace.
Despite being generally apolitical, otaku discourse on
cyberspace tends to be laden with extreme and exclusionary
tones and fiercely attacks vulnerable minority groups, such
as immigrants (e.g., the "cyber cascade"; Sunstein, 2001).
Otaku rarely associate with women and prefer imaginary girls
that resemble animated characters over real ones.
คำว่ำโอตำคุปรำกฏขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เพื่อสื่อถึงชำยโสด
อำยุน้อยที่ผูกพันกับวัฒนธรรมย่อยที่เป็นวัฒนธรรมป๊อบของญี่ปุ่น
เช่น แอนิเมชั่น มังงะ หนังสือกำร์ตูน เกมคอมพิวเตอร์ ภำพยนตร์
รำยกำรโทรทัศน์ ไปจนถึงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โอตำคุ
มักละเลยรูปร่ำงหน้ำตำของตัวเอง แต่งกำยเหมือนพวกเนิร์ด
และสนใจแต่กำรบริโภคสินค้ำแบบไม่สมดุล อยู่แต่ในวงแคบๆ
ของตั ว เอง ซึ่ ง ท ำให้ เ กิ ด อุ ต สำหกรรมทำงวั ฒ นธรรมขึ้ น มำ
ตอบสนองพฤติกรรมกำรบริโภคดังกล่ำว แม้ว่ำโอตำคุจะปฏิเสธ
กำรมีแง่มุมอื่นของชีวิตและไม่ทำงำนร่วมกับผู้อื่น แต่ว่ำ โอตำคุ
บำงคนก็ทำงำนในอุตสำหกรรมวัฒนธรรมที่โอตำคุสนใจโดยได้รับ
ค่ำจ้ำงเพียงน้อยนิด โอตำคุมักจะอำศัยอยู่คนเดียวและชอบสื่อสำร
แต่กับคนที่สนใจเรื่องเดียวกันในพื้นที่ออนไลน์ แม้ว่ำโดยปกติโอตำคุ
จะไม่สนใจกำรเมือง แต่ภำษำระดับข้อควำมของโอตำคุ บนโลก
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ออนไลน์มักจะปฏิเสธควำมแตกต่ำงหลำกหลำยอย่ำงรุนแรง และ
มักจะโจมตีคนกลุ่มน้อยที่อ่อนแอ เช่น ผู้อพยพ โอตำคุไม่ค่อย
เกี่ยวพันกับผู้หญิง และชอบหญิงสำวในจินตนำกำรที่เหมือนกับ
ตัวละครในแอนิเมชั่นมำกกว่ำคนจริงๆ (แปลโดยผู้เขียนบทควำม)
Kumagai ได้เชื่อมโยงบุคลิกลักษณะของโอตำคุเข้ำกับกำรทำงำนและกำร
อยู่บ้ำน กล่ำวคือ ในทศวรรษ 2000 ผู้ชำยจำนวนหนึ่งในสังคมญี่ปุ่นหำงำนประจำไม่ได้
จึงไม่ได้เป็นผู้หำเลี้ยงครอบครัวแบบผู้ชำยรุ่นก่อนๆ ผู้ชำยเหล่ำนี้จำเป็นต้องสร้ำงตัวตน
แบบใหม่ๆ ขึ้น โอตำคุนับเป็นตัวตนแบบหนึ่งที่ผู้ชำยญี่ปุ่นเลือกเป็น เมื่อโอตำคุไม่ได้
ออกไปทำงำนนอกบ้ำน จึงอยู่ติดบ้ำนและขำดควำมสัมพันธ์กับผู้คน ไม่ว่ำจะเป็นคน
ในที่ทำงำนหรือว่ำผู้หญิง และต้องอำศัยควำมสัมพันธ์กับตัวละครที่จินตนำกำรขึ้นเองจำก
วัฒนธรรมป๊อบที่ตนเสพ Kumagai (2013, pp. 162-163) เห็นว่ำกำรอยู่ติดบ้ำนเป็น
กำรตีควำมของโอตำคุว่ำบ้ำนเป็นพื้นที่ของกำรต่อต้ำนและกำรครองอำนำจ (site of
resistance and dominance) นั่นคือ เมื่อโอตำคุไม่สำมำรถเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
กระแสหลักได้ ก็จึงปิดตัวเองและต่อต้ำนผู้คนจำกสังคมกระแสหลักด้วยตนเอง คำอธิบำย
เรื่องโอตำคุของ Kumagai นั้นสัมพันธ์กับวิกฤตของควำมเป็นชำยในโลกสมัยใหม่ที่
รูปแบบกำรทำงำนเปลี่ยนไป จนผู้ชำยไม่ได้มีควำมสำคัญที่สุดในครัวเรือนเหมือน
ก่อน ควำมเป็นชำยแบบโอตำคุตำมคำอธิบำยนี้จึงมีภำพในแง่ลบและแปลกแยกไป
จำกสังคมของคนทั่วไป
อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันควำมหมำยของโอตำคุได้ขยำยควำมออกไปอธิบำย
ผู้ชำย (และผู้หญิง) นอกสังคมญี่ปุ่น รวมทั้งได้เปลี่ยนแปลงควำมหมำยเป็นแง่บวก
มำกขึ้น ดังจะเห็นได้จำกหนังสือเรื่อง Debating Otaku in Contemporary Japan:
Historical Perspectives and New Horizons (2015) ที่ยกประเด็นกำรวิจัยเรื่องโอตำคุ
ให้เป็นศำสตร์เฉพำะ โดยศึกษำพัฒนำกำร ควำมหมำย และบทบำททำงวัฒนธรรม
ของโอตำคุ หนังสือเล่มนี้มีบทควำมที่นำเสนอกำรเปลี่ยนแปลงของโอตำคุ เช่น Toshio
(2015) เล่ำถึงกำรที่เขำเขียนหนังสือเรื่อง ปริทัศน์โอตำคุวิทยำ (Introduction to
Otakuology) ใน ค.ศ.1996 รวมทั้งเปิดสอนวิชำทฤษฎีวัฒนธรรมโอตำคุ (Otaku
Cultural Theory) ที่มหำวิทยำลัยโตเกียว ซึ่งนำเสนอภำพโอตำคุบำงส่วนที่มีคุณสมบัติ
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ของคนฉลำด จิตใจแข็งแกร่ง มีควำมอุทิศตนต่อวัฒนธรรมที่ตนเองชื่นชอบ โดยไม่
โอนอ่อนไปตำมวัฒนธรรมกำรบริโภคกระแสหลักที่คนทั่วไปเสพ Toshio (pp. 166-169)
เสนอว่ำในปลำยทศวรรษ 1990 ภำพของโอตำคุในลักษณะผู้แพ้ของสังคม (loser) ที่ไม่
มีเพื่อนในญี่ปุ่น ได้เปลี่ยนไปเป็นภำพโอตำคุที่เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นอันโก้เก๋ (cool) ใน
สังคมโลก เขำได้เชื่อมโยงว่ำอัจฉริยะที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกอย่ำงไมเคิล แจ็คสัน และ
สตีเว่น สปีลเบิร์ก ที่สนใจและอุทิศตัวให้กับวัฒนธรรมบันเทิงที่ตนชื่นชอบนั้นก็จัดเป็น
โอตำคุด้วยเช่นกัน นอกจำกนี้ ในวิกฤตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นใน ค.ศ.1991 กำรที่วัฒนธรรม
โอตำคุได้รับกำรยอมรับไปทั่วโลกแม้กระทั่งในหมู่นักศึกษำของมหำวิทยำลัยที่มี
ชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกำ ก็ยังทำให้ชำวญี่ปุ่นภูมิใจในโอตำคุอีกด้วย
ถึงแม้ว่ำภำพของโอตำคุในปัจจุบันจะไม่ได้เป็นภำพแง่ลบแบบที่เข้ำใจกัน
ในทศวรรษ 1980 แต่ควำมเข้ำใจของสังคมไทยบำงส่วนยังมองว่ำโอตำคุเป็นบุคลิก
อันแปลกแยกและเป็นภัยจำกต่ำงชำติที่เข้ำมำคุกคำมสังคมไทยและควำมเป็นชำยของ
สังคมไทย ภำพโอตำคุในลักษณะดังกล่ำวนี้ได้ถูกนำเสนอในภำพยนตร์ไทยร่วมสมัย
สองเรื่องผ่ำนอุปลักษณ์ของบ้ำนและห้องที่ปิดตำย

4. ความลึกลับในโลกของวัยรุ่น: ความเป็นหญิงที่โหดร้าย
และความเป็นชายที่อ่อนแอ
ในภำพยนตร์หลำยเรื่อง บ้ำนและห้องเป็นสถำนที่ของควำมลึกลับ เลวร้ำย
และจิตใจคนที่วิปริต ดังเห็นได้จำกบ้ำนในภำพยนตร์คลำสสิกเรื่อง Psycho ของ อัลเฟรด
ฮิทช์ค็อค (Alfred Hitchcock) ซึ่งบ้ำนสำมชั้นบนเนินสูงเหนือโรงแรมเบทส์ (Bates)
นั้นสัมพันธ์กับควำมวิปริตของตัวละครเอก นอร์แมน เบทส์ (Norman Bates) ผู้เป็นฆำตกร
ต่อเนื่องที่มีควำมขัดแย้งภำยในจิตใจที่เกี่ยวข้องกับมำรดำ Jacobs (2007, pp. 129134) ได้วิเครำะห์กำรตกแต่งภำยในของคฤหำสน์ตระกูลเบทส์ ด้วยแนวทำงจิตวิเครำะห์
ว่ำมีลักษณะที่ทำให้ดูประหลำดพิกลน่ำสยดสยอง ด้วยของโบรำณ ของเล่นเด็กและ
สัตว์สตัฟฟ์ ซึ่งกำรตกแต่งบ้ำนแบบนี้เป็นสัญลักษณ์ของจิตใจของตัวละครเอกชำยที่
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เป็นฆำตกรวิปริต กำรตกแต่งบ้ำนสื่อถึงกำรเจริญเติบโตในครรภ์ของมำรดำ กำรเจริญ
เติบโตผ่ำนวัยทำรก รวมถึงจิตใจอันป่ำเถื่อนของตัวละคร บ้ำนทั้งหลังเองก็มีลักษณะ
เหมือนหลุมศพมัมมี่ที่มีศพของมำรดำอยู่ชั้นใต้ดิน Jacobs (2007, pp. 134) ยังได้อ้ำง
ถึงบทวิจำรณ์ของ Slovak Žižek ว่ำคฤหำสน์ทั้งสำมชั้นของตระกูลเบทส์นี้เปรียบเสมือน
อิด (Id) อีโก้ (Ego) และ ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) ของตัวละคร1 กล่ำวคือชั้นใต้ดิน
คือ อิด [ซึ่งสื่อถึงควำมต้องกำรเบื้องลึก] ชั้นสองคือ ซุปเปอร์อีโก้ หรือแม่ของนอร์แมน
เบทส์ [ที่มำควบคุมพฤติกรรม] และชั้นบนติดกับพื้นแผ่นดินคือ อีโก้ [ตัวตนปกติที่คน
ภำยนอกเห็น] นอกจำกนี้ Žižek ยังเสนอว่ำตัวบ้ำนแบบวิคตอเรียโบรำณขัดแย้งชัดเจน
กับตัวโรงแรมแบบโมเดิร์นที่มีลักษณะเป็นกล่องๆ ซึ่งเป็นสถำปัตยกรรมที่มำกระตุ้น
ควำมบ้ำคลั่งของนอร์แมน เบทส์ที่ต้องอำศัยอยู่ท่ำมกลำงสถำนที่อันแตกต่ำงรุนแรง
เช่นนี้ ทั้งนี้ บทควำมเรื่องนี้ไม่ได้นำเสนอประเด็นเรื่องจิตวิเครำะห์อย่ำงลึกซึ้ง แต่
ผู้เขียนบทควำมยกตัวอย่ำงบทวิจำรณ์ ภำพยนตร์เรื่อง Psycho ข้ำงต้นเพื่อแสดงให้
เห็นว่ำภำพยนตร์ไทยสองเรื่องที่ผู้เขียนบทควำมเลือกมำศึกษำนี้ได้ใช้บ้ำนและห้อง
อันลึกลับในบ้ำนเพื่อสื่อควำมวิปริตในจิตใจของตัวละครเช่นเดียวกับภำพยนตร์ฮอลลีวูด
อย่ำงไรก็ตำม ผู้เขียนบทควำมไม่ได้หมำยควำมว่ำภำพยนตร์ไทยทั้งสองเรื่องสืบทอด
ขนบกำรใช้บ้ำนและห้องมำจำกภำพยนตร์ฮอลลีวูดมำทั้งหมด เพรำะบ้ำน ห้อง และ
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวของตัวละครในภำพยนตร์แต่ละเรื่องนั้นนำเสนอออกมำ
แตกต่ำงกัน
ทั้งภำพยนตร์เรื่อง ใคร...ในห้อง และ อวสานโลกสวย ล้วนแต่ดำเนินเรื่อง
ส่วนใหญ่อยู่ที่จุดสนใจในห้องนอนส่วนตัวของวัยรุ่นที่เป็นตัวเอก และบริเวณบ้ำนที่
1

Id, Ego และ Superego เป็นศัพท์เฉพำะทำงจิตวิทยำที่ ซิกมุนด์ ฟรอยด์
(Sigmund Freud) ใช้อธิบำยบุคลิกภำพของมนุษย์ Id คือ จิตไร้สำนึกที่เป็นควำมต้องกำร
ตำมแรงขับทำงกำยของมนุษย์ Id จะถูกควบคุมโดย Ego ซึ่งเชื่อมโยงกับโลกปกติภำยนอก
และอยู่คั่นกลำงระหว่ำง Id และ Superego ซึ่งหมำยถึง จิตไร้สำนึกที่มำคอยควบคุมพฤติกรรม
ของมนุษย์ให้เป็นไปตำมจริยธรรมที่บิดำมำรดำและสังคมคำดหวัง ดู Statt, D. A. (1998).
The Concise Dictionary of Psychology. London: New York, Routledge, p. 44, 68, 103104, 129.
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ห่ำงจำกสำยตำของผู้ใหญ่ หัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นว่ำ ฉำกเหล่ำนี้สัมพันธ์ทั้งกับสภำพ
จิตใจอันวิปริตของตัวละครสำคัญ และยังสื่อถึงปมปัญหำของกำรรับวัฒนธรรมป๊อบ
ญี่ปุ่นในสังคมไทยร่วมสมัย โดยเฉพำะควำมเป็นชำยแบบโอตำคุ
4.1 ใคร...ในห้อง (2553) พิษของวัฒนธรรมเจป๊อบต่อตัวตนของวัยรุ่น
ภำพยนตร์เรื่อง ใคร...ในห้อง นำเสนอภำพลักษณ์ของโอตำคุในแง่ลบผ่ำน
ตัวละครเอกที่ปิดตัวจำกสังคมไปเสพวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่น ไม่ใช่เพียงแค่เสพวัฒนธรรม
ดังกล่ำวอย่ำงหลงใหลเท่ำนั้น ภำพยนตร์ระบุว่ำตัวละครเอกมีบุคลิกภำพผิดปกติที่
เรียกว่ำ ‘ฮิคิโคโมริ’ (Hikikomori) Kremer and Hammond (2013, para. 1-34) รำยงำนว่ำ
อำกำรดังกล่ำวเกิดในหมู่วัยรุ่นชำยชำวญี่ปุ่น ชนชั้นกลำง อำยุประมำณ 15 ปี ที่
“ถอนตัว” (withdraw) ออกจำกสังคม แล้วอำศัยอยู่แต่ในห้องนอนของตนเอง ด้วย
เหตุผลคือควำมผิดหวังที่ส่งผลต่อจิตใจอย่ำงรุนแรง เช่น กำรศึกษำ ควำมรัก รวมทั้ง
ควำมกดดันจำกควำมคำดหวังของครอบครัวเรื่องควำมสำเร็จในชีวิต ชำยวัยรุ่นเหล่ำนี้
อำจมีปัญหำควำมรุนแรงและอำกำรทำงประสำท เช่น ย้ำคิดย้ำทำ ปัญหำนี้เป็นปัญหำ
ใหญ่ในสังคมญี่ปุ่น ซึ่งมีกำรสำรวจในปี ค.ศ.2010 [ปีเดียวกับที่ภำพยนตร์เรื่อง ใคร...
ในห้อง ออกฉำย] ว่ำมีผู้มีพฤติกรรมเช่นนี้ถึง 7 แสนคน ภำพยนตร์เรื่องใคร..ในห้อง มุ่ง
เสนอปัญหำจำกอำกำรดังกล่ำวนี้โดยตรง ข้อมูลจำกเว็บไซต์ Thaicinema เสนอว่ำ
ปรัชญำ ปิ่นแก้ว ผู้ผลิตภำพยนตร์เรื่องนี้ได้นำเค้ำโครงมำจำกเรื่องจริงที่บุตรชำยของ
แม่ค้ำที่เขำรู้จักนั้นขังตัวเองอยู่ในห้อง ทั้งนี้ ภำคภูมิ วงษ์จินดำ ผู้เขียนบทพบว่ำเป็น
เรื่องน่ำสนใจที่ปัญหำที่เหมือนจะเป็นปัญหำเฉพำะของสังคมญี่ปุ่นนั้นมีในประเทศไทย
ด้วยเช่นกัน จึงต้องกำรนำมำเสนอในรูปแบบภำพยนตร์
เนื้อเรื่องของภำพยนตร์เล่ำถึงต้น เด็กชำยวัยรุ่นที่มีอำกำรฮิคิโคโมริ ขังตัวเอง
อยู่ในห้องเพื่อเล่นเกมคอมพิวเตอร์และอ่ำนกำร์ตูนญี่ปุ่นเป็นเวลำหลำยปี เขำอำศัย
อยู่สองคนกับนิดำ มำรดำผู้มีอำชีพขำยซีดีภำพยนตร์เถื่อน ทุกคนที่พยำยำมสืบ
เรื่องรำวของเด็กชำยล้วนถูกฆำตกรรม อีกครอบครัวหนึ่งคือครอบครัวของป่ำน เด็กสำว
วัยเดียวกับต้น และอยู่บ้ำนตรงข้ำมกัน ป่ำนอยู่กับมำรดำของเธอเพียงสองคนเช่นกัน
ป่ำนออกจำกห้องไปไหนไม่ได้เพรำะเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรง ได้สนทนำทำงออนไลน์
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กับต้นเป็นระยะ ท้ำยเรื่อง ป่ำนเข้ำไปในบ้ำนของต้นและเห็นพ่อของต้นถูกนิดำฆ่ำตำย
ป่ำนเองก็ถูกฆ่ำเช่นกัน ภำพยนตร์ได้เฉลยปมในตอนจบว่ำ ต้นได้เสียชีวิตไปนำน
แล้ว นิดำผู้ทำใจไม่ได้จินตนำกำรว่ำลูกยังมีชีวิตอยู่ เธอได้เข้ำร่วมลัทธิที่สำมำรถ
สร้ำงสิ่งต่ำงๆ รวมทั้งต้นขึ้นมำจำกพลังจิตได้ แต่ต้นที่สร้ำงขึ้นมำใหม่นี้อยู่ในร่ำง
แปลกประหลำดน่ำกลัวและซ่อนตัวอยู่ในห้อง และแม่ของป่ำ นเองก็ได้ไปเข้ำลัทธิ
เดียวกันหลังลูกสำวเสียชีวิต อย่ำงไรก็ตำม ภำพยนตร์ได้ทิ้งปมน่ำสงสัยว่ำนิดำ
สำมำรถสร้ำงลูกขึ้นมำจำกพลังจิตได้สำเร็จจริงหรือไม่ เพรำะว่ำในเรื่องก็มีตัวละคร
อื่นๆ ที่ได้พบกับต้นและเห็นพลังจิตของนิดำเช่นกัน
ควำมสัมพันธ์ของตัวละครหลักในภำพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอผ่ำนตัวละคร
ผู้ชำยที่ไม่สำมำรถแสดงควำมเป็นชำยได้เต็มที่ สำมีของนิดำไม่ขยันและไม่หำงำนที่
ทำเงินได้ดี สนใจแต่กำรสตัฟฟ์สัตว์อยู่ในบ้ำน ต้นไม่ได้ตั้งใจเรียนเพื่อสำเร็จกำรศึกษำ
มีอนำคตที่ดีแบบชำยหนุ่มชนชั้นกลำงทั่วไป และยังมีบุคลิกภำพผิดปกติ นิดำจึงเป็น
ผู้หำเลี้ยงครอบครัวและดูแลต้น ส่วนครอบครัวของป่ำนนั้น แม่ลูกต้องได้รับควำม
เดือดร้อนทำงกำรเงินเพรำะพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว และแม่ตกงำน ควำมลำบำก
ดังกล่ำวจึงเกิดขึ้นเพรำะพ่อไม่ได้แสดงบทบำทของ “หัวหน้ำครอบครัว” อย่ำงไรก็ตำม
ปัญหำของวิกฤตควำมเป็นชำยในภำพยนตร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่ปัญหำของชนชั้นกลำง
ที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์ตำมอุดมคติเพรำะผู้ชำยไม่ทำหน้ำที่ แต่วัฒนธรรมแบบเจป๊อบ
เข้ำมำมีบทบำทสำคัญต่อกำรสร้ำงปมปัญหำของตัวละครวัยรุ่นในเรื่องด้วย
ในกรณีของต้น วัฒนธรรมเจป๊อบถูกนำเสนอให้เป็นปัญหำของสังคมไม่ต่ำง
จำกยำเสพติดหรือกำรคบเพื่อนเกเร เมื่อครอบครัวแตกแยก ต้นก็หันเข้ำหำกำรเล่นเกม
และอ่ำนกำร์ตูน และกลำยเป็นปัญหำใหญ่ที่ทำให้ต้นผิดปกติคือเป็นโรคฮิคิโคโมริ ไม่
ยอมออกจำกห้องมำตอนที่มีคนอยู่ ในตอนท้ำยเรื่องที่ต้นออกจำกห้องมำแล้วมีรูปร่ำง
หน้ำตำอันแปลกประหลำด ก็เป็นกำรนำเสนอภำพเหนือจริงให้เห็นว่ำกำรฝังตัวในเกม
และกำร์ตูนของต้นนั้นได้ทำให้ต้นสูญเสียควำมเป็นปกติไป ต้นไม่ได้เป็นแม้กระทั่ง
มนุษย์ปกติ จึงไม่อำจทำหน้ำที่ของผู้ชำยที่สังคมคำดหวังได้อีกต่อไป ส่วนป่ำนนั้น
เรื่องนำเสนอให้เป็นภูมิแพ้ออกจำกบ้ำนไม่ได้ ป่ำนต้องเสพแต่เจป๊อบอยู่ในห้องของ
ตนเองเช่นกัน ภำพสำคัญในตอนเริ่มเรื่องและกลำงเรื่องก่อนคลี่คลำยปมคือ ภำพป่ำน
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แต่งคอสเพลย์แบบกำร์ตูนญี่ปุ่นนั่งอยู่ในบ้ำนเตรียมตัวจะฆ่ำตัวตำยด้วยปัญหำทำง
บ้ำน รำวกับว่ำเธอต้องกำรจำกโลกปัจจุบันไปอยู่ในโลกแฟนตำซีที่เธอชื่นชอบ แต่ว่ำ
เสียงเหตุกำรณ์ฆำตกรรมจำกบ้ำนของต้นในฝั่งตรงข้ำมมำขัดจังหวะเสียก่อน ทั้งนี้
ในกรณีของป่ำน เจป๊อบถูกมองในแง่ลบเช่นเดียวกัน เห็นได้จำกในเรื่องมีฉำกที่ป่ำน
ออกไปพบแพทย์ เมื่อป่ำนนั่งรถและมองออกไปยังโลกภำยนอก ภำพที่ป่ำนเห็นคือ
ภำพคนแต่งตัวแบบคอสเพลย์ตำมตัวกำร์ตูน กรณีนี้อำจเป็นสัญลักษณ์ว่ำ ผู้ใหญ่เห็น
วัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่นเป็นเหมือนโรคที่อำจแพร่เชื้อให้วัยรุ่นไทยซึ่งมีควำมอ่อนแอ
ได้รับผลกระทบที่เลวร้ำยจำกวัฒนธรรมป๊อบได้ง่ำยๆ
พิษภัยจำกเจป๊อบได้รับกำรนำเสนออย่ำงเหนือจริงในครอบครัวของนิดำ
ภำพยนตร์ได้บอกใบ้ว่ำนิดำอยู่ในโลกจินตนำกำรซึ่งไม่ใช่โลกแห่งควำมจริง เพียงแต่
เป็นโลกที่สร้ำงขึ้นเลียนแบบควำมจริงเท่ำนั้น โดยให้นิดำทำอำชีพขำยซีดีภำพยนตร์
ที่เป็น “ของเถื่อน” ภำพและเสียงที่เสนอผ่ำนภำพยนตร์อย่ำงไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย
เปรียบเสมือนกำรรับรู้โลกของเธอที่ไม่ใช่โลก “ฉบับทำงกำร” ที่ได้รับกำรยอมรับของ
คนปกติทั่วไป แต่เป็นโลกที่ดำรงอยู่อย่ำงไม่ถูกต้อง โดยเฉพำะโลกในส่วนที่เหมือนว่ำ
ต้นยังมีชีวิตอยู่ นอกจำกนี้ เมื่อนิดำเป็นคนสร้ำงต้นขึ้นมำด้วยพลังจิต อำจพิจำรณำ
ห้องของต้นที่ปิดตำยว่ำเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงจิตใจของนิดำ บ้ำนของนิดำนำเสนอ
ควำมผิดปกติ ลึกลับสยองขวัญออกมำอย่ำงโจ่งแจ้งตั้งแต่ต้นเรื่อง เพรำะว่ำเป็นบ้ำน
ที่เต็มไปด้วยสัตว์สตัฟฟ์ที่พ่อของต้นทำไว้ บ้ำนหลังนี้จึงมีทั้งนัยที่สื่อควำมสยองขวัญ
ที่หลอกล่อให้คนดูเข้ำใจผิดว่ำเป็นภำพยนตร์ผี และสื่อถึงควำมวิปริตผิดปกติของ
จิตใจนิดำเองที่เสียสติจำกควำมตำยของบุตรชำยและควำมผิดหวังในพฤติกรรมของ
สำมี บ้ำนของนิดำนั้นมีลักษณะคล้ำยคลึงกับคฤหำสน์ตระกูลเบทส์ ใน Psycho2 ไม่
เพียงแต่กำรแต่งบ้ำนด้วยสัตว์สตัฟฟ์เท่ำนั้น แต่ต้นยังอำศัยอยู่บนชั้นสอง สื่อสำรกับ
2

มีผู้แสดงควำมเห็นประเด็นนี้ไว้ก่อนแล้ว เช่น ผู้วิจำรณ์ในนำมปำกกำ Wise
Kwai แสดงควำมเห็นไว้ว่ำ บรรยำกำศอันน่ำขยะแขยง (creepy) ในบ้ำนของนิดำ อำจจะ
เป็นกำรจงใจอ้ำงอิงถึงบ้ำนของนอร์แมน เบทส์ ก็ได้ (Wise Kwai, 2010) นอกจำกนี้ ผู้กำกับ
ยังเสนอว่ำตนได้รับแรงบันดำลใจจำกภำพยนตร์เรื่อง Psycho ในกำรสร้ำงเรื่อง ใคร...ในห้อง
ด้วย (Siamzone)
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ตัวละครอื่นๆ ด้วยกำรส่งกระดำษโน้ตลอดใต้ประตู เหมือนกับมำรดำของนอร์แมน
เบทส์ที่อำศัยอยู่ชั้นบนอย่ำงลึกลับให้ผู้ชมได้ยินเฉพำะเสียงพูดของเธอเท่ำนั้น หำก
มำรดำของนอร์แมน เบทส์ คือจิตไร้สำนึกที่หลอกหลอนและสร้ำงควำมขัดแย้งในใจ
ของนอร์แมน ร่ำงกำยอันเป็นปกติของต้นที่นิดำมองเห็นในตอนท้ำยเรื่องก็คือตัวแทน
ของควำมรู้สึกผิดของเธอที่ทำให้ลูกชำยเสียชีวิต และเป็นร่ำงจินตนำกำรของต้นใน
แบบที่เธออยำกให้เป็น
หลังจำกที่ต้นเสียชีวิตและนิดำได้พยำยำมใช้พลังจิตสร้ำงต้นขึ้นมำนั้น นิดำ
ก็หันมำเอำใจต้นที่สร้ำงขึ้นมำอย่ำงลึกลับนี้ โดยอนุญำตให้ไม่ต้องออกจำกห้อง ปล่อย
ให้เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ได้ตำมสบำย อีกทั้งยังซื้อนิตยสำรกำร์ตูนญี่ปุ่นที่ต้นชอบมำ
ให้อีกด้วย แม้ว่ำนิดำจะไม่ได้เคยแกะหนังสือกำร์ตูนของต้นออกอ่ำนเลย กล่ำวได้ว่ำ
แม้เจป๊อบที่ต้นเสพจะอยู่ใกล้ตัวนิดำ แต่นิดำก็ไม่เคยรู้จักวัฒนธรรมเหล่ำนี้อย่ำงจริงจัง
และแสดงให้เห็นว่ำในเรื่องนั้น นิดำหมกมุ่นกับกำรเอำใจต้นโดยไม่ได้ตระหนักว่ำ
เจป๊อบจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อลูกชำยของเธออย่ำงไร กำรหลอกตัวเองว่ำลูกชำย
ยังมีชีวิตอยู่ทำให้เธอขำดสติ เอำอกเอำใจลูกชำยไม่มีที่สิ้นสุด โดยไม่ตระหนักถึง
พิษภัยของวัฒนธรรมป๊อบที่บุตรชำยเนรมิตของเธอเสพ และภำพยนตร์ก็เสนอภำพ
เหนือจริงของพิษภัยของเจป๊อบโดยทำให้ต้นที่นิดำสร้ำงขึ้นนี้บริโภคเจป๊อบเกินขนำด
จนกลำยร่ำงเป็นอมนุษย์ที่พิกลพิกำร แต่ควำมเสียสติของนิดำก็ทำให้เธอยังคงมอง
ไม่เห็นควำมพิกลพิกำรของร่ำงกำยลูก แต่กลับสุขใจกับจินตนำกำรว่ำลูกยังมีชีวิตอยู่
และมองเห็นร่ำงกำยลูกว่ำยังเป็นเหมือนคนปกติในตอนท้ำยเรื่อง
ในมุมมองของภำพยนตร์นั้น เจป๊อบเป็นดุจสำรเสพติดที่หำกเสพมำกเกินไป
ย่อมทำลำยร่ำงกำย จิตใจ และในกรณีนี้คือตัวตนแบบมนุษย์ปกติ โดยที่ผู้ใหญ่คือแม่
ไม่อำจสังเกตเห็นกำรบ่อนทำลำยนี้ได้ ในภำพยนตร์เรื่องนี้ ห้องส่วนตัวที่ผู้ใหญ่มอง
เข้ำไปไม่เห็น รู้เพียงแต่ว่ำบุตรหลำน ‘อ่ำนกำร์ตูนญี่ปุ่น เล่นเกมคอมพิวเตอร์’ ไม่ออกมำ
เรียนหนังสือหรือใช้ชีวิตในสังคม จึงมีควำมลึกลับน่ำกลัว ไม่ใช่ในเชิงไสยศำสตร์และจิต
วิญญำณ แต่เป็นควำมวิตกกังวลต่ออนำคตที่ดีคือ กำรตั้งใจออกไปเรียนหนังสือ มีงำน
ทำ มีครอบครัวสมบูรณ์อย่ำงผู้ชำยทั่วไป ซึ่งจะถูกทำลำยด้วยกำรหมกมุ่นในกำรบริโภค
วัฒนธรรมต่ำงชำติ ซึ่งแพร่เข้ำมำในชีวิตของวัยรุ่นไทยอย่ำงเงียบๆ
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4.2 อวสานโลกสวย (2559) เจป๊อบที่เป็นบ่อเกิดของความอามหิต
อวสานโลกสวย เล่ำเรื่องของก้อย เด็กสำวที่ถูก แม่เลี้ยงใช้แรงงำนอย่ำง
ทำรุณ ก้อยได้เข้ำสู่วงกำรแต่งกำยคอสเพลย์และมีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ต เพื่อนที่แต่ง
คอสเพลย์ด้วยกันอิจฉำก้อยจึงล่อลวงให้เธอถูกข่มขืน ก้อยแค้นใจมำก ต่อมำเธอฆ่ำ
แม่เลี้ยงของตัวเองตำย เปลี่ยนชื่อเป็นเกรซ และตกลงเป็นคู่รักของเด็กหนุ่มโอตำคุ
ชื่อแจ็ค เกรซและแจ็คไปลักพำตัวเอแคลร์ผู้มีชื่อเสียงในอินเทอร์เน็ตในฐำนะเน็ตไอดอล
และเพื่อนสำวของเอแคลร์คือเปิ้ลผู้เขียนนิยำยออนไลน์ให้เอแคลร์เป็นนำงเอก แจ็ค
ได้ข่มขืนเอแคลร์โดยที่เกรซบันทึกภำพไว้ ในขณะที่เกรซทรมำนเอแคลร์ด้วยวิธีกำร
วิปริตต่ำงๆ รวมถึงบันทึกภำพกำรทรมำนต่ำงๆ ไว้แล้วเผยแพร่ถ่ำยทอดสดในโลก
ออนไลน์ ในระหว่ำงกำรทรมำน เกรซได้พูดกระตุ้นให้เอแคลร์เคียดแค้นที่ถูกแจ็คข่มขืน
และทำให้เอแคลร์ลงมือฆ่ำแจ็ค ในที่สุดเอแคลร์และเปิ้ลก็ลุกขึ้นสู้แต่ถูกฆ่ำตำย เกรซ
หนีรอดไปได้และกลำยเป็นเน็ตไอดอลที่มีชื่อเสียงเพรำะว่ำสังคมออนไลน์ชื่นชอบใน
ควำมสวยและโหดร้ำยของเธอ
กำรแต่งคอสเพลย์ (Cosplay/ Costume Play) นั้นเป็นวัฒนธรรมป๊อบของ
ญี่ปุ่นที่เผยแพร่ไปทั่วโลก Hale (2014, p. 8) อธิบำยว่ำคอสเพลย์มีควำมหมำยดังนี้
Cosplay is a portmanteau that joins the words
"costume" and "play." The term describes a performative
action in which on dons a costume and/or accessories
and manipulates his or her posture, gesture, and language
in order to generate meaningful correspondences and
contrasts between a given body and a set of texts from
which it is modeled and made to relate.
คำว่ำคอสเพลย์เป็ นคำที่รวมคำว่ำ คอสตูม [เครื่อง
แต่งกำย] และ เพลย์ [เล่น] เข้ำด้วยกัน คำนี้อธิบำยกำรแสดง
โดยแต่งกำยหรือสวมเครื่องประดับที่มำกำหนดกิริยำท่ำทำง
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และภำษำของผู้ที่แต่ งกำยเอง อันเป็นกำรสื่อควำมหมำยถึ ง
ควำมหมำยที่ทั้งไปในทำงเดียวกันและขัดแย้งกับตัวบทที่เป็น
ต้นแบบของกำรแต่งกำยนั้น (แปลโดยผู้เขียนบทควำม)
กำรแต่งกำยคอสเพลย์นั้นเป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่น Ito and Crutcher (2014, p. 47)
เสนอว่ำกำรแต่งคอสเพลย์ที่มีกำรแสดงบทบำทสมมติและข้ำมเพศได้นั้นมีที่มำจำก
ละครคำบูกิในอดีต ส่วนในปัจจุบันกำรแต่งคอสเพลย์ตำมตัวกำร์ตูนนั้นเป็นกิจกรรม
ที่นิยมในงำนรวมตัวของโอตำคุ แม้ว่ำกำรแต่งคอสเพลย์จะเผยแพร่ไปทั่วโลกและมี
ชื่อเสียงมำเป็นระยะเวลำหนึ่งแม้แต่ในโลกตะวันตก อย่ำงเช่นงำนของ Hale ที่สัมภำษณ์
นักแต่งคอสเพลย์ในสหรัฐอเมริกำ แต่ว่ำวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็ยังเป็นตัวแทนที่สำคัญและ
เห็นได้ชัดของวัฒนธรรมย่อยแขนงดังกล่ำว
ในภำพยนตร์เรื่อง อวสานโลกสวย กิจกรรมคอสเพลย์เป็นจุดเชื่อมโยง
ตัวละครเข้ำด้วยกันและเป็นกิจกรรมที่ขมวดปมหลักของเรื่อง ก้อยได้มีชื่อเสียงใน
อินเทอร์เน็ตก็เพรำะแต่งคอสเพลย์ เธอถูกเพื่อนในวงกำรคอสเพลย์หักหลัง จึง
เคียดแค้นใจและเริ่มมีอำกำรวิปริต เธอยอมมีสัมพันธ์ทำงเพศกับแจ็คและเป็นแฟนแจ็ค
ก็เพื่ออำศัยควำมสำมำรถในทำงคอมพิวเตอร์เพื่อแก้แค้น ภำพยนตร์แสดงให้เห็นว่ำ
บทเข้ำพระเข้ำนำงของแจ็คและเกรซนั้นเกิดขึ้นเมื่อเกรซแต่งคอสเพลย์เป็นตัวกำร์ตูน
ที่แจ็คชื่นชอบ หำกพิจำรณำในแง่มุมนี้ กิจกรรมกำรแต่งคอสเพลย์ถูกนำเสนอให้เป็น
ประตูไปสู่ควำมวิปริตของเกรซ เป็นโอกำสให้เกรซมีตัวตนสมมติที่แตกต่ำง หลีกหนี
ไปจำกโลกของควำมเป็นจริง และเป็นตัวตนที่โหดร้ำยอำมหิตวิปริต และในตอนท้ำย
เมื่อเกรซมีชื่อเสียง ภำพยนตร์ก็นำเสนอว่ำ ควำมวิปริตนี้สำมำรถส่งต่อให้เยำวชนคน
อื่นๆ ในสังคมไทยได้ โดยผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ตด้วย
อีกสำเหตุหนึ่งคือวัฒนธรรมย่อยของกำรเป็นเน็ตไอดอล Lukacs (2015,
pp. 487-488) อธิบำยลักษณะของเน็ตไอดอลไว้ว่ำ เป็นหญิงสำวที่นำเสนอหน้ำตำ
และบุคลิกน่ำรัก (cute) ในแนวทำงของวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่น เน็ตไอดอลเป็นงำนที่
ไม่ได้รับค่ำแรง แต่ ผู้ที่เป็นเน็ตไอดอลจะพยำยำมสร้ำงชื่อเสียงผ่ำน “ฐำนแฟนคลับ”
(fan base) ของตนเอง เพื่อนำไปสู่กำรประกอบอำชีพที่ได้รับเงินในภำยหลัง ทั้งนี้
วัฒนธรรมของเน็ตไอดอลในญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในโลกออนไลน์ช่วงปลำยทศวรรษ 1990
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ถึงทศวรรษ 2000 วัฒนธรรมย่อยของเน็ตไอดอลในอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทำงสำคัญของ
โศกนำฏกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมวิปริตของเกรซ เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นจำกควำมริษยำ
ของเกรซที่มีต่อเอแคลร์ ซึ่งในภำพยนตร์ไม่ได้บอกชัดเจนว่ำเป็นเพรำะเหตุใด แต่อำจ
วิเครำะห์ได้ว่ำเป็นเพรำะว่ำในขณะที่เกรซสำมำรถมีชื่อเสียงได้ก็ต่อเมื่อแต่งกำยคอสเพลย์
ซึ่งเป็นตัวตนสมมติที่สวมบทบำทเป็นตัวละครในจินตนำกำร เอแคลร์สำมำรถมีชื่อเสียง
ได้จำกกำรเป็นเน็ตไอดอลที่ถ่ำยทอดชีวิตประจำวันของตัวเอง และตัวตนของเอแคลร์
ก็ได้รับกำรนำเสนอให้สมบูรณ์แบบน่ำชื่นชอบยิ่งขึ้นไปอีกจำกกำรที่เปิ้ลเขียนแฟน
ฟิคชั่น (fanfiction) หรือนวนิยำยที่สร้ำงตัวละครจำกบุคคลมีชื่อเสียงหรือตัวละครใน
วรรณกรรม/กำร์ตูน/เกม โดยให้เอแคลร์เป็นตัวเอก กำรเผยแพร่เรื่องรำวของเอแคลร์
ทำงอินเทอร์เน็ตเป็นโอกำสให้เกรซได้เรียนรู้เรื่องรำวของเอแคลร์และเปรียบเทียบกับ
ชีวิตของเธอเอง ควำมแตกต่ำงของชีวิตที่เป็นสุขและเป็นที่ชื่นชอบของเอแคลร์ ซึ่ง
ตรงกันข้ำมกับชีวิตอันน่ำหดหู่และต้องซ่อนตัวภำยใต้กำรแต่งคอสเพลย์ และจบลง
ด้วยกำรถูกทำร้ำยของเกรซ น่ำจะเป็นกำรกระตุ้นควำมริษยำของเกรซให้ไปถึงจุด
ของควำมวิปริตบ้ำคลั่งจนเกรซคิดจับเอแคลร์มำทรมำน นอกจำกนี้ กำร “อัพเดท”
ชีวิตประจำวันของเอแคลร์เป็นประจำเพื่อสร้ำงฐำนแฟนคลับ ก็เป็นช่องทำงให้แจ็ค
สำมำรถสืบค้นที่อยู่และรูปแบบกำรดำเนินชีวิตประจำวันของเอแคลร์จนสำมำรถไป
ลักพำตัวเอแคลร์มำได้ ในมุมมองที่ภำพยนตร์นำเสนอนั้น อินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรม
เน็ตไอดอลจึงสำมำรถนำภัยมำสู่ตัวเรำได้อย่ำงที่เอแคลร์ประสบ
เมื่อโครงเรื่องหลักวำงอยู่บนปมขัดแย้งระหว่ำงเกรซและเอแคลร์ บทบำท
อันโดดเด่นของตัวละครหญิงโดยเฉพำะเกรซก็กระทบต่อควำมเป็นชำยของแจ็คในแง่
ลบเป็นอย่ำงมำก แม้ว่ำแจ็คจะมีควำมสำมำรถทำงคอมพิวเตอร์ ได้ใช้ควำมสำมำรถ
ของตนในกำรค้นหำและลักพำตัวเอแคลร์มำได้เป็นผลสำเร็จ แต่ภำพยนตร์ได้นำเสนอ
วิกฤตควำมเป็นชำยแบบโอตำคุผ่ำนตัวละครแจ็ค โดยแสดงให้เห็นว่ำแจ็คไม่มีอำนำจ
เป็นผู้นำ แต่กลับกระทำเรื่องอำมหิตต่ำงๆ เพียงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของเกรซ
ประเด็นนี้เห็นได้จำกฉำกต่ำงๆ ที่แจ็คได้แสดงควำมเป็นชำยของตนผ่ำนกำรมีเพศ
สัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของแจ็คกับเกรซเกิดขึ้นหลังจำกแจ็คพยำยำมปลุกปล้ำ
เกรซ เกรซต่อสู้และหนีไปได้ ต่อมำเกรซฆ่ำแม่เลี้ยงของตนตำย จึงเรียกแจ็คมำช่วยเหลือ
เกรซยอมตกลงเป็นแฟนแจ็คโดยมีเงื่อนไขว่ำแจ็คต้องเป็นผู้ช่วยของตน และทั้งสองก็
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มีเพศสัมพันธ์กัน กำร ‘ได้นำง’ ของแจ็คในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงกำรที่ผู้ชำย ‘ได้’
เพรำะมีควำมเหนือกว่ำในควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจระหว่ำงเพศ แต่เป็นกำรตกลง
แลกเปลี่ยนที่ผู้หญิงเองก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกัน และยังเป็นผู้เสนอข้อตกลงด้วย
เพศสัมพันธ์ครั้งต่อมำเกิดขึ้นเมื่อเกรซต้องกำรเอำใจแจ็ ค ด้วยกำรแต่งคอสเพลย์
แบบที่แจ็คชื่นชอบ เพศสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นควำมพยำยำมของเกรซที่จะเอำชนะควำม
หลงใหลใฝ่ฝันของแจ็คที่ชื่นชอบเอแคลร์ผู้ที่เกรซริษยำ เพศสัมพันธ์ดังกล่ำวจึงเป็น
กำรแข่งขันของเกรซกับภำพเอแคลร์ในจินตนำกำรของทั้งเกรซและแจ็ค (ฉำกที่เป็นที่
กล่ำวขวัญ คือฉำกที่แจ็คทำอัตถกำมกิริยำโดยดูคลิปวิดีโอของเอแคลร์ ไปด้วยนั้นอำจ
เป็นกำรยั่วล้อกับชื่อเล่นของแจ็ค ที่คล้ำยกับคำสแลง Jack off ซึ่งเป็นกำรนำเสนอ
ควำมไม่เอำไหนของแจ็คที่ไม่สำมำรถมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสำวที่ตนชอบได้ ได้แต่
ช่วยเหลือตนเอง) เพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ำยของแจ็ค คือกำรข่มขืนเอแคลร์หลังจำกที่
เกรซและแจ็คจับตัวเธอมำ กำรข่มขืนครั้งนี้มีเกรซคอยเฝ้ำดูและถ่ำยวิดีโอบันทึกภำพ
ไว้ด้วยควำมสะใจ เพศสัมพันธ์ของแจ็คครั้งนี้จึงเป็นกำรตอบสนองควำมพึงพอใจของ
เกรซ ผู้มีอำนำจสูงสุดในกำรควบคุม ‘กำรแสดง’ ครั้งนี้ของแจ็ค หำกกำรมีเพศสัมพันธ์
ของแจ็คคือกำรแสดงออกถึงควำมเป็นชำยของแจ็คทั้งในเชิงเพศสถำนะและเพศวิถี
(gender and sexuality) ควำมเป็นชำยของแจ็คนั้นไม่สำมำรถครอบงำและแสดง
ควำมเหนือกว่ำหญิงสำวอันวิปริตอย่ำงเกรซได้เลย แม้กระทั่งจุดจบของแจ็คยังถูกฆ่ำ
โดยเอแคลร์ (ที่ถูกยั่วยุโดยเกรซเพื่อถ่ำยคลิป) เพื่อแก้แค้นที่ถูกข่มขืน กล่ำวได้ว่ำ
แม้ผู้หญิงที่ถูกจับตัวมำอยู่ในสภำพที่ไร้อำนำจที่สุดในเรื่องก็ยังสำมำรถจะฆ่ำแจ็คได้
อย่ำงง่ำยดำย
ห้องนอนของวัยรุ่นในภำพยนตร์เรื่องนี้ใช้เป็นฉำกสำคัญของเรื่อง ที่แสดง
ให้เห็นควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจของตัวละครในแต่ละฉำก ตั้งแต่ห้องนอนของก้อยที่
ฆ่ำแม่เลี้ยงตำยและร่วมเพศกับแจ็คต่อหน้ำศพ ห้องนอนของเอแคลร์ซึ่งแจ็คและเกรซ
บุกเข้ำไปรื้อค้นข้ำวของ ห้องคอมพิวเตอร์ของแจ็คที่ใช้วำงแผนและทรมำนเอแคลร์
กับเพื่อน รวมถึงห้องนอนอีกห้องในบ้ำนของแจ็ค ที่เกรซลอบใช้ทรมำนเอแคลร์และ
เปิ้ลโดยที่แจ็คไม่รู้ ซึ่งเป็นห้องที่แจ็คเข้ำมำพบเอแคลร์ถูกทรมำน และถูกเอแคลร์
ฆ่ำตำย หำกใช้กรอบคิดเช่นเดียวกับที่ใช้วิจำรณ์เรื่อง Psycho และ ใคร...ในห้อง ห้องนอน
ของเอแคลร์ที่สวยงำมเป็นระเบียบเรียบร้อย เต็มไปด้วยของใช้สีชมพู นั้นคือ ซุปเปอร์อีโก้
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ของเกรซที่แสดงควำมเป็นหญิงที่ถูกต้องตำมขนบ เรื่องดำเนินไปโดยให้เกรซฆ่ำแม่
ของเอแคลร์และขึ้นไปรื้อค้นข้ำวของในห้องเอแคลร์ เอแคลร์ที่ไม่รู้มำก่อนว่ำมีผู้บุกรุกก็
บ่น เข้ำใจผิดว่ำแม่มำรื้อห้อง ฉำกนี้อำจมองเป็นสัญลักษณ์ว่ำเกรซได้ทำลำยควำม
เป็นหญิงแบบเดิมที่รู้ผิดชอบชั่วดีในใจตนไปหมดแล้ว ห้องนอนของก้อยคือ อีโก้ ซึ่ง
เป็นจุดพลิกผันที่อยู่ตรงกลำงระหว่ำงควำมวิปริตที่ก้อยเก็บกดไว้ภำยในใจและระบำย
ออกมำด้วยควำมรุนแรงเมื่อเปลี่ยนชื่อเป็นเกรซ และเห็นได้ชัดว่ำห้องนอนของแจ็ค
ทั้งสองห้องคือ อิด หรือจิตไร้สำนึกฝ่ำยต่ำของเกรซที่ใช้ ทรมำนเหยื่อ นอกจำกนี้
กำรที่เกรซย้ำยมำทรมำนเอแคลร์และเปิ้ลในอีกห้องของบ้ำนแจ็ค คือกำรเลี่ยงออกมำ
จำกห้องของแจ็ ค และไปหำพื้นที่ที่ตนจะแสดงอำนำจเหนือเหยื่อออกมำได้เต็มที่
หลบไปจำกสำยตำของแจ็ค แจ็คตำยในห้องดังกล่ำวเพรำะเป็นพื้นที่ที่เขำไร้อำนำจ
โดยสิ้นเชิง ฉำกไคลแม็กซ์ที่เอแคลร์พยำยำมวิ่งหนีและเปิ้ลถึงกับพยำยำมปีนกำแพง
หลบหนีไปจำกบ้ำนของแจ็ค ก็คือกำรที่เหยื่อหลบไปจำกพื้นที่อันเป็นสัญลักษณ์ของ
จิตใจฝ่ำยต่ำของเกรซ
ที่สำคัญ หำกวำงเหตุกำรณ์นี้ในบริบทของกำรรับวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่นใน
สังคมไทย เมื่อพิจำรณำว่ำเหตุร้ำยต่ำงๆ ในเรื่องล้วนแต่เกิดขึ้นในห้องนอนซึ่งเป็น
ห้องส่วนตัวของแจ็ค เอแคลร์ และเกรซ อำจมองได้ว่ำ เมื่อวัยรุ่นอยู่ในห้องส่วนตัวที่
ซ่อนจำกสำยตำผู้ใหญ่ วัยรุ่นได้ลอบเข้ำไปสู่โลกอันตรำยจำกวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่น
และนำไปสู่ควำมวิปริตบ้ำคลั่งรวมถึงโศกนำฏกรรมในตอนท้ำยเรื่อง ห้องนอนของ
วัยรุ่นคือพื้นที่ลึกลับน่ำกลัวและสำมำรถทำลำยชีวิตของวัยรุ่นได้ในสำยตำผู้ใหญ่ซึ่ง
ไม่สำมำรถมองทะลุไปถึงกำรใช้สื่อและกิจกรรมในห้องนอนของบุตรหลำน
เหตุใดกำรรับวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่นของวัยรุ่นจึงสัมพันธ์กับวิกฤตของควำม
เป็นชำย พิจำรณำจำกภำพยนตร์ทั้งสองเรื่อง จะเห็นว่ำภำพยนตร์ทั้งสองเรื่องล้วน
มองวัฒนธรรมญี่ปุ่นว่ำเป็นเหมือนยำเสพติด กำรพนัน และกิจกรรมเลวร้ำยทั้งหลำย
ของวัยรุ่น แต่ภำพยนตร์นำเสนอผลกระทบต่อวัยรุ่นหญิงและวัยรุ่นชำยแตกต่ำงกัน
ในภำพยนตร์ วัยรุ่นชำยมีอิสระในกำรเข้ำถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นมำกกว่ำวัยรุ่นหญิง
ภำพยนตร์ทั้งสองเรื่องเสนอว่ำ ในขณะที่กำรเข้ำถึงวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่นของผู้หญิง
เป็นเรื่องต้องห้ำมรุนแรง เพรำะเพียงแค่เข้ำไป ‘ยุ่งเกี่ยว’ ก็อำจป่วยและเสียชีวิตอย่ำง
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กรณีของป่ำน หรือวิปริตเสียคนอย่ำงกรณีของเกรซ แต่กำรเข้ำถึงวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่น
ของผู้ชำยเป็นเรื่องธรรมดำ (เหมือนผู้ชำยดื่มเหล้ำ สูบบุหรี่) หำกไม่เสพมำกเกินไป
ภำพยนตร์ทั้งสองเรื่องก็ล้วนเสนอภำพวัยรุ่นชำยที่เสพวัฒนธรรมป๊อบมำกเกินไป
อย่ำงในกรณีของต้น ที่หมกมุ่นจน (ถูกเข้ำใจว่ำ) เป็นโรคฮิคิโคโมริ หรือกรณีของแจ็ค
ซึ่งถูกวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่น (ที่นำเสนอผ่ำนตัวละครเกรซ) ครอบงำจนถูกชักนำให้ไป
ทำเรื่องชั่วร้ำยและเสียชีวิต ในขณะที่วัยรุ่นหญิงถูกนำเสนอว่ำมีควำมผิดปกติมำแต่
ต้นอยู่แล้ว ไม่ว่ำจำกควำมเจ็บป่วย ปัญหำครอบครัว และจิตใจวิปริต วัยรุ่นชำยถูก
นำเสนอในลักษณะคนปกติที่ ‘เสพ’ วัฒนธรรมเกินขนำดจนผิดปกติ ด้อยสมรรถภำพ
และไม่สำมำรถทำหน้ำที่ผู้ชำยที่สังคมคำดหวังได้ วิกฤตควำมเป็นชำยจึงถูกเสนอให้
เป็นควำมเสื่อมถอยของครอบครัวและสังคม

5. สรุปและอภิปราย
นักวัฒนธรรมศึกษำบำงคนมองว่ำกำรเสพวัฒนธรรมป๊อบญี่ปุ่นของประเทศ
ในเอเชียนั้นเป็นประสบกำรณ์ร่วมของภำวะสมัยใหม่ที่แตกต่ำงไปจำกตะวันตก กำร
เสพวัฒนธรรมดังกล่ำวนี้จึงไม่ใช่เรื่องไร้สำระไปเสียทีเดียวนัก ในบทนำของหนังสือ
รวมบทควำมเกี่ยวกับกำรเสพละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นข้ำมชำติในเอเชีย Iwabuchi ผู้เป็น
บรรณำธิกำรได้เสนอว่ำ แม้ควำมเป็นสมัยใหม่แบบตะวันตกทำงด้ำน “กำรเมือง
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และกำรทหำร” จะแผ่ขยำยไปทั่วโลก แต่ว่ำประสบกำรณ์ของ
สภำวะสมัยใหม่ในเอเชียนั้นแตกต่ำงออกไปจำกประเทศตะวันตก สังคมเอเชียในแต่
ละประเทศนั้นมีประสบกำรณ์ต่อกำรเป็นสมัยใหม่ที่คล้ำยคลึงกันทั้งในด้ำน “กำรกลำย
เป็นเมือง ควำมเป็นสมัยใหม่ และโลกำภิวัตน์ ” ละครโทรทัศน์ของญี่ปุ่นจึงสำมำรถ
สะท้อนประสบกำรณ์ของควำมทันสมัยที่สำมำรถเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
ได้ในลักษณะที่ไม่อำจพบในวัฒนธรรมป๊อบจำกสื่อตะวันตก (Iwabuchi, 2004: pp. 2-3)
ดังนั้น รสนิยมในกำรเสพวัฒนธรรมเอเชียอย่ำงญี่ปุ่นและเกำหลีของวัยรุ่นไทยจึงอำจ
ไม่ได้เกิดขึ้นจำกควำมบังเอิญ แต่เป็นกำรตอบสนองต่อพัฒนำกำรของประเทศไทยสู่
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ภำวะสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันที่สื่อสำรมวลชนที่ทันสมัยทำให้เพื่อนบ้ำนเอเชียด้วยกัน
เป็นที่สนใจมำกเป็นพิเศษ
แม้ว่ำภำพยนตร์จะเป็นวัฒนธรรมวัยรุ่นที่มีกลุ่มเป้ำหมำยผู้ชมเป็นเยำวชน
แต่ภำพยนตร์ไทยทั้งสองเรื่องก็เลือกจะมองสภำวะควำมเป็นสมัยใหม่แบบเอเชียนี้
ด้วยสำยตำที่หวำดระแวงต่อวัฒนธรรมแปลกปลอม และแม้ว่ำควำมคล้ำยคลึงและ
ประสบกำรณ์ร่วมภำยในสังคมเมืองของประเทศในเอเชียจะเป็นสำเหตุหลักของกำร
ขยำยตัวของวัฒนธรรมป๊อบข้ำมชำติอย่ำงเจป๊อบ แต่ภำพยนตร์ทั้งสองก็เลือกเอำ
วัฒนธรรมที่มีภำพลักษณ์เข้ำใจยำกอย่ำงคอสเพลย์และมีภำพตำยตัวในแง่ลบอย่ำง
โอตำคุมำนำเสนอ และเสนอด้วยภำพลบที่ขยำยใหญ่จนทำให้วัยรุ่นดูอ่อนแอและ
วิปริตในกระแสของเจป๊อบ ในมุมมองของภำพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้ กระแสวัฒนธรรม
เอเชียร่วมสมัยจึงไม่ใช่เรื่องปกติของควำมเป็นสมัยใหม่ แต่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่
อันตรำย แม้วัฒนธรรมจะมีลักษณะไหลเวียนข้ำมชำติมำแต่ไหนแต่ไร แต่ในตัวบท
ทั้งสอง วัฒนธรรมเอเชียยังถูกมองในกรอบของกำรแบ่งเป็นวัฒนธรรมประจำชำติ
กับวัฒนธรรมต่ำงชำติ โดยที่วัฒนธรรมต่ำงชำติมีควำมเป็นอื่นที่ไม่น่ำไว้ใจ
กำรที่ภำพยนตร์ทั้งสองล้วนมีตัวละครชำยวัยรุ่นที่เป็นโอตำคุก็เป็นประเด็น
ที่น่ำสนใจ เพรำะว่ำปกติแล้วในภำวะสมัยใหม่และโลกำภิวัตน์นั้น ผู้หญิงจะถูกวิพำกษ์
มำกกว่ำ เช่น รับวัฒนธรรมต่ำงชำติและไม่รักนวลสงวนตัว หรือว่ำกำรหลงใหลดำรำ
นักร้องต่ำงชำติทำให้เสียภำพลักษณ์ของชำติไทย แต่ภำพยนตร์ทั้งสองเรื่องกลับเลือก
นำเสนอปัญหำ (“วิกฤต”) ของควำมเป็นชำยของวัยรุ่นควบคู่กันไปด้วย ปัญหำดังกล่ำว
นี้ถูกนำเสนอในภำวะของควำมเป็นสมัยใหม่ ที่ผู้ชำยไม่ได้สัมพันธ์กับชำติในแง่ของ
กำรเป็นนักรบปกป้องประเทศชำติ แต่ว่ำมีบทบำทสำคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจ เป็น
ผู้สร้ำงครอบครัวที่สมบูรณ์และเป็นกำลังสำคัญของชำติ ในกรณีนี้กำรหมกมุ่นใน
วัฒนธรรมต่ำงชำติ ทำให้ผู้ชำยไร้สมรรถภำพ กลำยเป็นโอตำคุแบบขนบที่ไม่สำมำรถ
เข้ำสังคมตำมปกติ ควำมเป็นสมัยใหม่จำกวัฒนธรรมเอเชียในภำพยนตร์ทั้งสองจึง
สะท้อนผ่ำนวิกฤตของควำมเป็นชำยที่ปรำกฏในเรื่อง
อย่ำงไรก็ตำม วัยรุ่นในภำพยนตร์ทั้งสองเรื่องเป็นวัยรุ่นชนชั้นกลำง ซึ่งเป็น
คนกลุ่มใหญ่ที่สุดในกำรรับวัฒนธรรมเจป๊อบ ดังที่ Siriyuvasak (2004, pp. 195-196)
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กล่ำวไว้ว่ำวัยรุ่นชนชั้นกลำงเป็นคนกลุ่มใหญ่ อยู่ในครอบครัวที่ร่ำรวยมีกำลังซื้อพอที่
จะบริโภคสินค้ำเจป๊อบ และนำมำเป็นเครื่องมื อในกำรสร้ำงอัตลักษณ์สมัยใหม่ ของ
วัยรุ่นที่มีเสรีภำพพอที่จะต่อต้ำนกำรควบคุมจำกรัฐบำลได้ ดังนั้น ถึงแม้ว่ำกำรใช้
วัฒนธรรมเจป๊อบของวัยรุ่นชนชั้นกลำงเพศชำยในภำพยนตร์ทั้งสองเรื่องจะจบลง
ด้วยโศกนำฏกรรม แต่ในแง่ของควำมสัมพันธ์เชิงอำนำจระหว่ำงวัยรุ่นกับผู้ใหญ่และ
สังคมนั้น นับได้ว่ำเจป๊อบเป็นเครื่องมือที่วัยรุ่นใช้ต่อต้ำนขนบควำมเป็นชำยแบบชนชั้น
กลำงของครอบครัวและสังคมได้เช่นกัน แม้จะเป็นเครื่องมือที่ “เป็นพิษ” ในมุมมองของ
ภำพยนตร์ ก็ ตำม แต่ สิ่ งที่ ภำพยนตร์ หลี กเลี่ ยงไม่ ได้ และได้ น ำเสนอออกมำก็ คื อ
วัฒนธรรมบันเทิงเหล่ำนี้มีแนวโน้มที่จะเสริมพลังให้แก่วัยรุ่นที่ขบถและโต้แย้งต่อ
ควำมคำดหวังของสังคมมำกกว่ำจะเป็นเพียงเรื่องสนุกไร้สำระของเยำวชน
ประเด็นสุดท้ำยคือสถำบันครอบครัวที่นำเสนอผ่ำนควำมเลวร้ำยที่เกิดขึ้น
ในห้องส่วนตัวของวัยรุ่น หรือในบ้ำนที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ หรือในระหว่ำงเล่นอินเทอร์เน็ต
สื่อสมัยใหม่อย่ำงอินเทอร์เน็ตถูกนำเสนอให้เป็นสื่อที่นำภัยมำสู่สถำบันครอบครัว
เพรำะอินเทอร์เน็ตสำมำรถเปิดโลกควำมบันเทิงและวัฒนธรรมต่ำงชำติให้กับวัยรุ่น
ได้ วัยรุ่นจึงไม่ออกมำทำกิจกรรมผ่อนคลำยต่ำงๆ ร่วมกับสมำชิกในครอบครัวหรือ
แม้แต่เพื่อนฝูงอีกต่อไป วัยรุ่นที่เก็บตัวอยู่ในห้อง เสพวัฒนธรรมต่ำงชำติที่แปลกปลอม
และผู้ใหญ่ไม่อำจเข้ำใจ จึงสร้ำงควำมวิตกกังวลให้กับผู้ใหญ่ในภำพยนตร์ รวมไปถึง
สังคมไทยบำงส่วนที่เป็นผู้เสพผู้สร้ำงภำพยนตร์ กำรใช้ฉำกที่เป็นห้องส่วนตั วหรือ
กำรอยู่ลำพังภำยในบ้ำนของวัยรุ่นนั้นจึงมีควำมหมำยลึกซึ้งสื่อถึงควำมหวำดระแวง
ต่อวัฒนธรรมย่อยของวัยรุ่นในภำวะสมัยใหม่
อำจกล่ำวได้ว่ำ ภำพยนตร์ไทยในทศวรรษ 2550 เรื่อง ใคร...ในห้อง และ
อวสานโลกสวย ได้นำเสนอภำพภำวะสมัยใหม่ในแง่ลบ ผ่ำนควำมขัดแย้งระหว่ำงรุ่น
และภำพอุดมคติของครอบครัวและสังคม บทควำมเรื่องนี้ได้พยำยำมวำงควำมขัดแย้ง
ของภำพยนตร์ลงในบริบทของกำรไหลบ่ำของวัฒนธรรมเอเชียในประเทศไทย และ
พบว่ำภำพยนตร์ทั้งสองสำมำรถสะท้อนมุมมองต่อวัฒนธรรมวัยรุ่น รวมทั้ งควำม
ขัดแย้งระหว่ำงควำมเป็ นไทยและควำมเป็นต่ำงชำติ ในภำวะควำมเป็นสมัยใหม่ได้
อย่ำงน้อยก็ในมุมของผู้สร้ำงภำพยนตร์เอง
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบท่อนช้าในเปียโนโซนาตาของ
โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ท และลุดวิก ฟาน เบโทเฟน
จุฬมณี สุทัศน์ ณ อยุธยา

บทคัดย่อ
ท่อนช้าในบทเพลงประเภทโซนาตามักเป็นท่อนที่มีความไพเราะ เป็นท่อน
ที่คีตกวีสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกได้หลากหลาย ตั้งแต่ความอ่อนหวาน
ความลึกซึ้งและความสงบจนถึงความรันทด ความโศกเศร้า และความมืดมน โวล์ฟกัง
อะมาเดอุส โมสาร์ทและลุดวิก ฟาน เบโทเฟน ต่างเป็นคีตกวีในยุคคลาสสิก ทั้งคู่ได้
ประพันธ์เปียโนโซนาตาไว้จานวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเปียโนโซนาตาที่มีคุณค่าต่อวรรณกรรม
เปียโนเป็นอย่างมาก การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาท่อนช้าในเปียโนโซนาตา
ของโมสาร์ทและเบโทเฟน เพื่อที่จะมีความเข้าใจและสามารถระบุความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างในแง่มุมต่างๆ ได้ ผลวิจัยพบว่า ท่อนช้าของโมสาร์ทมักเป็นไปตาม
แบบแผน มีความไพเราะ เรียบง่าย ในขณะที่ท่อนช้าของเบโทเฟนมี 2 ลักษณะคือ
ท่อนช้าที่เป็นไปตามแบบแผน มีบทบาทและลักษณะคล้ายคลึงกับท่อนช้าของโมสาร์ท
และท่อนช้าที่มีความแปลกใหม่ มีการคิดค้นทดลองขยายแนวความคิดออกไปหลาย
ด้าน คือด้านบทบาท เนื้อหาและการออกแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างท่อนและความ
เป็นเอกภาพของบทเพลง โครงสร้าง กุญแจเสียงและการย้ายกุญแจเสียง และลักษณะ
การประพันธ์
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Comparative Analysis of Slow Movements in
Wolfgang Amadeus Mozart’s and
Ludwig van Beethoven’s Piano Sonatas
Julmanee Sudasna Na Ayudhya

Abstract
A slow movement in a sonata usually contains great beauty. It is the
movement in which the composer can express a variety of emotions and
feelings from sweetness, profundity and serenity to melancholy, sorrowfulness
and darkness. Wolfgang Amadeus Mozart and Ludwig van Beethoven are
both composers of the classical period. They composed a considerable number
of piano sonatas, which are major contributions to piano literature. This research
attempts to gain a better understanding of the slow movements in piano
sonatas of Mozart and Beethoven and to identify their similarities and differences.
The study reveals that Mozart’s slow movement usually follows conventional
practice, beautiful and simple. Beethoven’s slow movements, however, are of
two different types: one is similar to Mozart’s, but the other has new dimensions
which explore and expand in many directions, which are role, content and
design, relationship between movements and composition unity, structure,
key and modulation, and composition characteristics.
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1. บทนา
โซนาตาเป็นประเภทของบทเพลงที่มีความสาคัญมากที่สุดประเภทหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก คาว่าโซนาตาพบบ่อยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยมัก
ใช้เรียกบทเพลงที่ประพันธ์สาหรับเครื่องดนตรี ประกอบด้วยท่อนหลายท่อนที่มีลักษณะ
แตกต่างกัน จนกระทั่งประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 คาว่าโซนาตาจึงเริ่มมีความหมาย
ดังเป็นที่เข้าใจในปัจจุบัน คือหมายถึงบทเพลงสาหรับเดี่ยวเครื่องดนตรี มักประกอบด้วย
3 หรือ 4 ท่อนที่มีอัตราความเร็ว (tempo) และลีลาต่างกัน ท่อนที่ 1 มักอยู่ในอัตราเร็ว
และอยู่ในสังคีตลักษณ์โซนาตา (sonata form) ท่อนที่ 2 มักอยู่ในอัตราช้าและอาจอยู่
ในสังคีตลักษณ์โซนาตาแบบย่อ (modified sonata form) สังคีตลักษณ์สามตอน (ternary
form) สังคีตลักษณ์ทานองหลักและการแปร (theme and variations) หรือสังคีตลักษณ์
อืน่ ๆ ท่อนที่ 3 มักมีลักษณะรื่นเริง สนุกสนานในจังหวะเต้นราและอยู่ในสังคีตลักษณ์
สามตอนแบบผสม (composite ternary form) ท่อนสุดท้ายคือท่อนที่ 4 มักอยู่ในอัตราเร็ว
มีความมีชีวิตชีวา มีทานองหลักที่สามารถจดจาได้ง่ายและอยู่ในสังคีตลักษณ์รอนโด
(rondo) อนึ่ง ถ้าเป็นการเดี่ยวเครื่องดนตรีที่ไม่ใช่เปียโนหรือกีตาร์มักมีเปียโนบรรเลง
ประกอบเพื่อเพิ่มความไพเราะให้แก่บทเพลง
บทเพลงประเภทโซนาตาในยุคคลาสสิกมีหลายลักษณะด้วยกัน ตั้งแต่โซนาตา
ขนาดเล็กที่มีความเรียบง่าย โซนาตาขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนสูงและโซนาตาที่มี
ลักษณะของแฟนตาเซีย (fantasia) ผสมผสาน คือมีความอิสระและยืดหยุ่น ไม่เคร่งครัด
ตามแบบมาตรฐาน อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโซนาตาลักษณะใดมักมีท่อนช้าเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งท่อน โดยปรากฏเป็นท่อนที่ 2 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ท่อนช้าเป็น
ท่อนที่คีตกวีสามารถแสดงความไพเราะ ลึกซึ้งและละเมียดละไมได้อย่างเต็มที่ โวล์ฟกัง
อะมาเดอุส โมสาร์ท (Wolfgang Amadeus Mozart, ค.ศ.1756-1791) และลุดวิก ฟาน
เบโทเฟน (Ludwig van Beethoven, ค.ศ.1770-1827) เป็นคีตกวีในยุคคลาสสิกที่มี
ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ทั้งสองได้ประพันธ์บทเพลงประเภทเปียโนโซนาตา
ไว้จานวนหนึ่ง ท่อนช้าในเปียโนโซนาตาของโมสาร์ทและเบโทเฟนต่างมีความไพเราะ
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ลุ่มลึก มีลีลาทางดนตรีที่งดงาม สามารถทาให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์และความรู้สึกร่วมได้
อย่างน่าทึ่ง
จากการสารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในอดีต พบว่าวรรณกรรมเหล่านั้นมัก
กล่าวถึงท่อนช้าในเปียโนโซนาตาของโมสาร์ทและเบโทเฟนโดยแยกออกจากกัน ยัง
ไม่พบการนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจน ปานใจ จุฬาพันธุ์ (2551) ได้
กล่าวถึงท่อนช้าในเปียโนโซนาตาของโมสาร์ทไว้หลายบทด้วยกัน เช่น กล่าวถึง K.
332 ว่า “เป็นท่อนช้าที่ใช้โน้ตประดับมาก” (น. 112) และ K. 457 ว่า “อยู่ในสังคีตลักษณ์
สามตอน จังหวะค่อนข้างซับซ้อน มีช่วงคาเดนซาสั้นๆ ก่อนจบท่อน” (น. 114)
นอกจากนี้ปานใจ จุฬาพันธุ์ (2551) ยังได้กล่าวถึงท่อนช้าในเปียโนโซนาตา
ของเบโทเฟนไว้หลายบทเช่นกัน เช่น กล่าวถึง Op. 7 ว่า “อยู่ในกุญแจเสียงซีเมเจอร์ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์คู่สาม มีการใช้โครมาติกค่อนข้างมากซึ่งเป็นการเพิ่มสีสันให้กับกุญแจ
เสียงซีเมเจอร์ได้เป็นอย่างดี” (น. 138) และ Op. 10 No. 3 ว่า “มีสีสันเสียงคล้ายบรรเลง
ด้วยวงออร์เคสตรา” (น. 139)

2. โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ท
“But because passions, violent or not, must never
be so expressed to the point of disgust, and Music must never
offend the ear, even in most horrendous situations, but must
always be pleasing, in other words always remain Music,”
(Mozart’s Letters, Mozart’s Life as cited in Burkholder, Grout,
& Palisca, 2006, p. 560)
ข้อความจากจดหมายลงวันที่ 26 กันยายน ค.ศ.1781 ของโวล์ฟกัง อะมาเดอุส
โมสาร์ท แสดงให้เห็นถึงทัศนคติและแนวความคิดเกี่ยวกับดนตรีและการประพันธ์เพลง
ของเขา โมสาร์ทมีความเชื่อว่าดนตรีจะต้องมีความไพเราะ กลมกล่อม ไม่ระคายหู
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แม้ว่าจะเป็นดนตรีที่ต้องการแสดงถึงอารมณ์เศร้าหมอง หรือบรรยากาศอันน่าสะพรึง
กลัวก็ตาม ก็ต้องมีการขัดเกลาเสียงให้ยังคงความพอดีไว้ ไม่ให้มีความกระด้างจน
เกิดความระคายเคือง แนวความคิดนี้สะท้อนให้เห็นในผลงานประมาณ 600 ชิ้นที่มี
ความงดงามเหนือกาลเวลา ผลงานเหล่านี้ประกอบด้วย อุปรากร ซิมโฟนี โซนาตา
คอนแชร์โต ดนตรีเชมเบอร์ ดนตรีทางศาสนาและอื่นๆ โมสาร์ท เป็นคีตกวีสาคัญ
คนหนึ่งในยุคคลาสสิก ดนตรีของโมสาร์ทมีความโดดเด่นในด้านทานองที่มีความไพเราะ
งดงาม คุณลักษณะนี้ปรากฏชัดเจนทั้งในดนตรีร้องและดนตรีบรรเลง
โมสาร์ทเกิดที่เมืองซัลส์บวร์ก (Salzburg) ปัจจุบันอยู่ในประเทศออสเตรีย
ในขณะนั้น ซัลส์บวร์กมีสถานะเป็นรัฐกึ่งอิสระ ปกครองโดยอาร์คบิชอป (Archbishop)
ซัลส์บวร์กเป็นเมืองศูนย์กลางของศิลปะ และมีวัฒนธรรมทางดนตรีที่สืบทอดมาเป็น
เวลานาน (Grout & Palisca, 1980, p. 502) บิดาของโมสาร์ทคือ เลโอโพลด์ โมสาร์ท
(Leopold Mozart, ค.ศ. 1719-1787) เป็นนักไวโอลินและนักประพันธ์เพลงในสานัก
ของอาร์คบิชอปแห่งซัลส์บวร์ก ตาราสาหรับการเล่นไวโอลินของเขาเป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลาย เลโอโพลด์ โมสาร์ทเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการวางรากฐานทางดนตรี
ให้แก่บุตรชาย อีกทั้งได้พาโมสาร์ทและพี่สาว มาเรีย อันนา โมสาร์ท (Maria Anna
Mozart, ค.ศ.1751-1829) เดินทางไปแสดงดนตรีตามประเทศต่างๆ ในยุโรป โมสาร์ท
และพี่สาวมีโอกาสแสดงดนตรีเฉพาะพระพักตร์ราชวงศ์ในยุโรปหลายครั้งด้วยกัน
ชื่อเสียงของครอบครัวโมสาร์ทเป็นที่รู้จักทั่วไปในหมู่ชนชั้นสูง การเดินทางไปแสดง
ดนตรีทั่วยุโรปนี้ทาให้โมสาร์ทได้สัมผัสกับดนตรีในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งภายหลังมีอิทธิพล
ต่อการประพันธ์เพลงของเขา นอกจากนี้โมสาร์ทยังได้รับอิทธิพลจากคีตกวีอื่นๆ อีก
คือ คาร์ล ฟิลิป เอมานูเอล บาค (Carl Philipp Emanuel Bach, ค.ศ.1714-1788) โยฮันน์
คริสเตียน บาค (Johann Christian Bach, ค.ศ.1735-1782) และฟรานซ์ โยเซฟ ไฮเดิน
(Franz Joseph Haydn, ค.ศ.1732-1809) รวมถึงคีตกวีในยุคบาโรก โยฮันน์ เซบาสเตียน
บาค (Johann Sebastian Bach, ค.ศ.1685-1750) และจอร์จ ฟริเดอริค แฮนเดล
(George Frideric Handel, ค.ศ.1685-1759)
ระหว่าง ค.ศ.1772 ถึง ค.ศ.1780 โมสาร์ทเป็นนักดนตรีในสานักของอาร์คบิชอป
แห่งซัลส์บวร์ก ต่อมา ค.ศ.1781 เขาได้เดินทางไปเป็นนักดนตรีอิสระในกรุงเวียนนา
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ซึ่งเป็นศูนย์กลางของดนตรีในขณะนั้น ที่กรุงเวียนนาโมสาร์ทประสบความสาเร็จเป็น
อย่างมาก ผลงานของเขาได้รับความนิยมสูง โมสาร์ทแต่งงานกับคอนสแตนซ์ เวเบอร์
(Constanze Weber, ค.ศ.1762-1842) ใน ค.ศ.1782 และอาศัยอยู่ในกรุงเวียนนาจน
เสียชีวิตใน ค.ศ.1791
โมสาร์ทเริ่มประพันธ์เพลงตั้งแต่อายุประมาณ 6 ปีและประพันธ์ต่อเนื่องจน
วาระสุดท้ายของชีวิต ผลงานชิ้นสุดท้ายคือเรคเควียม (Requiem) ในกุญแจเสียง D
ไมเนอร์ K. 626 โมสาร์ทประพันธ์เพลงด้วยความรวดเร็ว ราวกับว่าบทเพลงทั้งหมด
ได้ถูกกาหนดไว้เรียบร้อยแล้วจึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นตัวโน้ต พบหลักฐานที่เขาทา
การแก้ไขและปรับปรุงบทเพลงน้อยมาก ตลอดชีวิต 35 ปี โมสาร์ทได้ผลิตผลงานที่มี
คุณค่ามากมาย โมสาร์ท ไฮเดินและเบโทเฟนได้ร่วมกันทาให้ดนตรีในแบบฉบับของ
สานักเวียนนาที่หนึ่ง (First Viennese School) เจริญขึ้นถึงจุดสูงสุด จนได้รับคากล่าวขาน
ว่าเป็นดนตรีแบบแผนในยุคคลาสสิก ได้รับการยกย่องและความนิยมจวบจนปัจจุบัน

3. เปียโนโซนาตาของโมสาร์ท
แม้ว่าโมสาร์ทจะเป็นนักเปียโนที่มีฝีมือเก่งฉกาจ แต่ผลงานเปียโนโซนาตา
ของเขาไม่ใช่ผลงานที่มีความโดดเด่นนักเมื่อเทียบกับอุปรากร ซิมโฟนี คอนแชร์โต
หรือดนตรีเชมเบอร์ เปียโนโชนาตาของโมสาร์ทโดยทั่วไปจะมีลักษณะสดใส มีความ
ละเอียดประณีต ไม่หวือหวา มีเพียงบางบทเท่านั้นที่มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่
รุนแรง โมสาร์ทประพันธ์เปียโนโซนาตาไว้ทั้งหมด 21 บท โดยมากจะมี 3 ท่อนและมี
อัตราความเร็ว คือ เร็ว – ช้า – เร็ว มีบางบทที่มีจานวนท่อนไม่ครบ และบางบทที่ประพันธ์
ไม่จบท่อน มีเพียงจานวน 18 บทที่ถูกนามาตีพิมพ์เผยแพร่ทั่วไป เปียโนโซนาตาทั้ง
18 บทนี้แบ่งออกได้ 3 กลุ่มตามลาดับการประพันธ์และลักษณะการประพันธ์ดังนี้
1. เปียโนโซนาตากลุ่มที่หนึ่ง เป็นเปียโนโซนาตาที่ประพันธ์ขึ้นใน ค.ศ.1775
มีทั้งหมด 6 บท ได้แก่ เปียโนโซนาตา K. 279 ถึงเปียโนโซนาตา K. 284 เปียโนโซนาตา
กลุ่มนี้มีลักษณะฟังง่าย ไม่ซับซ้อน มีบรรยากาศสดใสสนุกสนาน มีความสั้นกะทัดรัด
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(ยกเว้น K. 284) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นเปียโนโซนาตากลุ่มแรก แต่ก็พบลักษณะ
พิเศษบางประการ เช่นในท่อนที่ 3 ของ K. 281 ที่มีช่วงคล้ายคาเดนซาสั้นๆ สามารถ
บรรเลงได้อย่างอิสระแทรกเข้ามา และ K. 282 ที่มีการเรียงลาดับท่อนแบบพิเศษคือ
ขึ้นต้นบทเพลงด้วยท่อนช้า
2. เปียโนโซนาตากลุ่มที่สอง เป็นเปียโนโซนาตาที่ประพันธ์ขึ้นระหว่า ง
ค.ศ.1777-1783 มีทั้งหมด 7 บท ได้แก่ เปียโนโซนาตา K. 309 ถึงเปียโนโซนาตา K.
333 เปียโนโซนาตากลุ่มนี้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นทั้งในด้านเนื้อหาและแนวความคิดใน
การประพันธ์ แม้ว่ายังคงมีลักษณะฟังง่ายแต่ก็มีความซับซ้อนและความยาวเพิ่มมาก
ขึ้น ตอนพัฒนามีความสาคัญมากขึ้น วัตถุดิบถูกนาไปพัฒนาอย่างกว้างขวาง มีการใช้
กุญแจเสียงไมเนอร์เป็นกุญแจเสียงหลักของบทเพลง มีลักษณะการประพันธ์ที่เลียนแบบ
การเรียบเรียงของวงออร์เคสตรา มีการเปลี่ยนความเข้มของเสียง (dynamic) ที่รวดเร็ว
มีช่วงที่บรรเลงแบบอิสระคล้ายคาเดนซาสั้นๆ เปียโนโซนาตาที่มีความพิเศษในกลุ่มนี้คือ
K. 331 ที่ไม่มีท่อนใดอยู่ในสังคีตลักษณ์โซนาตาเลย
3. เปียโนโซนาตากลุ่มที่สาม เป็นเปียโนโซนาตาที่ประพันธ์ขึ้นระหว่าง
ค.ศ.1784-1789 มีทั้งหมด 5 บท ได้แก่ เปียโนโซนาตา K. 457 ถึงเปียโนโซนาตา K.
576 เปียโนโซนาตากลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการสูงสุดของโมสาร์ท เป็นกลุ่มโซนาตา
ที่มีความยาวและความซับซ้อน มีการใช้เสียงประสานแบบโครมาติกมากขึ้นและมี
เทคนิคการเล่นที่ยาก (ยกเว้น K. 545) มีการใช้แบบลีลาสอดประสานแนวทานอง
(contrapuntal) อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ไปจากเดิมของ
โมสาร์ท คือการตีพิมพ์แฟนตาเซีย K. 475 และเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง C ไมเนอร์
K. 457 เข้าด้วยกันใน ค.ศ.1785 บทประพันธ์ทั้งสองมีความลึกซึ้งทางด้านอารมณ์มาก
และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นบทเพลงที่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก
ได้อย่างโดดเด่น ถือเป็นผลงานเปียโนที่ล้ายุคในสมัยนั้นเลยทีเดียว (Gordon, 1996,
p. 135)
ผู้วิจัยได้คัดเลือกท่อนช้าจากเปียโซนาตากลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่สองและกลุ่มที่
สาม จานวน 9 บท เพื่อนามาศึกษาดังนี้คือ Andante จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง
C เมเจอร์ K. 279, Adagio จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง F เมเจอร์ K. 280, Andante
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จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง G เมเจอร์ K. 283, Andante cantabile con espressione
จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง A ไมเนอร์ K. 310, Andante cantabile จากเปียโน
โซนาตาในกุญแจเสียง C เมเจอร์ K. 330, Adagio จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง
F เมเจอร์ K. 332, Adagio จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง C ไมเนอร์ K. 457, Andante
จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง F เมเจอร์ K. 533/494 และ Adagio จากเปียโนโซนาตา
ในกุญแจเสียง D เมเจอร์ K. 576

4. ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน
“Such incidents drove me almost to despair, a little
more of that and I would have ended my life-it was only my
art that held me back. Ah, it seemed to me impossible to leave
the world until I had brought forth all that I felt was within
me.” (Thayer’s Life of Beethoven as cited in Burkholder et
al., 2006, p. 578)
ข้อความข้างต้นปรากฏในจดหมายที่ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน คีตกวีชาวเยอรมัน
เขียนถึงน้องชายในเดือนตุลาคม ค.ศ.1802 ขณะพานักอยู่ที่เมืองไฮลิเกนชตัด
(Heiligenstadt) ใกล้กรุงเวียนนา ขณะนั้นเบโทเฟนกาลังอยู่ในช่วงวิกฤติของชีวิต มี
ความรู้สึกหดหู่ ท้อแท้ และสิ้นหวัง เนื่องจากปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินที่เขา
ได้ประสบมาก่อนหน้านี้มีอาการแย่ลงตามลาดับโดยไม่มีทางแก้ไขได้ ความบกพร่อง
ทางการได้ยินนี้ เบโทเฟนถือว่าเป็นเคราะห์กรรมที่เลวร้ายที่สุดสาหรับนักดนตรี เขา
ได้เขียนระบายความรู้สึกในช่วงนั้นลงในจดหมายลาฉบับนี้ ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในนาม
ของไฮลิเกนชตัด เทสทาเมนต์ (Heiligenstadt Testament) เบโทเฟนเก็บจดหมาย
ฉบับนี้ไว้รวมกับเอกสารส่วนตัวอื่นๆ และต้องการให้น้องชายเปิดอ่านเมื่อเขาจากโลก
นี้ไปแล้ว ไฮลิเกนชตัด เทสทาเมนต์ถูกค้นพบหลังจากที่เบโทเฟนเสียชีวิตแล้ว
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ข้อความในจดหมายฉบับนี้นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความรันทด เศร้าหมอง
และมืดมนในจิตใจของเบโทเฟนแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง
ของจิตใจ ที่มุ่งมั่นจะยืนหยัดต่อไปท่ามกลางความโหดร้ายของชะตาชีวิต เบโทเฟนมี
เจตจานงอันแน่วแน่ที่จะสร้างสรรค์ดนตรีที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสิ่งใดก็ตาม
เขาตระหนักถึงหน้าที่ของตนในฐานะผู้รังสรรค์งานศิลปะที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทั้ง
มวลและถ่ายทอดจินตนาการความคิดที่มีอยู่ทั้งหมดออกมาในรูปแบบของดนตรี และ
เมื่อพิจารณาลึกลงไปก็จะเห็นถึงทัศนคติของเบโทเฟนที่มีต่อดนตรี สาหรับเบโทเฟน
แล้วดนตรีเป็นศิลปะอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า ดนตรีมิได้มีเพื่อการบันเทิงแต่เพียง
อย่างเดียว หากเป็นภาพสะท้อนของอุดมคติ สามารถชาระล้างและยกระดับจิตใจของ
ผู้เสพให้สูงขึ้นด้วย (Kirby, 1966, p. 207)
เบโทเฟนเกิดในครอบครัวนักดนตรี เริ่มศึกษาดนตรีกับบิดา โยฮันน์ ฟาน
เบโทเฟน (Johann van Beethoven, ประมาณ ค.ศ.1739, 1740-1792) บิดาของเขา
ต้องการผลักดันให้เบโทเฟนมีชื่อเสียงโด่งดังเช่นเดียวกับโมสาร์ท จึงเข้มงวดในด้าน
การเรียนการสอนและการฝึกซ้อมดนตรีเป็นอย่างมาก เมื่อโตขึ้นเขาได้มีโอกาสศึกษา
ดนตรีกับ คริสเตียน กอทท์ลอบ เนเฟอ (Christian Gottlob Neefe, ค.ศ.1748-1798)
และไฮเดิน เบโทเฟนมีชีวิตในวัยเยาว์ที่ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลที่เหมาะสม
เขาต้องรับผิดชอบชีวิตของตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย มารดาเสียชีวิตลงเมื่อเขาอายุ 16
ปี บิดาป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และเบโทเฟนต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัว ดูแล
น้องชายทั้ง 2 คนตั้งแต่อายุ 18 ปี ต่อมาในค.ศ.1792 เบโทเฟนย้ายไปพานักอาศัยใน
กรุงเวียนนา และได้อยู่ที่กรุงเวียนนาจนเสียชีวิต ที่กรุงเวียนนาเบโทเฟนประสบ
ความสาเร็จอย่างสูงในฐานะนักเปียโนและคีตกวี เขาได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คน
ทุกชนชั้น สังคมชั้นสูงมีความนิยมชมชอบเบโทเฟนเป็นอย่างมากทั้งที่เขามีกิริยา
มรรยาทที่ค่อนข้างแปลกประหลาด ใน ค.ศ1818 เบโทเฟนสูญเสียความสามารถในการได้
ยินไปเกือบทั้งหมด แต่เขายังคงประพันธ์เพลงอย่างต่อเนื่อง
เบโทเฟนมีความประณีต พิถีพิถันในการประพันธ์เพลงมาก ผลงานของเขา
จึงดูเหมือนมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับผลงานของไฮเดินหรือโมสาร์ ท เบโทเฟนมัก
บันทึกทานองและแนวความคิดทางดนตรีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่างๆ ลงบนสมุดบันทึก
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ที่เขาพกติดตัวเสมอ หลังจากนั้นเขาจะนาทานองและแนวความคิดเหล่านั้นมาพัฒนา
อย่างเป็นขั้นตอนจนกลายเป็นผลงานอันทรงคุณค่า ผลงานบางชิ้นใช้เวลาในการ
ประพันธ์นานมาก เป็นผลงานที่สะท้อ นให้เห็นถึงการไตร่ตรอง วางแผนและการ
สังเคราะห์แนวความคิดได้อย่างยอดเยี่ยม
เบโทเฟนเป็นคีตกวีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก
ผลงานที่สาคัญของเขาประกอบด้วยซิมโฟนี ดนตรีเชมเบอร์ ดนตรีในโบสถ์ โซนาตา
และคอนแชร์โต ผลงานของเบโทเฟนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุคคลาสสิกและยุค
โรแมนติก เป็นผลงานที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเอกลักษณ์
แตกต่างจากดนตรีอื่นๆ อย่างชัดเจน นอกเหนือจากการสะท้อนแนวความคิดแบบยุค
เรืองปัญญา (Age of Enlightenment) แล้ว เบโทเฟนได้ขยายขอบเขตของดนตรีให้
กว้างไกลไปกว่ายุคก่อนเก่า นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้แก่ดนตรีตะวันตก อีกทั้งมี
อิทธิพลต่อสังคมและคีตกวีในยุคต่อมาอย่างมิอาจประมาณได้

5. เปียโนโซนาตาของเบโทเฟน
เปียโนโซนาตาเป็นผลงานที่มีความสาคัญมากกลุ่มหนึ่งในบรรดาผลงาน
ทั้งหมดของเบโทเฟน เป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์
นักวิชาการต่างกล่าวว่าเบโทเฟนจะทดลองแนวความคิดใหม่ในเปียโนโซนาตา และ
ต่อมาแนวความคิดนั้นจะไปปรากฏในผลงานประเภทอื่นๆ เบโทเฟนได้ขยายขอบเขต
ของบทเพลงประเภทเปียโนโซนาตาออกไปหลายด้าน ทาให้เปียโนโซนาตาของเขามี
ความแตกต่างจากเปียโนโซนาตาในยุคก่อนมาก เปียโนโซนาตาของเบโทเฟนมีจานวน
ท่อนตั้งแต่ 2-4 ท่อน มักมีอัตราความเร็ว เร็ว – ช้า – เต้นรา - เร็ว เปียโนโซนาตาที่
นิยมนามาตีพิมพ์เผยแพร่และบรรเลงมีจานวน 32 บท แบ่งตามลาดับการประพันธ์
และลักษณะการประพันธ์ได้ดังนี้
1. เปียโนโซนาตากลุ่มที่หนึ่ง เป็นเปียโนโซนาตาที่ประพันธ์ขึ้นในระหว่าง
ค.ศ.1795-1801 มีทั้งหมด 12 บท ได้แก่ เปียโนโซนาตา Op. 2 No. 1 ถึงเปียโนโซนาตา
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Op. 26 เปียโนโซนาตากลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีโครงสร้างตามสังคีตลักษณ์แบบแผน แต่ก็
สามารถเห็นความคิดสร้างสรรค์ของเบโทเฟนได้หลายประการ เช่น การเพิ่มให้โซนาตา
มี 4 ท่อน การใช้กุญแจเสียงที่มีความสัมพันธ์คู่สาม และการพัฒนาทานองและ
องค์ประกอบอื่นด้วยเทคนิคขั้นสูง (ปานใจ จุฬาพันธุ,์ 2551, น. 135-136)
2. เปียโนโซนาตากลุ่มที่สอง เป็นเปียโนโซนาตาที่ประพันธ์ขึ้นในระหว่าง
ค.ศ.1801-1814 (ยกเว้น Op. 49 No. 1 และ No. 2) มีทั้งหมด 15 บท ได้แก่ เปียโน
โซนาตา Op. 27 ถึงเปียโนโซนาตา Op. 90 เปียโนโซนาตากลุ่มนี้มีแนวทางการประพันธ์
เพลงที่ก้าวหน้าไปอย่างมาก เกิดโซนาตาที่มีรูปแบบของแฟนตาเซียผสมผสาน (Op.
27 No. 1, Op. 27 No. 2) โครงสร้างมีความเป็นอิสระและยืดหยุ่นมากขึ้น เสียงประสาน
มีความเป็นโครมาติกมากขึ้น การเปลี่ยนกุญแจเสียงเป็นไปอย่างอิสระ มีการกาหนด
การใช้เพเดิล (pedal) อย่างจาเพาะเจาะจงในบางที่ที่ต้องการเสียงลักษณะพิเศษ
ความสัมพันธ์ระหว่างท่อนและความเป็นเอกภาพของบทเพลงปรากฏชัดเจนขึ้น
3. เปียโนโซนาตากลุ่มที่สาม เป็นเปียโนโซนาตาที่ประพันธ์ขึ้นในระหว่าง
ค.ศ.1816-1822 มีทั้งหมด 5 บท ได้แก่ เปียโนโซนาตา Op. 101 ถึงเปียโนโซนาตา
Op. 111 เปียโนโซนาตากลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงการพัฒ นาขั้นสูงสุดของเบโทเฟน
ความคิดสร้างสรรค์ของเบโทเฟนได้ถูกสังเคราะห์และเรียบเรียงจนกลายเป็นผลงาน
ระดับยอดเยี่ยม มีความซับซ้อนสูง มีเทคนิคการเล่นที่ยากมาก มีการนาลักษณะ
การประพันธ์แบบฟิวก์ (fugue) ซึ่งเป็นลักษณะการประพันธ์ที่นิยมในยุคบาโรกตอน
ปลายมาใช้ มีการใช้โน้ตพรม (trill) เป็นระยะเวลานานทาให้เกิดเนื้อดนตรีแบบพิเศษ
เบโทเฟนประพันธ์เปียโนโซนาตาบทแรกตั้งแต่ ค.ศ.1795 และประพันธ์
อย่างต่อเนื่องถึงบทสุดท้ายใน ค.ศ.1822 นับเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานถึง 27 ปี ตลอด
ช่วงเวลาดังกล่าวเขาไม่เคยหยุดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เบโทเฟนประสบความสาเร็จ
ในการเปลี่ยนบทเพลงประเภทโซนาตาให้กลายเป็นบทเพลงที่มีความยิ่งใหญ่ เป็น
พาหนะอันเหมาะสมในการแสดงออกถึงอุดมคติ จินตนาการ ความคิด อารมณ์และ
ความรู้สึกอย่างไม่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ดนตรี สาหรับเบโทเฟนแล้ว เปียโนโซนาตา
เป็นเสมือนสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตตลอดเวลา ด้วยแนวความคิด
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เช่นนี้ทาให้เปียโนโซนาตาของเบโทเฟนเป็นนวัตกรรมที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางศิลปะ
และแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของเขาอย่างชัดเจน (Gordon, 1996, p. 147)
ผู้วิจัยได้คัดเลือกท่อนช้าจากเปียโซนาตากลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มที่สองและกลุ่มที่
สาม จานวน 9 บท เพื่อนามาศึกษาดังนี้คือ Adagio จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง
F ไมเนอร์ Op. 2 No. 1, Largo, con gran espressione จากเปียโนโซนาตาในกุญแจ
เสียง Eb เมเจอร์ Op. 7, Largo e mesto จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง D เมเจอร์
Op. 10 No. 3, Adagio sostenuto จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง C# ไมเนอร์ Op.
27 No. 2, Adagio จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง D ไมเนอร์ Op. 31 No. 2, Andante
espressivo จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง Eb เมเจอร์ Op. 81a, Adagio sostenuto
จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง Bb เมเจอร์ Op. 106, Adagio ma non troppo จาก
เปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง Ab เมเจอร์ Op. 110 และ Adagio molto semplice e
cantabile จากเปียโนโซนาตาในกุญแจเสียง C ไมเนอร์ Op. 111

6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบท่อนช้า
จากการศึ ก ษาท่ อ นช้ า ในเปี ย โนโซนาตาของโมสาร์ ท และท่ อ นช้ า ใน
เปียโนโซนาตาของเบโทเฟน พบว่าท่อนช้าของคีตกวีทั้ง 2 คนที่ได้นามาวิจัยนั้น
มีข้อคล้ายคลึงและข้อแตกต่างกันตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
6.1 บทบาทของท่อนช้า
ท่อนช้าทุกท่อนของโมสาร์ทที่นามาศึกษาได้ถูกกาหนดให้เป็น ท่อนที่ 2
ของบทเพลงทั้งสิ้น ลักษณะเช่นนี้ตรงกับการเรียงลาดับท่อนของโซนาตาตามแบบ
แผนทั่วไปในยุคคลาสสิก ที่ท่อนช้าจะเป็นท่อนที่ 2 คั่นระหว่างท่อนเร็ว 2 ท่อนเพื่อ
สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ท่อนช้าของโมสาร์ทในยุคแรกมีน้าหนักน้อยเมื่อเทียบ
กับท่อนอื่นๆ ต่อมาในยุคกลางและยุคสุดท้ายเริ่มมีน้าหนักและมีความสาคัญมากขึ้น
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ตามลาดับ ท่อนช้าใน K. 576 เป็นท่อนช้าที่มีความงดงามมากท่อนหนึ่ง โมสาร์ทได้
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประพันธ์ท่อนช้าได้อย่างประณีตและวิจิตร
อย่างไรก็ตามไม่ว่าโมสาร์ทจะพัฒนาลักษณะการประพันธ์และเพิ่มความสาคัญให้แก่
ท่อนช้าเพียงใด ท่อนช้าของโมสาร์ทก็ยังคงเป็นท่อนที่ 2 ที่ทาหน้าที่คั่นกลางระหว่าง
ท่อนเร็ว 2 ท่อนอยู่นั่นเอง
สาหรับบทบาทของท่อนช้าในเปียโนโซนาตาของเบโทเฟนนั้นมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามยุคสมัย ในยุคแรกนั้นท่อนช้าของเบโทเฟนเป็นท่อนที่
2 ของเปียโนโซนาตาเช่นเดียวกันกับท่อนช้าของโมสาร์ท ต่อมายุคกลาง ใน Op. 27
No. 2 เบโทเฟนได้กาหนดให้ท่อนช้าเป็นท่อนแรกของบทเพลง ท่อนช้านี้มีความสาคัญ
มาก เป็นท่อนช้าที่มีความไพเราะ ลึกซึ้ง และเป็นที่มาของชื่อที่รู้จักกันเป็นอย่างดี
ของเปียโนโซนาตาบทนี้คือ มูนไลท์โซนาตา (Moonlight Sonata) การกาหนดให้ท่อนช้า
เป็นท่อนแรกของเปียโนโซนาตานั้น แม้ว่าจะพบในเปียโนโซนาตาของโมสาร์ทมาก่อน
แต่ไม่ปรากฏว่ามีความสาคัญเทียบเท่าท่อนช้าของ Op. 27 No. 2 นี้ เบโทเฟนออกแบบ
เปียโนโซนาตาบทนี้ให้เริ่มจากความช้า แล้วเพิ่มความเร็วขึ้นในท่อนที่ 2 และในที่สุด
จบด้วยความเร็วอันน่าตื่นเต้นในท่อนที่ 3 เปียโนโซนาตา Op. 27 No. 2 เป็นโซนาตา
ในรูปแบบใหม่ คือโซนาตาในลักษณะแบบแฟนตาเซียที่มีความอิสระและความยืดหยุ่น
ในด้านต่างๆ ท่อนช้าซึ่งเป็นท่อนแรกเชื่อมไปยังท่อนต่อไปโดยไม่มีการหยุดพัก
ในยุคสุดท้ายเบโทเฟนได้สร้างสรรค์ท่อนช้าให้ก้าวหน้าพัฒนาไปเป็นอย่าง
มาก เปียโนโซนาตาทั้ง 3 บทที่นามาวิจัยมีท่อนช้าที่มีบทบาทแตกต่างกันออกไป ใน
Op. 106 ท่อนช้าปรากฏเป็นท่อนที่ 3 เป็นท่อนช้าที่มีความงดงาม ลึกซึ้งและมีความ
ยาวมาก ใช้เวลาบรรเลงประมาณ 15-20 นาที ต่อมาท่อนช้าของ Op. 110 เป็นท่อนช้า
ที่มีความพิเศษเป็นอย่างมาก เบโทเฟนได้รวมท่อนช้าเข้ากับฟิวก์ และกาหนดให้เป็น
ท่อนที่ 3 ซึ่งเป็นท่อนสุดท้ายของบทเพลง ท้ายสุดท่อนช้าของ Op. 111 มีความพิเศษ
เป็นอย่างมากเช่นกัน เปียโนโซนาตาบทนี้มีเพียง 2 ท่อน เบโทเฟนได้กาหนดให้ท่อนช้า
เป็นท่อนที่ 2 ซึ่งเป็นท่อนสุดท้ายของบทเพลง และยังเป็นท่อนสุดท้ายของเปียโน
โซนาตาทั้ง 32 บทของเขาอีกด้วย ดังนั้นจะเห็นว่าบทบาทของท่อนช้าในเปียโนโซนาตา
ของเบโทเฟนมีความหลากหลาย และค่อยทวีความสาคัญและน้าหนักมากขึ้นเรื่อยๆ
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จนในที่สุดสามารถเป็นท่อนจบที่สมบูรณ์แบบของเปียโนโซนาตา Op. 111 อันเป็น
เปียโนโซนาตาบทสุดท้ายได้
6.2 เนื้อหาและการออกแบบ
ท่อนช้าของโมสาร์ทโดยรวมแล้วมี ลักษณะแบบเพลงร้อง เนื้อดนตรีไม่
หนาแน่นมาก มีทานองอยู่ในแนวบนและมีแนวบรรเลงประกอบอยู่ในแนวล่าง ทานอง
มักมีลักษณะไพเราะ อ่อนหวาน โมสาร์ทออกแบบให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรีและ
เลียนแบบเพลงร้อง มีลักษณะการเรียบเรียงแบบวงออร์เคสตราบ้างแต่ไม่มากนัก
ในขณะที่ท่อนช้าของเบโทเฟนมีความแตกต่างไป เบโทเฟนให้ความสาคัญแก่ท่อนช้า
มากทีเดียว และท่อนช้าของเบโทเฟนก็มีเนื้อหาสาระ มีความจริงจังและความเข้มข้น
ใกล้เคียงกับท่อนอื่นๆ ในบทเพลง เบโทเฟนได้กาหนดให้ท่อนช้าแสดงออกถึงอารมณ์
ความรู้สึกหลากหลาย ตั้งแต่ไพเราะ อ่อนหวาน ลึกซึ้ง จริงจัง โศกเศร้า หม่นหมอง
จนถึงลักษณะแบบโศกนาฏกรรม อีกทั้งยังมีความเป็นดนตรีพรรณนา (program music)
คือมีเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวอย่างของเปียโนโซนาตาที่มีลักษณะแบบดนตรีพรรณนา
คือ เปียโนโซนาตา Op. 81a ที่มีชื่อกาหนดประจาท่อน และชื่อนี้เกี่ยวพันกับลักษณะของ
ดนตรีในแต่ละท่อน
นอกจากนี้เบโทเฟนได้คิดออกไปนอกกรอบของบทเพลงสาหรับเปียโน มี
การเรียบเรียงที่เลียนแบบลักษณะของดนตรีประเภทอื่ นๆ เช่น ดนตรีสาหรับวง
ออร์เคสตรา ดนตรีเชมเบอร์และอุปรากรปรากฏให้เห็นในหลายบท เช่น ท่อนช้าของ
Op. 110 ที่เบโทเฟนได้จาลองสถานการณ์ของอุปรากรมาอย่างน่าสนใจและยอดเยี่ยม
ท่อนช้าของ Op. 110 นี้เริ่มด้วยบทนาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการบรรเลงของวง
ออร์เคสตราและการขับร้องเจรจา (recitative) ตามด้วยช่วงกึ่งอาเรีย (arioso) ที่เต็ม
ไปด้วยความโศกเศร้า รันทดใจ สิ่งนี้นับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่สาหรับเปียโนโซนาตา
แม้ว่าจะพบลักษณะใกล้เคียงกันในเปียโนโซนาตาของคาร์ล ฟิลิป เอมานูเอล บาค
แต่ผลงานของคาร์ล ฟิลิป เอมานู เอล บาค ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์สูง
ดังเช่น Op. 110 นี้ นับว่าเบโทเฟนได้ก้าวข้ามความจากัดของเครื่องดนตรีออกไป
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เขาสามารถสร้างบรรยากาศของดนตรีชนิดอื่นได้ด้วยเปียโน ถือเป็นนวัตกรรมที่เปิด
โลกทัศน์ใหม่ให้แก่วรรณกรรมเพลงเปียโน
6.3 ความสัมพันธ์ระหว่างท่อนและความเป็นเอกภาพ
ในเปียโนโซนาตาของโมสาร์ทพบความสัมพันธ์ระหว่างท่อนช้าและท่อนอื่น
บ้างแต่ไม่เด่นชัดนัก ในขณะที่เปียโนโซนาตาของเบโทเฟนมีความแตกต่างออกไป
เบโทเฟนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะสร้างงานดนตรีที่มีความเป็นเอกภาพ มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกันทั้งบทเพลง เปียโนโซนาตาของเบโทเฟนเปรียบเสมือนผลงานทางศิลปะ
ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะ มีความก้าวหน้าล้ายุคไปจากดนตรีในยุคเดียวกัน
ท่อนช้าในเปียโนโซนาตาบางบทของเบโทเฟนจึงมีความสัมพันธ์กับท่อนอื่นๆ อย่าง
ชัดเจนและมีส่วนร่วมในการสร้างเอกภาพของบทเพลง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ท่อนช้าและท่อนอื่นนั้นเบโทเฟนกระทาโดยหลายวิธีด้วยกัน คือ
1. กาหนดให้ท่อนช้ามีโทนิกเดียวกันกับท่อนอื่น เช่น Op. 10 No. 3
และ Op. 27 No. 2
2. กาหนดให้ท่อนช้าใช้วัตถุดิบหรือมีฐานในการประพันธ์ที่มีความสัมพันธ์
กับทุกท่อน เช่น Op. 106 ที่ทุกท่อนมีขั้นคู่สามเดินลงเป็นวัตถุดิบหรือฐานในการประพันธ์
(Rosen, 1972, p. 407)
3. เชื่อมโยงเสียงประสานระหว่างท่อนเข้าด้วยกัน เช่น Op. 81a ที่ตอนท้าย
ของท่อนช้ามีการเตรียมโดมินันท์ส่งไปสู่ท่อนต่อไป
4. กาหนดให้ท่อนช้าบรรเลงต่อเนื่องไปยังท่อนต่อไปโดยไม่มีการหยุด
พัก เช่น Op. 27 No. 2
6.4 โครงสร้าง
โมสาร์ทและเบโทเฟนต่างใช้สังคีตลักษณ์มาตรฐานของยุคคสาสสิกทั่วไป
ในท่อนช้า เช่น สังคีตลักษณ์โซนาตา สังคีตลักษณ์โซนาตาแบบย่อ สังคีตลักษณ์สาม
ตอน และสังคีตลักษณ์สามตอนแบบผสม โมสาร์ทใช้สังคีตลักษณ์เหล่านี้ตามแบบแผน
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ตรงไปตรงมา ไม่ออกนอกกรอบมาตรฐาน ในขณะที่เบโทเฟนใช้สังคีตลักษณ์เหล่านี้
ทั้งในรูปแบบมาตรฐานและใช้อย่างอิสระ มีการดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับแนวความคิด
หลักของบทเพลง จนบางครั้งยากจะระบุได้ว่าอยู่ในสังคีตลักษณ์ใด เช่น ท่อนช้าของ
Op. 27 No. 2 ซึ่งอยู่ในสังคีตลักษณ์โซนาตา ท่อนนี้ยากที่จะระบุสังคีตลักษณ์ชัดเจน
เนื่องจากเสียงประสานมีลักษณะคล้ายการด้นสด (Rosen, 2002, p. 157) ไม่เป็นไปตาม
แบบแผน นอกจากนี้เบโทเฟนได้นาเฉพาะโครงหลักของสังคีตลักษณ์มาใช้เท่านั้น
กล่าวคือ ท่อนช้านี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอน A ที่ประกอบด้วยตอนนาเสนอ และ
ตอน B ที่ประกอบด้วยตอนพัฒนาและตอนย้อนความ เบโทเฟนได้ปรับโครงสร้างนี้
ให้มีความลื่นไหล มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดทั้งท่อน โดยละทิ้งเครื่องหมาย
ย้อนไป กาหนดให้ทานองหลักที่หนึ่งและทานองหลักที่สองมีความคล้ายคลึงกัน อีกทั้ง
ใช้แนวบรรเลงประกอบที่มีโมทีฟเป็นโน้ตสามพยางค์ต่อเนื่องไปทั้งท่อน ด้วยเทคนิค
การประพันธ์เช่นนี้ ทาให้ทั้งท่อนมีความเป็นเอกภาพ มีความสัมพันธ์กัน เชื่อมต่อ
เข้าหากันอย่างราบรื่น เป็นท่อนที่สามารถบรรยายภาพได้อย่างดีเยี่ยม
ท่อนช้าของ Op.81a ก็เช่นเดียวกัน เป็นท่อนช้าที่อยู่ในสังคีตลักษณ์โซนาตา
แบบย่อ เบโทเฟนได้ดัดแปลงโครงสร้างของกุญแจเสียง โดยกาหนดให้ทานองหลักที่
หนึ่งและทานองหลักที่สองในตอนย้อนความอยู่ในกุญแจเสียงซับโดมินันท์ F ไมเนอร์
และ F เมเจอร์ แทนที่จะเป็นกุญแจเสียงโทนิก C ไมเนอร์ตามปกติ กุญแจเสียงโทนิก
C ไมเนอร์จะเข้ามาภายหลังในช่วงท้ายของท่อนซึ่งเป็นช่วงเชื่อมส่งเข้าท่อนที่ 3 นอกจากนี้
เบโทเฟนได้สร้างความต่อเนื่องทางเสียงประสานระหว่างท่อนที่ 2 และท่อนที่ 3 โดยได้
ปรับโน้ตตัว B จากคอร์ดทบเจ็ดโน้ตลีดดิงในกุญแจเสียงโทนิก C ไมเนอร์ในห้องที่
39 ลงครึ่งเสียง ทาให้คอร์ดนั้นกลายเป็นคอร์ดทบเจ็ดโดมินันท์ (ห้องที่ 41-42) ในกุญแจ
เสียง Eb เมเจอร์ ซึ่งเป็นกุญแจเสียงหลักของท่อนที่ 3 ที่จะตามมา ท่อนนี้เชื่อมต่อเข้า
สู่ท่อนที่ 3 โดยไม่มีการหยุดพักระหว่างท่อน
6.5 กุญแจเสียงและการย้ายกุญแจเสียง
โมสาร์ทมักกาหนดให้ท่อนช้าอยู่ในกุญแจเสียงซับโดมินันท์เป็นส่วนมาก
ในจานวนท่อนช้า 9 ท่อน อยู่ในกุญแจเสียงซับโดมินันท์เสีย 5 ท่อน นอกนั้นอยู่ใน
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กุญแจเสียงโดมินันท์ กุญแจเสียงคู่ขนาน (parallel key) กุญแจเสียงร่วม (relative key)
และกุญแจเสียงใกล้เคียง (closely related key) ไม่มีกุญแจเสียงต่าง (remote key) เลย
ในขณะที่เบโทเฟนไม่ได้กาหนดให้ท่อนช้าในโซนาตา 9 บทนี้อยู่ในกุญแจเสียงซับโดมินันท์
เลย หากกาหนดให้อยู่ในกุญแจเสียงคู่ขนาน 5 ท่อน (รวม Op. 27 No. 2 และ Op. 110
สาหรับ Op. 110 นั้นมีส่วนประกอบหลายตอนด้วยกัน แต่เนื่องจากในช่วงต้นอยู่ในกุญแจ
เสียง Ab ไมเนอร์ จึงได้จัดให้อยู่ในกลุ่มกุญแจเสียงคู่ขนาน) นอกนั้นอยู่ในกุญแจเสียง
ใกล้เคียง กุญแจเสียงร่วม และกุญแจเสียงต่าง ท่อนที่อยู่ในกุญแจเสียงต่างคือท่อนช้า
ของ Op. 7 และ Op. 106 การใช้กุญแจเสียงที่ห่างไกลเช่นนี้สร้างสีสันและความแปลกใหม่
ให้แก่บทเพลง
ในด้านการย้ายกุญแจเสียง โมสาร์ทมักย้ายไปยังกุญแจเสียงใกล้เคียง และ
มีจานวนกุญแจเสียงไม่เกินสองในแต่ละพื้นที่ (ทั้งนี้ไม่นับรวมตอนพัฒนา ซึ่งจะมีกุญแจ
เสียงหลากหลาย) เช่น ตอนนาเสนอของ K. 279, K. 280, K. 283, K. 310 และตอน A,
ตอน B ของ K. 330 สาหรับตอนนาเสนอของ K. 332 นั้น มีกุญแจเสียงไมเนอร์คู่ขนาน
แทรกเข้ามา แต่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่มากนักเนื่องจากมีโทนิกเดียวกัน
ดังนั้นจึงมีเพียงตอน C ของ K. 457 ที่มีการย้ายกุญแจเสียงในลักษณะพิเศษแตกต่าง
ออกไปอย่างชัดเจน คือย้ายไปยังกุญแจเสียงต่างและย้ายไปหลายกุญแจเสียง
เบโทเฟนมีการย้ายกุญแจเสียงทั้ง 2 ลักษณะเช่นกัน คือการย้ายตามแบบ
แผนทั่วไปที่คล้ายคลึงกับท่อนช้าส่วนมากของโมสาร์ท และการย้ายที่มีลักษณะพิเศษ
แตกต่างออกไป คือย้ายไปยังกุญแจเสียงต่างและในแต่ละพื้นที่มีมากกว่า 2 กุญแจ
เสียง การย้ายกุญแจเสียงในลักษณะหลังนี้พบหลายแห่งด้วยกัน เช่นในตอนนาเสนอ
ของ Op. 27 No. 2, Op. 81a, ตอน B ใน Op. 7 และบทนาของ Op. 110 หากจินตนาการ
กุญแจเสียงเป็นสีต่างๆ แล้ว จะพบว่าในผลงานของเบโทเฟนมีสีสันที่หลากหลายและ
ห่างไกลกัน ให้ความรู้สึกที่แปลกใหม่ ผจญภัย และยากที่จะคาดหมายได้ ในขณะที่
โมสาร์ทจะใช้สีที่ราบเรียบกว่า มีจานวนสีน้อยกว่า มีความใกล้เคียงกลมกลืนกัน และ
มีความงดงามจากความเรียบง่าย
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6.6 การยืดขยายประโยคเพลงด้วยการชะลอเคเดนซ์ (cadence)
ในท่อนช้าของเบโทเฟนจะพบการยืดขยายประโยคเพลงโดยการชะลอคอร์ด
สุดท้ายของเคเดนซ์และแทรกคั่นด้วยคอร์ดหรือเสียงประสานที่ก่อให้เกิดสีสันและ
ความประหลาดใจ เช่น ในตอนนาเสนอของ Op. 7 เบโทเฟนได้ชะลอเคเดนซ์และคั่น
ด้วยคอร์ด D ไมเนอร์ (ii) ที่ประดับด้วยคอร์ดโดมินันท์ระดับสองและคอร์ดโน้ตลีดดิง
ระดับสองในห้องที่ 20-21 และเข้าสู่คอร์ดทบเจ็ดโดมินันท์ในห้องที่ 23 เพื่อจบเคเดนซ์
ในตอนนาเสนอของ Op. 106 ก็เช่นกัน ระหว่างห้องที่ 57-62 เบโทเฟนได้ชะลอเคเดนซ์
และแทรกด้วยเสียงประสานที่มีความเป็นโครมาติกสูง ลักษณะการแทรกเข้ามาเช่นนี้
ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าช่วงที่แทรกเข้ามานั้นอยู่ในวงเล็บอาจละไว้เสียก็ได้ ไม่เป็นการ
ทาลายโครงสร้างของประโยคเพลง หากแต่จะทาให้ความน่าสนใจลดลงอย่างมากเพราะ
ขาดสีสัน ลักษณะเช่นนี้ไม่พบในท่อนช้าของโมสาร์ท
6.7 สังคีตลักษณ์โซนาตา
เนื่องจากทั้งโมสาร์ทและเบโทเฟนใช้สังคีตลักษณ์โซนาตาและสังคีตลักษณ์
โซนาตาแบบย่อในท่อนช้าเป็นส่วนมาก ในจานวน 9 ท่อนนั้น โมสาร์ทใช้ 6 ท่อน และ
เบโทเฟนใช้ 6 ท่อนเช่นกัน ผู้วิจัยจึงได้นาสังคีตลักษณ์โซนาตาและสังคีตลักษณ์
โซนาตาแบบย่อของทั้งสองมาเปรียบเทียบกันในประเด็นต่อไปนี้คือ
6.7.1 สัดส่วนของตอนนาเสนอและตอนย้อนความ
เมื่อพิจารณาความยาวของตอนนาเสนอและตอนย้อนความโดยไม่รวม
บทนา ช่วงเชื่อมสั้น (link) และโคดาแล้ว พบว่าตอนย้อนความของโมสาร์ทโดยมาก
จะมีความยาวมากกว่าตอนนาเสนอ เนื่องจากโมสาร์ทมักดัดแปลงและเพิ่มเติมรายละเอียด
เข้าไปในตอนย้อนความ มี K. 283 และ K. 332 ที่ตอนนาเสนอและตอนย้อนความมี
ความยาวเท่ากัน และ K. 533/494 ที่ตอนย้อนความสั้นกว่าตอนนาเสนอ โมสาร์ทได้
ลดทอนความยาวของตอนย้อนความลงและเพิ่มโคดาเข้าไป สาหรับตอนย้อนความ
ของเบโทเฟนนั้นโดยมากจะสั้นกว่าตอนนาเสนอ เนื่องจากเบโทเฟนเพิ่มเติมโคดาที่มัก
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มีความยาวและมีบทบาทสาคัญเข้าไป มีเพียง Op. 27 No. 2 และ Op. 31 No. 2
เท่านั้นที่ตอนนาเสนอและตอนย้อนความมีความยาวเท่ากัน
6.7.2 ความสัมพันธ์และบทบาทของกุญแจเสียงในตอนนาเสนอ
ในท่อนช้าทุกท่อนของโมสาร์ท ความสัมพันธ์ของกุญแจเสียงทั้งสองเป็นไป
ตามแบบแผนทั่วไป คือในกรณีที่ท่อนนั้นอยู่ในกุญแจเสียงเมเจอร์ กุญแจเสียงที่สอง
จะเป็นกุญแจเสียงโดมินันท์ ในกรณีที่ท่อนนั้นอยู่ในกุญแจเสียงไมเนอร์ กุญแจเสียงที่สอง
จะเป็นกุญแจเสียงเมเจอร์ร่วม แต่ในท่อนช้าของเบโทเฟน ความสัมพันธ์มีความหลากหลาย
ดังนี้ Op. 2 No. 1 กุญแจเสียงที่หนึ่งคือโทนิกเมเจอร์ กุญแจเสียงที่สองคือโดมินันท์
Op. 10 No. 3 กุญแจเสียงที่หนึ่งคือโทนิกไมเนอร์ กุญแจเสียงที่สองคือโดมินันท์ไมเนอร์
Op. 27 No. 2 กุญแจเสียงที่หนึ่งคือ โทนิกไมเนอร์ พื้นที่กุญแจเสียงที่สองมีหลาย
กุญแจเสียง เริ่มที่กุญแจเสียงมีเดียนท์ไมเนอร์ (iii) กุญแจเสียงเสียงโน้ตลีดดิงต่าเมเจอร์
(bVII) ซึ่งเป็นโดมินันท์ของกุญแจเสียงมีเดียนท์ และในที่สุดจบลงด้วยกุญแจเสียง
ซับโดมินันท์ Op. 31 No. 2 กุญแจเสียงที่หนึ่งคือโทนิกเมเจอร์ กุญแจเสียงที่สองคือ
โดมินันท์ Op. 81a กุญแจเสียงที่หนึ่งคือโทนิกไมเนอร์ กุญแจเสียงที่สองคือโดมินันท์
และโดมินันท์ไมเนอร์ ท้ายสุด Op. 106 กุญแจเสียงที่หนึ่งคือโทนิกไมเนอร์ กุญแจเสียง
ที่สองคือซับมีเดียนท์ จะเห็นว่าการกาหนดกุญแจเสียงในพื้นที่ที่สองของเบโทเฟนมีทั้ง
ความสัมพันธ์ของกุญแจเสียงที่เป็นไปตามแบบแผนทั่วไป เช่น Op. 2 No. 1 มีทั้ง
ความสัมพันธ์คู่ห้า เช่น Op. 10 No. 3 ความสัมพันธ์คู่สามเช่น Op. 106 และความสัมพันธ์
ที่พิเศษออกไป เช่น Op. 27 No. 2
ในด้านบทบาทของแต่ละพื้นที่นั้น โมสาร์ทได้กาหนดให้พื้นที่กุญแจเสียง
โทนิกมีความเรียบง่าย และกาหนดให้พื้นที่กุญแจเสียงที่สองมีความยาว ความซับซ้อน
ความเข้มข้นและความเครียดมากกว่าพื้นที่กุญแจเสียงโทนิก ในขณะที่การกาหนด
บทบาทพื้นที่กุญแจเสียงโทนิกและพื้นที่กุญแจเสียงที่สองของเบโทเฟนมี 2 ลักษณะ
คือลักษณะที่คล้ายคลึงกับโมสาร์ท เช่น Op. 10 No. 3 และ Op. 27 No. 2 และลักษณะ
ที่แตกต่างออกไป คือพื้นที่กุญแจเสียงโทนิกจะที่มีความยาว มีบทบาท มีความเครียด
มากกว่าพื้นที่กุญแจเสียงที่สอง พื้นที่กุญแจเสียงที่สองจะมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
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กว่า มีทานองที่เรียบง่าย อ่อนหวานและสั้นกระชับกว่า เช่นใน Op. 31 No. 2 และ
Op. 81a ทั้งนี้พิจารณาโดยไม่รวมช่วงเชื่อม
6.7.3 ช่วงเชื่อม
ช่วงเชื่อมของโมสาร์ทมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและมีความคล้ายคลึง
กลมกลืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือสิ่งที่ตามมา แม้ว่ามีความไพเราะ แต่จะเรียบง่ายไม่มี
บทบาทโดดเด่นมากนัก ในขณะที่ท่อนเชื่อมของเบโทเฟนมักมีความโดดเด่นและมี
บทบาทมาก แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ แต่เบโทเฟนจะสอดแทรกความ
แปลกใหม่และความแตกต่างในด้านต่างๆ ลงไป บางครั้งช่วงเชื่อมจะเข้ามาอย่าง
ชัดเจน ก่อให้เกิดความประหลาดใจไม่คาดคิด เช่น ช่วงเชื่อมของ Op. 2 No. 1 ที่มี
การเปลี่ยนกุญแจเสียงไปยังกุญแจเสียงไมเนอร์ร่วมและเปลี่ยนลักษณะของเนื้อดนตรี
ทันที หรือใน Op. 31 No. 2 ที่มีโมทีฟใหม่คล้ายจังหวะรัวของทิมปานี เป็นโมทีฟที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อนในท่อน และ Op. 10 No. 3 ที่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะ
ดนตรี จากทานองหลักที่หนึ่งที่มีการเคลื่อนที่ของแนวทานองค่อนข้างช้า มีคอร์ด
ประกอบหนาแน่น เป็นทานองที่เคลื่อนที่เร็วขึ้น มีลักษณะแบบเพลงร้องและมีเนื้อ
ดนตรีบางลง ช่วงเชื่อมที่มีบทบาทโดดเด่นมากคือ ช่วงเชื่อมใน Op. 106 ที่แม้ว่าจะมี
ความสัมพันธ์ร่วมกับทานองหลักที่หนึ่ง แต่เบโทเฟนได้เปลี่ยนลักษณะของดนตรีออกไป
อย่างสิ้นเชิง ช่วงเชื่อมนี้มีความไพเราะและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้ง
ช่วงแรกมีลักษณะคล้ายคลึงกับเพลงร้องในอุปรากร
6.7.4 โคดา
ในจานวนท่อนช้า 6 ท่อนที่อยู่ในสังคีตลักษณ์โซนาตาและสังคีตลักษณ์
โซนาตาแบบย่อของโมสาร์ทมีโคดาเพียง 2 ท่อน คือ K. 283 และ K. 533/494 โคดา
ของ K. 283 มีความยาวเพียง 2 ห้องและใช้โมทีฟเดียวกับทานองหลักที่หนึ่ง โคดา
ของโมสาร์ทจะสั้นและเรียบง่าย ไม่มีบทบาทและเนื้อหามากนัก วัตถุดิบที่ใช้ไม่หลากหลาย
มีความกลมกลืนกัน ไม่มีการย้ายกุญแจเสียงไปยังกุญแจเสียงอื่นอีก อยู่ในกุญแจเสียง
โทนิกตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโคดา พบคอร์ดโครมาติกบ้างประปราย
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ในจานวนท่อนช้า 6 ท่อนที่อยู่ในสังคีตลักษณ์โซนาตาและสังคีตลักษณ์
โซนาตาแบบย่อของเบโทเฟนมีโคดาถึง 5 ท่อน โคดาของเบโทเฟนมีทั้งลักษณะที่เรียบ
ง่ายคล้ายคลึงกับโคดาของโมสาร์ท เช่น Op. 2 No.1 และ Op. 27 No. 2 และโคดาที่
มีบทบาทและมีความสาคัญ เช่น โคดาของ Op. 10 No. 3 และโคดาของ Op. 106
โคดาของ Op. 10 No. 3 เป็นโคดาที่มีความเข้มข้นมาก มีเสียงประสานที่มี
ความเป็นโครมาติกสูง มีความเข้มของเสียงและความหนาแน่นของโน้ตสูง ถือเป็นตอน
ที่มีความตึงเครียดมากที่สุดตอนหนึ่งในท่อน หลังจากความเครียดขึ้นถึงจุดสูงสุด
และเกลาลงในตอนต้นของห้องที่ 72 แล้ว เบโทเฟนได้ลดความหนาแน่นของโน้ตและ
ความเข้มของเสียงลงตามลาดับ จนในที่สุดโคดาได้จบลงอย่างสงบ สาหรับโคดาของ
Op. 106 เป็นโคดาที่มีการใช้วัตถุดิบอย่างหลากหลาย โดยนาวัตถุดิบมาจากทานอง
หลักที่หนึ่ง ช่วงเชื่อมและทานองหลักที่สอง โคดานี้เริ่มในกุญแจเสียง G เมเจอร์ (N6)
ซึ่งให้สีสันที่พิเศษเป็นอย่างมาก นอกจากนี้มีการใช้เทคนิคเบบุง (bebung) ซึ่งเป็นการ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง

7. สรุป
จากผลวิจัยเมื่อเปรียบเทียบท่อนช้าในเปียโนโซนาตาของโมสาร์ทและเบโทเฟน
แล้ว สรุปได้ว่าท่อนช้าของโมสาร์ทมักจะเป็นไปตามแบบแผน มีความไพเราะ เรียบง่าย
ในขณะที่ท่อนช้าของเบโทเฟนนั้นมี 2 ลักษณะคือ ท่อนช้าที่เป็นไปตามแบบแผน มี
บทบาทและลักษณะคล้ายคลึงกับท่อนช้าของโมสาร์ท ซึ่งพบเป็นส่วนน้อยและท่อนช้า
ที่มีความแปลกใหม่ มีการคิดค้นทดลองขยายแนวความคิดออกไปหลายด้าน คือด้าน
บทบาท ที่นอกจากจะเป็นท่อนที่ 2 ของโซนาตา ทาหน้าที่คั่นระหว่างท่อนที่มีอัตราเร็ว
2 ท่อนแล้ว เบโทเฟนยังกาหนดให้ท่อนช้าเป็นท่อนแรกและท่อนสุดท้ายของโซนาตา
มีความสาคัญเทียบเท่าท่อนอื่นๆ ด้านเนื้อหาและการออกแบบ ที่เบโทเฟนเพิ่มเนื้อหา
ให้มีความจริงจังและเข้มข้นขึ้น เป็นท่อนช้าที่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึก
และบรรยากาศได้หลากหลาย มีการกาหนดชื่อพรรณนา มีการออกแบบที่ขยายออกไป
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นอกกรอบของบทเพลงสาหรับเปียโนโดยการเรียบเรียงดนตรีเลียนแบบลักษณะดนตรี
ประเภทอื่น ด้านความสัมพันธ์ระหว่างท่อนและความเป็นเอกภาพ ที่ท่อนช้ามีความ
สัมพันธ์กับท่อนอื่น และมีส่วนร่วมในการสร้างเอกภาพของบทเพลง ด้านโครงสร้างที่
มีความอิสระ ยืดหยุ่น สามารถดัดแปลงไปจากโครงสร้างมาตรฐานเพื่อให้เข้ากับ
แนวความคิดหลักของโซนาตาแต่ละบท ด้านกุญแจเสียงและการย้ายกุญแจเสียงที่มี
การเลือกใช้กุญแจเสียงที่ห่างไกลและหลากหลาย ด้านเสียงประสานที่มีความเป็น
โครมาติกสูง อีกทั้งมีการยืดขยายประโยคเพลงเพื่อให้เกิดความประหลาดใจและสีสัน
ด้วยการชะลอเคเดนซ์
ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนอกเหนือจากลักษณะของดนตรีที่ได้กล่าว
มาแล้วคือแนวความคิดทางดนตรีของโมสาร์ทและเบโทเฟน จากการศึกษาจดหมาย
ของทั้งสอง พบว่าแนวความคิดทางดนตรีมีความแตกต่างกัน โมสาร์ทมีความคิดว่า
ดนตรีเป็นเครื่องจรรโลงจิตใจ ดนตรีที่ดีควรมีแต่ความไพเราะ ไม่ระคายหู ในขณะที่
เบโทเฟนมีความคิดว่าดนตรีเป็นศิลปะอันสูงส่งสามารถแสดงออกถึงสิ่งอื่นที่นอกเหนือ
จากความไพเราะงดงามได้ ตลอดชีวิตของเบโทเฟนมีการคิดค้นประดิษฐ์ดนตรีในรูปแบบ
ใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความคล้ายคลึงและความแตกต่างนี้ ท่อนช้า
ของคีตกวีทั้งสองต่างมีความงดงามและมีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์เช่นเดียวกัน
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ความซับซ้อนของนามวลีแปลงดัชนีบ่งชี้ความยากง่าย
ของตัวบท: กรณีศึกษาหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3
ธารทอง แจ่มไพบูลย์
วิโรจน์ อรุณมานะกุล

บทคัดย่อ
ความยากหรือง่ายของตัวบทอาจพิจารณาได้จากหลายปัจจัย หนึ่งในนั้นคือ
ความยากง่ายของประโยคซึ่งโดยทั่วไปสามารถวัดจากจานวนคาที่ปรากฏในประโยค
นั้น แต่เนื่องจากภาษาไทยไม่มีการใช้เครื่องหมายบ่งชี้ประโยค งานวิจัยนี้จึงเสนอ
วิธีการวัดความยากง่ายเชิงวากยสัมพันธ์ผ่านโครงสร้างนามวลีแปลงในภาษาไทย
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความยากง่ายของตัวบทในหนังสือเรียนวิชา
ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 ผ่านการศึกษานามวลีแปลง การ- และ ความโดยจะศึกษาทั้งทางด้านคาและจานวนคาที่ปรากฏในนามวลีแปลง และรูปแบบความ
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ซับซ้อนของโครงสร้างนามวลีแปลง ผลการศึกษาพบว่า คาที่ปรากฏตามหลังตัวบ่งชี้
นามวลีแปลง การ- และ ความ- ในแต่ละระดับชั้นมีจานวนและความหลากหลายที่เพิม่ มาก
ขึ้นตามระดับชั้นที่สูงขึ้น จานวนคาโดยเฉลี่ยที่ปรากฏในนามวลีแปลงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามระดับชั้น และในระดับชั้นที่สูงกว่าจะพบรูปแบบโครงสร้างซับซ้อนที่หลากหลาย
มากกว่า ผลการศึกษาจึงยืนยันว่าตัวบทในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 มีความ
ยากเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการวัดที่นาเสนอ
คาสาคัญ: นามวลีแปลง; ความยากง่ายของตัวบท; แบบเรียนภาษาไทย;
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล
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Complexity of Nominalized Constructions
as Text Difficulty Indicator:
A Case Study on Thai Textbooks, 1st–3th Grade 
Tantong Champaiboon
Wirote Aroonmanakun

Abstract
Text difficulty could be evaluated from many factors. One of those
is the difficulty of sentence structure, which is usually measured from the
number of words in a sentence. Since sentence boundaries are not explicitly
marked in Thai, we propose to measure this syntactic complexity through
the number of words in a nominalized construction, marked with /kaan0/
and /khwaam0/. The purpose of this paper is to examine text difficulty in
Thai textbooks, 1st–3th grade, using syntactic complexity of nominalized
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constructions. The results show that collocates after /kaan0/ and /khwaam0/
increase in terms of number and variety in the higher level. The mean of
the number of words in nominalized constructions increases, and more
complex patterns of nominalized constructions are found in the higher level.
The finding indicates that Thai textbooks, 1st–3th grade, tend to be more
difficult in the higher level according to this measurement.
Keywords: nominalizations; text difficulty; Thai textbook;
corpus-based study
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1. บทนา
ในการเรียนการสอนภาษานั้น การคัดเลือกหนังสือหรือบทอ่านให้เหมาะกับ
นักเรียนในแต่ละระดับชั้นจัดว่าเป็นความท้าทายประการหนึ่งของผู้สอน วิธีการคัดเลือก
หนังสืออ่านให้สอดคล้องกับระดับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กจึงเป็นสิ่งที่
ครูผู้สอนรวมถึงผู้เขียนแบบเรียนและหนังสืออ่านสาหรับเด็กให้ความสาคัญและสนใจ
(Vogel & Washburne, 1928) คาถามสาคัญคือทาอย่างไรจึงจะประเมินและตรวจสอบ
ได้ว่าหนังสือหรือบทอ่านนั้นๆ มีความยากง่ายหรือความซับซ้อนอยู่ในระดับใด และ
ความยากหรือความซับซ้อนที่พบนั้นเหมาะกับนักเรียนในช่วงชั้นหรือวัยใด
เมื่อพิจารณาหนังสือเรียนในระดับชั้นต่างๆ จะพบว่าตัวบทเองนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างตามช่วงชั้นหรือระดับชั้นที่เปลี่ยนไป เช่น การเปลี่ยนจาก
เรื่องเล่าพื้นฐานง่ายๆ ไปสู่การอธิบายหรือชี้แจง การเพิ่มจานวนคาศัพท์หรือรูปแบบ
ทางวากยสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เป็นต้น (Deane, Sheehan, Sabatini, Futagi, &
Kostin, 2006) จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่สังเกตได้นี้จึงนาไปสู่วิธีการในการตรวจวัด
ความยากง่ายหรือความซับซ้อนของตัวบท (measures of text difficulty/complexity)
ซึ่งอาจพิจารณาได้จากหลากหลายแง่มุม เช่น ความถี่ของคา ความยาวของคา
โครงสร้างภายในคา จานวนคาศัพท์ทางวิชาการ ความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์
ความเป็นรูปธรรม/นามธรรม การใช้คาเชื่อมโยงความ (cohesion) เป็นต้น (Nelson,
Perfetti, Liben, & Liben, 2011; Sheehan, Flor, & Napolitano, 2013)
ในภาษาอังกฤษมีการศึกษาและสร้างเกณฑ์วัดระดับความยากง่ายของตัวบท
โดยอาศัยการคานวณจากลักษณ์ทางภาษาดังที่กล่าวมา เช่น การคานวณระดับชั้นของ
Flesch-Kincaid (Kincaid, Fishburne, Rogers, & Chissom, 1975) การวัดคะแนน
ความซับซ้อนของภาษาของ ETS (Sheehan, 2015) แต่ในภาษาไทยนั้น ยังไม่มีงาน
ที่ศึกษาเรื่องการวัดระดับความยากง่ายของตัวบทในลักษณะเช่นนี้ มีเพียงงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2532) ที่ศึกษาความยากง่ายของคาศัพท์เพื่อนาเสนอศัพท์ที่
เหมาะสมในระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แต่ก็ยังไม่มีการศึกษา
ความยากง่ายของวงศัพท์ในระดับชั้นที่สูงขึ้นอีก และยังไม่มีการจาแนกระดับความยาก
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ของศัพท์ในลักษณะที่แบ่งเป็นวงศัพท์พื้นฐานและวงศัพท์วิชาการ การจาแนกความ
ยากง่ายของตัวบทในภาษาไทยจึงยังไม่สามารถวัดได้ด้วยวิธีการเดียวกับที่ใช้กันใน
ภาษาอังกฤษขณะนี้
อย่างไรก็ดี เราอาจจะใช้ลักษณ์บางอย่างเพื่อช่วยในการเปรียบเทียบระดับ
ความยากง่ายของตัวบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาหนังสือเรียนภาษาไทยใน
ระดับชั้นต่างๆ ว่ามีความยากเพิ่มมากขึ้นตามระดับชั้นหรือไม่ ธารทอง แจ่มไพบูลย์
และวิโรจน์ อรุณมานะกุล (2561) ได้ศึกษาเปรียบเทียบวงศัพท์ของหนังสือเรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลักสูตร 2503–2544 ผลการศึกษาคือ เมื่อพิจารณาความ
ยากจากจานวนพยางค์ในคา พบว่ามีความยากของวงศัพท์เพิ่มขึ้นตามระดับชั้นจริง
โดยช่วงที่มีการเพิ่มของคาสามพยางค์ขึ้นไปมากสุดคือช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
นอกจากการพิจารณาความยากจากจานวนพยางค์ในคาแล้ว ความซับซ้อน
ทางโครงสร้างวากยสัมพันธ์ก็เป็นอีกลักษณ์ที่สาคัญในการใช้ตัดสินความยากง่ายของ
ตัวบท วิธีที่ใช้ในภาษาอังกฤษคือการนับจานวนคาที่พบในประโยค แต่เนื่องจาก
ภาษาไทยไม่มีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนในการแบ่งประโยค กล่าวคือไม่มีเครื่องหมาย
มหัพภาค (.) บ่งบอกจุดสิ้นสุดของประโยค เมื่อไม่ทราบว่าขอบเขตของประโยคใน
ภาษาไทยมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่ใด จึงไม่สามารถใช้วิธีการนับจานวนคาในประโยคได้โดยตรง
วิธีการหนึ่งที่ผู้วิจัยนาเสนอในบทความนี้คือการวัดความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์
จากโครงสร้างนามวลีแปลงซึ่งในภาษาไทยมีหน่วยคาบ่งชี้ที่ชัดเจน คือ การ และ ความ
การแปลงเป็นนามวลี (Nominalizations) อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2537) ได้
สรุปไว้ว่าคือการแปลงคาอื่นเป็นคานามหรือการแปลงประโยคหรือส่วนของประโยค
ให้กลายเป็นนามวลี ซึ่งเป็นวิธีการสร้างคาในภาษาต่างๆ ในภาษาไทยเองก็มีวิธีการ
ดังกล่าวนี้เช่นกัน นักไวยากรณ์ดั้งเดิมจะเรียกคาในกลุ่มนี้ว่า อาการนาม หมายถึง
คานามที่เป็นชื่อแห่งกิริยาอาการ โดยที่อาการนามจะเป็นคาประสมที่มีคาว่า การ
หรือ ความ นาหน้าเป็นพื้น (อุปกิตศิลปสาร, 2548)
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นักภาษาศาสตร์ในสมัยต่อมามองว่าคาในกลุ่มนี้ควรจัดอยู่ในกลุ่มคาประสาน
เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การ- และ ความ- จัดเป็นหน่วยคาไม่อิสระที่ใช้เติมหน้าหน่วย
ฐานต่างๆ อีกทั้งยังมีลักษณะการสร้างคาแบบไม่รู้จบอีกด้วย (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,
กิติมา อินทรัมพรรย์ และนัฐวุฒิ ไชยเจริญ, 2554, น. 173) เช่น
หน่วยคาเติม
การความ-

+ หน่วยฐาน
เรียน
แก่งแย่งแข่งดีกัน
รัก
ไม่สมปรารถนา

= คาประสาน
การเรียน
การแก่งแย่งแข่งดีกัน
ความรัก
ความไม่สมปรารถนา

คากริยาที่ตามหลัง การ- และ ความ- นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก
คือกลุ่มคากริยาที่สามารถมองเห็นและรับรู้ได้ (perceptible verb) จะปรากฏตามหลัง
การ- เท่านั้น กลุ่มที่สองคือกลุ่มคากริยาที่มองเห็นและรับรู้ได้ยาก เป็นคาแสดงค่า
ความรู้สึก หรือคุณสมบัติ (imperceptible verb) จะปรากฏตามหลัง ความ- เท่านั้น
และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคากริยาที่ปรากฏตามหลังได้ทั้ง การ- และ ความ- เป็นคาที่
ก้ากึ่งอยู่ระหว่างสองกลุ่มแรก (balanced verb) (Prasithrathsint, 2005) ในกรณีที่
การ- และ ความ- นาหน้ากริยาคาเดียวกัน คาประสานที่ใช้ การ- จะแสดงอาการของ
กริยานั้นหรือสื่อความถึงกระบวนการ ในขณะที่คาประสานที่ใช้ ความ- จะแสดงสภาพ
หรือสื่อความถึงความรู้สึกนั้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, น. 45; อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,
กิติมา อินทรัมพรรย์ และนัฐวุฒิ ไชยเจริญ, 2554, น. 175) และจากตัวอย่างข้างต้นก็พอ
เห็นได้ว่าหน่วยฐานนั้นมีความซับซ้อนและมีความยาวที่แตกต่างกัน
กล่าวโดยสรุป การแปลงเป็นนามวลีเป็นทั้งกระบวนการสร้างคาใหม่ และ
เป็นกระบวนการทางวากยสัมพันธ์ในการแปลงคาหรือวลีหมวดอื่นให้เป็นนามวลีใน
ภาษาไทย ด้วยการเติมหน่วยคา การ- หรือ ความ- ไว้หน้าหน่วยฐานที่ต้องการจะแปลง
เช่น การเรียน ความไม่สมปรารถนา การประชุมสุดยอดผู้นาโลก ความเจ็บป่วยทาง
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อารมณ์และจิตใจ การที่เขาทะเลาะกันทุกวัน1 เป็นต้น ความซับซ้อนของหน่วยฐานนี้
เองทีส่ ามารถนามาใช้แสดงถึงความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างทีน่ ่าจะนามาใช้พิจารณา
ความยากง่ายของตัวบทได้
จากการวิเคราะห์คลังข้อมูลหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยขนาด 3 ล้านคาที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆ ก็ปรากฏคาใน
กลุ่มนี้อยู่ไม่น้อย โดย การ- และ ความ- มีความถี่ในการปรากฏอยู่ใน 20 อันดับแรก
ของรายการคา และเมื่อพิจารณาหน่วยฐานที่ปรากฏตามหลัง การ- และ ความ- ก็จะ
พบว่ามีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป ทั้งชนิดของคารวมถึงความยาวและ
ความซับซ้อนของหน่วยฐาน บทความนี้สนใจศึกษาความซับซ้อนดังกล่าว เพื่อจะ
ตอบคาถามว่านามวลีแปลงที่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในช่วงชั้นต่างๆ มี
ความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและ
ความซับซ้อนในการสร้างนามวลีแปลงในกลุ่มนี้อย่างไรบ้าง
จากการตรวจสอบภาพรวมคือเปรียบเทียบข้อมูลในแบบเรียนภาษาไทย
จาก 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่าความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างของนามวลี
แปลงมีความคล้ายคลึงกัน หากมองว่าโครงสร้าง การที่ อันมีหน่วยฐานซึ่งเป็นประโยค
ยาวนั้นมีความซับซ้อนในเชิงโครงสร้างมากกว่าแบบอื่นๆ ก็จะพบว่าโครงสร้างดังกล่าว
มีปรากฏให้เห็นตั้งแต่ระดับประถมต้นไปจนถึงระดับมัธยมปลาย อย่างไรก็ตามเมื่อ
จากัดข้อมูลลงไปที่ระดับแต่ละชั้นปีในช่วงชั้นประถมต้น คือ ประถมศึกษาปีที่ 1–3
กลับไม่พบโครงสร้างนี้ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษานามวลีแปลง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 เปรียบเทียบกันทีละระดับชั้นว่าจะมีความซับซ้อน
เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไร โดยวัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อศึกษาความหลากหลาย
ของรูปศัพท์ที่ปรากฏร่วมกับตัวบ่งชี้นามวลีแปลงในแต่ละระดับชั้น และศึกษาความ
1

ตัวอย่างในลักษณะนี้ ได้มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ควรแยก การ กับ ที่ ออกจากกัน
แต่ควรมอง การที่ เป็นหนึ่งหน่วย อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความเห็นว่า ไม่ว่าจะมองเป็นสอง
หน่วย หรือหน่วยเดียว ตัวอย่างเหล่านี้ก็ยังคงขึ้นต้นด้วย การ จึงน่าจะรวมไว้ในการศึกษา
เรื่องนามวลีแปลงกลุ่มนี้ด้วย
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ซับซ้อนของหน่วยฐานที่ปรากฏตามหลังตัวบ่งชี้นามวลีแปลงว่ามีความซับซ้อนเพิ่ม
มากขึ้นหรือไม่ตามระดับชั้นที่เปลี่ยนไป ซึ่งผู้วิจัยมีสมมติฐานว่านามวลีแปลงในระดับชั้น
ที่สูงกว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่า

2. ระเบียบวิธวี ิจัย
ในหัวข้อนี้จะอธิบายแยกเป็น 2 ส่วนคือการสร้างคลังข้อมูลและวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดดังนี้
2.1 การสร้างคลังข้อมูล
บทความนี้อาศัยข้อมูลส่วนหนึ่งจากคลังข้อมูลหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น คลังข้อมูลดังกล่าวนี้มีจานวนคาในการปรากฏ (token) ประมาณ 3
ล้านคา (นับทุกการปรากฏ) และมีรายการคาศัพท์ที่ไม่ซ้ากันทั้งสิ้น 19,494 รูปศัพท์
(type) โดยครอบคลุมหนังสือเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาแนก
เป็นหนังสือเรียน หนังสืออ่านเพิ่มเติมและหนังสืออ่านนอกเวลาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ซึ่งสุ่มมาจากรายการที่ระบุไว้ในหลักสูตร พ.ศ.2503 จนถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2544 คัดเลือกเฉพาะส่วนที่เป็นข้อความต่อเนื่อง พิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์ มีการ
กากับชื่อเฉพาะประเภทชื่อบุคคลด้วยสัญลักษณ์ <NE>…</NE> เช่น <NE>มานะ</NE>
เพื่อแยกชื่อเฉพาะออกจากคาทั่วไป ตั้งชื่อไฟล์ด้วยรหัสที่บ่งบอกถึงหลักสูตร ช่วงชั้น
และระดับชั้น (ถ้ามีการระบุไว้) จากนั้นนาเข้าโปรแกรม Thai Word Segmentation
2.1 (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2545) เพื่อตัดคา เมื่อได้ไฟล์ที่มีการตัดคาแล้ว จึงเขียน
โปรแกรมขึ้นเพื่อนับจานวนและประมวลผลรายการคา
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในบทความนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน นั่นคือการวิเคราะห์
จานวนและความหลากหลายของคาปรากฏร่วม และวิเคราะห์ความซับซ้อนของหน่วย
ฐาน ซึ่งจะกล่าวถึงทีละส่วนดังนี้
ในการศึกษามิติเรื่องความหลากหลายของคาที่ตามหลังตัวบ่งชี้นามวลีแปลง
นั้น ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Collocation Extract 3.07 (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2547) โดย
เลือกใช้การแสดงค่าทางสถิติแบบ Mutual Information (MI) ตั้งค่าโดยเลือกคาปรากฏร่วม
ด้านขวาในตาแหน่งที่ติดกับคา การ หรือ ความ เลือกความถี่ในการปรากฏไว้ที่ค่า
ต่าสุดคือ 1 และเลือกจานวนคาปรากฏร่วมทั้งหมดที่พบในข้อมูล การ และ ความ แล้ว
จึงนารายการคาปรากฏร่วมที่ได้จากแต่ละระดับชั้นมาเปรียบเทียบกัน
การวิเคราะห์ความซับซ้อนของหน่วยฐานเป็นการดูหน่วยที่กว้างขึ้นกว่าคา
เพียงคาเดียวที่อยู่ติดกับ การ- หรือ ความ- ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะใช้โปรแกรมหาปริบท
แวดล้อมของคาค้น (concordance) แล้วคัดเลือกเฉพาะตัวอย่างที่ การ และ ความ
ทาหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้นามวลีแปลง นับจานวนคาที่ปรากฏในหน่วยฐาน เพื่อหาค่าเฉลี่ย
(mean) เปรียบเทียบแต่ละระดับชั้น จากนั้นจึงพิจารณาโครงสร้างทางวากยสัมพันธ์
ของนามวลีแปลง โดยขอบเขตของนามวลีแปลงพิจารณาจากทั้งการเว้นวรรคและ
ปัจจัยด้านความหมายที่แสดงถึงการสิ้นสุดความในหน่วยนามวลีแปลงนั้นๆ ในการ
นับจานวนคาในการปรากฏและพิจารณาโครงสร้างนั้น ผู้วิจัยจะนับส่วนขยายที่เกิด
ร่วมกับโครงสร้าง การ หรือ ความ ด้วย เพราะมองว่าโครงสร้างทั้งหมดยังคงเป็น
นามวลี และการมีส่วนขยายก็สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของนามวลีแปลงนั้นด้วย

3. ผลการศึกษา
ก่อนที่จะนาเสนอผลการศึกษา ผู้วิจัยขอให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคลังข้อมูล
หนังสือเรียนภาษาไทยที่สร้างขึ้นก่อน เพื่อให้เห็นความถี่ในการปรากฏทั้งหมดของ
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การ และ ความ ในหนังสือเรียน จากการสร้างคลังข้อมูลหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
(Thai Textbook Corpus: TTC) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขนาด
รวม 3,037,772 คา พบว่ารูปศัพท์ ความ ปรากฏด้วยความถี่สูงกว่ารูปศัพท์ การ โดย
ความ ปรากฏในลาดับที่ 15 ด้วยความถี่ 27,623 ส่วน การ ปรากฏในลาดับที่ 17 ด้วย
ความถี่ 25,401 ในบทความนี้จะศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลจากชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1–3 จึงสกัดออกมาเฉพาะหนังสือเรียนที่มีการระบุระดับชั้นไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น
ได้หนังสือรวมทั้งสิ้น 45 เล่ม จาแนกเป็นหนังสือในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน
19 เล่ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ระดับชั้นละ 13 เล่ม
ในลาดับต่อไปจะแสดงผลการศึกษาซึ่งสามารถจาแนกได้เป็น 3 หัวข้อดังนี้
1) ความถี่ของ การ และ ความ 2) ความหลากหลายของรูปศัพท์ที่ตามหลังตัวบ่งชี้นามวลี
แปลง และ 3) หน่วยฐานที่ปรากฏตามหลังตัวบ่งชี้นามวลีแปลง สองหัวข้อแรกจะให้
ภาพโดยรวมของการปรากฏของรูปศัพท์ การ และ ความ ในระดับชั้นต่างๆ หัวข้อที่
สามจึงจะแสดงถึงระดับความยากของตัวบทผ่านการวัดจานวนคาในการปรากฏที่พบ
ในโครงสร้างของ การ และ ความ
3.1 ความถี่ในการปรากฏของ การ และ ความ
ข้อมูลจาก TTC มีข้อจากัดที่สาคัญประการหนึ่งคือรายการคาที่ได้ไม่ได้มี
การระบุชนิดของคา (part of speech) ส่งผลให้รูปศัพท์ การ และ ความ ในฐานะที่เป็น
คานามกับตัวบ่งชี้นามวลีแปลง ไม่ได้แยกจากกันอย่างเด็ดขาด ผลที่ได้จึงสะท้อนถึง
ภาพรวมและแนวโน้มในการปรากฏของทั้งสองรูปศัพท์นี้อย่างกว้างๆ เท่านั้น
เมื่อพิจารณาความถี่ของ การ และ ความ ที่ปรากฏในคลังข้อมูลหนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับชั้นต่างๆ พบข้อมูลดังนี้
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ตารางที่ 1
การ และ ความ ในระดับชั้นต่างๆ
การ
ระดับชั้น

ร้อยละ

60

0.15

114

0.28

40,865

240

0.27

395

0.44

89,517

641

0.46

865

0.62

140,211

941

0.87

1,374

1.34

270,593

0.8

0

ร้อย
ละ

0.62

0.6

0.2

ขนาดของ
คลังข้อมูล

จานวน
การปรากฏ
(ครั้ง)

ประถมศึกษาปีที่
1
ประถมศึกษาปีที่
2
ประถมศึกษาปีที่
3
รวม

0.4

ความ
จานวน
การปรากฏ
(ครั้ง)

0.44
0.28

0.46

การ
ความ

0.27

0.15
ป.1

ป.2

ป.3

ภาพที่ 1. แนวโน้มร้อยละการปรากฏของ การ และ ความ
ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้ การ และ ความ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตามระดับชั้นที่สูงขึ้น โดย ความ ปรากฏมากกว่า การ ทุกๆ ระดับชั้น
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3.2 ความหลากหลายของรูปศัพท์ที่ตามหลังตัวบ่งชี้นามวลีแปลง
รูปศัพท์ที่ปรากฏตามหลังตัวบ่งชี้นามวลีแปลงนั้นในอีกแง่หนึ่งก็คือคา
ปรากฏร่วมของตัวบ่งชี้นามวลีแปลงนั่นเอง เมื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของคา
ในกลุ่มนี้ที่ปรากฏในระดับชั้นต่างๆ จะช่วยให้เห็นว่าในระดับชั้นหนึ่งๆ มีรูปศัพท์ที่
ปรากฏร่วมกับ การ- หรือ ความ- มากน้อยเพียงใด หากพบว่ามีคาปรากฏร่วมเป็น
จานวนมาก ก็ย่อมแสดงถึงความหลากหลายของการนาเสนอความคิดที่เป็นนามธรรม
ผ่านนามวลีแปลงในปริมาณที่มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การแข่งขัน การชาระ การประจบ
ประแจง ความสุข ความเหน็ดเหนื่อย ความรับผิดชอบ เป็นต้น จากโปรแกรม Collocation
Extract 3.07 พบว่าคาปรากฏร่วมในระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3 มีจานวนดังนี้
300

249

200

134

100

45

0

42
ป.1

255
การ

138
ป.2

ความ
ป.3

ภาพที่ 2. จานวนรูปศัพท์ที่เป็นคาปรากฏร่วมของ การ- และ ความ- ตามสถิติ MI2
จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าแนวโน้มการใช้คาปรากฏร่วมกับ การ- และ ความเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าคาปรากฏร่วมของตัวบ่งชี้นามวลีทั้งสองนี้มีแนวโน้มจะเพิ่ม
มากขึ้นตามระดับชั้นที่สูงขึ้น นอกจากนี้เส้นกราฟของ การ- และ ความ- แทบจะทับ
เป็นเส้นเดียวกัน ทั้งๆ ที่จานวนการปรากฏของ ความ- จากตารางที่ 1 และภาพที่ 1
2

เนื่องจากภาพนี้เส้นกราฟซ้อนทับกันอยู่ ดังนั้น การแสดงค่าตัวเลขในแต่ละจุด
ผู้วิจัยจะเรียงให้ค่าของ การ อยู่ด้านบนของจุด ส่วนค่าของ ความ อยู่ด้านล่างของจุด เพื่อให้
สอดคล้องกับชื่อของเส้นกราฟทางด้านขวา
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สูงกว่า การ- อย่างชัดเจน ซึ่งก็สะท้อนว่าความหลากหลายของรูปศัพท์ที่มาปรากฏ
ร่วมกับ การ- และ ความ- แทบไม่แตกต่างกัน
เมื่อผู้วิจัยนาคาปรากฏร่วมของทั้ง การ- และ ความ- มารวมกัน ตัดรูปศัพท์
ที่ซ้ากันออก เทียบกับจานวนการปรากฏทั้งหมดของนามวลีแปลง การ- และ ความพบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
ตารางที่ 2
จานวนคาปรากฏร่วมของ การ- และ ความระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3

จานวนการปรากฏ
ของนามวลีแปลง
(ครั้ง)
174
635
1,506

จานวนรูปศัพท์ของ
คาปรากฏร่วม
(รูปศัพท์)
86
263
482

สัดส่วน
2:1
2.4 : 1
3.1 : 1

แม้ว่าจานวนของรูปศัพท์ที่เป็นคาปรากฏร่วมจะเพิ่มจานวนมากขึ้นตาม
ระดับชั้นที่สูงขึ้น แต่ถ้าพิจารณาสัดส่วนของจานวนการปรากฏทั้งหมดของนามวลีแปลง
กับจานวนรูปศัพท์ของคาปรากฏร่วมที่พบ สัดส่วนจะสูงมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า
ระดับชั้นที่สูงขึ้นมีการใช้คาปรากฏร่วมที่ซ้ากันมากกว่าระดับชั้นที่ต่ากว่า กล่าวคือ
คาที่ปรากฏหลัง การ- และ ความ- ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จะพบเฉลี่ย 2 ครั้ง แต่จะ
พบในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เฉลี่ย 3.1 ครั้ง ซึ่งน่าสนใจว่าลั กษณะเช่นนี้จะพบใน
โครงสร้างอืน่ ๆ ด้วยหรือไม่
3.3 จานวนคาที่ปรากฏในหน่วยฐานของนามวลีแปลง
การนับจานวนคาที่ปรากฏในหน่วยฐานของนามวลีแปลงนั้น ผู้วิจัยนับทั้ง
กรณีที่ การ- และ ความ- ปรากฏร่วมกับหน่วยฐาน เป็นนามวลีแปลง เช่น ความสุข
ความเมื่อยล้าอ่อนเพลีย การเขียนจดหมาย การเล่นห้อยโหนโจนทะยาน เป็นต้น และ
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นับกรณีที่โครงสร้าง การ- และ ความ- รวมกับหน่วยฐานแล้วยังมีหน่วยขยายนามวลี
แปลงนั้นอีก เช่น ความหนาวเย็นของอากาศ ความสุขที่ได้รับหนังสือจากคนขาย
หนังสือเร่ผู้ใจดี การกระทาที่ผิดกฎหมาย การเมืองและเศรษฐกิจ เป็นต้นวิธีการวัด
ความซับซ้อนของโครงสร้างนามวลีในเบื้องต้น คือการนับจานวนคาทั้งหมดที่ปรากฏ
ในโครงสร้างที่กล่าวมา ซึ่งก็เป็นวิธีการวัดพื้นฐานที่ใช้วัดความยากของตัวบทผ่าน
จานวนคาในประโยค เมื่อนับจานวนคาทั้งหมดได้แล้ว จึงคานวณหาค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ระดับชั้นเพื่อใช้สะท้อนความยากง่ายของตัวบทเรียนในระดับชั้นต่างๆ ผ่านมิติของ
โครงสร้างนามวลีแปลง หลังจากนั้นจึงพิจารณารูปแบบของโครงสร้างที่พบเพื่อตรวจสอบ
ว่ามีรูปแบบโครงสร้างที่ซับซ้อนใดบ้างที่ไม่ได้ปรากฏในทุกระดับชั้น
ตารางที่ 3
จานวนคาในหน่วยฐานและส่วนขยายที่ตามหลัง การ- และ ความตัวบ่งชี้
นามวลี
แปลง
การ-

ความ-

การและ
ความ-

จานวนคาในหน่วยฐาน

ระดับ
ชั้น

1 คา

ป.1

ร้อยละ

2 คา

3-9
คา

10 คา
ขึ้นไป

1 คา

10

23

22

4

ป.2

49

51

108

ป.3

154

160

ป.1

80

ป.2

ค่า
เฉลี่ย

2 คา

3-9
คา

10 คา
ขึ้นไป

16.95

38.98

37.29

6.78

3.53

15

21.97

22.87

48.43

6.73

3.86

258

43

25.04

26.02

41.95

6.99

3.76

14

18

2

70.18

12.28

15.79

1.75

2.01

227

35

117

4

59.27

9.14

30.55

1.04

2.24

ป.3

462

99

231

16

57.18

12.25

28.59

1.98

2.36

ป.1

90

37

40

6

52.02

21.39

23.12

3.47

2.53

ป.2

276

86

225

19

45.54

14.19

37.13

3.14

2.83

ป.3

616

259

489

59

43.29

18.20

34.36

4.15

2.97
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5
4

3.53

3.86

3.76

3

2.53

2.83

2.97

2
1

2.01
ป.1

2.24
ป.2

2.36

การ
ความ
การ+ความ

ป.3

ภาพที่ 3. ค่าเฉลี่ย (mean) ของจานวนคาที่ปรากฏในหน่วยฐานและส่วนขยายของ
การ- และ ความจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย (mean) ของจานวนคาที่ปรากฏในหน่วยฐานกับส่วน
ขยายของตัวบ่งชี้นามวลีแปลงทั้งสองคาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ค่าเฉลี่ย
จานวนคาในโครงสร้างของ การ- มีมากกว่าโครงสร้าง ความ- นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้
ก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นตามระดับชั้นที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาจานวนคาในโครงสร้างของตัว
บ่งชี้นามวลีแปลงทีละตัวจะพบว่า โครงสร้าง การ- ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่
มีจานวน 2 คา ในขณะที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2–3 ส่วนใหญ่มีจานวนอยู่ในช่วง
3–9 คา ซึ่งค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แล้วลดลงเล็กน้อยในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 แต่ค่าเฉลี่ยนั้นก็ยังคงสูงกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ แสดงว่า
จานวนคาในโครงสร้าง การ- ที่ปรากฏในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจานวนน้อย
ที่สุด ความซับซ้อนในเชิงจานวนคาจึงน้อยที่สุดด้วยเช่นกัน ส่วนโครงสร้าง ความแสดงผลเหมือนกันทุกระดับชั้น นั่นคือ ส่วนใหญ่จะมีจานวนคาตามหลังตัวบ่งชี้ 1 คา
หมายความว่า ความ- มักเกิดร่วมกับหน่วยฐานที่เป็นคาคาเดียว
เมื่อพิจารณาภาพรวมของตัวบ่งชี้นามวลีแปลงทั้งสองคา คือทั้ง การ- และ
ความ- ว่าระดับชั้นที่สูงขึ้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กั บจานวนคาในโครงสร้างของ
นามวลีแปลงหรือไม่ โดยใช้สถิติไคสแควร์มาพิสูจน์ ผลปรากฏว่าระดับชั้นที่สูงขึ้นมี
ความเกี่ยวข้องกับจานวนคาในโครงสร้างของนามวลีแปลงจริงที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
โดยได้ค่า x2 = 17.02, df = 6 และค่าวิกฤตของ x20.01,6 = 16.81
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3.4 ความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์ของโครงสร้างในนามวลี
จากงานของกระทรวงศึกษาธิการ (2549) และนววรรณ พันธุเมธา (2549)
ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะหน่วยฐานที่ปรากฏอยู่ในนามวลีแปลงในกลุ่ม การ- และ
ความ- ซึ่งผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ามีความซับซ้อนที่สามารถจาแนกออกได้หลายแบบ เช่น
หน่วยฐานเป็นหน่วยกริยา วิเศษณ์ หรือหน่วยนามเดี่ยวๆ เช่น การเรียน ความรัก
หน่วยฐานมีลักษณะเป็นสานวน เช่น การกินดีอยู่ดี ความเจ็บปวดรวดร้าว หน่วยฐาน
นาหน้าด้วยคา ที่ และมีประโยคตามมา เช่น การที่เขาทะเลาะกันทุกวัน เป็นต้น ยิ่งไป
กว่านั้น จากข้อมูลในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ยังพบความซับซ้อนที่มากไปกว่าสิ่งที่
ปรากฏในหน่วยฐาน กล่าวคือผู้วิจัยพบส่วนขยายที่ปรากฏร่วมกับนามวลีแปลงรวมเป็น
นามวลีที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
ก.

ข.

ค.

ภาพที่ 4. ผังภาพแสดงโครงสร้างของนามวลีแปลง
ความรัก การทาลายธรรมชาติ และ การทาดอกไม้จากกระดาษ

ภาพที่ 5. ผังภาพแสดงโครงสร้างของนามวลีแปลง
การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทาให้เกิดความสะดวกสบาย
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ตัวอย่างโครงสร้างแบบต่างๆ ผู้วิจัยไม่ได้ระบุชื่อเรียกของแต่ละจุดเชื่อมต่อ
(node) เอาไว้ เนื่องจากต้องการแสดงให้เห็นความซับซ้อนและการผูกโยงกันของ
โครงสร้างภายในนามวลีแปลงเท่านั้น ซึ่งจากตัวอย่างที่ยกมานี้จะเห็นได้ว่าโครงสร้าง
ภายในนามวลีแปลงแต่ละตัวอย่างมีความซับซ้อนที่แตกต่างกัน กล่าวคือ นามวลีแปลง
ในภาพที่ 5 มีความซับซ้อนมากที่สุดเนื่องจากมีองค์ประกอบภายในที่มีส่วนขยาย
ซ้อนทับหลายส่วน ส่งผลให้การรับนามวลีแปลงในลักษณะนี้ ผู้รับสารหรือนักเรียน
จาเป็นต้องใช้เวลาในการประมวลผลนานกว่าเพื่อให้สามารถเข้าใจความหมายได้อย่าง
ถูกต้อง ส่วนโครงสร้างในภาพที่ 4 ก. มีความซับซ้อนน้อยที่สุด และมีลักษณะเป็น
นามวลีแปลงที่พื้นฐานที่สุด จากการศึกษานามวลีแปลงทั้งหมดที่พบในหนังสือเรียน
ภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1–3 พบรูปแบบโครงสร้างที่หลากหลาย ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาจากคาที่ปรากฏภายในหน่วยฐานว่ามีลักษณะเป็นหน่วยเดียวหรือมีส่วนอื่น
มาขยายเพิ่มเติม ผู้วิจัยได้แบ่งลักษณะโครงสร้างออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1) โครงสร้างแบบพื้นฐาน เป็นโครงสร้างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน แต่ละหน่วยมี
ลักษณะเป็นคาที่ไม่ถูกขยายด้วยหน่วยอื่น โดยคาที่ ประกอบอยู่ใน
นามวลีแปลงนั้นอาจเป็นคาเดี่ยว คาประสม หรือคาซ้อนก็ได้ ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ 4 ก. และ 4 ข. ยกตัวอย่างเช่น
นามวลีแปลงที่มี โครงสร้าง [การ/ความ + กริยา/วิเศษณ์/
3
นาม ] โครงสร้างนี้มีลักษณะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุด เนื่องจาก
ประกอบขึ้นจากตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ/ความ ร่วมกับหน่วยฐานเพียง
หน่วยเดียวเท่านั้น เช่น ความสะอาด การยาก การเขียน เป็นต้น
ตัวอย่างโครงสร้างต่อมาคือ [การ/ความ + [กริยา + นาม]]
ผู้วิจัยจัดให้โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างแบบพื้นฐานด้วย แม้ว่าหน่วยฐาน
3

คาเรียกชนิดของคา ผู้วิจัยผสมผสานแนวคิดจากหลายสานัก ใช้ชื่อเรียกจาก
ไวยากรณ์ดั้งเดิมยืนพื้น โดย คาวิเศษณ์ จะหมายถึงคาที่ทาหน้าที่คล้ายคลึงกับคากริยา แต่
มักปรากฏตามหลัง ความ เช่น สวย สุข มีกลุ่มคาช่วยกริยา คาแสดงปฏิเสธ ตามแนวไวยากรณ์
โครงสร้างด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงลักษณะทางโครงสร้างแบบต่างๆ ให้หลากหลายแต่ไม่มาก
จนเกินไป
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จะประกอบขึ้นจาก 2 หน่วย แต่แต่ละหน่วยมีลักษณะเป็นหน่วยเดี่ยวๆ
ไม่ได้ถูกขยายเพิ่มเติม เช่น [การ[ทารุณสัตว์]] [การ[เขียนจดหมาย]]
เป็นต้น
อีกตัวอย่างหนึ่งคือโครงสร้าง [การ/ความ + [กริยา/วิเศษณ์
+ คาขยาย] โครงสร้างนี้ประกอบขึ้นจาก 2 หน่วย และแต่ละหน่วยเป็น
หน่วยที่ไม่ได้ถูกขยายเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน เช่น [ความ[รับผิดชอบดี]]
[การ[พูดตรงๆ]] เป็นต้น
2) โครงสร้างที่เริ่มมีความซับซ้อน โดยปรากฏองค์ประกอบที่เป็นกริยาวลี
หรือนามวลีอยู่ภายในนามวลีแปลง โดยกริยาวลีหรือนามวลียังมีโครงสร้าง
ไม่ซับซ้อนหลายชั้น ดังตัวอย่างในรูปที่ 4 ค. เช่น [กริยา/นาม + คาเชื่อม
+ กริยา/นาม] [กริยา/นาม + บุพบทวลี] [กริยา/นาม + ส่วนเติมเต็มสั้นๆ]
ยกตัวอย่างโครงสร้างในกลุ่มนี้บางส่วนเช่น
โครงสร้าง [การ/ความ + [กริยา + นามวลี]] เช่น [การแข่งขัน
[ว่าวประเภทต่าง ๆ]] ตัวอย่างของนามวลีแปลงในโครงสร้างนี้จะเห็นว่า
คานาม ที่อยู่ในนามวลีแปลงไม่ได้เป็นหน่วยเดี่ยวๆ ไม่ใช่ ว่าว คาเดียว
แต่เป็นนามวลี ว่าวประเภทต่างๆ นั่นคือคานาม ว่าว มีส่วนอื่นมาขยาย
เพิ่มเติม
โครงสร้างนามวลีแปลง [การ/ความ + [กริยาวลี + นาม]] เช่น
[การ[เล่าและฟัง[นิทาน]]] เริ่มปรากฏคาเชื่อม และ ส่งผลให้กริยาใน
นามวลีแปลงนี้ไม่ใช่หน่วยเดี่ยวๆ อีกต่อไป และมีความซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างต่อมาคือโครงสร้าง [การ/ความ + กริยาเรียง] เช่น
[ความ[ทะเยอทะยานอยากได้ไม่รู้จักพอ]] โครงสร้างนี้ปรากฏคากริยา
เรียงซ้อนกันอยู่หลายหน่วย ซึ่งคุณสมบัติของหน่วยสร้างกริยาเรียง
โดยสังเขปคือ ไม่มีคาเชื่อมใดปรากฏระหว่างคากริยาในหน่วยสร้างนั้น
คากริยาในหน่วยสร้างมีลักษณะทางไวยากรณ์ร่วมกันและมีอาร์กิวเมนต์
อย่างน้อยหนึ่งอาร์กิวเมนต์ร่วมกัน ไม่มีช่วงหยุดระหว่างคากริยา และ
ทั้งหมดแสดงเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียว (กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา,
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2549 อ้างถึงใน ชาฎินี มณีนาวาชัย, 2551, น. 10-11) และเมื่อกริยา
ในหน่วยฐานไม่ใช่หน่วยกริยาเพียงหน่วยเดียว ผู้วิจัยจึงจัดให้โครงสร้าง
นี้อยู่ในกลุ่มที่เริ่มซับซ้อน
โครงสร้างนามวลีแปลงแบบที่มีนามวลีแปลงซ้อนอยู่ภายใน
อีกชั้นหนึ่งคือโครงสร้างแบบ [การ + กริยาวลี + นามวลีแปลงแบบพื้นฐาน]
ส่วนนี้มีความซับซ้อนขึ้นเนื่องจากคานามที่ ปรากฏอยู่ภายในไม่ใช่
คานามเดี่ยวๆ แต่เป็นนามวลีแปลงที่มีคา การ หรือ ความ นาหน้าอยู่
ด้วย เช่น [การ[ทา[ความดี]]]
อีกตัวอย่างหนึ่งคือโครงสร้าง [การ/ความ + กริยา/วิเศษณ์ +
นามวลี + บุพบทวลี] เช่น [การ[[ทาดอกไม้][จากกระดาษ]]] [การ[นับ
[คะแนนบนกระดาน]]] ความซับซ้อนของโครงสร้างนี้อยู่ที่นามวลี ใน
ตัวอย่างนี้ คะแนนบนกระดาน ถือเป็น “นามวลี” เช่นเดียวกับ ว่าวประเภท
ต่างๆ แต่ความแตกต่างคือ บนกระดาน ที่มาขยายคานาม คะแนน มี
โครงสร้างเป็นบุพบทวลีด้วย จึงจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของ การนับ
คะแนนบนกระดาน กับ การแข่งขันว่าวประเภทต่างๆ มีความแตกต่าง
กันอยู่ แต่ยังแสดงความซับซ้อนในระดับที่ใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงจัดใน
ทั้งสองโครงสร้างนี้อยู่ในกลุ่มความซับซ้อนระดับเดียวกัน
3) โครงสร้างที่มีความซับซ้อนมาก โดยองค์ประกอบมีส่วนเติมเต็มที่มี
ความซับซ้อน หรือมีการซ้อนกันของบุพบทวลี นามวลี ฯลฯ หลายชั้น
ดังตัวอย่างในรูปที่ 5 ยกตัวอย่างบางโครงสร้างเช่น
[การ/ความ + กริยาวลี + ส่วนของประโยค] ในโครงสร้างนี้
ปรากฏส่วนของประโยค (sub clause) ซึ่งทาหน้าที่ขยายกริยาวลี
ข้างหน้า นั่นคือ กริยาวลีในโครงสร้างนามวลีแปลงแบบนี้มีส่วนของ
ประโยคมาขยายเพิ่มเติม ส่งผลให้เกิดความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น
[การยืนตรง[เมื่อ[ได้ยิน[เพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี]]]]
ตั วอย่างต่อมาคื อโครงสร้างแบบ [การ/ความ + กริยาวลี /
วิเศษณ์วลี + ส่วนเติมเต็มที่มีความซับซ้อน] เช่น [การค้า[ที่สาคัญ
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ที่สุด]แห่งหนึ่ง][ของกรุงเทพมหานคร] โครงสร้างนี้ซับซ้อนที่ส่วนเติม
เต็ม หากเป็นส่วนเติมเต็มที่ไม่ซับซ้อนก็ควรปรากฏเป็นหน่วยเดี่ยวๆ
ที่ไม่มีส่วนขยาย ในที่นี้ ส่วนเติมเต็ม ที่สาคัญ ถูกขยายด้วย ที่สุด จากนั้น
นามวลีแปลง การค้าที่สาคัญที่สุด ถูกขยายอีกชั้นด้วย แห่งหนึ่ง และ
ทั้งหมดก็ถูกขยายอีกครั้งด้วยบุพบทวลี ของกรุงเทพมหานคร การขยาย
หลายชั้นเช่นนี้ส่งผลให้โครงสร้างนี้ถือได้ว่ามีความซับซ้อนมาก
โครงสร้างต่อมาคือ [การ + กริยาวลี + นามวลีที่มีความซับซ้อน]
เช่น [การ[ประดิษฐ์คิดค้น][[[สิ่งของเครื่องใช้]ต่างๆ][ที[่ ทาให้[เกิด[ความ
[[สะดวกสบายและรวดเร็ว]ยิ่งขึ้น]]]]]]] ความซับซ้อนของโครงสร้างนี้
อยู่ที่นามวลี ในที่นี้จึงเรียกว่า “นามวลีที่มีความซับซ้อน” กล่าวคื อ
นามวลี สิ่งของเครื่องใช้ ถูกขยายด้วย ต่างๆ แล้วยังปรากฏส่วนเติม
เต็ม ที่ทาให้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มเข้ามาอีก
นอกจากนี้ส่วนเติมเต็มดังกล่าวยังปรากฏนามวลีแปลงซ้อนอยู่ในนั้น
อีกด้วย โครงสร้างนี้จึงมีความซับซ้อนมาก
โครงสร้างรูปแบบต่อมาคือ [การที่ + ประโยค] เช่น การที่เขา
ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาในครั้งนี้ เป็นต้น เนื่องจากสิ่งที่ตามหลัง
ตัวบ่งชี้นามวลีแปลงมีลักษณะที่เป็นประโยค จึงแสดงให้เห็นถึงความ
ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงจัดให้โครงสร้างนี้อยู่ในกลุ่มซับซ้อน
มาก
อีกตัวอย่างหนึ่งคือโครงสร้าง [ความ + กริยาวลี/วิเศษณ์วลี
+ บุพบท + นามวลีแปลงที่มีความซับซ้อน] เช่น ความรู้สึกพอใจใน
ความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตัวเรา ความขยันหมั่นเพียรในการเรียนและการ
ทางาน เป็นต้น ในโครงสร้างนี้จะเห็นว่าการสร้างนามวลีแปลงได้ซ้อน
นามวลีแปลงไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยแต่เป็นรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าข้อก่อน
หน้านี้ มีความซับซ้อนเพราะไม่ใช่นามวลีแปลงแค่ ความดี แต่เป็น
ความดี ที่ถูกขยายเพิ่มเติมเป็น ความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตัวเรา ไม่ใช่เพียง
การเรียน แต่ปรากฏหน่วยเชื่อมที่ส่งผลให้นามวลีแปลงที่อยู่ในโครงสร้าง
มีลักษณะเกินไปกว่าหน่วยนามวลีแปลงเดี่ยวๆ คือกลายเป็น การเรียน
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และการทางาน ผู้วิจัยจึงจัดให้โครงสร้างนามวลีแปลงลักษณะนี้อยู่ใน
กลุ่มซับซ้อนมาก
จากการศึกษาในภาพรวม พบโครงสร้างของนามวลีทั้งสิ้น 33 รูปแบบ พื้นฐาน
8 รูปแบบ เริ่มซับซ้อน 13 รูปแบบ และซับซ้อนมาก 12 รูปแบบ บางรูปแบบพบทุก
ระดับชั้นและบางรูปแบบพบเพียงบางระดับชั้น โครงสร้างบางแบบที่ผู้วิจัยรวมเข้าไว้
ด้วยกัน เช่น [การ/ความ + V/A + NP] หรือ [การ/ความ + VP/AP + N] (ลาดับที่ 9)
ด้วยเห็นว่ามีความซับซ้อนอยู่ในระดับเดียวกันและถือว่ารูปแบบที่เห็นนั้นไม่ได้ต่างกัน
มากนัก ดังนั้น หากปรากฏรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในโครงสร้างกลุ่มนี้ เช่น พบเฉพาะ
[การ + V + NP] หรือ [การ + VP + N] ผู้วิจัยจะถือว่าพบโครงสร้างนั้นๆ ในคลังข้อมูล
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4
โครงสร้างของนามวลี การ- และ ความระดับความ
ซับซ้อน
พื้นฐาน

ที่

โครงสร้าง – ตัวอย่าง

ป.1

ป.2

ป.3

1
2
3

[การ/ความ + A4] – ความสะอาด
[การ/ความ + V] – การเขียน
[การ/ความ + N] – การคมนาคม
[[การ/ความ + V/A] + DET] –
การละเล่นนี้



















4
4

A = คาวิเศษณ์, V = คากริยา, N = คานาม, DET = คาบ่งชี้นาม เช่น นี่ นั้น,
AD = คาขยาย, NEG = คาแสดงปฏิเสธ, AP = วิเศษณ์วลี, VP = กริยาวลี, NP = นามวลี,
AUX = กริยาช่วย, serial verb = กริยาเรียง, basic NOM = นามวลีแปลงแบบพื้นฐาน, P =
คาบุพบท, PP = บุพบทวลี, CP = ส่วนเติมเต็ม ขึ้นต้นด้วยคาว่า ที่ ว่า ให้, ADP = ส่วน
ขยาย ขึ้นต้นด้วย อย่าง, sub clause = ส่วนของประโยค ขึ้นต้นด้วย เมื่อ เพราะ, complex
NOM = นามวลีแปลงที่มีความซับซ้อน, complex NP = นามวลีที่มีความซับซ้อน, complex
PP = บุพบทวลีที่มีความซับซ้อน, complex VP = กริยาวลีที่มีความซับซ้อน, complex CP
= ส่วนเติมเต็มที่มีความซับซ้อน, sentence = ประโยค
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ที่
5
6
7
8

เริ่มซับซ้อน
9

10
11
12
13

14

15
16

โครงสร้าง – ตัวอย่าง
[การ/ความ + V/A + N]
– การเขียนจดหมาย ความสุขใจ
[การ/ความ + V + N + V + N] – การขน
ทรายเข้าวัด
[การ/ความ + V/A + AD] – ความ
รับผิดชอบดี
[การ/ความ + NEG + V/A] –
ความไม่โกรธ
[การ/ความ + V/A + NP] หรือ
[การ/ความ + VP/AP + N]
– การเขียนจดหมายแต่ละประเภท
[การ/ความ + VP/AP + ADP]
– ความลาบากยากแค้นเป็นอย่าง
ยิ่ง
[การ + AUX + V] – การถูกล่า
[การ/ความ + serial verb]
– ความทะเยอทะยานอยากได้
ไม่รจู้ ักพอ
[การ + VP + basic NOM]
– การประกวดการคัดลายมือ
[ความ + VP/AP] + P + basic
NOM]
– ความกระตือรือร้นในการ
ประกอบอาชีพ
[ความ + V/A + และ/หรือ + V/A]
– ความเป็นมิตรและยิม้ แย้มแจ่มใส
[[การ + N] + และ + N]
– การเมืองและเศรษฐกิจ

ป.1

ป.2

ป.3









































































171

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
ระดับความ
ซับซ้อน

ที่
17
18
19
20
21

ซับซ้อนมาก
22

23

24

25

26

โครงสร้าง – ตัวอย่าง
[[การ/ความ + VP/AP] + PP]
– ความสาคัญของนาฬิกาสีแดง
[การ/ความ + V/A + NP + PP]
– การคัดเลือกนักกีฬาของแต่ละสี
[[การ/ความ + VP/AP] + CP]
– การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย
[[การ + N] + CP] – การคมนาคม
ที่สาคัญ
[ความ + NEG + VP/AP + PP]
– ความไม่สงบสุขในครอบครัว
[การ/ความ + VP + sub clause] –
การยืนตรงเมือ่ ได้ยินเพลงชาติและ
เพลงสรรเสริญพระบารมี
[การ/ความ + VP/AP + NP]
– การอบรมสั่งสอนเรือ่ งมรรยาท
การพูด
[การ/ความ + VP/AP + NP + CP]
– การพูดถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้
ความคิดและเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นแล้วให้ผอู้ ื่นทราบ
[[ความ + VP/AP] + P +
[complex NOM]]
– ความรู้สึกพอใจในความดีทผี่ ู้อื่น
ได้มีต่อตัวเรา
[การ + VP + [complex NP]]
– การกระทาสิ่งใดที่เป็นการ
ล่วงเกินต่อพระพุทธศาสนาและ
พระภิกษุ

ป.1

ป.2

ป.3
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ที่
27

28

29
30

31

32

33

โครงสร้าง – ตัวอย่าง
[ความ + A + [complex PP]]
– ความซื่อสัตย์ตามคาสัญญาทีต่ นได้
พูดไว้กับบิดา
[การ + [complex VP] + [complex
NP]]
– การเดินทางไปเผยแพร่พระธรรม
คาสอนของพระพุทธเจ้า
ในถิ่นต่างๆ
[การที่ + VP] – การที่จะรักษา
เอาไว้
[การที่ + sentence]
– การที่เขาได้รับการคัดเลือกเป็น
นักกีฬาในครั้งนี้
[การ/ความ + VP/AP + ADP +
PP]
– การช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออย่างเร่งด่วน
จากบุคคลหลายฝ่าย
[[การ/ความ + VP/AP] + complex
CP]
– การค้าที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร
[การ/ความ + NEG + V + N +VP]
– การไม่มีบุตรไว้สืบสกุล

ป.1

ป.2

ป.3











































จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ารูปแบบโครงสร้างทั้งหมด 33 รูปแบบนั้น ปรากฏใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รวม 19 รูปแบบ ปรากฏในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวม
26 รูปแบบ และพบทุกรูปแบบในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรูปแบบพื้นฐานทุกรูปแบบ
ปรากฏในทุกระดับชั้นยกเว้น [[การ/ความ+V/A]+DET] [[การละเล่น]นี้] ที่ไม่พบในชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 1 โครงสร้างที่เริ่มมีความซับซ้อน รูปแบบที่น่าสนใจได้แก่ [การ+
AUX+V] คือมีกริยาช่วยนาหน้ากริยา ใน การถูกล่า การได้โยนลิง ที่พบในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 เท่านั้น แสดงถึงการเติบโตในเชิงโครงสร้างที่เริ่มเห็นรูปแบบ
กรรมวาจกในระดับชั้นนี้ รูปแบบโครงสร้างที่มีการซ้อนนามวลีแปลง การ/ความ เข้า
ไว้ภายใต้นามวลีอีกชั้นหนึ่ง ปรากฏในทุกระดับชั้น ส่วนโครงสร้างที่มีความซับซ้อน
มากนั้น พบว่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ก็มีปรากฏให้เห็น แต่ความหลากหลาย
ของโครงสร้างน้อยกว่าอีกสองระดับชั้นที่เหลือ โดยรูปแบบ [ความ+A+[complex PP]]
[ความสุข[ในศาสนาที่ผมยึดมั่นอยู่นี้]] [การ+[complex VP]+[complex NP]] [การ
[เดินทางไปเผยแพร่][พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในถิ่นต่างๆ]] [[การ/ความ+
VP/AP]+[complex CP]] [การค้า[ที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร]] [การ
ที่+VP] และ [การที่+sentence] ไม่พบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมแล้ว
รูปแบบโครงสร้างของนามวลีจึงมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นตามระดับชั้นที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ปรากฏโครงสร้างซึ่งองค์ประกอบมี
ความซับซ้อนหลายส่วนและยังคงรูปแบบดังกล่าวในระดับชั้นถัดไป

4. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาความซับซ้อนของนามวลีแปลงในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 เมื่อพิจารณาในมิติของรูปศัพท์ที่ปรากฏตามหลัง
ตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ- และ ความ- พบว่ามีจานวนคาปรากฏร่วมเพิ่มมากขึ้นตาม
ระดับชั้นที่สูงขึ้น มีความหลากหลายของคามากขึ้น แต่ก็จะเห็นว่านามวลีแปลง การและ ความ- มีคาที่ใช้บ่อยอยู่จานวนหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ระดับชั้นที่สูงขึ้นมีคาปรากฏร่วม
ซ้ากันมากกว่าช่วงชั้นที่ต่ากว่า
เมื่อพิจารณาเฉพาะ “คา” ที่ปรากฏในตาแหน่งที่ติดกันกับตัวบ่งชี้นามวลี
แปลงแล้ว ผู้วิจัยขยายขอบเขตการศึกษาออกให้ครอบคลุมหน่วยฐานและส่วนขยาย
ของนามวลีแปลงนั้ นทั้งหมด แล้วนับจานวนคาทั้งหมดที่พบในหน่วยฐานของทุก
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ตัวอย่าง พบว่าค่ าเฉลี่ยของจ านวนค าในโครงสร้ างของนามวลี เพิ่ มมากขึ้นตาม
ระดับชั้นที่สูงขึ้น
ด้านความซับซ้อนของนามวลีแปลงนั้น พบว่ากลุ่มที่มีความซับซ้อนมาก
ค่อยๆ เพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับชั้นที่สูงขึ้น และผู้วิจัยพบข้อสังเกตที่น่าสนใจ
บางประการดังนี้
โครงสร้าง การที่ นั้น ไม่พบในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เลย แต่เพิ่มจานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับชั้นที่สูงขึ้น คาว่า การที่ นี้เอง ภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์ และ
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2559) ได้เสนอไว้ว่าควรจัดเป็นหน่วยเดียวกันคือ การที่ ไม่ใช่
แยกกันเป็น การ- กับ ที่ ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาสิ่งที่ตามหลัง ที่ โดยสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ที่+ประโยค และ ที่+กริยาวลี พบว่าสัดส่วนของข้อมูลสองกลุ่มนี้
ระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 มีความแตกต่างกัน โดยเมื่อพิจารณา การที่+
ประโยค: การที่+กริยาวลี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้เป็น 2:3 ส่วนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ได้สัดส่วนเป็น 4:1 จึงจะเห็นได้ว่า การที+่ ประโยค เป็นโครงสร้าง
ที่มีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังพบว่ามักมีการเติมคาในกลุ่มหมวดคาบอก
กาหนด นั้น นี้ หรือคาว่า ก็ดี ที่ส่วนท้ายของหน่วยฐานส่งผลให้คาที่อยู่ระหว่าง การถึง นี้ หรือ นั้น มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ยิ่งแสดงถึงความเกาะเกี่ยวของกลุ่ม
ก้อนนามวลีแปลงมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลจากหน่วยฐานของตัวบ่งชี้นามวลีแปลง การ- ยังพบชนิดของคาประเภท
คาช่วยกริยาปรากฏหลัง การ- ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยคาช่วยกริยาในที่นี้
ได้แก่คาว่า ถูก และ ได้ ใน การถูกล่า และ การได้โยนลิง ซึ่งในนามวลีแปลง การถูก
ล่า นี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบโครงสร้างแบบกรรมวาจก (passive voice) ที่เพิ่งเริ่มมี
ปรากฏให้เห็นในระดับชั้นนี้
ลักษณะการปรากฏของนามวลีแปลงที่นาหน้าด้วยตัวบ่งชี้นามวลีแปลง
การ- และ ความ- นี้ พบนามวลีแปลง ความ- ในจานวนที่มากกว่า แต่หน่วยฐานส่วนใหญ่
ของ ความ- จะมีแค่คาคาเดียว ในขณะที่หน่วยฐานที่ตามหลัง การ- มีแนวโน้มจะมี
หลายคามากกว่า จึงแสดงถึงโครงสร้างที่ซับซ้อนมากกว่า
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ผลการศึกษาในที่นี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าความยากง่ายของตัวบทที่พบใน
หนังสือเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 มีความยากมากขึ้นเมื่อพิจารณา
จากจานวนคาที่ปรากฏในโครงสร้างนามวลีแปลงและจากรูปแบบความซับซ้อนของ
โครงสร้างนามวลีแปลงที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างตารา
เรียนวิชาภาษาไทยให้ผู้เขียนตาราได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความซับซ้อนในแง่นี้
มากขึ้น
การวัดความยากง่ายหรือความซับซ้อนของตัวบทวิธีการหนึ่งคือการนับ
จานวนนามวลีแปลงที่พบในตัวบท เพื่อนามาคานวณว่าสัดส่วนของนามวลีแปลงใน
ตัวบทนั้นๆ มีมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นความสนใจในเชิงจานวนการปรากฏของนามวลี
แปลง อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้พบว่าไม่ใช่แต่เพียงเฉพาะจานวนการปรากฏ
ของนามวลีแปลงเท่านั้นที่น่าสนใจ แต่ลักษณะโครงสร้างของนามวลีแปลงแต่ละแบบ
ก็น่าสนใจด้วยเช่นกัน กล่าวคือ หากตัวบท 2 ชิ้น มีนามวลีแปลงจานวนเท่ากัน แต่
ตัวบทชิ้นที่หนึ่งมีเฉพาะนามวลีแปลงในโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น กับอีกตัวบทหนึ่งมี
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างที่ซับซ้อน ก็ไม่ควรตัดสินว่าตัวบททั้งสองนี้มี
ความยากง่ายหรือความซับซ้อนในระดับเดียวกัน
การศึกษาเรื่องความซับซ้อนของนามวลีแปลงในบทความนี้สามารถใช้เป็น
แนวทางหนึ่งในการศึกษาความซับซ้อนของหน่วยที่ใหญ่ขึ้นกว่าเพียงแค่คาในภาษาไทย
สิ่งที่น่าสนใจศึกษาต่อไปคือความซับซ้อนทางวากยสัมพันธ์ในโครงสร้างอื่นๆ หรือ
ความซับซ้อนของประโยคหนึ่งๆ ในหนังสือเรียนแต่ละระดับชั้น ว่าระดับที่สูงขึ้นมี
ความซับซ้อนในแง่นี้เพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดที่สาคัญในภาษาไทย
ไม่มีการกาหนดขอบเขตของประโยคที่ชัดเจน สิ่งที่น่าจะทาได้ต่อไปคือการหาเกณฑ์
ในการกาหนดขอบเขตของประโยคในภาษาไทย เมื่อสามารถระบุได้ว่าแค่ไหนที่เรียกว่า
ประโยค จึงจะสามารถนับคาที่ปรากฏในประโยคหนึ่งๆ แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบ
กันต่อไป ซึ่งหากทาได้ก็น่าจะช่วยให้การคานวณหาค่าความยากง่ายของตัวบทใน
ภาษาไทยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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อุปลักษณ์และนามนัยในการใช้คาเรียกสี
เพื่อแสดงความรู้สึกในภาษาไทย
ยิ่งยศ กันจินะ

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอผลการศึกษาอุปลักษณ์และนามนัยในการใช้คาเรียกสี
เพื่อแสดงความรู้สึกในภาษาไทยโดยศึกษาจากคาเรียกสี 5 คา ได้แก่ แดง เขียว ดำ ขำว
และชมพู เพื่อตอบคาถามว่าคาเรียกสีทั้ง 5 คานี้แสดงอุปลักษณ์และนามนัยที่เกี่ยวข้อง
กับความรู้สึกของคนไทยอย่างไร ผลการศึกษาพบว่าคาเรียกสีทั้ง 5 คามีลักษณะการ
ปรากฏและหน้าที่ในการแสดงความรู้สึกทั้งเหมือนและต่างกัน โดยพบว่าคาเรียกสีจะ
ปรากฏร่วมกับคาเรียกอวัยวะร่างกาย ในการแสดงความรู้สึกซึ่งเป็นอวัยวะที่อยู่ในส่วน
ของศีรษะเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ตามพบว่าอวัยวะที่อยู่นอกเหนือศีรษะก็สามารถใช้
ร่วมกับคาเรียกสีเพื่อแสดงความรู้สึกได้เช่นเดียวกัน ด้านความถี่ของการปรากฏนั้น
พบว่าสีแดงถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกมากที่สุด ตามด้วยสีเขียว สีดา สีขาว และสีชมพู
การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่าคาเรียกสี ม่วง สามารถใช้เพื่อแสดงความรู้สึก ได้เช่นกัน
ด้านหน้าที่ของอุปลักษณ์และนามนัยของการใช้คาเรียกสีเพื่อแสดงความรู้สึกในภาษาไทย
คือ ช่วยให้เจ้าของภาษาสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเข้ากับสีที่ตนรับรู้ ช่วย
ให้มโนภาพที่เกิดขึ้นทั้งในใจของผู้ส่งสารและผู้รับสารชัดเจนขึ้น และยังช่วยเน้นย้า
ความรู้สึกด้วยการใช้คาเรียกสีร่วมกับคาเรียกสีอื่นและคาขยาย
คาสาคัญ: อุปลักษณ์; นามนัย; คาเรียกสี; ความรู้สึก; ภาษาไทย
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Colors as Conceptual Metaphors and Metonymies
of Feelings in Thai

Yingyot Kanchina 

Abstract
This article aims to study how native Thai speakers use color terms
as conceptual metaphors and metonymies of feelings. The target color terms
are red, green, black, white, and pink. Results show that native Thai
speakers use color terms together with body part terms to express feelings.
Most of body parts are part of the head, but the body parts which are not
part of the head are able to be used to express feelings as well. From the
present study, ‘red’ is the most frequently used and the most varied in
expressing feelings, followed by ‘green’, ‘black’, ‘white’, and ‘pink’,
respectively. Moreover, it is found that ‘violet’ is also used to express the
feelings. Regarding the functions of the colors as conceptual metaphors and
metonymies of feelings in Thai, their functions are (1) to convey feelings, (2)
to construct the conceptual domain for speaker and hearer, and (3) to
intensify the feelings.
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1. บทนา
มนุษย์ได้กาหนดระบบการสื่อสารขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ภาษา” ซึ่งเป็นสิ่งที่
สัตว์อื่นไม่มี (คณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2544) มนุษย์ไม่ได้แสดงความคิดความรู้สึกผ่านภาษาพูดหรือภาษาเขียนเท่านั้นแต่
ยังใช้ภาษาท่าทางประกอบการแสดงความคิดความรู้สึกด้วย เมื่อมนุษย์ต้องการสื่อสาร
สิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องได้ยาก มนุษย์ก็จะเลือกนาเอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมใกล้ๆ ตัว
มาใช้เปรียบเทียบเพื่อให้สื่อความคิดได้ดียิ่งขึ้น ลักษณะการเปรียบเช่นนี้เรียกว่า
อุปลักษณ์มโนทัศน์1 (Conceptual metaphor) ซึ่งเป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยทั่วไปใน
ชีวิตประจาวัน ไม่จาเป็นต้องปรากฏเฉพาะในวรรณคดีหรือบทกวีเท่านั้น (Lakoff and
Johnson, 1980; Kövecses, 2000; ชัชวดี ศรลัมพ์, 2548)
การนาเอาคาเรียกสีมาช่วยแสดงอารมณ์ความรู้สึกเป็นลักษณะหนึ่งของ
การใช้อุปลักษณ์มโนทัศน์ในชีวิตประจาวัน ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2549) เสนอคาว่าอุปลักษณ์
สีซึ่งหมายถึงรูปภาษาที่จัดอยู่ในวงความหมายของ สี ซึ่งเป็นการนาคาหรือถ้อยคาที่
มีค วามหมายเกี่ย วข้อ งหรือ สัม พัน ธ์กับ สีม าใช้ใ นเชิง เปรีย บเทีย บกับ อารมณ์
Saralamba (2014) ศึกษาเปรียบเทียบการใช้คาเรียกสีในการแสดงอารมณ์ระหว่าง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่าในภาษาอังกฤษ สีแดงแสดงถึงความ
โกรธ สีน้าเงินและสีน้าตาลแสดงความเศร้า สีเขียวแสดงความอิจฉา สีชมพูแสดง
ความสุข และสีขาวแสดงความกลัว ส่วนในภาษาไทยนั้น พบว่าสีแดงแสดงถึงความ
โกรธและความเศร้า สีชมพูแสดงความรักและความสุข สีเขียวแสดงความโกรธ สีดา
แสดงความเศร้า และสีขาวแสดงความกลัว ผลการศึกษาของ Saralamba ก่อให้เกิด
คาถามแก่ผู้วิจัยว่าคาเรียกสีทั้ง 5 คา ได้แก่ แดง ชมพู เขียว ดา และขาวนั้นจะสามารถใช้
แสดงความรู้สึกประเภทอื่นนอกเหนือจากที่ Saralamba พบได้อีกหรือไม่และมี
ลักษณะการปรากฏอย่างไร ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาอุปลักษณ์ 1และนามนัย2
1

คาว่าอุปลักษณ์มโนทัศน์และอุปลักษณ์ที่ปรากฏในบทความนีห้ มายความถึงสิ่ง
เดียวกันนั่นก็คือ Conceptual metaphor
2
คาว่านามนัยที่ปรากฏในบทความนี้หมายความถึง Conceptual metonymy
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ผ่านการใช้คาเรียกสีเพื่อแสดงความรู้สึกในภาษาไทยเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าวและ
เพิ่มความเข้าใจการใช้อุปลักษณ์และนามนัยในการแสดงความรู้สึกของคนไทยให้
มากยิ่งขึ้น
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลภาษาไทยจากคลังข้อมูล
ภาษาไทยแห่งชาติ 2 (Thai National Corpus II) ของภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธีการสืบค้นด้วยคาเรียกสีทั้ง 5 คา ได้แก่ คาว่า แดง ชมพู เขียว
ดำ และ ขำว ในหน้าเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โดยผู้วิจัย
ได้กาหนดขอบเขตข้อมูลในการศึกษาไว้ดังนี้ ประการแรกผู้วิจัยจะสืบค้นข้อมูลภาษาไทย
จากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติประเภทเรื่องแต่ง (Fiction) โดยไม่ได้กาหนดจานวน
ประเภทและยุคสมัยของเรื่อง ส่วนเหตุผลที่เลือกศึกษาคลังข้อมูลภาษาประเภทนี้
เนื่องจากเห็นว่าน่าจะมีการใช้อุปลักษณ์และนามนัยผ่านคาเรียกสีเพื่อแสดงความรู้สึก
เป็นจานวนมากพอที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ครั้งนี้ โดยผู้วิจัยมีหลักในการ
คัดเลือกประโยคเพื่อนามาวิเคราะห์ ดังนี้ ผู้วิจัยจะคัดเลือกประโยคจานวน 200
ประโยคแรกที่ปรากฏในผลการสื บค้นด้วยคาเรียกสีแต่ละคา ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้จึงรวบรวมข้อมูลที่ใช้ศึกษามาได้ทั้งหมด 1,000 ประโยคจากคาสืบค้นทั้ง 5 คา
จากนั้นผู้วิจัยได้จัดเรียงข้อมูลประโยคที่ได้มาด้วยการเน้นคาที่ต้องการศึกษาให้ปรากฏ
เป็นแกนกลางของประโยคเพื่อให้สะดวกในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป ส่วนตัวอย่างข้อมูล
ที่นามาประกอบการอธิบายนั้นจะยกมาให้เห็นทั้งบริบทและจะกากับด้วยรหัสที่แสดง
แหล่งที่มาของข้อมูล (Document Code) เพื่อประโยชน์ในการค้นคืนข้อมูล ยกตัวอย่าง
เช่น “แกใช่มั้ยที่เอำผัวฉันไป!" เสียงตะคอกเต็มไปด้วยพลังอำนำจ นัยน์ตำแดงก่ำไป
ด้วยแรงอำฆำต (PRNV086) ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นบริบทแวดล้อมของการปรากฏ
ของคาเรียกสี แดง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์อุปลักษณ์และ
นามนัยได้ ส่วนรหัส PRNV086 ที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บที่ต่อท้ายข้อมูลนั้นเป็นรหัส
ที่แสดงแหล่งที่มาของข้อมูล (Document Code) ในคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ 2
(Thai National Corpus II) ดังกล่าว
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2. ความหมายของคาเรียกสีและความรู้สึก
คาเรียกสีมีความสาคัญต่อมนุษย์ในการพรรณนาสีสันของสิ่งต่างๆ Berlin
และ Kay (1969) เสนอไว้ว่ามนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมมีคาเรียกสีพื้นฐาน (Basic Color
Terms) ร่วมกันอยู่แต่สีพื้นฐานของมนุษย์นั้นมีการกาเนิดและระดับความเป็นพื้นฐาน
ไม่เท่ากัน ดังแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้

แผนภำพที่ 1. สีพื้นฐานของมนุษย์
(Berlin and Kay, 1969, p. 4)
แผนภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเกิดสีพื้นฐานของมนุษย์จะเกิดขึ้น
ตามลาดับโดยเริ่มจากสีขาวและสีดาก่อน จากนั้นจะเป็นสีแดง และตามด้วยสีเขียว
และสีเหลืองหรือสีเหลืองอาจเกิดขึ้นก่อนแล้วตามด้วยสีเขียว ลาดับต่อมาจึงจะเป็น
สีน้าเงินตามด้วยสีน้าตาล และลาดับการเกิดขั้นสุดท้ายอาจจะเป็นสีม่วง สีชมพู สีส้ม
หรือสีเทา
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1237) นิยามความหมายของคาว่า สี ไว้ว่า
“น. ลักษณะของแสงสว่ำง ปรำกฏแก่ตำให้เห็นเป็นขำว ดำ แดง เขียว เป็นต้น; สิ่งที่
ทำให้ตำเห็นเป็น ขำว ดำ แดง เขียว เป็นต้น เช่น สีทำบ้ำน สีย้อมผ้ำ สีวำดภำพ” ดังนั้น
สีในการศึกษานีจ้ ึงหมายความถึงสีที่แสดงออกมาผ่านอวัยวะในร่างกาย เช่น หน้า ตา หู
ผิว ทาให้ตาเห็นเป็น แดง เขียว ม่วง เป็นต้น โดยสีดังกล่าวนี้มีสาเหตุเกิดจากความรู้สึก
บางประการที่เกิดขึ้นในตัวบุคคล
ส่วนความหมายของคาว่า ควำมรู้สึก ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 1408)
ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงแต่กล่าวถึงไว้ในคาว่า อำรมณ์ ดังนี้ “น. สิ่งที่ยึดหน่วงจิตโดย
ผ่ำนทำงตำ หู จมูก ลิ้น กำย และใจ เช่น รูปเป็นอำรมณ์ของตำ เสียงเป็นอำรมณ์ของ
หู, เครื่องยึดถือเป็นจริงเป็นจัง เช่น เรื่องนี้อย่ำเอำมำเป็นอำรมณ์เลย; ควำมรู้สึกทำง
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ใจที่เปลี่ยนแปลงไปตำมสิ่งเร้ำ เช่น อำรมณ์รัก อำรมณ์โกรธ อำรมณ์ดี อำรมณ์ร้ำย;
อัธยำศัย, ปรกตินิสัย, เช่น อำรมณ์ขัน อำรมณ์เยือกเย็น อำรมณ์ร้อน; ควำมรู้สึก เช่น
อำรมณ์ค้ำง ใส่อำรมณ์, ควำมรู้สึกซึ่งมักใช้ไปในทำงกำมำรมณ์ เช่น อำรมณ์เปลี่ยว
เกิดอำรมณ์. ว. มีอัธยำศัย, มีปรกตินิสัย, เช่น เขำเป็นคนอำรมณ์เยือกเย็น เขำเป็น
คนอำรมณ์ร้อน (ป. อำรมฺมณ).”
ด้านนววรรณ พันธุเมธา (2555, น. 51) ให้ความหมายของคาว่าอารมณ์ไว้
ว่า “สภำพที่จิตรับรู้สิ่งเร้ำว่ำพอใจหรือไม่พอใจ เช่น อำรมณ์ดี, อำรมณ์เสีย, อำรมณ์
รุนแรง, อำรมณ์ฉุนเฉียว, อำรมณ์ร้อน, อำรมณ์แปรปรวน” ส่วนความรู้สึกนั้นมีความหมาย
ว่า “สภำพจิตที่รับรู้สิ่งเร้ำ เช่น ควำมหิว, ควำมเสียใจ” กล่าวได้ว่าความหมายของ
อารมณ์และความรู้สึกนั้นใกล้เคียงและมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่ ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้คาว่า ควำมรู้สึก ในความหมายที่ครอบคลุมไปถึงอารมณ์ด้วย
กล่าวคือ ผู้วิจัยจะรวมเอาอารมณ์ ความรู้สึก หรือปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับร่างกายและ
แสดงออกมาด้วยคาที่แสดงความรู้สึก เช่น รัก โกรธ เศร้า กลัว สุข รวมไปถึงความรู้สึก
สบายหรือไม่สบายไว้ในคาว่า ควำมรู้สึก นอกจากนี้การตีความว่าสีในตัวอย่างภาษา
ที่ยกมาแสดงอารมณ์ใด ผู้วิจัยจะตีความจากบริบทของข้อมูลประกอบกับเกณฑ์การ
จัดจาแนกอารมณ์พื้นฐานของ Shaver et al (2001 อ้างใน Saralamba, 2014, p. 93)
ที่ได้เสนอไว้เป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่ love, joy, surprise, anger, sadness และ fear
ซึ่งในแต่ละประเภทหลักก็จะประกอบด้วยคาแสดงอารมณ์ประเภทรองและประเภทย่อย
อีก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Shaver et al, 2001, อ้างใน Saralamba, 2014, p. 94)
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ครั้งนี้

3. แนวคิดเกี่ยวกับอุปลักษณ์และนามนัยที่สัมพันธ์กับคาเรียกสี
และความรู้สึก
Lakoff และ Johnson (1980) เป็นผู้ริเริ่มการศึกษาอุปลักษณ์มโนทัศน์
ในเชิงปริชานและได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า Metaphor We Live By จึงทาให้แนวคิด
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อุปลักษณ์มโนทัศน์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและก่อให้เกิดการศึกษาทางด้านนี้อย่าง
กว้างขวาง พวกเขาได้เสนอแนวคิดดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้ภาษาตระหนักว่าอุปลักษณ์มิได้
เป็นเพียงกลวิธีการสร้างภาพพจน์ซึ่งใช้ในวรรณคดีเท่านั้นแต่เป็นสิ่งธรรมดาที่อยู่ใน
ระบบความคิด เรารู้ได้ว่ามีอุปลักษณ์มโนทัศน์อยู่จริงด้วยหลักฐานจากรูปภาษาโดยจะ
เห็นได้จากการเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏโดยทั่วไปในชีวิตประจาวัน จนกลาย
เป็นมโนทัศน์ที่บรรจุไว้ในระบบความคิด เช่น ARGUMENT IS WAR เป็นอุปลักษณ์
มโนทัศน์ที่เกิดจากการเปรียบมโนทัศน์ ARGUMENT เป็นมโนทัศน์ของ WAR ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

They attacked the enemies in the war.
He attacked many weak points in my argument.
I have never won an argument with him.
His country has never won a war.

จะเห็นได้ว่าคาที่ใช้กับ WAR ได้ก็ใช้กับ ARGUMENT ได้เช่นกัน อุปลักษณ์
มโนทัศน์อื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักสามารถยกตัวอย่างได้เช่น TIME IS MONEY, LOVE IS
JOURNEY เป็นต้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553, น. 90)
อุปลักษณ์มโนทัศน์จะเน้นไปที่การอธิบายความหมายของรูปภาษาที่สัมพันธ์
กับระบบความคิดและกระบวนการใช้เหตุผลของมนุษย์ จะไม่ได้มองเพียงแค่รูปภาษา
กับความหมายที่ปรากฏแต่จะมองลึกลงไปถึงระดับมโนทัศน์หรือความคิดของผู้ใช้
ภาษาโดยจะมุ่งศึกษาความคิดเชิงเปรียบเทียบหรืออุปลักษณ์ที่อยู่ในระบบความคิด
ของมนุษย์ โดยพิจารณาจาก รูปภำษำแสดงอุปลักษณ์ (Metaphorical expressions)
เพราะ อุปลักษณ์ในระดับความคิดเป็นต้นกาเนิดของรูปภาษาเปรียบเทียบที่มนุษย์ใช้
สื่อสารกัน (ธนพล เอกพจน์และวิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2014, น. 2331)
Kovecses (2002, อ้างในชัชวดี ศรลัมพ์, 2548, น. 12) อธิบายถึงกระบวนการ
ทางความหมายที่สาคัญของอุปลักษณ์ นั่นก็คือ กระบวนการถ่ายโยงความหมาย
(mapping) ระหว่างสองวงความหมาย (conceptual domain) และทั้งสองวงความหมายนั้น
ต่างก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมาย
ต้นทาง (source domain) ซึ่งเป็นวงความหมายเดิมก่อนที่จะมีการใช้ความหมาย
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เปรียบเทียบ ถ่ายโยงไปยังวงความหมายปลายทาง (target domain) ซึ่งจะเป็น
ความหมายใหม่ที่ผู้ใช้ภาษาต้องการเปรียบเทียบถึง คาที่อยู่ในวงความหมายต้นทาง
จะเป็นอุปลักษณ์ซึ่งแสดงมโนทัศน์ในวงความหมายปลายทาง เช่น มโนทัศน์ของ
ความรัก LOVE IS A JOURNEY วงความหมายต้นทางคือการเดินทาง ส่วนวง
ความหมายปลายทางคือความรัก กระบวนการถ่ายโยงความหมายของมโนทัศน์
ดังกล่าวอธิบายได้ว่า วงความหมายต้นทางเป็นกลุ่มความหมายของคาที่เกี่ ยวข้อง
กับการเดินทาง อาจจะเป็นตัวผู้เดินทาง เป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เป็นระยะทาง
ฯลฯ ซึ่งคาที่จัดอยู่ในวงความหมายของการเดินทางนี้จะถูกนาไปใช้เพื่อเปรียบเทียบ
กับความรัก ความรักเป็นความคิดที่ผู้ใช้ภาษาต้องการสื่อ จึงจัดเป็นวงความหมาย
ปลายทาง คาหรือข้อความที่อยู่ในวงความหมายต้นทางจะทาหน้าที่เป็นอุปลักษณ์
มโนทัศน์
ด้านแนวคิดเกี่ยวกับอุปลักษณ์มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสีและอารมณ์นั้น
Saralamba (2014, p. 102) ได้กล่าวไว้ว่าเป็นมโนทัศน์ EMOTION IS A FLUID IN
A CONTAINER ซึ่งแสดงแผนผังการเชื่อมโยงความหมายได้ดังนี้
ความหมายต้นทาง
(Source domain)
Container
Fluid

Color

ความหมายปลายทาง
(Target domain)
Emotion

แผนภำพที่ 2. การเชื่อมโยงความหมายของมโนทัศน์
EMOTION IS A FLUID IN A CONTAINER (Saralamba, 2014, p. 102)
การเชื่อมโยงความหมายดังกล่าวอธิบายได้ว่าอารมณ์เปรียบเสมือนของเหลว
หรือสีที่บรรจุอยู่ในภาชนะ สามารถเปลี่ยนแปลงระดับได้ดังเช่นตัวอย่างของอารมณ์
โกรธ ดังต่อไปนี้
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EMOTION IS A FLUID IN A CONTAINER
Human Body is a Container for emotion
Anger is a Fluid in the Container
Increase the level of pressure stands for Anger
Becoming angry is becoming Red
Anger is Red
ด้านนามนัย (metonymy) นั้น Ungerer และ Schmid (2006) ได้เสนอไว้ว่า
เป็นระบบมโนทัศน์และมีกระบวนการเชื่อมโยงความหมายเช่นเดียวกับอุปลักษณ์
(metaphor) แต่จะแตกต่างกันตรงที่นามนัยเป็นการเชื่อมโยงความหมายในแวดวง
ความหมายเดียวกัน ส่วนอุปลักษณ์เป็นการเชื่อมโยงความหมายต่างแวดวงความหมาย
กัน ประเภทของการเชื่อมโยงความหมายเชิงนามนัยที่เราจะพบได้ในชีวิตประจาวัน
ยกตัวอย่างได้ เช่น การเชื่อมโยงความหมายแบบส่วนย่ อย-ส่วนใหญ่ (part-whole)
ส่วนใหญ่-ส่วนย่อย (whole-part) สถานที่แทนคน (place for person) วัสดุแทนสิ่งของ
(material for object) ดังตัวอย่างประโยคต่อไปนี้
(5) All hands on deck.
(6) The university needs more clever heads.
(7) The White House has launched a tax-cutting campaign.
ในตัวอย่างที่ (5) และ (6) คาว่า hands และ heads ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ร่างกายถูกใช้แทนตัวคน ส่วนตัวอย่างที่ (7) นั้นคาว่า White House ซึ่งเป็นสถานที่
ถูกใช้แทนตัวคน นั่นก็คือ ประธานาธิบดี อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงความหมายของ
นามนัยที่ผู้วิจัยจะนามาเป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ คือการเชื่อมโยงความหมาย
แบบสาเหตุสู่ผลลัพธ์ (cause for effect) เนื่องจากการใช้คาเรียกสีในการแสดงความรู้สึก
นั้นเกิดจากกระบวนการเชื่อมโยงความหมายแบบผลลัพธ์ทางกายภาพ (physical effect)
ซึ่งเป็นวงความหมายต้นทาง (source) ไปสู่อารมณ์ (emotion) ซึ่งเป็นวงความหมาย
ปลายทาง (target) ตามที่ Ungerer และ Schmid (2006, p. 134) ได้เสนอไว้ดังที่ผู้วิจัย
จะขอยกบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้มาแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้
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Physical effect (source)
Redness in face and neck area
Blood leaves face

Emotion (target)
Example
ANGER, JOY She was flushed with anger.
FEAR
She turned pale/white as a sheet.

แผนภำพที่ 3. ตัวอย่างการเชื่อมโยงความหมายเชิงนามนัย
(ดัดแปลงจาก Ungerer and Schmid, 2006, p. 134)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าสีแดงที่เกิดขึ้นกับใบหน้าและลาคอนั้นเป็น
ปฏิกิริยาทางกายซึ่งเปรียบเป็นวงความหมายต้นทาง (source) โดยเราสามารถมองเห็น
ใบหน้าและลาคอเป็นสีแดงจริง ส่วนวงความหมายปลายทาง (target) นั้นเป็นอารมณ์
เช่น โกรธและสนุกสนาน เป็นต้น ส่วนสีซีดหรือสีขาวนั้นเกิดจากการที่เลือดไปสูบฉีด
ในบริเวณนั้นน้อยจึงทาให้เรามองเห็นใบหน้าเป็นสีซีดหรือสีขาวจริงและถูกนาไปเปรียบ
กับอารมณ์ เช่น กลัว เป็นต้น การเปรียบเทียบในลักษณะนี้ไม่ได้เปรียบเทียบข้ามวง
ความหมายแต่เป็นการเปรียบเทียบสีที่ตามองเห็นจริงเข้ากับอารมณ์ความรู้สึก จึงจัด
ให้เป็นนามนัยมากกว่าที่จะเป็นอุปลักษณ์

4. ผลการศึกษา
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้บริบทจากตัว
ข้อมูลประกอบกับการตัดสินของผู้วิจัยและยึดเกณฑ์การจัดจาแนกอารมณ์พื้นฐาน
และอารมณ์ประเภทรองและประเภทย่อยของ Shaver et al (2001 อ้างใน Saralamba,
2014, p. 93) เป็นกรอบการวิเคราะห์โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้คาว่า ควำมรู้สึก ที่
ครอบคลุมความหมายของคาว่า อำรมณ์ ด้วย ผลการศึกษาอาจมีทั้งส่วนที่เหมือน
และต่างจากกรอบการวิเคราะห์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ศึกษาในครั้งนี้และการ
ตัดสินของผู้วิจัยเอง ผลการศึกษาพบการปรากฏของอุปลักษณ์ในการใช้คาเรียกสี
เพื่อแสดงความรู้สึกในภาษาไทยแสดงเป็นจานวนครั้งและร้อยละเรียงลาดับการปรากฏ
จากมากไปหาน้อยได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 1
จำนวนกำรปรำกฏของคำเรียกสีเพื่อแสดงควำมรู้สึกในภำษำไทย
สี
แดง
เขียว
ดา
ขาว
ชมพู

ประโยค (ครั้ง)
68
22
8
8
1

ร้อยละ
34
11
4
4
0.5

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าสีแดงถูกใช้แสดงความรู้สึกมากที่สุดโดย
ปรากฏ 68 ประโยคจากจานวนประโยคที่ประกอบด้วยคาเรียกสีแดงทั้งหมด 200
ประโยค คานวณได้เป็นร้อยละ 34 สีเขียวปรากฏมากเป็นลาดับที่สอง โดยพบประโยค
ที่ใช้คาเรียกสีเขียวในการแสดงความรู้สึกจานวน 22 ประโยคจากจานวนประโยคที่
ประกอบด้วยคาเรียกสีเขียวทั้งหมด 200 ประโยค คานวณได้เป็นร้อยละ 11 ลาดับที่สาม
พบคาเรียกสีสองคาปรากฏในจานวนเท่ากันคือ สีดาและสีขาว กล่าวคือ พบประโยค
ที่ใช้คาเรียกสีดาและสีขาวในการแสดงความรู้สึกจานวนเท่ากันคือ 8 ประโยคจาก
จานวนประโยคที่ประกอบด้วยคาเรียกสีดาและสีขาวทั้งหมด 200 ประโยค คานวณ
ได้เป็นร้อยละ 4 ส่วนคาเรียกสีที่ปรากฏน้อยที่สุดคือสีชมพู โดยพบประโยคที่ใช้คา
เรียกสีชมพูในการแสดงความรู้สึกเพียง 1 ประโยคจากจานวนประโยคที่ประกอบด้วย
คาเรียกสีชมพูทั้งหมด 200 ประโยค คานวณได้เป็นร้อยละ 0.5 สาหรับรายละเอียด
ของการใช้คาเรียกสีในการแสดงความรู้สึกในภาษาไทยมีดังต่อไปนี้
4.1 สีแดง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าสีแดงถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกมากที่สุดใน
บรรดาสีทั้งหมด นอกจากนี้สีแดงยังถูกใช้แสดงความรู้สึกได้หลากหลายประเภทมาก
ที่สุด กล่าวคือ ใช้แสดงความรู้สึกโกรธ เศร้า รัก และสุข นอกจากนี้ยังสามารถใช้แสดง
ความรู้สึกสองความรู้สึกร่วมกันได้ คือ ความรู้สึกรักกับโกรธ ความรู้สึกรักกับเศร้า
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และความรู้สึกโกรธกับกลัว ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการที่คาเรียกสีแดงถูกใช้ในการแสดง
ความรู้สึกในปริมาณมากที่สุด และถูกใช้แสดงความรู้สึกได้หลากหลายประเภทมาก
ที่สุด ก็น่าจะเนื่องมาจากสีแดงที่ปรากฏบนอวัยวะร่างกายเป็นผลมาจากการสูบฉีด
ของกระแสเลือดและเป็นสีที่ปรากฏเด่นชัดที่สุด รายละเอียดของการใช้คาเรียกสีแดง
เพื่อแสดงความรู้สึกมีดังต่อไปนี้
ก. ความโกรธ
สีแดงถูกใช้ในการแสดงความโกรธโดยปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย ได้แก่
หน้ำ ใบหน้ำ สีหน้ำ หน้ำตำ นัยน์ตำ ยกตัวอย่างเช่น
(8) แม่ใจตอบหน้าตาเฉย คราวนั้นนะ ทองสิบสองบาท สินสอดตั้ง
หมื่นหรือไงแหละ แต่งงานกันใหญ่โต เพราะฝ่ายเจ้าสาวนะ
เป็นลูกสาวกานัน แม่หน้าแดงก่า แก้วถอนใจใหญ่ มันเปรียบ
กันไม่ได้หรอกน่ะ แก้วเป็นเพียงขี้ข้าคุณนายแล้วก็ไม่มีอะไร
เป็นสมบัติติดตัว แก้วเองก็รู้มาว่าลูกพี่ทรัพย์สองคนนั่นได้
มรดกของแม่ เขาที่ตายายยกให้เป็นสวนทุเรียนคนละขนัด
ฝ่ายผู้หญิงเขารวยมีมรดกติดตัว ทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็ต้องให้
สินสอดทองหมั้นมากพอ สมกัน (PRNV013)
(9) “แกใช่ มั้ ย ที่ เ อาผั วฉั นไป!” เสี ย งตะคอกเต็ ม ไปด้ ว ยพลั ง
อานาจ นัยน์ตาแดงก่าไปด้วยแรงอาฆาต (PRNV086)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีแดงปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง
หน้าและนัยน์ตา เพื่อแสดงให้เห็นภาพความรู้สึกโกรธที่ส่งผ่าน หน้ำ หรืออวัยวะที่อยู่
บนหน้าอย่าง นัยน์ตำ เนื่องจากหน้าเป็นอวัยวะส่วนที่แสดงอารมณ์ได้ชัดเจนที่สุด และ
มนุษย์ก็ใช้หน้าแสดงอารมณ์อยู่ตลอดเวลา (David and Hwang, 2011) นอกจากนี้
ยังมีการใช้คาขยาย ก่ำ ต่อท้ายคาเรียกสีแดงหรือใช้คาขยาย จัด ต่อท้ายคากริยา โกรธ
เพื่อแสดงให้เห็นว่าความโกรธนั้นอยู่ในระดับสูง
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ข. ความเศร้า
สีแดงถูกใช้ในการแสดงความรู้สึกเศร้า ประเภท “ความรู้สึกเสียใจ” และ
“ความรู้สึกไม่สบาย” โดยปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย ได้แก่ ตำ ดวงตำ ขอบตำ
ปลำยจมูก หน้ำ ยกตัวอย่างเช่น
(10) หม่ อมถู กขั งอยู่ หลายวั น คิ ดดู ตู บท้ ายคุ้ ม มี หลั งเดี ยว
เปลี่ยวแสนเปลี่ยว น่ากลัวตายชัก เป็นกู กูก็คงบ้า ยาม
เลยเล่าว่า เห็นหม่อมนั่งร้องไห้ทุกวัน ตาบวมแดง บ่มีไผ
ดูแลแม้ผู้เดียว (PRNV031)
(11) วันนี้ฉันเป็นไข้ ตื่นเช้ามาก็หน้าแดงเถือก วัดไข้ปาเข้าไป
สามสิ บ เก้ า องศา ปวดหั ว จั ง หนั ง ตาหนั ก ไปหมด
(PRNV060)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีแดงปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง
ตาและหน้า เพื่อแสดงให้เห็นภาพความรู้สึกเศร้าเสียใจหรือความรู้สึกไม่สบายที่แสดง
ออกมาผ่านทาง ตำ และ หน้ำ นอกจากนี้ยังมี การใช้คาขยาย เถือก ต่อท้ายคาเรียก
สีแดงเพื่อแสดงให้เห็นว่าระดับของความรู้สึกนั้นมีมากกว่าปกติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงจัดให้
ความรู้สึกเสียใจและไม่สบายดังที่ปรากฏในตัวอย่างที่ (10) และ (11) เป็นประเภท
ย่อยของความรู้สึกเศร้า
ค. ความรัก
สีแดงถูกใช้ในการแสดงความรัก ประเภท ควำมเขินอำย โดยปรากฏร่วมกับ
อวัยวะร่างกาย ได้แก่ แก้ม ผิวแก้ม หน้ำ ใบหน้ำ สีหน้ำ ดวงหน้ำ หู ใบหู ยกตัวอย่างเช่น
(12) เอ็ดมันจ้องมองคารีนาผู้งดงามอย่างรอคอยคาตอบด้วยใจ
ลุ้นระทึก หล่อนหลุบตาลงต่ามองไปยังพื้นดินสีเข้ม ลูบไล้
มือบอบบางไปตามลาแขนเรียวของตนไปมาราวกับกาลัง
ครุ่นคิดอะไรบางอย่าง และแล้วหล่อนก็หลับตาลง ถอน
หายใจออกมายาวๆ ก่อนจะลืมตาขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มละไม
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บนใบหน้า หล่อนยกมือข้างหนึ่งกุมแก้มสีแดงจัดและร้อน
ฉ่าของเขาไว้ (PRNV092)
(13) ป้าครับ น้าแดงสองแก้วครับ แฟรงค์สั่งและยื่นแบงค์ยี่สิบ
ให้ป้าคนขาย จ้า แหม นึกจะหวานก็เล่นเอาสาวๆ ตั้งตัวไม่
ทันเลยนะ ป้าคนขายยื่นน้าให้ อดแซวเล่นไม่ได้ แหม่มรับ
น้ามา เขินอายจนหน้าแดงไปถึงใบหู (PRNV036)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีแดงปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง
แก้ม หน้า และหู เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเขินอาย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่ามีการ
ใช้คาขยายและการเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มระดับของความรู้สึกโดยปรากฏในความรู้สึก
ประเภทความรักมากกว่าความรู้สึกประเภทอื่นๆ ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นคำขยำยเดี่ยว เช่น
คาว่า เรื่อ ระเรื่อ แปร๊ด สุก และ ฉ่ำ โดยคาว่า เรื่อ และ ระเรื่อ นั้นแสดงให้เห็นว่า
ความเขินอายมีระดับที่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่มากนัก ส่วนคาว่า แปร๊ด สุก และ ฉ่ำ นั้น
แสดงให้เห็นว่าความเขินอายมีระดับมากและแสดงมี นัย ทางความหมายที่ต่างกัน
กล่าวคือ คาว่า แปร๊ด แสดงว่าความเขินอายมีมากเปรียบได้กับระดับของเฉดสีแดงที่
เข้มมาก ส่วน คาว่า สุก นั้นแสดงให้เห็นว่าความเขินอายมีมากเหมือนกับผักหรือผลไม้
ที่สุกเต็มที่ส่วนคาว่า ฉ่ำ นั้นแสดงให้เห็นว่าความเขินอายมีมากและสื่อนัยทางอุณหภูมิ
ด้วยกล่าวคือมีความร้อนเกิดขึ้นที่ใบหน้าร่วมด้วย ส่วน คำขยำยผสม เช่น คาว่า จัด
ปรากฏร่วมกับคาว่า ร้อนฉ่ำ เพื่อเพิ่มระดับความเขินอายว่ามีมากและสื่อนัยว่ามีความ
ร้อนเกิดขึ้นร่วมด้วย คาว่า ระเรื่อ ปรากฏร่วมกับคาว่า เถือก เพื่อเพิ่มระดับความเขิน
อายว่าเพิ่มขึ้นจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงกว่า และคาว่า ระเรื่อ จัด และ ก่ำ ปรากฏ
ร่วมกันเพื่อแสดงระดับความเขินอายที่เพิ่มขึ้นแบบไล่ระดับจากน้อยไปหามาก นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังพบการเปรียบเทียบเพื่อแสดงระดับความรู้สึกโดยใช้การเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต
ได้แก่ พืช อวัยวะและระบบร่างกายของสัตว์ เช่น ลูกมะเขือเทศ ลูกตำลึง ลูกตำลึงสุก
เชอรี่ ลูกเชอรี่ และตูดลิงตัวเมียตอนมีเมนส์ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตที่ใช้เปรียบเทียบ คือ
น้ำร้อนลวก
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ง. ความสุข
สีแดงถูกใช้ในการแสดงความสุข โดยปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ หน้ำ
ยกตัวอย่างเช่น
(14) แล้วถ้ามีน้องอีกจะให้ชื่ออะไรล่ะ ขุนแข้งหรือขุนเข่า แล้วถ้า
มีพี่น้องผู้หญิงจะชื่ออะไรวะเนี่ย เลาขลุ่ยหัวเราะจนหน้าแดง
ไม่ มี หรอกค่ ะป้ า นายขุ นมี กั นอยู่ สองคนพี่ น้ องเท่ านั้ นเอง
(PRNV087)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีแดงปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง
หน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสุขหรือสนุกสนานจากเหตุการณ์ที่ตนประสบ
นอกจากสีแดงจะถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกประเภทความโกรธ ความเศร้า
ความรักและความสุขแล้วสีแดงยังถูกใช้แสดงความรู้สึกสองความรู้สึกร่วมกัน ได้แก่
ความรักกับความโกรธ ความรักกับความเศร้า และความโกรธกับความกลัว ดังนี้
จ. ความรักและความโกรธ
สีแดงถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกรักประเภทความเขินอายกับความโกรธที่
เกิ ดขึ้ นพร้อมกัน โดยปรากฏร่วมกั บอวั ยวะร่ างกาย คื อ พวงแก้ ม หน้ำ ผิ วหน้ ำ
ยกตัวอย่างเช่น
(15) มุกเค้นเสียงบอก พวงแก้มเธอคงแดงจัด เพราะความอาย
และความโกรธ (PRNV002)
(16) ซายน์ค้อนจนตาคว่า เพราะนายคนเดียว เอาน่า ลมตรงนี้
ก็เย็นดีออก พอเธอยกมือขึ้นแบบนี้ดูเซ็กซี่ชะมัด ไม่พูด
เปล่า สายตายังจ้องสัดส่วนโค้งเว้าใต้ชุดนักเรียนบางเบาที่
พลิ้วแนบเนื้อตามแรงลมด้วย เด็กสาวหน้าแดงระเรื่ออีก
ครั้ง และถลึงตามองอีกฝ่ายอย่างดุเดือด หยาบคายที่สุด
คนอย่างนายยังเรียกว่าเป็นผู้ชายอีกหรือเปล่า (PRNV109)
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จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าสีแดงถูกใช้แสดงความรู้สึกเขินอายที่เกิดขึ้น
พร้อมกับความโกรธเกรี้ยวหรือความไม่พอใจที่เห็นได้อย่างชัดเจนในตัวอย่างที่ (15)
ที่ผู้เขียนระบุว่าการที่พวงแก้มของตัวละครกลายเป็นสีแดงจั ดนั้นเป็นไปเพราะ
ความอายและความโกรธ ส่วนตัวอย่างที่ (16) นั้นก็สามารถอนุมานได้ว่าการที่ตัวละคร
หญิงถูกจดจ้องมาที่เรือนร่างของตนนั้นทาให้ตัวละครรู้สึกอายและโกรธด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้เรารู้ได้จากบริบทที่ตัวละครหน้าแดงและแสดงกิริยาถลึงตาใส่อีกฝ่ายหนึ่งอย่าง
ดุเดือดพร้อมกับกล่าวตาหนิอีกฝ่ายด้วย
ฉ. ความรักและความเศร้า
สีแดงถูกใช้ในการแสดงความรักประเภทย่อยความเขินอายกับความเศร้า
ประเภทความรู้สึกไม่สบายที่เกิดขึ้นพร้อมกัน โดยปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ
ใบหน้า ยกตัวอย่างเช่น
(17) ความรีบร้อนทาให้หญิงสาวเบรกไม่อยู่ ชนแหม่มตัวใหญ่ที่
ขวางทางเธอเต็มรักจนแทบลงไปนอนกองอวดสายตาแขก
ต่างชาติหลายคู่ตรงลานหน้าโรงแรมใหญ่ ใบหน้าหญิงสาว
แดงซ่านทั้งอายทั้งจุก เอ่ยปากขอโทษขอโพยจนลิ้นแทบ
พันกัน ก่อนจะจ้าพรวดออกจากบริเวณนั้น
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีแดงปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง
ใบหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอายที่เกิดจากการเสียการทรงตัวของตนและ
ความรู้ สึ กไม่ สบายทางกายซึ่ งเกิ ดจากอาการจุ กอั นเกิ ดร่ วมกั นในสถานการณ์
ดังกล่าว
ช. ความโกรธและความกลัว
สีแดงถูกใช้ในการแสดงความรู้สึกโกรธกับความกลัวประเภทความรู้สึกตกใจ
ที่เกิดขึ้นในคราวเดียวกัน โดยปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ ผิวแก้ม ตัวอย่างเช่น

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

195

(18) ยอมทางานทั้งในบ้านนอกบ้านจริงรึเปล่าล่ะ เผื่อฉันจะเปลี่ยน
ใจ จริง แน่นะ อือ งานในบ้านน่ะ รวมงานในห้องนอนฉัน
ด้วยนะ รู้มั้ย ฮะ ลินอุทานลั่น ตาโต ทั้งโกรธทั้งตกใจจน
ผิวแก้มแดงเรื่อ ฉันไม่ฉันไม่ (PRNV081)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีแดงปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง
ผิวแก้ม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโกรธและความตกใจที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันโดยสามารถ
ตีความจากบริบทแวดล้อมข้อมูลที่ระบุไว้ว่าตัวละครทั้งโกรธทั้งตกใจซึ่งในที่นี้ผู้วิจัย
จัดให้ความรู้สึกตกใจอยู่ในประเภทย่อยของความรู้สึกโกรธ
นอกจากสีแดงจะถูกใช้แสดงความรู้สึกหลากหลายประเภทดังกล่าวไปแล้ว
ข้างต้น ยังพบว่าสีแดงถูกใช้แสดงความรู้สึกร่วมกับคาเรียกสีม่วงได้ด้วย ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
4.1.1 สีแดงและสีม่วง
ก. ความโกรธ
จากการศึกษาพบว่า มีการใช้สีแดงร่วมกับสีม่วงเพื่อแสดงให้เห็นว่าความรู้สึก
ดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับสูง โดยสีแดงและสีม่วงปรากฏร่วมกันเพื่อแสดงความรู้สึกโกรธ
และปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ หน้ำตำ ยกตัวอย่างเช่น
(19) รินมองผ่านประตูกระจกห้องนั่งเล่นแล้วก็เห็นพ่อแม่ของเธอ
คุณวี และแม่ของมาริสามองกลับมา ใบหน้าของพวกเขาดู
บึ้งตึงบอกบุญไม่รับ พอพวกเธอมาถึงกลางสนาม แม่ของ
มาริสาก็เปิดประตูกระจกออก จากนั้นจึงเดินตรงมาหา
พวกเธอหายไปไหนกันมา แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นกับหนูน่ะ
แอมมิเลีย บุษบาเห็นแผลที่แขนของแอมมิเลีย จึงปราด
เข้าไปจับแขนหล่อนยกขึ้นดูใกล้ๆ ขณะเดียวกันแม่ของรินก็
เดินตามมา ลูกหายไปไหนมาทั้งคืนกับอีกหนึ่งวันเต็มๆ น่ะ
ฮ้า! แม่ของรินถามขึ้นบ้าง หน้าตาเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วง
รินก้มหน้ามองพื้นอย่างพูดอะไรไม่ออก (PRNV095)
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จากตัวอย่าง ผู้วิจัยเห็นว่าคาเรียกสีแดงและสีม่วงปรากฏร่วมกันได้และปรากฏ
ร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง หน้ำตำ เพื่อเน้นย้าให้เห็นถึงความรู้สึกโกรธที่อยู่ในระดับสูง
และเข้มข้น เป็นการสร้างมโนภาพให้เกิดขึ้นในใจผู้รับสารด้วยการเชื่อมโยงสีเข้ากับ
ความรู้สึก กล่าวคือ ยิ่งใช้สีที่มีความเข้มและเพิ่มจานวนสีมากเท่าใดก็ยิ่งแสดงความรู้สึก
ที่อยู่ในระดับสูงหรือเข้มข้นมากเท่านั้น
จากผลการศึกษา จะเห็นได้ว่าสีแดงถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกเป็นจานวน
มากที่สุดและใช้แสดงความรู้สึกได้หลากหลายประเภทเนื่องจากสีแดงได้แสดงออก
ผ่านทางใบหน้าและอวัยวะต่างๆ บนใบหน้าและเราสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนจาก
การมองเห็น การปรากฏของสีแดงดังกล่าวสอดคล้องกับกระบวนการเชื่อมโยงความหมาย
เชิงนามนัย ประเภทการเชื่อมโยงความหมายแบบสาเหตุสู่ผลลัพธ์ (cause for effect)
เนื่องจากการใช้คาเรียกสีแดงในการแสดงความรู้สึกนั้นเกิดจากกระบวนการเชื่อมโยง
ความหมายแบบผลลัพธ์ทางกายภาพ (physical effect) ซึ่งเป็นวงความหมายต้นทาง
(source) ไปสู่ความรู้สึก (feelings) ซึ่งเป็นวงความหมายปลายทาง (target) ดังนั้นการ
ใช้สีแดงในการแสดงความรู้สึกในการศึกษาครั้งนี้จึงจัดเป็นนามนัยมากกว่าที่จะเป็น
อุปลักษณ์เนื่องจากเราสามารถมองเห็นสีแดงที่ปรากฏบนใบหน้าและอวัยวะบนใบหน้า
ได้จริง เช่น ตาแดง หูแดง จมูกแดง แต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าสีแดงซึ่งจัดเป็นนามนัย
นั้นสามารถปรากฏร่วมกับสีม่วงซึ่งจัดเป็นอุปลักษณ์เพื่อแสดงความรู้สึกได้ เช่นกัน
ผู้วิจัยจึงเห็นด้วยกับ Ruiz de Mendoza Ibañez (2000, p. 115 อ้างใน Ungerer and
Schmid, 2006) ที่กล่าวไว้ว่าในการวิเคราะห์อุปลักษณ์และนามนัยนั้นควรมองในเชิง
ความสัมพันธ์หรือความต่อเนื่องกันแทนที่จะมองแบบแยกขาดจากกัน
4.2 สีเขียว
สีเขียวถูกใช้เป็นอุปลักษณ์ในการแสดงความรู้สึกโกรธและเศร้า ดังต่อไปนี้
ก. ความโกรธ
สีเขียวถูกใช้เป็ นอุปลักษณ์ในการแสดงความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจโดย
ปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย ได้แก่ ตำ ดวงตำ สำยตำ ผิว หน้ำ ยกตัวอย่างเช่น
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(20) ยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบ จู่ๆ ริมม่อนก็ดึงร่างเธอจากแซม
เข้ามากอด สร้างความตื่นตะลึงให้คนอื่นๆ โดยเฉพาะแซม
ที่ทั้งอึ้ง ทั้งฉุนในเวลาเดียวกัน เขาจ้องริมม่อนตาเขม็ง คิ้ว
ขมวดมุ่นหน้าซีดๆ ของแซมเริ่มเป็นสีเขียวด้วยความโกรธ
“ระริมม่อน!” (PRNV095)
(21) คนไหนเล่าแก คนสวยๆ นั่นหรือ ข้าว่าคนน้อง ว่างเข้าก็คุย
กัน เถ้าแก่ก็ไม่ห้ามว่ากระไร เด็กคนนั้นก็น่ารักดี แต่ดุ
เป็นบ้า ใครอย่าไปมองพี่สาวแกนานๆ เชียวนะ แม่น้องสาว
จะทาตาเขียวเข้าใส่ (PRNV012)
จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าคาเรียกสีเขียวปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง
หน้า ตา เพื่อแสดงให้เห็นความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจ นอกจากนี้อาจมีการใช้คาขยาย
ขุ่น นาหน้าและต่อท้ายคาเรียกสีเขียวได้ เช่น สำยตำขุ่นเขียว และ ดวงตำเขียวขุ่น
หรืออาจใช้คาว่า ปัด ต่อท้ายคาเรียกสีเขียวได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น
(22) “เมื่อน้ามนต์ตัดบทแบบนี้ ภาณีก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรจะพูด
ถึงเพื่อนหนุ่มอีก หล่อนขับรถเงียบๆ ไปอึดใจ แล้วถามอย่าง
อดรนทนไม่ได้ขึ้นมาอีก ชัวร์แล้วหรือ พี่จ๊อบ ชัวร์ หญิงสาว
ตอบเสียงหนักแน่น แล้วแฟนเขาล่ะ คนถูกถามเหลียวขวับ
มามองตาเขียวปัด ภาณีละล่าละลักทั้งๆ มือยังจับพวงมาลัย
แน่น” (PRNV047)
ผู้วิจัยเห็นว่าคาขยายเหล่านี้ทาหน้าที่เพิ่มระดับของความรู้สึกโกรธหรือ
ไม่พอใจให้มากขึ้นกว่าปกติ
ข. ความเศร้า
สีเขียวถูกใช้ เป็นอุปลักษณ์ในการแสดงความรู้สึกเศร้าประเภทความรู้สึก
เจ็ บปวดและ/หรื อทรมานโดยปรากฏร่ วมกั บอวั ยวะร่ างกาย คื อ หน้ ำ และ เนื้ อ
ยกตัวอย่างเช่น
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(23) ชายแก่ต้องกลั้นหัวเราะจนหน้าเขียว
(24) กายส์ ยืนยั นเสี ยงแข็ งท าให้ ฉั นหมั่ นไส้ อยากจะบีบซะให้
เขียว บีบให้เนื้อเขียวนะไม่ใช่อย่างอื่น
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีเขียวปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง
หน้ำ และ เนื้อ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเจ็บปวดและ/หรือทรมานที่ส่งผ่าน หน้ำ
ซึ่งเป็นอวัยวะสาคัญในการแสดงความรู้สึก อย่างไรก็ตามประเด็นที่น่าสนใจก็คือ
ไม่ใช่เพียงแต่หน้าหรืออวัยวะที่อยู่บนใบหน้าเท่านั้นที่ใช้สื่อสารอารมณ์ได้ ผู้วิจัยพบว่า
อวัยวะส่วนอื่นของร่างกายก็สามารถใช้แสดงอารมณ์ได้แม้จะไม่ใช่อวัยวะที่เป็นส่วน
ที่โดดเด่นและเห็นได้ชัดเจนที่สุดอย่างใบหน้าก็ตาม เช่น เนื้อ ตามส่วนของร่างกายก็
สามารถใช้แสดงความรู้สึกเจ็บปวดและ/หรือทรมานได้ดังตัวอย่างข้างต้นที่ใช้คาว่า
เนื้อเขียว เพื่อสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกเจ็บปวดทรมานของผู้ถูกกระทาจนเนื้อกลายเป็น
สีเขียว
เหตุที่ผู้วิจัยจัดให้สีเขียวเป็นอุปลักษณ์นั้นก็เป็นไปตามกระบวนการเปรียบเทียบ
ของอุปลักษณ์นั่นก็คือเป็นการเปรียบเทียบต่างแวดวงความหมายกันกล่าวคือเราไม่ได้
มองเห็นสีเขียวเกิดขึ้นจริงบนใบหน้า อวัยวะบนใบหน้า หรือร่างกายอย่างที่เรามองเห็น
สีแดงแต่เราใช้สีเขียวในการเปรียบเทียบเพื่อแสดงความรู้สึกที่เราต้องการสื่อสาร
ดังนั้นสีเขียวจึงถูกจัดให้เป็นอุปลักษณ์ซึ่งมีวงความหมายปลายทางคือการแสดง
ความรู้สึกต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยก็พบการใช้สีเขียว
ร่วมกับสีอื่นๆ ได้แก่ สีแดงและสีม่วง เพื่อแสดงความรู้สึกได้เช่นกัน ดังนี้
4.2.1 สีเขียวและสีแดง
ก. ความเศร้า
จากการวิเคราะห์อุปลักษณ์ของการใช้สีเขียวในการแสดงความรู้สึกนั้นพบ
ลักษณะเพิ่มเติมว่ามีการใช้สีเขียวร่วมกับสีแดงเพื่อแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้น
นั้นอยู่ในระดับสูงโดยพบการใช้สีเขียวและสีแดงร่วมกันเพื่อแสดงความรู้สึกเศร้าโดย
ผู้วิจัยกาหนดให้ความรู้สึกเจ็บปวดและ/หรือทรมานเป็นประเภทย่อยของความรู้สึก
เศร้าด้วย คาเรียกสีดังกล่าวปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ หน้ำ ยกตัวอย่างเช่น
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(25) เสียงร้องของแฟรงค์เงียบลงและนอนหายใจพะงาบๆ ตอน
ฉันดึงผ้าห่มออก ฉันให้จุ๋มมาปิดฉากด้วยคาพูดที่ไพเราะ
เสนาะหูว่า ไอ้เลวเอ๊ย อย่ามีไว้ทาชั่วอีกเลย ตามด้วยฝ่า
เท้ากระทืบเข้าที่กล่องดวงใจของมัน แฟรงค์ห่อปากแต่ร้อง
ไม่ออกเพราะอาการจุกขึ้นอก ดึงมือไปกุมหัวใจน้อยของ
มันไว้และทาตัวขดตัวงอเหมือนกุ้งถูกน้าร้อนลวก แล้วพวก
ฉันก็ได้เห็นคนหน้าเขียวหน้าแดงของจริงว่ามันเป็นยังไง
สมน้าหน้า (PRNV088)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีเขียวและสีแดงปรากฏร่วมกันและปรากฏ
ร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง หน้ำ เพื่อเน้นย้าให้เห็นว่าระดับของความรู้สึกเจ็บปวด
ทรมานนั้นมีความรุนแรงอย่างมากเปรียบได้กับมโนภาพที่มีสีเขียวและสีแดงปรากฏ
ร่วมกันเพื่อแสดงความรู้สึกอันความเข้มข้นและรุนแรงนั้น
4.2.2 สีเขียวและสีม่วง
ก. ความโกรธ
จากการศึกษาพบการใช้คาเรียกสีเขียวร่วมกับสีม่วงเพื่อแสดงให้เห็นว่า
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับสูงโดยพบการใช้สีเขียวและสีม่วงร่วมกันเพื่อแสดง
ความรู้สึกโกรธ โดยปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ ใบหน้ำ ยกตัวอย่างเช่น
(26) ฉันกาลังจะหันหลังเดินไปอยู่แล้วตอนที่แอมมิเลียพูดเสียง
ดังขึ้นมา ท าไม เธอเกลียดฉันก็อย่ามาพาลใส่ พ่อฉันสิ
พ่อฉันไปทาอะไรให้เธอล่ะ อย่ามาทาแบบนี้กับพ่อฉันนะ!"
ฉันหันกลับมาเผชิญหน้ากับแอมมิเลีย ตอนนี้ใบหน้าของ
หล่อนเป็นสีเขียวอมม่วงแล้ว แถมที่ตายังมีน้าตาคลออีก
(PRNV096)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีเขียวและสีม่วงปรากฏร่วมกันอีกทั้งปรากฏ
ร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่างใบหน้า เพื่อเน้นย้าและสร้างมโนภาพให้เกิดขึ้นในใจผู้รับ

200

Humanities Journal Vol.23 No.2 (July-December 2016)

สาร แสดงให้เห็นถึงระดับของความรู้สึกโกรธที่มีความเข้มข้นเปรียบได้กับสีทั้งสองสี
ที่ปรากฏผสมผสานกัน
4.3 สีดา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าสีดาจะถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกได้เมื่อปรากฏ
ร่วมกับสีแดงเท่านั้น การที่สีดาถูกใช้เป็นอุปลักษณ์เพื่อแสดงความรู้สึกร่วมกับสีแดง
ซึ่งจัดเป็นนามนัยนั้นก็เพื่อเน้นย้าว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับสูง คาเรียกสีดา
และสีแดงปรากฏร่วมกันเพื่อแสดงความรู้สึกโกรธและความรู้สึกเศร้า ดังต่อไปนี้
ก. ความโกรธ
สีดาและสีแดงปรากฏร่วมกันเพื่อแสดงความรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจโดย
ปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ หน้ำ ยกตัวอย่างเช่น
(27) หญิงสาวพูดจบก็ทาท่าจะเดินหันหลังกลับ ตัดใจออกไปจาก
ห้องทางานโดยละทิ้งงานที่จะต้องทาไว้ก่อน เพื่อที่จะไป
สงบสติอารมณ์ชั่วครู่ หากแต่ชายหนุ่มอีกคนที่บัดนี้กลาย
มาเป็นคนโมโหหน้าดาหน้าแดงแทนกลับวิ่งปราดมาขวางเธอ
ไว้ (PRNV104)
(28) ยัยจิ๊บหยิบสร้อยเพชรซึ่งหนักเกือบเจ็ดกะรัตมาทาบที่คอ
ของเธอแทน ไม่เอา นี่ถ้าแกให้ฉันใส่ เวลาฉันออกไปนี่ แก
ไม่ต้องให้ปี่พาทย์ ฆ้องวง ระนาด มาตีเบิกโรงรึยะ แหมก็
เส้นนี้น่ะ สร้อยที่นางเอกลิเกใส่ยังอายเลยนี่ ว่าแล้วทั้งสาม
คนก็เถียงกันหน้าดาหน้าแดงเพราะเป็นตายยังไงเธอก็จะไม่
ยอมใส่เครื่องเพชรชุดนี้เด็ดขาด (PRNV090)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีดาและสีแดงปรากฏร่วมกันและปรากฏ
ร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง หน้ำ เพื่อเน้นย้าให้เห็นว่าความรู้สึกโกรธนั้นอยู่ในระดับสูง
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และยังเป็นการสร้างมโนภาพให้เกิดขึ้นในใจผู้รับสารด้วยวิธีการเชื่อมโยงความรู้สึก
โกรธเข้ากับสีดาและสีแดงที่เกิดร่วมกัน
ข. ความเศร้า
คาเรียกสีดาและสีแดงยังถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกเศร้าประเภทความรู้สึก
เจ็บปวด และ/หรือทรมานโดยปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ หน้ำ ยกตัวอย่างเช่น
(29) ก่ อนจะได้ เดิ นไปเปลี่ ยนชุ ดกรี ฑา เสี ยงบาดแก้ วหู ของ
เพื่อนรักฉันก็ดังลั่นมาแต่ไกล “แกอย่าเพิ่งมองฉันด้วยสายตา
แบบนั้นสิ” แล้วยัยแทนก็วิ่งมาเกาะรั้วก่อนจะหอบหน้าดา
หน้าแดง “มีไรอ่ะ” “ฉันอยากอยู่ชมรมนี้ด้วย อยากอยู่ๆๆ”
(PRNV064)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีดาและสีแดงปรากฏร่วมกันและปรากฏ
ร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง หน้ำ เพื่อเน้นย้าถึงความรู้สึกเหนื่อยซึ่งผู้วิจัยได้จัดให้
เป็นประเภทเดียวกับความรู้สึกเจ็บปวดและ/หรือทรมาน ทั้งนี้การใช้คาเรียกสีทั้งสองคา
ร่วมกันจะช่วยสร้างมโนภาพให้เกิดขึ้นในใจผู้รับสาร ให้ผู้รับสารได้รับรู้ถึงความเข้มข้น
ของความรู้สึกนั้นได้เป็นอย่างดี
4.4 สีขาว
ผู้วิจัยพบว่าสีขาวซึ่งถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกนั้นน่าจะจัดให้เป็นนามนัย
มากกว่าที่จะเป็นอุปลักษณ์ตามการจัดประเภทของ Ungerer และ Schmid (2006: 134)
เนื่องจากเราสามารถมองเห็นอวัยวะร่างกายอย่างเช่น หน้า ใบหน้า หรือแก้ม เป็นสีขาว
ได้เช่นนั้นจริง การที่อวัยวะร่างกายดังกล่าวเปลี่ยนเป็นสีขาวก็เนื่องมาจากความรู้สึก
บางประการ เช่น ความกลัว ที่เป็นสาเหตุให้กระแสเลือดมาสูบฉีดบริเวณนั้นน้อยลง
ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าสีขาวถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกเศร้าและกลัว ดังต่อไปนี้
ก. ความเศร้า
สีขาวถูกใช้เพื่อแสดงความเศร้าประเภทความรู้สึกไม่สบายโดยปรากฏร่วมกับ
อวัยวะร่างกาย ได้แก่ หน้ำ ใบหน้ำ แก้ม ยกตัวอย่างเช่น
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(30) ร่างบอบบางที่เพิ่งก้าวลงจากเรือทรุดฮวบลงจนแทบจะกอง
ไปกับพื้น หากไม่ได้มือใหญ่แข็งแรงของคนที่ยืนมองอยู่มา
ยื่นรับไว้เสียก่อน ซาร่า คุณซาร่า เป็นอะไรหรือเปล่า เภตรา
ร้องถามอย่างตกใจ หน้าสวยขาวซีดไร้สีเลือด ร่างบางที่พิง
ร่างเขาอยู่อ่อนระทวยหมดเรี่ยวแรง (PRNV028)
(31) เขาเห็นชายหนุ่มร่างสูงแต่งชุดสจ๊ วตสายการบินยืนคุยอยู่
กับผู้หญิงหน้าขาวผมยาวถักเปียสองข้าง บนใบหน้าขาวซีด
ของเธอมีหน้ากากอนามัยสีขาวปิดอยู่เห็นเพียงคิ้วโก่งและ
นั ยน์ ตาโตที่ เลิ กคิ้ วช าเลื องมองมาทางเขาบ่ อยครั้ งด้ วย
ความฉงนใจเท่านั้น (PRNV034)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีขาวปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ
หน้ำ และ ใบหน้ำ เพื่อแสดงความรู้สึกไม่สบาย โดยปรากฏร่วมกับคาขยาย ซีด เสมอ
เพื่อแสดงให้เห็นระดับของความไม่สบายดังกล่าว ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 401)
นิยามคาว่า ซีด ไว้ว่า “ว. ไม่สดใสเพรำะสีจำงไป เช่น รูปนี้สีซีด, ไม่มีเลือดฝำด เช่น
มือซีด ปำกซีด, ขำวอย่ำงไม่มีเลือดฝำด เรียกว่ำขำวซีด.” ดังนั้นเมื่อปรากฏการใช้คา
เรียกสีขาวร่วมกับคาว่า ซีด จึงเป็นการเน้นย้าถึงระดับความไม่สบายที่สูงขึ้นและ
ผู้วิจัยยังเห็นว่าเมื่อมีการใช้คาเรียกสีขาวเพื่อแสดงความรู้สึกเมื่อใดก็จาเป็นที่จะต้อง
มีคาขยายประกอบด้วยเสมอเพื่อให้กระบวนการเชื่อมโยงความหมายสมบูรณ์และ
ชัดเจน
ข. ความกลัว
สีขาวถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกกลัว หรือตกใจโดยปรากฏร่วมกับอวัยวะ
ร่างกาย ได้แก่ หน้ำ ใบหน้ำ ดวงหน้ำ แก้ม มือ ยกตัวอย่างเช่น
(32) นักศึกษาสาวค่อยๆ ทรงกายลุกขึ้น มีเพื่อนพยุงหิ้วปีกซ้าย
ขวา หน้าซีดขาวเหมือนจะร้องไห้อยู่รอมร่อ แทบช็อคตาย
(PRNV047)
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(33) เสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้าทาให้ฉันสะดุ้งตื่นขึ้นจากความฝัน
อันน่าขนพองสยองเกล้า ฉันผลุนผลันลุกขึ้นนั่งพลางหายใจ
หอบเสียงดัง รู้สึกถึงความร้อนที่ แผ่ซ่านทั่วใบหน้าจนเกิด
เม็ ด เหงื่ อ เกาะพราวเต็ ม หน้ า ผาก ก่ อ นจะรวมตั ว กั น
กลายเป็นหยดน้าไหลลงอาบแก้มซึ่งซีด ขาว ฉันพยายาม
สูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ ลดอาการหอบ (PRNV044)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า คาเรียกสีขาวปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ
หน้ำ และ แก้ม เพื่อแสดงความรู้สึกกลัวหรือตกใจ โดยจะเห็นว่าเมื่อมนุษย์มีความรู้สึก
กลัวหรือตกใจนั้น ร่างกายจะเปลี่ยนสีไปโดยที่เราสามารถรับรู้ได้ว่าเลือดฝาดที่ชั้น
ผิวหนังจางลง เราจึงนาลักษณะของสีขาวมาเปรียบกับการรับรู้ความรู้สึกลักษณะนี้
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้คาขยาย ซีด หน้าคาเรียกสีเพื่อเน้นย้าให้เห็นถึงระดับ
ความรู้สึกกลัวหรือตกใจที่อยู่ในระดับสูงจนแทบจะไม่มีเลือดฝาดปรากฏให้เห็นที่ชั้น
ผิวหนัง
4.5 สีชมพู
จากข้อมูลที่ศึกษาผู้วิจัยพบว่า สีชมพูถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกโดยจะปรากฏ
ตามหลังคาเรียกสีแดง เหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเนื่องมาจากการที่สีชมพูเป็นผลมาจาก
การจางลงของสีแดงซึ่งก็คือกระแสเลือดที่สูบฉีดอยู่บนอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งบนร่างกาย
เราจึงมองเห็นอวัยวะดังกล่าวเป็นสีชมพู ดังนั้นสีชมพูในที่นี้จึงถูกจัดให้เป็นนามนัย
มากกว่าที่จะเป็นอุปลักษณ์เนื่องจากเราสามารถมองเห็นสีชมพูที่ปรากฏกับอวัยวะ
ร่างกายได้จริง คาเรียกสีชมพูที่พบในการศึกษาครั้งนี้ถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกสุข
โดยปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกาย คือ หน้า ยกตัวอย่างเช่น
(34) ณชานั่งบนเก้าอี้ไม้ริมสวน บรรจงแกะห่อกระดาษสีน้าตาล
ด้วยมือสั่นระริกของความตื่นเต้น สรัทได้เห็นรอยยิ้มอย่าง
มีความสุขที่สุดของญาติผู้น้องก็ตอนนี้เอง ดวงตาของหล่อน
เป็นประกายระยิบระยับด้วยความตื่นเต้นปีติ และหน้าแดง
ซ่านเป็นสีชมพู (PRNV040)
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จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคาเรียกสีชมพูปรากฏร่วมกับอวัยวะร่างกายอย่าง
หน้ำ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสุข อย่างไรก็ตามสีชมพูไม่ได้ปรากฏเพียงลาพัง
แต่ป รากฏตามหลัง ค าเรีย กสีแ ดงซึ ่ง มีค าขยาย ซ่ำ น ปรากฏร่ว มด้ว ย ทั ้ง นี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2556, น. 399) ได้ให้ความหมายของ ซ่ำน ไว้ว่า “ก. แล่นกระจำยไป
ทั่วตัวเหมือนอย่ำงพิษซ่ำน เสียวซ่ำน.” ดังนั้นการใช้คาขยาย ซ่ำน ในที่นี้ก็เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าสีแดงนั้นได้ “แล่นกระจายไปทั่วหน้า” จนเจือจางกลายเป็นสีชมพูซึ่งเรา
มองเห็นได้จากอวัยวะร่างกายอย่าง หน้ำ ในที่นี้คาเรียกสีชมพูจึงจัดเป็นนามนัยที่สื่อ
ถึงความรู้สึกสุข

5. อภิปรายผล
การศึกษาอุปลักษณ์และนามนัยของการใช้คาเรียกสีเพื่อแสดงความรู้สึก
ในภาษาไทยโดยศึกษาจากคาเรียกสีทั้ง 5 คา ได้แก่ แดง เขียว ดำ ขำว และชมพู
ในครั้งนี้มุ่งที่จะตอบคาถามว่าคาเรียกสีทั้ง 5 คาดังกล่าวมีลักษณะการปรากฏใน
ลักษณะใดและใช้แสดงความรู้สึกใดได้บ้างเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจ
ความคิดความรู้สึกของคนไทยที่สะท้อนผ่านการใช้ภาษา ผลการศึกษาพบคาเรียก
สีที่สัมพันธ์กับความรู้สึกดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2
คำเรียกสีที่สัมพันธ์กับควำมรู้สึกในภำษำไทย
สี
ความรู้สึก
ความโกรธ
ความเศร้า
ความกลัว
ความรัก
ความสุข

แดง






เขียว
แดง
+ม่วง


ขาว
เขียว
+แดง






เขียว
+ม่วง


ดา
+แดง



ชมพู
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สี
ความรู้สึก
ความรัก
+ความโกรธ
ความรัก
+ความเศร้า
ความโกรธ
+ความกลัว

แดง

เขียว
แดง
+ม่วง

ขาว
เขียว
+แดง

เขียว
+ม่วง

ชมพู

ดา
+แดง





ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่านอกจากคาเรียกสีทั้ง 5 คาที่ได้กาหนดไว้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แดง เขียว ดำ ขำว และชมพู ผู้วิจัยยังพบว่าคาเรียกสี ม่วง ก็
สามารถปรากฏเป็นคาเรียกสีที่ใช้แสดงความรู้สึกได้ เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษา
ครั้งนี้กับผลการศึกษาของ Saralamba (2014) ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ (2558) และศุภชัย
ต๊ะวิชัย (2549) ก็จะพบว่ามีทั้งประเด็นที่เหมือนและแตกต่างกัน กล่าวคือ Saralamba
พบว่าสีแดงแสดงถึงความโกรธและความเศร้า ส่วนศุภชัยพบว่าสีแดงและสีแดงอมม่วง
แสดงถึงความโกรธ ส่วนในการศึกษาครั้งนี้พบว่าสีแดงถูกใช้แสดงความรู้สึกได้
หลากหลายประเภทมากกว่านั้น กล่าวคือ สี แดงถูกใช้เพื่อแสดงความรู้สึกโกรธ
เศร้า รัก สุข และยังสามารถใช้แสดงความรู้สึกสองประเภทที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กันอย่าง
ความรู้สึกรักกับโกรธ ความรู้สึกรักกับเศร้า และความรู้สึกโกรธกับกลัว ยิ่งไปกว่านั้น
ผู้วิจัยยังพบว่าสีแดงถูกนามาใช้ร่วมกับสีม่วงเพื่อแสดงความรู้สึกโกรธซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของศุภชัย ส่วนสีเขียวนั้น Saralamba และ ศุภชัย พบว่าใช้แสดงถึง
ความโกรธ ส่วนในการศึกษาครั้งนี้พบว่านอกจากสีเขียวจะถูกใช้เป็นอุปลักษณ์เพื่อ
แสดงความรู้สึกโกรธแล้วยังใช้แสดงความรู้สึกเศร้าได้อีกด้วย นอกจากนี้สีเขียวยัง
ปรากฏร่วมกับสีแดงและสีม่วงเพื่อแสดงความรู้สึกได้เช่นกัน กล่าวคือ สีเขียวปรากฏ
ร่วมกับสีแดงเพื่อแสดงความรู้สึกเศร้า ส่วนสีเขียวที่ปรากฏร่วมกับสีม่วงนั้นใช้แสดง
ความรู้สึกโกรธ ด้านสีดานั้น Saralamba พบว่าถูกใช้แสดงความเศร้า แต่ณรงค์กรรณ
พบว่าสีดานั้นใช้แสดงความกลัว ส่วนการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าสีดาถูกใช้ร่วมกับ
สีแดงเพื่อแสดงความรู้สึกโกรธและเศร้า ส่วนสีขาวนั้น Saralamba และณรงค์กรรณ
พบว่าใช้แสดงถึงความกลัว ส่วนการศึกษาครั้งนี้พบว่า สีข าวถูกใช้เ พื่อ แสดงทั้ง
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ความรู้สึกเศร้าและกลัว และประการสุดท้ายคือสีชมพู Saralamba พบว่าสีชมพู
ใช้แสดงถึงความรักและความสุข แต่ศุภชัยพบว่าสีชมพูนั้นใช้แสดงความโกรธ ส่วน
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าสีชมพูถูกใช้แสดงถึงความสุขเช่นเดียวกับผลการศึกษาของ
Saralamba
สาหรับอวัยวะร่างกายที่ปรากฏร่วมกับคาเรียกสีนั้น ผู้วิจัยพบการใช้อวัยวะ
ร่างกายในส่วนของศีรษะและใบหน้าร่วมกับคาเรียกสีเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามก็พบ
อวัยวะร่างกายส่วนอื่นที่สามารถปรากฏร่วมกับคาเรียกสีเพื่อแสดงความรู้สึกได้
เช่นกันดังแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3
กำรใช้คำเรียกสีร่วมกับอวัยวะร่ำงกำยเพื่อแสดงควำมรู้สึกในภำษำไทย
สี
อวัยวะ
หน้า
ตา
แก้ม
จมูก
ผิว
เนือ้
มือ

แดง






เขียว
แดง
+ม่วง





เขียว เขียว ดา
+แดง +ม่วง +แดง




ขาว

ชมพู










ข้อมูลในตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หน้ำ เป็นอวัยวะที่ใช้ร่วมกับคาเรียกสี
ทุกสีที่พบในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สีแดง สีแดงและสีดา สีเขียว สีเขียวและสีแดง สีเขียว
และสีม่วง สีดาและสีแดง สีขาว และสีชมพู ส่วนอวัยวะอื่นนั้นปรากฏในปริมาณน้อย
กล่าวคือ อวัยวะ ตำ ปรากฏร่วมกับสีแดงและสีเขียว แก้มปรากฏร่วมกับสีแดงและสีขาว
จมูกปรากฏร่วมกับสีแดง ผิวและเนื้อปรากฏร่วมกับสีเขียว และมือปรากฏร่วมกับสี
ขาว ผลการศึกษาในครั้งนี้มีประเด็นที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาที่
มีมาก่อนอย่างเช่นผลการศึกษาของ Saralamba (2014) และ ศุภชัย ต๊ะวิชัย (2549) ที่
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ได้เสนอไว้ว่าคาเรียกสีในภาษาไทยส่วนใหญ่จะปรากฏร่วมกับอวัยวะอย่างหน้าและ
ตาซึ่งเป็นอวัยวะส่วนบนสุดของร่างกาย เนื่องจากผลการศึกษานี้พบกว่าคาเรียกสีทั้ง
5 คาปรากฏร่วมกับอวัยวะ หน้ำ โดยแท้จริงแต่คาเรียกสีเหล่านี้ปรากฏร่วมกับอวัยวะ
ตำ ในปริมาณน้อย สาเหตุที่คาเรียกสีทุกคาในการศึกษานี้ปรากฏร่วมกับอวัยวะ
หน้ำ อาจจะเป็นเพราะว่า หน้ำ เป็นอวัยวะที่เด่นชัดที่สุดและอยู่ ในส่วนบนสุดของ
ร่างกาย ดังนั้น หน้ำ หรืออวัยวะที่อยู่บนใบหน้าหรือศีรษะจึงเป็นอวัยวะหลักที่ใช้
แสดงอารมณ์ ตามที่ Saralamba และ ศุภชัย ต๊ะวิชัย ได้เสนอไว้และผู้วิจัยขอเสนอ
เพิ่มเติมว่าอาจจะเป็นเพราะว่า หน้ำ เป็นอวัยวะที่อยู่ในส่วนของศีรษะซึ่งเปรียบเสมือน
ส่วนควบคุมสั่งการและแสดงความรู้สึกของมนุษย์ด้วย นอกเหนือจาก หน้ำ และอวัยวะ
ที่อยู่บนใบหน้าแล้วผู้วิจัยยังพบว่าอวัยวะส่วนอื่นก็สามารถใช้แสดงความรู้สึกได้เช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น ผิว ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ (2558) ที่
พบว่าสีผิวถูกใช้เป็นอุปลักษณ์มโนทัศน์แสดงอารมณ์ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบการใช้
เนื้อ และ มือ ในการแสดงความรู้สึกได้อีกด้วย
การศึกษาเกี่ยวกับคาเรียกสีที่สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกในภาษาไทย
บางส่วน (ศุภชัย ต๊ะวิชัย, 2549; ธนพล เอกพจน์และวิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2557;
ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์, 2558; Saralamba, 2014) จัดให้คาเรียกสีที่ปรากฏเป็นอุปลักษณ์
มโนทัศน์ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอว่าการที่ความรู้สึกแสดงออกได้ด้วยคา
เรียกสีนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางความหมาย 2 ประเภท คือ อุปลักษณ์
และนามนัยซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกัน แตกต่างกันตรงที่อุปลักษณ์
นั้นเป็นการเชื่อมโยงความหมายระหว่างวงความหมายที่แตกต่างกันแต่นามนัยนั้น
เป็นการเชื่อมโยงความหมายในวงความหมายเดียวกัน กระบวนการถ่ายโยงความหมาย
ของคาเรียกสีและการแสดงความรู้สึกในภาษาไทยแสดงได้ดังต่อไปนี้
วงความหมายต้นทาง : สี
แดง
ม่วง
เขียว
ดา







ความหมายปลายทาง: ความรู้สึก
โกรธ เศร้า กลัว รัก สุข
โกรธ
โกรธ เศร้า
โกรธ เศร้า
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วงความหมายต้นทาง : สี
ขาว
ชมพู





ความหมายปลายทาง: ความรู้สึก
เศร้า กลัว
สุข

แผนภำพที่ 4. กระบวนการถ่ายโยงความหมายของคาเรียกสี
และการแสดงความรู้สึกในภาษาไทย
กระบวนการถ่ายโยงความหมายข้างต้นอธิบายได้ว่าวงความหมายต้นทาง
เป็นกลุ่มความหมายของคาที่เกี่ยวข้องกับสี นั่นก็คือ สีแดง ม่วง เขียว ดา ขาว ชมพู
ซึ่งคาที่จัดอยู่ในวงความหมายของสีนี้จะถูกนาไปใช้เพื่อเปรียบเทียบกับความรู้สึก
นั่นก็คือความรู้สึกโกรธ เศร้า กลัว รัก สุข ความรู้สึกเหล่านี้เป็นความคิดที่ผู้ใช้ภาษา
ต้องการสื่อสารออกมา จึงจัดเป็นวงความหมายปลายทาง ดังนั้นคาหรือข้อความที่อยู่
ในวงความหมายต้นทางจะทาหน้าที่เป็นอุปลักษณ์ ซึ่งในการศึกษานี้ก็คือ คาเรียกสี
ม่วง เขียว และดา ผลการศึกษานี้เป็นไปในทางเดียวกันกับที่ Saralamba (2014) ได้
เสนอไว้ว่าแนวคิ ดอุปลักษณ์มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสีและอารมณ์ คือ มโนทัศน์
EMOTION IS A FLUID IN A CONTAINER โดยได้อธิบายการเชื่อมโยงความหมาย
ดังกล่าวไว้ว่าอารมณ์เปรียบเสมือนของเหลวหรือสีที่บรรจุอยู่ในภาชนะ สามารถ
เปลี่ยนแปลงระดับได้ เช่น อาจจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยผู้วิจัยเห็นว่าอารมณ์หรือ
ความรู้สึกนั้นจะเพิ่มขึ้นได้ด้วยลักษณะสาคัญ 2 ประการ ประการแรกคือการใช้คา
เรียกสีร่วมกัน เช่น (โมโห) หน้ำดำหน้ำแดง (หน้ำตำเปลี่ยนเป็น) สีแดงอมม่วง และ
ประการที่สองคือ การใช้คาขยายร่วมกับคาเรียกสี เช่น (ใบหน้า) ขาวซีด (ตา) แดงก่า
เป็นต้น ส่วนคาเรียกสีแดง ขาว และชมพูนั้น ผู้วิจัยขอเสนอให้เป็นนามนัยเนื่องจากสี
ดังกล่าวปรากฏบนอวัยวะร่างกายและเราสามารถมองเห็นสีดังกล่าวได้จริง กล่าวคือ
เราสามารถมองเห็นใบหน้าซึ่งเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาวด้วยความกลัวหรือเปลี่ยนเป็น
สีชมพูด้วยความอาย และดวงตาซึ่งเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงด้วยความโกรธได้
กระบวนการดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแสดงออกผ่านอวัยวะร่างกาย
และเราสามารถรับรู้ได้โดยตรง ไม่ได้เกิดจากการเปรียบเทียบข้ามวงความหมายแบบ
อุปลักษณ์อย่างที่เกิดกับคาเรียกสีม่วง เขียว และดาซึ่งเราไม่ได้มองเห็นอวัยวะร่างกาย
เป็นสีม่วง เขียว และดาได้จริง
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Translation of Sexual Innuendo in King Vajiravudh’s
Translated Version of William Shakespeare’s Plays:
From Performances to Literary Studies
Thongrob Ruenbanthoeng

Abstract
King Vajiravudh translated Shakespeare’s The Merchant of Venice in
1916 followed by As You Like It in 1918 and his translation of Romeo and Juliet
was first published in 1922. One of the most interesting points is his translation
of Shakespeare’s sexual innuendo. It is very difficult for a translator to retain
the sense of humor, vulgarity, or compassion connoted in the original texts.
Sexual innuendo is a kind of pun which is a complex and diverse phenomenon.
The study finds that, in his translation process, King Vajiravudh tried to keep
the original meaning, and his choice of Thai terms to equate to the intended
English meaning is excellent. However, the degree of severity of translated
bawdy words is sharply lessened, and he occasionally chose not to translate
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2014. The researcher is indebted to Chris Baker for his constructive comments and
suggestions.

Lecturer, Department of Literature, Faculty of Humanities, Kasetsart
University, e-mail: fhumtrrt@ku.ac.th
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the sexual puns possibly due to the cultural differences between the source
language and the target language, the untranslatability of complex double
entendres or their inappropriateness for the royal court. Moreover, loan words
were frequently used to explain sexual innuendos with full explanation in the
glossary. It can be assumed that the intended effect of double entendres in
Shakespeare’s famous plays is lost in translation. It can be concluded that
the translation of Shakespeare’s plays by King Vajiravudh is a significant
revolution of literary studies in Thailand that was chiefly influenced by the western
literary tradition because a play is used not only for performance, but also for
literary studies.
Keywords: innuendo; translation; Shakespeare; King Vajiravudh
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การแปลคาส่อนัยทางเพศในบทละครเชกสเปียร์
พระราชนิพนธ์แปล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว:
จากการแสดงสู่วรรณกรรมศึกษา
ธงรบ รื่นบรรเทิง

บทคัดย่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลบทละครของวิลเลียม
เชกสเปียร์สามเรื่องคือ เวนิสวานิช ในปี 1916 ตามใจท่าน ในปี 1918 และ โรเมโอ
และจูเลียต ในปี 1922 ประเด็นที่น่าสนใจในการแปลบทละครทั้งสามเรื่องของเชกสเปียร์
คือการแปลคาส่อนัยทางเพศ คาส่อนัยทางเพศเป็นการเล่นคาอย่างหนึ่งที่มีความ
ซับซ้อนและหลากหลาย จึงเป็นงานยากสาหรับนักแปลที่ต้องรักษานัยแห่งความ
ขบขันที่ปรากฏอยู่ในต้นฉบับ การศึกษาพบว่า ในกระบวนการแปล พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามรักษาความหมายของต้นฉบับให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ผ่านการสรรคา ทว่าความรุนแรงของคาถูกลดทอนลง บางกรณีทรงละ
การแปลคาส่อนัยทางเพศ ซึ่งอาจเกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภาษา


บางส่วนของบทความวิจัยนี้ปรับปรุงจากการนาเสนอในการประชุมวิชาการ
นานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ผู้วิจัย
ขอขอบคุณคริส เบเคอร์สาหรับคาวิจารณ์และคาแนะนา
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เกษตรศาสตร์ ติดต่อได้ที่: fhumtrrt@ku.ac.th
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ต้นฉบับกับภาษาแปล จากความซับซ้อนลึกซึ้งของการเล่นคา หรืออาจเกิดจากความ
ไม่เหมาะสมของคาส่อนัยทางเพศกับธรรมเนียมของราชสานัก นอกจากนี้ทรงยืมคา
ภาษาต้นฉบับมาใช้และทรงทาอภิธานศัพท์อธิบายเพิ่มเติม อาจกล่าวได้ว่า กลวิธี
การแปลเช่นนี้ทาให้อรรถรสของค าส่อนัยทางเพศในภาษาแปลหายไป ลักษณะ
ดังกล่าวนี้นาไปสู่ข้อสรุปว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงแปล
บทละครของวิลเลียม เชกสเปียร์เพื่อนาไปแสดงเป็นละคร แต่เพื่อใช้ในการศึกษาใน
ฐานะวรรณกรรมเช่นเดียวกับที่ปรากฏในโลกตะวันตก จึงกล่าวได้ว่าพระราชนิพนธ์
แปลบทละครของวิลเลียม เชกสเปียร์ทั้งสามเรื่องเป็นการปฏิวัติวรรณกรรมศึกษาของ
ไทยอีกวาระหนึ่งโดยได้รับอิทธิพลจากแบบแผนวรรณกรรมศึกษาของตะวันตก
คาสาคัญ: คาส่อนัย; การแปล; เชกสเปียร์; พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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1. Introduction
Four hundred years ago not far from the Globe Theater, where
Shakespeare’s most famous plays were staged, was a brothel called The
Cardinal’s Hat, which refers to the color of the tip of an erect penis. In
Elizabethan England people were familiar with double meanings of sexual
pun. For example they surprisingly knew that “tongue” was not only something
in the mouth used for speaking but could also mean a woman’s clitoris, and
“noon” was not only the name for midday but also “the erect penis at its height
as in pointing up to twelve on a dial,” and that if you called someone “slippery”,
you were most likely describing a “bisexual.” (Kiernan, 2008, p.2)
Each year, there were approximately 200 performances of plays in
Shakespeare’s time, and the theater was open 6 days a week. It was said that
1 in 8 Londoners paid a visit to a theater every week and each performance
would have about two thousand people in attendance. Shakespeare’s audiences
were fine-tuned to hearing what we now call subtext in a way in which we
cannot imagine. When they talked about going to a theater, they referred to it
as “going to hear a play”, not to see one (Kiernan, 2008, p.6). The playhouse
was open to the skies with performances in daylight with none of our elaborate
set designs and lighting to create mood, so listening closely to the words was
essential. It means that Shakespeare’s audiences were such skilled listeners
and could decode sexual puns instantaneously.
However, there is another explanation why the audiences of the
time were familiar with the language of the street. It is important to keep in
mind when examining Shakespeare’s obscene puns that he lived a world that
seems crude, rude and vicious. Citizens use the language that was “full of
figures of speech–bawdy, colorful or just plain gross to describe or disguise
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the cruel facts of life: poverty, the plague, venereal disease, and the brutal
violence in many forms that was everywhere around them.” Kiernan, 2008,
p.12) Shakespeare’s plays observed and recorded all of these cruelties. It
can be said that his greatness is in his profound understanding of the human
condition, his insights into the operations not only of psychology, philosophy
and politics, but also of greed, fear, jealousy, hatred, love and of course, sex.
Shakespeare is a writer who used the most puns. According to the
romantic poet Samuel Taylor Coleridge, there are approximately 78 puns in
each of his plays. In all of his 37 plays, Shakespeare employed more than
3,000 puns (Ghanooni, 2012, p. 91) Shakespeare’s sexual puns are
sometimes simple, sometimes complex, and range from the mischievous and
playful to the filthy. Shakespeare used puns because they were more
entertaining than using real words. Shakespeare knows more than any other
dramatists that the way to get your audience to think is to entertain them first.
However, when his plays are translated into another language, puns seem to
be the most challenging task for a translator to keep the humorous, witty
effect of the words.

2 Literature Review
2.1 Definition of Sexual Innuendo and Pun
Dirk Delabatista, a professor of Translation Studies, noted that “pun
or wordplay is the general name for the various textual phenomena in which
structural features of the language(s) used are exploited in order to bring
about a communicatively significant confrontation of two (or more) linguistic
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structures with more or less similar forms and more or less different meanings”
(Delabastita, 1996, p.128). It means that pun or wordplay is a juxtaposition of
linguistic forms that have different meanings. There are several types of pun
such as homophonic puns, homographic puns or homonymic puns. Shakespeare
uses every kind of pun in his works. According to the OED, innuendo is “an
oblique hint, indirect suggestion; an allusive remark concerning a person or
thing, esp. one of a depreciatory kind” and it defines “pun” as “of a word in
such a way as to suggest two or more meanings or different associations or
of two or more words of the same or nearly the same sound with different
meaning as to produce a humorous effect”.
It is very important to see that pun and sexual innuendo must produce
humorous effects. It is difficult for a translator to translate a pun because his
translated version must retain and produce the humorous effect. Newmark
says that “puns made by pun poets are most difficult to translate, since they
are limited by meter. Often the puns simply have to be scarified"
(Newmark, 2001, p. 12) while Reiss confesses that “in translation, puns and
other kinds of play with language will have to be ignored to the great extent
so as to keep the content invariant” (Reiss, 2000, p. 169). Han Dihou also
proposes that “the problem of pun could not be resolved by any translation
theory.” (Han Dihou, 1969, p. 37) It can be concluded that the translation of pun
or wordplay is almost impossible because the double meanings of a pun are
always a combination of phonological and semantic features, which is difficult
to retain when it is translated into different languages.
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2.2 Pun Translation
However, several scholars have come up with translation strategies
for puns. Many translation strategies have been formulated for the translation
of different kinds of wordplay in different text types, and even in different media,
which here can be specialized in strategies for translating puns. For example,
de Vries & Verheij (1997, p. 72) proposed the following strategies for translating
the wordplay that occurred in the Bible: a) Pun by Pun; b) Pun to rhetorical
device––including alliteration, assonance and rhyme; c) Transliteration–literal
translation of words; and d) Compensation–in adjacent text fragment. However,
the most comprehensible and complete strategies were developed by Dirk
Delabastita (1993, p.191-221). Delabastita discussed translation techniques
for translating puns which, as he insisted, might be employed in combination.
His techniques are as follows:
1) PUN > PUN: “the source-text pun is translated by a targetlanguage pun”
2) PUN > NON-PUN: “the pun is rendered by a non-punning phrase
which may salvage both senses of the wordplay but in a nonpunning conjunction, or by selecting one of the senses at the
cost of suppressing the other”
3) PUN > RELATED RHETORICAL DEVICE: “the pun is replaced
by a wordplay-related rhetorical device (repetition, alliteration,
rhyme, referential vagueness, irony, paradox etc.)”
4) PUN > ZERO: “the portion of text containing the pun is simply
omitted”
5) PUN ST = PUN TT: “the translator reproduces the source-text
pun in its original formulation, i.e. without actually ‘translating’ it”
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6) NON-PUN > PUN: “the translator introduces a pun to make up
for source-text puns lost elsewhere, or for any other reason”
7) ZERO > PUN: “totally new material is added”
8) EDITORIAL TECHNIQUES: “explanatory footnotes or endnotes,
comments”
These techniques will be used to analyze closely the translation of
sexual puns in King Vajiravudh’s translations of Shakespeare’s plays. Moreover,
the concepts of domestication and foreignization which are two major translation
strategies will be employed to analyze King Vajiravudh’s translation techniques.
(Munday, 2001)

3. King Vajiravudh’s Translation of Shakespeare’s Plays
King Vajiravudh graduated from Christ Church, Oxford University
and he spent almost 15 years in England. He was an avid reader and loved
watching dramatic performances while he was in England. He was also
interested in literature, politics and history. After coming back home in 1901, he
started working on his literary works including translations of Shakespeare’s
works. He realized that some writers in Siam had already written adaptations
of Shakespeare’s plays, but none translated the whole work in a dramatic form.
He decided to translate three of Shakespeare’s plays: Romeo and Juliet, The
Merchant of Venice and As You Like It in a dramatic form starting with The
Merchant of Venice in 1916 followed by As You Like It in 1918 and Romeo and
Juliet in 1922. His translation of these three plays has been recognized not
only by the Thai educational arena, but also by Southwark Public Libraries in
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London which requested permission from King Vajiravudh to have a copy of
his translated versions of Shakespeare’s plays to be displayed at the libraries.
Prefaces to his translations of The Merchant of Venice, As You Like It
and Romeo and Juliet
In his reminiscence on Shakespeare, King Vajiravudh wrote:
“William Shakespeare is a well-known poet and
playwright whose reputation is not limited to the English Isle.
People from other countries in Europe consider his work
as prominent and significant pieces of writing. Shakespeare’s
plays have been translated into numerous languages.
Though three hundred years have passed, his plays have
been frequently performed in the Anglophone countries
such as in America and England and in other countries in
Europe, and some of his plays have already been staged in
Japan.” (Romeo and Juliet, Preface)
Moreover in his preface to his translation of The Merchant of Venice,
which was first published in 1916, he mentioned that “never before had anyone
translated Shakespeare and kept the original form of his play, so personally,
it might be a bit ambitious to complete what other people have never achieved
before because in doing so it is much more difficult I intend to translate his
play and keep the original meaning of Shakespeare text as much as possible
and my objective is to keep the style and meaning of Shakespeare more
than to fit the play into the Thai metrical, poetic language.” (Romeo and
Juliet, Preface) In the preface to his translation of Romeo and Juliet, he
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again repeats his intention to keep the original meaning as much as possible.
He preferred a literal translation to idiomatic translation.
It can be seen that King Vajiravudh intended to keep the original
meaning as much as possible; therefore, the accuracy of translation, for him,
was much more important than the beauty of the metrical rhyme scheme of
the translated version. In other words, it can be said that his translation of
Shakespeare’s plays was a semantic translation because the translator
intended to keep the meaning of the source language in the target language
as much as possible. Therefore if we use his intention as mentioned above
as a protocol in studying his translation of Shakespeare’s sexual innuendo, it
could be said that he preferred to keep the original meaning of each bawdy
word used in the source language rather than alter them to fit the Thai cultural
context.
However, Chosita Maneesai interestingly investigated the translation
strategies of King Vajiravudh’s translation of Romeo and Juliet and found that
King Vajiravudh used Thai metrical rhyme scheme instead of blank verse. He
employed Karb Surangkana and Karb Chabang in some parts of his translation
and Indravicheanchan and Wasantadilokchan which contain 11 syllables closely
associated with Shakespeare iambic pentameter. (Maneesai, 2010, p. 144)
This was a tough challenge for King Vajiravudh and it vividly reveals his
literary and poetic talents. Even though he previously states that he intended
to emphasize the accuracy rather than form or metrical rhyme scheme, King
Vajiravudh puts his effort in keeping the original form in his translated version.
It is challenging, and for some scholar imperative for a translator to keep both
form and content of the original text. (Nida and Taber, 1969, p.84)
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4. Data Collection and Analysis
Romeo and Juliet is a play full of sexual innuendos. Benvolio, Romeo
and Mercutio play with vulgar innuendoes; Gregory, Peter, and Sampson are
always talking of maidenhead and their own naked weapons; the nurse
consciously or unconsciously uses puns in several scenes. The play is full
of language intoxicated by carnality. Even Juliet, the romantic center of the
play, quibbles with erotic meaning. Therefore, King Vajiravudh’s translation of
Romeo and Juliet will be first explored, followed by his translations of The
Merchant of Venice and As You Like It.
4.1 King Vajiravudh’s Translation of Romeo and Juliet
Nattawan Anusasananun has studied translation technique of Romeo
and Juliet by King Vajiravudh but her study does not cover the translation of
sexual innuendo. (Anussasnanun, 2001).The close study of King Vajiravudh’s
translation of Romeo and Juliet reveals that he tried to retain the original meaning
of the source text, and his choice of Thai terms that equate to English is
excellent. However, the degree of severity of translated bawdy, vulgar words
is sharply lessened, and he occasionally chose not to translate sexual puns.
Moreover, loan words were frequently used to explain sexual innuendos with
full explanation in the glossary.
Example 1
In the opening scene of the play Samson and Gregory, sexual
innuendo is used to create a comic scene. Samson tells Gregory his friend
what he is going to do if he meets one of the Capulet’s members.
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Shakespeare’s language
Sampson: I will show myself a tyrant:
when I have fought with the men. I
will be cruel with the maids and cut
off their heads.
Gregory: The heads of the maids?
Sampson: Ay, the heads of the maids
or their maidenheads, take it in what
sense thou wilt.
Gregory: They must take it in sense
that feel it.
Sampson: Me they shall feel while I
am able to stand and Tis known I am
a pretty piece of flesh.
Gregory: ‘Tis well thou art not fish; if
thou hadst, thou Hadst been poor John,
Draw thy tool! Here comes two of the
house of the Montagues.
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King Vajiravudh’s translation
แซมป์สัน: กูจะสาแดงเป็นคนดุใหญ่
เมื่อกูได้ต่อสู้กับพวกผู้ชายของเขาแล้ว
กูจะดุต่อพวกผู้หญิง; กูจะสังหารให้หมด
เกรกอรี่: จะสังหารพวกผู้หญิงสาวด้วย
เหรอ?
แซมป์สัน: เออ สังหารหญิงสาว หรือ
สังหารพรหมจารี; นึกอย่างไรก็ตามใจ
เถิด
เกรกอรี่: มันก็ต้องนึกอย่างที่มันรู้สึกนั่น
แหละ
แซมป์สัน: กูน่ะ มันต้องรู้สึกตลอดเวลา
ที่กูยังยืนตรงอยู่ได้; และใครๆ ก็รู้ว่ากู
เป็นคนแขงนัก
เกรกอรี่: เคราะห์ดีที่เพื่อนไม่เปนปลา
ถ้าเปนละก็คงเป็ นปลาชาลาแน่ละ ชัก
เครื่องมือเถิด คนก๊กมอนตะคิวมานี่สอง
คนแล้ว

King Vajiravudh translated the word ‘maidenhead’ which refers to
female virginity, but he did not translate the word ‘head’ and he translated ‘cut
off their heads’ as ‘kill’ in Thai, which is different from the original meaning
because what Sampson wanted to do is to ‘rape’ Capulet women. Moreover,
when Sampson says that he is ‘able to stand’, which means the erection of
his penis, King Vajiravudh chose to retain the denotative meaning of the word
‘stand’ rather than using the connotative meaning. When Sampson says that
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he is ‘a piece of flesh’, which refers to the size of his penis, King Vajiravudh
avoided using the vivid image of penis enlargement. He chose to translate
the phrase ‘pretty piece of flesh’ as ‘I am stiff.’
When Gregory told Sampson that he is ‘a Poor John’ which contains
a sexual connotation about erection because Poor John is a dried fish (the whole
fish) which is as stiff as a board, King Vajiravudh chose to translate the word
‘poor John’ as ‘dried fish’; however, the image of dried fish in a Thai cultural
context and that of an English context are quite different; dried fish in a Thai
culture does not refer to the erection of the penis, but in contrast it gives the
image of wrinkling, withering and impotence instead.
Example 2
Shakespeare’s language
King Vajiravudh’s translation
Mercutio: If love be rough with you, be เมอร์คูชิโอ: รักหยาบต่อเพื่อนยา
rough with love.
ต้องทารุณต่อรักบ้าง; รักตาตารักพลาง
Prick love for pricking, and you beat และตีรักหักลงไป
love down.
From Mercutio’s point of view, the sadness and melancholic feeling
that Romeo is experiencing comes from the lack of sexual intercourse. He
strongly believes that whenever Romeo has sexual relationships, he will forget
about love. In this scene, Shakespeare plays with the word ‘prick and pricking,’
but in the translated version, King Vajiravudh did not translate the word ‘pricking’,
which means penis erection.
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Example 3
Shakespeare’s language
This cannot anger him: ’t would anger
him. To raise a spirit in his mistress’s
circle of some strange nature, letting it
there stand. Till she had laid it and
conjured it down; That were some spite:
my invocation is fair and honest, and in
his mistress’s name. I conjure only but
to raise up him.

King Vajiravudh’s translation
หาไม่ดอกนา: ถ้าจะทาให้โกรธเราต้อง
ปลุ ก ปี ศ าจโผล่ ขึ้ น ใกล้ คู่ รั ก ของเขา
อย่างแปลกมากไปเบา ให้มันยืนโด่ไว้
จนหล่อนต้องข่มมัน, และปราบมันลง
จนได้; เช่นนั้นจะขัดใจ: อันคาเชิญของ
ฉันนี้ ไพเราะและซื่อตรง และออกนาม
แม่ตัวดี ก็เพราะฉันหวังที่จะให้เขาลุก
ขึ้นมา

Now will he sit under a medlar tree,
And wish his mistress were that kind of
fruit
As maids call medlars when they laugh
alone.
Romeo, that she were, O that
she were
An open arse, thou a poperin
pear!
(II.i 27-39)

บัดนี้เขาคงนั่งอยู่ใต้ต้นเม็ดลาร์ใหญ่
และนึกให้ทรามวัยเป็นลูกไม้ชนิดที่
สาวๆ เรียกเม็ดล่าร์เวลาอยู่ลาพังซี
เออโรเมโอ นี่ ให้หล่อนเป็นนั่นเถิด
โอ, ละสูตที่เปิดอยู่และสูเองเป็นตุ้ม
โผล่!

In this scene, Mercutio is looking for Romeo and teases him about
his love and the scene is full of sexual innuendo. The word ‘conjure’ has a
sexual connotation, ‘hand job’ and he chose to loan the English word ‘medlar’
instead of translating this word.
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Medlar is used frequently in Shakespeare’s play to refer to ‘vagina’
and a poperin pear is a symbol of the penis. King Vajiravudh chose to explain
the sexual connotation of ‘medlar’ in the glossary: ‘Medlar is a fruit which in
Shakespeare’s time had a comical connotation because they compared medlar
in the same way that we do with ‘chopped palm’’ Instead of translating ‘medlar’
as a ‘chopped palm’ which will be much more understandable in a Thai
cultural context, King Vajiravudh preferred to explain the sexual connotation
of ‘medlar’ in the glossary. It is very interesting that when there is an equivalent
meaning of pun, King Vajiravudh surprisingly chooses not to use it in his translated
version.

Figure 1-2. Medlar and Poperin Pear
(source: http://blog.metmuseum.org, http://wikimedia.org)
Example 4
This scene happens when Nurse asks Romeo who Mercutio is because
she is very curious to know more about Mercutio. She is furious about his illmannered and bawdy words. She says that if she is ill-treated by Mercutio,
she will deal with him harshly. And she yells at Peter for not helping to
defend her from Mercutio’s verbal attack.
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Shakespeare’s language
Nurse: An a' speak any thing against
me, I'II take him down, an a' were
lustier than he is, and twenty such
Jacks; and if I cannot, I'II find those
that shall. Scurvy knave! I am none of
his flirt-gills; I am none of his skainsmates. [To Peter] And thou must stand
by too, and suffer every knave to use
me at his pleasure!

King Vajiravudh’s translation
แม่นม: แล้วก็ถ้าเขาพูดว่าฉันอย่างไร
แล้วก็ ดิฉันเปนได้รับมือเขาแหละถึงจะ
เปนคนแข็ งแรงกว่ าที่ เปนอยู่ หรื อคน
ชนิดนั้นสักญี่สิบก็ไม่กลัว แล้วก็ถ้าดิฉัน
รับมือไม่ได้เอง ดิฉันก็จะหาคนอื่นช่วย
รับมื อได้ คนอะไร! ดิฉันไม่ ใช่อีทะเล้น
ของเขา ดิ ฉั นไม่ ใช่ เพื่ อนเล่ นของเขา(พูดกับปีเตอร์) แล้วมึงก็มัวแต่ยืนเหม่อ
อยู่แล้วปล่อยให้ใครต่อใครเล่นข้าได้ตาม
ชอบใจเชียวหรือ

Peter: I saw no man use you at his
pleasure; if I had, my weapon should
quickly have been out, I warrant you.
I dare draw as soon as another man,
if I see occasion in a good quarrel, and
the law on my side.

ปีเตอร์: ผมไม่เห็นใครเล่นนายตามชอบ
ใจเลย ถ้าได้เห็นอาวุธของผมคงได้ชัก
ออกมาเร็วนักเทียว ผมขอบอกให้ ผม
กล้าชักได้ว่องไวไม่น้อยกว่าคนอื่น ถ้า
ผมเห็นโอกาสเหมาะในเวลาวิวาทและ
ถ้ากฎหมายอยู่ข้างผม

Nurse: Now, afore God, I am so vexed, แม่นม: นี่ พระเจ้าช่วย ข้าเคืองเหลือเกิน
that every part about me quivers.
จนตัวสั่นไปทุกส่วน
This scene would have drawn loud laughter from the audience in the
Globe Theater in Shakespeare’s time because while the Nurse condemns
and chastises Mercutio for his inappropriate, bawdy language, she unconsciously
uses them as well. The phrase ‘take him down’ can be interpreted as ‘dealing
with someone’ or ‘having sex with someone’; and the phrase ‘at his pleasure’
also contains sexual innuendo. When Peter tells Nurse that if Mercutio ‘uses’
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her ‘at his pleasure’, he will draw his ‘weapon’ as quickly as possible what he
means here might be interpreted as ‘masturbating’.
King Vajiravudh chose to interpret the word ‘use’ as ‘play’ in the Thai
version, which is reasonably appropriate because the word ‘play’ also has a
sexual connotation. However, he avoided being too vulgar by not directly
interpreting the word ‘draw the weapon’ as masturbating. He just interpreted
the phrase as ‘drawing the weapon’, which is quite similar to the primary
meaning in the source language.
It can be seen that the translation of sexual innuendo in Shakespeare’s
Romeo and Juliet by King Vajiravudh is a truly semantic translation. The translator
tried to retain the original meaning of the source language, and the sexual
innuendoes were superbly translated with an accurate selection of words.
However, he seems to reduce the degree of severity of translated bawdy
words and he occasionally chose not to translate the obvious sexual puns.
However, in his translation of The Merchant of Venice and As You Like It,
King Vajiravudh’s versions reveal that the sexuality aspect of the pun words
were deleted, euphemized and normalized; hence, culminating in the loss of
punning activity.
4.2 King Vajiravudh’s Translation of The Merchant of Venice
(Venice Vanich)
Siriphan Suwannalai has studied the techniques of translating figurative
language in Venice Vanich but she does not concentrate on the translation of
sexual innuendo found in the play. (Suwannalai, 2003) King Vajiravudh’s
translated version of Shakespeare’s The Merchant of Venice is surprisingly
interesting because King Vajiravudh did not translate any sexual puns used
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by Shakespeare in his play at all which is relatively different from his translation
of Romeo and Juliet. Moreover, the book has been chosen by the Ministry of
Education as a compulsory reading text for high school students in Thai language
and literature class since 1923. It might be implied that his translation of the
play aims not for performance but for literary studies (Chancharoensuk, 2011,
p. 101).
Example 5
In Act II scene I, at Belmont, Portia complains to her lady-in-waiting,
Nerissa, that she is weary of the world because, as her dead father’s will
stipulates, she cannot decide for herself whether to take a husband. Instead,
Portia’s various suitors must choose between three chests, one of gold, one
of silver, and one of lead, in the hope of selecting the one that contains her
portrait. The man who guesses correctly will win Portia’s hand in marriage, but
those who guess incorrectly must swear never to marry anyone. Nerissa lists
the suitors who have come to guess - a Neapolitan prince, a Palatine count, a
French nobleman, an English baron, a Scottish lord, and the nephew of the
Duke of Saxony, and Portia criticizes their many hilarious faults.
Shakespeare’s language
NERISSA: First, there is the Neapolitan
prince.
PORTIA: Ay, that’s a colt indeed, for
he doth nothing but talk of his horse,
and he makes it a great appropriation
to his own good parts that he can shoe
him himself. I am much afeard my lady
his mother played false with a smith

King Vajiravudh’s translation
เนริสา: หนึ่ง เจ้าชายเมืองนะโปลี
ปอร์เชีย: ท่านผู้นี้ควรจะเป็นม้า เพราะ
พู ด จาได้ แ ต่ เ รื่ อ งม้ า ของตั ว ช่ า งน่ า
หั วเราะ เธอยกย่ องเป็ นความฉลาดที่
สามารถใส่เกือกม้านั้นเองได้ ฉันสงสัย
ว่ามารดาของเธอนั้นจะได้สนิทติดพั น
กับช่างใส่เกือกม้า
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King Vajiravudh chose to translate the sexual innuendo in this scene
directly without hinting at the connotative meaning of the words. In the source
language, the word ‘horse’ conveys a connotative meaning of ‘penis’ and the
expression ‘shoe him himself’ connotatively means masturbation. Instead of
using the connotative meaning in the target language, he decided to stick
with the denotative meaning of words and phrases.
Example 6
Two famous comic characters in the play are Launcelot and Lorenzo.
In Act III scene ii, they have a row about having dinner.
Shakespeare’s language
LORENZO: …Bid them prepare for
dinner.
LAUNCELOT: That is done, sir. They
have all stomachs.
LORENZO: Goodly Lord, what a witsnapper are you! Then bid them prepare
dinner.
LAUNCELOT: That is done too, sir. Only
“Cover!” is the word.
LORENZO: Will you cover then, sir?

King Vajravudh’s translation
ลอเร็นโซ: ...ไปบอกเขาให้เตรียมกิน
ข้าว
ลานซล็อต: เตรียมอยู่แล้วขอรับ เขา
มีพุงอยู่ทุกคนแล้ว
ลอเร็นโซ: เจ้าประคุณเอ๋ย ช่างเป็น
เจ้าถ้อยเสียจริงๆ ถ้าเช่นนั้นก็ไปบอก
ให้เขาเตรียมกับข้าว
ลานซล็อต: นั่นก็เสร็จแล้วเหมือนกัน
ขอรับ แต่ควรใช้คาว่า “แต่ง”
ลอเร็นโซ: ถ้าเป็นเช่นนั้นก็เชิญไป
แต่งสิพ่อ
LAUNCELOT: Not so, sir, neither. I know ลานซล็อต: ไม่ได้อีกขอรับ ไม่ใช่
my duty.
หน้าที่ผม
In this context, food means sexual appetite or sexual desire; ‘stomach’
has a connotative meaning as ‘horny’, and the word ‘cover' means sexual
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intercourse. Again, King Vajiravudh chose to omit the sexual meaning of each
word in the target language and keep the denotative meaning of the innuendos.
Example 7
In Belmont, Portia begs Bassanio to delay choosing between the
caskets for a day or two. If Bassanio chooses incorrectly, Portia reasons, she
will lose his company. Bassanio insists that he make his choice now, to avoid
prolonging the torment of living without Portia as his wife. Portia orders that
music be played while her love makes his choice. King Vajiravudh’s translated
version of this passage is incredibly famous and well-known among Thais.
Shakespeare’s language
SINGER
Tell me where is fancy bred.
Or in the heart or in the head?
How begot, how nourishèd?
ALL
Reply, reply.

King Vajiravudh’s Translation
บทขับร้อง
ความเอ๋ยความรัก
เริ่มสมัครชั้นต้น ณ หนไหน?
เริ่มเพาะเหมาะกลางหว่างหัวใจ
หรือเริ่มในสมองตรองจงดี?
แรกจะเกิดเป็นไฉนใครรู้บ้าง?
อย่าอาพรางตอบสานวนให้ควรที่
ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรตี
ผู้ใดมีคาตอบขอบใจเอยฯ

Shakespearean scholars would easily detect the use of sexual innuendos
in this scene, especially the homoerotic connotation. In Elizabethan English,
‘fancy’ means homosexual desire and ‘heart’ is not only an organ, but also an
‘arse’, and ‘head’ is a ‘maiden head’ or virginity or prepuce or testes. Therefore,
the theatergoers in Shakespeare’s time would have interpreted the above
passage as follows: ‘Tell me where the homosexual desire comes from?
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From the love of “arse” or the longing for a penis?’ Unmistakably this scene
as a comic scene draws huge laughter from the audience. However, King
Vajiravudh used metaphorical language in translation by comparing love with
the growth of a tree, leaving the sexual connotative of innuendos behind.
Example 8
In Act III scene iv, Portia informs Nerissa that the two of them, dressed
as young men, are going to pay an incognito visit to their new husbands. When
Nerissa asks why, Portia dismisses the question, but promises to disclose the
whole of her purpose on the coach ride to Venice. The disguise of female
characters can be pervasively seen in several of Shakespeare’s plays both in
comedies and romances such as in Twelfth Night, Cymbeline, Two Gentlemen
of Verona, As You Like It. However, none of them creates humorous effect like
the disguise of Portia and Nerissa in The Merchant of Venice.
Shakespeare’s language
PORTIA:
They shall, Nerissa, but in such a habit
That they shall think we are
accomplishèd
With that we lack. I’ll hold thee any
wager,
When we are both accoutered like
young men,
I’ll prove the prettier fellow of the two,
And wear my dagger with the braver
grace,
And speak between the change of

King Vajiravudh’s translation
ปอร์เชีย:
แต่จะแต่งกายาแปลงเสียใหม่
จนแลดูไม่รู้ว่าผู้ใด
เมื่อยามเราสองไซร้แปลงเป็นชาย
ฉันเชื่อว่าท่าฉันสวยกว่าหล่อน
จะกรายกรเหน็บกั้นหยั่นเดินผันผาย
และพูดเสียงไม่สู้ห้าวราวเด็กชาย
ที่เพิ่งกลายเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวย
ทั้งท่วงทีที่เดินกระมิดกระเมี้ยน
ก็จะเพียรแก้ให้หาย เป็นชายสวย
ทั้งอวดโป้งโผงเผงว่าเก่งมวย
อวดอีกด้วยว่าเราเป็นเจ้าชู้
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man and boy
With a reed voice, and turn two
mincing steps
Into a manly stride, and speak of frays
Like a fine bragging youth, and tell
quaint lies,
How honorable ladies sought my love,
Which I denying, they fell sick and
died—
I could not do withal!—Then I’ll repent
NERISSA: Why, shall we turn to
men?
PORTIA: Fie, what a question’s that
If thou wert near a lewd interpreter!
But come, I’ll tell thee all my whole
device
When I am in my coach, which stays
for us
At the park gate. And therefore haste
away,
For we must measure twenty miles
today.
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ผู้หญิงติดตามพะนอขอให้รัก
และเราไม่สมัครจะครองคู่
หญิงเลยตายเพราะเศร้าเราเอ็นดู
ร้องว่ารู้งี้แล้วไม่ขัดใจ...
มาเถิดรถคอยท่าอย่าช้าที
จะต้องไปวันนี้ยี่สิบไมล์

Pauline Kiernan interestingly paraphrased the above passage in
modern English, which is full of crude, coarse and foul language and expletives
as follows:
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PORTIA: They’ll think we’re equipped with pricks which we
haven’t got. I bet you anything when we’re both dressed like
young men, I’ll prove the sexier of the two, and wear my false
penis with its most fine erection. I’ll certainly be well-hung. I’ll
turn two mincing steps into a manly stride and speak of sexual
conquests like a youth talking out of his arse, all cock and
codpiece and tell quaint lies about the cunts of chaste ladies
who wanted to make love with me. Ladies when I turned down
their advances, crouched down and beg to be fucked.
NERISSA: What, shall we turn into men and have sex with
women?
PORTIA: Don’t be stupid! What sort of a question is that?
You’re talking like a greasy interpreter! But come on, I’ll show
all of my vagina and my dildo when I get into the privacy of
my coach.
From Kiernan’s paraphrased language, it can be seen that Shakespeare’s
language is full of sexual innuendos such as ‘prettier’ as ‘sexier’ and ‘dagger’
refers to false penis or dildo. Similarly the word ‘grace’ connotatively refers to
penis and ‘fray’ means virginity. The word ‘fine’ can be understood as anus and
‘brag’ also means penis. The word ‘quaint’ often refers to vagina and ‘die’ connotes
sexual orgasm while the word ‘whole’ is homophonous with ‘hole’ and ‘device’
in this scene is also a dildo. However, King Vajiravudh kept the denotative meaning
of all sexual entendres and again left the sexual connotation of lewd words behind.
It can be noticed that not a single innuendo is translated. Moreover, he chose
to shorten some of Portia’s speech. This scene in Elizabethan theater undoubtedly
would have brought laughter to the audience.
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Example 9
In The Merchant of Venice, rings are repeatedly mentioned in the play
and contain thematic significance and play a vital role in the play such as when
Portia and Nerissa give their rings to Bassanio and Gratiano before letting them
leave Belmont for Venice to help Antonio from Shylock. Again the rings are
referred to when Portia asks Bassanio for his ring as a token of her success in
rescuing Antonio from the death penalty. Furthermore, when Portia and Nerissa
return to Belmont and meet their husbands again, they ask for the rings they
previously gave them. The ring becomes a pivotal symbol in this play. Ring
also means female vagina or ‘arse.’ However, close examination of the
translated version of King Vajiravudh surprisingly reveals that the sexual
connotation of “ring” is totally omitted.
Shakespeare’s language
PORTIA:
This house, these servants, and this
same myself
Are yours, my lord’s. I give them
with this ring,
Which when you part from, lose, or
give away,
Let it presage the ruin of your love

King Vajiravudh’s translation
ปอร์เชีย:
แต่บัดนี้เคหาและทรัพยสิน
หมดทั้งสิ้น อีกข้าไททั้งหลาย
อีกทั้งตัวดิฉันนั้นก็กลาย
เป็นข้าเธอผู้เป็นนายเหนือดวงใจ
ดิฉันขอมอบแหวนแทนสมบัติ
สารพัดที่ประนอมยอมยกให้
ถ้าเธอพรากจากแหวนนี้เมื่อใด
คือสิ้นรักหักอาลัยไม่ไยดี

In Shakespearean England, the word ‘ring’ has a connotative meaning
of vagina or male ‘arse’ because ring in Latin is ‘ano’ or ‘annulus.’ King Vajiravudh
omitted the sexual connotation of ‘ring’ and translated the word as a type of
jewelry.
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From the above examples, it can be clearly seen that King Vajiravudh
chose to omit the translation of all sexual innuendos found in The Merchant of
Venice. He astonishingly preferred a literal translation keeping the denotative
meaning of the words. If his translated version of the play is used in performance,
the humorous effect of the puns and sexual innuendos, which was pervasive in
Elizabethan theaters, will undoubtedly disappear. It can be concluded that King
Vajiravudh did not want to translate Shakespeare’s play for performance as he
mentioned in his preface. His aim was to uplift Siam to a ‘civilized’ country
rather than for performance. The strategies that he used in translating sexual
puns is obviously repeated in his translation of Shakespeare’s As You Like It
(Tam Jai Tan).
4.3 King Vajiravudh’s Translation of As You Like It (Tam Jai Tan)
In Tam Jai Tan, a translated version of Shakespeare’s As You Like
It, King Vajiravudh, like in his translation of The Merchant of Venice, refuses
to translate any sexual puns appearing in the original text.
Example 10
Shakespeare’s language
Jacques: What kind of this cock
come of?
Duke Senior: Art thou thus
boldened, man by thy distress?
Orlando: You touch my vein at
first. The thorny point of bare
distress had ta’en from me the
show of smooth civility.

King Vajiravudh’s translation
ยาคส์: ไก่ตัวนี้เป็นไก่ชนิดใด?
เจ้า: เจ้ากล้าหาญเพราะว่าแสนยากเข็ญ
หรือว่าเป็นคนพาลสันดานไพร่
ไม่รู้จักมารยาทจึ่งอาจใจ
มาพูดไร้กิริยา ท่าคนดี?
ออร์: อันคาต้นของท่านนั้นแหละเหมาะ
เพราะความยากสาหัส จัดเต็มที่
ข้าจึ่งไร้กิริยาท่าผู้ดี
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Paraphrase to modern language
Jacques: What inflamed desire
has made this cock come?
Duke Senior: Are you grown
big by the pain of that prolonged
erection?
Orlando: You guess my condition
straight away. The head of the
penis in my visible erection has
taken away from me the
appearance of refined civility.
Example 11
Shakespeare’s language
Lesbianism (Act I scene ii)
Celia: We still slept together,
rose at an instant, learned, plays,
eat together. And wheresoe’ver
we went like Juno swans still we
went coupled and inseperable. I
cannot live out of her company.
From the above passage, it can
be seen that sexual connotation
is obvious because Elizabethan
vocabulary always contains
sexual connotation for example:
Rose = sexually aroused

King Vajiravudh’s translation
เซเลีย: ยังร่วมหมอนนอนตื่นก็พร้อมกัน
ทั้ง เรียน เล่น กินทั้งนั้น ไม่ห่างไกล
จะไปไหนก็ไปเป็นเคียงคู่
เหมือนผูกมั่นขันอยู่ไม่พรากได้
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Played= enjoy sexual intimacies
Eat together= to have sex
Went or came= experienced
orgasm
Example 12
However, King Vajiravudh refused to keep the sexual connotative
meaning of those words. Instead, he insisted to use the denotative meaning as
follows:
Shakespeare’s language
Jacques: And then he drew a dial
from his poke
And, looking on it with lackluster eye,
Says very wisely, “It is ten o'clock.
Thus we may see,” quoth he, “how
the world wags.
'Tis but an hour ago since it was
nine,
And after one hour more ’twill be
eleven.
And so from hour to hour we ripe
and ripe,
And then from hour to hour we rot
and rot,
And thereby hangs a tale.” (Act II
scene vii)

King Vajiravudh’s translation
ยาคส์: แล้วมันควักนาฬิกามาจากพก
ยกขึ้นมองด้วยตาอันริบหรี่
แล้วพูดปานนักปราชญ์ฉลาดดี
“เวลานี่ได้สิบนาฬิกา”
แล้วกล่าวต่อ “ฉะนี้หนอเราเห็นได้
ว่าโลกนี้กลิ้งไปเร็วนักหนา
เมื่อโมงก่อนนี้เก้านาฬิกา
พอเวลาล่วงไปอีกโมงเดียว
ก็จะเป็นสิบเอ็ดอย่าสงสัย
ค่อยล่วงไปทีละโมงอย่าเฉลียว
ทุกๆ โมงเราแก่ลงแน่เทียว
บัดเดี๋ยวเดียวก็เริ่มทรุดโทรมไป
ทุกๆ โมงแน่แท้อย่ากังขา
ดังนี้นาเปนคติควรตริไตร่”
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From the above passage, sexual innuendo can be easily detected
such as ‘dial’ which means penis or ‘ripe’ which means sexually ready. The word
‘hour’ is homophonous with ‘whore’, and the word ‘rot’ is also homophonous
with ‘rut’ or fornicate. Moreover, the word ‘tail’ also refers to penis. If we look
at King Vajiravudh’s translation of the above passage, we can see that he
again omitted the sexual connotation of each word.
Again, the sexual innuendo has been denotatively translated. The
humorous effect of the sexual language has been ignored throughout the
whole play. King Vajiravudh did not seem to concentrate on the humorous
elements in his translated version of Shakespeare’s plays.
If we use Dirk Delabastita’s pun translation strategies to analyze King
Vajirvudh’s translation of sexual pun, it can be seen that King Vajiravudh used
only 4 strategies which are 1) PUN > PUN, 2) PUN > NON-PUN, 3) PUN >
ZERO and 4) the Editorial Technique. King Vajiravudh preferred to omit,
euphemize or explain sexual pun in the glossary instead of translating all
of them. His translation techniques possibly imply that he is not looking for
humorous, witty effects of sexual puns. The performance might require the
humorous effects of sexual pun. One might argue that his translation is an
abuse of language since not only the puns and its aesthetic aspects are lost
but also a bawdy sense. However, if his purpose of translation is not
performative but educational, his translation of Shakespeare is undoubtedly
beyond acceptable.
Moreover, it we use the concepts of domestication and
foreignization to analyze King Vajiravudh’s translation strategies, it can
be seen that domestication which involves minimizing the source text foreign
elements to the target language value has been scarcely used. King

240

Humanities Journal Vol.23 No.2 (July-December 2016)

Vajiravudh seems to prefer to apply foreignization in his translation because
he is likely to retain the foreigness of the original language text.

5. Conclusion
It can be concluded that the translation of Shakespeare’s plays was
not aiming for performance but rather for educational purposes. His pun
translation techniques were used because of the cultural differences between
the source language and the target language, the untranslatability of complex
double entendre or their inappropriateness for the royal court. However, loan
words were frequently used to explain sexual innuendoes with full
explanation in the glossary. It can be concluded that the translated
Shakespeare’s plays by King Vajiravudh represent a significant revolution in
literary studies in Thailand, chiefly influenced by western literary traditions. The
objectives of his translations of Shakespeare are that Thai people should
have more knowledge of western culture, philosophy and society. Thus, it must
be beneficial for Thai people to read Shakespeare’s works in Thai (Poopaka,
2010, p. 419-420). Shakespeare’s works were not taught at Oxford or Cambridge
until the middle of the nineteenth century. Shakespeare’s plays were later
published by Oxford and Cambridge University Press and by Arden
Shakespeare in the late nineteenth century with full footnotes and glossaries.
Students started to study Shakespeare’s text and Shakespeare courses have
become a compulsory subject for English major students. Shakespeare’s
works have become a field of literary study rather than for performance.
Students might sometimes be required to see the play, but reading the text is
mandatory. Studying Shakespeare has become a classroom-based study.
Since King Vijiravudh graduated from Oxford, he might have intended to
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translate Shakespeare just for reading and for literary studies but not for
performance because there is no evidence that the translated versions of
these three plays were ever performed in his era. The fact that the Ministry of
Education has chosen King Vajiravudh’s translation of The Merchant of
Venice as a compulsory reading text for Thai students since 1923 is clear
evidence of the change in attitudes toward education. It might be fair to say
that translation of Shakespeare’s plays is an introduction to literary studies in
Thai education.

References
Thai Materials
Anusasananun, N. (2001). Konlawithee Kanplae Rueang Romeo Lae Juliet Bot
Phraratchaniphon Plae Nai Phra Bat Somdet Phra Mongkut Klao Chao Yu
Hua. [Translation Techniques in Romeo and Juliet by H.M. King Rama VI].
(Unpublished Master’s Thesis), Mahidol University, Nakhon Pathom.
Chancharoensuk, P. (2011). Kanmueang Lae Khwam Phen Kanmueang Nai
Phraratchaniphon Plae Venice Vanich [Politics and the political in Venice
Vanich by H.M. King Rama VI]. (Unpublished Doctoral Thesis) Thammasat
University, Bangkok.
Malakun, P., M.L. (1993). Kan Sadaeng Lakhon Thee Phra Bat Somdet Phra
Mongkut Klao Chao Yu Hua Song Plae [Performing King Vajiravudh’s
Translated Plays]. Vajiravudhanusorn 3(1), 60-69.
Maneesai, C. (2010). Laksana Khampraphan Khong Bot Lakhon Rueang Romeo
Lae Juliet Phraratchaniphon Nai Phra Bat Somdet Phra Mongkut Klao
Chao Yu Hua [The Versification of Romeo and Juliet by King Rama VI].
The Journal of the Royal Institute of Thailand 35(1), 137-154.

242

Humanities Journal Vol.23 No.2 (July-December 2016)

Pupaka, A. (2010). Phraratchaniphon Nai Phra Bat Somdet Phra Chulachom Klao
Chao Yu Hua Lae Phra Bat Somdet Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua:
Wannakhadi Kap Kan Sang Chat [The Works of King Chulalongkorn and
King Vajiravudh: Literature and Nation-Building]. (Unpublished Doctoral
Thesis), Chulalongkorn University, Bangkok.
Suwannalai, S. (2003). Konlawithee Kanplae Phasa Phapphot Nai Phraratchaniphon
Plae Rueang Vanice Vanich [Translation Techniques of Figurative
Language in Venice Vanich by H.M. King Rama VI]. (Unpublished Master’s
Thesis), Mahidol University, Nakhon Pathom.
Vajiravudh, King. (2001). Romeo Lae Juliet [Romeo and Juliet]. Bangkok:
Aksorn Charoen Tat.
Vajiravudh, King. (2001). Tam Jai Tan (As You Like It). Bangkok: Aksorn Charoen Tat.
Vajiravudh, King. (2001). Venice Vanich [The Merchant of Venice]. Bangkok:
Aksorn Charoen Tat.
English Materials
Brown, J. (1956). Eight Types of Puns. PMLA 71, 15-16.
Delabastita, D. (1996). Introduction. The Translator: Studies in intercultural
communication 2(2) [special issue: Wordplay and translation], 127-139.
de Vries, A., & Verheij, J.C. (1997). Wordplay in four twentieth-century translations
of the Hebrew Bible. In Delabastita, D. (Ed.) Traductio: Essays on punning
and translation (67-94). Manchester: St. Jerome Publishing.
Dihou, H. (1969). Modern translation history. Hong Kong: Chenchong Publisher.
Ghoononi, A. (2012). Sexual pun: A case study of Romeo and Juliet. CrossCultural Communication 8(2), 91-100.
Gurr, A. (1996). Playgoing in Shakespeare’s London. Cambridge: Cambridge
University Press.
Innuendo. (2013). In Oxford English dictionary online. Retrieved from www.oed.com
Mahood, M. M. (1957). Shakespeare’s word play. New York: Routledge.

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

243

Morreall, J. (2009). Comic relief: A comprehensive philosophy of humor. New York:
Blackwell.
Mullaney, S. (1988). The place of the stage: License, play and power in
Renaissance England. Chicago: Chicago University Press.
Munday, J. (2001). Introducing translation studies: Theories and applications.
London: Routledge.
Nason, A. (1906). Shakespeare’s use of comedy in tragedy. The Sawanee Review
14(1), 28-37.
Newmark, P. (1981). Approaches to Translation. Oxford: Pergamon Press.
Nida, E. A. (1964). Toward a science of translating. Leiden: I J. Brill.
Nida, E. A. and Taber, R. (1969). The theory and practice of translation. Leiden:
I J. Brill.
Kiernan, P. (2006). Filthy Shakespeare. New York: Gotham Books.
Partridge, E. (2001). Shakespeare’s bawdy. New York: Routledge.
Pun. (2013). Oxford English dictionary online. Retrieved from www.oed.com
Reiss, K. (2000). Types, kinds and individuality of text: Decision making in
translation. In Venuti, L. (Eds.) The Translation Studies Reader (160-171).
London: Routledge.
Sharpe, J. A. (1988). Early modern England: A social history, 1550-1760. London:
Arnold.
Tayjasanant, C. (2013). Principles of translation. Bangkok: Kasetsart University
Press.
Wells, S. (2004). Looking for sex in Shakespeare. Cambridge: Cambridge University
Press.

244

Humanities Journal Vol.23 No.2 (July-December 2016)

The Analysis of the State and the Causes of Problems
in the Development of Young Puppeteers
in Nang Yai Wat Ban Don Group
Bhanbhassa Dhubthien

Abstract
The aim of this research paper is to discuss the effect of the lack of
long-term and concrete support and possibly the solution for Nang Yai Wat1
Ban Don Group in Rayong Province. In 1980, the Nang Yai Wat Ban Don
Group came to life again after a long period of inactivity. It was named the
Nang Yai Wat Ban Don Group, and the abbot at that time, Phra Khru
Burakhethwutthikorn, became the group’s leader. The performers are children
aged 6 to 23 years. They spend their free hours after school and work
practicing their crafts, Nang Yai dancing and puppet carving, under the
mentoring system. Unfortunately, these children have been supported only by
a small group of the temple committees and their parents, and this has
caused difficulty for the group’s stability. The development year by year has
been inconsistent depending on the group's situation, which is unpredictable.
The findings of this study reveal that these problems need to be solved by


Lecturer at Department of Dramatic Arts, Faculty of Arts, Chulalongkorn
University, e-mail: siamtheatre@yahoo.com
1
Wat: |wat| means a Buddhist monastery or temple.
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both sides: the group itself and outside sources. The solution should
embrace training programs, the management system, financial support and
the opportunity plan.
Keywords: Nang Yai; grand Thai shadow puppet; Thai performance;
safeguard
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การวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหาในการพัฒนาของ
นักแสดงรุ่นเยาว์ในคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน
พันพัสสา ธูปเทียน

บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือการอภิปรายเรื่องการขาดแคลนการสนับสนุน
ระยะยาวและมั่นคงและการแก้ปัญหาที่เหมาะสมให้กับคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน จังหวัด
ระยอง ในปี พ.ศ.2523 คณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากถูก
ละทิ้งไปเป็นเวลานาน โดยได้ถูกตั้งชื่อว่าหนังใหญ่วัดบ้านดอน และท่านเจ้าอาวาสใน
ขณะนั้นก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ดูแลคณะ ผู้แสดงในคณะหนังใหญ่นั้นคือเยาวชนอายุ
6-23 ปี พวกเขาจะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและหลังเลิกงานมาฝึกฝนศิลปะการเชิด
หนังใหญ่ และการแกะหนังใหญ่ผ่านวิธีการฝึกในระบบพี่สอนน้อง เป็นที่น่าเสียดายที่
เยาวชนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากคนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น คือจากคณะกรรมการวัด
และผู้ปกครองซึ่งเป็นสาเหตุให้คณะหนังใหญ่วัดบ้านดอนขาดเสถียรภาพ พัฒนาการ
ของคณะในแต่ละปีก็เติบโตขึ้นอย่างไร้ทิศทางที่มั่นคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของคณะ
ในขณะนั้นซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้ จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับ
การแก้ไขจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องสองฝ่าย คือจากตัวคณะเองและจากกลุ่มภายนอก การแก้
ปัญหาเหล่านี้ควรครอบคลุมเรื่องการฝึกซ้อม การจัดการ การสนับสนุนด้านการเงิน
และแผนการสร้างโอกาสในอนาคต
คาสาคัญ: หนังใหญ่; ศิลปะการแสดงไทย; การอนุรักษ์


อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าศิ ล ปการละคร คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ติดต่อได้ที่: siamtheatre@yahoo.com
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1. Introduction
Grand Thai shadow puppetry, Nang Yai, means giant shadow puppets.
It is one of the finest performing arts in Thailand. Nang Yai reflects the flourish
of Thai arts including performing arts from puppeteers, literature from
Ramayana, and carving art from the shadow puppets. Nang Yai was resumed
around the years 1751 to 1758, at the end of King Boromakot's reign. During
that period, Nang Yai was a high-level performance that was performed only
at the ceremony of the royal court. Unlike other kinds of shadow puppetry,
Nang Yai not only presents the elaborateness of shadow puppets behind the
screen but also shows the artistic movement of the puppeteer in front of the
screen. Nang Yai puppeteers must be physically strong and very dedicated
to their craft. For that reason, Nang Yai puppeteers are considered as dancers
as well. It was performed only by male puppeteers who had been seriously
trained by the masters.
At the end of the Kingdom of Ayutthaya (1758-1767), the rulers in
many cities had founded their Nang Yai groups to enhance their social
status. Nang Yai gradually became the notable performance for all audiences in
Thailand and began to spread around Thailand. In this period, Nang Yai was
managed under the patronage system. Nang Yai performers were taken care
of by their patrons and the audiences were the patrons' guests. They were
invited to see the fine performance with no admission fee. For this reason,
Nang Yai performers were full-time artists who could devote their life to the
art of shadow puppetry.
Eventually, the elaborate gesture of Nang Yai performers was
developed to Khon mask dance, another magnificent performing art in Thailand.
However, Nang Yai began to lose their popularity when western films came
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into Thailand in 1904 and most of the patrons shut down Nang Yai groups
completely after World War I had started. Since then, Nang Yai puppets were
kept respectfully and untouchable in local temples because of the cultural
belief about supernatural masters that dwell in the puppets.
Fortunately, in the reign of King Rama IX, the Thai government, and
Princess Maha Chakri Sirindhorn tried to bring Nang Yai back to life again.
Besides Nang Yai of Thai National Theater which is operated by the Fine Art
Department, there are only three temples where Nang Yai have been preserved
and still performed: Kanon Temple in Ratchaburi Province, Sawang Arom
Temple in Sing Buri Province and Ban Don Temple in Rayong Province.
Since they were left at the temple and there was no support from the patron
anymore, the group leader of every temple had to be the abbot who was in
charge of bringing in people and budget to operate the performance of Nang
Yai. Overall, the similarity of these three temples is that all of them recruit
local children as Nang Yai performers. Adults are not interested in performing
any longer fundamentally because Nang Yai performances struggle to make
more funds and require lots of training time.

2. Nang Yai Wat Ban Don
Nang Yai Wat Ban Don is one of the three existing Nang Yai
groups in Thailand; the oldest puppets are over 200 years old. Wat Ban Don's
signature is not only its traditional way of shadow puppet performing, but
also their contemporary features in the play. The development of Nang Yai
Wat Ban Don can be divided into four periods:
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2.1 First Period: Nonprofit Organization (Patronage System)

Figure 1. Nang Yai Wat Ban Don
The first period is the origin of Nang Yai Wat Ban Don in Rayong
Province. Phya Srisamuthpokchaichotchitsongkram (Gate Yomjinda), the first
Rayong's ruler, around 1888, traveled to Phatthalung Province in the south of
Thailand and had a chance to see the well-known Nang Yai performance from
Ayutthaya Province. He was deeply impressed and decided to form his own
Nang Yai group in Rayong. He purchased shadow puppets and hired Nai
Nang (puppeteer master) to teach Rayong locals the art of Nang Yai. It was
relatively favored by Rayong people, especially the chapter of Sita's Trial by
Fire from Ramayana in which a female dancer performed an actual walk on
fire which was not in Nang Yai tradition but this was adapted to suit the
local's taste. Interestingly, in this period, Rayong people did embrace Nang
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Yai to their culture, presumably because of the excellent quality and the
adaptation of performance which reflected the good strategy of group
management. On account of the patronage system, puppeteers were taken
care of by the Nang Yai group owner. The activity was their career that they
could focus on practicing through their lives. The patronage system also made
costly shadow puppet carving possible, as each puppet would take the whole
skin of a cow or a buffalo and Nang Yai group under the support of Phya
Srisamuthpokchaichotchitsongkram had carved at least 200 puppets in this
period.
2.2 The Abandoned Period
After the First World War, economic crisis and changing entertainment
media trends such as movies were the main critical elements for Nang Yai's
decline in popularity. As a consequence, the rulers who possessed Nang Yai
began to shut down their groups. This occurrence reflected the disadvantage
of the patronage system on which the entire performance group solely depended.
Nang Yai of Phya Srisamuthpokchaichotchitsongkram was one of those. The
puppeteers had to stop performing and find another job. The art of puppeteering
faded away from Ban Don community. Moreover, because of the cultural
beliefs, Nang Yai puppets had to be kept in the temple and people were
frightened to get involved with them.
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2.3 Revival Period: Mixed Organization
(Public-Private Partnership)

Figure 2. Nang Yai puppeteers in the past
In 1980, Nang Yai was performed again in response to the
government policy on "Best Village Competition". Since this period, the Nang Yai
group was taken care of by Ban Don Temple led by Phra Kru Panyawuthikorn,
Wat Ban Don abbot at the time, and Professor Umnard Maneesaeng, Rayong's
artist. They dedicated their time to being Nang Yai leaders. At first, the
performance was mainly to respond to the government policy, but Nang Yai
conservation group had a persistent attempt to keep Nang Yai Wat Ban Don
alive. The old performers tried to pass on the art of Nang Yai to the new
generation. During this period, the group members aimed to preserve the
original Nang Yai traditions as much as possible but the adaptation from the
first period, Sita's Trial by Fire, which appealed to the audience, was cut off
because nobody volunteered to do it. The group management in this period
has changed from nonprofit organization (patronage system) to mixed
organization. The group was mainly run by the head of Nang Yai Wat Ban
Don Group and it had different kinds of supports from other sources such as
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Ban Don Temple, the public sector, and the private sector. Consequently,
unlike the first period, the practice in the revival period was not at its full
capability since puppeteers were not full-time hired by the patron, so the time
they used for practice was limited. Moreover, the traditional style of the
performance created a distance from the audience, making Nang Yai's
popularity decrease in this era. The audience found the performance unique
however not entertaining and well-rehearsed, so they did not have the
eagerness to see the performance again. A lot of them did not even finish
the two-hour show. Therefore, Nang Yai did not have that many shows
performed and many puppeteers started to leave the group. At this point, the
group leaders solved problems by recruiting young boys to perform Nang
Yai.
2.4 Experimental Era

Figure 3. Young puppeteers practice Nang Yai
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This era is when artists and scholars have joined in a development
of Nang Yai performance in cooperation with the group's artists. The objective
is to encourage understanding of and participation in Nang Yai group in the
process of creating suitable Wat Ban Don identity and for the performers to
improve their performance further. Through these experiments, many aspects
of Nang Yai performance had been developed such as script, music,
costume and set design, puppeteer's body movement and acting skill.

Figure 4. Nang Yai performance by young puppeteers
After the Nang Yai group had developed, it has attracted more
audience and became better known. They gradually received more bookings
to perform at events and TV shows as well as won several awards. The
group became more accepted by the local people. Parents are starting to
encourage their children to join the group and practice after school. The
program to train youth in Nang Yai puppet performances became more
stable and clear.
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However, even though the performance quality of the group has
developed impressively for the last seven years, the group management
system has hardly developed. They still have no long-term support from other
sources. To safeguard Nang Yai, the training is not only the primary factor.
An effective management system is critical for Nang Yai Wat Ban Don Group
as well. The analysis is intended to focus on the group management system
to reflect on problems of the group management.

3. Participating Parties in the Development of the Nang Yai
Performance

Figure 5. The Management System for Nang Yai Wat Ban Don Group
According to Figure 5, although young puppeteers are the primary
mechanism of the group, they depend on the management of other divisions.
The system can be divided as follows:
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3.1 The Inner Sectors
3.1.1 The Young Nang Yai Puppeteers

Figure 6. Young puppeteers of Wat Ban Don Group
There are currently 30 members from ages 6-25 years. The group
does not have a limit in the membership. If anyone would like to apply, they
can inform the members and join. All they have to do is to participate in the
routine practice two days a week. Practice is on Mondays and Wednesdays
from 6-7.30 pm. In fact, the children prefer to come in and practice every day
because they would get to meet their friends. However, the training is limited
to only two days because of the management reasons which will be discussed
later. The process and the format of the performance are usually done by the
older members. The young ones do not have much chance to give their
opinion. Every puppeteer at Wat Ban Don does not have the salary. They will
get paid if they perform in the shows. The amount of payment depends on
the jobs. Mostly, in one performance, they would receive 200-300 THB for
young performers and 400-600 THB for older performers. Clearly, having
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more bookings is a significant effect on the members. In the old traditional
way, the younger members would not have a chance to perform until their
performance satisfied Nang Yai master which means years of training.
Nowadays having every kid perform will draw them and their parents to
participate in the group longer. "…all members want to perform, it's normal,
and if we don't let them perform, they will get bored, and the parents won't
see the result of all the practice they've been coming to every week. Eventually,
they will quit, and we will lose performers." (Mr. Ampai Boonrod, a group
manager, interview, 15 April, 2015) However, this issue is still under debate
because more people performing means more expenses and more share of
income. Also, having many inexperienced puppeteers in a show can affect
the quality of it.
We don't need that many puppeteers on stage. They are
trying to squeeze inside the screen frame and make the
audience unable to see the puppet clearly. Moreover, some
of the kids' skills are not ready for the real performance, so
they make the show look unprofessional. Unfortunately, we
can't find the better solution yet. (Mr. Akkharapol
Cherngkrai, a head of puppeteer, interview, 15 April, 2015)
3.1.2 Head of the Puppeteers
The current head is Mr. Akkharapol Cherngkrai and Mr. Mana
Luangphon, the first batch of puppeteers, who learned Nang Yai craft from
old masters, professional artists and scholars. They graduated from and are
working in Rayong Province. After work, their duty is to train the young
puppeteers and direct the performance with Ajarn Ampai, the group manager.
When the two heads are unavailable, their assistants, the second batch, will be
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in charge. Their system is the brotherly system in which they take care of
each other like family and have fun during practice and recess. Mr. Akkharapol
Cherngkrai and Mr. Mana Luangphon are determined to pass this legacy on
and on. They both have contributed a lot to the group without expecting
anything in return. Their goal is to inspire the young to pass on this legacy.
There're not many groups anymore. I have been here for
15 years, and I want the children to keep it because I
don't know how long I am going to live. I will perform until I
can no longer perform. I know I cannot make a living out of
this, but I am happy. (Mr. Akkharapol Cherngkrai, interview,
4 July, 2015)

Figure 7. Mr. Akkharapol Cherngkrai
Figure 8. Mr. Mana Luangpon
Although they have great passion in Nang Yai, they have a hard
time maintaining their commitment. Since the group cannot provide salary to
them, they have to work and also have families to take care of. Sometimes
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they cannot manage to come to the routine practice. They need the next
generation to help them on the tasks but with the same reasons, all the older
members are struggling to manage time for practicing the younger members.
For this reason, the rehearsal time is limited to only two days a week.
3.1.3 The Group Manager

Figure 9. Ajarn Amphai Boonrod
The current group manager is Ajarn Ampai Boonrod who is considered
a very important person to the Nang Yai Wat Ban Don because he has been
involved in every aspect of the group. He first became a member of the group
as the voice actor but because of his proficiency in the Thai language, he was
also the script editor. When the group became bigger and received more
bookings, he increased the number of performances in Ramayana and became
a show director. At present, after the retirement of Mrs. Sathien, the former
manager and the passing of the late abbot, Ajarn Ampai became the group
manager. From interviewing the members, they all agree that having him as
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the manager has expanded the group stability because he tries to collaborate
with many organizations. Ajarn Ampai has built a solid foundation for his
successor. Nevertheless, because of his health and his full-time job, Mr. Ampai
lets the head of the puppeteers take care of the practice, and he does not
think the kids should come to practice too much. "…I don't want parents to
worry about their children. We practice after school so by the time we finish it
will be quite late. I prefer the kids to rehearse on the weekend before the
show. That's quite enough." (Mr. Ampai Boonrod, interview, 15 April, 2015)
As the group manager, Ajarn Ampai also has to deal with the bookings.
Nang Yai Wat Ban Don Group has developed to a satisfying point. Ajarn
Ampai sets up three options for clients to choose:
1. Partial performance, on stage, no screen or live music, duration
10-30 minutes
2. Partial performance, on stage, no screen, live music and voiceover,
duration 20-30 minutes
3. Full performance, screen, live music, voiceover, duration no less
than one hour.
From 2013 to 2016, 130 shows have been performed and recorded,
and approximately 30% were performed at their theater which mostly consists
of students and organizations that the group has arranged a demonstration.
The other 70% were outside events. Most of the clients preferred to see
Nang Yai in a short version. They wanted to see the demonstration, not the
whole one-hour performance.
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Figure 10. Chart of Nang Yai Wat Ban Don performance
130 shows (2013-2016)
Sometimes, other members think it is not sensible to take some jobs
such as very small budget jobs, the events that let them perform at inappropriate
space or the jobs that would lower their standard. However, Ajarn Ampai is
aware of these issues and trying to balance between aesthetic and good
management. "…if we do not take this kind of jobs, the kids won't have
opportunities to perform, and we won't have budget to support the group."
(Ajarn Ampai Boonrod, interview, 4 July, 2015)
3.1.4 The traditional orchestra
Finding a Thai orchestra band to accompany Nang Yai performance
is tough because there are many disadvantages for the band to participate in
the performances. Since they have to perform together in harmony with the
Nang Yai group, they need to devote their time in many rehearsals. Fortunately,
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the Nang Yai group has received continuous support from the Lumjiak Thai
orchestra. The orchestra also consists of young members. These two groups
have the same goal which is to train the next generation and to pass on the
culture. Ajarn Saichon, head of the band, has the will to continue supporting
Nang Yai. "Exchanging knowledge between the young musicians and the
puppeteers is very important and a good way to promote Thai Art. Sometimes I
have to cancel other jobs in order to rehearse with Nang Yai group, but it's
all right because I want to safeguard Nang Yai." (Saichol Nagpun, interview,
15 April, 2015)
Nevertheless, Mr. Saichol reveals that he has some concerns about
the Nang Yai's standard. Some clients have hired them with a tiny budget,
and the group chooses to take it by cutting out the Thai orchestra band and
using CD players instead. He compares this standard with that of another
well-known group, Nang Yai Wat Kanon in Ratchaburi Province, which is
very strict on the quality of the show and avoids accepting the jobs that are
lower than their standard.

Figure 11. Lumjiak Orchestra
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3.1.5 Financial and Beneficial Manager
Mrs. Sathien Maneesaeng, wife of Ajarn Amnad Maneesaeng, one of
the founders along with the late abbot, is taking care of all financial matters
for the group. This job requires great responsibility, but everyone is satisfied
that Mrs. Sathien is in this position because she has been here for a long
time and everyone respects and trusts her. Her role is also similar to a
guardian of the young puppeteers. She knows about their life situation and is
always a helper for them. Unfortunately, recently, her responsibility has slowly
changed due to her health condition. Mrs. Sathien cannot come to take care
of the kids as much as she could. Nowadays, in most rehearsals, the young
puppeteers have to take care of themselves instead.
3.1.6 Nang Yai Committee
The committee includes past puppeteers, the temple committee, and
the group manager. Most of them will get involved only when the group has
to participate in big events. Overall, most of them are less involved, and they
let the group manager take care of all activities. There is no solid plan set up
by Nang Yai committee such as financial support or management strategy.
3.1.7 Wat Ban Don
In the past, Ban Don Temple was the important drive to the group
for their revival of the Nang Yai performance, and the group has been using
the areas in the temple for practice, storage, and as a Nang Yai theater. The
important person in these supports was Phra Khru Burakhethawutthikorn, who
at that time was the abbot of Ban Don temple. When he passed away
suddenly in 2014, a major change occurred for the group as well because
the excellent support for the group was mainly from him but not much from
the other monks. Therefore, when he passed away, there was not any clear
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strategic plan from other monks to support the group. Nevertheless, the group
still uses the venue for events and practices, and borrows transportations
when they have to perform elsewhere.

Figure 12. Phra Khru Burakhethwutthikorn
However, the temple is likely concerned about Nang Yai as it could
be seen through the process of choosing the new abbot; this person must be
able to manage and support the Nang Yai group as much as the late abbot.
Mrs. Sathien Maneesaeng, the former manager of the Nang Yai group, states
that the Ban Don Temple understands that the primary mission of the abbot
of Ban Don Temple is to look after the Nang Yai group. There is a high
chance that Ban Don Temple will continue to support the group. However,
these past two years has been quite a hard time for the group members as
they have to manage everything without the former abbot and not much help
from the temple.
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3.1.8 Ban Don Temple Committee
The role of the committee towards the group is not different from
that of the temple. In other words, the committee has no problem with the
Nang Yai's activities but do not have any policies to maintain or improve it.
There is a high possibility that the committee may also need more time to
adjust in becoming more involved with the group after the former abbot has
passed away. At present, the committee's role is to manage mostly financials
involving the temple. However, after the group’s reputation has been rising,
several committee members have become more concerned to support the
group and started to learn the group's system. So, the role of the committee
being involved is quite promising.
3.2 Outer Sector
3.2.1 Public Sector
The public sector seems to be more active in supporting Nang Yai
as seen in the emerging projects in the last two years such as the ongoing
municipal project in approving the budget to renovate the theater. Also, the
mayor of Choengnoen District has an idea to increase the job description of
district staffs which involves supporting the Nang Yai. They also plan to hire
one of the group members to be in this position which is a very exciting news
for all group members as it will support their living expense as well.
Even though the supports from bigger sectors such as provincial or
ministries may be minor compared to other well-known Nang Yai groups,
they are still in positive directions. Recently many public sectors have hired
the Nang Yai Wat Ban Don Group to perform in national events more than
before, from 2-3 events per year to more than ten events per year.
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However, although interest from public sectors has increased, the
support was mainly for opportunities to perform more than focusing on a
sustainable budget. Ajarn Ampai Boonrod, head of the Nang Yai Wat Ban
Don Group, provided information about public sectors that sectors directly
involved with the Nang Yai group, such as the Rayong Province cultural
center, has limitations in supporting the group due to the lack of financial
support from their headquarters. To gain financial support, there must be a
project or policy concerning the Nang Yai.
3.2.2 Private Sector
Rayong Province has several significant private sectors because it
is a location for big factories and is one of the main logistic sites of Thailand.
Private sectors are important sources of income and support for local cultural
events. For Nang Yai, it seems to receive more support than in the past. "At
the moment, there is a project in building a Nang Yai Museum with a budget
of up to 3 million baht from the Department of the Industrial Works trust fund.
This project is the collaboration between local authorities and is pending for
the governor's approval." (Ajarn Ampai Boonrod, interview, 4 July, 2015)
However, in the trainers' perspective, they do not want only maintenance
support but also support that facilitates the performances as well, and they
believe they should receive more support from private sectors judging from
their geographical advantage. "There are many factories in Rayong. If they
would give us a small portion of their money, we could make a lot out of it.
Right now we get some support such as for equipment and maintenance, but
not long-term support which we still don't know how it is going to be." (Mana
Luangphon, interview, 4 July, 2015)
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3.2.3 Ban Don Neighborhood
It is significant that people at Ban Don Neighborhood support the
Nang Yai group more than ever as can be seen from the performance
bookings around Rayong and also their encouragement to have their children
become members. This is considered a satisfactory progress for the group's
development. When researchers went to investigate the group in 2010, there
were no more than 15 young puppeteers, and they mostly stayed for a shortterm. The reasons were not only from the hard practice but also from few
bookings and from parents who thought that the group might be a place for
the young to misbehave. But nowadays, these young members have
proven their determination. With the support from professional artists,
scholars and older members, they have practiced hard and created good
quality performances and gained a reputation nationwide. For this, the local's
perspectives changed, and now it has become part of the neighborhood.
3.2.4 Wat Ban Don School
The school is located next to the Ban Don Temple, and there are
several students interested in becoming puppeteers. Collaboration between the
school and the temple was less in the past. Even though the school has
Nang Yai lessons included in their curriculum, it is never in the same direction
as the Nang Yai group. But now, after Mr. Ampai Boonrod tried to collaborate
with Wat Ban Don School, both the school and the group have shared policies.
For example, the group was involved in designing the Nang Yai lessons at
the school for the students to have a better foundation and the students can
now apply as a group member. Moreover, the school has allowed students
who are members to be absent whenever they have to perform.
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3.2.5 Parents of the Puppeteers
When the group lacks sustainable financial support like today, the
parents have become big supporters of the Nang Yai. The parents help
prepare food and facilitate in transportation. Having the parents' involvement
is a huge benefit. Families are able to spend time together and support each
other. Children have built their self-esteem by knowing that what they have
been doing is important, and their parents truly appreciate it. In a community
level, it helped the locals to bond over and value their local art.

4. Conclusion
According to the aforementioned information, Nang Yai group can be
analyzed as the following SWOT analysis:
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Figure 13. SWOT analysis of Nang Yai Wat Ban Don Management
Nang Yai Wat Ban Don Group has developed their crafts pleasantly.
The rising reputation and number of performances attract more children to
the group. It has been increasingly invited to perform in big events especially
national events such as the 2014 World Puppet Show Festival, the 62nd
national student handcrafts, To Be Number One Event, the overnight New
Year's praying ceremony at Wat Arunrachawararam, 8th Nang Yai Wat Kanon
festival, and other university events. Hard training is compensated by fun
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activities with brotherhood system. Most of the parents start to see the bright
side of Nang Yai training and encourage their children to be part of the group.
Overall, these young puppeteers have proved that they have faith in Nang
Yai art, and they do their best to safeguard it. The thing that Nang Yai Wat
Ban Don Group should always keep in mind in the future is to keep the
performance standard to a decent level and to find ways to inspire kids to
stay in the group rather than allowing everyone to perform and bring out an
imperfect performance, such as by holding an audition for each performance
to encourage kids to push themselves further. Moreover, it is important to
find a clear identity because there is a chance that they will modernize the
performance. However, they must do it with caution and prevent it from
losing its uniqueness. In terms of management, the main factor of the group
stability is the sustainable financial support and solid strategy plan from the
inner and outer sectors. The group should not depend only on unstable profit
from clients and should try to establish more connection with their supporters.
The inner sectors should have a solid plan and take full responsibility as a
replacement of the late abbot. Moreover, they should have more
communication with the outer sectors and reach out for more supports both
in public relation and finance. The outer sectors should have a mindset that
Nang Yai Wat Ban Don is a public treasure that every party has the
responsibility to safeguard.
"If we receive financial support, even if the young puppeteers are
not employed, they will still have their performance salary more of less."
(Mana Luangphon, interview, 6 Apri, 2015) Like other professional
performance groups, including Nang Yai Wat Kanon, each member should
have salary to support them financially and spiritually. They should consider
this activity as their job, not only as a hobby or a sacrifice. Even though they
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love this art wholeheartedly, they need support from every party, not only as
the opportunity to perform but also as the possibility to survive.

Figure 14. A Nang Yai puppeteer is paying respect to Nang Yai puppets
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A Literary Stylistic Analysis of Ernest Hemingway’s
Short Stories: What Might be Hiding Beneath
Linguistics in the “Big Two-Hearted River” Sequence?
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Abstract
This study is conducted to explore Hemingway’s famous short story
sequence, “Big Two-Hearted River” on the basis of stylistic approach. The
writer is a controversial figure, well-known for his understated prose style
which he named the iceberg technique, or the technique of omission.
Hemingway deviates from certain norms of language and therefore establishes
his own norms to enhance the reader’s reading experience. The study aims
to explain how the grammatical deviation Hemingway employs in his short
stories enhances the aesthetic values of his work and how grammatical
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deviation characteristics found in his short stories are related to his iceberg
technique. The theoretical framework used in this study is adapted from
Short’s linguistic deviation (1996) with the sole focus on grammatical
deviation.
Keywords: Ernest Hemingway; iceberg technique; literary stylistics; linguistic
deviation; grammatical deviation; short story
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การวิเคราะห์ลีลาภาษาในเรื่องสั้น
ของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์: อะไรคือสิ่งที่อาจจะซ่อนอยู่
ในภาษาวรรณกรรมเรื่องสั้นสองตอนเรื่อง
“Big Two-Hearted River”
พิสุทธิ์ ประสารวรรณ์
นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน
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(Iceberg technique) หรือเทคนิคที่ละการกล่าวถึงแก่นของเนื้อหา เขาได้แหวกกฎ
ทางภาษาบางประการและตั้งบรรทัดฐานทางภาษาของตนเองขึ้นมาใหม่เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์การอ่านให้ผู้อ่าน การศึกษาครั้งนี้ต้องการอธิบายลีลาภาษาวรรณกรรม
ของเฮมิงเวย์ที่ผิดแปลกไปจากหลักภาษา (Grammatical deviation) และผลในเชิง
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic value) โดยนาภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมข้างต้นมา
วิเคราะห์หาความเกี่ยวเนื่องกับเทคนิคไอซ์เบิร์ก กรอบแนวความคิดวิจัยที่นามาใช้
ได้ปรับมาจากทฤษฎีการเบี่ยงเบนทางภาษาของ Short (1996) โดยมุ่งเน้นศึกษาการ
เบี่ยงเบนทางด้านไวยากรณ์เป็นสาคัญ
คาสาคัญ: เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์; เทคนิคไอซ์เบิร์ค; การศึกษาลีลาภาษาวรรณกรรม;
การเบี่ยงเบนทางภาษา; การเบี่ยงเบนทางไวยากรณ์; เรื่องสั้น
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1. Introduction
Ernest Hemingway is a famous American writer whose style has
become one of the greatest influences on modern prose styles in the twentieth
century (Meyers, 1985, p. 114). It is a style so distinct from the prose of his
time that it has spawned many positive and negative criticisms and
comments. It is known as the iceberg technique, or the theory of omission.
The style encompasses the use of a limited number of simple words, a plain
writing style with colorless adjectives and adverbs, and weak and unusual
syntax. Hemingway was awarded the Nobel Prize in Literature, and his status
as a writer is well established, but his works are controversial even now.
The majority of studies of his works are literary criticism, psychoanalysis
and theories that deal with his life during the war. Very few have taken a
literary stylistic approach, which bases its interpretation on foregrounding
linguistic evidence. This study is constructed to investigate the grammatical
deviations and aesthetic values that are created as the result of certain
violations of grammatical rules. Then, the study explains the connection
between grammatical deviation and the iceberg technique.
A stylistic approach was used as a tool to interpret the two selected
famous short stories by Ernest Hemingway, the “Big Two-Hearted River”
sequence. The reason for selecting the “Big Two-Hearted River” sequence as
the subject of examination was that Hemingway’s short stories are betterregarded than his novels (Tyler, 2001, cited in Hietanen, 2009, p. 6). Senaha
(2010, p. 49) also adds that these two stories are known to have remarkable
characteristics of the iceberg technique, the predominant style that established
a reputation for Hemingway. Hence, this study was conducted with the aim of

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

277

becoming a part of an initial guideline to more analyses of literary works that
are based on linguistic method and culminate in less subjective results.
The main research questions that this study intends to explore are
as follows:
1) What are the characteristics of Hemingway’s writing style based
on linguistic deviation found in “Big Two-Hearted River” Parts I
and II and what aesthetic values are achieved through those
linguistic deviations?
2) How is the iceberg technique displayed in the two selected
stories?

2. Literature Review
2.1 Literary Stylistics
Stylistics, or linguistic criticism, is a way of interpreting texts by
systematically analyzing linguistic forms and features within a text (Toolan,
1990, p. 28). A linguist uses linguistic evidence to interpret meanings. Stylistics
attempts to explain scientifically the relationship between language styles and
aesthetic values that are created through the analyses of certain linguistic
forms within a text (Leech and Short, 1981, p. 11). Leech (1969) explains that
linguistic deviation can be described as an unexpected irregularity, which is
important tangible evidence that contributes to the stylistic approach.
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2.2 Linguistic Deviation
Leech (1969, p. 50) explains the term linguistic deviation as the creative
use of language unorthodox to literary convention. He also believes that literature
is a linguistic activity distinguishable from all other varieties due to its degree
of deviant features in itself. It is a sacred place for poets or authors to establish
their own ‘license’, their unique style by degrees of unorthodoxy. Short (1996,
p. 11) further explains that “if a part of a poem is deviant it becomes especially
noticeable, or perceptually prominent”. As a result, the foregrounding elements
that stand out from the rest would be considered as deviation.
A number of researchers have looked into linguistic deviation in
literary works to find how writers use language as an alternative to the
conventional style of language usage and how writers use original language
to create unexpected surprises and make impressions on readers (Leech, 1969,
p. 15). However, this study does not aim to analyze every aspect of linguistic
deviation. The indication from a preliminary study and previous studies on
Hemingway’s style in “The End of Something”, published in the same year,
and a research article by Zhang (2010) on “Cat in the Rain” have narrowed
down the scope of analyses to grammatical deviation, found to be the
predominant element influencing Hemingway’s writing style in “Big TwoHearted River”.
2.3 Grammatical Deviation
There are a great variety of grammatical rules in the English
language, and grammatical deviation refers to any departures from those
grammatical rules, morphological and syntactical. Whether it be a word that
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appears in a place it does not belong in a text or the arrangement of a specific
structure of a sentence which violates a rule of grammar, all are considered
deviations (Short, 1996, p. 47). Short (1996, p. 47) further points out that
word-order violation is the most common characteristic among grammatical
deviations, for example, an adjective that comes after a noun as in car big
(big car), or sea calm (calm sea). Nonetheless, it is very common to find
various characteristics of grammatical deviation within literary texts. Some
examples are shown in the following: the use of an incomplete sentence
such as Peter sleeps; or run-on sentences and wrong punctuation such as
he eats fruits and sleep and shop, in the afternoon he drives to town, and sell
his cow and fix his bike; or nouns mentioned for the first time in the context
that are always pre-modified by the definite article ‘the’, and qualitative adjectives
that are scarcely used, or which also can be manipulated in terms of their
degree of quality such as in the use of a good ruler without any description,
leaving the reader unable to understand how good is good for a ruler.

3. Methods
A quantitative approach was applied in statistical analysis and the
interpretation-based analysis was where the qualitative approach was involved.
The analysis was divided into three main sections. First, the whole text was
broken down into terminable units, units that are separated by punctuation
marks to ease sentence length and complexity analysis. Second, nominal
structures were put into AntConc 3.4.4w to sort out the concordance of the
word ‘the’ and then recorded manually for the co-occurring nouns that are
mentioned for the first time in the story. Third, the adjectives in the short
stories were recorded manually. After the recording, the recorded data were
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examined for characteristics that fit the criteria for grammatical deviation.
Aesthetic values gained from specific characteristics were explained so as to
answer the first research question. Regarding the second research question,
a comparative investigation between Hemingway’s iceberg technique and the
evidence from grammatical deviation in the “Big Two-Hearted River” sequels
was conducted and explained.

4. Findings and Discussions
4.1 Sentence Length and Complexity
In the total number of 627 sentences in the “Big Two-Hearted River”
sequence, the average sentence length is 12.88 words per sentence. The
most common sentence length throughout the sequence is seven words per
sentence and the second most common sentence length is five words per
sentence. In this study, the norm of modern English sentence length of 17.8
words long (Ellegard, 1978, p. 43) is used as a guideline for measuring sentence
length.
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"Big Two-Hearted River" Sequels sentence length
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Figure 1. Combined sentence length and frequency of
“Big Two-Hearted River” sequence
According to the sentence complexity analysis, the predominant
sentence length in the “Big Two-Hearted River” sequence is the grouping of
between four-word-long sentences to eleven-word-long sentences, constituting
328 sentences of the total number of 627 sentences in the sequence, thus
accounting for 52.3%, more than half. of the sentences in the sequence. Furthermore,
468 sentences of two to sixteen words in length account for 74.6% of the
sentences in the sequence. When one looks at the sentences between
seventeen to seventy-seven words long, one could find only 159 sentences
throughout the sequence, which accounts for 25.4% of the sequence. The result
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shows that, even though Hemingway is believed to make use of short
sentences as his primary norm in his prose style, he also employs a
significant percentage of long sentences in this literary work.
In the following paragraphs, the study will analyze some of the
excerpts taken from the “Big Two-Hearted River” sequence in terms of
sentence length and aesthetic values created through the employment of
each.
Nick was happy as he crawled inside the tent. (9 words) He
had not been unhappy all day. (7 words) This was different
though. (4 words) Now things were done. (4 words) There
had been this to do. (6 words) Now it was done. (4 words)
It had been a hard trip. (6 words)
The extract above, taken from pages 183 and 184 of the Fenton’s
Edition, is a series of short sentences, appearing after Nick set up his tent. All
the sentences above appear to be much shorter than the normal sentence
length in modern English. Notably, there are degrees of repetitions and
parallelisms throughout the passage within four to ten-word sentences.
Repetition and parallelism are two of the famous rhetorical devices to create
foregrounding elements reinforcing and emphasizing a certain message that
has been embedded within the context. Though they lack coherence, reading
the sentences above could depict still images as Trodd (2007, p. 17) believes
that little fractions create a complete sense of a whole as the reader tends to
use a collage of images to create an animated scene within her or his mind.
He came down a hillside covered with stumps into a meadow.
(11 words) At the edge of the meadow flowed the river. (9 words)
Nick was glad to get to the river. (8 words) He walked upstream
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through the meadow. (6 words) His trousers were soaked with
the dew as he walked. (10 words)
Short sentences are also employed by Hemingway in narrative parts
to set a scene and to convey the feelings of his protagonist. Again, the excerpt
shows five sentences arranged with disregard for coherence, and they are
much shorter in length than Ellegard’s norm. The chunk of sentences would
surprise the reader because they are not connected. When the reader reads
the whole excerpt, he would picture each frame based on each sentence and
put the individual frames together to create a composite impression of the
situation.
On many occasions in “Big Two-Hearted River”, Hemingway employs
exceptionally long sentences, piling up clause after clause, creating co-ordinated
sentences with the help of conjunctions, commas, or sometimes without any
punctuation at all. The seventy-seven-word long sentence below is taken
from page 178, describing the kingfisher Nick saw in the river.
As the shadow of the kingfisher moved up the stream a big
trout shot up stream in a long angle, only his shadow
marking the angle, then lost his shadow as he came through
the surface of the water, caught the sun, and then, as he
went back into the stream under the surface, his shadow
seemed to float down the stream with the current, unresisting,
to his post under the bridge where he tightened facing
upstream. (77 words)
In this extract, there is only one sentence if we consider the
termination point of the sentence to be at the punctuation mark. Hemingway
describes the swift animated motion of a kingfisher. Therefore, a series of the
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word “and” and commas are used to convey the immediacy and the escalated
feelings in the situation, although he has to violate the rules of grammar by
creating a run-on sentence. Concerning literary technique, such usage is
known as polysyndeton. Nevertheless, putting a punctuation mark in any part
of the sentence would disrupt the flow of the reader’s thought.
He sat on the logs, smoking, drying in the sun, the sun
warm on his back, the river shallow ahead, entering the
words, curving into the woods, shallow, light glittering, big
watersmooth rocks, cedars along the bank and white birches,
the logs warm in the sun, smooth to sit on, without bark,
grey to the touch; slowly the feeling of disappointment left
him. (63 words)
Here, Hemingway makes use of another long sentence with similar
structure to serve a purpose different from that of the previous sentence.
By deviating from his own norm and the norms of grammar, this time,
Hemingway uses this long sentence to describe the setting of the story. Little
information is provided about the character, nearly all that is given is the
atmosphere around Nick, the protagonist. This is to enable the reader to
visualize a collage of photos and render a scenic ensemble.
4.2 Distinctive Use of the Definite Article
In the first paragraph of the sequence, many words are introduced
for the first time with the definite article. We all know that the definite article is
used in front of a noun when it is believed that the reader knows exactly
what is being referred to. The word “the” is usually used for a specific noun,
a noun that is known to both the sender and the receiver of the message.
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Other usage can be considered a violation of this norm of grammar. The
excerpt below is taken from the first paragraph of “Big Two-Hearted River”
Part I, where the underlined nouns occur for the first time with the definite
article.
The train went on up the track out of sight around one of
the hills of burnt timber.
Nick sat down on the bundle of canvas and bedding the
baggage man had pitched out of the door of the baggage
car. There was no town, nothing but the rails and the burnt
over country. (p. 177)
Throughout the sequence, it is found that Hemingway uses the
definite article with nouns that appear in the story for the first time to create
the feeling of familiarity in his readers. Some of the excerpted sentences that
share the same element are shown below.
Nick looked down into the clear, brown water, colored from
the pebbly bottom and watched the trout keeping themselves
steady in the current with wavering fins. (p. 177)
He took out the ax out of the pack and chopped out two
projecting roots. (p. 183)
The uses of the definite article together with nouns that are mentioned
for the first time within the sentences pull the reader’s mind to recollect inevitably
scenes from their own life experience. Different readers may interpret each
noun differently. There are degrees of the current, so many kinds of the pack
harness, different types of the range of hills, and even the sizes and appearances
of the ax, of which Hemingway chooses to omit rather than detailing. The fact
that Hemingway omits the description and chains nouns with the definite article
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creates the effect of familiarity (Zhang, 2010: 158), a way in which the writer
urges the reader to fill in the details of things such as places and objects by
themselves. Ong (1975, p. 13) proposes an insightful linguistic interpretation
of Hemingway’s writing style based on his use of the definite article. He states
that the definite article “the” derives from the Old English article “seo”, which
holds a reference of distance, referring to “the” certain identity of an object
known by both author and audience, creating a “you-and-me” effect. The “youand-me” effect, therefore, implies that the speaker and the listener are in close
proximity, pointing out a distant object or a noun that is seen by both.
4.3 The Use of Adjectives
Many researches point out that Hemingway does his best to avoid
using adjectives where possible. This creates “a style in accordance with the
esthetics and ethics of raising the emotional temperature towards the level of
universal truth by shutting the door on sentiment, on the subjective” (Hallengren,
2001, p. 1). Even though Hemingway is believed by many researchers to distrust
adjectives (Barry, 1995, p. 208), his “Big Two-Hearted River” sequence shows
that he does not just eliminate them from his works. Rather, Hemingway
chooses to provide the reader with qualitative adjectives that convey wide
degrees of qualities and feelings without showing a specific in-depth quality
of a noun. A collage of adjectives shown below is taken from the first part of
the “Big Two-Hearted River” sequence.
burnt, burned-over, clear, log-driven, satisfactory, happy, big,
small, heavy, distant, ankle-high, solid, hot, shadeless, sharp,
black, good, unhappy, fine, darkening, sleepy, deep, wet.
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Among the adjectives found in the sequence, many describe common
characteristics of things as objects, with a few related to feelings. However,
those adjectives are plain and simple, easy to understand, and provide broad
meanings to the entities they describe. Some of the other examples are as
follows: the big trout, a fine trout, the distant river, a hot day, He was happy,
the pack was heavy, and the grass is wet. If the reader is given a fine trout, he
may think: “how fine is fine?” If the reader is given the grass is wet, he may
also think: “how wet is considered wet?” This omitted information from the
plain, flat adjectives encourages the reader to try hard and imagine the
missing piece of information to complement the mental pictures or a certain
entity entirely in his own way.
4.4 The Iceberg Technique in the “Big Two-Hearted River” Sequence
Throughout the sequence there have been a number of identifiable
characteristics analyzed with the tool called grammatical deviation in the
literary stylistic approach. Hence, this part explains the relationship between
the deviation and the iceberg technique in the sequence.
Sentences in the “Big Two-Hearted River” are mainly narrative since
there is only one character in the story. Short sentences are usually nondescriptive, giving basic information on a who-does-what or a what-happens
basis. They are piled up together and written in a way that explains the
atmosphere of the scene or the character’s thoughts while long run-on
sentences which can grammatically be broken down into shorter sentences
show immediacy and elevation in intenseness of actions in the story without
any interruption. Both short and long sentences share the same goal, which
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is to urge the reader to compile a big picture from the clues given as
fragmented information.
The violation of the grammatical rule by using the definite article
with nouns that occur for the first time also relates to the iceberg technique.
The word “the” normally refers to an entity denoted by a noun that is known
to both the speaker and the listener. This case is different. Hemingway omits
the description of all the nouns introduced for the first time in his sequence
and replaces description with the definite article, allowing the reader to imagine
those entities with respect to a familiar experience. When the reader fills in
the missing information, he or she should feel involvement and thus the
reader’s appreciation is established.
His unique way of choosing adjectives also falls into one of the many
characteristics of the iceberg technique, the technique that includes all the
omission of meanings and structure. Adjectives that he uses are plain, simple
and exhibit broad degrees of quality. Without providing specific information
for the reader to cling to, he or she would have to rely on his or her own
experience, exercising what they know about interpretation. This results in
building up a great degree of involvement.

5. Conclusion
According to Trodd (2007, p. 17), Hemingway leaves important elements
unstated, but provides surrounding clues to attract the reader’s attention as if
he is demanding the curiosity of the reader to find the meanings that implement
the unstated. The iceberg technique is not limited to some certain linguistic
deviation, but also lies within the way he structures his ideas into a literary work.
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Tanto (2009, p. 43) similarly states that in reading Hemingway’s prose, the
reader can experience events as an articulate and complex whole. Hemingway
breaches the grammatical norms of English and establishes his own norms
of writing to enhance the aesthetic value of his works. Sentences significantly
shorter than the norm are non-descriptive sentences. Long ungrammatical
sentences depict only actions and non-descriptive sentences convey the
immediacy of the situation. Adjectives are plain and simple but carry wide
degrees of quality and feeling. Such violation can also be perceived as the
iceberg technique; the technique allows him to state the fact that is true,
while the fact that holds the aesthetic values are unstated or substituted with
other facts floating above the water as the tip of the iceberg. Ultimately, those
who think hard enough will be able to see the value deep down underneath
the water level and an involvement, then, is established. This, perhaps, is
why Hemingway’s writing style has become the most influential style of the
twentieth century (Meyers, 1985, p. 114).
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Conditional Constructions in Thai: A Lexicase
Dependency Analysis
Saranya Savetamalya

Abstract
This study aims at investigating conditional constructions in Thai using
Lexicase Dependency framework. The findings of the study reveal that
semantically there are two main types of conditional constructions: affirmative
and negative. Both constructions have different syntactic characteristics. The
structures of the conditional affirmative constructions are of two subtypes.
That is, the conditional affirmative constructions can appear with or without a
subordinate conjunction thaâ “if’”. The thaâ “if” conditional affirmative construction
functions as the subordinate clause of a whole construction (in the same way
as if clause in English). In addition, the conditional affirmative construction
without thaâ “if” also functions as the subordinate clause of a whole construction.
Semantically this kind of conditional construction implies the meaning indicating
conditions. The structures of conditional negative constructions are of two
subtypes. That is, the conditional negative construction appears with a
subordinate conjunction thaâ “if” and a negative adverb mây “not”. This type
of construction only functions as a subordinate clause of the whole construction.
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The other type of conditional negative construction has a double negative
mây--mây “(if) not, (then) not”. The second negative clause functions as the
first commanding verb or in a simple term the main clause, whereas the first
negative clause functions as a subordinate clause of the whole construction.
Keywords: conditional construction; lexicase dependency grammar;
subordinate clause; syntax
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ประโยคเงื่อนไขในภาษาไทย: การวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎี
ศัพทการกแบบพึ่งพา
สรัญญา เศวตมาลย์

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาประโยคเงื่อนไขในภาษาไทย โดยการใช้ทฤษฎี
ศัพทการกแบบพึ่งพา จากการศึกษาพบว่าประโยคเงื่อนไขในภาษาไทย สามารถแบ่ง
ตามความหมายได้เป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ แบบบอกเล่าและแบบปฏิเสธ
โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขแบบบอกเล่าแบ่งได้เป็นประเภทย่อย 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ปรากฏร่วมกับคาเชื่อม ถ้า และประเภทที่ไม่ปรากฏร่วมกับคาเชื่อม ถ้า ทั้ง
สองประเภท ประโยคเงื่อนไขจะปรากฏเป็นอนุประโยค (ในทานองเดียวกับประโยค
เงื่อนไขของภาษาอังกฤษ) โดยทาหน้าที่ขยายประโยคหลัก ในทางความหมาย ประโยค
เหล่านี้แสดงความหมายของการมีเงื่อนไขแฝงอยู่ ส่วนโครงสร้างของประโยคเงื่อนไข
แบบปฏิเสธนั้น แบ่งออกได้เป็นประเภทย่อย 2 ประเภท คือ ประโยคเงื่อนไขที่มี
คาเชื่อม ถ้า ปรากฏร่วมกับคาปฎิเสธ ไม่ โครงสร้างเหล่านี้ปรากฏเป็นอนุประโยค
เท่านั้น โครงสร้างย่อยอีกประเภทหนึ่ง คือ ประโยคเงื่อนไขแบบปฏิเสธที่มีคาปฏิเสธ
คู่ ไม่...ไม่ ในโครงสร้างนี้ ประโยคที่มีคาปฏิเสธซ้อนทาหน้าที่เป็นประโยคกริยาหลัก
ในขณะที่ประโยคที่มีคาปฏิเสธแรกทาหน้าที่เป็นอนุประโยค
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1. Introduction
Those who have worked on syntax applying Lexicase Dependency
Grammar as a framework realize that Lexicase is a formal and explicit kind of
framework that provides a simple tool to account for almost every construction
in any language better than other contemporary syntactic theories. The
constructions that are of interest in this paper are conditional constructions in
Thai. It is the purpose of this paper to attempt to explain how a syntactic theory
with considerable explanatory adequacy, namely Lexicase Dependency
Grammar, can account for those constructions in Thai.
The often addressed question has arisen whether there is only a
single type of conditional constructions in Thai or not. If not, how many types
are there and what are the syntactic characteristics of those constructions?
The result of this study will contribute to a better understanding of the diversity
of languages and, at the same time, show that the universality of linguistic
features can still be legitimately claimed.

2. Conditional constructions in Thai
Conditional constructions in Thai are considered to be a subtype of
complex sentences in that they consist of a main clause and a subordinate
clause headed by a conditional marker thaa “if” such as thaa fon tò t k
cà t “If it rained, a traffic jam would occur.” What would happen if there were
data without the conditional marker thaa? The question has arisen as to how
to account for such data. For example, kin maak cà uan “(If you) eat too much,
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(you will) get fat.” Another example is may l ng ma u “(If you) do not try
(it), (you) will not know (what it is).” Both sentences are semantically interpreted
as indicating a conditional, but syntactically there is no conditional marker
thaa to overtly indicate this. Even though these two examples are not overtly
syntactically conditional, they are however interpreted as conditional.
Accordingly, it would be of interest to investigate how Lexicase Dependency
Grammar could account for this type of conditional construction in Thai.
Preceding the discussion of conditional constructions in Thai, I would
like to lay out some background on how Lexicase Dependency Grammar has
viewed the syntactic structures of co-ordination and subordination, something
which is crucial in the proposed analysis presented in this study. A co-ordination
construction is a construction where lexical heads are coordinating conjunctions,
such as and, but, or. Such a construction is considered to be exocentric, that
is, a construction which has two or more obligatory members. It must have
two or more phrases and at least one coordinating conjunction (Starosta, 1988,
p. 246). A subordination construction is also exocentric; it appears as the
dependent sister of a matrix verb of a main clause. The construction consists
of two heads, that is, it has more than one obligatory immediate constituent
and takes its features from both of the heads. One of them is headed by a
subordinating conjunction such as if, though, although, however, nonetheless.
The other head is an obligatory predicate constituent (Starosta, 1988, p.
247).
The concept of co-ordination and sub-ordination is applicable to
conditional constructions in Thai and is discussed below.
Conditional constructions in Thai appear as a complex sentence
having the semantic meaning of stating a condition which is equivalent to an
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if-clause construction in English. That is, a conditional construction consists
of a main clause and a subordinate clause. It can be noticed that the adverb
k “then” can also appear within the main clause of a conditional clause. A
subordinate clause is introduced by the conditional subordinate marker thâa
“if” as in (1), or in some cases, there is no conditional subordinate marker as
in (2).
(1)

thâa ŋaan sèt chan k
cà pay
if work finish I then will go
‘If I finished my work, then I would go.’

(2)

fon tòk nàk náam k cà thuâm
rain fall heavy water then will flood
‘If it rained heavily, then it would get flooded.’

In (1) chan k cà pay Then I would go is a main clause and thâa
ŋaan sèt ‘if I finished my work’ is a conditional clause introduced by the
conditional marker thâa ‘if,’ whereas in (3) náam k cà thuâm then it would
get flooded is a main clause and fon tòk nàk if it rained heavily is a conditional
clause without a conditional subordinate marker.
The main criterion in establishing a conditional construction is one of
the following criteria:
1. A conditional construction is headed by a conditional marker thâa
“if” followed by a dependent sister predicate head to form a co-head
construction. In some cases, the conditional marker thâa does not
appear; nonetheless, the whole construction is interpreted as marking
condition within the discourse context.
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2. Within a main clause, the adverb k can appear with or without the
auxiliary cà. Or in some case, only the auxiliary cà occurs but without
the adverb k .
According to these criteria, conditional constructions in Thai are of
two main types: conditional affirmative and conditional negative. A conditional
affirmative construction semantically indicates affirmative meaning. Syntactically,
the clause consists of a main clause and a subordinate clause. The conditional
subordinate clause syntactically appears without the negative morpheme mây
“not” as in (3-4).
(3)

dèk chàlàat châat càrəən
child clever nation prosperous
‘If the child is clever, the nation will become prosperous.’

(4)

thâa cháy phongsákf k phâa k cà sà-àat*
if
use detergent
clothes then will clean
‘If I / you use some detergent, the clothes will then get
clean.’

(*Note: In this study, sà-àat is treated as a verb because it occurs
with the auxiliary verb cà. Normally, an auxiliary verb often appears with a
verb, thus the occurrence of an auxiliary verb indicates that a lexical item which
follows is a verb. Another reason is that sà-àat can be negated with the negator
adverb mây ‘not’, therefore sà-àat is treated as a verb (Prasithrathsint, 2013,
p. 94).
Both (3) and (4) are conditional affirmative constructions in that they
appear without the negative morpheme mây “not.” Sentence (3) is considered
to be a conditional construction even though there is no conditional subordinate
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marker thâa “if” because the meaning of the subordinate clause implies a
condition. It should be noted that the interpretation as a condition is made
within the context of discourse. In addition, the main clause can be expanded
by the insertion of the adverb k “then,” which is an adverb that always appears
in a main clause having a conditional clause functioning as its subordinate
clause. The equivalent example to (3) is shown in (5):
(5)

thâa dèk chàlàat châat k càrəən
if child clever nation also prosperous
‘If the child is clever, the nation will become prosperous.’

On the other hand, a conditional double negative construction
semantically indicates negative meaning. Syntactically, the conditional
construction consists of a main clause and a subordinate clause. Both clauses
syntactically appear with the negative morpheme mâymây “not…not” as in (6-7).
(6)

mây híw
mây kin
not
hungry
not
eat
(If I / you) don’t feel hungry, (I / you) will not eat.

(7)

(thiaw mɯaŋthay) mây pay mây dây
lἐɛw
travel Thailand not go not possible already
“(Travel in Thailand) if I / You don’t go, it is not possible (to
do that).”

(8)

thâa raw mây faŋ khonɯɯn khonɯɯn k
mây faŋ
if we not listen others
others
then not listen
raw mɯankan
we in the same way
“If we don’t listen to others, then others will not listen to us either.”
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Both (6-8) are conditional negative constructions in that the subordinate
clauses mây hiw “(if) I/you don’t feel hungry”, mây pay “(if) I/ you don’t go”, and
thâa raw mây faŋ khonɯɯn “if we don’t listen to others” appear with a
negative marker mây “not”.
In addition, the subordinate clauses of both (6) and (7) can appear
with the conditional subordinate marker thâa “if” and the main clause can
be expanded by the insertion of the adverb k “then” as in (9-10). Thus,
the entire sentences are conditional constructions and imply a conditional.
(9)

thâa mây híw
kv
mây kin
if
not
hungry
then not
eat
“(If I / you) don’t feel hungry, then (I / you) will not eat.”

(10)

(thiaw mɯaŋthay) thâa mây pay k
mây dây
travel Thailand if not go then not possible
lɛɛw
already
“(Travel in Thailand) if I / You don’t go, it is not possible (to
do that).”

3. Internal structure of conditional affirmative constructions
The internal structure of a conditional affirmative construction is not
complicated. Within a Lexicase Dependency Analysis, since the conditional
clause functions as the subordinate clause of a main clause, it only appears
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as a dependent sister of a matrix verb. The internal structure of (3) is
illustrated below:

dèk
1ndex
+N

chàlàat
2ndex
+V
-trns
+fint
1([+N])

châat
3ndex
+N

càrəən
4ndex
+V
-trns
+fint
2([+fint])
3([+N])
4<2([+fint])
4<3([+N])

Figure 1. STEMMA I
This lexicase tree representation illustrates that châat càrəən “the
nation will become prosperous” is a main clause. Within the main clause
càrəən “become prosperous” is the head with châat “nation” and a conditional
subordinate clause dèk chàlàat “the child is clever” appears as the left
dependent sisters of a matrix verb. Within the conditional dependent sister
clause dèk chàlàat, chàlàat “clever” is the head of the clause and in turn
takes dèk “child” as its dependent sister.
If the conditional construction contains a subordinate marker thâa “if”
as in (4), the whole construction is exocentric. That is, there are two obligatory
immediate constituents. One is the subordinate marker thâa “if,” the other is
the head verb of a subordinate clause. The internal structure of the conditional
construction in (4) is illustrated below:
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thâa
1ndex
+cnjc
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cháy
2ndex
+trns
-fin
3([+N])

phâa
4ndex
+N

k
5ndex
+Adv

phongsákf k
3ndex
+N

cà
6ndex
-trns
+fint
sà-àat
2([-fint])
7ndex
1([+cnjc]) +V
2([-fint])
4([+N])
5([+Adv])
7([+N])
6<1([+cnjc])
6<2([-fint])
6<4([+N])
6<5([+Adv])
6>7([+V])

Figure 2. STEMMA II
This lexicase tree representation illustrates that phâa k cà sà-àat
“the clothes will get clean” is a main clause. Within the main clause cà is the
matrix verb taking sà-àat ”clean” as its dependent sister. The matrix verb also
takes a conditional subordinate clause thâa cháy phongsákf k “if I/ you use
some detergent” as its dependent sister, having two obligatory immediate
constituents headed by thâa “if” and cháy “use” as the immediate predicate
constituent.
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It is not surprising that, within a Lexicase dependency grammar, a
matrix verb can take not only an overt subject noun phrase but also other
types of constituents such as a non-finite verb phrase or a subject surrogate
construction as its dependent sisters (Pagotto, 1985, p. 5).

4. Internal structure of conditional negative constructions
As mentioned above, a conditional negative construction consists of
a main clause and a conditional negative subordinate clause. The conditional
negative constructions are of two subtypes: single conditional negative and
double conditional negative. The single conditional negative construction is
formed by using the negative adverb mây “not” to negate a verb in a conditional
subordinate clause. (It is not the purpose of this paper to discuss the syntactic
evidence for treating mây “not” as an adverb. Those who are interested in
this should see Indrambarya, 1994.) Moreover, a single conditional negative
constructions can appear with the subordinate conjunction thâa “if” as in (11)
and without thâa “if” as in (12):
(11)

(12)

th a m y khayan rian cà s ptòk
if not diligent study will fail
“If (you) do not study hard, (you) will fail.”

fon mây tòk khâaw cà taay
rain not fall rice will die
“(If) it does not rain, the rice crop will die.”
In (11), the conditional negative clause thâa mâ
yan rian “if
(you) do not study hard” is introduced by a subordinate conjunction thâa ”if”
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and it functions as the subordinate clause of a main clause cà s p tòk
“(you) will fail”. The internal structure of (11) is illustrated in Stemma III.

thâa
1ndex
+cnjc
mây
2ndex
+Adv

khayan
3ndex
-trns
-fint
1[(+cnjc)]
2[(+Adv)]
4[(-fint)]

rian
4ndex
-trns
-fint

cà
5ndex
-trns
+fint
3([-fint])
6([-fint])
5<1([+cnjc])
5<2([-fint])
5>6([-fint])

s ptòk
6ndex
-trns
-fint

Figure 3. STEMMA III
This lexicase tree representation shows that cà s ptòk “will fail” is
a main clause. Within the main clause cà is a matrix verb taking s ptòk as
its dependent sister. The matrix verb also takes a conditional subordinate
clause thâa mâ
yan rian “if you do not study hard” as its left dependent
sister. The conditional dependent sister clause thâa mâ
yan rian is
exocentric consisting of two obligatory immediate constituents thâa “if” and the
immediate predicate constituent yan “be diligent.”
In (12) the conditional negative clause fon mây tòk “(if) it does not
rain” appears without the subordinate conjunction thâa ”if” and it functions as
the subordinate clause of a main clause khâaw cà taay “the rice crop will die.”
The internal structure of (12) is illustrated in Stemma IV.
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fon
1ndex
+N

may
2ndex
+Adv

tok
3ndex
+V
-trns
+fint
1([+N])
2([+Adv])

khaaw
4ndex
+N

ca
5ndex
+V
-trns
+fint
3([+fint])
4([+N])
6([+V])
5<3([+fint])
5<4([+N])
5>6([-fint])
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taay
6ndex
+V
-trns
-fint

Figure 4. STEMMA IV
This lexicase tree representation illustrates that khâaw cà taay
“the rice will die” is a main clause. Within the main clause cà is a matrix
verb taking khâaw and taay as its dependent sisters. The matrix verb also
takes a conditional subordinate clause fon mây tòk “(if) it does not rain” as
its left dependent sister.
Let us now turn to the discussion of the syntactic properties of a
double conditional negative mây--mây “(if) not, (then) not” construction in
Thai. Consider the examples in (13-14):
(13) mây hiw
mây kin
not
hungry not
eat
“(If I / you) don’t feel hungry, (I / you) will not eat.”
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mây l ŋ
mây ruú
not
try
not
know
“(If I / you) don’t try, (I / you will) not know.”

Sentences (13-14) are not imperative because the interpretation of
a pronoun in both sentences can be either “I” or “you” and this depends on the
speaker. If the speaker is speaking about himself or herself, the interpretation
of the pronoun is “I.” If the speaker is referring to the person with whom he
or she is speaking, the interpretation of the pronoun is “you.” Another reason
why sentences (13-14) cannot be treated as imperative is that normally
imperative sentences in Thai are negated by the negative word yàa ‘do not’
or hâam “(it is) prohibited”, as in (15) and (16), respectively.
(15)

yàa
phûut siaŋ
do not
speak voice
“Do not speak loudly.”

daŋ
loud

(16)

hâam
kin
khànom nay
h ŋrian
prohibit
eat
desert in
classroom
“(It is) prohibited to eat some dessert in the classroom.”

Sentences (13) and (14) cannot be negated by either yàa “do not”
or hâam ‘(it is) prohibited’, as (17-20) illustrate:
(17)

*yàa
do not

hiw
hungry

yàa
do not

kin
eat

(18)

*hâam
Prohibit

hiw
hungry

hâam
prohibit

kin
eat
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(19)

*yàa
do not

l ŋ
try

yàa
do not

ruu
know

(20)

*hâam
prohibit

l ŋ
try

hâam
probihit

rúu
know
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The question arises as to how to determine the internal structure of
sentences containing conditional negative constructions. Consider sentence
(14), repeated here as (21):
(21)

mây l ŋ mây rúu
not
try
not
know
“(If I / you) do not try, (I / you) will not know).”

There are three possible ways to assign an internal structure to
sentence (21). The first hypothesis is that mây l ŋ and mây rúu are treated
as a coordinated construction. Such a structure would look like the following:

mây
1ndex
+Adv

l ŋ
2ndex
+V
-trns
-fint
1([+Adv])
4<3([+Adv])

mây
3ndex
+Adv
3([+Adv])

rúu
4ndex
+V
-trns
-fint
4<3([+Adv])

Figure 5. STEMMA V
However, this structure is not possible because if mây l ŋ and mây
rúu were to be coordinated, this would mean that the criteria for justifying a
coordinate clause would be applicable with the mây l ŋ mây rúu clause. We
can consider these criteria step by step. The first criterion is that constituents
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that are coordinated must have a coordinate conjunction, as in (22). However,
there is no coordinate conjunction combining mây l ŋ and mây rúu, as in
(23):
(22)

maa kàp
mɛɛw pen
dog and cat
be
“Dogs and cats are enemies.”

sàttruu kan
enemy reciprocal

(23)

*mây
not

rúu
know

l ŋ
try

kàp
and

mây
not

The second criterion is that constituents in a coordinate construction
can be reversible, as in (24). However, mây l ŋ and mây rúu are not reversible
in (25):
(24)

nákriən lɛʔ
ajaan khâw
òprom
mɯawaannií
student and teacher participate work-shop yesterday
“Students and teachers participated in the workshop yesterday.”

(25)

*mây
not

rúu
know

mây
not

l ŋ
try

The third criterion is that constituents in a coordinate construction
can be multiple in number, as in (26). Again, the conditional negative mây
l ŋ and mây rúu cannot be multiple, as in (27):
(26)

maa
dog

kàp
and

mɛɛw lɛʔ
cat
and

kày
pen
chicken be

kan
reciprocal
“Dogs, cats, and chickens are enemies.”

satruu
enemy
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(27)

*mây
not

l ŋ
try

kàp
and

mây
not

rúu
know

lɛʔ
and

mây
not
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faŋ
listen

The conclusion is that the double negative construction mây l ŋ
mây rúu cannot be coordinated because its syntactic manifestation goes
against the criteria for justifying claiming that it is a coordinate construction.
The second hypothesis is that mây l ŋ “do not try” is treated as
the first commanding verb of the construction, and the internal structure
would look like the following:

mây
1ndex
Adv

l ŋ
2ndex
+V
-trns
-fint
mây
1([+Adv]) 3ndex
4([-fint])
2<1([+Adv]
2>4([-fint])

rúu
4ndex
+V
-trns
-fint
3([+Adv])
4<3([+Adv])

Figure 6. STEMMA VI
The internal structure illustrated in stemma VI will be discussed
along with the third hypothesis.
The third hypothesis is that mây rúu “do not know” is treated as the
first commanding verb of the construction, and the internal structure would be
as in the following:
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mây
1ndex
+Adv

l ŋ
mây
2ndex
3ndex
+V
+Adv
-trns
-fint
1([+Adv])
2<1([+Adv])

rúu
4ndex
+V
-trns
-fint
2([-fint])
3([+Adv])
4<2([-fint])
4<3([+Adv])

Figure 7. STEMMA VII
Ordinarily, in Thai, the criterion used to find the commanding verb
in a clause is that the highest verb can be negated by the negative adverb
mây “not,” e.g.
(28)

khaw wîŋ pay
khɯn rótmee
he
run
go
board bus
“He ran to board the bus.”

(29)

khaw may wîŋ pay
khɯn rótmee
he
not
run
go
board bus
“He did not run to board the bus.”

(30)

*khaw wîŋ
he

mây
run

pay
not

khɯn rótmee
go
board bus

(31)

*khaw wîŋ
he

pay
run

mây
go

khɯn rótmee
not
board bus
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Sentence (31) is grammatical if it is treated as having two separate
predicate clauses instead of one predicate clause. The two clauses would be
khaw wîŋ pay “he ran” in which wîŋ is the first commanding verb and the
clause mây khɯn rótmee ‘(he does not) board a bus’ has khɯn as the first
commanding verb.)
The adverb mây “not” can negate only the verb wîŋ “run” in (29),
but not the verbs pay “go” or khɯn “board” in (30-31). This means that wîŋ
is the commanding verb in the clause. Neither pay nor khɯn can serve this
function. Thus, the verb wîŋ is the verb that commands the other two verbs
but not vice versa.
However, the negation test mây “not” cannot be used to determine
the commanding verb for sentence (21) because in sentence (21) both clauses
are negated by the conditional negative mây-mây. The verbs l ŋ “try” and
u “know” in both clauses can be treated as commanding verbs, and they
can appear as formulaic structures.
However, there is another way to justify the internal structure of
sentence (21), that is by the insertion of k “then.” In Thai, there are two
different lexical entries of k functioning as an adverb: k 1 meaning “also”
and k 2 meaning “then.” These two meanings differ in their syntactic distribution.
Accordingly, k 1 can appear without a preceding predicate dependent sister,
whereas k 2 always appears with a preceding predicate dependent sister
(Savetamalya, 1996). Based on the syntactic characteristics of k 2, the internal
structure of sentence (21) would favor stemma VII over stemma VI. That is, if
k 2 is inserted, it must be inserted after mây l k ŋ which would bring about
sentence (32):
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mây l ŋ k 2 mây ruu
not
try
then not
know
“(If you) don’t try, then (you) would not know.”

Sentence (32) indicates that k 2 as an adverb requires a preceding
predicate dependent sister which will appear on the left side of the stemma.
The structure would look like the following:

mây
1ndex
+Adv

l ŋ
2ndex
3ndex
+V
+Adv
-trns
-fint
1([+Adv])
2<1([+Adv])

k 2
4ndex
+Adv

rúu
5ndex
mây
+V
-trns
-fint
2([-fint])
3([+Adv])
4([+Adv])
5<2([-fint])
5<3([+Adv])
5<4([+Adv])

Figure 8. STEMMA VIII
The structure illustrated in stemma VIII helps to verify that the internal
structure of the conditional negative construction mây l ŋ mây rúu must be
the same as that illustrated in stemma VII.
It also confirms that mây l ŋ mây rúu is a negative conditional
construction whose meaning is interpreted within the discourse context. Mây rúu
is a matrix clause, whereas mây l ŋ is a conditional clause.
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The conclusion here is that by using Lexicase Dependency Grammar
in analyzing the conditional negative mây-mây “(if) not, (then) not” construction
in Thai, there is a strong syntactic argument which can justify selecting one
structure over other structures and, importantly, would conform to native
speakers’ interpretation of this type of construction.

6. Conclusion
The result of the research indicates that the syntactic characteristics
of conditional constructions in Thai are in some ways similar to so-called
conditional clauses in English. In both languages, there is a main clause and
a subordinate clause. A subordinate clause can be introduced by a subordinate
conjunction thâa ‘if’ in Thai or if in English. In some cases, both languages
allow that the conditional constructions can appear without a subordinate
conjunction. Even though the structures of conditional constructions of both
languages are similar in this respect, the conditional constructions in Thai do
differ, however, from those in English. Conditional constructions in Thai are of
two main types: conditional affirmative and conditional negative, whereas the
conditional constructions in English do not make any distinction between the
affirmative type and the negative one.
The difference between the conditional affirmative constructions in
Thai and the conditional negative counterpart is in terms of semantics.
Conditional affirmative constructions convey positive meanings, whereas
conditional negative constructions indicate negative meaning. The conditional
affirmative constructions can appear with or without the subordinate conjunction
thâa “if.” A conditional construction with thâa “if,” functions as the dependent
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sister of a matrix verb. The conditional construction with thâa “if” requires
an obligatory immediate predicate constituent to co-occur with it. Conditional
constructions without thâa “if” semantically imply meanings indicating
conditions which must be interpreted within the discourse context.
Conditional negative constructions in Thai allow the appearance of
the negative adverb mây “not,” or the double negative mây--mây “(if) not, (then)
not.” The first type of conditional negative construction appears with the
subordinate conjunction thâa “if” and the negative adverb mây “not,” only
functions as a dependent sister of a matrix verb. The second type of conditional
negative constructions contains a double negative, mây-mây “(if) not, (then)
not.” The second mây functions as the first commanding verb, or in simpler
terms, as the main clause, while the first mây functions as the dependent
sister of the first commanding verb.
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แม่ยอมรับในตัวเขา เวเวอร์ลีได้อบรมมารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวจีนให้แก่ริช แต่
เขาก็ทาพลาดด้วยการเติมเหล้าแก้วที่สองในขณะที่คนอื่นแค่จิบ ตักอาหารจานวนมาก
ทั้งที่ควรตักแต่น้อยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับประทานทั่วกัน อวดทักษะการใช้
ตะเกียบจนทาเลอะเทอะ แต่ที่แย่ที่สุดคือลินโดนาเสนออาหารจานสุดท้ายโดยออกตัว
ดูหมิ่นฝีมือตนเองตามมารยาทจีน แต่การแสดงออกแบบนั้นจะทากับอาหารที่มั่นใจว่า
ปรุงอย่างสุดฝีมือเท่านั้น ริชควรชิมแต่น้อย รอให้ทุกคนชิมจนครบแล้วยกย่อง
อาหารจานนั้น แต่สิ่งที่เขาทาคือการเทซีอิ๊วลงไปในอาหารเพราะเห็นว่าจืดเกินไป ลินโด
จึงกล่าวแก่ลูกสาวว่าเธอยอมเป็นมะเร็งลาไส้ใหญ่ดีกว่ายอมให้เวเวอร์ลีแต่งงานกับเขา
ฉากที่ยกมาเป็นตัวอย่างอาจตีความได้ว่าเป็นการเผชิญหน้าระหว่าง “ตะวันตก”
กับ “ตะวันออก” แต่ที่สาคัญกว่านั้นคือ ความเป็นจีนถูกนาเสนอผ่าน “อาหาร” ที่หลอมรวม
วัฒนธรรมในมิติอื่นๆ เอาไว้อย่างซับซ้อน ความซับซ้อนลักษณะเดียวกันถูกนาเสนอ
ในภาพยนตร์กลุ่มหนึ่งที่ออกฉายอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20
จนถึงปัจจุบัน นักวิชาการจัดประเภทภาพยนตร์กลุ่มนี้ว่า “ภาพยนตร์อาหาร” (food
film) เช่นเดียวกับในโลกวรรณกรรมที่มีการเติบโตของ “food writing” หรืองานเขียน
เรื่องอาหารอย่างกว้างขวาง แน่นอนว่างานเขียนและภาพยนตร์เหล่านี้นาเสนออาหาร
ผ่านมุมมองที่ไม่ได้จากัดเฉพาะวิธีการปรุงอาหารหรือมิติทางโภชนาการ เพราะสามารถ
เกาะกระแสไปกับวิกฤตอาหารโลกและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สื่อพยายาม
นาเสนอมาโดยตลอดเช่นกัน
ภาพยนตร์อาหารที่ผู้ชมชาวไทยคุ้นเคยกันดีส่วนใหญ่สร้างจากผู้กากับที่มี
ชื่อเสียงหรือจากวัฒนธรรมฮอลลีวูด เช่น Julie & Julia (2009) ที่เล่าเรื่อง “แม่ครัว”
สองรุ่นที่ส่งแรงบันดาลใจถึงกัน หรือภาพยนตร์สารคดีที่วิพากษ์อุตสาหกรรมอาหาร
เช่น Supersize Me (2004) และ Food, Inc. (2008) ในกรณีของไทยอาจนึกถึงภาพยนตร์
อาหารที่นาเสนอผ่านมุมมองแบบสยองขวัญ เช่น เชือดก่อนชิม (2552) ภาพยนตร์
เหล่านี้ล้วนมีอาหารเป็นศูนย์กลางของเรื่องจึงจัดให้เป็นภาพยนตร์อาหารได้ ภาพยนตร์
อาหารมีความสาคัญอย่างไร และจะนามาศึกษาได้อย่างไร เราอาจหาคาตอบได้จาก
หนังสือ Appetites and Anxieties: Food, Film, and the Politics of Representation
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ผลงานร่วมของนักเขียนสามคน ได้แก่ ซินเธีย บารอน (Cynthia Baron) ไดแอน คาร์สัน
(Diane Carson) และมาร์ก เบอร์นาร์ด (Mark Bernard) พิมพ์เผยแพร่เมื่อ ค.ศ.2014
Appetites and Anxieties: Food, Film, and the Politics of Representation
ศึกษาทั้ง “อาหารในภาพยนตร์” และ “ภาพยนตร์อาหาร” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท
ไม่รวมบทนา แม้ไม่ได้ระบุในสารบัญ แต่หนังสือเล่มนี้อาจแบ่งได้เป็น 4 “ภาค” ภาคหนึ่ง
ว่าด้วยแนวคิดที่เป็นกรอบในการเขียนหนังสือเล่มนี้และผลกระทบของอาหารที่มีต่อ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ภาคสองว่าด้วยมุมมองแบบ “ยูโทเปีย” และ “ดิสโทเปีย”
ผ่านภาพยนตร์อาหาร ภาคสามว่าด้วยอุดมการณ์กับผู้กากับภาพยนตร์อาหาร และ
ภาคสี่วา่ ด้วยภาพยนตร์สารคดีเรื่องอาหาร ตามขนบของการเขียนบทวิจารณ์หนังสือ
ในที่นี้จึงขอเล่าถึงเนื้อหาที่น่าสนใจในแต่ละบทโดยสังเขป ดังนี้
ในบทที่ 1 ผู้เขียนกล่าวถึงแนวคิด “วิถีอาหาร” (foodways) ที่หมายรวมถึง
ความคิดและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมด เป็นต้นว่า การผลิต การแจกจ่าย
และการบริโภคอาหาร การศึกษาวิถีอาหารในมุมมองวิพากษ์จึงเป็นความพยายาม
ถอดรหัสมายาคติทางวัฒนธรรมที่ฝากแฝงในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมด
เช่น อะไรนับว่าเป็นอาหาร ห้ามรับประทานอะไรเพราะเหตุใด วิถีอาหารเป็นคาศัพท์
ที่ปรากฏมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 โดยอานิสงส์จากงานศึกษาของนักคติชนวิทยา
นอกจากนั้นผู้เขียนยังเน้นความสาคัญของอาหารว่า อาหารเป็นภาษาสากลทั้งยังเป็น
สนามประลองปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์
บทที่ 2 มีเนื้อหาว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ ผู้เขียนยกตัวอย่างบริษัทผลิตอาหาร “ยักษ์ใหญ่” ที่ทรงอิทธิพลในแง่การ
ลงทุนสร้างภาพยนตร์เช่นบริษัทฟาสต์ฟู้ดข้ามชาติ ในบริบทฮอลลีวู้ด อุตสาหกรรม
อาหารกับภาพยนตร์ร่วมกันสร้างภาพที่น่าปรารถนาของการบริโภค ซึ่งภาพเหล่านี้
ถูกวิพากษ์ในบทที่มีเนื้อหาว่าด้วยภาพยนตร์สารคดีเรื่องอาหาร
ในบทที่ 3 และ บทที่ 4 ผู้เขียนวิเคราะห์อาหารกับ “ยูโทเปีย” และ “ดิสโทเปีย”
กล่าวอย่างง่ายที่สุด “ยูโทเปีย” คือโลกในอุดมคติ ผู้เขียนยกตัวอย่างสูตรสาเร็จของ
ภาพยนตร์อาหารที่ผูกสัมพันธ์ตัวละครทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม อาหารทาหน้าที่เชื่อมร้อยสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม กรณีตัวอย่างที่สาคัญคือ
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ภาพยนตร์เรื่อง Bagdad Café (1987) ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางการอธิบายภาพยนตร์
อาหารได้อีกหลายเรื่องที่มี “สูตร” เดียวกัน ส่วน “ดิสโทเปีย” คือโลกที่เสื่อมถอยหรือ
ตกต่า ตัวอย่างที่ผู้เขียนใช้คือภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง 301/302 (1995) ซึ่งนาเสนอ
ภาพที่ชวนให้เกิดการถกเถียงได้ เช่น ตัวละครเอกหญิงชาวเอเชียที่ “ติดกับ” อยู่ใน
ครัวที่เต็มไปด้วยอาหารอเมริกัน การโยนอาหารที่ตัวละครหญิงทนรับประทานไม่ได้
ทิ้งไป หรือการนาสัตว์เลี้ยงของสามีมาปรุงเป็นอาหารเพื่อล้างแค้น ภาพที่น่าคลื่นเหียน
เหล่านี้เองที่กระตุ้นให้ผู้ชมภาพยนตร์ฉุกใจคิดมากขึ้นเกี่ยวกับวิถีอาหารของตน
ประเด็นที่ผู้เขียนกล่าวถึงในบทที่ 5 คือ คติการบริโภคเนื้อมนุษย์ (cannibalism)
ในภาพยนตร์อาหาร ในภาพยนตร์กลุ่มนี้อาหารมักถูกใช้ในความหมายเชิงสัญญะที่
สัมพันธ์กับความเชื่อ ระบบคุณค่าและสถานะทางสังคมของตัวละคร ผู้เขียนอธิบาย
คติการบริโภคเนื้อมนุษย์โดยโยงเข้ากับลัทธิอาณานิคม (colonialism) รวมทั้งคู่ตรงข้าม
ระหว่างอารยธรรมกับความป่าเถื่อน ภาพยนตร์ที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาคือ Cannibal
Holocaust (1979) How Tasty Was My Little Frenchman (1971) และภาพยนตร์
ชุด The Texas Chain Saw Massacre (1974-2013) ที่น่าสนใจคือ ภาพยนตร์กลุ่มนี้
นาเสนอความหมายเชิงโต้กลับว่า อันที่จริง ผู้ที่เจริญแล้วนั้นเองอาจเป็นนักบริโภค
เนื้อมนุษย์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการวิพากษ์ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของคนใน
สังคม
ในบทที่ 6 หนังสือนาเสนอภาพยนตร์อาหารโดยใช้ทฤษฎีประพันธกร
(auteur theory) มาประกอบ ผู้กากับที่เป็นกรณีศึกษาคือ สตีเฟ่น สปิลเบิร์ก (Stephen
Spielberg) จอห์น ฟอร์ด (John Ford) อัลเฟรด ฮิตช์ค็อก (Alfred Hitchcock) และ
หลุยส์ บุนเญล (Louis Buñuel) การเลือกผู้กากับแต่ละคนมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนี้
แท้จริงแล้วเป็นเหมือนส่วนขยายของเนื้อหาในบทที่ 3 และ 4 ที่ว่าด้วยอาหารกับ
โลกอุดมคติและโลกที่ตกต่าเสื่อมทรามนั่นเอง
ในบทที่ 7 และ 8 ที่ว่าด้วยภาพยนตร์สารคดี ผู้เขียนมุ่งวิพากษ์ธุรกิจและ
พฤติกรรมของรัฐบาล ที่ มีส่วนปกปิดผู้บริโภคไม่ให้รู้แหล่งที่มาของอาหารและน้า
รวมถึง “อานาจมืด” ของบริษัทอาหารที่บริหารผ่านนโยบายของตนอันนาไปสู่การ
กาหนดรสนิยม/รสชาติที่พึงนิยมของมวลชน ภาพยนตร์สารคดีอาหารได้รับอิทธิพล
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จากกระแสอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะวิกฤตสุขภาพและวิกฤตสิ่งแวดล้อม
บทบาทหน้าที่ของภาพยนตร์กลุ่มนี้คือการปลุกเร้าผู้ชมในฐานะผู้บริโภคให้หันมา
ทบทวนการรับรู้เกี่ยวกับอาหาร น้า และสิ่งแวดล้อมเสียใหม่ โดยตามไปถึงแหล่ง
วัตถุดิบของอาหาร แหล่งผลิต ตลอดจนกระบวนการผลิต ที่ย่อมแสดงให้เห็นปัญหา
เกี่ยวกับสุขอนามัยและการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ภาพยนตร์กลุ่มนี้ต้องเผชิญ
แรงกดดันจากภาคธุรกิจที่เสียประโยชน์รวมทั้งภาครัฐที่พยายามเข้ามาบริหารอานาจ
ผ่านระบบเซนเซอร์
ในบทที่ 9 ซึ่งเป็นบทสุดท้าย ผู้เขียนกล่าวถึงอาหารในฐานะ “หน้าต่าง
ไปสู่ การเมื องระดั บ ส่ วนตั วและระดั บวั ฒ นธรรม” ด้ วยกรอบคิ ดเรื่ องวิ ถี อาหาร
ผู้เขียนย้าอีกครั้งผ่านภาพยนตร์หลายเรื่องว่า อาหารสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์
ชาติ เพศสถานะ และเพศวิถี ตัวอย่างที่น่าประทับใจในบทนี้คือการทดลองวิเคราะห์
บทบาทของอาหารในฉากบางฉากจากภาพยนตร์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าพยนตร์ อ าหาร
ตัวอย่างเช่น Brokeback Mountain (2005) ซึ่งเป็นภาพยนตร์ว่าด้วยความสัมพันธ์
ระหว่างชายรักชาย ผู้เขียนกล่าวถึงฉากการรับประทานอาหารร่วมกันในเทศกาล
ขอบคุณพระเจ้าของครอบครัวภรรยาที่ตัวละครเอกแต่งงานด้วย การเตรียมอาหาร
การบริโภค และการใช้อาหารในฐานะสนามประลองปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เห็นได้
อย่างชัดเจนจากตัวอย่างนี้ โดยผู้เขียนไม่ลืมที่จะพาดพิงตัวอย่าง “คลาสสิก” ของ
ภาพยนตร์อาหารที่สื่อสารประเด็นการเมืองวัฒนธรรมเรื่องเพศสถานะด้วย เช่น
Salt of the Earth (1954) และ Babette’s Feast (1987)
โดยภาพรวม จุดเด่นของ Appetites and Anxieties: Food, Film, and the
Politics of Representation คือ การนาเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ภาพยนตร์อาหาร
และอาหารในภาพยนตร์ได้อย่างน่าสนใจ โดยพยายามจับประเด็นหลักที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์กลุ่มนี้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องถูกนามาอ้างอิงอย่างหลากหลาย และมีภาคผนวก
ที่ทาภาพยนตรานุกรม (filmography) ไว้อย่างดี
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ Appetites and Anxieties: Food, Film, and the
Politics of Representation จะพิมพ์เผยแพร่ ได้มีงานวิชาการจานวนหนึ่งที่กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับภาพยนตร์มาก่อน ตัวอย่างที่โดดเด่นคือหนังสือ
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Reel Food: Essays on Food and Film (2004) ของแอนน์ แอล. โบเวอร์ (Anne L.
Bower) และ The Food Film: A Genre Study (2006) ของเจมส์ อาร์. เคลเลอร์
(James R. Keller) รวมทั้งบทความเรื่อง “Feasts for our eyes: Viewing films on
food through new lens” (2011) ของ ลอร่า เอ. ลินเดนเฟลด์ (Laura A. Lindenfeld)
เมื่อย้อนกลับไปอ่านงานเขียนทั้งหมดประกอบกับหนังสือที่เลือกมาวิจารณ์แล้วทาให้
พบว่า ผู้เขียน Appetites and Anxieties: Food, Film, and the Politics of Representation
พยายามเลือกวิเคราะห์ประเด็นที่หลากหลายกว่าก่อน เพราะประเด็นที่กล่าวถึงไป
โดยละเอียดแล้วในงานเขียนกลุ่มที่อ้างถึงคือ ความเป็นหญิงความเป็นชาย อาหารกับ
อานาจ อาหารกับอัตลักษณ์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ อาหารในฐานะอุปลักษณ์
และอุปมานิทัศน์ การเมืองเรื่องในครัว อาหารกับวาทกรรมสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งให้น้าหนักแก่
ด้านที่เป็น “appetites” หรือมิติที่น่าปรารถนาของอาหาร หากจะอธิบายความโดดเด่น
ของหนังสือที่เขียนขึ้นภายหลังจึงควรชื่นชมการให้ความสาคัญแก่ภาพยนตร์สารคดี
รวมทั้งประเด็นที่เป็น “ด้านมืด” หรือด้านที่ไม่พึงปรารถนาของโลกอาหารอันหมายถึง
“anxieties” ในชื่อหนังสือ ที่ยังไม่มีงานวิชาการพิเคราะห์ให้เห็นชัดเจนมากนัก การ
เน้นทั้ง “appetites” และ “anxieties” จึงเป็นลักษณะเด่นอีกประการของหนังสือเล่มนี้
ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาอาหารในภาพยนตร์และภาพยนตร์อาหาร
อย่างไรก็ตาม จุดที่หนังสือเล่มนี้อาจต้องพัฒนาคือ ผู้เขียนไม่ได้อธิบายคา
จากัดความของคาว่า “วิถีอาหาร” หรือ “foodways” อย่างพอเพียง ที่กล่าวถึงในบทที่ 1
เป็นสังเขปคาอธิบายผ่านตัวอย่างภาพยนตร์ที่เกลี่ยให้ความหมายหรือขอบข่ายของ
แนวคิดที่ควรต้องอธิบายลดความสาคัญลง หนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์
ภาพยนตร์อาหารและอาหารในภาพยนตร์ที่สมบูรณ์กว่านี้หากผู้เขียนลองวาง “วิถี
อาหาร” ลงในภาพใหญ่ของ “อาหารศึกษา” (food studies) ซึ่งเป็นสหวิทยาการที่กาลัง
เติบโต นอกจากนั้น ในบทที่มุ่งอธิบายแนวคิดเรื่องวิถีอาหารนี้ ผู้เขียนอาจยกตัวอย่าง
งานที่ประยุกต์แนวคิดดังกล่าวในการศึกษานอกเหนือจากการวิจัยภาพยนตร์ เช่น
จากตัวบทวรรณกรรม สื่ออื่นๆ และงานค้ นคว้าทางคติ ชนวิทยาหรือมานุษยวิ ทยา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ นอกจากจะทาให้เข้าใจแนวคิดนี้ดีขึ้นแล้ว ยังอาจช่วย
ลดความซ้าซ้อนในการกล่าวถึงแนวคิดนี้ซ้าๆ ในแต่ละบทโดยกากับด้วยวลีสั้นๆ ที่มี
แง่มุมทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกับที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า
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ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอธิบายแนวคิดวิถีอาหาร ยังอาจพบปัญหาอีก
ประการหนึ่งใน “บทนา” ของหนังสือที่ปรารภถึงแนวคิดนี้ แต่ไม่มีคาจากัดความหรือ
คาอธิบายที่ชัดเจน เข้าใจว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่าน “รอ” มาอ่านในบทที่ 1 ทว่าผู้อ่าน
อาจอ่านบทนาไม่เข้าใจ ทาให้ “ไม่รอ” และปิดหนังสือเล่มนี้ไปก่อนที่จะอ่านถึงบทอื่นๆ ได้
ปัญหาที่ควรกล่าวถึงอีกประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือการเลือกตัวอย่าง
ที่แม้จะพยายามให้หลากหลายแล้วแต่ก็นับว่ายังไม่เพียงพอ เพราะน้าหนักตกอยู่ที่
ภาพยนตร์อเมริกันและภาพยนตร์ยุโรป ภาพยนตร์เอเชียที่เป็นกรณีศึกษาในหนังสือ
เล่มนี้มีเพียงภาพยนตร์เกาหลีเท่านั้น ทั้งที่ภาพยนตร์อาหารจากแหล่งอื่นในทวีปเอเชีย
เป็นต้นว่าฮ่องกงและประเทศญี่ปุ่นก็สื่อสารกับทั้งผู้ชมในประเทศและผู้ชมทั่วโลก
เช่นกัน โดยเฉพาะภาพยนตร์ญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 อาหารถูกใช้เป็น
เครื่องมือส่งออกวัฒนธรรมรวมทั้งเป็นดัชนีของปรากฏการณ์หวนไห้หาอดีตในสังคม
ญี่ปุ่น ที่เชื่อมโยงกับการรื้อฟื้นความทรงจาทางวัฒนธรรมและการกลับสู่ชนบทที่
ปรากฏอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมภาพยนตร์
อนึ่ง ในวาระครบรอบ 72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เฉลิมฉลองไปได้
ไม่นาน น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่นักมนุษยศาสตร์ในคณะมนุษยศาสตร์จะทบทวนจุดยืน
ของตนใน “เกษตรศาสตร์” และในประชาคมวิชาการมนุษยศาสตร์ระดับนานาชาติ
สถานะของคณะมนุษยศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นมากกว่า “โรงเรียนสอนภาษา”
คงเป็นประเด็นที่ไม่สาคัญพอจะต้องนามาถกเถียงแล้ว เพราะประเด็นที่น่าสนใจกว่า
คือ ความเคลื่อนไหวในวงการมนุษยศาสตร์โลกที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ “เกษตรศาสตร์”
เช่น “สัตว์ศึกษา” (animal studies) ที่ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เคยจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเมื่อ พ.ศ.2556 รวมทั้ง “อาหารศึกษา” ที่
เป็นประเด็นของบทวิจารณ์หนังสือนี้ นักมนุษยศาสตร์ใน “สานักเกษตรศาสตร์” ยังคง
มองข้ามสาขาวิชาใหม่เหล่านี้
ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ต้องการชวนคิดอีกประการหนึ่งคือ หนังสือเล่มนี้เป็น
ตัวอย่างผลงานจากสาขา “ภาพยนตร์ศึกษา” (film studies) ที่ศึกษาภาพยนตร์ใน
ฐานะผลผลิตทางวัฒนธรรม ไม่ได้ศึกษาวิธีการถ่ายทาภาพยนตร์ดังที่สอนเรียนกัน
ทั่วไปในหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชนในประเทศไทย ดังนั้น ด้วย
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ความเข้าใจว่าการศึกษาภาพยนตร์ต้องถูกตอกตรึงอยู่ในพรมแดนของนิเทศศาสตร์
และสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ศึกษาจึงยังคงถูกตีตราและผลักไสด้วยความรู้เท่าไม่ถึง
การณ์หรือความไร้เดียงสาทางวิชาการของนักมนุษยศาสตร์ไทยจานวนหนึ่งอยู่ แม้ว่า
คณะมนุษยศาสตร์หรือคณะอักษรศาสตร์ทั่วโลกจะเปิดสอนภาพยนตร์ศึกษาในภาควิชา
ภาษาอังกฤษ ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ ภาควิชาการละคร และภาควิชาภาพยนตร์
ศึกษาอย่างกว้างขวางก็ตาม
บทวิจารณ์หนังสือนี้จึงน่าจะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีของการแสวงหาทางวิชาการ
เพื่อสร้างความเป็นเลิศที่เป็นเอกลักษณ์ของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ในบริบทมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และในบริบทประชาคมมนุษยศาสตร์นานาชาติ ภารกิจนี้ย่อมสาคัญไม่
น้อยไปกว่าความพยายามก้าวให้พ้นพรมแดนรัฐชาติด้วยการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หรือการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพราะการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อก้าวให้พ้น
“กาแพงวิทยาการ” ก็น่าจะเป็นภารกิจที่นักมนุษยศาสตร์ทุกคนควรหมายรู้อยู่ก่อน
การเกิดขึ้นของบทวิจารณ์หนังสือเรื่องนี้อยู่แล้วมิใช่หรือ

รายการอ้างอิง
Baron, C. Carson D., & Bernard M. (2014). Appetites and anxieties: Food, film, and
the politics of representation. Detroit: Wayne State University Press.
Bower, A. L. (2004). Reel food: Essays on food and film. New York: Routledge.
Keller, J. R. (2006). The food film: A genre study. Jefferson: McFarland & Company.
Lindenfeld, L. A. (2011). “Feasts for our eyes: Viewing films on food through new
lens.” In J. M. Cramer, C. P. Greene, & L. M. Walters Zeds.X, Food as
communication/ communication as food (pp. 1-21). New York: Peter Lang.
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ข้อแนะนำในกำรส่งบทควำมเพื่อตีพิมพ์
ในวำรสำรมนุษยศำสตร์
1. กำรจัดเตรียมต้นฉบับ
บทความที่จะเสนอตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ต้องเป็นบทความวิจัย (research
article) บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัย (non-research academic article) บทความ
ปริทรรศน์ (review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review) เนื้อหาของบทความ
ต้องเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาษา ภาษาศาสตร์
การเรียนการสอนภาษา การแปล วรรณคดีคติชนวิทยาศิลปะการแสดง ปรัชญาและ
ศาสนา สื่อสารมวลชน ดนตรี ศิลปะ และการท่องเที่ยว
บทความต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากผู้เขียนบทความไม่ใช่
เจ้าของภาษา บทความต้องได้รับการตรวจทานและแก้ไขภาษาจากผู้อ่านที่เป็น
เจ้าของภาษาก่อนส่งมายังกองบรรณาธิการ ความยาวของต้นฉบับไม่ควรเกิน 15
หน้ากระดาษ A4
บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องระบุข้อมูล ชื่อบทความ บทคัดย่อ คาสาคัญ
อย่างน้อย 3 คา ชื่อผู้เขียน และหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การอ้างอิงในบทความต้องทาตามระบบ APA อย่างเคร่งครัด (สามารถดูรายละเอียด
ได้ที่ American Psychological Association. (2010). Publication manual of the
American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. ซึ่งเผยแพร่
บนเว็บไซต์ http://www.apastyle.org/ learn/index.aspx หรือดูรายละเอียดที่ นันทพร
ธนะกูลบริภัณฑ์ (2558.). การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์
http://library.stou.ac.th/sites/default/files/editor/APA6th.pdf
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2. กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง
กรณีที่ผู้เขียนต้องระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้า งอิงในส่วน
เนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ของ
เอกสารและเลขหน้าของเอกสารที่อ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น หากผู้เขียน
ผลงานที่อ้างอิงเป็นชาวไทย ให้ระบุชื่อและนามสกุล ส่วนผู้เขียนผลงานที่อ้างอิงเป็น
ชาวต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุล เช่น
วิทยา ศักยาภินันท์ (2548, น. 34) กล่าวไว้ว่า... หรือ
ลักษณะดังกล่าวพบได้ในการอนุมานแบบนิรนัย (วิทยา ศักยาภินันท์, 2548, น. 34)
Said (1978, p. 15) มีข้อเสนอทางวิชาการในประเด็นนี้ว่า...
ทั้งนี้ให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) ในรูปแบบของเอกสารอ้างอิง
(References) โดยจัดเรียงรายการเอกสารตามลาดับอักษร และแสดงรายการอ้างอิง
ภาษาไทยก่อนรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ โดยมีตัวอย่างการเขียนรายการเอกสาร
อ้างอิงดังนี้
2.1 หนังสือ
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และจันทิมา เอียมานนท์ (บ.ก.) (2549).
มองสังคมผ่านวาทกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทพร ธนะกูลบริภัณฑ์. (2558). การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
ตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2550). หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาจีนและภาษาฮินดี.
กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the
American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC:
Author.
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Bressler, Charles E. (2011). Literary criticism: An introduction theory and
practice (5th ed.). Boston: Pearson Education.
Comrie, B. (Ed.). (1990). Major languages of East and South-East Asia.
London: Routledge.
Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago &
London: The University of Chicago Press.
2.2 หนังสือแปล
คิโยซากิ, โรเบิร์ตที. (2545). พ่อรวยสอนลูก 5: โรงเรียนสอนธุรกิจ (พิบูลย์ ดิษฐ์อุดม,
ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott,
& F. L. Emory, Trans.). New York, NY: Dover.
2.3 บทหรือบทควำมในหนังสือ
จันทิมา เอียมานนท์. (2549). ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษา วาทกรรม และอัตลักษณ์
ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ปวยเอดส์: การศึกษาเชิงปฏิพันธ์วิเคราะห์. ใน กฤษดาวรรณ
หงศ์ลดารมภ์ และ จันทิมา เอียมานนท์ (บ.ก.), มองสังคมผ่านวาทกรรม
(น. 49-76). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Fairclough, N. (1997). Technologisation of discourse. In C. R. CaldasCoulthard & M. Coulthard (Eds.), Texts and practices: Readings
in critical discourse analysis (pp. 71-83). London: Routledge.
2.4 บทควำมในวำรสำร
วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ. (2546). กิเลส: การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ใน
ภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์, 19(2), 24-41
Robertson, S. (2005). What law got to do with it?. Journal of the History
of Sexuality, 14(1), 161-185.
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2.5 บทควำมในหนังสือพิมพ์
โสภิณ ทองปาน. (2544, 15 มกราคม). การพัฒนาชนบทในอดีต. มติชน, น. 6.
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status.
The Washington Post, pp. A1, A4.
2.6 วิทยำนิพนธ์
จารุวรรณ พุ่มพฤกษ์. (2536). การวิเคราะห์กลอนกลบทไทยด้วยระเบียบวิธี
วิจัยทางภาษาศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์).
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
Nelsol, M. A. (2000). Corpus-based study of business English and
business English teaching materials (Unpublished doctoral
dissertation). University of Manchester, Manchester.
2.7 ข้อมูลจำกอินเทอร์เน็ต
สถาบันไทใหญ่ศึกษา. (2559, 21 ธันวาคม). ประวัติความเป็นมาของชนชาติไต
โดยสังเขป. สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2559 จาก
http://www.taiyai.org/2011/index.php?page=4c2378500328311c
7354 592d47cc700d&r=3&id=284
Ahom. (2016). Retrieved April 29, 2016, from http://omniglot.com/writing/
ahom.htm.

3. ตัวอักษรแลรูปแบบกำรพิมพ์
3.1 ระยะขอบ
การตั้งระยะขอบกระดาษ ให้ตั้งดังนี้
ด้านบน
1
นิ้ว
ด้านซ้าย
1.5
นิ้ว

ด้านล่าง
ด้านขวา

1
1

นิ้ว
นิ้ว
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3.2 รูปแบบและขนำดตัวอักษร
กำรจัด
ชิดขอบ
กลาง
หน้ากระดาษ

ลักษณะ
ตัวอักษร

หัวข้อ

ชิดซ้าย

ตัวหนำ

เนื้อความ

จัดพอดีหน้า

ปกติ

การเน้นความ

-

ตัวเอียง

ส่วนของ
บทควำม
ชื่อบทความ

ตัวหนำ

แบบอักษร
Browallia
New
Browallia
New
Browallia
New
Browallia
New

ขนำดอักษร
(พอยต์)
18
16
14
14

3.3 กำรนำเสนอข้อมูลด้วยตำรำง (table)
ข้อความในตารางใช้รูปแบบอักษร Browallia New ขนาด 14 พอยต์ หรือสามารถ
ปรับขนาดตัวอักษรให้เหมาะสมกับข้อมูล ใส่เลขลาดับตารางและชื่อตารางไว้ด้านบน
ตาราง และจัดระยะชิดซ้าย โดยจัดรูปแบบอักษรดังนี้ เลขลาดับตารางใช้อักษรตัวปกติ
และชื่อตารางใช้อักษรตัวเอียง (italic) เช่น
ตารางที่ 2
การเปลี่ยนแปลงด้านคาศัพท์การประกอบอาหารไทยถิ่นเหนือในกลุ่มศัพท์ที่ยังคง
ใช้ทั้ง 3 ช่วงอายุ
คำศัพท์กำร
ประกอบอำหำร
ไทยถิ่นเหนือ
อ่อง

คำศัพท์อื่นที่พบจำกกำรสัมภำษณ์
ช่วงอำยุที่ 1

ช่วงอำยุที่ 2

ช่วงอำยุที่ 3

ขั้ว
-

ขั้ว
ผั๋ด

ขั้ว
ผั๋ด
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3.4 กำรนำเสนอข้อมูลด้วยรูปภำพ (figure) ได้แก่ กรำฟ (graph) แผนผัง/ผังภูมิ
(chart) แผนที่ (map) ภำพวำด (drawing) ภำพถ่ำย/รูปภำพ (photograph/
picture)
ระบุหมายเลขรูปภาพและชื่อรูปภาพไว้ใต้รูปภาพ โดยใช้รูปแบบอักษร Browallia
New ขนาด 14 และจัดระยะแบบกลางหน้ารูปภาพหรือ กลางรูปภาพ โดยจัดรูปแบบ
อักษรดังนี้ เลขลาดับตารางใช้อักษรตัวเอียง (italic) และชื่อตารางใช้อักษรตัวปกติ
เช่น

ภาพที่ 2. ฆ้อง (ดัดแปลงจาก สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559)

4. กำรแบ่งหัวข้อในบทควำม
ต้นฉบับบทความควรจะแบ่งหัวข้อหลักเป็นสัดส่วน และกากับหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
ด้วยระบบตัวเลข โดยจัดรูปแบบให้เป็นไปตามรูปแบบดังนี้
1. หัวข้อลำดับที่ 1
หัวข้อลาดับที่ 1 พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา (bold) ขนาด 16 พอยต์ จัดชิดซ้าย เว้นบรรทัด
ด้านบนสองบรรทัดและเว้นบรรทัดด้านล่างหนึ่งบรรทัด
1.1 หัวข้อลำดับที่ 1.1
หัวข้อลาดับที่ 1.1 พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนา (bold) ขนาด 14 พอยต์ จัดชิดซ้าย เว้นบรรทัด
ด้านบนหนึ่งบรรทัดและเว้นบรรทัดด้านล่างหนึ่งบรรทัด
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1.1.1 หัวข้อลาดับที่ 1.1.1
หัวข้อลาดับที่ 1.1.1 พิมพ์ด้วยอักษรตัวปกติ ขนาด 14 พอยต์ จัดชิดซ้าย เว้นบรรทัด
ด้านบนหนึ่งบรรทัด และบรรทัดด้านล่างตามด้วยเนื้อความทันที

5. กำรส่งต้นฉบับ
ผู้สนใจสามารถส่งบทความออนไลน์ ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลาง
ของประเทศไทย (Thai Journals Online) ได้ที่
https://www.tci-thaijo.org/index. php/abc/index
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ใบสมัครสมำชิกวำรสำรมนุษยศำสตร์
วารสารมนุษยศาสตร์ มีกาหนดออกเป็นราย 6 เดือนคือ
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)
ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์
โดยสมัครเป็นรายปี เป็นระยะเวลา......ปี
เริ่มตั้งแต่ (ระบุปีที่ ฉบับที่ และเดือน).....................................................ถึง
(ระบุปีที่ ฉบับที่ และเดือน)....................................................................
โปรดส่งวารสารไปยัง
(ชื่อ-สกุล ผู้รับ) ...............................................................................................
(ที่อยู่สาหรับจัดส่ง)...........................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
โทรศัพท์..................... โทรสาร........................ อีเมล.......................................
โดยออกใบเสร็จในนาม....................................................................................
อัตราค่าสมาชิก ปีละ 240 บาท (2 ฉบับ รวมค่าจัดส่ง)
ราคาเล่มละ 100 บาท
จ่ายค่าสมาชิกผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย โดยใช้แบบฟอร์มการโอนเงินใน
หน้าถัดไป และส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารพร้อมใบสมัครไปที่
โทรสาร 02-561-3485
ลงชื่อ.............................................................
วันที.่ ..............................................................
กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์ 02-579-5566-8 ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย

332

Humanities Journal Vol.23 No.2 (July-December 2016)

