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วารสารมนุษยศาสตร์
วารสารมนุ ษยศาสตร์เป็ นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี ) คือ ฉบับที่ 1
มกราคม–มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการวารสาร
มนุ ษยศาสตร์ จัดพิมพ์วารสารนี้เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจยั นักวิชาการ นิสติ
นักศึกษา และผูส้ นใจ ได้ศกึ ษาค้นคว้าวิจยั และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์อ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
กองบรรณาธิการวารสารมนุ ษยศาสตร์ยนิ ดีรบั ต้นฉบับผลงานวิชาการทีเ่ ป็ นบทความ
วิจยั (research article) บทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจยั (non-research academic
article) บทความปริทรรศน์ (review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review)
ซึ่งเขียนเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวกับสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ภาษา ภาษาศาสตร์ การเรียนการ
สอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและศาสนา
สือ่ สารมวลชน ดนตรี ศิลปะ และการท่องเทีย่ ว
บทความทีส่ ง่ มาเพื่อพิจารณาตีพมิ พ์ตอ้ งไม่เคยตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการฉบับใดมาก่อน
เว้นแต่เป็ นการปรับปรุงจากผลงานที่ได้เสนอในการประชุมวิชาการและต้องไม่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
บทความทีส่ ่งมาเพื่อพิจารณาตีพมิ พ์ทุกบทความจะต้องผ่านการกลันกรองคุ
่
ณภาพ
แบบไม่เปิ ดเผยตัวตนสองทาง (double-blind review) โดยผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขานัน้
หรือสาขาทีเ่ กี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ผลการพิจารณาจากกองบรรณาธิการถือเป็ น
ทีส่ ดุ
เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว กองบรรณาธิการจะประสานกับผู้เขียนเพื่อให้แก้ไข
ต้นฉบับ และส่งกลับมาทีก่ องบรรณาธิการภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด

ผู้ส่งบทความกรุ ณาส่งต้นฉบับบทความตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนดไว้ใน
ข้อแนะนาในการส่งบทความ (กรุณาดูรายละเอียดท้ายเล่ม หรือเว็บไซต์ของวารสาร
https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/index)
ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในวารสารเป็ นของผู้เขียนแต่ละคน คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกองบรรณาธิการไม่จาเป็ นต้องเห็นพ้องด้วยและไม่
ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และกองบรรณาธิการ
ลิขสิทธิบทความเป็
นของผูเ้ ขียนและของคณะมนุ ษยศาสตร์ ซึง่ ได้รบั การสงวนสิทธิ ์
์
ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ้ า ต้องได้รบั อนุ ญาตจากผู้เขียนและกองบรรณาธิการ
วารสารมนุษยศาสตร์โดยตรงเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

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)

บรรณาธิ การเรียงร้อยถ้อยแถลง
วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับปี ท่ี 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
เป็ นอีกฉบับหนึ่งทีม่ คี วามหลากหลายของวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์เป็ นอย่างยิง่
บทความเรื่อง “อาหารไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา” ของสุกญ
ั ญา สุจฉายาเป็ น
งานค้นคว้าเรื่องอาหารไทย มีขอ้ ค้นพบทีน่ ่าสนใจว่าอาหารการกินเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ปรากฏ
เป็ นขนบของการพรรณนาในวรรณคดีไทย หากจะศึกษาเรื่องอาหารไทยในสมัยอยุธยา
กลับต้องไปศึกษาจากการบันทึกของชาวตะวันตก ส่วนเรื่อง “บทละครราเรื่องอิเหนา
ตอนดะระสาแบหลา พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์:
การ ‘ปรุงบท’ และคุณค่า” ของธานีรตั น์ จัตุทะศรี นาผูอ้ ่านไปสู่ขอ้ มูลและการวิเคราะห์
ผลงานทีไ่ ม่ใคร่เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวางเรื่องนี้ การวิเคราะห์สรุปวิธกี าร “ปรุงบท”
จากเรื่อ งอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2 เพื่อ ใช้ในการแสดงเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่งต่ อ
การศึกษาการดัดแปลงวรรณคดีเพื่อการแสดง นอกจากนี้ยงั มีบทความด้านโบราณคดี
เรื่อง “จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์: ศึกษาเปรียบเทียบในด้าน
เนื้อหา” ของนิพทั ธ์ แย้มเดช ที่นอกจากจะให้ขอ้ มูลเปรียบเทียบเนื้อหาของจารึกที่
สาคัญทัง้ สองหลักแล้ว ยังมีการวิเคราะห์ทใ่ี ห้รายละเอียดทางประวัตศิ าสตร์ทจ่ี ะเป็ น
ประโยชน์ต่อสาขามนุษยศาสตร์อ่นื ๆ ได้ดว้ ย
ในภาวะปั จจุบนั ที่ส่อื อิเล็กทรอนิกส์มคี วามสาคัญ วราพรรณ อภิศุภะโชค
และศิรพิ ร เลิศไพศาลวงศ์เสนอบทความเรื่อง “คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” ทีแ่ จกแจงเรื่องเกณฑ์คุณภาพของห้องสมุด ประเด็นที่
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์มอี ทิ ธิพลมากในปั จจุบนั และส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม นภัสสรณ์
วสุวฒ
ั น์คงสินและวิทยา ศักยาภินันท์ศกึ ษาเรื่อง “การศึกษาการอ้างเหตุผลผิดในชีวติ
ประจาวัน: ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นบนกระดานสนทนาของกลุ่มผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต”
เป็ นการนาตรรกศาสตร์มาวิเคราะห์ความคิดเห็นบนกระดานสนทนาได้อย่างน่ าสนใจ
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อาหารไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา
สุกญ
ั ญา สุจฉายา

บทคัดย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบันทึกหลักฐานเกีย่ วกับอาหารไทยใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา
ผลการศึกษาพบว่า หลักฐานเกีย่ วกับอาหารไทยไม่มบี นั ทึกไว้ในวรรณคดี
สมัยอยุธยา ไม่มขี นบการพรรณนาด้านอาหารการกิน แต่กลับพบอยู่ในบันทึกของ
ชาวต่างชาติท่เี ดินทางเข้ามาค้าขายและเข้ามาเจริญสัมพันธ์ทางการทูตตัง้ แต่สมัย
พระเจ้าทรงธรรมลงมา จากบันทึกดังกล่าวแสดงว่าสยามมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
เพราะเป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ชาวสยามกินข้าวกับปลาเป็ นอาหารหลักพร้อม
น้ าพริกผักสดต่างๆ มีผลไม้มากมาย ในเกาะเมืองอยุธยามีตลาดสดขายของเช้าเย็น
ถึง 61 แห่ง มีรา้ นขายขนมของชาวจีนและแขก
นอกจากนี้ชาวอยุธยายังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีไ่ ม่ฟ่ ุมเฟื อย เหตุ
เพราะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่รอบตัวจึงไม่ใช่สงิ่ ที่ต้องกังวลหรือต้องนามากล่าวถึง
แต่พฤติกรรมเช่นนี้จะเปลีย่ นแปลงไปหลังสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2310
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โดยได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปี
งบประมาณ 2559
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Thai Cuisine during the Ayutthaya Period
Sukanya Sujachaya

Abstract
This article aims to study on records of Thai cuisine in the Ayutthaya
period.
The study found that there is no record of Thai cuisine in the literature
of the Ayutthaya Period; there was no literary convention describing food or
eating. Nevertheless, there are written records of foreigners who came to trade
and establish diplomatic relations with Ayutthaya from the reign of King
SongTham (1620-1628) onwards.
These records state that Siam had an abundance of food thanks to
natural resources. Rice with fish was the main dish, together with chili pastes
(Nam Prik), fresh vegetables and plenty of fruits. On the island on which the
city of Ayutthaya stood, there were 61 fresh markets, which were open from
morning to evening. There were also sweet shops of Chinese and Muslims.



This paper is a part of the research project titled “ Intangible Cutural
Heritage with Regard to Thai Cuisine,” funded by the Department of Cultural
Promotion, Ministry of Culture in 2016.

Professor, Researcher, Center of Thai Studies, Faculty of Liberal Arts,
Mahidol University. e-mail: maemee50@gmail.com
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In addition, the people of Ayutthaya did not have extravagant
consumption habits because they lived in abundance, and so food was not
a concern and was not mentioned. However, this habit changed after the
Burmese-Siamese war in 1767.
Keywords: Thai cuisine; Ayutthaya period; written records of foreigners;
rice with fish; nam prik
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1. บทนา
หากจะศึกษาประวัติศาสตร์สงั คมของคนไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาคงต้ อง
ยอมรับว่าจะหาหลักฐานจากเอกสารไทยได้ยากด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
ก. เอกสารส่วนใหญ่ในหอสมุดหลวงกรุงศรีอยุธยาถูกเผาผลาญไปในคราว
เสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2310 เอกสารทางประวัตศิ าสตร์และวรรณคดีทห่ี ลงเหลือ
มาเป็ นเพียงส่วนน้อยที่ตกค้างอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ เช่น เพชรบุรี นครศรีธรรมราช
เป็ นต้น แต่กไ็ ด้นามารวบรวมซ่อมแซมแต่งเติมใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเฉพาะ
ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 2 เป็ นต้นมา
ข. เอกสารของชาวสยามที่พอจะบัน ทึกภาพสังคมกรุงศรีอยุธยาให้เห็น
อย่างชัดเจนคือ เอกสารเกีย่ วกับกฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายลักษณะวิวาทสมัย
พระเจ้าบรมโกศ กฎมณเฑียรบาล ฯลฯ เอกสารเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี
เช่นพระราชกาหนดเก่า ประกาศพระราชพิธตี รุษ ศิลาจารึกเรื่องบูรณะพระบรมธาตุ
เมืองชัยนาท พ.ศ.2260 ปุณโณวาทคาฉันท์ของพระมหานาคสมัยพระเจ้าบรมโกศ
โคลงพยุหยาตราเพชรพวง ฯลฯ หลักฐานทีเ่ ป็ นวรรณคดีพรรณนาอารมณ์ ได้แก่
โคลงทวาทศมาส โคลงนิราศนครสวรรค์ของพระศรีมโหสถ กาพย์เห่เรือและกาพย์
ห่อโคลงของเจ้าฟ้ ากุ้งสมัยพระเจ้าบรมโกศ ที่เป็ นวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่
โคลงยวนพ่าย โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระนารายณ์ของพระศรีมโหสถ เอกสาร
ดังทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดไม่ได้มจี ุดมุ่งหมายในการบันทึกภาพสังคมโดยตรง ผูอ้ ่านต้อง
สกัดความรูท้ ต่ี ้องการออกมาเอง ซึง่ ก่อนทีจ่ ะสกัดความรูอ้ อกมานัน้ จาเป็ นทีจ่ ะต้อง
เข้าใจวิธกี ารเขียนงานประเภทต่างๆ นัน้ ด้วย ตัวอย่างเช่น งานทีแ่ ต่งขึน้ เป็ นวรรณคดี
ร้อยกรองประเภทวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติมจี ุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องสรรเสริญ
พระเกียรติคุณ ดังนัน้ มุมมองทีแ่ สดงออกจึงเป็ นมุมมองด้านบวกเพียงด้านเดียวหรือ
ภาพสังคมทีส่ ะท้อนผ่านวรรณคดีพรรณนาอารมณ์กเ็ ป็ นภาพสังคมในมุมมองของ
อารมณ์กวีในขณะนัน้ เช่น ทวาทศมาสโคลงดัน้ ในสมัยอยุธยาตอนต้นพรรณนาถึง
บรรยากาศในเดือนอ้ายว่า น้ าจากฝนฟ้ าทีต่ กมาเต็มทุ่งกาลังจะจากไป ในอกของพีก่ ็
ยิง่ แห้งผากเช่นเดียวกัน ดังนี้
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ร่ารักเดือนอ้ายถัน่
ถึงมา แม่ฮา
ฟ้ าจากเจียรกินแหนง
ละห้อย
อกแล้งนอกไนยนา
เลอล่ง
แลท่งธารน้าน้อย
น่านหาย
(ฉันทิชย์ กระแสสินธุ,์ 2512, น. 206)
พีม่ องออกไปทีท่ ุ่งนาเห็นรวงข้าวเหลืองไผ่ผอมสีเหมือนผิวน้อง ชาวบ้าน
เดินไปมาเป็ นหมู่ๆ แต่ในอกพีอ่ ดั อัน้ ด้วยความตรอมใจทีไ่ ม่เห็นน้อง
ท่งนาแลข้าวเรื่อ
รวงหนา
เหลือใฝ่ ผอมนาวรร
นิศน้อง
ชนบทหมู่ไปมา
เหลือแหล่
ยังกระอุอกร้อง
ช่วยตรอม
(ฉันทิชย์ กระแสสินธุ,์ 2512, น. 212)
การจะค้นคว้าว่าอาหารของคนไทยในอดีตมีความเป็ นมาอย่างไรจึงจาเป็ น
ต้องใช้เอกสารทุกอย่างเท่าที่มกี ารบันทึกไว้ และนามาพิจารณาอย่างรอบคอบโดย
จาเป็ นต้องดูบริบทของประวัตศิ าสตร์แต่ละช่วงสมัยประกอบ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าอาหารไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยามี
อะไรบ้าง มีบนั ทึกหลักฐานเกีย่ วกับอาหารไทยไว้อย่างไร โดยสารวจจากเอกสารทีม่ ี
การบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรทัง้ เอกสารภาษาไทยที่เขียนขึน้ โดยคนไทยและ
เอกสารของชาวต่างชาติ

2. อาหารการกิ นของชาวกรุงศรีอยุธยาในเอกสารของชาวสยาม
อาหารทีบ่ นั ทึกไว้ในเอกสารลายลักษณ์ทบ่ี นั ทึกโดยชาวกรุงศรีอยุธยาเท่าที่
ค้นพบได้เป็ นชื่ออาหารในพิธกี รรมทางศาสนาซึง่ มิใช่อาหารไทยมาแต่เดิม ดังปรากฏใน
พระราชพิธสี ารทว่าต้องมีการทาบุญข้าวยาคูและกวนข้าวมธุปายาสหรือข้าวทิพย์
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เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 ได้มพี ระราชวิจารณ์ไว้
ใน หนังสือพระราชพิธสี บิ สองเดือน (2516, น. 216-217) ว่าได้ทรงให้คน้ ทีม่ าจนไปพบ
“ตานานเรื่องข้าวยาคู” ในคัมภีรธ์ รรมบทและคัมภีรม์ โนรถบุรณี ว่า ข้าวยาคูทาจาก
เมล็ดข้าวซึง่ กาลังตัง้ ท้อง ต้มด้วยน้ านมสดล้วน ไม่เจือน้ า เจือเนยใส น้ าผึง้ น้ าตาล
กรวด แต่ใน หนังสือบุพพสิกขาวัณนาทีพ่ ระอมราภิรกั ขิต (เกิด) แต่งและ หนังสือพระ
วินัยคาแปลที่สมเด็จพระวันรัต (ทับ) วัดโสมนัสวิห ารแต่ งได้แปลค าข้าวยาคูว่า
“ข้าวต้ม” ทรงอธิบายว่า ถ้าใช้คาว่า “ยาคู จะต้องเข้าใจว่าเป็ นของหวานทีเ่ จือใบข้าว
สีเขียวๆ เช่น เลี้ยงพระพิธสี ารท” ดังนัน้ เมื่อแปลใช้ในภาษาไทยว่า ข้าวต้ม ก็เหมาะสม
กับทีพ่ ระสงฆ์ไทยจะพอใจฉัน ยังทรงอธิบายอีกว่า ยาคูในพระวินยั ยังมีแปลกออกไปอีก
คือ เจือขิง เจือใบกะเพราและเกลือ จะทาให้รสเค็มๆ ฉุนๆ สรุปได้ว่า ยาคูในพระบาลีมี
สองอย่าง คือ ยาคูเค็มทีเ่ ป็ นข้าวต้มกับยาคูหวานทีเ่ ป็ นข้าวต้มอ่อนเจือน้าตาล ถ้าจะ
เทียบกับข้าวยาคูของไทยก็จะใกล้เคียงกับข้าวยาคูหวาน แต่รสชาติ สีสนั และวิธที า
ต่างกัน
ผูว้ จิ ยั ได้สารวจวรรณคดีนิทานและวรรณคดีการแสดงในสมัยอยุธยาเพื่อหา
ข้อมูลพฤติกรรมการกินอาหาร วิธกี ารกินและอาหารทีค่ นไทยกินก็ไม่พบข้อมูลเหล่านี้
เท่าที่พบมีเพียงวรรณคดีนิทานเรื่อง ลิลติ พระลอ ที่สนั นิษฐานว่าแต่งในราวสมัย
พระรามาธิบดีท่ี 2 ราว พ.ศ.2046 (ชลดา เรืองรักษ์ลิขติ , 2547, น. 179) กล่าวถึง
เหตุการณ์ตอนพระลอลอบไปหาพระเพื่อนพระแพงทีต่ าหนัก สองนางต้อนรับพระลอ
ด้วยผ้าหอมซับพระพักตร์ แล้วส่งพานหมากให้เสวยก่อนทีจ่ ะถวาย “พระกระยาเสวย”
หรือข้าว ซึง่ เป็ นการกล่าวโดยรวม ไม่ได้จาแนกแยกแยะว่ามีอะไรบ้าง
ผ้าต้นตีค่าล้วน
ทองถวาย
ถวายกระแจะจรุงลาย
ลูบไล้
สลาพานมกรราย
รัตนแต่ง ถวายนา
พระกระยาเสวยไท้
อ่อนท้าวผจงถวาย
(ชุมนุมเรือ่ งพระลอ, 2547, น. 95)
วรรณคดีอกี เรื่องหนึ่งเป็ นวรรณคดีพรรณนาอารมณ์ในสมัยอยุธยาตอนปลาย
คือ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศกของเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศร์ (กุ้ง) ท่านได้คร่ าครวญถึง
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นางผูเ้ ป็ นทีร่ กั โดยใช้เวลาโมงยามเป็ นตัวเดินเรื่อง จากคาประพันธ์ตอนหนึ่งทาให้รวู้ ่า
เวลาเสวยอาหารเช้าของเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศร์เป็ นเวลาห้าโมงเช้า ในเวลาสีโ่ มงเช้า
พระชายาต้องมาตระเตรียมดูแลสารับกับข้าวทัง้ คาวและหวานให้พร้อม ดังความว่า
เจ้าพีส่ โ่ี มงเช้า
ดูกบั เข้าแลของหวาน
เสร็จเจ้าเอามากราน
หมอบพัดวีพเ่ี กษมสันต์
สีโ่ มงเช้าเจ้าพีห่ ย้อม ดูการ
เครือ่ งเข้าเล่าของหวาน
แต่งไว้
เสร็จเจ้าเข้ามากราน
กรายแซ่
โบกปั ดพัดวีให้
พีน่ ้สี าราญ
เพลาห้าโมงเช้า
เรียมกิ นเข้าเจ้ามาคัล
ว่องไวใช้สอยขยัน
หานางใดไม่เหมือนเลย
ห้าโมงยามเมื่อเช้า
เชยอร
กินเข้าชมนวลสมร
หมอบเฝ้ า
ว่องไวใช้สอยสอน
นางอื่น
หาสตรีเปรียบเจ้า
ห่อนได้เหมือนเลย
(วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 3, 2545, น. 262)
วรรณคดีเรื่องอื่นๆ นอกนัน้ มิได้กล่าวถึงเรื่องอาหารไทยและการบริโภคไว้
เลย จึงสรุปได้ว่า เรื่องอาหารการกินไม่ได้อยู่ในขนบการพรรณนาของกวีไทยสมัย
อยุธยา

3. อาหารการกิ นของชาวกรุงศรีอยุธยาในเอกสารของชาวต่ างชาติ
ข้อมูลประวัติศาสตร์สงั คมสมัยอยุธยาโดยเฉพาะเรื่องอาหารพบอยู่ใน
บันทึกของชาวต่างชาติทเ่ี ดินทางเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาตัง้ แต่สมัยพระเจ้าทรงธรรม
เป็ นต้นไป ดังจะเรียงไปตามลาดับเวลาเก่าสุดทีไ่ ด้บนั ทึกไปตามลาดับดังนี้
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3.1 จดหมายเหตุของโยสต์ สเคาเต็น
จดหมายเหตุของโยสต์ สเคาเต็น (Joost Schouten) ฉบับภาษาอังกฤษชื่อ
A True Description of the Mighty Kingdoms of Japan and Siam เขี ย นโดย
François Caron and Joost Schouten โยสต์ สเคาเต็นเป็ นผู้จ ัดการบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของฮอลันดาซึง่ ตัง้ สถานีการค้าอยู่ทก่ี รุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าทรงธรรม
ต่อสมัยพระเจ้าปราสาททองเป็ นเวลา 8 ปี ต้นฉบับเดิมบันทึกเป็ นภาษาฮอลันดาใน
พ.ศ.2179 ถือเป็ นเอกสารทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดทีบ่ นั ทึกถึงกรุงศรีอยุธยา ต่อมา ร้อยเอกโรเจอร์
แมนลี (Captain Roger Manley) แปลเป็ นภาษาอังกฤษพิมพ์เผยแพร่ทก่ี รุงลอนดอน
ใน พ.ศ.2206 ฉบับภาษาไทยแปลครัง้ แรกโดยศาสตราจารย์พเิ ศษขจร สุขพานิช ใน
พ.ศ.2503 ให้ช่อื ว่า “จดหมายเหตุของโยส เซาเต็น พ่อค้าชาวฮอลันดาในสมัยพระเจ้า
ทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง” พิมพ์รวมอยู่ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที ่ 76 ต่อมา
แปลเป็ นภาษาไทยโดย สมศรี เอีย่ มธรรม ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
เล่ม 1 (2542)
3.2 บันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟาน ฟลีต
บันทึกประวัตศิ าสตร์อยุธยาของเยเรเมียส ฟานฟลีตหรือทีค่ นไทยเรียกว่า
วันวลิต (Jeremias van Vliet) ฟาน ฟลีตเป็ นหัวหน้าสถานีการค้าฮอลันดาที่กรุงศรี
อยุธยาต่อจากโยสต์ สเคาเต็น เขาได้บนั ทึกเรื่องราวของกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้า
ปราสาททองไว้เป็ นภาษาฮอลันดาในหนังสือ 3 เล่ม ได้แก่
1. Description of the Kingdom of Siam (ค.ศ.1636) กรมศิลปากรนามา
แปลเป็ นภาษาไทยให้ช่อื ว่า พรรณนาเรือ่ งอาณาจักรสยาม
2. Chronicles of the Ayuthian Dynasty (ค.ศ.1640) วนาศรี สามนเสน
แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษของ ดร.เลียวนาร์ด แอนดายา (Dr.Leonard Andaya)
แห่งมหาวิทยาลัยมาลายา พิมพ์ครัง้ แรกโดยสานักพิมพ์มติชน พ.ศ.2523 ให้ช่อื ว่า
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับวันวลิต พ.ศ.2182 (เริงวุฒ ิ มิตรสุรยิ ะ, 2552, น. 79) ต่อมา
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ใน พ.ศ.2554 กรมศิลปากรนาต้นฉบับชื่อ The Short History of the Kings of Siam มา
แปลเป็ นภาษาไทยให้ช่อื ว่า พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับ วัน วลิต พ.ศ.2182
3. The Historical Account of the War of Succession Following the death
of King PraInterajasia, 22nd King of Ayuthian Dynasty (ค.ศ.1640) ซึ่งเมื่อ พ.ศ.2481
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพโปรดให้จดั พิมพ์ขน้ึ จากฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
ของนาย ดับลิว. เอช. มันดี. (W. H. Mundie) ลงในวารสารของสยามสมาคม ส่วนฉบับ
ภาษาไทยที่ขุนวิจติ รมาตราแปลได้ 9 หน้าทรงตัง้ ชื่อว่า จดหมายเหตุวนั วลิต พิมพ์
ครัง้ แรกในงานศพคุณหญิงทิพย์ สุรพันธุ์พสิ ุทธิ ์ เมื่อ พ.ศ.2477 (เริงวุฒิ มิตรสุรยิ ะ,
2542, น. 83) ต่อมากรมศิลปากรได้มอบหมายให้นางนันทา วรเนติ วงศ์ แปลจาก
ต้นฉบับภาษาฝรังเศสเป็
่
นภาษาไทย ตีพิมพ์ครัง้ แรกใน พ.ศ.2508 อยู่ใน ประชุม
พงศาวดารภาคที ่ 79 ชื่อว่า จดหมายเหตุวนั วลิต (ฉบับสมบูรณ์)
ทัง้ 3 เล่มรวมอยู่ในหนังสือชื่อ รวมบันทึกประวัตศิ าสตร์อยุธยาของฟาน ฟลีต
(วัน วลิต) กรมศิลปากรจัดพิมพ์เนื่องในวาระ 400 ปี สัมพันธไมตรีไทย-เนเธอร์แลนด์
เมื่อ พ.ศ.2547 และพิมพ์ครัง้ ที่ 2 ในปี ถดั มา
3.3 จดหมายเหตุลาลูแบร์
ซีมอง เดอ ลาลูแบร์ (Simon de la loubère) เป็ นหัวหน้าคณะทูตฝรังเศส
่
คณะที่สองที่พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 ทรงส่งมาเจริญสัมพันธไมตรีและได้เข้าเฝ้ าสมเด็จ
พระนารายณ์ เขาใช้เวลาอยู่ในประเทศสยามตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน ค.ศ.1687 ถึง
3 มกราคม ค.ศ.1688 และได้เขียนบันทึกความทรงจาส่งให้เมอร์สเิ ออร์ มาร์กสี ์ เดอ
เซนเญอเล (Monsieur le Marquis de Seignelay) เสนาบดีกระทรวงทหารเรือฝรังเศสไว้
่
2 เล่ม ในราว พ.ศ.2230
ฉบับที่แปลเป็ นภาษาไทยเล่มแรกชื่อ พงศาวดารสยามครัง้ กรุงศรีอยุธยา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ
ของ A.P. Gen R.S.S. ชื่อ A New Historical Relation of the Kingdom of Siam
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by Monsieur de la Loubère (แต่ยงั ทรงแปลไม่เสร็จ) พิมพ์เผยแพร่ครัง้ แรกโดยโรงพิมพ์
ปรีดาลัย ใน พ.ศ.2457 ต่อมาพิมพ์โดยองค์การค้าของคุรุสภา
ฉบับทีแ่ ปลได้สมบูรณ์เป็ นฉบับของสันต์ ท. โกมลบุตร แปลจากต้นฉบับ
ภาษาฝรังเศส
่
ชื่อ Du Royaume de Siam พิมพ์จาหน่ ายที่กรุงอัมสเตอร์ด ัม ค.ศ.
1714 ให้ช่อื ว่า จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม พิมพ์ครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ.2510
จดหมายเหตุของลาลูแบร์ เป็ นงานเขียนทีใ่ ห้ภาพประวัตศิ าสตร์สงั คมอยุธยา
ได้รอบด้านมากทีส่ ุดทัง้ ธรรมชาติ ชีวติ ความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมแทบทุกด้านของ
ชาวสยาม โดยเฉพาะในบทที่ 4 ทีว่ ่าด้วยสารับอาหารของชาวสยาม

ภาพที1่ . บทว่าด้วยอาหารชาวสยามในหนังสือ Du Royaume de Siam
ของลาลูแบร์
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ภาพที ่ 2. ผลไม้ทช่ี าวสยามปลูกและบริโภคในหนังสือ Du Royaume de Siam
ของลาลูแบร์
3.4 หนังสือ ซาฟิ นะ อิ สุไลมาน หรือ สาเภากษัตริยส์ ุลยั มาน
หนังสือ ซาฟินะ อิสไุ ลมาน หรือ สาเภากษัตริยส์ ลุ ยั มาน (The Ship of Sulaiman)
เขียนโดย อิบน์ มูฮมั เหม็ด อิบราฮิม อาลักษณ์ของคณะราชทูตซึง่ ชาห์สุลยั มาน แห่ง
ราชวงศ์เศาะฟะวียะฮุ กษัตริย์เปอร์เชีย (อิหร่าน) ส่งมาเจริญสัมพันธไมตรีกบั พระ
นารายณ์ ใน พ.ศ.2228 ต้นฉบับเดิมเป็ นภาษาเปอร์เชีย ดิเรก กุลศิรสิ วัสดิแปลเป็
น
์
ภาษาไทยเป็ นบางตอนลงใน วารสารภาษาและหนังสือ ใน พ.ศ.2516 ต่อมาได้แปล
ให้มู ลนิ ธิโครงการต าราสังคมศาสตร์พิมพ์เป็ นเอกสารอัดส าเนา ใน พ.ศ.2525
สานักพิมพ์มติชนนามาพิมพ์ใหม่ ใน พ.ศ.2545 ให้ช่อื ว่า สาเภากษัตริย์สุลยั มาน
บันทึกของคณะทูตเปอร์เชียเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา
ในหนังสือเล่มนี้ราชทูตเปอร์เชียเรียกกรุงศรีอยุธยาว่า ซะ ฮุรน์ าว์ (ShahrNav)
แปลว่า เมืองทีม่ คี ลองมาก สมเด็จพระนารายณ์ได้เสด็จออกรับราชทูตที่พระราชวัง
เมืองลพบุรแี ละได้พระราชทานเลีย้ งอาหารแก่คณะทูตด้วย
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3.5 หนังสือ Histoire du Royaume de Siam ของนายฟรังซัวส์ อังรี ตุรแปง
หนังสือ Histoire du Royaumme de Siam ของนายฟรังซัวส์ อังรี ตุ รแปง
(François Henri Turpin) ชาวฝรังเศส
่ พิมพ์เป็ นภาษาฝรังเศสครั
่
ง้ แรก ใน พ.ศ.2314
(ค.ศ.1771) ตุรแปงรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสยามในด้านต่างๆ จากข้อมูลที่ได้รบั
จากพระสังฆราชแห่งตราบากา ประมุขมิซซังกรุงสยามในสมัยอยุธยาตอนปลายและ
จากมิชชันนารีคนอื่นๆ ฉบับทีแ่ ปลเป็ นภาษาไทยมี 2 เล่ม เล่มแรก พิมพ์เผยแพร่ครัง้
แรกเมื่อ พ.ศ.2522 ชื่อว่า ประวัตศิ าสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาฉบับตุรแปง เล่มที่ 2
ชื่อว่า ประวัตศิ าสตร์แห่งพระราชอาณาจักรสยาม พิมพ์เมื่อ พ.ศ.2530

4. ทัศนะชาวต่างชาติ ที่มีต่อวัฒนธรรมอาหารการกิ น
ของชาวกรุงศรีอยุธยา
ผูว้ จิ ยั ประมวลสรุปทัศนคติทช่ี าวต่างชาติมตี ่อกรุงศรีอยุธยาโดยยกข้อเขียน
มาแสดงไว้ ดังนี้
ก. กรุงศรีอยุธยาตัง้ อยู่ในสภาพภูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะสม อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติ
แม่น้าทีช่ าวสยามเรียกกันว่าแม่น้านัน้ หมายถึงแม่ของ
น้ า เป็ นแม่น้ าที่กว้างใหญ่และยาวมาก ...เมื่อถึงฤดูน้ าหลาก
น้ าจะไหลล้นฝั ง่ ทุกปี ในปี หนึ่งๆ ในบริเวณทีร่ าบจะมีน้ านอง
ถึง 5-6 เดือน เป็ นผลให้พ้นื ดินมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง
เหมาะแก่การปลูกข้าวทัง้ ชะล้างสิง่ โสโครกต่างๆ ซึง่ อาจทาให้
เกิดโรคติดต่อหมดไป...พื้นดินทัวไปอุ
่ ดมสมบูรณ์ แต่บริเวณ
ที่มพี ลเมืองอยู่หนาแน่ นมักจะอยู่รมิ แม่น้ าและบริเวณที่ราบ
ในเมืองมีเมืองต่ างๆ หลายเมือง สถานที่ๆ เป็ นตลาดและ
หมู่บา้ นมากมาย
(สเคาเต็น, 2542, น. 259-260)
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ข. กรุงศรีอยุธยางดงามและมังคั
่ ง่ เป็ นศูนย์กลางการค้าขายในดินแดนแถบนี้
ชาวต่างชาติบนั ทึกว่าปราสาทราชวังของกรุงศรีอยุธยาทาด้วยทอง พระมหากษัตริยม์ ี
เรือสาเภาค้าขายและเป็ นผูส้ ง่ ข้าวไปขาย
ส่วนพระราชวังก็ก่ อสร้างขึ้นอย่ างวิจิตรบรรจงและ
ใหญ่โตรโหฐานมาก ปราสาทราชมนเทียรมียอดซึง่ เลื่อมระยับ
ไปด้วยทองแลดูประดุจเมืองเล็กๆ อีกเมืองหนึ่งตัง้ อยู่บนฝั ง่
แม่น้ าซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั คุน้ เคยของชาวต่างชาติว่าเป็ นเมืองทีอ่ ุดม
สมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายชนิดที่มาจาก
ดินแดนต่างๆ ไม่เคยมีปรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้านาย
พระองค์ใดในหมู่เกาะอินดีสทัง้ หมดจะมีพระนครงดงามดังเช่น
กรุงศรีอยุธยานี้เลย
(สเคาเต็น, 2542, น. 259-260)
ข้ า วสารเป็ นสิ น ค้ า ส าคัญ ส่ ง ไปขายยัง ประเทศข้ า งเคี ย งปี ละมากๆ
พระมหากษัตริย์เองเป็ นพ่อค้าคนสาคัญ พระองค์มเี รือสาเภาและมีทุนรอนที่จะส่ง
สินค้าไปยังอินเดียและจีน
ค. ชาวสยามมีอาหารอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ทาสวนผลไม้
ในหัวเมืองใหญ่ๆ ชาวสยามเลี้ยงชีพด้วยการค้าขาย
หรือรับราชการ หรือท าการประมง ส่ วนพวกชาวนาซึ่งมี
จานวนมากมักเป็ นพวกหาเลีย้ งชีพด้วยการไถนาและปลูกพืช
นานาชนิด แต่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว ซึ่งมีปลูกกันมากหลายใน
ประเทศนี้ บางคนหาเลีย้ งชีพทางทาสวนผลไม้โดยเฉพาะสวน
มะพร้าวและสวนเงาะซึง่ นิยมปลูกกันมาก บางคนเลีย้ งม้า วัว
หมู แพะ ห่าน นกยูง เป็ ด ไก่ นกพิราบและสัตว์อ่นื ๆ อาหาร
ทุกชนิดจึงถูกมาก และยังมีเหลือที่จะส่งไปขายยังหัวเมือง
ข้างเคียงด้วย
(สเคาเต็น, 2542, น. 278)
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นอกจากประเทศสยามจะมีความอุดมสมบูรณ์ และมี
อาหารอย่างล้นเหลือ... ประชาชนสามารถยังชีพตนเองด้วย
สิง่ ของและผลไม้ในประเทศของตนเองได้... พวกเขาสามารถ
อยู่ได้อย่างดียงิ่ โดยไม่ตอ้ งอาศัยผลิตผลของประเทศอื่น
(ฟาน ฟลีต, 2547, น. 142)
ข้าวและปลาเค็มปลาแห้งในกรุงสยามราคาถูกอย่าง
เหลือหลาย...เพราะฉะนัน้ ชนชาติน้ไี ม่ตอ้ งห่วงถึงช่องทางหากิน
ปล่อยตัวเกียจคร้าน ทุกบ้านช่องกึกก้องไปด้วยเสียงร้องเพลง
และเสียงชื่นชมโสมนัส ซึง่ เราจะไม่ได้ยนิ ในชนชาติอ่นื
(ตุรแปง, 2522, น. 41)
ง. อาหารในชีวติ ประจาวันของชาวสยามไม่ฟ่ ุมเฟื อย อาหารคาวมีแต่ข้าว
ปลาและผัก ไม่ นิ ยมบริโภคเนื้ อสัตว์ อ่ืน ส่ วนอาหารหวานส่ ว นใหญ่ เป็ น ผลไม้
เครื่องดื่มเป็ นเพียงน้ าธรรมดา แต่ หากเป็ นงานเลี้ยงจะรับประทานอาหารอย่ าง
ฟุ่มเฟื อยและมีสรุ าเมรัยเพิม่ เติม
อาหารของชาวสยามไม่ ฟ่ ุ มเฟื อยและมี น้ อยสิ่ ง
ตามปกติมขี า้ ว ปลาและผัก ส่วนเครื่องดื่มตามปกตินนั ้ เขาดื่ม
แต่น้ าธรรมดาอย่างเดียว แต่ในวันหยุดชาวสยามกินอาหาร
กันอย่างฟุ่มเฟื อยและชาวบ้านก็ด่มื สุราอย่างเมามายด้วย
(สเคาเต็น, 2542, น. 276)
พวกเขาไม่ ฟ่ ุ มเฟื อยในเรื่องอาหารการกิน แต่ ม ัก
รับประทานข้าวธรรมดาๆ ปลาแห้ง ปลาสดและปลาเค็ม
กับ ผัก ในส่ ว นของน้ า จิ้ ม และของหวานนั ้น พวกเขา
รับประทานปลาจ่อม (bladsjan) (กุ้ง ปู หอย และปลา ปรุง
ด้ วยพริ กไทยและเกลื อ) น้ าปลาพริ ก (fish and pepper
sauce) ซึง่ มีกลิน่ เหม็นมาก แต่พวกเขาเห็นว่าอร่อย พวกเขา
ไม่มคี วามรูเ้ รื่องขนม หรืออาหารโอชะอื่นๆ เครื่องดื่มของพวก
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เขามักเป็ นน้ าธรรมดาหรือน้ ามะพร้าว อย่างไรก็ตาม ระหว่าง
ไม่กป่ี ี มานี้ มีพฤติกรรมการดื่มน้ าตาลเมาเพิม่ ขึน้ ในหมู่ชนทุก
ชัน้ เพราะเอาอย่างจากการที่พระเจ้าแผ่นดินเสวยน้ าจัณฑ์
มาก ครัน้ ถึงเวลาเย็นทัง้ สามัญชนและชนชัน้ สูงก็มกั ดื่มและหา
อาหารใส่ ท้อง แต่ หลังอาหารค่ าพวกเขาไม่ ด่ืม เหล้า ใดๆ
เพราะถือว่าเป็ นบาป เพราะข้าวถือว่าเป็ นสิ่งศักดิส์ ิทธิ ์ แต่
ในช่วงงานเทศกาลพวกเขารับประทานและดื่มอย่างฟุ่ มเฟื อย
คนรวยจัดเลี้ยงแขกเหรื่อด้วยอาหารดีๆ แต่ ขนมที่ ทาด้วย
น้ า ตาลและขนมทอดในน้ า มัน มะพร้ า วนั ้น ไม่ ดี เ ลย
นอกจากนี้ยงั มีผลไม้พื้นเมืองทุกชนิด และของหวานของ
จีน และเหล้าจากการต้มกลันซึ
่ ่งแรงแต่ไม่อร่อย คนธรรมดา
สามัญเลีย้ งมิตรสหายด้วยอาหารธรรมดาๆ ยาสูบ หมาก และ
ผลไม้ แต่พวกเขาดื่มน้าตาลหรือสุรามากจนเมาแปร๋ทเี ดียว
(ฟาน ฟลีต, 2547, น. 129-130)
ชาวสยามบริโภคอาหารน้ อย และอาหารของเขาคือ
อะไรบ้าง สารับกับข้าวของชาวสยามนัน้ ไม่สจู้ ะฟุ่มเฟื อยนัก
ทีพ่ วกเราบริโภคอาหารกันน้อยในฤดูรอ้ นกว่าในฤดูหนาวนัน้
ชาวสยามยังบริโภคอาหารน้อยกว่าพวกเราลงไปเสียอีก เนื่อง
ด้วยมีฤดูร้อนติดต่อกันอยู่ตลอดกาลนัน่ เอง อาหารหลักของ
เขาคือข้าวกับปลา ท้องทะเลได้ให้หอยนางรมตัวเล็กๆ มี
รสชาติดมี าก แล้วก็เต่าขนาดย่อมเนื้อรสดี กุ้งทุกขนาด และ
ปลาเนื้อดีอกี เป็ นอันมาก ซึง่ พวกเราไม่ทราบว่าเป็ นพันธุ์อะไร
แม่น้าลาคลองก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลา ส่วนใหญ่เป็ นปลาไหล
ตัวงามๆ แต่ชาวสยามไม่สจู้ ะนิยมบริโภคปลาสดนัก
(ลาลูแบร์, 2548, น. 119)
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การกินอยู่ง่ายเป็ นคุณธรรมทีเ่ กิดเพราะดินฟ้ าอากาศ
และเนื่องจากธรรมชาติไม่ให้ชาวสยามมีความต้องการมาก
จึงนับได้ว่าชาวสยามเป็ นคนร่ ารวยในท่ามกลางความขัดสน
หรืออย่างน้อยในการไม่มสี งิ่ ทีค่ วามคิดบอกว่าเราต้องการ
(ตุรแปง, 2522, น. 41)
จ. น้าพริกเป็ นอาหารสาคัญชนิดเดียวทีร่ ะบุเครื่องปรุงแต่เนื่องจากความไม่
คุน้ เคยจึงให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถูกต้อง
น้ าจิม้ ของพวกเขานัน้ ทากันอย่างง่ายๆ ใช้น้านิดหน่อย
กับเครื่องเทศหัวกระเทียม หัวหอมกับผักลางชนิดทีม่ กี ลิน่ ดี
เช่น กะเพรา พวกเขาชอบบริโภคน้ าจิม้ เหลวชนิดหนึ่งคล้าย
กับ มัสตาร์ ด ประกอบด้ ว ยกุ้ ง เคยเน่ า เพราะหมักไม่ ได้ท่ี
เรียกว่า กะปี (capi) มีผใู้ ห้ มร.เซเบเร่ต์มาหลายกระปุก ซึง่ ก็
ไม่มกี ลิน่ เหม็นจัดนัก
(ลาลูแบร์, 2548, น. 121)
ฉ. อาหารทีใ่ ช้รบั แขกเมืองตามทีบ่ นั ทึกไว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
มิใช่อาหารไทย มีอาหารจีน อาหารแขก หรืออาหารยุโรปตามแต่เชือ้ ชาติของผู้เป็ น
แขกเมือง ภาชนะทีใ่ ช้ใส่อาหารในงานเลีย้ งตลอดจนพิธกี ารเลีย้ งได้ดดั แปลงให้เข้ากับ
ขนบธรรมเนียมของชาตินนั ้ ๆ
มองซิเออร์ เซเบเร็ต ราชทูตฝรังเศสบั
่
นทึกว่า “อาหาร
ทีร่ บั ประทานนัน้ ได้เลีย้ งอย่างยุโรป แต่นอกจากอาหารยุโรป
แล้ว ยังมีกบั เข้าจีนมาวางบนโต๊ ะกว่า 80 สิง่ ซึ่งดูเป็ นของ
แปลกปลาดอย่างทีส่ ดุ ”
(ประชุมพงศาวดารเล่ม 28, 2511, น. 9)
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ลาลูแบร์บนั ทึกว่า “กับข้าวมากกว่า 30 ชนิด ทีป่ รุงตาม
ตารับจีน ซึง่ เขานามาตัง้ เลีย้ งพวกเราทีก่ รุงสยาม (กรุงศรีอยุธยา)
นัน้ ข้าพเจ้าไม่อาจทีจ่ ะบริโภคได้สกั อย่างเดียว”
(ลาลูแบร์, 2548, น. 125)
ชาม จาน เครื่องโต๊ะอาหารที่เราได้เห็นในพระราชวัง
ในการบริโภคอาหารทุกครัง้ ที่เราได้รบั พระราชทานเลี้ยงใน
พระบรมมหาราชวังนัน้ เราได้เห็นจานเงินจานวนมากพอใช้ได้
โดยเฉพาะถาดใหญ่ กลมและก้นลึก มีขอบสูงขึน้ มาราวหนึ่ง
นิ้วฟุ ต ในถาดนี้ เขาวางโถใหญ่กลมขนาดผ่าศูนย์กลางหนึ่ง
นิ้วฟุตครึง่ ไว้หลายใบ โถใบนี้มฝี าปิ ดและมีเท้าเชิงได้ขนาดกับ
ส่วนสัดของมัน ในโถเหล่านี้แลทีเ่ ขาใส่ขา้ วให้เราบริโภค ส่วน
จานใส่ผลไม้นัน้ เป็ นจานทองคา กล่าวกันว่าเป็ นจานทีจ่ ดั ทา
ขึน้ เป็ นเฉพาะพิเศษเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้ากรุ งสยามโปรด
พระราชทานเลีย้ งแก่ มร.เดอะโชมองต์และเป็ นความจริงทีว่ ่า
พระมหากษัตริย์พระองค์น้ีมิได้เสวยพระกระยาหารในจาน
แบนเลย เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระมหากษัตริย์ ชาวสยาม
นิยมใช้ภาชนะทรงสูงตัง้ เครื่องต้นถวาย และภาชนะทีใ่ ช้เป็ น
ปกติในการเสวยนัน้ ก็เป็ นเครื่องกระเบือ้ ง มิได้ใช้ภาชนะทองคา
หรือเงินดังอย่างธรรมเนียมทัวไปที
่ ก่ ระทากันอยู่ในราชสานัก
ทัง้ หลาย ทางภาคพืน้ อาเซียและแม้ทก่ี รุงคอนสแตนตินอเปิ ล
(ลาลูแบร์, 2548, น. 118)
ภาชนะใส่อาหารที่ลาลูแบร์บรรยายข้างต้ นแสดงว่ าจานแบนที่ท าด้วย
เครื่องเงินพระราชทานให้แขกชาวยุโรปใช้ให้เหมาะแก่อาหารแบบยุโรปทีต่ ้องใช้มดี
ตัดเนื้อสัตว์
นายอิบราฮิมเบก หัวหน้าราชทูตอิหร่านจากราชสานักพระเจ้าสุไลมาน ได้
บันทึกว่า
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อาหารไทยนี้...ไม่ เหมือนอาหารที่เหมาะสมส าหรับ
การบริโภคธรรมดาสามัญ คนไทยนัน้ ไม่รจู้ กั วิธที าอาหาร วิธี
รับประทานอาหาร หรือแม้แต่วธิ นี งโต๊
ั ่ ะทีถ่ ูกต้อง
(ดิเรก กุลศิรสิ วัสดิ,์ 2525, น. 218)
พระเจ้าแผ่นดินไทยนัน้ เมื่อตอนกาลังเติบโตอยู่ใน
นครศรีอยุธยา ได้เคยไปมาหาสู่กบั กลุ่มแขกอิหร่านที่พานัก
อยู่ในกรุง จึงนิยมชอบอาหารแขก และนานๆ ครัง้ เมื่อทรงนึก
อยากขึน้ มา ก็จะเสวยพระกระยาหารแบบพวกเรา พระองค์จงึ
ได้ทรงน าพ่ อครัวคนหนึ่ งมาจากประเทศอินเดีย มีหน้ าที่
ทาอาหารแขกถวายพระเจ้าแผ่นดิน ในคืนที่มกี ารเลี้ยงคณะ
ราชทูตนัน้ พระเจ้ากรุ งสยามมิได้เสด็จมาร่ วมด้วยเพราะ
พระองค์มไิ ด้รบั การฝึ กฝนในมารยาทการกินเลีย้ งแบบของเรา
หรือในการปฏิบตั ิท่ถี ูกต้องตามหลักสังคม พิธีรีตองในการ
เลี้ย งวัน นั น้ ตกเป็ นหน้ า ที่ข องผู้ ร ับ ใช้ ซ่ึง เป็ นชาวอิห ร่ าน
ด้วยกัน...
...เมื่อพวกเราเข้าไปในพระราชวัง ก็เห็นว่ามีหมอนฟูกใหญ่
น้ อยตัง้ อยู่เรียงราย เราทัง้ หมดจึงนั ง่ ลงและได้ด่ืมน้ า จาก
คนโทติดท่อทาด้วยทองซึง่ ได้นามาจากห้องเก็บของของพระ
เจ้าแผ่นดินเอง ใส่ไว้ในถาดทองค า มีกระโถนสาหรับบ้วน
น้ าลาย ฝาปิ ดและคีมคู่หนึ่ง คนอื่นในคณะราชทูตได้เครื่อง
รองอาหารที่ทาด้วยเงิน บนโต๊ะกลางมีเตาเผาไม้ ขวดน้ าอบ
และถุ งฮัชชิช (กัญชา) รวมทัง้ น้ าดื่มโรยกุหลาบหลายขวด
หลังจากพวกเราดื่มน้าชากาแฟกันแล้วคนใช้กน็ าอาหารมาตัง้
มีชามถ้วยขนาดใหญ่หลายใบ สาหรับใส่ขนั เงินขนาด
เล็กซึ่งเต็มไปด้วยอาหารเช่น มันสาปะหลัง ของหวาน ของ
ดอง ขิงดอง ข้าวบดใส่นมและน้ าตาล (ข้าวเหนียว) นมร้อน ส้ม
อ้อยและน้าหวาน แทนทีจ่ ะยกมาให้เราทีละชาม คนไทยยกมา
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ให้ ที ล ะ 2-3 ชามต่ อ คน หลัง จากนั ้น ก็ น ามาให้ พ วกเรา
รับประทานอีก 50 กว่าถาด...
อาหารที่ใส่ชามแก้วนัน้ มีจานรองและมีฝาปิ ดมิดชิด
เพราะอากาศแถวนัน้ ร้อนอบอ้าว จึงเป็ นประเพณีของไทยทีจ่ ะ
ตัง้ หม้ออาหารร้อนไว้ไกลแขกและตักมาให้ทลี ะชาม เมื่อเรา
รับประทานกันจนอิม่ หนาสาราญและคนใช้ยกอาหารออกไป
หมดแล้ว เสมียนในคณะราชทูตจึงสวดมนต์ชมบูชาพระเจ้าผูม้ ี
พระคุณทีแ่ ท้จริงแล้วจึงภาวนาให้แก่พระเจ้ากรุงสยาม
ข้าราชการของพระเจ้ากรุ งสยามที่ร่ วมรับประทาน
อาหารกับเรานัน่ คือเสนาบดีฮาจิ ฮาซัน อาลี ยามทหารแขก
สองคน หมอ เสมียน และเลขานุ การ มีคนไทยอยู่ในกลุ่ ม
เหมือนกัน แต่คนทีร่ บั ใช้พวกเราทัง้ หมดนัน้ เป็ นแขกอิหร่าน
(วิบลู วิจติ รวาทการ, 2544, น. 220)
จากบันทึกของราชทูตอิหร่านทาให้เห็นธรรมเนียมการกิ นอาหารแบบ
เปอร์เชีย (อิหร่าน) ทีต่ ้องนัง่ บนเก้าอีห้ รือเบาะเตี้ยๆ มีโต๊ะเตี้ยๆ วางอาหาร และใช้
ถ้วยชามมากมายในการใส่อาหารที่จดั มาเป็ นสารับ ไม่มรี ายการอาหารไทยในงาน
เลีย้ งราชทูต มีแต่อาหารจีนและอาหารของชาตินัน้ ๆ ซึง่ แสดงถึงความเอาใจใส่ของ
เจ้าภาพที่พยายามสรรหาอาหารตามธรรมเนียมของชาตินัน้ ๆ มาเลี้ยง และแม้ว่า
คณะทูตจะระบุว่าสมเด็จพระนารายณ์โปรดอาหารแขก มีพ่อครัวเป็ นแขกอินเดีย แต่
ก็ไม่มหี ลักฐานว่าอาหารแขกแบบใดทีโ่ ปรด เป็ นไปได้ว่าราชสานักไทยตัง้ แต่สมัยสมเด็จ
พระนารายณ์คงจะคุน้ เคยกับอาหารแขกแล้ว
ช. ในบันทึกต่างๆ ไม่มรี ายละเอียดพระกระยาหารของพระเจ้าแผ่นดินกรุง
ศรีอยุธยาเพราะมิได้มธี รรมเนียมให้ร่วมโต๊ะเสวย มีบนั ทึกเพียงแค่ว่าเป็ นของโอชารส
แต่ขอ้ ความดังกล่าวกลับสะท้อนว่าตามจารีตเดิมนัน้ เจ้านายเสวยเครื่องดื่มได้เฉพาะ
น้าและน้ามะพร้าว น้าจัณฑ์เป็ นของต้องห้าม แต่ต่อมาจารีตนี้เริม่ เสื่อมลง ดังปรากฏ
ในบันทึกของฟาน ฟลีตและลาลูแบร์ทส่ี อดคล้องกันว่า
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พระองค์เสวยพระกระยาหารอันโอชารส ทรงดื่มแต่น้ า
บริสุทธิห์ รือน้ ามะพร้าวอ่อน ส่วนน้ าจัณฑ์หรือเครื่องมึนเมา
อื่นๆ นัน้ เป็ นของทีต่ ้องห้ามอย่างกวดขันทัง้ ทางโลกและทาง
ธรรม เจ้านายหรือข้าราชการถ้าเสวยหรือเสพย่อมเป็ นเครื่อง
เย้ยหยันของชนทัวไป
่
(ลาลูแบร์, 2548, น. 261)
ซ. ความมังคั
่ งและความอุ
่
ดมสมบูรณ์ดว้ ยอาหารการกินของชาวกรุงศรีอยุธยา
ดังที่ชาวต่ างชาติบ ันทึกไว้ย ังปรากฏเป็ นที่ประจักษ์ ในตอนที่ว่ าด้วยภูมิ สถาน
พระนครศรีอยุธยา ในหนังสือ คาให้การขุนหลวงหาวัด และ คาให้การชาวกรุงเก่า ซึง่
เป็ นพงศาวดารทีแ่ ปลมาจากภาษามอญและภาษาพม่า
ในต้นฉบับ คาให้การขุนหลวงหาวัด (2547, น. 171) ตอนต้นกล่าวถึงกรุงศรี
อยุธยาว่า
พวกพาณิชยนานาประเทศทราบเหตุว่ากรุงศรีอยุธยา
ผาสุกสมบูรณ์ดว้ ยสินค้าอุดมดี พวกพาณิชยก็แตกตื่นกันเข้า
มาถวายบรรณาการ ขอพระราชทานพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
ค้าขายในพระมหานครเปนอันมากจะนับคณนามิได้
หนังสือดังกล่าว (2547, น. 190-193) ยังบันทึกว่า ในบริเวณเกาะเมืองมี
ตลาดสดขายของเช้าเย็นถึง 61 แห่ง นอกจากตลาดผลไม้แล้วยังได้ขอ้ มูลย่านทีข่ าย
ขนมและรายชื่อขนมในสมัยนัน้
อนึ่งในกาแพงพระนครกรุงศรีอยุธยานัน้ มีตาบลย่าน
ร้านตลาดขายของต่างๆ เปนตลาดของสดเช้าเย็น และตลาด
ร้านชาประจาของแห้งทีร่ า้ นบ้างรวม 61 ตลาด...
ตลาดร้านชาหุงเข้าต้มแกงขายคนจรไปมาและคนทา
ราชการและมีของสดขายข้าวเย็นในย่านนี้ช่อื ตลาดหน้ าวัง
ตรา 1...ย่านถนนบ้านมะพร้าวมีรา้ นขายมะพร้าวห้าวปอกและ
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มะพร้าวอ่ อน มะพร้าวเผาและเปลือกมะพร้าว ชื่อตลาดป่ า
มะพร้าว 1
...ถนนย่านป่ าขนม ชาวบ้านย่านนัน้ ทาขนมขายและนัง่ ร้าน
ขายขนมชะมดกงเกวียนสามเกลอหิ นฝนทอง ขนมกรุบ
ขนมภิ มถัว่ ขนมสัมปั นนี และขนมแห้งต่างๆ ชื่อตลาดป่ า
ขนม 1
...ย่านป่ าถ่านมีรา้ นตลาดของสรรพผลไม้ส้มกล้วยของสวนใน
และสวนนอกต่างๆ และมีร้านขายของสดเช้าเย็น ชื่อตลาด
ป่ าถ่าน 1
...ถนนย่านขนมจีนมีรา้ นโรงจีนทาขนมเปี ย ขนมโก๋ เครื่อง
จันอับ ขนมจีนแห้งขายเป็ นร้านชาชื่อ ตลาดขนมจีน 1
...ถนนย่านในไก่เชิงสะพานประตูจนี ไปถึงเชิงสะพานประตูใน
ไก่เปนตลาดใหญ่ มีตึกกว้านร้านจีนตัง้ ตึกทัง้ สองฟากถนน
หลวง จีนไทยนังร้
่ านขายของ สรรพสิง่ ของเครื่องสาเภาเครื่อง
ทองเหลือง ทองขาว กระเบือ้ ง ถ้วยโถ ชาม... และสรรพเครื่อง
มาแต่เมืองจีน... วางรายในร้านขายทีท่ อ้ งตลาด มีของสดขาย
เช้าเย็น สุกร เป็ ด ไก่ ปลาทะเลและปลาน้ าจืดปูหอยต่ างๆ
หลายอย่ างหลายพรรณ เปนตลาดใหญ่ ยวดยิ่งในกรุ ง ชื่อ
ตลาดใหญ่ท้ายพระนครอยู่ย่านในไก่ 1
...ถนนย่านสามม้าตัง้ แต่เชิงสะพานในไก่ตะวันออกไปจดถึง
หัวมุมพระนครทีช่ ่อื ตาบลหัวสาระภานัน้ จีนตัง้ โรงทาเครือ่ ง
จันอับและขนมแห้งจีนต่างๆ หลายชนิดหลายอย่าง...

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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ภาพที ่ 3. ย่านขนมจีนและย่านในไก่ แหล่งขายขนมในเกาะเมืองอยุธยาในอดีต
(ดัดแปลงจากหม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล และคนอื่นๆ, 2551)
นอกจากนี้กย็ งั มีตลาดน้ า ตลาดบกรอบกรุง ริมแม่น้ าสองฟากฝั ง่ มีหมู่บา้ น
ราษฎรทาของต่างๆ และประกอบการค้าขายปะปนกัน เช่น บ้านหม้อปั ้นหม้อเข้า
หม้อแกงใหญ่เล็กและกระทะ เตาขนมครกขนมเบื้อง การขายสินค้าต่างๆ เหล่านี้
แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของกรุงศรีอยุธยาได้เป็ นอย่างดี
ฌ. ความสุขสมบูรณ์และความมังคั
่ งยั
่ งปรากฏในความทรงจาของชาวกรุง
ศรีอยุธยาทีย่ งั คงมีชวี ติ มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็ นความทรงจาอัน
แสนหวานและขมขืน่ เมื่อหวนราลึกถึงอดีตอันรุ่งเรืองดังปรากฏใน เพลงยาวเรือ่ งตีเมือง
พม่า ของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท สมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ดังความว่า
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๏ ประกอบด้วยโภชนากระยาหาร
ทุกถิ น่ ฐานบริบูรณ์ หนักหนา
อยู่เย็นเป็ นสุขทุกทิวา
เช้าคา่ อัตราทัง้ ราตรี
ประหนึง่ ว่าจะไม่มคี า่ คืน
รวยรืน่ เป็ นสุขเกษมศรี
ไม่เห็นเช่นว่าจะเป็ นถึงเพียงนี้
มาเยินยับอัปรียศ์ รีศกั ดิค์ ลาย
(พระบวรราชนิพนธ์ เล่ม 1, 2545, น. 25)

5. ความหิ วโหย อดอยากจากสงครามเสียกรุงฯ พ.ศ.2310:
วิ กฤตฝังใจในประวัติศาสตร์ของชาวสยาม
หลังเสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ.2310 ชาวสยามได้เผชิญกับความอดอยาก
อย่างทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะความอดอยากไม่ได้มเี ฉพาะในเมืองหลวงแต่ได้ลาม
ไปตลอดหัวเมืองใหญ่ ปรากฏใน พระราชพงศาวดารสมัยกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ
(เจิม) และบันทึกของบาทหลวงตาชาร์ดทีถ่ ูกพม่าจับไปเป็ นเชลย พระราชพงศาวดาร
บันทึกว่าพระยาตากไปชลบุรี ไปพบนายทองอยู่ นกเล็ก หลังจากปราบและสังสอน
่
แล้วได้ให้นายทองอยู่ดแู ลเมืองชลบุรตี ่อไป
พระราชทานเงินตราสาหรับสงเคราะห์แก่พราหมณา
ประชาราษฎร์ผยู้ ากไร้เข็ญใจซึง่ ขัดสนด้วยข้าวปลาอาหาร
(พระราชพงศาวดารสมัยกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),
2551, น. 481)
...พระราชทานเงินตราอาหารแก่สปั เหร่อให้คน้ ซากศพ
อันอดอยากอาหารตายนัน้ เผาเสีย แล้วพระราชทานบังสุกุล
ทานแลพระราชทานเงินตราอาหารแก่ยาจกวณิพกในเมือง
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ชลบุรเี ป็ นอันมาก แล้วอุทศิ กัลปนาพระราชทานกุศลให้แก่หมู่
เปรตไปในปรโลกนัน้
(พระราชพงศาวดารสมัยกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),
2551, น. 482)
หลังจากขับไล่พม่าออกจากค่ายโพสามต้นแล้ว ได้เสด็จฯ ไปทีพ่ ระราชวัง
หลวงพระนครศรีอยุธยา พงศาวดารบันทึกว่าได้ทอดพระเนตรเห็นซากศพและฝูงชน
ทีร่ อดตายมีร่างกายเหมือนซากศพจนอยากเสด็จกลับเมืองจันทบุรี
จุลศักราช 1130 ปี ชวด สัมฤทธิศก ทอดพระเนตรเห็น
อัฏฐิกเรวฬะคนทัง้ ปวงอันถึงพิบตั ชิ พี ตายด้วยทุพภิกขะโจระ
โรคะ สุมกองอยู่ดุจหนึ่งภูเขา แลเห็นประชาชนซึ่งลาบาก
อดอยากอาหารมีรปู ร่างดุจหนึ่งเปรตปี ศาจพึงเกลียด ทรงพระ
สังเวชประดุจมีพระทัยเหนื่อยหน่ ายในราชสมบัติจะเสด็จไป
เมืองจันทะบูรจึงสมณพราหมณาจารย์เสนาบดีประชาราษฎร
ชวนกันกราบทูลอาราธนาวิงวอน สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หวั
พระบรมหน่อพุทธางกูร... จึงเสด็จยับยัง้ อยู่...
จาเดิมแต่นนั ้ ด้วยกาลังพระกรุณาพระราชอุตสาหะใน
สัตวโลกแลพระพุทธศาสนามิเป็ นอันทีจ่ ะบันทมสรงเสวยเป็ น
สุขด้วยพระราชอิรยิ าบถ ด้วยขัตยิ วงศาสมณาจารย์ เสนาบดี
อาณาประชาราษฎรยาจกวณิ พกคนโซอนาถาทัว่ ทุ กเสมา
มณฑล เกลื่อนกล่นกันมารับพระราชทานมากกว่า 10,000
ฝ่ ายข้าราชการทหารพลเรือนไทยจีนนัน้ รับพระราชทาน
ข้าวสารเสมอคนละถัง กินคนละ 20 วัน
(พระราชพงศาวดารสมัยกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),
2551, น. 54-55)
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ภาพที ่ 4. ภาพเปรตหมู่ต่างๆ ในสมุดภาพไตรภูมสิ มัยธนบุรี
(สมุดภาพไตรภูมฉิ บับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 2, 2542)
สภาพความอดอยากแบบนี้ไม่เคยปรากฏในประวัตศิ าสตร์สยามมาก่อน ทุก
ชนชัน้ ล้วนได้รบั ผลกระทบจากภัยสงคราม ไร่นาทิง้ ร้างเพราะขาดแรงงาน เนื่องจาก
พลเมืองถูกฆ่าฟั นและถูกกวาดต้อนไปพม่า พวกทีเ่ หลือรอดก็หลบหนีไปอยู่ทเ่ี มืองอื่น
พระเจ้าตากสินจึงกูช้ าติมาได้ดว้ ยความยากลาบาก ทัง้ รบทัง้ กูห้ นี้ยมื สินเพื่อหาเงิน
มาซือ้ ข้าวสารแจกทหารและราษฎร ดังทีพ่ งศาวดารบันทึกว่า
...ครัง้ นัน้ ยังหาผูจ้ ะทานามิได้ อาหารกันดาร ข้าวสาร
สาเภาขายถังละ 3 บาทบ้าง 1 ตาลึงบ้าง 5 บาทบ้าง ยังทรงพระ
กรุณาด้วยปรีชาญาณอุตส่าห์เลีย้ งสัตว์โลกทัง้ ปวง พระราชทาน
ชีวติ ให้คงคืนไว้ได้
(ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3, 2542, น. 486)
...หลังตีค่ายบางกุ้งในปี 2311 ได้แล้วจึงเริ่มมีสาเภา
จากจีนเข้ามาค้าขาย
(ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3, 2542, น. 490)

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

27

ด้วยเหตุน้นี ายสวน (มหาดเล็ก) จึงได้กล่าวสรรเสริญพระเจ้ากรุงธนบุรไี ว้ใน
โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ว่าพระองค์ได้เสด็จมาคืนชีวติ ให้แก่ราษฎรและ
บารุงพระศาสนาด้วยการทาทานอาหารให้ประทังชีวติ หากปราศจากพระองค์ ราษฎร
คงจะอดตายกันไปหมด ซึง่ ความในลักษณะนี้ไม่เคยปรากฏในขนบของวรรณคดี
ยอพระเกียรติเรื่องใดมาก่อน
แม้พระจักรรัตน์เจ้า
จักรพาฬ
ไป่ เสด็จสูธ่ นสถาน
ทีน่ ้ี
หมู่นรากรจะลาญ
ลาชีพ
เพื่อภุดาหารกี้
ก่อนสิ้ นสุดหา
พระมามอบชีพช้อน ชีพิต
อวยโภชนทานอุทิศ
ทัวได้
่
อเนกบริจาคนิตย์
สนองศาส นานา
ธรณิศหวาดไหวไหว้
เชิดชีช้ มผล
(วรรณกรรมสมัยธนบุรี เล่ม 1, 2532, น. 279)
ความกลัวจากการอดอาหารเป็ นปมฝั งใจอย่างหนึ่งของมนุ ษยชาติ หาก
เปรียบเทียบกับชาวยุโรปในช่วงทศวรรษ 1660 จะเห็นความคล้ายคลึงกัน ในช่วง
เวลานัน้ เกิดกาฬโรคหรือไข้ดาระบาดครัง้ ใหญ่ในยุโรป (The Great Plague) ประชากร
ล้มตายเป็ นจานวนมาก เฉพาะทีก่ รุงลอนดอนมีคนล้มตายประมาณหนึ่งแสนคน ผลจาก
เหตุการณ์นนั ้ ทาให้ชาวยุโรปฝั งใจเกลียดกลัวหนูซง่ึ เชื่อว่าเป็ นพาหะนาโรคอย่างมาก
จนในสมัยหลังจึงต้องเกิดการ์ตูน MICKY MOUSE/ MIGHGTY MOUSE เพื่อลบล้าง
ความกลัวทีฝ่ ั งใจมาเป็ นเวลานาน
ชาวสยามในสมัยกรุงธนบุรแี ละรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็เช่นกัน ความกลัว
จากความอดอยากขาดแคลนอาหารได้เปลี่ยนมาเป็ นการให้ ความสนใจกับ
เรื่องอาหารเป็ นอย่างมาก จนอาหารกลายเป็ นเรื่องสาคัญที่ จะต้องกล่าวถึ ง
เมื่อพรรณนาถึงความมันคง
่ ความอุดมสมบูรณ์ ของบ้านเมือง รวมถึงบารมี
ของพระมหากษัตริยใ์ นวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ตอนต้นเป็ นต้นมา
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คุณภาพบริ การอิ เล็กทรอนิ กส์ของห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
วราพรรณ อภิศภุ ะโชค
ศิรพิ ร เลิศไพศาลวงศ์

บทคัดย่อ
การบริการเป็ นหัวใจของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากการบริการจัดขึน้
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผใู้ ช้ในด้านการอ่าน การค้นคว้าและการวิจยั ประกอบด้วย
การบริการพืน้ ฐานและการบริการเฉพาะ แต่ดว้ ยผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทาให้รูปแบบการบริการมีการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทัง้ นี้เพื่อให้ผใู้ ช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วทีส่ ดุ
อีกทัง้ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุ คปั จจุบนั ได้ คุณภาพบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเป็ นสิง่ สาคัญในการสร้างความแตกต่าง
และเป็ นเอกลักษณ์ คุณภาพของบริการเป็ นการรักษาระดับในการให้บริการทีด่ แี ละมี
ประสิทธิภาพ โดยห้องสมุดจะต้องจัดบริการให้มคี ุณภาพตามทีล่ ูกค้าคาดหวัง และมี
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ ได้แก่ ความน่ าเชื่อถือ การตอบสนอง การเข้าถึง
ความสามารถในการยืดหยุ่น ความง่ายของระบบนาทาง ความมีประสิทธิภาพ ความ
มันใจและความน่
่
าเชื่อถือ ความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว ความสวยงามของ
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เว็บไซต์ ซึ่งคุณภาพการบริการจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ีแก่ผู้ใช้บริการ ช่วย
กระตุ้ น ให้ ผู้ ใ ช้ บ ริก ารกลับ มาใช้ บ ริก ารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนเป็ นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ท่ดี ีในระยะยาว และก่อให้เกิดความจงรักภั กดีในการใช้บริการของ
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
คาสาคัญ: คุณภาพบริการ; บริการอิเล็กทรอนิกส์; ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
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E-Service Quality of Academic Libraries
Warapan Apisuphachok
Siriporn Lerdpaisalwong

Abstract
Service plays a vital role in academic libraries because its purpose is
to facilitate reading, searching for information and doing research by users.
Service includes basic services and specialized services. The form of service
has, however, changed due to the impact of information technology so that
electronic service is now employed in order to help users access information
resources as conveniently and quickly as possible and to meet the needs of
today’s library users. The quality of academic libraries’ electronic services is
an important factor in creating product differentiation and uniqueness. The
quality of the service requires that good and efficient services be maintained.
In order to do so, libraries must provide services which meet the expectations
of users and criteria of quality such as trustworthiness, responsiveness,
accessibility, flexibility, user-friendliness of navigation systems, effectiveness,
confidence and credibility, security and privacy, and the attractiveness of their
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websites. The quality of the service will create a good relationship between
users and academic libraries. Also, it will motivate users to come back and
continue to use the libraries’ services as well as create a good long-term
relationship and build loyalty to the services of academic libraries.
Keywords: Service Quality; Electronic Service; Academic Libraries
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1. บทนา
แนวคิดเกีย่ วกับการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้รเิ ริม่ มีการทาวิจยั
มาตัง้ แต่ ค.ศ.2000 ด้วยผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าและบริการของ
องค์ ก รต่ า งๆ โดยการบริก ารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นการจัด เตรีย มเครื่ อ งมื อ ทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ในการให้บริการลู กค้า (Saanen, Sol & Verbraeck, 1999) ซึ่งการ
บริการอิเล็กทรอนิกส์เป็ นบริการผ่านทางเว็บพืน้ ฐานด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Reynold,
2000) โดยระบบปฏิบตั กิ ารเพื่อการบริการอิเล็กทรอนิกส์มสี ว่ นช่วยสร้างการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผูใ้ ห้การบริการและผูใ้ ช้บริการได้เป็ นอย่างดี (Hopker & Hole, 2001)
อย่างไรก็ตาม Surjadjaja, Ghsh & Anthony (2013) ได้กล่าวถึงความแตกต่าง
ระหว่างการบริการแบบดัง้ เดิม (traditional services) และการบริการอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงความแตกต่ างระหว่างการบริการด้วยตนเอง (self-service) กับการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ การบริการแบบดัง้ เดิมนัน้ เป็ นการบริการทีใ่ ช้คนหรือผูป้ ฏิบตั ิงาน
ให้บริการเป็ นหลัก ส่วนการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์จะให้บริการผ่านเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT) รวมกับคนหรือผูป้ ฏิบตั งิ านหรือการใช้ทงั ้
สองอย่าง ทัง้ นี้จะใช้ส่อื กลางนัน่ ก็คืออินเทอร์เน็ ตในการให้บริการ ส่วนด้านความ
แตกต่างระหว่างการบริการด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการจะต้องเดินทางไปที่ศูนย์บริการ
เพื่อขอรับบริการ เช่น การฝาก-ถอนเงินจากธนาคาร ส่วนการบริการอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใช้บริการจะมีความสะดวกสบายในการใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้
สามารถใช้บริการได้จากที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆ ดังนัน้ อาจกล่าวได้ว่าการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์มคี วามยืดหยุ่นมากกว่าการบริการด้วยตนเอง
ปั จจุบนั ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งมีการจัดบริการอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ผใู้ ช้เข้าถึงบริการต่างๆ ของห้องสมุดได้อย่างสะดวก เช่น การบริการทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นสารสนเทศ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ระบบจองการใช้บริการ การนาส่งเอกสาร บริการข้อมูลทันสมัย บริการข่าวสารผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ และบริการแบบฟอร์มออนไลน์ เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ ความสะดวกใน
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การใช้บริการของผู้ใช้ อย่างไรก็ตามในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด
ผูใ้ ช้จะต้องเข้าสู่ระบบโดยมีรหัสผูใ้ ช้ Username และ Password เพื่อความปลอดภัย
ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ดังนัน้ การบริการที่มคี ุณภาพควรได้รบั การพัฒนาอย่าง
ต่ อเนื่ องทัง้ ในด้านการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ให้ บริการ การมีเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐานที่ดี รวมถึงการทาวิจยั ทางการตลาดเพื่อทราบถึงความต้องการ
ของผูใ้ ช้ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา และเพื่อให้การบริการอิเล็กทรอนิกส์มกี ารใช้
งานได้อย่างประสิทธิภาพ

2. ความหมายของคุณภาพบริ การอิ เล็กทรอนิ กส์
Gronroos, 1982; Lewis & Bloom (1983) ได้ให้ความหมายของคุณภาพ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่าเป็ นตัวชีว้ ดั ระดับการให้บริการทีไ่ ด้ทาการส่งมอบให้แก่
ลูกค้าซึง่ ต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยจะต้องปราศจากข้อบกพร่อง
สามารถจาแนกเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1) คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) เป็ น
ผลลัพธ์หรือสิง่ ทีไ่ ด้รบั จากบริการนัน้ ๆ เช่น การประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และ
2) คุ ณภาพเชิงหน้ าที่ (functional quality) เป็ นการประเมินกระบวนการของการ
ให้บริการ นอกจากนี้ Zineldin (1996) ยังกล่าวว่าคุณภาพการให้บริการยังเกีย่ วข้องกับ
ความคาดหวังของลูกค้าหลังจากการใช้บริการนัน้ ๆ ด้วย
ส่วนคาว่าการบริการอิเล็กทรอนิกส์ (electronic services หรือ e-service)
คือ บริการรูปแบบใหม่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางด้านธุรกิจต่างๆ มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงและใช้บริการ มีการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างเนื้อหากับลูกค้า มีกระบวนการส่งเสริมลูกค้า จัดเป็ นการสร้างนวัตกรรมความรู้
ในการบริการอิเล็กทรอนิกส์รปู แบบใหม่ๆ (Santos, 2003)
สาหรับคุณภาพของบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-service quality) คือ การใช้
เว็บไซต์ในการอานวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการซือ้ ขาย
ส่งผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ คาว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะถูกประเมินผ่าน
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คุณภาพบริการทีบ่ รรลุตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ โดยในการให้บริการของผูข้ ายหรือ
ผูซ้ อ้ื ทางอิเล็กทรอนิกส์จะคานึงถึง 1) ความน่ าเชื่อถือ (credibility) 2) การตอบสนอง
ความต้องการ (responsiveness) 3) ความเป็ นส่วนตัว (privacy) และ 4) การเข้าถึง
การให้บริการ (access) (Parasuraman, Zeithaml, & Malhotra, 2005) ซึง่ เป็ นปั จจัย
หลักทีช่ ่วยสนับสนุ นให้องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนประสบความสาเร็จในการให้บริการ
ทีม่ คี ุณภาพ

3. รูปแบบของคุณภาพบริ การอิ เล็กทรอนิ กส์
Cotirlea (2011) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการบริการอิเล็กทรอนิกส์จะใช้
การประเมินคุณภาพการบริการจากลูกค้าหรือผูใ้ ช้บริการเป็ นหลัก ซึง่ ผูใ้ ช้บริการ
จะเป็ นผูต้ ดั สินคุณภาพในด้านคุณภาพของเป้ าหมายหรือการรับรู้ สาหรับการรับรู้
คุณภาพการบริการประกอบด้วย 1) มุมมองของการบริการทางออนไลน์ และ 2)
มุมมองของลูกค้า ดังภาพที่ 1

ภาพที ่ 1. รูปแบบของคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์
(Gratzer & Winiwarter, 2003)
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จากภาพที่ 1 รูปแบบของคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 9
องค์ประกอบ (Gratzer & Winiwarter, 2003; Prasuraman, Zeithamal, & Malhotra,
2005; Cotirlea, 2011) โดยจาแนกเป็ น
1. มุมมองของบริษัทผู้ให้บริการออนไลน์ (online company perspective)
มี 7 องค์ประกอบ ดังนี้
- ใช้ง่าย (ease of use) เพื่อการปรับปรุงการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์
โดยการออกแบบและพัฒนาการเข้าถึงเว็บไซต์ให้ผใู้ ช้บริการทุกระดับสามารถเข้าถึงได้
- การออกแบบเว็บไซต์ (website design) เป็ นเรื่องที่มีความสาคัญ
เพราะเป็ นความประทับใจแรกของผู้ใช้ การออกแบบเว็บไซต์ทม่ี คี วามสวยงามเป็ น
ปั จจัยสาคัญทีท่ าให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสาเร็จได้ดว้ ย
- ความน่ าเชื่อถือ (reliability) ความสามารถในการให้บริการตามสัญญา
สามารถส่งสินค้าและบริการไปยังผูใ้ ช้ได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา นอกจากนี้ยงั ควร
มีช่องทางในการติดต่อ การให้ขอ้ มูล และการติดตามการสังซื
่ อ้ เพิม่ เติมด้วย
- ความพร้อมในการใช้งานของระบบ (system availability) บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็ นกระบวนการบริการที่ขบั เคลื่อนด้วยข้อมูล เพราะข้อมูล
หรือสารสนเทศเป็ นสิง่ ที่สาคัญสาหรับผูใ้ ช้บริการในการเลือกตัดสินใจ รวมทัง้ เลือก
ซือ้ และบริการจากองค์กร
- ความเป็ นส่วนตัว (privacy) การบริการอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสามารถ
ป้ องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้
- การตอบสนอง (responsiveness) คือ ความเต็มใจทีจ่ ะช่วยผูใ้ ช้บริการ
ได้รบั บริการอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผูใ้ ช้บริการต้องการบริการทีท่ นั เวลาและต้องการ
ค้นหาข้อมูลทีร่ วดเร็วและมีความทันสมัย
- การเอาใจใส่ (empathy) คือ ความสามารถในการแลกเปลีย่ นความรูส้ กึ
หรือประสบการณ์ โดยคาดการณ์สงิ่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ จากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการให้
บริการตามความสนใจของผูใ้ ช้บริการแต่ละคนเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่
ในการบริการ
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2. มุมมองของลูกค้า (customers perspective) มี 2 องค์ประกอบ ดังนี้
- ประสบการณ์ (experience) เป็ นกระบวนการที่ได้รบั ความรูจ้ ากการ
กระทาหรือความรูส้ กึ โดยประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริการเริม่ ต้นจากความรูส้ กึ ในทางบวก
และถ้าหากมีปัญหาแล้วได้รบั การแก้ไขทันเวลา ระดับการรับรู้กจ็ ะนาไปสู่ความภักดี
(loyalty) ของผูใ้ ช้บริการ
- ความไว้วางใจ (trust) เป็ นสิง่ ที่จาเป็ นสาหรับองค์กรที่มกี ารพัฒนา
กิจกรรมทางออนไลน์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทด่ี แี ละความไว้วางใจให้แก่ผใู้ ช้บริการ
และเมื่อผูใ้ ช้บริการไว้วางใจในบริการ ก็จะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีอย่างแน่นอน

4. ลักษณะของบริ การอิ เล็กทรอนิ กส์
(characteristics of e-Services)
Rust and Lemon (2001) อธิบายถึงบทบาทของบริการในไซเบอร์สเปซ
โดยกลยุทธ์สาคัญของบริการอิเล็กทรอนิกส์คือ เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการส่งข้อมูล
สารสนเทศระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการ บริการอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ผใู้ ช้บริการ
สามารถถ่ายทอดความรูส้ กึ และประสบการณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทนั ที เป็ นการ
สื่อสารแบบสองทางที่องค์กรสามารถนาข้อมูลมาใช้ปรับปรุงพัฒนาบริษัทได้ และ
ส่งเสริมให้ผใู้ ช้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน รวมทัง้ เป็ นการสร้างโอกาส
ใหม่ๆ เพิม่ ช่องทางการซือ้ ขายทีส่ าคัญ
นอกจากนี้ Van Riel, Liljander and Jurriens (2001) ได้กล่ าวว่ าลักษณะ
ของบริการอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 1) การอานวยความสะดวกด้านการบริการ
ได้แก่ บริการการค้นหาข้อมูลและมีระบบช่วยเหลือ 2) สิง่ สนับสนุนการบริการ ได้แก่
การสนทนากลุ่ม การทดสอบความรู้ การเชื่อมโยง และข้อมูลของบริษัท 3) บริการ
เสริม ได้แก่ ข้อมูลทันสมัย มีระบบการดาวน์โหลด ข้อแนะนาต่างๆ และ 4) การมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ใช้ ได้แก่ การออกแบบเว็บไซต์ท่ใี ช้ง่าย สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
รวดเร็ว และการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างอิสระ เป็ นต้น
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Boyer, Hallowell and Roth (2001) กล่าวว่า ลักษณะของบริการอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นการสร้างโอกาสให้แก่องค์กรธุรกิจที่จะนาเสนอรู ปแบบการบริการและพัฒนา
บริการใหม่ๆ ประกอบด้วย 1) ผูใ้ ห้บริการมีการเตรียมบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
มีทางเลือกของช่องทางการจัดส่งสินค้าและบริการเพื่อสร้างการแข่งขันทางธุรกิจและ
2) บริการใหม่ๆ ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจทัง้ ในด้านการเข้าถึง ด้านความแตกต่าง
ทางภูมศิ าสตร์และการมีผลิตภัณฑ์ทห่ี ลากหลาย
กล่าวโดยสรุป ลักษณะของบริการอิเล็กทรอนิกส์เป็ นช่องทางสาคัญในการ
สื่อสารระหว่างผูใ้ ห้บริการกับผูใ้ ช้บริการทีส่ ะดวกและรวดเร็ว นอกจากช่องทางนี้จะ
เป็ นสถานที่เสมือนในการซื้อขายและให้บริการแล้ว ยังเป็ นช่องทางในการถ่ายทอด
ความรู้สกึ ที่มตี ่อผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้ โดยผู้ให้บริการสามารถนาข้อมูลด้านทีด่ ี
และด้านทีไ่ ม่ดมี าใช้ในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อไป

5. คุณภาพบริ การของห้องสมุด
Einasto (2014) กล่าวถึงแนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพบริการของห้องสมุดว่ามี
พืน้ ฐานจากการวิจยั ทางการตลาดซึง่ มีความเกีย่ วข้องกับธุรกิจ สาหรับคุณภาพการ
บริการของห้องสมุดแบ่งออกเป็ น 1) คุณภาพด้านระบบ (functional quality) และ 2)
คุณภาพด้านเทคนิค (technical quality) ด้านคุณภาพทางเทคนิค หมายถึง การที่
ลูกค้าได้รบั ผลลัพธ์ (outcome) ของการใช้บริการ แต่หากมองถึงมุมมองในบริบทของ
ห้องสมุดนัน้ คุณภาพด้านเทคนิคจะมีความเกีย่ วข้องกับเรื่องทีเ่ ป็ นรูปธรรม เช่น เรื่อง
ตัวอาคาร เรื่องการตกแต่ง เรื่องทรัพยากรสารสนเทศทีม่ ใี ห้บริการในห้องสมุด เป็ นต้น
ส่วนคุณภาพด้านระบบ หมายถึง การที่ผู้ใช้บริการมีทศั นคติและความพึงพอใจทีม่ ี
ต่อการบริการ ซึง่ ปั จจัยทัวๆ
่ ไปทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพด้านระบบของห้องสมุด ก็คอื
สมรรถนะของบรรณารักษ์ ความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงความสะดวกในการ
เข้าถึงทรัพยากร นอกจากนี้ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ยังกล่าวถึง
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5 gaps model หรือช่องว่าง 5 ประการที่ส่งผลให้คุ ณภาพบริการของห้องสมุ ดไม่
ประสบความสาเร็จ ดังนี้

ภาพที ่ 2. Gap Model of Service Quality
(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990)
1. ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผูใ้ ช้กบั ระบบคุณภาพบริการทีก่ าหนด
โดยการจัดการของผูใ้ ห้บริการ สาหรับช่องว่างของคุณภาพอาจมีอยู่เพราะการศึกษา
ถึงความคาดหวังของผู้ใช้ บริการไม่เพียงพอ จึงทาให้ไม่ทราบถึงความต้องการที่
แท้จริงของผูใ้ ช้ ดังนัน้ ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อช่องว่างคือ การขาดการศึกษาถึงความต้องการ
และความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการ รวมถึงผูใ้ ห้บริการมีจานวนน้อยเกินไป
2. ช่องว่างระหว่างการแปลการรับรู้กบั การกาหนดคุณภาพบริการทีเ่ ฉพาะ
เจาะจง สาหรับช่องว่างนี้มสี าเหตุจากข้อเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพการบริการ และ
ความแตกต่างระหว่างการรับรู้ของผู้ให้บริการที่มตี ่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการ
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ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อช่องว่างคือ การให้ความสาคัญของผูบ้ ริหาร การกาหนดเป้ าหมายที่
สัมพันธ์กบั ความคาดหวังของผูใ้ ช้บริการ และข้อจากัดด้านเทคโนโลยี
3. ช่องว่างระหว่างข้อกาหนดของคุณภาพการให้บริการกับคุณภาพบริการ
ทีไ่ ด้รบั ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้บริการไม่สามารถให้บริการสารสนเทศแก่ผใู้ ช้ภายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ ปั จจัยที่มีผลต่ อช่องว่ างนี้ คือปั ญหาการทางานเป็ นทีม การ
กาหนดหน้าทีข่ องบุคลากรที่ไม่ชดั เจน การขาดทักษะ ระบบการจัดการทีไ่ ม่มคี วาม
ยืดหยุ่น
4. ช่องว่างระหว่างการจัดส่งบริการกับการสื่อสารภายนอกไปยังผูใ้ ช้บริการ
ซึ่งการจัดส่งบริการยังไม่เป็ นไปตามคุณภาพการบริการที่กาหนด ปั จจัยที่มผี ลต่อ
ช่องว่างคือ การสือ่ สารแบบแนวนอน ทาให้ขาดการสือ่ สารระหว่างสมาชิก และการให้
คาสัญญาแก่ผใู้ ช้บริการมากเกินไป
5. ช่องว่างระหว่างการบริการที่คาดหวัง กับการรับรู้คุณภาพการบริการ
เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดจากผูใ้ ช้ได้รบั รูถ้ งึ คุณภาพการบริการทีไ่ ม่เป็ นไปตามความคาดหวัง
จากรูปแบบดังกล่ าวข้างต้น การวิจยั ของห้องสมุดควรเพิ่มเติมช่ องว่ าง
ระหว่างความต้องการสารสนเทศของผูใ้ ช้กบั ความพร้อมด้านงบประมาณของห้องสมุด
ช่องว่างนี้เป็ นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ และคุณภาพ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ห้องสมุดจะต้องระบุถงึ ช่องว่างระหว่างระดับการรับรูบ้ ริการ
กับความคาดหวังของผูใ้ ช้ (Nitecki, 1996; Lincoln, 2002; Hernon and Calvert, 2005)

6. คุณภาพบริ การอิ เล็กทรอนิ กส์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
บริการอิเล็กทรอนิกส์เป็ นการบริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ท่ใี ช้
อินเทอร์เน็ตส่งบริการไปสู่ผใู้ ช้ซง่ึ มีความสัมพันธ์กบั ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการอิเล็กทรอนิกส์จงึ มีความเกี่ยวข้องกับ 1) บริการที่สามารถเข้าถึงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และ 2) บริการทีใ่ ช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต (Whitman & Woszczynski,
2004) สาหรับบริการอิเล็กทรอทรอนิกส์ของห้องสมุดจะช่วยให้ผู้ใช้มกี ารใช้บริการ
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มากขึน้ สร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Norfolk
Public Library, 2014) ทัง้ นี้คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดมีความเกีย่ วข้อง
กับวิธกี ารทางเทคโนโลยีและวิธกี ารทางการตลาด ดังนี้
1. วิธกี ารทางเทคโนโลยี เป็ นการบริการอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี เี ทคโนโลยีเป็ น
พืน้ ฐาน ซึง่ ต้องมีคุณภาพเป็ นไปตามข้อกาหนดหรือนโยบายขององค์กร (Szymanski
and Hise, 2000; Ojasalo, 2010) และสอดคล้ อ งกับ มิติ ก ารรับ รู้ เ รื่อ งการบริ ก าร
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Dimensions of perceived electronic service) (Yoo & Donthu,
2001; Parasuraman, Zeithamal& Malhotra, 2005) โดยมีขอ้ กาหนด ดังนี้
- ความน่ าเชื่อถือ (reliability) เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาทางเทคนิค
ของการให้บริการผ่านเว็บไซต์และการให้บริการตามคาสัญญาทีใ่ ห้ไว้แก่ผใู้ ช้บริการ
เช่น การมีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอกับความต้องการ การจัดส่งได้ทนั เวลา
การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับทรัพยากรและบริการได้อย่างถูกต้อง
- การตอบสนอง (responsiveness) เกีย่ วข้องกับความสามารถในการให้
ความช่วยเหลือแก่ผใู้ ช้บริการ การแก้ปัญหา การตอบคาถามได้อย่างรวดเร็ว เช่น มี
การใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและการตอบคาถามแก่ผใู้ ช้ และตอบคาถามกลับได้
ทันที
- การเข้าถึง (access) ผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของห้องสมุดได้อย่าง
รวดเร็ว ปราศจากอุปสรรค และได้ขอ้ มูลทีต่ รงตามความต้องการ รวมถึงมีการปรับปรุง
ข้อมูลอยู่เสมอ
- ความยืดหยุ่น (flexibility) ห้องสมุดมีช่องทางการจัดส่งและการใช้บริการ
ได้อย่างสะดวก เช่น สามารถค้นหาทรัพยากรสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ สามารถยืม
และคืนทรัพยากรผ่านทางออนไลน์ได้ สามารถจ่ายค่าปรับผ่านระบบออนไลน์ เป็ นต้น
- ความง่ายของระบบนาทาง (ease of navigation) เว็บไซต์บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดจะต้องมีระบบช่วยผูใ้ ช้บริการในการค้นหาข้อมูลทีต่ อ้ งการ
ได้อย่างง่าย ไม่เกิดความสับสนและมีการบอกจุดเชื่อมโยงต่างๆ บนเว็บไซต์
- ความมีประสิทธิภาพ (efficiency) ประเมินได้จากสถิตกิ ารเข้าชมเว็บไซต์
บริการของผู้ใช้ เช่น เส้นทางการเข้าชมเว็บไซต์ ที่จะทราบว่าผู้ใช้บริการแต่ละราย
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เข้ามาทาอะไรบนเว็บไซต์ ห้องสมุดสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ถงึ พฤติกรรม
การใช้เว็บไซต์และเป็ นแนวทางในการปรับปรุงห้องสมุดต่อไป
- ความมัน่ ใจและน่ าเชื่อถือ (assurance/trust) เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
เชื่อมันของผู
่
้ใช้บริการในการติดต่ อบริการและเป็ นการสร้างชื่อเสียงของห้องสมุ ด
รวมถึงการสร้างความมันใจเกี
่
ย่ วกับตัวบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง
- ความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว (security/privacy) คือการทีผ่ ู้ใช้
บริการมีความไว้ใจว่าข้อมูลทีอ่ ยู่ในระบบมีความเป็ นส่วนตัว และมีระบบป้ องกันข้อมูล
ส่วนบุคคลทีด่ ี
- ความสวยงามของเว็บ ไซต์ (site aesthetics) เป็ น ประเด็น สาคัญ
เนื่องจากเป็ นการแสดงถึงภาพลักษณ์ทด่ี ขี องห้องสมุด โดยการแสดงผลและรูปแบบ
ของเว็บไซต์บริการควรมีมลั ติมเี ดียและกราฟิ กทีด่ งึ ดูดให้เกิดการใช้งานจริง
2. วิธกี ารทางการตลาด เนื่องจากบริการอิเล็กทรอนิกส์ใช้วธิ กี ารทางเทคโนโลยี
เป็ นพื้นฐาน (IFLA, 2006) วิธีการทางการตลาดจะช่วยในการวางแผนการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ การกาหนดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ และการปรับปรุงคุณภาพบริการ
นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดการแลกเปลีย่ นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ ช้ได้อย่างเหมาะสม กรณีทผ่ี ใู้ ช้มกี ารประเมินคุณภาพบริการจริงจะทาให้ทราบ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ เมื่อความพึงพอใจมากกว่าหรือเท่ากับความพึงพอใจที่
คาดหวังก็จะส่งผลให้ผใู้ ช้พงึ พอใจในบริการและจงรักภักดีต่อการใช้บริการในโอกาส
ต่อไป (Parasuraman, Zeithamal & Malhotra, 2005) ดังภาพที่ 3

ภาพที ่ 3. คุณภาพการบริการและความพึงพอใจ
(Parasuraman, Zeithamal & Malhotra, 2005)
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7. แนวทางบริ การอิ เล็กทรอนิ กส์ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจะประเมินคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์
แล้ว ยังต้องคานึงถึงเรื่องของนโยบายที่ชดั เจนทัง้ ในด้านโครงสร้างการบริหารงาน
งบประมาณ แนวทางการบริการ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มคี วามรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรณารักษ์ตอ้ งมีสมรรถนะด้านทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์และทักษะในการสื่อสาร ดังนัน้ ห้องสมุดควรสนับสนุ นให้มีการ
ฝึกอบรมบุคลากร IFLA (2006) ได้ระบุเกีย่ วกับสมรรถนะของบรรณารักษ์ผใู้ ห้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ความสามารถในการทางานได้หลากหลาย (multi-tasking)
ทักษะการสือ่ สารโดยเฉพาะการเขียน ทักษะด้านการสืบค้นฐานข้อมูล ทักษะด้านการ
วิจยั ทักษะด้านเทคโนโลยีและความรูด้ า้ นทรัพยากรสารสนเทศ ในส่วนของการวางแผน
การพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีเป็ นสิง่ สาคัญอีกประการหนึ่งทีห่ อ้ งสมุดควรให้
ความสนใจ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่ ง ผลต่ อ
งบประมาณทีม่ จี ากัด การออกแบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ควรส่งเสริมการเข้าถึง
ทรัพยากรที่ประเภทของห้องสมุดสามารถรองรับผู้ใช้ทุกระดับ ปราศจากอุปสรรค
ด้านภาษา มีเครื่องมือฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบอินเทอร์เน็ตทีท่ นั สมัย ประเด็น
สาคัญอีกประการก็คอื ห้องสมุดจะต้องให้ความสาคัญแก่ประเด็นด้านกฎหมาย เช่น
นโยบายสารสนเทศระดับชาติ ด้านลิขสิทธิ ์ และข้อตกลงการให้อนุ ญาต (licensing)
นอกจากนี้การจัดบริการอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุดให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ จะต้อง
ทาการประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องเริม่ จากการกาหนดกลุ่มเป้ าหมายทีช่ ดั เจน มีการสร้าง
เอกลักษณ์ (identity) ด้านบริการ มีการเชื่อมโยงไปยังห้องสมุดหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ รวมถึงการติดต่อกับสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์ และท้ายที่สุดของ
การจัดบริการห้องสมุดควรประเมินคุณภาพการบริการจากผูใ้ ช้และศึกษาสถิตกิ ารใช้
บริการ (IFLA, 2006) เพื่อศึกษาถึงปั ญหาและแนวทางการแก้ไข ทัง้ นี้ เพื่อนาไปสู่
บริการอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพในอนาคต
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8. สรุป
บริการอิเล็กทรอนิกส์เป็ นบริการทันสมัยทีห่ อ้ งสมุดสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
ให้ความสาคัญ เนื่องเป็ นช่องทางให้ผู้ใช้เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริการอิเล็กทรอนิกส์มคี ุณภาพนัน้
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการจัดเตรียมทัง้ ในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ
อินเทอร์เน็ต รวมถึงบุคลากรให้มคี วามพร้อมในด้านการบริการอิเล็กทรอนิกส์ และมี
การสารวจตลาดการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างช่องว่าง (gap) ที่ส่งผลต่ อ
คุณภาพของการบริการ การทาวิจยั ประเมินความพึงพอใจเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการของผู้ใช้ท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทัง้ มีการกาหนดเป้ าหมายของ
คุ ณภาพบริการอิเ ล็กทรอนิ กส์ โดยห้องสมุ ดอาจมีการก าหนดความพึงพอใจที่
มากกว่าหรือเท่ากับความพึงพอใจที่คาดหวังเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อการใช้
บริการห้องสมุดในอนาคต

รายการอ้างอิ ง
Boyer, K.K., Hallowell, R. & Roth, A.V. (2001). E-services: Operating strategya case study and a method for analyzing operational benefits. Journal of
Operational Management, 20, 175-188.
Cotirlea, D. (2011). Issues regrading e-service quality management-customization on
online tourism domain. Polish Journal of Management Studies. Retrieved
from http://www.pjms.zim.pcz.pl/issues-regarding-e-service-qualitymanagement-customization-on-online-tourism-domain-kopiuj.php
Einasto, O. (2014). E-service quality criteria in university library: A focus group study.
Prociedia-Social and Behavioral Science, 147(2), 561-566.

46

Humanities Journal Vol.24 No.2 (July-December 2017)

Gratzer M., & Winiwarter W., (2003). A framework for competitive advantage in
eTourism, Retrieved from www.homepage.univie.ac.at/werner.
winiwarter/enter2003.pdf
Gronroos, C. (1982). Relationship approach to marketing in service contexts:
The marketing and organizational behavior interface. Journal of Business
Research, 20(1), 3-17.
Hernon, P. & Calvert, P. (2005). E-service quality in libraries: Exploring its features
and dimensions. Library and Information Science Research, 27(3), 377-404.
Hopker, O., & Hole, S. (2001). Small and medium-sized enterprises in the e-world an application of quality standards. In Proceedings of the 6th International
Conference on ISO 9000 and TQM, Paisley: Paisley Business School.
IFLA. (2006). IFLA digital reference guidelines. Retrieved from http://www.ifla.org/
files/assets/reference-and-information-services/publications/ifla-digitalreference-guidelines-en.pdf
Lewis, R. C., & Booms, B. H. (1983). The marketing aspects of service quality. In
L. Berry, G. Shostack, & G. Upah (Eds.), Emerging Perspectives on Service
Marketing, (p. 99-107). Chicago, IL: American Marketing.
Lincoln, Y. S. (2002). Insights into library services and users from qualitative research.
Library & Information Science Research, 24(1), 3-16.
Nitecki, D. A. (1996). Changing the concept and measure of service quality in
academic libraries. Journal of Academic Librarianship, 22(3), 181-191.
Norfolk Public Library. (2014). Electronic services policy. Retrieved from
http://library.virtualnorfolk.org/Public_Documents/NPL_docs/E-Services%
20Policy.pdf
Ojasolo, J. (2010). E-service Quality: A conceptual model. International Journal of
Arts and Sciences, 3(7), 127-143.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. & Malhotra, A. (2005). E-S-QUAL–A multiple-item
scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research,
7, 1-21.

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

47

Reynolds, J. (2000). The complete e-commerce book: Design, build and maintain
a successful web-based business. New York: CMP-Books.
Rust, R.T. & Lemon, K.N. (2001). E-service and the consumer. International Journal of
Electronic Commerce, 5(3), 85-101.
Saanen, Y. A., Sol, H. G. & Verbraeck, A. (1999). Snapshots of e-commerce’s
opportunities management. London: Auerbach.
Santos, J. (2003). E-service quality-a model of virtual service dimensions. Managing
Service Quality, 13(3), 233-247.
Surjadjaja, H., Ghosh, S. & Antony, J. (2003). Determining and assessing the
determinants of e-service operations. Managing Service Quality, 13(1),
39-53.
Szymanski, D.M., & Hise, R.T. (2000). E-satisfaction: An initial examination. Journal of
Retailing. 76(3): 309-322.
Van Riel, A.C.R., Liljander, V. &Jurriëns, P. (2001). Exploring consumer evaluations
of eservice: a portal site. International Journal of Service Industry
Management, 12(4), 359-377.
Whitman, M. E. & Woszczynski, A. B. (2004). The handbook of information systems
research. Hershey, PA.: Idea Group Pub.
Yoo, B. & Donthu, N. (2001). Developing a scale to measure the perceived quality of
an internet shopping site (SITEQUAL). Retrieved January, 15, 2017 from
https://www.researchgate.net/publication/253950208
Zeithaml, V., Parasuraman, A. & Berry, L.L. (1990). Delivering service quality:
balancing customers perceptions and expectations. New York:
The Free Press.
Zineldin, M. (1996). Bank strategy portioning and some determinants of bank
selection. International. Journal of Bank Marketing, 14(6), 12-22.

48

Humanities Journal Vol.24 No.2 (July-December 2017)

จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์:
ศึกษาเปรียบเทียบในด้านเนื้ อหา
นิพทั ธ์ แย้มเดช

บทคัดย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม
และจารึกปราสาทพระขรรค์ ซึ่งเป็ นจารึกหลักสาคัญในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
แห่งอาณาจักรกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาท
พระขรรค์มกี ารสร้างเนื้อหาทัง้ ลักษณะร่วมทีเ่ หมือนกันและลักษณะเฉพาะทีแ่ ตกต่าง
กัน ลักษณะร่วมของเนื้อหาจารึกทัง้ สองหลักมีรายละเอียดเหมือนกันในช่วงตอนต้น
ตัง้ แต่โศลกแรกถึงโศลกที่ 18 ซึ่งเป็ นเนื้อหาบูชาสิง่ ศักดิสิ์ ทธิตามคติ
ความเชื่อทาง
์
พระพุทธศาสนาและเนื้อหาทีแ่ สดงรายละเอียดเกีย่ วกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึง่ บันทึก
สายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ส่วนเนื้อหาจารึกตัง้ แต่โศลกที่ 19 เป็ นต้นไป มี
ความแตกต่างอย่างชัดเจน ยกเว้นสิง่ ของที่อุทศิ ถวายแก่เทวรูปบางรายการปรากฏ
ชื่อตรงกันแต่ต่างกันทีป่ ริมาณ และลาดับบทและเนื้อหาทีป่ รากฏตรงกันในส่วนทีเ่ ป็ น
บทลงท้าย แสดงสารของกษัตริย์ ส่วนเนื้อหาทีม่ คี วามแตกต่างจะเห็นได้จากเนื้อหา
ในส่วนทีเ่ ป็ นบทสดุดวี รี กรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การสร้างศาสนสถาน รายการสิง่ ของ
บางส่วนทีถ่ วายภายในปราสาท การกล่าวถึงชื่อเฉพาะ และเนื้อหาในส่วนบทลงท้าย
ซึง่ แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับผูแ้ ต่ง ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบเนื้อหาจารึกทัง้
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สองหลัก ทาให้ยนื ยันได้ว่าจารึกปราสาทตาพรหมมีอทิ ธิพลต่อจารึกปราสาทพระขรรค์
ในฐานะทีเ่ ป็ นต้นแบบเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์ ขณะเดียวกันจารึกปราสาท
พระขรรค์มกี ารสร้างเนื้อหาทีแ่ ตกต่างจากจารึกปราสาทตาพรหมด้วย
คาสาคัญ: จารึกปราสาทตาพรหม; จารึกปราสาทพระขรรค์; เปรียบเทียบการสร้าง
เนื้อหา
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Ta Prohm and Phra Khan Inscriptions:
A Comparative Study of the Content
Nipat Yamdate 

Abstract
This article aims to compare the content of Ta Prohm and Phra Khan
Inscriptions, which are important inscriptions of the reign of King Jayavarman
VII of the Kingdom of Cambodia. It was found that the contents of the Ta Prohm
and Phra Khan Inscriptions share some characteristics but that they have
certain unique characteristics which distinguish one from the other. The shared
characteristics of the content of these two inscriptions are in the initial chapters,
from the first stanza to stanza 18, which are concerned with the worship of the
sacred spirit according to Buddhist belief and the account of the genealogy of
King Jayavarman VII. However, the contents of the inscription from the stanza
19 onwards are clearly different except for accounts of offerings dedicated to
certain sacred images whose names are the same although the quantities of
the offerings and the placement of the accounts in the inscriptions are different
and for the end of the last chapter, in which is presented a message of the
king. On the other hand, the contents which differ are the section praising the
heroism of King Jayavarman VII, sections on the building of shrines, lists of


Doctoral student in Epigraphic Study. Faculty of Archaeology, Silpakorn
University. e-mail: nipatyamdate@hotmail.com

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

51

the offerings presented in the shrines, sections giving specific names and the
portion of the final section giving details about the author. The result of the
study comparing the content of the two inscriptions confirms that the Ta Prohm
Inscription influenced the Phra Khan Inscription in that it was a model for the
creation of the content of the Phra Khan inscription while at the same time the
Phra Khan Inscription has its own unique content, which distinguishes it from
the Ta Prohm Inscription.
Keywords: Ta Prohm Inscription; Phra Khan Inscription; A Comparative Study
of the Content
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1. บทนา
จารึกเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญทีส่ ะท้อนค่านิยม ความเชื่อ และอุดมการณ์ของ
สังคมมนุษย์ในอดีต ดังที่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (2549, น. 88) ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านจารึกกล่าวว่า “ศิลาจารึกจัดเป็ นเอกสารอ้างอิงอันดับหนึง่ ตานานจัดเป็ นเอกสาร
อ้างอิงอันดับสอง เพราะศิลาจารึกมักจะกล่าวถึงเหตุการณ์ทเี ่ กิดขึ้นในสมัยนัน้ และ
ไม่ได้คดั ลอกผิดพลาดตกหล่นต่อๆ กัน” ทีน่ ่ าสนใจคือ การบันทึกเนื้อหาจารึกลงบน
วัตถุประเภทต่างๆ มักประกาศเจตนารมณ์ของผูแ้ ต่งไว้ชดั เจน ตัวอย่างการสดุดี
พระเกียรติของกษัตริยห์ รือยกย่องผูน้ าดังทีเ่ รียกว่า บทประศัสติ (Praśasti) (MonierWilliams,,1960, p. 695) ผู้แต่ งจารึกจะตัง้ ใจแต่ งเนื้อหาให้ประณี ตงดงาม มีอลังการ
ลึกซึง้ เนื้อหาของจารึกในลักษณะดังกล่าวพบเป็ นจานวนมากในประเทศกัมพูชา
จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์เป็ นจารึกหลักสาคัญใน
อาณาจักรกัมพูชา เนื้อหาจารึกทัง้ สองหลักให้รายละเอียดเกีย่ วกับพระเจ้าชัยวรมันที่
7 ในด้านความเป็ นวีรบุรุษและพระราชาทีย่ ดึ มันในคติ
่
ธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
สูงสุด นอกจากนี้ จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์ยงั มีลลี าการแต่ง
เป็ นบทประศัสติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีม่ เี นื้อหาเป็ นสัดส่วน ดังที่ Thomas S. Maxwell
(2007, p. 12-30) ศึกษาจารึกปราสาทพระขรรค์ ได้แบ่งเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรกเป็ นพระราช
ประวัตพิ ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้แก่ โศลกที่ 6-18 ซึง่ แบ่งเนื้อหาในส่วนนี้ออกเป็ นเชือ้ สาย
พระราชบิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตัง้ แต่โศลกที่ 13-18 กับส่วนทีส่ อง เนื้อหาบท
ประศัสติ ตัง้ แต่โศลกที่ 19-31 เนื้อหาเน้นทีค่ วามยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
โครงสร้างเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มี
รายละเอียดที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล
(2509, น. 52) เรียบเรียงบทความเรื่อง “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7” จากใจความสาคัญของบทความ La stèle de Prah Khan d' Ankor ของ
ยอร์ช เซเดส์ (George Cœdès) ความตอนหนึ่งกล่าวว่าจารึกปราสาทพระขรรค์มี
เนื้อหาบางส่วนคล้ายกันกับจารึกปราสาทตาพรหมและมีรายละเอียดบางส่วนต่างกัน
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ด้วย ดังทีว่ ่า “จารึก 18 บทแรกคล้ายกับจารึกทีป่ ราสาทตาพรหม คือบทที ่ 1-3 สรรเสริญ
พระรัตนตรัย บทที ่ 4 สรรเสริญพระโพธิสตั ว์โลเกศวร และบทที ่ 5 สรรเสริญนางปรัชญา
ปารมิตา บทที ่ 6-18 กล่าวถึงราชสกุลวงศ์ของพระเจ้าชัยวรมันที ่ 7 ซึง่ มีผดิ เพี้ยนไป
จากศิลาจารึกปราสาทตาพรหมแต่เพียงเล็กน้อย ตัง้ แต่บทที ่ 19-31 ก็เป็ นคาสรรเสริญ
พระเจ้าชัยวรมันที ่ 7 ซึง่ ผิดแผกไปจากจารึกปราสาทตาพรหมบ้าง”
เนื้อหาทีเ่ หมือนกันระหว่างจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์
นัน้ นิพทั ธ์ แย้มเดช (2558, น. 465-466) ศึกษาจารึกปราสาทตาพรหมอย่างละเอียด
โดยวิเคราะห์อลังการในจารึกปราสาทตาพรหม ผลการศึกษาส่วนหนึ่งชีใ้ ห้เห็นความ
เหมือนกันของเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์ นอกจาก
เนื้อหาช่วงตอนต้นเรื่องจะปรากฏรายละเอียดพ้องกันแล้ว เนื้อหาในส่วนทีเ่ ป็ นรายการ
สิง่ ของถวายแก่เทวรูปและรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องกับความเคลื่อนไหวภายในศาสนสถาน
มีเนื้ อหาบางส่ วนในจารึกทัง้ สองหลักที่ตรงกันและใกล้ เคียงกัน นอกจากนี้ ผล
การศึกษายังพบว่าอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมเป็ นกลวิธกี ารสร้างเนื้อหาจารึกที่
ส่งอิทธิพลต่อการเขียนจารึกปราสาทพระขรรค์ดว้ ย ข้อสรุปดังกล่าวพิจารณาจารึกทัง้
สองหลักซึ่งอยู่ร่ วมยุ คสมัยเดียวกันและมีอลังการที่สอดคล้องกัน แต่ ในงานศึกษา
ดังกล่าวเป็ นแต่ตงั ้ ข้อสังเกตเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์
ทีเ่ หมือนกันเท่านัน้ ยังไม่ได้ขยายผลศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจารึกทัง้ สองหลักให้เห็น
รายละเอียดอย่างชัดเจน
รายละเอียดเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์ ดังที่
นักวิชาการตัง้ ข้อสังเกตถึงความเหมือนและความแตกต่างดังกล่าว หากศึกษาเปรียบเทียบ
เนื้อหาจารึกทัง้ สองหลักอย่างละเอียด จะทาให้สามารถจาแนกรายละเอียดเนื้อหาใน
จารึกทัง้ สองหลักได้ชดั เจน เห็นลักษณะเฉพาะของเนื้อหาในจารึกทัง้ สองหลัก รวมทัง้
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการเขียนจารึกทัง้ สองหลักได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม
และจารึกปราสาทพระขรรค์ โดยจะชีใ้ ห้เห็นว่าเนื้อหาของจารึกทัง้ สองหลักมีลกั ษณะ
ร่วมและลักษณะทีแ่ ตกต่างอย่างไรและการศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของจารึกแสดง
ให้เห็นถึงความเป็ นต้นแบบของจารึกหลักหนึ่งทีส่ ่งอิทธิพลมายังจารึกอีกหลักหนึ่งได้
อย่างไร

3. สมมติ ฐานของการศึกษา
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มรี ายละเอียดที่
สอดคล้องกันและรายละเอียดบางประการทีผ่ แู้ ต่งเน้นเนื้อหาให้แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
ช่วงเวลาการแต่งจารึก โครงสร้างเนื้อหา รายละเอียดของเนื้อหา และการสร้างสรรค์
อลังการในจารึก จารึกปราสาทตาพรหมซึง่ แต่งขึน้ ก่อนอาจเป็ นต้นแบบของการแต่ง
จารึกปราสาทพระขรรค์ในเวลาต่อมา

4. ขอบเขตของการศึกษา
ผูศ้ กึ ษาใช้ฉบับแปลจารึกปราสาทตาพรหมเป็ นภาษาไทยจากวิทยานิพนธ์
เรื่อง “การศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7” ของภาควิชา
ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนฉบับแปลจารึกปราสาท
พระขรรค์เป็ นภาษาไทย ผูว้ จิ ยั ใช้ฉบับแปลของจิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา ตีพมิ พ์บทความ
จารึกปราสาทพระขรรค์ในนิตยสารไทย-ภารตะ เมื่อ พ.ศ.2531
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5. รายละเอี ย ดเบื้ อ งต้ น ของจารึ ก ปราสาทตาพรหมและจารึ ก
ปราสาทพระขรรค์
จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์สร้างขึน้ ในช่วงทีพ่ ระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 เป็ นกษัตริยป์ กครองอาณาจักรกัมพูชา หลังจากทีพ่ ระองค์ทรงมีชยั ชนะ
เหนือกองทัพจามแล้ว พระราชภารกิจของพระองค์เมื่อขึน้ ครองราชย์กค็ อื การพัฒนา
ประเทศจนเจริญรุ่งเรืองสูงสุด (อุไรศรี วรศะริน, 2545, น. 89) พระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ทรงสถาปนาปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรค์เพื่อเป็ นพืน้ ทีป่ ระกอบกิจกรรม
ทางศาสนาและสร้างจารึกประดิษฐานไว้ภายในปราสาทด้วย จะเห็นได้จากภูมหิ ลัง
ของจารึกปราสาทตาพรหมที่สร้างขึน้ เมื่อมีการสถาปนาปราสาทตาพรหมในปี
มหาศักราช 1108 หรือพุทธศักราช 1729 โดยพระบรมราชโองการของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ให้เป็ นราชวิหารแห่งพระราชมารดา (C d s, 1906, p. 75) ภายในปราสาทตาพรหม
เป็ นที่ตงั ้ พระรูปของพระนางศรีชยั ราชจูฑามณีในรูปลักษณ์ของพระนางปรัชญา
ปารมิตา ซึง่ เป็ นเทวีแห่งปั ญญา (Kapur & Sahai, 2007, p. 29)
การก่อสร้างปราสาทตาพรหมบ่งชีว้ ่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงอุทศิ บุญกุศล
ทีท่ รงสังสมถวายแด่
่
พระราชมารดาของพระองค์ (Freeman & Jacques, 2009, p. 136)
ส่วนจารึกปราสาทพระขรรค์สร้างขึน้ ช่วงหลังทีม่ กี ารก่อสร้างปราสาทตาพรหมแล้ว
คือ ราวปี มหาศักราช 1113 หรือพุทธศักราช 1734 (C d s, 1941, p. 288) พระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างปราสาทพระขรรค์เพื่ออุทศิ ให้แก่พระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันที่ 2
ผูเ้ ป็ นพระราชบิดา (สุภรณ์ อัศวสันโสภณ, 2513, น. 166) ภายในปราสาทพระขรรค์
เป็ นที่ประดิษฐานรูปประติมากรรมพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันที่ 2 ในรูปลักษณ์ของ
พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร (Jacques, 1999, p. 138) ซึง่ นิยมเรียกกันในแหลมอินโดจีน
ว่าพระโพธิสตั ว์โลเกศวร อันเป็ นสัญลักษณ์แห่งความเมตตากรุณา (หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ
ดิศกุล, 2539, น. 12)
การสร้างรูปเคารพพระนางศรีชยั ราชจูฑามณีและพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันที่ 2
ภายในปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรค์ดาเนินตามคตินิยมความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ดังนัน้ จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์
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จึงเป็ นจารึกที่คู่กนั สอดคล้องกับปราสาททัง้ สองหลัง ซึ่งเป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิท์ าง
ศาสนาและเป็ นสัญลักษณ์แทนพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ด้วยเหตุ น้ีเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์จึงบันทึก
รายละเอียดความเคลื่อนไหวของการก่อสร้างปราสาท การแสดงความจงรักภักดีของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีม่ ตี ่อพระราชบิดาและพระราชมารดา อีกทัง้ สะท้อนคติความเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนาอย่างละเอียด
จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์ บันทึกข้อความลงบน
ศิลาจารึกแท่งสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีลายบัวอยู่บนฐาน บนยอดจารึกมีลายสลักดอกบัว
เหมือนกัน ขนาดของจารึกทัง้ สองหลักมีความสูงและความกว้างใกล้เคียงกัน คือ สูง
1.85 เมตร กว้างด้านละ 58 เซนติเมตร จารึกทัง้ 2 หลัก มีเนื้อหาครบทัง้ 4 ด้าน
จารึกปราสาทตาพรหมมี 74 บรรทัด จารึกปราสาทพระขรรค์มี 72 บรรทัด (C d s,
1941, p. 255) ลักษณะรูปตัวอักษรทีบ่ นั ทึกลงบนศิลาวัตถุมลี กั ษณะสีเ่ หลีย่ มตามแบบ
อย่างอักษรขอมโบราณ พุทธศตวรรษที่ 18 เนื้อหาทีบ่ นั ทึกแต่งเป็ นโศลกภาษาสันสกฤต
ประกอบด้วยฉันท์หลายชนิด กล่าวคือจารึกปราสาทตาพรหมใช้ฉันท์ 6 ชนิด ได้แก่
วสันตติลกฉันท์ อุปชาติฉันท์ อินทรวัชรา ศารทูลวิกรีฑติ ฉันท์ อารยาฉันท์ และ
อนุ ษฎุภฉันท์ ส่วนจารึกปราสาทพระขรรค์ใช้ฉันท์ 7 ชนิด ได้แก่ วสันตติลกฉันท์
อุปชาติฉนั ท์ อินทรวัชรา ศารทูลวิกรีฑติ ฉันท์ อารยาฉันท์ อนุษฎุภฉันท์ และมาลินีฉนั ท์
เนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์เป็ นบทสดุดี
พระเกียรติคุณพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่นเดียวกัน เนื้อหาจารึกทัง้ สองหลักแสดง
รายละเอียดของศาสนสถาน รายละเอียดกิจกรรมทางศาสนา รายการสิง่ ของที่อุทศิ
ถวายแก่เทวรูปจานวนมาก และโครงสร้างเนื้อหามีการลาดับความใกล้เคียงกันมาก
ที่น่าสังเกตในตอนท้ายของเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมระบุช่อื ผู้แต่ ง คือ
เจ้าชายศรีสูรยกุมาร พระโอรสผู้ประสูตจิ ากพระอัครมเหสี (Kapur & Sahai, 2007, p. 56)
ส่วนเนื้อความในตอนท้ายจารึกปราสาทพระขรรค์ระบุช่อื ผู้แต่ ง คือ เจ้าชายวีรกุมาร
พระโอรสของพระนางราเชนทรเทวี พระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (C d s, 1941,
p. 301)
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จากข้อมูลทีร่ ะบุช่อื ผูแ้ ต่งในจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์
แสดงว่าจารึกทัง้ สองหลักผูป้ ระพันธ์ไม่ใช่คนเดียวกัน แต่เป็ นบุคคลทีอ่ ยู่ในราชสานัก
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อย่างใกล้ชิด กล่าวคือ ผู้แต่ งจารึกทัง้ สองหลัก ล้วนเป็ น
พระโอรสที่ประสูติจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่ประสูติจากพระมเหสีคนละองค์ก ัน
(สุภรณ์ อัศวสันโสภณ, 2513, น. 176-177)

6. ลัก ษณะร่ ว มของเนื้ อหาจารึ ก ปราสาทตาพรหมและจารึ ก
ปราสาทพระขรรค์
โครงสร้างเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์แบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน ปรากฏรายละเอียดตรงกัน ดังต่อไปนี้ (1) บทบูชาสิง่ ศักดิสิ์ ทธิตาม
์
คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา (2) เนื้อหาเกีย่ วกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการ
บันทึกเชื้อสายวงศ์ตระกูล (3) เนื้อหาเกี่ยวกับรายการสิง่ ของที่อุทิศถวายภายใน
ศาสนสถาน และ (4) เนื้อหาในส่วนทีเ่ ป็ นบทลงท้าย ซึง่ เป็ นสารของกษัตริย์ เมื่อพิจารณา
โครงสร้างเนื้อหาทัง้ 4 ส่วนข้างต้น พบว่ามีลกั ษณะร่วม ดังนี้
6.1 บทบูชาสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ตามคติ ความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์ช่วงตอนต้นเป็ น
บทประณามพจน์บชู าสิง่ ศักดิสิ์ ทธิตามคติ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
์
ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ พระโพธิสตั ว์โลเกศวร และพระนางปรัชญา
ปารมิตา เนื้อหาส่วนนี้ของจารึกทัง้ สองหลักปรากฏโศลกลาดับที่ 1 จนถึงโศลกลาดับ
ที่ 5 เช่นเดียวกัน มีรปู แบบฉันทลักษณ์ตรงกัน คือ ใช้รปู แบบวสันตดิลกฉันท์ในโศลก
ที่ 1 ถึงโศลกที่ 4 ส่วนเนื้อหาโศลกที่ 5 ใช้อุปชาติฉัน ท์ เนื้อหาทัง้ 5 โศลกสรุป
รายละเอียดดังนี้ โศลกที ่ 1 เนื้อหาบูชาพระพุทธเจ้า ผูแ้ บ่งพระกายออกเป็ น 3 ส่วน
ได้แก่ ธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมาณกาย โศลกที ่ 2 เนื้อหาบูชาพระธรรม ซึ่ง
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เป็ นหนทางแห่งพระโพธิญาณอันประเสริฐ เป็ นทีก่ ราบไหว้บชู า และพระธรรมยังขจัด
กิเลสทีอ่ ยู่ภายในใจ โศลกที ่ 3 เนื้อหาบูชาพระสงฆ์ ผูท้ ไ่ี ด้ปลดปล่อยตนเองจากความ
ยึดมันถื
่ อมัน่ พระสงฆ์เป็ นผู้ยดึ มันอยู
่ ่ในผลประโยชน์ของผู้อ่นื ที่ยงั ยึดติดอยู่อย่ าง
ต่อเนื่อง และเป็ นผู้ท่ีกล่าวถึงบ่อเกิดแต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ โศลกที ่ 4 เนื้อหาบูชา
พระโพธิสตั ว์โลเกศวรผูท้ รงเป็ นเหมือนต้นปาริชาตทีเ่ คลื่อนทีไ่ ด้ เป็ นทีเ่ กิดแหล่งเดียว
ทีใ่ ห้กาเนิดผลซึง่ คนทัง้ สามโลกต่างต้องการ และ โศลกที ่ 5 เนื้อหาบูชาพระนางปรัชญา
ปารมิตา ผูป้ ระกอบไปด้วยคุณสมบัตทิ งั ้ หลาย ซึง่ บุคคลจะมองเห็นได้โดยคนทีม่ ปี ั ญญา
(จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531, น. 81-82) จากเนื้อหาทัง้ 5 โศลกดังกล่าว จะเห็นว่า
คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานปรากฏอย่างเด่นชัดในราชสานักของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก่อนหน้านี้ในสมัยก่อนพระนครพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
และหินยานไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีความสาคัญต่อราชสานักกัมพูชา คงปรากฏหลักฐาน
เป็ นพระพุทธรูปศิลปะสมัยต่างๆ และจารึกของขุนนางในปราสาทหลังเล็กๆ เท่านัน้
(กังวล คัชชิมา, 2550, น. 129) ดังนัน้ เมื่อราชสานักกัมพูชาอยู่ในช่วงสมัยทีพ่ ระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ทรงนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานเช่นเดียวกับพระราชบิดาของ
พระองค์ รวมทัง้ ทรงอภิเษกสมรสกับธิดาตระกูลเก่าแก่ท่นี ับถือพระพุทธศาสนา
(หม่อมเจ้าสุภทั รดิศ ดิศกุล, 2547, น. 19) จารึกที่ประพันธ์ขน้ึ ไม่ว่าจะเป็ นจารึกที่
พระราชโอรสหรือพระมเหสีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แต่งขึน้ จึงเปิ ดเรื่องด้วยบทบูชา
พระรัตนตรัยอยู่เสมอ
6.2 เนื้ อหาเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการบันทึกเชื้อสายวงศ์ตระกูล
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์โศลกที่ 6-18
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยการบันทึกเชื้อสายวงศ์ตระกูล
ของพระองค์ ผู้แต่งจารึกทัง้ สองหลักคงรายละเอียดพืน้ หลังเชือ้ สายวงศ์ตระกูลของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยมีเนื้อหาทีเ่ หมือนกัน ไม่ได้เพิม่ เติมหรือดัดแปลงแก้ไข ทัง้ นี้
แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความสาคัญมาก เนื่องจากเป็ นบทประศัสติทย่ี กย่อง
เชือ้ สายวงศ์ตระกูลมหิธรปุระทีส่ บื ต่อมาถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาส่วนนี้ในจารึก
ทัง้ สองหลักจะให้รายละเอียดบุคคลสาคัญต่างๆ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พระเจ้าชัยวรมัน
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ที่ 7 นับย้อนไปตัง้ แต่ตน้ บูรพกษัตริยต์ น้ วงศ์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คือ พระเจ้าศรุตวรมัน
และต้นวงศ์ทางฝ่ ายพระราชมารดา คือ พระนางกัมพุชราชลักษมี และพระนามบุคคล
สาคัญเรียงลาดับสืบต่อมา รายละเอียดทีก่ ล่าวถึงภูมหิ ลังทางเชือ้ สายวงศ์ตระกูลของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็ นการประกาศความชอบธรรมในการขึน้ ครองราชย์ เมื่อพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ปกครองราชอาณาจักรกัมพูชาได้อย่างเหมาะสมเพราะเชื้อสายของ
พระองค์สบื ต่อมาจากบูรพกษัตริยท์ ย่ี งิ่ ใหญ่ในอดีต มีการรับรองถึงความบริสุทธิของ
์
วงศ์ตระกูลทีต่ ่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์โดยรวมตัง้ แต่
โศลกที่ 6-18 ผู้ประพันธ์กล่าวถึงบุคคลสาคัญในสายตระกูลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับเชือ้ สายของพระองค์ดงั นี้ (1) พระเจ้าศรุตวรมัน (2) พระเจ้า
เศรษฐวรมัน (3) พระนางกัมพุชราชลักษมี (4) พระเจ้าภววรมันที่ 1 (5) พระเจ้าหรรษ
วรมัน (6) พระนางชัยราชจูฑามณี (7) พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 (8) พระเจ้ามหีธราทิตยะ
(9) พระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 (10) พระนางราชปตีนทรลักษมี (11) พระเจ้าธรณีนทรวรมัน
ที่ 2 (12) พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระนามบุคคลสาคัญร่วมเชือ้ สายพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ดังกล่าวนี้ สังเกตได้ว่าผูส้ ร้างเนื้อหาไม่เพียงให้ขอ้ เท็จจริงโดยโยงความสัมพันธ์ของ
บุคคลสาคัญตามลาดับชัน้ เท่านัน้ แต่ยงั นาเสนอคุณลักษณะที่ยงิ่ ใหญ่สมบูรณ์ของ
วงศ์ตระกูล รวมทัง้ พระคุณลักษณะอันเลิศของบุคคลสาคัญด้วย ทีน่ ่ าสังเกตคือเมื่อ
พระเจ้ า ชัย วรมัน ที่ 7 ประสู ติ ผู้ แ ต่ ง จารึก ทัง้ สองหลัก แสดงภาพสะท้ อ นในแง่
จินตนาการว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มิได้ทรงถือกาเนิดมาแบบมนุ ษย์โดยทัวไป
่ หากแต่
เป็ นผลงานการสร้างสรรค์โดยพระพรหม เทพผูส้ ร้างที่ได้สร้างพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ให้เป็ นต้นแบบมนุ ษย์ ในส่วนภาพลักษณ์ดา้ นความงามว่าราวกับพระกามเทพ และ
ความรุ่งเรืองเพราะพระลักษมีหรือพระศรีมาสถิตที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็ นการใช้
อลังการสร้างภาพลักษณ์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึง่ ปรากฏทัง้ จารึกปราสาทตาพรหม
และจารึกปราสาทพระขรรค์
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6.3 เนื้ อหาเกี่ยวกับรายการสิ่ งของที่อทุ ิ ศถวายภายในศาสนสถาน
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มีสิ่งของบาง
รายการทีร่ ะบุไว้ตรงกัน แตกต่างกันตรงลาดับบทของคาประพันธ์และบรรทัดข้อความที่
จารึกไม่ตรงกันเท่านัน้ ดังที่ ยอร์ช เซเดส์ (George C d s) ให้ความเห็นว่า “เนื้อหา
ในจารึกปราสาทพระขรรค์กค็ ล้ายคลึงกับจารึกทีป่ ราสาทตาพรหม และเป็ นการง่ายที ่
จะจัดท ารายการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของโบราณสถานทัง้ สองแห่ งนี้ ”
(สุภรณ์ อัศวสันโสภณ, 2513, น. 170) เนื้อหาเกี่ยวกับรายการสิง่ ของที่อุทศิ ถวาย
ภายในศาสนสถานจาแนกรายละเอียดได้ดงั นี้
6.3.1 รายการสิ่ งของประเภทที่เป็ นพืชผล อาหาร และของเหลว
รายการสิง่ ของประเภททีเ่ ป็ นพืชผล อาหาร และของเหลวทีป่ รากฏร่วมกัน
ในจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มหี ลายชนิด ได้แก่ (1) ข้าวสาร
สาหรับหุงต้มทาอาหาร ข้าวสารทีไ่ ม่หกั ข้าวสารสาหรับใช้บูชา ข้าวเปลือก ข้าวสุก
(2) งา น้ ามันงา (3) ถัวเขี
่ ยว (4) พริกไทย (5) เนยใส (6) นมเปรี้ยว (7) นมสด (8)
น้าผึง้ (9) น้าอ้อย (10) น้ามันจากผลไม้ (11) ผักและผลไม้ และ (12) ขีผ้ ง้ึ นอกจากนี้
ยังมีการระบุสงิ่ ของทีเ่ รียกว่า “โคภิกษา” พบในจารึกปราสาทตาพรหมโศลกที่ 89 และ
โศลกที่ 120 และพบในจารึกปราสาทพระขรรค์โศลกที่ 90 สันนิษฐานว่า โคภิกษา
น่าจะเป็ นอาหารของวัว เพราะเนื้อหาจารึกบันทึกว่ามีสตั ว์เลีย้ งอาทิ แม่ววั ลูกวัว ม้า
อาศัยอยู่บริเวณปราสาทด้วย
6.3.2 รายการสิ่ งของประเภทที่เป็ นผ้าและเครือ่ งนุ่งห่ม
รายการสิง่ ของประเภทเครื่องนุ่ งห่มทีอ่ ุทศิ ถวายแก่เทวรูปภายในปราสาท
ตาพรหมและปราสาทพระขรรค์เป็ นคติการบูชาเทพซึ่งมีสถานะอันศักดิสิ์ ทธิสมควร
์
แต่งกายเครื่องนุ่ งห่มอย่างดีแบบเดียวกับบุคคลชัน้ สูง (ผาสุก อินทราวุธ, 2520, น. 20)
ดังที่จารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงผ้าห่มสีขาวและสีแดงที่เป็ นเครื่องทรงเหมาะ
สาหรับเทพและเครื่องนุ่ งห่มเช่นเครื่องทรง เมื่อพิจารณาเนื้อหาจารึกทัง้ สองหลัก
พบว่าผูแ้ ต่งบันทึกรายการสิง่ ของประเภททีเ่ ป็ นผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ได้แก่ (1) เครื่องทรง
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สาหรับเทพ (2) ผ้าไหมและผ้าสาหรับกันยุงทาด้วยไหม และ (3) ผ้าคลุมเตียงซึ่ง
จารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงผ้าคลุมเตียงสีเหลืองแก่
6.3.3 รายการสิ่ งของประเภทที่เป็ นสิ่ งของเครือ่ งใช้ วัตถุโลหะ และเครือ่ งประดับ
จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์บนั ทึกรายการสิง่ ของ
ประเภททีเ่ ป็ นสิง่ ของเครื่องใช้ วัตถุโลหะ และเครื่องประดับเพื่อถวายบูชาแก่เทวรูป
เป็ นจานวนมาก รายละเอียดในส่วนนี้น่าจะสะท้อนให้เห็นพระราชศรัทธาของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ทีท่ รงแสดงความเคารพต่อเทวรูปทีส่ ร้างไว้ภายในปราสาทเพราะสิง่ ของ
ถวายเหล่านี้ปรากฏรายชื่อตรงกัน ได้แก่ (1) เตียงนอน ทีน่ อนแบบจีนทีท่ าด้วยหญ้า
(2) หมอน (3) แหวนทองคา (4) ทองคา (5) ทองแดง (6) หีบจีน (7) กล่องขนาดเล็ก
ตลับขนาดเล็ก (ใส่ของหอม) (8) แก้วไพฑูรย์ (9) ทับทิม (10) ไข่มุก (11) ดีบุกสีขาว
(12) เงิน และ (13) ตะกัว่ ตะกัวสี
่ ดา
6.3.4 แสดงรายละเอียดสิ่ งมีชีวิต ที่อยู่อาศัย และสิ่ งก่อสร้าง
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มีการระบุ ถึง
สิง่ มีชวี ติ ทัง้ คนและสัตว์ กล่าวถึงทีอ่ ยู่อาศัยและสิง่ ก่อสร้าง ปรากฏรายละเอียดตรงกัน
จะเห็นได้จากการระบุถงึ ผูช้ าย หญิงรับใช้ และหญิงฟ้ อนราประกอบกิจกรรมรื่นเริง
ทางศาสนาบริเวณปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรค์ มีคนอุทศิ รายการสิง่ ของ
ต่างๆ หรือเครื่องบูชาจานวนมาก ทีน่ ่าสนใจคือ จารึกทัง้ สองหลักชีใ้ ห้เห็นว่าบุคคลที่
รวมตัวกันทีป่ ราสาทมีหลากหลายสถานภาพ ดังพบว่ามีทงั ้ ทาสี นักบวชผูป้ ฏิบตั ธิ รรม
อาจารย์ ผูอ้ าศัยทีเ่ ป็ นนักเรียน ผูช้ ายทีเ่ ป็ นหัวหน้า ผูห้ ญิงและผูช้ ายที่อยู่ในหมู่บา้ น
นอกจากนี้เนื้อหาจารึกทัง้ สองหลักยังระบุถึงสัตว์เลี้ยง ดังเช่น ม้า ช้าง รวมทัง้ ที่อยู่
อาศัยและสิง่ ก่อสร้าง ได้แก่ สิง่ ก่อสร้างทีท่ าด้วยทองมีปราสาทเป็ นต้น อาคารสูงและ
ปราสาท ปราสาททีม่ หี ลังคาเป็ นชัน้ ๆ มีหมู่บา้ นทีผ่ มู้ ใี จศรัทธามอบให้เป็ นทรัพย์สมบัติ
ของศาสนสถานทัง้ สองแห่ง มีการกล่าวถึงที่อยู่อาศัยที่ทาด้วยหิน กาแพงศิลาแลง
สระน้า และเทวรูป
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6.3.5 รายการสิ่ งของประเภทที่เป็ นไม้หอมและเครือ่ งหอม
จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงสิง่ ของถวายที่
เป็ นไม้หอมและเครื่องหอมไว้ตรงกัน ได้แก่ (1) ยางสน หรือน้ ามันสน (2) ไม้จนั ทน์
(3) ไม้กฤษณา (4) การบูร อนึ่ง ไม้หอมและเครื่องหอมเหล่านี้ล้วนเป็ นเครื่องสักการะ
บูชาแก่เทวรูปที่เป็ นมงคลตามคติการบูชาสิง่ ศักดิส์ ิทธิใ์ นทางศาสนา นอกจากนี้
เครื่องหอมดังเช่นน้ามันสนหรือการบูรยังมีสรรพคุณในทางยาบาบัดโรคด้วย
6.4 เนื้ อหาในส่วนที่เป็ นบทลงท้าย ซึ่งเป็ นสารของกษัตริย์
รายละเอียดในส่วนบทลงท้ายของจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาท
พระขรรค์มเี นื้อหาตรงกัน จะเห็นได้ว่าจารึกทัง้ สองหลักจารเนื้อความที่เป็ นสารของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้อย่างน่ าประทับใจ รายละเอียดทีเ่ หมือนกันปรากฏในจารึก
ปราสาทตาพรหมโศลกที่ 142-144 ส่วนจารึกปราสาทพระขรรค์ปรากฏรายละเอียดใน
โศลกที่ 173-176 ซึง่ แสดงออกถึงความจงรักภักดีทพ่ี ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีต่อพระราช
บิดาและพระราชมารดาด้วยการก่ อสร้างความมัง่ คงแห่ งพระธรรม คือ ก่ อสร้าง
ปราสาทขึน้ และกล่าวถึงความทุกข์อนั วิปโยคของมนุ ษย์ผทู้ ข่ี าดทัง้ บิดาและมารดา
ดังนัน้ เมื่อประจักษ์ถงึ อุปการคุณอันประเมินค่ามิได้ของบิดาและมารดาแล้ว จึงทาบุญ
กุศลถวายอย่างยิง่ ใหญ่ คือ บุญกิรยิ าวัตถุในการก่อสร้างปราสาท พร้อมกับทรงฝากฝั ง
ให้อนุ ชนรุ่นต่อไปหวงแหนสิง่ ก่อสร้างภายในศาสนสถานแห่งนี้ (จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา,
2531, น. 85; นิพทั ธ์ แย้มเดช, 2558, น. 166-168)
โดยภาพรวมนอกจากจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์จะ
มีเนื้อหาทีเ่ หมือนกันแล้ว การศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาของจารึกทัง้ สองหลักยังพบว่ามี
เนื้อหาทีเ่ น้นสาระสาคัญบางส่วนซึง่ มีรายละเอียดแตกต่างกันด้วย

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

63

7. ความแตกต่ า งของเนื้ อ หาจารึ ก ปราสาทตาพรหมและจารึ ก
ปราสาทพระขรรค์
เนื้อ หาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์ในส่วนทีม่ ี
รายละเอียดแตกต่างกัน ได้แก่ (1) เนื้อหาในส่วนทีเ่ ป็ นบทสดุดวี รี กรรมพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 (2) การสร้างศาสนสถาน (3) รายการสิง่ ของบางส่วนทีถ่ วายภายในปราสาท และ
(4) การกล่าวถึงชื่อเฉพาะ และ (5) เนื้อหาในส่วนบทลงท้าย ดังนี้
7.1 เนื้ อหาในส่วนที่เป็ นบทสดุดีวีรกรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มเี นื้อหาหลักร่วมกัน คือ
การสดุดพี ระคุณสมบัตอิ นั เลิศของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อพิจารณาเนื้อหาจารึกทัง้
สองหลักอย่างละเอียด พบว่า ผูแ้ ต่งจะเน้นลีลาการยกย่องกษัตริยใ์ ห้เป็ นแบบฉบับ
ของตนแตกต่างกัน เนื้อหาในจารึกปราสาทตาพรหมจะเน้นให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าทรงมีความรุ่งเรืองอย่างมาก จนเป็ นทีพ่ อพระทัยพระเทวีแห่ง
แผ่นดิน (พระนางปฤถวี) ซึ่งรับพระองค์ไว้เป็ นพระสวามี อีกทัง้ พระเกียรติยศของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยังขจรขจายไปทัวทั
่ ง้ ฝั ง่ มหาสมุทร ภูเขา และป่ าไม้ จนกระทัง่
เทียบเท่ากับมหาสมุทรและโลกทัง้ สาม ภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จะเน้น
ในทางกษัตริยผ์ ทู้ รงธรรม แสดงให้เห็นความมีน้าพระทัยเมตตา กล่าวคือ มีการยกให้
อาตมันของพระองค์เองเป็ นทัง้ ทีต่ งั ้ ของความสุขและความทุกข์แห่งสัตว์โลกทัง้ หลาย
ดังเนื้อความต่อไปนี้
อาตมันแม้จะแตกต่างอย่างมากในสัตว์โลกทีม่ หี ลายประการ
และหลายชนิ ด แต่ ค วามเป็ นหนึ่ ง เดีย วของอาตมั น ของ
พระองค์ เป็ นความจริงทีช่ ดั เจน เพราะว่าพระองค์ใส่ความสุข
และความทุกข์ของสัตว์โลกทัง้ หลายไว้ทอ่ี าตมัน คือ พระหทัย
ทีง่ ดงามของพระองค์
(นิพทั ธ์ แย้มเดช, 2558, น. 131)
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จารึกปราสาทตาพรหมยังแสดงให้เห็นความมีน้าพระทัยเมตตาของพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 ซึง่ พระราชทานอภัยโทษให้แก่ขา้ ศึก จะเห็นได้จากเหตุการณ์ทพ่ี ระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 เสด็จไปทาสงครามที่อาณาจักรจามปา ถึงแม้พระองค์จะทรงมีชยั ชนะ
จับกษัตริย์เมืองจามปาได้แล้วแต่ ก็ทรงปล่ อยไม่ ได้ท าอันตรายแต่ อย่ างใด จารึก
ปราสาทตาพรหมแสดงภาพลักษณ์ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มิใช่กษัตริยท์ ม่ี นี ้าพระทัย
โหดร้ายดังทีว่ ่า
เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เสด็จมาทีเ่ มืองจามปา ในการสงคราม
ได้ทรงจับกษัตริยข์ องเมืองนัน้ และได้ทรงปล่อย ราวกับว่า
น้ าอมฤต คือ ชีวประวัติของพระองค์ทถ่ี ูกได้ยนิ แล้ว และถูก
นามาด้วยกระพุ่มมือโดยกษัตริย์องค์อ่นื แล้วรดลงบนศีรษะ
กษัตริย์จามปาพระองค์นัน้ เพื่อจะทาให้ความร้อนที่เกิดขึ้น
จากไฟ คือ อานาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ให้ดบั ลง
(นิพทั ธ์ แย้มเดช, 2558, น. 132)
เมื่อพิจารณาเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์ในส่วนบทสดุดวี รี กรรมพระเจ้า
ชัยวรมันที่ 7 แสดงรายละเอียดภาพลักษณ์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีโ่ ดดเด่นทีส่ ุด คือ
ทรงเป็ นกษัตริยย์ อดนักรบ เนื้อหาจารึกหลายบทยืนยันว่าพระองค์มคี วามยิง่ ใหญ่ใน
สมรภูมริ บและทรงมีชยั ชนะข้าศึกได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่นเนื้อหาในบทที่ 23 ผูแ้ ต่ง
เปรียบพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็ นไฟเอารวะ (หมายถึงไฟทีเ่ กิดจากในมหาสมุทร) โดย
พระราชอานาจของพระองค์ได้เผาไหม้ศตั รูเหมือนไฟที่ลุกไหม้บนกองของดิบได้
อย่างง่ายดาย นอกจากนี้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยังเปรียบเป็ นไฟป่ า และเป็ นพระจันทร์
ในหมู่ดอกบัว ดังเนื้อความต่อไปนี้
พระองค์เป็ นไฟเอารวะ ที่กองของดิบคือกองทัพของศัตรู
(หรือในทะเลคือกองทัพของศัตรู) และเป็ นไฟป่ าในป่ าคือ
อาวุธของศัตรู เป็ นพระจันทร์ในหมู่ของดอกบัว คือราชาของ
ศัตรู ของพระองค์ท่ีมานอบน้ อม อ านาจของพระองค์ (แผ่
กระจายไป) เหมือนแสงของอาวุธของพระนารายณ์
(จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531, น. 85)
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เนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์ ในบทที่ 25 แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ ของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในด้านความเป็ นกษัตริย์ “ยอดนักรบ” ได้อย่างชัดเจน ดังที่
พรรณนาภาพกลางสมรภูมริ บอันดุเดือดระหว่างกองทัพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กับ
กองทัพของข้าศึก พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีความกล้าหาญเป็ นอย่างยิง่ พระขรรค์ของ
พระองค์เปี ยกชุ่มไปด้วยเลือดของข้าศึก ขณะทีเ่ หล่าข้าศึกต่างเกรงกลัวในความทรง
อานาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ดังทีว่ ่า
ในที่รบ พวกพระราชา เมื่อทรงเห็นพระขรรค์สเี ขียวเข้ม ที่
แดงฉานไปด้วยเลือดและที่เหลืองอร่ามด้วยทอง ที่พระองค์
กวัดแกว่งทางด้านขวางและทิม่ แทงไปทางด้านหน้าอย่างน่ า
อัศจรรย์ต่างก็วางอาวุธแล้วน้อมไหว้ เหมือนกับมีความกลัว
ว่าจะได้รบั อันตรายจากธนูของพระอินทร์ (สายฟ้ า)
(จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531, น. 85)
ผูแ้ ต่งจารึกปราสาทพระขรรค์แสดงภาพลักษณ์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าทรง
เป็ นกษัตริยท์ ม่ี นี ้ าพระทัยกว้างขวาง พระราชทานรางวัลแก่ผทู้ ท่ี าความดีความชอบ
อย่างมากและเน้นให้เห็นว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็ นกษัตริยท์ ม่ี คี วามฉลาดเยีย่ ง
นักปราชญ์ เปรียบเหมือนกับปาณินิซ่งึ เป็ นนักไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตอันลือชื่อ
ตัวอย่างเนื้อความทีเ่ ด่นมาก คือ เนื้อหาสดุดพี ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ว่าฉลาดรอบรูท้ าง
ไวยากรณ์สนั สกฤต ดังนี้
พระองค์เป็ นทีร่ จู้ กั กันทัวไปตั
่ ง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ว่าเป็ นปาณินิ
ผู้ชอบคาที่ถูกต้อง ผู้ทาให้คานามเพิ่มขึ้นด้วยการประกอบ
ปั จจัย สตฺ (อตฺ , อาน, มาน) และด้วยการเปลี่ยนสระเป็ นขัน้
คุณและวฤทธิ ผู้คงแก่เรียน ผู้จดั ระเบียบของตัวอักษร ผูใ้ ห้
คาว่า ทุรฺหฤทฺ เป็ นคายกเว้น ผูไ้ ด้รบั การไหว้โดยพระศิวะ ผูม้ ี
ชื่อเสียงโด่งดัง
(จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531, น. 85)
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เนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์ทโ่ี ดดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ การแสดงให้
เห็นพระราชกรณียกิจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทางด้านศาสนา โดยทรงส่งเสริมศาสนา
พราหมณ์ควบคู่ไปกับศาสนาพุทธ ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการสถาปนาเมืองชัยศรีนัน้
จารึกปราสาทพระขรรค์บนั ทึกไว้ว่าเมืองแห่งนี้มคี วามยอดเยีย่ มกว่าเมืองประยาคซึง่
เป็ นเมืองศักดิสิ์ ทธิของชาวฮิ
นดูในอินเดีย เนื่องจากเมืองประยาคมีสงิ่ ศักดิสิ์ ทธิเพี
์
์ ยง
2 อย่าง ได้แก่สายน้ าคงคาและยมุนา แต่เมืองชัยศรีมสี งิ่ ศักดิสิ์ ทธิอั์ นยอดเยีย่ มถึง 3
อย่าง ได้แก่ พระพุทธเจ้า พระศิวะ และพระวิษณุ ดังทีว่ ่า
เมืองประยาคทาให้ชาวโลก ไปถึงความบริสทุ ธิได้
์ ดว้ ย
การสักการะกราบไหว้ เนื่องจากว่าเมืองประยาคเป็ นทีร่ วมของ
สิง่ ศักดิสิ์ ทธิสองประการ
(คงคาและยมุนา) แต่เมืองชัยศรีมี
์
สิง่ ศักดิสิ์ ทธิที์ เ่ ยีย่ มยอดถึงสามประการ คือ พระพุทธเจ้า พระศิวะ
และพระวิษณุ ควรจะได้รบั การพรรณนาว่าอย่างไรจึงจะเหมาะ
(จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531, น. 85)
รายละเอียดดังกล่าวของเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์แตกต่างจากเนื้อหา
จารึกปราสาทตาพรหมตรงที่ผแู้ ต่งจารึกปราสาทตาพรหมจะยกย่องศาสนาพุทธให้
เหนือกว่าศาสนาพราหมณ์ และไม่มรี ายละเอียดส่วนใดทีผ่ แู้ ต่งนาคติความเชื่อทาง
ศาสนาฮินดูมาเทียบเคียงเสมอกับศาสนาพุทธได้เลย
7.2 การสร้างศาสนสถาน
จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์บนั ทึกรายละเอียด
การสร้างปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรค์ไว้แตกต่างกัน เนื้อหาจารึกปราสาท
ตาพรหมโศลกที่ 35-36 ระบุถงึ เมืองทีม่ ชี ่อื ว่าราชวิภาระ (ราชวิภารนามฺนี) หรือปราสาท
ตาพรหม โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงมีจุดมุ่งหมายให้พ้นื ทีแ่ ห่งนี้เป็ นสถานทีด่ ูแล
พระมารดาของพระพุทธเจ้า รายละเอียดจะเน้นให้เห็นถึงความสวยงามของเมืองราชวิภาระ
ทีส่ ร้างขึน้ ดังทีย่ กย่องว่า “เป็ นเมืองทีม่ รี ่างกายประดับตกแต่งด้วยรัตนะและทองคา
ทีส่ ว่างไสวโชติช่วง” (นิพทั ธ์ แย้มเดช, 2558, น. 135) เมื่อสร้างเมืองราชวิภาระ พระเจ้า
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ชัยวรมันที่ 7 โปรดให้ประดิษฐานรูปพระมารดาของพระองค์ขน้ึ ในปี มหาศักราช 1108
ส่วนปราสาทพระขรรค์เป็ นอนุสรณ์ทพ่ี ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างถวายพระเจ้าศรี
ธรณีนทรวรมันที่ 2 พระราชบิดา จารึกปราสาทพระขรรค์บนั ทึกการสร้างเมืองชัยศรี
หรือปราสาทพระขรรค์ไว้ในโศลกที่ 32 ผูแ้ ต่งกล่าวว่าแผ่นดินทีพ่ ระเจ้าชัยวรมันที่ 7
กรีธาทัพไปรบนัน้ นองไปด้วยเลือดของศัตรู ดังนัน้ เมื่อสถาปนาเมืองชัยศรีจงึ มีการ
ประดับตกแต่งภูมทิ ศั น์โดยรอบด้วยทอง ดอกบัวและหิน เพื่อกลบร่องรอยคราบเลือดบน
พื้นดิน อย่ างไรก็ตามในความรู้สึกของผู้แต่ ง ความงามที่สมั ผัสนัน้ “ย่อมปรากฏ
เหมือนกับทาด้วยเลือดทัง้ หลายจนกระทังทุ
่ กวันนี้” (จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531,
น. 86) และเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์โศลกที่ 34 บันทึกเหตุการณ์ทพ่ี ระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 ทรงเบิกพระเนตรองค์พระประติมาพระเจ้าศรีธรณีนทรวรมันที่ 2 ในรูปพระโลเกศวร
ซึง่ มีพระนามว่า “ศรีชยวรเมศวร” ซึง่ ประดิษฐานรูปเคารพขึน้ ในปี มหาศักราช 1113 ขึน้
(จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531, น. 87)
7.3 รายการสิ่ งของบางส่วนที่ถวายภายในปราสาท
สิง่ ของถวายภายในปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรค์บางรายการมี
รายละเอียดแตกต่างกัน จะเห็นได้จากรายการสิง่ ของทีป่ รากฏในจารึกปราสาทตาพรหม
แต่ไม่พบในจารึกปราสาทพระขรรค์ คือ เครื่องเทศ สมุนไพร และยารักษาโรค แม้
เนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์ด้านที่ 2 โศลกที่ 3 ปรากฏศัพท์ว่า “อาโรคฺ ยายตเน”
แปลว่า ในบริเวณของโรงพยาบาล และด้านที่ 3 โศลกที่ 31 ผู้แต่ งบันทึกไว้ว่ ามี
“วลภิปรฺ าสาท” หรือ อาโรคยศาลาจานวน 102 แห่ง ดังนี้ “ปิ ณฺฑกี ฤตาสฺตุ วลภิปรฺ าสาทา
เทฺวาสตนฺ ตถาศิลาคฺฤหาณา ตุ ปญฺจาศีตศิ ฺจตุศฺศตะ” (สมบัติ มังมี
่ สุขศิร,ิ 2558, น.8081) แต่กไ็ ม่ได้ให้รายละเอียดเครื่องยาสมุนไพรแบบทีพ่ บในจารึกประจาอาโรคยศาลา
ต่างจากจารึกปราสาทตาพรหม มีการระบุถงึ เครื่องเทศสมุนไพรและเครื่องยารักษา
โรคจ านวนมาก ดังเช่ นตรุ ษกะ (โศลกที่ 100 และ 112) กลีบดอกไม้ท่ีมีกลิ่นหอม
(โศลกที่ 100 และ 113) ไขมันชะมดเช็ด (โศลกที่ 101) ขิงแห้ง (โศลกที่ 102) มหาหิงคุ์
(โศลกที่ 113 และ 137 ) ดีปลีและผงดีปลี (โศลกที่ 125 และ 126) บุนนาค (โศลกที่
126) ทังทังสะ ซึง่ สันนิษฐานว่า คือ ปลิง (โศลกที่ 129) ต้นกันทัง ต้นหะลาย ต้นชันสยัง
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(โศลกที่ 134) เป็ นต้น ซึง่ สันนิษฐานว่าปราสาทตาพรหมน่ าจะเป็ นคลังเก็บเครื่องยา
สมุนไพรแล้วแจกจ่ายส่งต่อไปยังอาโรคยศาลาในแต่ละแห่ง เพราะเนื้อความจารึก
ประจาอาโรคยศาลามีรายชื่อเครื่องยาและสมุนไพรเป็ นส่วนมากที่ปรากฏตรงกับ
จารึกปราสาทตาพรหม
7.4 การกล่าวถึงชื่อเฉพาะ
ในส่วนของชื่อเฉพาะที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาท
พระขรรค์ พบว่ามีรายละเอียดแตกต่างกัน กล่าวคือ ผูป้ ระพันธ์จะระบุถงึ ชื่อเฉพาะไว้
ในจารึกของตน ดังนี้
7.4.1 ชื่อเฉพาะที่เป็ นรูปเคารพ ชื่อหมู่บ้าน และชื่อตาแหน่ ง
1) จารึกปราสาทตาพรหม ระบุถงึ ชื่อเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับรูปเหมือนบุคคลสาคัญ
ดังพบว่ามีช่อื รูปเคารพครู ได้แก่ ศรีชยมังคลารถเทวะและศรีชยกีรติเทวะ (โศลกที่ 37)
ชื่อเฉพาะทีเ่ ป็ นหมู่บา้ น คือ ราชปตีนทร (โศลกที่ 30) ชื่อตาแหน่ งทีพ่ ระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 พระราชทานแก่บุคคลที่น่ายกย่อง ได้แก่ เทวีสวามีและเสนาปติ (โศลกที่ 33)
(2) จารึกปราสาทพระขรรค์ มีช่อื ของรูปเคารพจานวนมาก ได้แก่ พระศรีชยั วรเมศวร
(โศลกที่ 34) พระศรียโศวรเมศวร (โศลกที่ 37) พระศรีจามเปศิวรพิมพะ (โศลกที่ 38)
พระศรีราชปตีศวร พระชัยมังคลารถจูฑามณิ (โศลกที่ 113) พระศรีวชิ ยั ราชจูฑามณิ
(โศลกที่ 158) พระศรีวรี ศักติสคุ ตและพระพิมายสุคต (โศลกที่ 159)
7.4.2 ชื่อเฉพาะที่เป็ นชื่อเมือง
จารึกปราสาทพระขรรค์บนั ทึกชื่อเฉพาะทีเ่ ป็ นชื่อเมืองจานวนมาก รายละเอียด
ในส่วนนี้ไม่พบในจารึกปราสาทตาพรหม ชื่อเมืองหลายชื่อทีป่ รากฏในจารึกปราสาท
พระขรรค์ ได้แก่ ศรีชยันตปุระ (โศลกที่ 114) ศรีชยั ราชธานี ศรีชยันตนครี ชัยสิงหวดี
ศรีชยั วีรวดี (โศลกที่ 115) ลโวทยปุระ สุวรรณปุระ ศัมพูกปั ฏฏนะ ชัยราชปุรี (โศลกที่
116) ศรีชยั วัชรปุรี ศรีชยั สตัมภปุรี ศรีชยั ราชคิรี ศรีชยั วีรปุรี (โศลกที่ 117) ศรีชยั
วัชรวดี ศรีชยั กีรติปุรี ศรีวชิ ยาทิปุรี (โศลกที่ 118) ศรีชยั สิงหคราม มัธยมครามกะ
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สมเรนทรคราม ศรีชยั ปุรี (โศลกที่ 119) วีราโรตตรกะ ปูรพาพาส (โศลกที่ 120) เมือง
ยโสธรปุระ ประเทศจามปา (โศลกที่ 122) เมืองวิมาย เมืองชัยวดี เมืองชัยสิงหวดี
(โศลกที่ 123) เมืองชัยวีรวดี เมืองชัยราชคีรี เมืองศรีสวุ รี ปุรี (โศลกที่ 124) (หม่อมเจ้า
สุภทั รดิศ ดิศกุล, 2509, น. 56-57)
7.4.3 ชื่อเฉพาะที่เป็ นชื่อตัวละครในวรรณคดีของอิ นเดีย
(1) จารึกปราสาทตาพรหม ระบุช่อื เฉพาะทีเ่ ป็ นตัวละครในมหาภารตะ คือ
ชนเมชัย (โศลกที่ 26) และ (2) จารึกปราสาทพระขรรค์ ระบุช่อื เฉพาะทีเ่ ป็ นตัวละคร
ในรามายณะและมหาภารตะ ได้แก่ เจ้าแห่งเจทิ พระเจ้าคาฒิ ฤาษีฤจีกะ (โศลกที่ 28)
พระรามภารควะ (ปรศุราม) (โศลกที่ 29) อินทรชิต (โศลกที่ 30) ภีษมะ (โศลกที่ 31)
อนึ่ง ในจารึกปราสาทพระขรรค์ยงั กล่าวถึงชื่อของพราหมณ์ได้แก่ ศรีสูรยภัฏฏะ
(โศลกที่ 166) และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ นายพรานชิเตนทร
(ถวายทีน่ งท
ั ่ าด้วยไม้แด่พระพุทธเจ้า) (โศลกที่ 167) ซึง่ ชื่อเฉพาะดังกล่าวนี้ไม่พบใน
จารึกปราสาทตาพรหม
7.5 เนื้ อหาในส่วนบทลงท้าย
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์ในส่วนบทลงท้าย
หรือบทจบเรื่องมีความแตกต่างกัน เห็นได้จากการระบุรายละเอียดของผูแ้ ต่ง ผูแ้ ต่ง
จารึกปราสาทตาพรหมให้ขอ้ มูลว่าพระองค์มพี ระนามว่า ศรีสรู ยกุมาร เป็ นพระโอรส
ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประสูตจิ ากพระอัครมเหสีได้แต่งบทสรรเสริญนี้ ส่วนผูแ้ ต่ง
จารึกปราสาทพระขรรค์ให้ขอ้ มูลว่าพระองค์มพี ระนามว่า ศรีวรี กุมาร เป็ นพระโอรสของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประสูตจิ ากพระนางราเชนทรเทวี พระอัครมเหสีของพระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 7 และยังขยายรายละเอียดมากกว่าเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม โดยแจกแจง
พระคุณสมบัตขิ องเจ้าชายศรีวรี กุมารว่าเป็ นผูค้ งแก่เรียน เป็ นผู้ท่อี ยู่แนวหน้าบรรดา
ทหาร มีความงามชนะพระกามเทพ ได้รบั ความเคารพจากผูส้ ร้างงานศิลปะทัง้ หลาย
และมีความประเสริฐยิง่ ในบรรดาผูป้ ระพฤติธรรม (จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531, น. 33)
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นอกจากนี้ยงั มีเนื้อหาในส่วนการประกอบพิธีกรรมในศาสนสถานซึ่งมี
รายละเอียดแตกต่างกัน ดังพบว่าเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมจะกล่าวถึงพิธที าง
ศาสนาทีก่ ระทาขึน้ 18 ครัง้ และมีการจัดพิธสี งกรานต์ซง่ึ จัดขึน้ เป็ นประจาทุกๆ ปี มี
พิธเี ฉลิมฉลองรูปเคารพของพระนางปรัชญาปารมิตาทีจ่ ดั ขึน้ ในวันแรม 8 ค่าไปจนถึง
วันขึน้ 15 ค่ า ของเดือนไจตระ ซึ่งเป็ นฤดูใบไม้ผลิ (Pradeep Kumar Kapur and
SachchidanandSahai, 2007, p. 52-53) พิธกี รรมดังกล่าวนี้ไม่ได้ระบุไว้ในจารึกปราสาท
พระขรรค์ หากแต่เนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์เฉพาะเจาะจงทีก่ ารทาพิธเี บิกพระเนตร
รูปเคารพ (จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531, น. 87)

8. จารึกปราสาทตาพรหมในฐานะต้นแบบจารึกปราสาทพระขรรค์
เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ทเ่ี ชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังทาให้เห็นถึงความเป็ นต้นแบบ
ของจารึกปราสาทตาพรหมทีส่ ง่ อิทธิพลมายังการแต่งจารึกปราสาทพระขรรค์ดว้ ย ดัง
รายละเอียดทีจ่ ะอภิปรายใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ลาดับเวลาของการเขียนจารึกและ
สถานภาพของผูป้ ระพันธ์ (2) โครงสร้างของเนื้อหาและรายละเอียดของเนื้อหา และ
(3) การสร้างสรรค์อลังการ ดังนี้
8.1 ลาดับเวลาของการเขียนจารึกและสถานภาพของผูป้ ระพันธ์
จารึกปราสาทตาพรหมเป็ นต้นแบบของการแต่งบทสดุดพี ระเจ้าชัยวรมันที่
7 ซึง่ ส่งอิทธิพลต่อการแต่งจารึกปราสาทพระขรรค์ในเวลาต่อมา ข้อยืนยันดังกล่าวคือ
ช่วงระยะเวลาของก่อสร้างปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรค์ เห็นได้จากจารึก
ปราสาทตาพรหมสร้างขึน้ ในช่วงทีม่ กี ารสถาปนาปราสาทตาพรหม เพื่อเป็ นพุทธวิหาร
ประดิษฐานรูปเคารพพระนางปรัชญาปารมิตา ในปี มหาศักราช 1108 ก่อนทีจ่ ะสร้าง
รูปเคารพพระโลเกศวรที่มนี ามว่าศรีชยวรเมศวร ซึ่งประดิษฐานไว้ภายในปราสาท
พระขรรค์ ในปี มหาศักราช 1113 ด้วยระยะเวลาการก่อสร้างปราสาททัง้ สองหลังที่
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ห่างกัน 5 ปี จารึกปราสาทตาพรหมจึงสร้างขึน้ ก่อนจารึกปราสาทพระขรรค์ และการ
ทีเ่ นื้อหาจารึกทัง้ สองหลักระบุถงึ ชื่อผูป้ ระพันธ์ ซึง่ มีการให้รายละเอียดไว้ในโศลกบท
สุดท้ายว่าผูป้ ระพันธ์เป็ นพระโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แม้จะไม่ใช่ผปู้ ระพันธ์คน
เดียวกันแต่กไ็ ด้ประสูตจิ ากพระราชบิดาเดียวกัน ดังนัน้ สถานภาพของผูป้ ระพันธ์จงึ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กัน อีกทัง้ น่าจะมีความใกล้ชดิ กับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่มาก
เนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมทีเ่ จ้าชายศรีสรู ยกุมารแต่งขึน้ ก่อน เพื่อให้
มีจุดมุ่งหมายสดุดพี ระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 น่ าจะเป็ นทีร่ บั รูภ้ ายในราชสานัก
และอาจเป็ นไปได้ว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พอพระทัยการแต่งคาประพันธ์ของเจ้าชาย
ศรีสรู ยกุมารผูเ้ ป็ นพระโอรสอยู่ไม่น้อย เนื่องจากจารึกปราสาทตาพรหมแสดงรายละเอียด
ว่าเจ้าชายศรีสูรยกุมารเป็ นอาลักษณ์จดจารเนื้อความตามกระแสรับสังของพระเจ้
่
า
ชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาที่เจ้าชายศรีสูรยกุมารจดจารขึน้ มานี้ เจ้าชายศรีวีรกุมารน่ าจะ
ทรงได้อ่านบทประพันธ์ด้วย เพราะฉะนัน้ เวลาต่อมาเมื่อเจ้าชายศรีวรี กุมารแต่งบท
จารึกสดุดพี ระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขึน้ อีกหลักหนึ่งโดยประดิษฐานไว้ภายใน
ปราสาทพระขรรค์ เจ้าชายศรีวรี กุมารจึงนาเนื้อความทีเ่ จ้าชายศรีสรู ยกุมารแต่งไว้ดี
อยู่แล้วมาอ้างถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์นนเอง
ั่
8.2 โครงสร้างของเนื้ อหาและรายละเอียดของเนื้ อหา
จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มโี ครงสร้างของเนื้อหา 4
ส่วน สอดคล้องกัน เริม่ ตัง้ แต่โครงสร้างเนื้อหาที่เป็ นบทบูชาสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ โครงสร้าง
เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โครงสร้างเนื้ อหาที่ระบุถึงรายละเอียด
รายการสิง่ ของทีอ่ ุทศิ ภายในปราสาท และโครงสร้างเนื้อหาลาดับสุดท้าย คือ บทลงท้าย
ซึ่งเป็ นสารของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การที่จารึกทัง้ สองหลักมีโครงสร้างเนื้ อหา
สอดคล้องกันนี้ ทาให้เห็นถึงความเป็ นต้นแบบของจารึกปราสาทตาพรหมซึ่งส่ง
อิทธิพลมายังการแต่ งจารึกปราสาทพระขรรค์ ดังที่จารึกปราสาทพระขรรค์ย ังคง
รูปแบบโครงสร้างของเนื้อหาและรายละเอียดของเนื้อหาไว้สอดคล้องกับจารึกปราสาท
ตาพรหม จากการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะร่วมของเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม
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และจารึกปราสาทพระขรรค์ พบว่าโครงสร้างเนื้อหาในส่วนแรกทีเ่ ป็ นบทบูชาสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์
กับโครงสร้างเนื้อหาในส่วนทีส่ องทีเ่ กีย่ วข้องกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จารึกทัง้ สองหลัก
มีรายละเอียดเหมือนกันทุกประการ ในที่น้ี น่ าจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
ผูป้ ระพันธ์จารึกปราสาทตาพรหมได้เป็ นอย่างดี เพราะเนื้อหาในจารึกตัง้ แต่โศลกแรก
จนถึงโศลกที่ 18 เนื้อหาสือ่ ความหมายครบถ้วนสมบูรณ์นบั ตัง้ แต่การบูชาสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์
จนถึงการบ่งชีถ้ งึ สายตระกูลของกษัตริย์อย่างเป็ นลาดับชัน้ โดยเฉพาะเชือ้ สายทาง
ฝ่ ายพระราชมารดาซึ่งมีการพรรณนาอย่างละเอียด จะเห็นได้ว่าเนื้อความที่แต่งไว้
อย่างยอดเยีย่ มส่งผลให้ผแู้ ต่งจารึกปราสาทพระขรรค์นาเนื้อหาช่วงตอนต้นของจารึก
ปราสาทตาพรหมมากล่าวซ้าอีก ต่อจากนัน้ จึงแสดงรายละเอียดเนื้อหาให้แตกต่าง
ออกไป อนึ่ง จะเห็นได้ว่าความสาคัญของโครงสร้างเนื้อหาของจารึกทัง้ สองหลักที่
สอดคล้อ งกัน เป็ นกรอบการสร้างเนื้ อหาจารึกให้มีเอกภาพ ท าให้รายละเอียดที่
ผูป้ ระพันธ์แจกแจงรายการสิง่ ของภายในศาสนสถานซึง่ มีอยู่เป็ นจานวนมาก รวมทัง้
ชื่อเฉพาะ อาทิ เมืองต่ างๆ หรือรูปปั ้นพระนามต่ างๆ ล้วนแสดงเนื้อหาอย่างเป็ น
สัดส่วน และสามารถจาแนกรายละเอียดปลีกย่อยของเนื้อหาได้อย่างชัดเจนด้วย
8.3 การสร้างสรรค์อลังการ
จารึกปราสาทตาพรหมมีอทิ ธิพลต่อการแต่งจารึกปราสาทพระขรรค์อยู่มาก
จะเห็นได้จากการสร้างสรรค์อลังการหรือความงดงามของบทประพันธ์ในมิตทิ เ่ี หมือนกัน
ดังเช่น เนื้อหาในโศลกที่ 19 จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวถึง
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขณะประสูตไิ ว้สอดคล้องกัน ผูแ้ ต่งใช้แนวคิดกวิสมยะ (ขนบการ
ประพันธ์ของกวี) โดยกล่าวอ้างว่าพระพรหมเป็ นเทพผู้รงั สรรค์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ให้เป็ นต้นแบบของมนุ ษย์บนโลก จารึกปราสาทตาพรหมกล่ าวว่ าพระพรหมได้
“ทอดพระเนตรร่างของพระการตติเกยะทีแ่ ยกกันอยู่ ถูกทาให้เป็ นหนึง่ เดียว ด้วย
ความยินดี คือ การกอดกันอย่างแนบแน่น ก็เลยทรงสร้างพระองค์ (พระเจ้าชัยวรมันที ่
7) ขึ้นมาให้เป็ นขุมทรัพย์เพียงหนึง่ เดียว” (นิพทั ธ์ แย้มเดช, 2558, น. 124-125) ส่วน
จารึกปราสาทพระขรรค์กล่าวว่า “พระพรหมเมือประสงค์
่
ทจี ่ ะสร้างคงจะได้รวบรวมความ
งามในโลก แล้ววางความงามทีร่ ดด้วยน้ าอมฤตแล้วไว้บนทีร่ องรับ (ร่างกาย) แล้วจึง

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

73

ได้ทรงสร้างพระองค์ ซึง่ เพียบพร้อมด้วยลักษณะทีด่ ”ี (จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531,
น. 84) อย่างไรก็ตามเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์หลายบทพยายามเน้นอลังการให้
สลับซับซ้อนยิง่ กว่าอลังการในจารึกปราสาทตาพรหม โดยการอ้างถึงตัวละครในมหากาพย์
ของอินเดียหลากหลายมากกว่าในจารึกปราสาทตาพรหม ดังเนื้อหาในโศลกหลายบท
ของจารึก ปราสาทพระขรรค์ อ้ า งถึ ง ตัว ละครในมหากาพย์ ข องอิ น เดีย เพื่ อ สื่ อ
จินตนาการให้มมี ติ งิ ดงามยิง่ ขึน้ ตัวอย่างเช่น เนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์ โศลกที่
30 เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ถวายเทวรูปเต้นราสององค์ซง่ึ หล่อด้วยทองคาประดิษฐาน
ไว้ภายในปราสาทพระขรรค์ ผูแ้ ต่งกล่าวว่า “รูปทัง้ สองนัน้ เป็ นเหมือนกับพระราฆวะ
ทัง้ สอง” (จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531, น. 86) คือ เปรียบเทียบรูปเคารพว่ามีความ
งดงามและมีชวี ติ จิตใจราวกับราฆวะ (พระรามและพระลักษณ์) และเนื้อหาโศลกที่ 31
ผูแ้ ต่งแสดงความฉงนฉงายโดยกล่าวถึงพระรามและภีษมะทีไ่ ด้รบั การสดุดี เพียงเพราะ
พระบิดาเสด็จลงมาจากสวรรค์ชวครู
ั ่ ่ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แล้ว
“ฝ่ ายพระองค์จะได้รบั การสดุดขี นาดไหน ในเมือ่ พระโลกนาถผู้เกิดขึ้นเองและมีสกี ่ ร
ได้รบั การกราบไหว้บชู าตลอดเวลา” (จิรพัฒน์ ประพันธ์วทิ ยา, 2531, น. 86)
จากการพิจารณาภูมหิ ลังของจารึกปราสาทตาพรหมซึ่งแต่งขึน้ ก่อนจารึก
ปราสาทพระขรรค์อยู่หลายปี การพิจารณาสถานภาพของผู้แต่งซึ่งมีความสัมพันธ์
ใกล้ชดิ กัน รวมทัง้ เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมซึง่ มีการจัดวางโครงสร้างของเนื้อหา
อย่างเป็ นระบบ และรายละเอียดของเนื้อหาเป็ นบทประศัสติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีม่ ี
ลีลาการแต่งอย่างประณีต มีอลังการงดงาม จารึกปราสาทตาพรหมจึงเป็ นต้นแบบ
การเขียนบทประศัสติพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีส่ ่งอิทธิพลต่อการแต่งจารึกปราสาท
พระขรรค์ โดยเฉพาะในส่วนของโครงสร้างเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์ มีการแบ่ง
รายละเอียดของเนื้อหาเป็ นสัดส่วนเช่นเดียวกับเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมตัง้ แต่
ลาดับเนื้อหาบทบูชาสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ เนื้อหาเกีย่ วกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทัง้ รายละเอียด
ของเชื้อสายกษัตริย์และบทยกย่องพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้าง
สิง่ ก่อสร้าง และรายการสิง่ ของทีอ่ ุทศิ ถวายภายในศาสนสถาน และเนื้อหาในบทลงท้าย
นอกจากนี้ลลี าการแต่งที่งดงามลึกซึ้งโดยผู้แต่งจารึกปราสาทพระขรรค์ใช้อลังการ
ร่วมกันกับจารึกปราสาทตาพรหมอยู่หลายบท และผู้แต่ งจารึกปราสาทพระขรรค์
สร้างสรรค์อลังการให้พฒ
ั นาซับซ้อนไปอีกขึน้ หนึ่งนัน้ ก็น่าจะเป็ นสิง่ พิสจู น์ความเป็ น
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ต้นแบบของจารึกปราสาทตาพรหมที่มีอิทธิพลต่ อจารึกปราสาทพระขรรค์อย่าง
ชัดเจน

9. บทสรุป
จากการศึกษาเปรียบเทียบรายละเอียดเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและ
จารึกปราสาทพระขรรค์ จะเห็นว่าเนื้อหาของจารึกทัง้ สองหลักมีลกั ษณะร่วมกัน และ
เนื้อหาบางส่วนมีรายละเอียดทีแ่ ตกต่างกัน ลักษณะร่วมของเนื้อหาปราสาทตาพรหม
และจารึกปราสาทพระขรรค์เห็นได้ชดั เจนโดยเฉพาะช่วงตอนต้นเรื่องทีม่ เี นื้อหาเป็ น
บทบูชาสิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ เนื้อหาที่แสดงข้อมูลทางเชื้อสายของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และ
เนื้อหาบางส่วนทีแ่ สดงการสดุดพี ระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การบันทึกเนื้อหาของจารึกทัง้
สองหลักในส่วนตอนต้น มีสาระสาคัญเหมือนกันทุกประการ บ่งชี้ว่ารายละเอียดใน
ส่วนนี้มคี วามสาคัญมาก เพราะเนื้อความในจารึกสะท้อนทัง้ ความเชื่อทางศาสนาและ
เชื้อสายวงศ์ตระกูลของกษัตริย์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ สะท้อนทัง้ อุดมคติทางศาสนา
และการยืนยันสิทธิอนั ชอบธรรมแห่งราชบัลลังก์ เนื้อหาของจารึกปราสาทตาพรหม
และจารึกปราสาทพระขรรค์ย ังมีรายละเอียดที่สอดคล้องกัน โดยระบุถึงรายการ
สิง่ ของถวายแก่เทวรูปปรากฏตรงกันในบางส่วน รายการสิง่ ของเหล่านี้จะต่างกัน
เพียงลาดับของบทในจารึกกับปริมาณมากน้อยต่างกัน การทีม่ รี ายการสิง่ ของระบุช่อื
ตรงกัน สะท้อนให้เห็นว่ารายการสิง่ ของทีน่ ามาถวายภายในศาสนสถานเป็ นทีน่ ิยมใช้
ในกิจกรรมทางศาสนาเหมือนกัน และสิง่ ของทีน่ ามาถวายเป็ นผลิตผลการเกษตรทีม่ ี
อยู่อย่ างอุ ดมสมบูรณ์ อาทิ ข้าวสารที่ใช้หุ งบูชาเทพ งา ถัว่ เขียว ผักและผลไม้
น้ าอ้อย น้ ามันจากผลไม้ น้ าผึง้ นมสด นมเปรีย้ ว เป็ นต้น ปริมาณสิง่ ของดังกล่าวมี
จานวนมาก และยังมีเสือ้ ผ้า เครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะผ้าที่ทามาจากไหม เครื่องใช้
อานวยความสะดวกสบาย เช่น เตียงนอน วัตถุโลหะอันมีค่าต่างๆ เช่น ทองคา ทองแดง
เงิน รวมทัง้ เครื่องประดับประเภทรัตนะจ านวนมากซึ่งถวายเป็ นเครื่องบูชาแก่สงิ่
ศักดิส์ ทิ ธิ ์ รวมทัง้ สิง่ ของประเภทไม้หอม เครื่องหอม ยิ่งไปกว่ านัน้ มีการกล่ าวถึง
รายละเอียดของสิง่ มีชวี ติ ทีอ่ ยู่อาศัย และสิง่ ก่อสร้างในลักษณะที่สอดคล้องกันด้วย
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และเนื้อหาทีเ่ ป็ นสารของกษัตริยใ์ นช่วงท้ายของจารึกทัง้ สองหลักแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีม่ ตี ่อพระราชบิดาและพระราชมารดาอย่างสูงสุด
เนื้อหาของจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มรี ายละเอียด
บางประการทีแ่ ตกต่างกันออกไปด้วย เห็นได้จากเนื้อหาส่วนที่เป็ นบทสดุดวี รี กรรม
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 จารึกทัง้ สองหลักจะสดุดภี าพลักษณ์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในมิติ
ทีแ่ ตกต่างกัน จารึกปราสาทตาพรหมเน้นภาพลักษณ์พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทีอ่ งิ กับคติ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนามหายานอย่างชัดเจน คือ ความมีเมตตา ส่วนจารึก
ปราสาทพระขรรค์เน้นภาพลักษณ์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในด้านกษัตริยย์ อดนักรบ
รายละเอียดทีต่ ่างกันยังเห็นได้จากการก่อสร้างศาสนสถาน รายการสิง่ ของบางส่วนที่
ถวายภายในปราสาทซึง่ ไม่ปรากฏในจารึกอีกหลัก การกล่าวถึงชื่อเฉพาะ และเนื้อหา
ในส่วนบทลงท้ายซึง่ แสดงรายละเอียดของผูแ้ ต่ง
จากการพิจารณาลาดับเวลาของการเขียนจารึกและสถานภาพของผูป้ ระพันธ์
โครงสร้างของเนื้อหาและรายละเอียดของเนื้อหา และการสร้างสรรค์อลังการ ทาให้
เห็นถึงความเป็ นต้นแบบของจารึกปราสาทตาพรหมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสร้างเนื้อหา
จารึกปราสาทพระขรรค์ในช่วงเวลาต่อมา
จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์เป็ นจารึกสดุดพี ระเกียรติ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และเป็ นจารึกหลักสาคัญที่สุดในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
เนื้อหาจารึกทัง้ สองหลักแสดงภาพพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในฐานะเทวราชา ธรรมราชา
และพุทธราชา ตลอดจนการทีพ่ ระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ลื่อมใสในกิจการทางศาสนาและทรง
เป็ นวีรบุรุษยอดนักรบอย่างโดดเด่น ซึง่ รายละเอียดดังกล่าวน่ าจะเป็ นแนวคิดสาคัญ
ของการสดุดพี ระเกียรติกษัตริยอ์ นั อาจส่งอิทธิพลมายังจารึกประเภทสดุดกี ษัตริยใ์ น
ดินแดนใกล้เคียง รวมถึงงานวรรณกรรมสดุดพี ระเกียรติประจาราชสานักในดินแดน
ประเทศไทยด้วย
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บทละครรำเรื่องอิ เหนำ ตอนดะระสำแบหลำ
พระนิ พนธ์พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระนรำธิ ปประพันธ์พงศ์:
กำร “ปรุงบท” และคุณค่ำ
ธานีรตั น์ จัตุทะศรี

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาลักษณะการแต่งและคุณค่าของบทละครราเรื่องอิเหนา
พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในฐานะวรรณคดี
การแสดง ผลการศึกษาพบว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ทรงนาบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2 มาปรับใช้ในการทรงพระนิพนธ์
บทละครราเรื่องนี้เพื่อใช้แสดงละครราตามแนวทางของพระองค์ โดยวิธกี ารทีท่ รง
พระนิพนธ์หรือทรง “ปรุงบท” มี 4 ลักษณะ ได้แก่ ทรงปรับการดาเนินเรื่องจากฉบับ
รัชกาลที่ 2 ทรงสืบทอดบทร้อง เพลง และการเจรจาบางส่วนจากฉบับรัชกาลที่ 2
ทรงพระนิพนธ์บทร้องรวมทัง้ ทรงกาหนดเพลงและการเจรจาขึ้นใหม่ และทรงเพิ่ม
ข้อความกากับการแสดงลงในบท ผลจากการ “ปรุงบท” ดังกล่าว ทาให้บทละครรา
ฉบับนี้เป็ นเรื่องอิเหนาอีกฉบับหนึ่งทีม่ คี ุณค่าทัง้ ในด้านวรรณคดีและด้านการแสดง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแสดงให้เห็นลักษณะการเล่นละครราเรื่องอิเหนาในแบบของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึง่ เป็ นตัวอย่างหนึ่งของการแสดง
ในสมัยรัชกาลที่ 5
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The Episode of “Darasa Baela”
(The Self-Immolation of Darasa) in Bot Lakhon Ram
Rueang Inao by Prince Narathippraphanphong:
The Composition and Its Value
Thaneerat Jatuthasri 

Abstract
This paper examines the composition and value of the episode in which
Darasa immolates herself in Bot Lakhon Ram Rueang Inao composed by Prince
Narathippraphanphong. The study finds that Prince Narathippraphanphong
adapted Inao composed by King Rama II into the play in order to perform his
Lakhon Ram. There are four techniques employed by the Prince to compose
the episode in Bot Lakhon Ram Rueang Inao: modification of the narration of
Inao of King Rama II; incorporation of descriptions, songs, and dialogues from
Inao of King Rama II; creation of descriptions as well as setting new songs
and dialogues in the play; and the addition of practical details that are useful
for the performance. As a result, Bot Lakhon Ram Rueang Inao by Prince
Narathippraphanphong contains value as a literary work as well as a script for
performance. Particularly, it indicates how the Inao dance drama of Prince
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Narathippraphanphong, an example of historical performance practice in the
reign of King Rama V, was performed.
Keywords: Inao; dance drama; Prince Narathippraphanphong; the composition

82

Humanities Journal Vol.24 No.2 (July-December 2017)

1. บทนำ
เรื่องอิเหนาเป็ นนิทานเรื่องหนึ่งทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั ในสังคมไทยมาช้านานตัง้ แต่สมัย
อยุธยาตอนปลาย โดยเป็ นเรื่องหนึ่งทีใ่ ช้แสดงละครในซึง่ เป็ นละครของพระมหากษัตริย1์
ความนิยมนิทานเรื่องนี้เห็นได้เด่นชัดตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็ นต้นมา
เช่น การนาเรื่องอิเหนามาแต่งเป็ นวรรณคดีประเภทต่างๆ เป็ นต้นว่าคาฉันท์ นิราศ
ลิลติ คาโคลง และบทเห่กล่อมพระบรรทม การอ้างถึงเรื่องอิเหนาในวรรณคดีหลาย
เรื่องโดยเฉพาะเพลงยาว การนาเรื่องอิเหนาไปใช้ในการขับร้องประเภทต่างๆ เช่น
มโหรี สักวา และคอนเสิต รวมทัง้ การนาเนื้อหาไปวาดเป็ นจิตรกรรมหลายแห่งดังเช่น
ทีว่ หิ ารวัดโสมนัสวิหาร
ความนิยมเรื่องอิเหนายังเห็นได้จากการเลือกนาเรื่องนี้ไปใช้ในการแสดงต่างๆ
ด้วย ซึง่ เห็นได้ชดั ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทัง้ ละครในของหลวงและละครของพระบรมวงศานุวงศ์
และขุนนาง โดยการเล่นละครหลวงเรื่องอิเหนาในรัชสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้ละครหลวงในรัชกาลที่ 4 แสดงในช่วงต้นรัชกาล2 เนื่องจาก
ในเวลานัน้ ยังมิได้ฝึกหัดละครหลวงขึน้ ใหม่ แต่ภายหลังก็ทรงพระราชดาริให้ฝึกหัด
ละครหลวงชุดใหม่ขน้ึ เพื่อแสดงในงานสมโภชพระนครอายุครบ 100 ปี เมื่อ พ.ศ.2425
ส่วนละครราของพระบรมวงศานุ วงศ์และขุนนางก็พบว่านิยมเล่นเรื่องอิเหนากันอย่าง
แพร่หลาย เช่น ละครราของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุรยิ วงศ์ ละครราของพระองค์เจ้า
สิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ ์ ละครราของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์ววิ ฒ
ั น์ และละครราของ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุท ธยอดฟ้ าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้านายและขุนนางผูใ้ หญ่มลี ะครในได้ แต่ต้องเป็ นละครชาย (เสาวณิต วิงวอน,
2555, น. 93)
2 ในช่วงต้นของสมัยรัชกาลที่ 5 ละครในของหลวงครัง้ รัชกาลที่ 4 ได้ออกเล่นเรื่อง
อิเหนาในงานสมโภชช้างเผือก พ.ศ.2413 โดยเล่นผสมโรงกับละครในของหลวงครัง้ รัชกาลที่ 2
และเล่นในงานสมโภชช้างเผือก พ.ศ.2415 ต่อมา พ.ศ.2440 ได้ออกเล่นอีกครัง้ ในงานสมโภช
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จกลับจากยุโรป (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2508, น. 197-199)
1
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ท้าวราชกิจวรภัตร นอกจากนี้ ยังมีการนาเรื่องอิเหนาไปใช้ในการแสดงละครประเภท
ใหม่ทเ่ี พิง่ เกิดขึน้ ในสมัยนัน้ ด้วย เช่น ละครดึกดาบรรพ์
ในบรรดาละครเรื่องอิเหนาในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังกล่าวนี้ ละครทีไ่ ม่ค่อยมีผู้
รูจ้ กั หรือกล่าวถึงในปั จจุบนั คือ ละครราเรื่องอิเหนาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ทรงมีช่อื เสียงในด้านละครร้อง ดังทีท่ รงได้รบั ยกย่องให้เป็ น “พระบรม
ครูแห่งละครร้อง” (เพลินพิศ การาญ และเนียนศิริ ตาละลักษมณ์, 2522, น. 64) ส่วน
ผลงานละครราของพระองค์ทม่ี ชี ่อื เสียงมากก็คอื เรื่องพระลอซึง่ เล่นเป็ นละครพันทาง
ด้วยเหตุน้ี จึงอาจทาให้ไม่ค่อยมีผู้กล่าวถึงละครราเรื่องอิเหนาของพระองค์มากนัก
ทัง้ ที่ได้ทรงฝึ กหัดละครดังกล่ าวเช่ นกันคู่ก ับเรื่องรามเกี ยรติ ์ โดยเล่ นเป็ น “ลคร
แบบเดิม” หรือละครราแบบละครใน ดังที่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
ทรงเล่าไว้ใน “ภาคผนวกว่าด้วยต้นเค้าแห่งลครชนิดซึง่ เรียกกันว่า “แบบปรีดาลัย””
ว่า
...กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์กไ็ ด้ทรงแต่งเรื่องใหม่ๆ เล่นต่อมา
อีกเช่นเรื่องในพงศาวดารหลายตอน เรื่องกากี เรื่องภารตะ เรื่อง
ตุ๊กตายอดรัก เรื่องบุญมีมาเองทีก่ ล่าวในพระราชหัตถเลขาเปนต้น
นอกจากนัน้ ยังได้เล่นลครแบบเดิมคืออิเหนาแลรามเกียรติเปน
ตัวอย่าง...
(พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ, 2474, น. 94)
ลักษณะสาคัญประการหนึ่งของการแสดงละครราเรื่องอิเหนาดังกล่าวนี้คือ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรง “ปรุง” บทละครขึน้ ใหม่จาก
บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 2 ดังปรากฏหลักฐานเป็ นพระนิพนธ์
บทละครราเรื่องอิเหนา ซึง่ พบตัวบทในเวลานี้ 1 ตอน คือ ตอนดะระสาแบหลา
เมื่อพิจารณาพระนิพนธ์บทละครราเรื่องอิเหนาดังกล่าวในเบื้องต้นพบว่า
แม้บทละครฉบับนี้มเี พียงตอนเดียวและเป็ นตอนสัน้ ๆ แต่กแ็ สดงให้เห็นลักษณะการ
“ปรุงบท” ทีน่ ่ าสนใจหลายประการทีส่ มั พันธ์กบั การแสดง เช่น มีการแบ่งบทออกเป็ น

84

Humanities Journal Vol.24 No.2 (July-December 2017)

ชุดๆ แล้วปรับเปลีย่ นการดาเนินเรื่อง มีการแต่งบทร้องใหม่เข้าไปผสมผสานกับบทร้อง
ของบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2 มีการกาหนดเพลงและการเจรจาเข้าไปใหม่
และมีการใช้ภาษาได้อย่างมีวรรณศิลป์ หลายช่วง ซึ่งจากการสารวจงานวิชาการที่
ผ่านมาพบว่า แม้จะมีการศึกษาบทละครราพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ อยู่พอสมควร เช่น งานของรักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา (2544) งาน
ของฉายกฤษณ์ แซมคา (2553) และงานของพรรษพงศ์ สิขณ
ั ฑกนาค (2557)3 แต่ยงั
ไม่พบการศึกษาทีก่ ล่าวถึงพระนิพนธ์บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้
ด้วยเหตุทบ่ี ทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้เป็ นเรื่องอิเหนาอีกสานวนหนึ่งทีม่ ี
ลักษณะทีน่ ่าสนใจหลายประการ ประกอบกับเป็ นเรื่องทีย่ งั ไม่เคยมีผศู้ กึ ษาหรือเป็ นที่
รู้จกั แพร่หลาย จึงควรนาบทละครเรื่องนี้มาศึกษาอย่างละเอียดต่ อไปในฐานะเป็ น
ตัวอย่างของวรรณคดีการแสดงเรื่องอิเหนาที่ “ปรุง” ขึน้ ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5

2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
ศึกษาลักษณะการแต่งและคุณค่าของบทละครราเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ในฐานะวรรณคดีการแสดง

งานของรักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา (2544) ศึกษาพระนิ พนธ์บทละครราประเภท
ละครพันทางและละครเสภาจานวน 14 เรื่องในฐานะวรรณคดีการแสดง งานของฉายกฤษณ์
แซมคา (2553) ศึกษาการแสดงตอนพระลอตามไก่ในละครพันทางเรื่องพระลอ พระนิพนธ์
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ฉบับอาจารย์สุวรรณี ชลานุ เคราะห์
และงานของพรรษพงศ์ สิขณ
ั ฑกนาค (2557) ศึกษาการบรรจุเพลงในละครพันทางเรื่องพระลอ
ตอนลงสรงเสีย่ งน้ า พระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
3
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3. ขอบเขตของข้อมูลที่ใช้ศึกษำและข้อตกลงเบือ้ งต้น
บทละครราเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ที่ใช้ศึกษาในบทความนี้ คือ บทละครราเรื่องอิเหนา ตอนดะระสา
แบหลา ซึง่ จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ศุภการจารูญ แต่ไม่ปรากฏปี ทพ่ี มิ พ์
ในบทความนี้จะเรียกบทละครฉบับนี้ว่า “บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์”
การเรียกชื่อตัวละครและอ้างอิงบทประพันธ์จะคงรูปเขียนและตัวสะกดตาม
ฉบับพิมพ์ดงั กล่าว

4. ภูมิหลังของบทละครรำเรื่องอิ เหนำและกำรแสดงละครรำเรื่อง
อิ เหนำของพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระนรำธิ ปประพันธ์พงศ์
ในหัวข้อนี้ ผูว้ จิ ยั จะกล่าวถึงภูมหิ ลังของบทละครราเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และภูมหิ ลังเกี่ยวกับการแสดง
ละครราเรื่องอิเหนาของพระองค์ ดังนี้
4.1 ผูแ้ ต่ง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงใช้พระนามแฝง
หลายพระนามในการทรงพระนิ พนธ์วรรณกรรมเรื่องต่ างๆ เช่ น ประเสริฐอักษร
หมากพญา พานพระศรี และพระศรี (สุมาลี วีระวงศ์, 2553, น. 103) ในการทรงพระ
นิพนธ์บทละครราเรื่องอิเหนา ตอนดะระสาแบหลา นี้ ก็ทรงใช้พระนามแฝงเช่นกัน
คือพระนามแฝง “พระศรี” ดังปรากฏข้อความบนหน้าปกฉบับพิมพ์ว่า “พระศรีชาระ
แลปรุง”

86

Humanities Journal Vol.24 No.2 (July-December 2017)

พระนามแฝง “พระศรี” ซึง่ ทรงใช้ในบทละครราเรื่องอิเหนานี้ พบว่าทรงใช้
ในการทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องอื่นๆ ด้วยอีกหลายเรื่อง เช่น บทละครร้องเรื่อง
“ผัวจีผ๋ วั ผัว” บทละครร้องเรื่อง “ไกว้กลิน้ ฤๅเสียเชิง” และบทละครร้องเรื่อง “กลืนใม่เข้า
คายใม่ออก” มีขอ้ สังเกตว่า บนหน้าปกฉบับพิมพ์ของบทละครเหล่านี้ระบุว่า “พระศรี
รจนา” ต่างจากบทละครราเรื่องอิเหนาทีใ่ ช้ว่า “พระศรีชาระแลปรุง” เหตุทท่ี รงใช้คาว่า
“ชาระแลปรุง” ในบทละครราเรื่องอิเหนา คงเป็ นเพราะทรง “ปรุงบท” ขึน้ จากบทละคร
ในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 2 มิได้ทรง “รจนา” ขึน้ ใหม่ทงั ้ หมด
4.2 ชื่อเรือ่ งและชื่อตอนที่ปรำกฏในฉบับพิมพ์
หน้าปกฉบับพิมพ์ของบทละครราเรื่องอิเหนา ตอนดะระสาแบหลา ระบุช่อื
เรื่องและชื่อตอนไว้ดงั นี้
บทลครรา
เรื่องพระราชนิพนธ์อเิ หนา (เล็ก)
ชุด ดะระสาแบหลา
(พระศรีชาระแลปรุง)
(พระศรี, ม.ป.ป., หน้าปก)
ชื่อเรื่องและชื่อตอนทีป่ รากฏในหน้าปกดังกล่าวนี้ มีขอ้ ทีน่ ่าสนใจ 3 ประการ
ประการแรก การทีเ่ รียกเรื่องอิเหนานี้ว่าเป็ น “พระราชนิพนธ์” แสดงให้เห็นว่าคงเรียก
ตามบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 2 ซึง่ เป็ นฉบับทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงใช้เป็ นหลักในการทรงพระนิพนธ์บทละครราฉบับนี้
ประการทีส่ อง การทีม่ คี าว่า “(เล็ก)” ไว้ทา้ ยชื่อเรื่องอิเหนา เป็ น “อิเหนา (เล็ก)” น่าจะ
สะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงเวลาทีท่ รงพระนิพนธ์นนั ้ เรื่องอิเหนาทีเ่ ป็ นทีร่ จู้ กั กันดีคงมี
ทัง้ เรื่อง “อิเหนา (เล็ก)” และเรื่อง “อิเหนา (ใหญ่)” หรือเรื่องดาหลัง จึงต้องมีวงเล็บ
ระบุคาว่า “(เล็ก)” ไว้ทา้ ยชื่อเรื่องด้วยเพื่อบ่งชีว้ ่าเป็ นเรื่องอิเหนาสานวนใด ประการที ่
สาม การทีฉ่ บับพิมพ์สะกดชื่อตอนว่า “ดะระสาแบหลา” เช่นเดียวกับในบทประพันธ์ท่ี
สะกดชื่อตัวละครนี้ว่า “ดะระสา” ทุกแห่งเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
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กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงเรียกชื่อตัวละครนี้ว่า “ดะ-ระ-สา” มิใช่ “ดอ-ระ-สา”
ดังทีน่ ิยมเรียกกันในสมัยหลัง
4.3 เนื้ อหำ
บทละครราเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ฉบับทีใ่ ช้ศกึ ษาในบทความนี้ มีเนื้อหา 1 ตอน คือตอนดะระสาแบหลา
เนื้อหาตอนดะระสาแบหลาของบทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้ เริม่ ตัง้ แต่อเิ หนา
นาไพร่พลออกเทีย่ วป่ าและปลอมตัวเป็ นปั นหยีเพื่อเดินทางไปเมืองหมันหยาจนถึง
ระตูบุดสิหนาถูกสังหารและนางดะระสาทาพิธแี บหลา ซึง่ ตรงกับเนื้อหาของบทละครใน
เรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2
เนื้อหาดังกล่าวแบ่งออกเป็ น 5 ชุด ก่อนเข้าสู่ชุดที่ 1 มีการสรุปจานวนและ
ชื่อของตัวละครทัง้ หมดในการแสดงตอนนี้ไว้ ดังนี้
ตัวลคร
๑ อิเหนา ฤๅปั นหยี ๒ รตูปันจะรากัน ๓ ระตูปักกะมาหงัน
๔ รตูบุดสิหนา ๕ มหาเสนาตามหงง ๖ ถึง ๙ พระพี่เลี้ยง
ประสันตา กะระกาหลา ปูนตา ยะรุเดะ ๑๐ และ ๑๑ ประไหมสุรี
เมืองปั นจะรากัน แลเมืองปั กกะมาหงัน ๑๒ นางดะระสา
ประไหมสุหรีเมืองบุดสิหนา ยังมีเสนากิดาหยันแลทหารไพร่พล
(พระศรี, ม.ป.ป., น. 1)
เนื้อหาทัง้ 5 ชุดของบทละครราฉบับนี้มกี ารตัง้ ชื่อชุดตามเหตุการณ์สาคัญ
ในชุดนัน้ และตัง้ ชื่อชุดคล้องจองกันด้วย ได้แก่ “ประพาศป่ า ประสันตาต่อนก ยกทัพ
พระเยาวราช พิฆาฎรตูบุดสิหนา และดะระสาแบหลา”4 แต่ละชุดมีเนื้อหาโดยสรุป
ดังนี้
มีขอ้ สังเกตว่า การตัง้ ชื่อชุดตามเหตุการณ์สาคัญและกาหนดให้มชี ่อื คล้องจอง
กันนี้พบในบทละครเรื่องอื่นๆ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ด้วย
4
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ชุดที ่ 1 ประพาศป่ า เริม่ ตัง้ แต่อเิ หนานาไพร่พลออกเทีย่ วป่ าโดยปลอมตัว
เป็ นชาวป่ าชื่อมิสาระปั นหยีจนถึงปั นหยีสงให้
ั ่ ไพร่พลหยุดพักและสร้างพลับพลาที่
ประทับบริเวณภูเขาปะราปี ใกล้เมืองหมันหยา
ชุดที ่ 2 ประสันตาต่อนก เริม่ ตัง้ แต่ระตูบุดสิหนาพร้อมด้วยพีช่ ายคือระตู
ปั นจะรากันและระตูปักกะมาหงันเดินทางมาถึงภูเขาปะราปี และแวะกราบพระฤๅษี
สังปะติเหงะทีอ่ าศรมจนถึงระตูบุดสิหนาลานางดะระสาไปรบกับปั นหยีหลังจากทหาร
ของระตูมเี รื่องทะเลาะวิวาทกับประสันตา
ชุดที ่ 3 ยกทัพพระเยาวราช เริ่มตัง้ แต่ ปันหยีทราบเรื่องที่ประสันตาไป
วิวาทกับทหารของระตูบุดสิหนาจนทาให้เกิดศึกจนถึงปั นหยีสงให้
ั ่ ยกทัพเคลื่อนพล
ชุดที ่ 4 พิฆาฎรตูบุดสิหนา เริ่มตัง้ แต่ ระตูบุดสิหนายกทัพมาประจัญกับ
ทัพของปั นหยีจนถึงปั นหยีสงั หารระตูบุดสิหนา
ชุดที ่ 5 ดะระสาแบหลา เริม่ ตัง้ แต่นางดะระสากราบศพของระตูบุดสิหนา
ผูเ้ ป็ นสามีจนถึงนางดะระสาแบหลากระโจนเข้ากองไฟ
เมื่อจบแต่ละชุดมีขอ้ ความระบุว่า “ปิ ดม่าน” อันแสดงให้เห็นว่าเป็ นการแสดง
บนเวทีทด่ี ูได้ดา้ นเดียวแบบตะวันตกและมีม่านเปิ ด-ปิ ด และหลังจากจบชุดที่ 5 มีคา
ว่า “ศุภมัสดุ” ปิ ดท้ายบทละคร คาว่า “ศุภมัสดุ” นี้ หมายถึง ขอความดีความงามจงมี
เป็ นคาทีใ่ ช้ขน้ึ ต้นลงท้ายในประกาศทีเ่ ป็ นข้อความสาคัญ เช่น พระบรมราชโองการ
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 1147) การลงท้ายบทละครด้วยคาดังกล่าวจึงมีนัยเป็ น
การอวยพรหรือให้พรอันเป็ นมงคลนันเอง
่
ในตอนเริม่ ต้นของบทแต่ละชุด พบว่ามีแบบแผนตรงกัน คือมีขอ้ ความบอก
ลาดับของชุดและชื่อชุดในเครื่องหมายวงเล็บ ตามด้วยคาอธิบายการจัดฉากและ
ลักษณะการทาบทของตัวละครในตอนเริม่ แสดง โดยบางชุดบอกลักษณะการแต่งกาย
ของตัวละครและระบุเพลงหน้าพาทย์ไว้ดว้ ย เช่น ตอนเริม่ ต้นบทชุดที่ 2 “ประสันตา
เช่น บทละครร้องเรื่องมหาราชวงศ์พม่าแผ่นดินพระเจ้าสีป่ ๊ อมินทร์ ทรงแบ่งบทละครออกเป็ น
12 ชุด และทรงตัง้ ชื่อชุดต่างๆ คล้องจองกันว่า “เสวยราชสมบัติ ขัตติยาภิเษก เฉกเพชะหึง
ถึงฆ่า พม่าแสลง แรงสวาทตเพีด เกีดความ ยามร้าย อุบายพระนาง อ้างยุธนา กล้าเหมือน
ขลาด เอะกราชถลาย” (ประเสริฐอักษร, 2470, น. ก-ฆ)
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ต่อนก” มีขอ้ ความบรรยายลักษณะการจัดฉาก การทาบทของตัวละคร และระบุเพลง
หน้าพาทย์ตอนเริม่ แสดงไว้ ดังนี้
ชุดที่ ๒ (ประสันตาต่อนก) ฉากในป่ าทึบ มีต้นไม้เปน
ป่ าแดงออกมา เห็นค่ายปั นหยีขวามือลึกหน่อย ค่ายระตูซา้ ยมือ
ข้อนหน้าโรง พาทย์สมิงทองมอญ ตัวลครมีตารวจนารตูบุดสิหนา
คนอยู่งานพระกลด แลกิดาหยันตามออกมากลางโรง
(พระศรี, ม.ป.ป., น. 4)
4.4 กำรแสดงละครรำเรือ่ งอิ เหนำของพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ
กรมพระนรำธิ ปประพันธ์พงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงตัง้ คณะละครขึน้ ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 และได้ทรงยุตกิ ารแสดงในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่ 65
ละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์6 เล่นทัง้ ละครรา
และละครร้อง ละครราที่แสดงมีทงั ้ ละครใน ละครนอก ละครเสภา และละครพันทาง
เพลินพิศ การาญ และเนียนศิริ ตาละลักษมณ์ (2522, น. 63) สันนิษฐานว่าละคร
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้เลิกการแสดงประมาณหลัง พ.ศ.
2454 เพราะในปี ดงั กล่าวยังทรงพระนิ พนธ์บทละครร้องหลายเรื่องให้ละครหลวงนฤมิต ร
แสดง ส่วนพวงเพ็ญ สว่างใจ (2551, น. 1) กล่าวว่าละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ ได้แสดงมาจนถึง พ.ศ.2456 จึงได้ยตุ กิ ารแสดง เนื่องจากมีพระภารกิจมาก
6 พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระนราธิป ประพัน ธ์ พ งศ์ ทรงมีค ณะละครของ
พระองค์เองเรียกว่ า คณะละครนฤมิตร แสดงที่โรงละครวิม านนฤมิตรข้างวัดสระเกศ
ภายหลังโรงละครถูกไฟไหม้ จึงต้องสร้างโรงละครชั ่วคราวเพื่อใช้แสดง แต่ภายหลังได้เลิกแสดง
ไป ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ จัดละครขึ้นอีกครัง้ และทรงรับไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์เป็ นละครหลวง เรียกว่า “ละครหลวงนฤมิตร” (เสาวณิต วิงวอน, 2555, น. 105)
ละครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้เล่นถวายตามพระบรมราช
โองการหลายครัง้
5
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แต่ภายหลังได้เน้นเล่นละครร้องซึง่ ประสบความสาเร็จและมีช่อื เสียงมาก ถือเป็ น “ต้นแบบ
แผนของละครร้องที่เล่นกันมาจนทุกวันนี้” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ดารงราชานุภาพ, 2508, น. 207)
ในการจัดการแสดงละคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ทรงพระนิพนธ์บทละคร ทรงออกแบบโรงและฉาก และทรงบัญชาการแสดงด้วย
พระองค์เอง โดยมีพระมารดาคือเจ้าจอมมารดาเขียนเป็ นครูสอนรา7 และมีหม่อมหลวง
ต่วนผู้เป็ นพระชายาเป็ นผู้คิดและควบคุมเรื่องร้องและดนตรี 8 (พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ, 2474, น. 85-90)
ละครราเรื่องหนึ่งทีล่ ะครของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์
พงศ์ ได้จดั แสดง คือเรื่องอิเหนา ดังทีพ่ ระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรง
เล่าไว้ว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ได้ทรงพระนิพนธ์บทละคร
เรื่องใหม่ๆ ขึน้ หลายเรื่องสาหรับให้คณะละครของพระองค์ใช้แสดง ขณะเดียวกันก็
“ยังได้เล่นลครแบบเดิมคืออิเหนาแลรามเกียรติเปนตัวอย่าง” ด้วย (พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ, 2474, น. 94) ซึง่ “ละครแบบเดิม” ทีว่ ่านี้ หมายถึงละครรา
แบบละครในนันเอง
่
ต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงสร้างโรงละครปรีดาลัย
ขึ้นในบริเวณวังเพื่อให้ละครหลวงนฤมิตรเล่นที่โรงละครแห่งนี้ โดยเก็บค่าเข้าชม การจัด
แสดงละครที่โรงละครปรีดาลัยนี้มชี ่อื เสียงและประสบความสาเร็จมาก พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรการแสดงหลายครัง้ (พระราช
วรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ, 2474, น. 95)
7 เจ้าจอมมารดาเขียนเคยเป็ นตัวละครหลวงครัง้ รัชกาลที่ 4 และราเป็ นตัวอิเหนาได้
งดงามเลื่องชื่อจนมีฉายาทีช่ าววังเรียกกันว่า “คุณเขียนอิเหนา” (พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ, 2474, น. 84)
8 หม่อมหลวงต่วนเป็ นบุตรีของหม่อมราชวงศ์ตาบ มนตรีกุล ณ อยุธยา ซึ่งสืบ
เชือ้ สายมาจากเจ้าฟ้ ากรมหลวงพิทกั ษมนตรี ผูท้ รงเป็ นครูละครในสมัยรัชกาลที่ 2 ด้วยเหตุ
นี้ “หม่อมหลวงต่วนเป็ นเชื้อสายจึงฉลาดในการละครเป็ นอันมากและฉลาดในทางดนตรี
ด้วย” (เพลินพิศ การาญ และเนียนศิริ ตาละลักษมณ์, 2522, น. 43-44)
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ละครราเรื่องอิเหนาดังกล่าว พบว่าเล่นทัง้ เรื่องอิเหนาเล็กและเรื่องอิเหนาใหญ่
หรือเรื่องดาหลัง และใช้ผู้แสดงเป็ นผูห้ ญิงล้วน ดังตัวอย่างหลักฐานการแสดงใน
บางโอกาส ดังนี้
ตัวอย่างการแสดงเรือ่ งอิเหนาใหญ่หรือเรือ่ งดาหลัง พบในพระราชหัตถเลขา
ฉบับลงวันที่ 16 มกราคม ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั พระราชทานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มีพระบรม
ราชโองการให้จ ัดละครร าเรื่องอิเหนาใหญ่ ตอนฆ่ านางบุ ษบาชาวไร่ มาถวายให้
ทอดพระเนตรในงานเลีย้ งของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ดังมีขอ้ ความตอนหนึ่งว่า
นางดาราเขาจะไปเชียงใหม่ อยากจะมีการเลีย้ งพวกพ้อง
อยากจะดูลครไม่ให้มผี ชู้ ายปน เพราะเหตุว่าถ้าหากดูลครมีผชู้ าย
ด้วยต้องไปนัง่ อยู่ทา้ ยพลับพลา แลไม่เห็นถนัด เรื่องทีจ่ ะดูนนั ้ ว่า
เจ้าอินทรวโรรสมาเล่าว่าเล่นอิเหนาใหญ่ฆ่าบุษบาชาวไร่ดี จึงจะ
ขอให้เล่นตอนนัน้
(สาเนาพระราชหัตถ์เลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
มีพระราชทานกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับโคลงกลอนพระโอวาท
และพระพรซึง่ พระชนกทรงอานวยแก่พระนางเธอลักษมีลาวัณ,
2474, น. 3)
ส่วนตัวอย่างหลักฐานการแสดงเรือ่ งอิเหนา พบในพระราชหัตถเลขาฉบับ
ลงวันที่ 29 มกราคม ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
พระราชทานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มีพระบรมราชโองการ
ให้จดั ละครราเรื่องอิเหนาเข้ามาถวายทอดพระเนตรแทนเรื่องพงศาวดาร เพราะเป็ น
เรื่องทีค่ นดูสว่ นใหญ่ซง่ึ เป็ น “ฝ่ ายใน” ชื่นชอบและเข้าใจดีมากกว่าเรื่องพงศาวดาร ดัง
ความตอนหนึ่งว่า
...จะงดเล่นพงษาวดารไว้เล่นอิเหนาเสียวันหนึ่งก็ได้ พงษาวดาร
เล่นทีโ่ รงเมื่อใดฉันจึงจะไปดู เพราะพงษาวดารผูห้ ญิงคงจะไม่ใคร่
มีใครรูเ้ รื่อง จะดูกแ็ ต่ว่าแปลกๆ เท่านัน้ การเล่นครัง้ นี้มนั เปนเล่น
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เงียบๆ สาหรับผูห้ ญิงดูเท่านัน้ เรื่องทีไ่ ม่เข้าใจคงสูเ้ รื่องซึมทราบ
ไม่ได้
(สาเนาพระราชหัตถ์เลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
มีพระราชทานกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ กับโคลงกลอนพระโอวาทและ
พระพรซึง่ พระชนกทรงอานวยแก่พระนางเธอลักษมีลาวัณ, 2474, น. 8)
ส่วนบทละครราเรื่องอิเหนา ตอนดะระสาแบหลา ที่ทรงพระนิพนธ์ขน้ึ และ
เป็ นฉบับที่ใช้ศกึ ษาในบทความนี้ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานปี ทท่ี รงพระนิพนธ์หรือปี ท่ี
แสดง แต่กส็ นั นิษฐานว่าน่ าจะเป็ นเรื่องอิเหนาตอนหนึ่งทีใ่ ช้แสดงในสมัยรัชกาลที่ 5
เพราะเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ทรงทาละคร คือช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงต้นสมัยรัชกาลที่ 6 พบว่าทรงเน้นเล่นละครรา
ในระยะแรกแล้วจึงเน้นเล่นละครร้องในภายหลัง บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้จงึ
น่าจะทรง “ปรุง” ขึน้ เพื่อใช้แสดงในช่วงแรกๆ ทีท่ รงเน้นเล่นละครราในสมัยรัชกาลที่ 5

5. บทละครร ำเรื่ อ งอิ เ หนำฉบับ พระเจ้ ำ บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระ
นรำธิ ป ประพัน ธ์ พ งศ์: กำร “ปรุง บท” จำกบทละครในเรื่ อ ง
อิ เหนำฉบับรัชกำลที่ 2
ในการทรงพระนิพนธ์บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงนาบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รชั กาล
ที่ 2 มาปรับใช้ในการทรงพระนิพนธ์บทละครขึน้ ใหม่ตามแนวทางและแนวพระดาริ
ของพระองค์ ซึง่ ในบทความนี้เรียกวิธกี ารทรงพระนิพนธ์ดงั กล่าวว่า การ “ปรุงบท”
ผลการศึกษาพบว่า วิธกี ารทีท่ รง “ปรุง” บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้ มี
4 ลักษณะสาคัญ ได้แก่ ปรับการดาเนินเรื่องจากบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่
2 สืบทอดบทร้อง เพลง และการเจรจาบางส่วนจากบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับ
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รัชกาลที่ 2 สร้างสรรค์ใหม่ในด้านบทร้อง เพลง และการเจรจา และเพิม่ ข้อความกากับ
การแสดงอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ ดังนี้
5.1 ปรับกำรดำเนิ นเรือ่ งจำกบทละครในเรือ่ งอิ เหนำฉบับรัชกำลที่ 2
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงปรับการดาเนินเรื่อง
ตอนดะระสาแบหลาให้กระชับขึน้ กว่าในบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2
โดยทรงนาเนื้อหามาแบ่งออกเป็ น 5 ชุดทีม่ เี หตุการณ์หลักสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน แล้ว
ทาให้กระชับขึน้ โดยการเรียงลาดับเรื่องใหม่บางช่วงและตัดเนื้อหาบางส่วนออก
ดังนี้
5.1.1 แบ่งเนื้อหาออกเป็ น 5 ชุด ที่มีเหตุ การณ์ หลักชัดเจนและมีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงแบ่งเนื้อหาตอน
ดะระสาแบหลาออกเป็ น 5 ชุด ซึง่ ในการแสดงจะมีการปิ ดม่านเมื่อจบชุดและเปิ ดม่าน
เปลีย่ นฉากเมื่อเริม่ ชุดใหม่ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น
ในเนื้อหาดังกล่าว ทรงกาหนดให้แต่ละชุดมีเหตุการณ์หลัก 1-2 เหตุการณ์
ทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นผลต่อเนื่องกันไป ทาให้การแสดงแต่ละชุดกระชับและเข้าใจง่าย คือ เริม่ จาก
ปั นหยีออกเทีย่ วป่ าและแวะพักทีเ่ ขาปะราปี (ชุดที่ 1 “ประพาศป่ า”) ทาให้ประสันตา
ได้โอกาสไปต่อนกแล้วเกิดเรื่องวิวาทกับทหารของระตูบุดสิหนาอันทาให้ระตูกริ้วและ
สังยกทั
่ พมารบกับปั นหยี (ชุดที่ 2 “ประสันตาต่อนก”) ปั นหยีจงึ สังให้
่ เคลื่อนพลเตรียมรบ
กับระตูบุดสิหนา (ชุดที่ 3 “ยกทัพพระเยาวราช”) จากนัน้ เป็ นการรบของทัง้ 2 ฝ่ าย
และปั นหยีสงั หารระตูสน้ิ ชีวติ (ชุดที่ 4 “พิฆาฎรตูบุดสิหนา”) ตามด้วยการทาศพระตู
และนางดะระสาแบหลา (ชุดที่ 5 “ดะระสาแบหลา”)
การแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 5 ชุดดังกล่าวนี้ ทาให้การแสดงแต่ละชุดมีจุดเด่น
ของเนื้อหาทีช่ ดั เจน กระชับ และต่อเนื่องสัมพันธ์กนั ทาให้ผชู้ มติดตามเรื่องได้ง่าย
นอกจากนี้ เมื่อรวมกันเข้าทัง้ 5 ชุด ยังทาให้ตอนดะระสาแบหลานี้มคี วามสมบูรณ์ใน
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ตัวเอง คือ มีปมขัดแย้งและการคลีค่ ลายปมทีช่ ดั เจน ได้แก่ ความขัดแย้งระหว่างระตู
บุดสิหนากับปั นหยีซง่ึ เกิดจากบริวารวิวาทกัน และการคลีค่ ลายปมเมื่อปั นหยีสงั หาร
ระตู
5.1.2 เรียงลาดับการเล่าเรื่องใหม่และตัดเนื้อหาบางส่วนออก
นอกจากทรงแบ่งเนื้อหาให้แต่ละชุดมีเหตุการณ์หลักทีช่ ดั เจนและต่อเนื่องกัน
ดังกล่าวแล้ว ยังทรงเรียงลาดับเรื่องใหม่บางช่วงและทรงตัดเนื้อหาบางส่วนออกไปด้วย
เพื่อให้บทละครดาเนินเรื่องได้กระชับยิง่ ขึน้ ดังจะเปรียบเทียบเนื้อหาและการลาดับ
เรื่องระหว่างบทละครในฉบับรัชกาลที่ 2 กับพระนิพนธ์บทละครราให้เห็นในตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1
เปรียบเทียบเนื้อหาและการลาดับเรือ่ งตอนดะระสาแบหลาระหว่างบทละครในเรือ่ ง
อิเหนาฉบับรัชกาลที ่ 2 กับบทละครราเรือ่ งอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
เรื่องอิ เหนำฉบับรัชกำลที่ 2

เรื่องอิ เหนำฉบับพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ
กรมพระนรำธิ ปประพันธ์พงศ์
ชุดที ่ 1 “ประพาศป่ า”

1 อิเหนานาไพร่พลออกเทีย่ วป่ าโดยปลอมตัวเป็ นปั นหยี
2 ปั นหยีสงให้
ั ่ พกั ทัพและสร้างพลับพลาทีภ่ เู ขาปะราปี
ระตู บุ ศ สิห นา 9พร้อ มด้วยระตู ผู้เป็ นพี่ชายเดิน ทาง

3
มาถึงภูเขาปะราปี และแวะกราบพระฤๅษีสงั ปะติเหงะ
ทีอ่ าศรม
4 ประสัน ตาต่อ นกและเกิด เรื่อ งวิว าทกับ ทหารของ
ระตูบุศสิหนา
5 ระตูบุศสิหนารูเ้ รื่องก็กริ้วและสั ่งให้จดั ทัพไปรบกับ
ปั นหยี
9

ชุดที ่ 2 “ประสันตาต่อนก”
3✓

4✓
5✓

ชื่อตัวละครในตารางช่องนี้สะกดตามฉบับพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 2
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เรื่องอิ เหนำฉบับรัชกำลที่ 2
6 ประสันตารีบกลับมาทูลปั นหยีเรื่องศึกระตูบุศสิหนา
แต่ปิดบังเรือ่ งทีต่ นไปก่อเรือ่ งวิวาทจนเป็ นเหตุให้เกิดศึก
7 ปูน ตาสืบสวนจนรูค้ วามจริงว่าประสันตาเป็ นผูก้ ่อ
เรื่อง ตามะหงงจึงตาหนิประสันตา
8 ปั นหยีสงให้
ั ่ เคลื่อนพลไปตัง้ ทัพทีท่ ุ่งท้ายเขา
9 ระตูบุศสิหนาลานางดรสาแล้วออกมาเคลื่อนทัพ

10 ระตูบุศสิหนายกทัพมาถึงทุ่งท้ายเขาทีป่ ั นหยีตงั ้ ทัพ
รออยู่
11 ทัพทัง้ 2 ฝ่ ายต่อสูก้ นั
12 ปั นหยีสงั หารระตูบุศสิหนา
13 ระตู ปั น จะรากัน และระตู ปั ก มาหงัน รู้เ รื่อ งที่ร ะตู
บุศสิหนาผู้เป็ นน้องชายถูกสังหาร จึงจะยกทัพมารบ
กับปั นหยี แต่พระฤๅษีหา้ มไว้และบอกว่าปั นหยีแท้จริง
คืออิเหนา
14 ระตูถวายเครือ่ งบรรณาการพร้อมทัง้ โอรสธิดาแก่
ปั นหยี
15 ระตูสงให้
ั ่ ทหารทาพระเมรุเพือ่ เผาศพระตูบุศสิหนา
16 ระตูครวญกับศพระตูบุศสิหนา
17 ดรสามาถึงพระเมรุของระตูบุศสิหนา นางกราบศพ
และครวญถึงระตู
18 เริม่ พิธเี ผาศพระตูบุศสิหนา
19 ดรสาทาพิธแี บหลา
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เรื่องอิ เหนำฉบับพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ
กรมพระนรำธิ ปประพันธ์พงศ์
ยกไปอยู่ในชุดที่ 3
ยกไปอยู่ในชุดที่ 3
ยกไปอยู่ในชุดที่ 3
9✓
ชุดที ่ 3 “ยกทัพพระเยาวราช”
6✓
7✓
8✓
ชุดที ่ 4 “พิฆาฎรตูบุดสิหนา”
10 ✓
11 ✓
12 ✓
ตัดออก

ตัดออก
ตัดออก
16 ✓
ชุดที ่ 5 “ดะระสาแบหลา”
17 ✓
18 ✓
19 ✓
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ตารางเปรียบเทียบข้างต้นแสดงให้เห็นว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงลาดับเหตุการณ์บางช่วงต่างไปจากฉบับรัชกาลที่ 2 คือทรง
นาเหตุการณ์ตงั ้ แต่ประสันตากลับไปทูลปั นหยีเรื่องศึกระตูบุดสิหนาจนถึงปั นหยีสงให้
ั่
เคลื่อนพลไปตัง้ ทัพทีท่ ุ่งท้ายเขา (หมายเลข 6-8) แยกออกมาอยู่ในชุดที่ 3 โดยเฉพาะ
ทาให้การยกทัพของปั นหยีเด่นชัดมากขึน้ สมกับชื่อชุดทีว่ ่า “ยกทัพพระเยาวราช” และ
ทาให้การดาเนินเรื่องในชุดที่ 2 กระชับมากขึน้ ด้วย เพราะมุ่งนาเสนอเฉพาะเหตุการณ์
ทางฝ่ ายระตูบุดสิหนาเท่านัน้
นอกจากนี้ ยังทรงตัดเนื้อหาบางช่วงออกเพื่อให้การแสดงกระชับขึน้ ด้วย คือ
เหตุการณ์ตงั ้ แต่ตอนระตูปันจะรากันและระตูปักมาหงันรูเ้ รื่องทีร่ ะตูบุดสิหนาถูกสังหาร
จนถึงตอนทาพระเมรุเผาศพระระตูบุดสิหนา (หมายเลข 13-15) ซึง่ เป็ นรายละเอียด
ปลีกย่อยทีม่ ไิ ด้กระทบต่อการดาเนินเรื่องและปมปั ญหาหลักของตอนนี้
5.2 สืบทอดบทร้อง เพลง และกำรเจรจำบำงส่วนจำกบทละครในเรือ่ งอิ เหนำ
ฉบับรัชกำลที่ 2
ในการ “ปรุง” บทละครราเรื่องอิเหนา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ทรงสืบทอดบทร้อง การบรรจุเพลง และการเจรจาบางส่วนจากบทละครใน
เรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2 มาผสานกับส่วนที่ทรงสร้างสรรค์หรือกาหนดขึ้นใหม่
ส่วนทีท่ รงสืบทอดมาจากฉบับรัชกาลที่ 2 มีดงั ต่อไปนี้
5.2.1 สืบทอดบทร้องจากฉบับรัชกาลที่ 2 แล้วปรับเปลีย่ นถ้อยคา
บทร้องส่วนใหญ่ในบทละครราเรื่องอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ มาจากบทร้องในบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2
โดยเฉพาะบทร้องทีม่ คี วามสาคัญต่อการแสดงกระบวนรา เช่น บทสระสรงทรงเครื่อง
ของปั นหยีก่อนออกรบ บทพรรณนาการรบทวนระหว่างปั นหยีกบั ระตูบุดสิหนา และ
บทพรรณนาตอนนางดะระสาแบหลา
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ในการสืบทอดดังกล่าว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
มักทรงปรับเปลี่ยนถ้อยคาบางค าหรือบางวรรคด้วย มิได้ทรงใช้ตรงตามบทเดิม
ทัง้ หมด ถ้อยคาทีท่ รงปรับมีทงั ้ คาเรียกตัวละคร คาบรรยายลักษณะตัวละคร คาแสดง
กิรยิ าอาการ และคาแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ เช่น ทรงปรับวรรค “ระตูผผู้ ่านบุศสิหนา”
เป็ น “รตูเผ่าเจ้ามนุ ษย์บุดสิหนา” ทรงปรับวรรค “พระโฉมยงองค์มสิ าระปั นหยี” เป็ น
“พระยุพะยงองค์สาระปั นหยี” ทรงปรับวรรค “จึงแต่งตัวตามอย่างชาวป่ า” เป็ น “จึง
แต่งกายกาววาวเช่นชาวป่ า” ทรงปรับวรรค “จึ่งกรูออกมาทันใด” เป็ น “ต่างกรูกนั
ออกมาซ่าไพร” และทรงปรับวรรค “ระตูขดั แค้นแสนศัลย์” เป็ น “รตูแค้นขัดจนหัดถ์สน”
ั่
ในทีน่ ้จี ะยกตัวอย่างบทพรรณนาความโกรธของระตูบุดสิหนาและบทสระสรง
ทรงเครื่องของปั นหยีมาเปรียบเทียบกับบทเดิมในฉบับรัชกาลที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2
ตัวอย่างการสืบทอดบทร้องของฉบับรัชกาลที ่ 2 และการปรับเปลีย่ นถ้อยคาบางคาใน
บทละครราเรือ่ งอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
เรื่องอิ เหนำฉบับรัชกำลที่ 2

เรื่องอิ เหนำฉบับพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ
กรมพระนรำธิ ปประพันธ์พงศ์
๏ เมือ่ นัน้
๏ เมือ่ นัน้
ระตูผผู้ ่านบุศสิหนา
รตูเผ่า, เจ้ามนุษย์, บุดสิหนา
ได้ยนิ เสียงอื้ออึงถึงพลับพลา
ได้ยนิ เสียง, อื้ออึง, ถึงพลับพลา
ขัดใจไคลคลาออกมาพลัน
ขัดพระไทย, ไคลคลา, ออกมาพลัน
เสด็จเหนือแท่นทีน่ งบั
ั ่ ลลังก์รตั น์
เห็นทหาร, พล่านแค้น, แสนสาหัศ
จึง่ ดารัสตรัสถามกิดาหยัน
จึงดารัส, ตรัสถาม, กิดาหยัน
ใครวิวาทชกตีกนั นี่นนั
ใครวิวาท, ชกตี, กันนี่นนั
จะกลัวเกรงใจกันก็ไม่ม ี ฯ
จะกลัวเกรง, ใจกัน, ก็ไม่ม ี ฯ
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย,
(พระศรี, ม.ป.ป., น. 10)
2514: น. 124)
๏ บรรจงทรงสอดสนับเพลา
๏ พระบรรจง, สอดทรง, สนับเพลา
ภูษานุ่งหน่วงเนาไม่เลือ่ นหลุด
ภูษาม่วง, หน่วงเนา, ใม่รหู้ ลุด
ฉลององค์เกราะสุวรรณกันอาวุธ
ฉลององค์, เกราะสุวรรณ, กันอาวุธ
เจียระบาดผาดผุดพรรณราย
เจียรบาด, ผาดผุด, พรรณะราย
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ตาบทิศทับทรวงดวงกุดนั ่
คาดเข็มขัดรัดมันกระสั
่
นสาย
สังวาลประดับทับทิมพราย
ทองกรจาหลักลายลงยา
ธามรงค์ค่าเมืองเรืองระยับ
ตาดพับพันโพกเกศา
แต่งเป็ นเช่นชาวอรัญวา
กุมกริชฤทธาสาหรับมือ ฯ
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย,
2514: น. 129)

ตาบทิศ, ทับทรวง, ดวงกุดนั ่
คาดเข็มขัด, รัดมัน,่ กระสันสาย
สังวาลประดับ, ทับทิม, เพทาย
ทองกร, จาหลักลาย, ลงยา
ธามะรง, ค่าเมือง, เรืองรยับ
ดาษพับ, พันโพก, เกษา
แต่งเล่น, เช่นชาว, พนาวา
กุมกฤช, ฤทธา, สาหรับมือ ฯ
(พระศรี, ม.ป.ป., น. 21)

อย่างไรก็ตาม มีบทร้องหลายบทในฉบับรัชกาลที่ 2 ทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มิได้ทรงนามาใช้หรือทรงตัดออกเพื่อให้ดาเนินเรื่องได้
กระชับขึน้ เช่น ทรงตัดบทชมทัพของระตูบุดสิหนาออก แล้วแทรกเจรจาแทน หรือ
ทรงตัดบทสระสรงทรงเครื่องของระตูบุดสิหนาและของนางดะระสาออก ในกรณีหลังนี้
อาจเป็ นเพราะทรงเลือกสืบทอดบทสระสรงทรงเครื่องของปั นหยีไว้แล้ว จึงไม่ทรงนา
บทประเภทเดียวกันมาใส่ในบทอีก
5.2.2 สืบทอดการบรรจุเพลงในบางช่วง
ในการบรรจุเพลงหน้าพาทย์และเพลงร้องในบทละครราเรื่องอิเหนา พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงกาหนดเพลงตรงกับทีป่ รากฏในบท
ละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2 บางช่วง ดังนี้
เพลงหน้าพาทย์ทท่ี รงกาหนดตรงกับฉบับรัชกาลที่ 2 มี 11 ตอน ได้แก่
- ตอนพรานป่ านาทางปั นหยีมาถึงภูเขาปะราปี ใช้เพลง “เชิด” ตรงกัน
- ตอนตามะหงงรับคาสังปั
่ นหยีออกมาสร้างพลับพลาทีป่ ระทับ ใช้เพลง
“เสมอ” ตรงกัน
- ตอนประสันตาชวนบ่าวไปต่อนกในป่ า ใช้เพลง “เชิด” ตรงกัน
- ตอนประสันตาสัง่ ให้บ่ า วให้ป ลดเส้าที่ใช้ต่ อนกแล้ วเดิน ทางกลับ
ใช้เพลง “เชิด” ตรงกัน
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ตอนประสันตารีบพาบ่ าวกลับมาแจ้งข่าวศึกแก่ ปั นหยีท่ีพลับ พลา
ใช้เพลง “เชิด” ตรงกัน
ตอนปั นหยีสงให้
ั ่ ทหารเข้าต่อสูก้ บั ทัพของระตูบุดสิหนา ใช้เพลง “เชิด”
ตรงกัน
ตอนระตูบุดสิหนาบังคับม้าเข้าต่อสูก้ บั ปั นหยี ใช้เพลง “เชิด” ตรงกัน
ตอนปั นหยีรบทวนกับระตูบุดสิหนา ใช้เพลง “พระยาเดิน” ตรงกัน
ตอนปั นหยีสงั หารระตูบุดสิหนาสิน้ ชีวติ ใช้เพลง “โอด” ตรงกัน
ตอนเชษฐาทัง้ สองของระตูบุ ดสิหนาเห็นศพของระตู ใช้เพลง “โอด”
ตรงกัน
ตอนนางดะระสาแบหลากระโจนเข้ากองไฟ ใช้เพลง “กลองแขก” และ
“โอด” ตรงกัน

เพลงหน้าพาทย์ท่บี รรจุอยู่ในตอนต่างๆ ข้างต้นนี้เป็ นไปตามขนบการใช้
เพลงหน้าพาทย์นนั ้ อย่างชัดเจน เช่น เพลง “โอด” ใช้ในตอนทีต่ วั ละครร้องไห้เศร้าโศก
เพลง “เชิด” ใช้ในตอนทีเ่ ป็ นการเดินทางระยะไกล เร่งรีบ หรือการยกทัพ และเพลง
“เสมอ” ใช้ในตอนทีเ่ ป็ นการเดินระยะใกล้ๆ ไม่รบี ร้อน การทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงบรรจุเพลงในตอนดังกล่าวตรงกับฉบับรัชกาลที่ 2 จึงน่ าจะ
เป็ นเพราะสอดคล้องกับขนบการใช้เพลงเหล่านัน้ อยู่แล้ว
ส่วนเพลงร้องทีท่ รงใช้ตรงกับฉบับรัชกาลที่ 2 พบ 2 ตอน ได้แก่ บทสระสรง
ทรงเครื่องของปั นหยีก่อนออกรบ ใช้เพลง “โทน” ตรงกัน และบทนางดะระสาครวญ
ถึงระตูบุดสิหนา ใช้เพลง “โอ้บูชากูณฑ์” ตรงกัน ซึ่งสอดคล้องกับขนบของเพลง
ดังกล่าวเช่นกัน คือ เพลง “โทน” หรือ “ลงสรงโทน” ใช้กบั บทสระสรงทรงเครื่อง และ
เพลง “โอ้บชู ากูณฑ์” มักใช้กบั บทพรรณนาความเศร้าโศก
ส่วนตอนนอกเหนือจากนี้ ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทย์และเพลงร้องเข้าไป
ใหม่ ดังจะอธิบายในหัวข้อต่อไป
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5.2.3 สืบทอดการแทรกเจรจาในบางช่วง
บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์
พงศ์ มีคาว่า “เจรจา” แทรกอยู่เป็ นระยะๆ แต่ไม่มบี ทเจรจาอยู่ในบท แสดงว่าตัวละคร
ต้องพูดเจรจาเองในการแสดงตอนนัน้ การระบุคาว่า “เจรจา” ไว้ในบทแต่ไม่ปรากฏ
ข้อความนี้ เป็ นลักษณะหนึ่งของบทละครแบบเก่า (เสาวณิต วิงวอน, 2558, น. 97)
การแทรกเจรจาในบทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้ พบว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงกาหนดตรงกับบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาล
ที่ 2 จานวน 2 ช่วง ได้แก่ ตอนตามะหงงตาหนิประสันตาทีไ่ ปก่อเรื่องวิวาทจนทาให้
เกิดศึกกับระตูบุดสิหนาและตอนตามะหงงจัดทัพตามคาสังของปั
่
นหยี เหตุทท่ี รงสืบทอด
การเจรจาในช่วงดังกล่าวไว้ คงเป็ นเพราะทัง้ 2 ช่วงนี้เน้นการพูดของตัวละครเป็ น
สาคัญ คือ ตามะหงงพูดตาหนิประสันตา และตามะหงงสังทหารให้
่
จดั ทัพ ทาให้เหมาะแก่
การแทรกเจรจาซึง่ จะช่วยเสริมและขยายเนื้อความในบทร้องให้แจ่มชัดมากยิง่ ขึน้
5.3 สร้ำงสรรค์ใหม่ในด้ำนบทร้อง เพลง และกำรเจรจำ
ลักษณะสาคัญของการ “ปรุง” บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้คอื พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่หลายด้านเข้าไป
ผสานกับส่วนทีท่ รงสืบทอดมาจากฉบับรัชกาลที่ 2 ทัง้ ในด้านบทร้อง เพลง และการ
เจรจา ดังนี้
5.3.1 ประพันธ์บทร้องใหม่
บทร้องทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงพระนิพนธ์
ขึน้ ใหม่มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็ นบทร้องทีท่ รงพระนิพนธ์ขน้ึ ใหม่โดยปรับจากบททีม่ อี ยู่
เดิมในฉบับรัชกาลที่ 2 คือ มีถ้อยคาของบทเดิมอยู่บา้ ง แต่ส่วนทีท่ รงพระนิพนธ์ขน้ึ
ใหม่มมี ากกว่า และอีกกลุ่มหนึง่ เป็ นบทร้องทีท่ รงพระนิพนธ์ขน้ึ ใหม่ทงั ้ บท เช่น บท
บรรยายทีก่ ล่าวถึงปั นหยีตอนเปิ ดเรื่องชุดที่ 1 บทพรรณนาความพอใจของปั นหยีเมื่อ
มาถึงภูเขาปะราปี บทพรรณนาตอนปั นหยีเสด็จขึน้ พลับพลาทีป่ ระทับ และบททีน่ าง
ดะระสาทัดทานระตูบุดสิหนามิให้ทาศึกกับปั นหยี
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บทร้องทีท่ รงพระนิพนธ์ใหม่ทงั ้ 2 กลุ่มข้างต้นนี้ มีลกั ษณะสาคัญคือ
(1) เป็ นบทร้องทีเ่ ล่าเนื้อความได้กระชับรวบรัดกว่าบทร้องตอนเดียวกันใน
ฉบับรัชกาลที่ 2 เช่น ตอนทีก่ ล่าวแนะนาตัวละครระตูบุดสิหนาและระตูผู้เป็ นพี่ชาย
จนถึงตอนทีก่ ล่าวว่าระตูบุดสิหนากราบลาพระฤๅษีทอ่ี าศรมแล้วกลับมาหานางดะระสา
ที่พลับพลา บทร้องตอนนี้ในฉบับรัชกาลที่ 2 มี 40 คากลอน ส่วนบทร้องที่ทรงพระ
นิพนธ์ขน้ึ ใหม่ทรงปรับให้กระชับขึน้ เป็ น 12 คากลอน หรือในตอนทีน่ างดะระสากล่าว
ทัดทานระตบุดสิหนามิให้ออกรบ บทร้องตอนนี้ในฉบับรัชกาลที่ 2 มี 6 คากลอน ส่วน
บทร้องทีท่ รงพระนิพนธ์ขน้ึ ใหม่มี 4 คากลอน
(2) เป็ นบทร้องทีท่ าให้เกิดนาฏการหรือกระบวนราชุดใหม่ทง่ี ามแปลกตา
บททีเ่ ห็นได้ชดั คือ บทร้องฉุ ยฉายในตอนปั นหยีเสด็จขึน้ พลับพลาทีป่ ระทับในป่ า ซึง่
ทาให้เกิดการราฉุยฉายปั นหยี บทร้องนี้ทรงพระนิพนธ์ขน้ึ 2 บท อยู่ในชุดที่ 1 “ประพาศ
ป่ า” ดังนี้
๏ ฉุยฉายเอย องค์อเิ หนาเยาวะราช นาฎกราย พระหยิม่
ใจพริง้ ทัง้ หญิงทัง้ ชาย ดูราถวาย บาเรอรัษฐ์ โดยแบบบรรพ์
เปนขวัญเนตร เฉลิมประเทศ ฉลองเสวตระฉัตร น่ าชื่นน่ าชม
โศมะนัศ ปรีดิ ์เปรมเกษมสวัสดิ ์สยามเอยฯ
๏ องค์รเด่นเอย องค์ระเด่นมนตรี เฉลิมสง่าราศรี ชื่นชีวีชาว
สยาม ประสานสอดทอดกร ทัง้ ราฟ้ อนก็แสนงาม สมสมัย
สาเริงเพลิงอร่าม ฝากชื่อลือนามนานเอยฯ

(พระศรี, ม.ป.ป., น. 3-4)
มีข้อสังเกตว่ า บทแรกทรงก าหนดให้ร้องเพลงฉุ ยฉาย สวนบทที่สองที่
ขึน้ ต้นว่า “องค์รเด่นเอย องค์ระเด่นมนตรี” มิได้ทรงระบุชดั ว่าให้รอ้ งอย่างไร แต่เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะคาประพันธ์ ก็สนั นิษฐานได้ว่าคงมีพระประสงค์ให้รอ้ งเพลง
แม่ศรีตามขนบของการราฉุยฉายทีป่ ระกอบด้วยเพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศรี
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5.3.2 กาหนดเพลงใหม่
บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบับนี้ มีเพลงหน้ าพาทย์และเพลงร้องก ากับอยู่
ตลอดเรื่อง เพลงส่วนหนึ่งสืบทอดจากบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2 ดังทีไ่ ด้
ศึกษาในหัวข้อ 5.2 ข้างต้น แต่เพลงส่วนใหญ่เป็ นเพลงทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงบรรจุใหม่ ดังจะอธิบายต่อไปนี้
ก. เพลงหน้าพาทย์ทก่ี าหนดใหม่
เพลงหน้าพาทย์ทท่ี รงใช้ตรงกับฉบับรัชกาลที่ 2 มีอยู่ 11 ตอน ดังได้ศกึ ษา
ในหัวข้อ 5.2 ข้างต้น ส่วนตอนนอกเหนือจากนัน้ ทรงกาหนดเพลงเข้าไปใหม่ ซึ่งมี
ลักษณะสาคัญ ดังนี้
(1) ทรงบรรจุเพลงหน้ าพาทย์ในตอนที่ฉบับรัชกาลที่ 2 มิได้บรรจุเพลง
หน้าพาทย์ไว้ เช่น ตอนทหารฝ่ ายปั นหยีและระตูบุดสิหนารบพุ่งกันจนพลของระตูลม้
ตายจานวนมาก ทรงระบุเพลง “เชิด” และ “โอด” ขณะทีฉ่ บับรัชกาลที่ 2 มิได้ระบุช่อื
เพลงไว้
(2) ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทย์ต่างไปจากฉบับรัชกาลที่ 2 เช่น ตอนทหาร
ฝ่ ายปั นหยีและระตูบุดสิหนายกทัพกรูเข้ารบกันจนเสียงดังสนัน่ ป่ า ทรงบรรจุเพลง
“รัว” ขณะทีฉ่ บับรัชกาลที่ 2 ใช้เพลง “เชิด”
(3) ไม่ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทย์ในตอนทีฉ่ บับรัชกาลที่ 2 ใส่เพลงหน้าพาทย์
ไว้ เช่น ตอนประสันตาชวนบ่าวเดินเข้าไปสอดแนมใกล้พลับพลาของระตูบุดสิหนา
ทรงเว้นไว้ไม่ใส่เพลงหน้าพาทย์ ขณะทีฉ่ บับรัชกาลที่ 2 บรรจุเพลง “เสมอ” ในตอนนี้
(4) ทรงน าเพลงหน้ าพาทย์มาใช้ในการเปิ ดเรื่องหรือปิ ดเรื่องแต่ ละชุ ด
กล่าวคือ ชุดที่ 1 ทรงปิ ดชุดด้วยเพลง “เร็ว” และ “ลา” ชุดที่ 2 ทรงเปิ ดชุดด้วยเพลง
“สมิงทองมอญ” และปิ ดชุดด้วยเพลง “เสมอ” ชุดที่ 3 ทรงปิ ดชุดด้วยเพลง “กราวนอก”
ชุดที่ 4 ทรงเปิ ดชุดด้วยเพลง “กราวนอก” และปิ ดชุดด้วยเพลง “โอด” และชุดที่ 5
ทรงเปิ ดชุดด้วย “กลองโยน” และปิ ดชุดด้วยเพลง “กลองแขก” และ “โอด” นอกจากนี้
ระหว่างทีป่ ิ ดม่านชุดที่ 2 และรอเปิ ดม่านชุดที่ 3 ทรงกาหนดให้บรรเลงเพลงหน้าพาทย์
“กราวนอก” และ “เชิด” ด้วย การบรรจุเพลงหน้าพาทย์ในตอนเปิ ดและปิ ดเรื่องแต่ละ
ชุดดังกล่าวนี้ ทรงเลือกเพลงที่สมั พันธ์กบั กิรยิ าอาการหรือบทบาทของตัวละครใน
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ตอนนัน้ เช่น ชุดที่ 3 เนื้อหาตอนปิ ดชุดเป็ นตอนทีป่ ั นหยีสงให้
ั ่ ยกทัพเคลื่อนพล จึง
ทรงปิ ดชุดด้วยเพลง “กราวนอก” ซึง่ เป็ นหน้าพาทย์สาหรับการยกทัพ
ข. เพลงร้องทีก่ าหนดใหม่
บทร้องทีท่ รงกาหนดเพลงร้องตรงกับฉบับรัชกาลที่ 2 มีเพียง 2 บทดังทีไ่ ด้
ศึกษาในหัวข้อ 5.2 ข้างต้น ส่วนบทร้องนอกเหนือจากนัน้ ทรงกาหนดเพลงร้องเข้าไป
ใหม่ ซึง่ มีลกั ษณะสาคัญ 4 ลักษณะ ดังนี้
(1) ทรงใช้เพลงร้องหลากหลายและเปลีย่ นเพลงร้องค่อนข้างถี่ เพื่อให้ผชู้ ม
ได้ฟังเพลงที่ไพเราะหลายเพลงสับเปลี่ยนกันไปและเอื้อต่ อการแสดงกระบวนราที่
หลากหลาย ตัวอย่างเพลงร้องในบทละครราเรื่องนี้ เช่น รื้อ ร่าย ช้าปี่ แขกลพบุรี
สร้อยสนรับ แขกมอญ แขกหนัง แขกสุ่ม แขกชมดง ต่อยหม้อ พม่าเห่ สดายงแปลง
ปี นตลิง่ ใน สิงโตเล่นหาง จระเข้หางยาว ลมพัดชายเขา โทน โอ้ร่าย โอ้ป่ี และเวศุกรรม
(เวสสุกรรม) โดยบทบรรยายที่เป็ นการดาเนิ นเรื่องทัวไปหรื
่
อต้องการเน้ นความ
กระชับและบทพูดโต้ตอบของตัวละครมักทรงกาหนดให้รอ้ งรือ้ และร่าย
(2) เพลงร้องส่วนหนึ่งในบทละครราเรื่องนี้ใช้เพลงออกภาษาสาเนียงแขก
สอดคล้องกับเค้าเรื่องอิเหนาที่เป็ นนิทานจากชวามลายู เช่น แขกลพบุรี แขกมอญ
แขกหนัง แขกสุ่ม แขกชมดง ต่ อยหม้อ โตม๊ะ และสดายงแปลง ซึ่งใช้กบั ตัวละคร
หลากหลาย ทัง้ อิเหนา ระตูบุดสิหนา และเสนาทหาร นอกจากนี้ ยังปรากฏเพลง
สาเนียงจีนและพม่าด้วยอย่างละ 1 เพลง คือ จีนแสร (จีนแส) และพม่าเห่
(3) บทร้องที่บรรจุเพลงร้องในบทละครราฉบับนี้มกั มีจานวนคากลอนไม่
มากนัก ทาให้เปลีย่ นเพลงได้ค่อนข้างถี่ ในกรณีทบ่ี ทร้องเดิมของฉบับรัชกาลที่ 2 ที่
ทรงสืบทอดมา มีจานวนคากลอนมาก ก็มกั ทรงนามาแบ่งท่อนใหม่แล้วบรรจุเพลงร้อง
แตกต่างกัน เช่น บทบรรยายตอนประสันตาแต่งตัวและชวนบ่าวให้ออกไปต่อนก บทร้อง
ตอนนี้ในฉบับรัชกาลที่ 2 มี 6 คากลอนต่อเนื่องกันและมิได้บรรจุเพลงไว้ ส่วนในบท
ละครราเรื่องอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงสืบทอด
บทร้องนี้จากฉบับรัชกาลที่ 2 ไว้ แต่ทรงปรับถ้อยคาบางคาแล้วแบ่งเป็ นออกเป็ น 2
ท่อน บรรจุเพลงร้องต่างกัน ดังนี้
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ตารางที่ 3
ตัวอย่างการนาบทร้องของฉบับรัชกาลที ่ 2 มาแบ่งท่อนใหม่แล้วบรรจุเพลงร้อง
ทีแ่ ตกต่างกันในบทละครราเรือ่ งอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
เรื่องอิ เหนำฉบับรัชกำลที่ 2
๏ บัดนัน้
ประสันตาพีเ่ ลีย้ งคนขยัน
นึกจะไปต่อนกเล่นสักวัน
หาสาคัญคารมให้สมคิด
จึงแต่งตัวตามอย่างชาวป่ า
โพกพันเกศาผ้าตะบิด
คาดตะกรุดลงยันต์กนั สรพิษ
ถือเสน่าเหน็บกริชกรีดกราย

เรื่องอิ เหนำฉบับพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ
กรมพระนรำธิ ปประพันธ์พงศ์
แขกหนังรับสร้อย

๏ บัดนัน้
ประสันตา, พีเ่ ลีย้ ง, คนขยัน
ใคร่ต่อนก, เขาดัก, เล่นสักวัน
หาสาคัญ, คารม, ให้สมคิด
จึงแต่งกาย, กาววาว, เช่นชาวป่ า
โพกพัน, เกษาผ้าตบิด
คาดตกรุด, ลงยันต์, กันสระพิส
ถือเสน่า, เหน็บกฤช, กรีดกราย ฯ 4 คา

แขกสุ่มรับสร้อย
เรียกบ่าวนักเลงนกหกเจ็ดคน
๏ เรียกสมุน, นักเลง, หลายตน
รีบร้นแต่งตัวกลัวจะสาย
เถลื
อ
กถลน,
แต่งตัว, กลัวจะสาย
อุม้ เพนียดถือส้าวทัง้ บ่าวนาย
อุม้ พะเนียด, ถือเสร้า, ทัง้ บ่าวนาย
ออกจากค่ายเข้าดงพงไพร ฯ
เลีย่ งจากค่าย, เข้าดง, พงไพร ฯ 2 คา เชิด
ฯ 6 คา ฯ เชิด
(พระศรี, ม.ป.ป., น. 6)
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย,
2514: น. 121)

5.3.3 กาหนดการแทรกเจรจาใหม่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงแทรกการเจรจาใน
บทละครราเรื่องอิเหนาทัง้ หมด 19 ช่วง ในจานวนนี้มอี ยู่ 2 ช่วงที่ทรงแทรกตรงกับ
ฉบับรัชกาลที่ 2 ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น นอกเหนือจากนัน้ ทรงกาหนดเข้าไปใหม่ โดย
ในบทแต่ละชุด ทรงกาหนดเจรจามากน้อยแตกต่างกันไป กล่าวคือ ชุดที่ 1 “ประพาศ
ป่ า” มีเจรจาแทรก 1 ช่วง ชุดที่ 2 “ประสันตาต่อนก” มีเจรจาแทรก 8 ช่วง ชุดที่ 3
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“ยกทัพพระเยาวราช” มีเจรจาแทรก 10 ช่วง ส่วนชุดที่ 4 “พิฆาฎรตูบุดสิหนา” และ
ชุดที่ 5 “ดะระสาแบหลา” ไม่มเี จรจาแทรก
เหตุท่ที รงแทรกเจรจาหลายช่วงและค่อนข้างถี่ในชุดที่ 2 “ประสันตาต่อนก”
และชุดที่ 3 “ยกทัพพระเยาวราช” คงเป็ นเพราะทัง้ 2 ชุดนี้มเี นื้อหาเกี่ยวกับการมี
ปากเสียงกันและการไต่ถามสอบสวนสาเหตุทท่ี าให้เกิดศึก คือ ประสันตากับทหาร
ระตูบุดสิหนามีปากเสียงวิวาทกัน และเสนาฝ่ ายปั นหยีสอบสวนสาเหตุทท่ี าให้ระตูยก
ทัพมารบ ทาให้เอื้อต่ อการแทรกเจรจา ซึ่งคงจะช่วยเสริมความสนุ กและความมี
ชีวติ ชีวาให้การแสดงมากยิง่ ขึน้
ส่วนสาเหตุทช่ี ุดที่ 4 “พิฆาฎรตูบุดสิหนา” และชุดที่ 5 “ดะระสาแบหลา” ไม่
มีเจรจาแทรก คงเป็ นเพราะทัง้ 2 ชุดนี้เข้าสู่เนื้อหาที่เข้มข้นชวนติดตาม คือ การรบ
และการตายของตัวละคร อีกทัง้ เป็ นชุดทีเ่ ด่นด้านการแสดงกระบวนราทัง้ การราอาวุธ
ในฉากรบและการราของนางดะระสาตอนแบหลา จึงทรงเว้นไว้มไิ ด้แทรกเจรจาเข้ามา
เพื่อให้ผชู้ มติดตามเรื่องราวและชมการแสดงตามบทร้องได้อย่างเต็มอิม่
5.4 เพิ่ มข้อควำมกำกับกำรแสดงในเครือ่ งหมำยวงเล็บ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงระบุวธิ กี ารแสดงใน
บทละครราเรื่องนี้ดว้ ยแบบบทละครตะวันตก โดยทรงกากับไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ
วิธกี ารแสดงทีท่ รงระบุไว้ ได้แก่ การเข้า-ออกของตัวละคร การเปิ ด-ปิ ดม่าน ลักษณะ
ของฉากและการเปลี่ยนฉาก กิรยิ าท่าทางและอารมณ์ของตัวละคร ลาดับของเพลง
หน้าพาทย์ และเรื่องทีต่ วั ละครต้องเจรจา การกากับวิธกี ารแสดงไว้พร้อมนี้เป็ นประโยชน์
ต่อทัง้ นักแสดง นักดนตรี และผู้ท่มี หี น้าที่กากับเวทีอย่างชัดเจน ดังจะยกตัวอย่าง
บางข้อความ ดังนี้
๏ บัดนัน้
ตามหงง, เสนา, ผูใ้ หญ่
รับสั ่งพระ, ยุพะ, ราชดไนย
บังคมไหว้, รีบรัด, จัดกัน ฯ 2 คา เสมอ
เจรจา (สั ่งปลูกพลับพลาในโรงแล้วมากราบทูล)
(พระศรี, ม.ป.ป., น. 3)
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๏ เมื่อนัน้
ปั นหยี, ศรีอสัญ, ญะแดหวา
เสด็จลง, สระสรง, มุรธา
ตามตารา, พิไชยณรงค์, ยงยุทธ์ ฯ 2 คา เสมอ
(เข้าโรง พาทย์ทาลงสรงแล้วเสมอเสด็จออก ทางนี้กดิ าหยันตัง้ เครื่อง
ยุทธนาลังการถวาย ทัพเทียบสรรพ)

(พระศรี, ม.ป.ป., น. 20)

6. คุณค่ำของบทละครรำเรื่องอิ เหนำฉบับพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ
กรมพระนรำธิ ปประพันธ์พงศ์ ในฐำนะวรรณคดีกำรแสดง
ผลจากการ “ปรุง” บทละครราเรื่องอิเหนาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ ทาให้บทละครราฉบับนี้มคี ุณค่าทัง้ ในด้านวรรณคดีและด้านการ
แสดง ดังนี้
6.1 คุณค่ำด้ำนวรรณคดี
บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
นับเป็ นเรื่องอิเหนาอีกสานวนหนึ่งทีม่ คี ุณค่าในวงวรรณคดีไทย ดังนี้
6.1.1 บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้เป็ นเรื่องอิเหนาฉบับหนึ่งที่ช่วยยืนยันให้เห็น
ความนิยมเรื่องอิเหนาในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 และแสดงให้
เห็นความสาคัญของบทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 2 ในฐานะเป็ น
วรรณคดีต้ นแบบที่เป็ นหลักให้แก่ การแต่ งเรื่ องอิเหนาในสมัยต่ อมาโดยเฉพาะ
วรรณคดีประเภทบทละคร ดังเช่นทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ทรงปรับใช้บทพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 2 ในการ “ปรุง” บทละครราขึน้ มา
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6.1.2 บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้เป็ นเรื่องอิเหนาฉบับหนึ่งทีม่ คี ุณค่าวรรณศิลป์
กล่าวคือ เมื่อพิจารณาการใช้ภาษาในบทร้องทีพ่ ระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ทรงพระนิพนธ์ขน้ึ ใหม่ หรือในส่วนทีท่ รงปรับจากบทร้องฉบับรัชกาลที่
2 พบว่าทรงเลือกใช้ถอ้ ยคาได้อย่างมีศลิ ปะหลายลักษณะ ดังนี้
ก. คาเรียกตัวละครและคาบอกลักษณะตัวละคร
ลักษณะเด่นประการหนึ่งของการใช้ภาษาในบทละครราเรื่องอิเหนาฉบับนี้ คือ
การใช้คาเรียกและคาบอกลักษณะตัวละคร ในด้านคาเรียกตัวละคร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มักทรงใช้คาทีห่ มายถึง “พระยุพราช” เป็ นคาเรียกอิเหนา
ซึง่ เป็ นคาทีไ่ ม่พบในฉบับรัชกาลที่ 2 เช่น “เยาวะกษัตริย”์ “เยาวะราช” “พระยุพะราช
ดไนย” และ “เยาวะราชโอรสา” การที่ทรงเลือกใช้คาเรียกดังกล่าวนี้คงเป็ นเพราะมี
พระประสงค์ให้สอดคล้องกับความหมายทีแ่ ท้จริงของคาว่า “อิเหนา” ซึง่ มาจากคาว่า
“อีนู” (Inu) ของชวา หมายถึง ตาแหน่ งเจ้าชายรัชทายาทหรือพระยุพราช (หลวง
คุรุนิตพิ ศิ าล, 2512, น. 5)
นอกจากนี้ ยังทรงใช้คาขยายบอกลักษณะตัวละครที่ฟังแปลกแตกต่างไป
จากที่พบในฉบับรัชกาลที่ 2 ด้วย อันแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของกวีในการ
เลือกใช้คา เช่น “ปั นหยีศรีอสัญญะแดหวา” “ปั นหยีศรีสนามงามสม” “พระสุรยิ ว์ งศ์
เทวะเลิศเสรีษฐ์ศรีร์” “พญายุทธ์เจ้ามกุฎบุดสิหนา” “รตูบุดสิหนาฉ่าฉวี” “รตูเผ่าเจ้า
มนุ ษย์บุดสิหนา” และ “ดะระสาสุดาเสน่ ห์มเหษี” คาเหล่านี้มกั ปรากฏในวรรครับ
ของกลอนต่อจากคาขึน้ ต้น “เมื่อนัน้ ”
การสรรคาที่กล่าวถึงลักษณะตัวละครยังเห็นได้ในบทร้องประกอบเพลง
ฉุ ยฉายตอนปั นหยีเสด็จขึน้ พลับพลา ซึง่ เป็ นบทร้องทีท่ รงพระนิพนธ์ขน้ึ ใหม่ ในบทร้องนี้
ทรงสรรคาแสดงความยิง่ ใหญ่และความงามของปั นหยีทป่ี ระทับใจผู้คนได้อย่างชัดเจน
เช่น คาว่า “เปนขวัญเนตร” “เฉลิมประเทศ” “ฉลองเสวตระฉัตร” “น่าชื่นน่าชม โศมะนัศ”
“เกษมสวัสดิสยาม”
“เฉลิมสง่าราศรี” และ “ชื่นชีวชี าวสยาม” (พระศรี, ม.ป.ป., น. 3-4)
์
โดยเน้นว่าผูค้ นทีป่ ระทับใจความงามของปั นหยีน้เี ป็ น “ชาวสยาม”
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ข. คาแสดงภาพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงเลือกใช้ถ้อยคาที่
แสดงให้เห็นภาพเด่นชัดหลายช่วง เช่น ตอนทีพ่ วกพลของระตูบุดสิหนากรูกนั ออกมา
ทาร้ายพวกประสันตา ทรงพรรณนาว่า “ต่างกรูกนั ออกมาซ่าไพร” คือออกเต็มป่ าไปหมด
(บทเดิมใช้ว่า “จึง่ กรูออกมาทันใด”) หรือตอนทีร่ ะตูบุดสิหนาโกรธทีป่ ระสันตาก่อเรื่อง
วิวาทกับทหารของตน ทรงพรรณนาว่า “รตูแค้นขัดจนหัดถ์สน”
ั ่ แสดงให้เห็นภาพว่า
ระตูโกรธมากจนมือสัน่ (บทเดิมใช้ว่า “ระตูขดั แค้นแสนศัลย์”) หรือตอนทีป่ ระสันตา
รีบพาบ่าวเดินป่ ากลับไปทูลปั นหยีเรื่องการเกิดศึก ทรงพรรณนาว่า “ฉุ บฉับกลับมา
พลับพลาไชย” แสดงให้เห็นภาพการเดินทางอย่างรีบร้อนฉับไว (บทเดิมใช้ว่า “มายัง
ที่ประทับพลับพลา”) หรือตอนที่ประสันตาจะทูลอิเหนาเรื่องการเกิดศึกแต่ พบว่ า
อิเหนาบรรทมอยู่ ทรงพรรณนาวิธกี ารที่ประสันตาปลุกอิเหนาว่า “กระแอมไอให้ท่า
ปลุกบรรทม” แสดงให้เห็นภาพกิรยิ าอาการของประสันตาอย่างชัดเจน (บทเดิมไม่
ปรากฏ) หรือตอนทีป่ นู ตาเปิ ดผ้าทีค่ ลุมตัวบ่าวของประสันตาซึง่ นอนบาดเจ็บอยู่ ทรง
พรรณนาภาพของปูนตาว่า “จึงเลิกผ้าหน้าโผล่ยงโย่มอง” แสดงให้เห็นภาพของปูนตา
ที่นัง่ ยองๆ หรือขยับตัวขึน้ ลง ก้มๆ เงยๆ (บทเดิมใช้ว่า “จึงเลิกผ้าจากหน้าลงนัง่
มอง”) (พระศรี, ม.ป.ป., น. 9, 11, 12, 15, 18)
คาแสดงภาพต่างๆ ดังกล่าวนี้สมั พันธ์กบั การกาหนดภาพบนเวทีและเอือ้
แก่การ “ทาบท” ของตัวละครอย่างชัดเจน คือเอือ้ ให้เกิดการตีท่าราหรือแสดงกิรยิ า
อาการตามถ้อยคานัน้ ในการแสดง
ค. คาแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ ของตัวละคร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงใช้ถ้อยคาถ่ายทอด
อารมณ์ความรู้สกึ ของตัวละครได้อย่างชัดเจนและมักทรงเลือกใช้คาที่ไม่ค่อยพบใน
งานของกวีอ่นื เช่น ทรงกล่าวว่าปั นหยี “เหิมพระไทย” หรือรูส้ กึ ดีใจเมื่อเดินทางถึง
ภูเขาปะราปี เพราะใกล้ถงึ เมืองหมันหยาแล้ว หรือในบทร้องฉุ ยฉายตอนปั นหยีเสด็จ
ขึน้ สุวรรณพลับพลา ทรงกล่าวว่าปั นหยี “หยิม่ ใจพริ้ง” คือรู้สกึ ชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง
หรือทรงกล่าวว่าทหารของระตูบุดสิหนาต่างรูส้ กึ “พล่านแค้นแสนสาหัศ” เมื่อเห็นทหาร
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ฝ่ ายตนถูกฝ่ ายประสันตาฆ่าตาย คือรูส้ กึ แค้นและปั น่ ป่ วนใจมาก (พระศรี, ม.ป.ป., น. 3,
10)
ง. คาบริภาษ
ในบทที่พวกพลของระตูบุดสิหนาบริภาษประสันตาด้วยความโกรธที่ฝ่าย
ประสันตาแสดงท่าทีอวดดีใส่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรง
ปรับถ้อยคาหลายคาในบทร้องเดิมของฉบับรัชกาลที่ 2 ให้ฟังแปลกออกไปหรือมี
ความหมายรุนแรงขึน้ ดังตัวอย่างเปรียบเทียบ
ตารางที่ 4
เปรียบเทียบคาบริภาษระหว่างบทละครในเรือ่ งอิเหนาฉบับรัชกาลที ่ 2 กับ
บทละครราเรือ่ งอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
เรื่องอิ เหนำฉบับรัชกำลที่ 2

เรื่องอิ เหนำฉบับพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ
กรมพระนรำธิ ปประพันธ์พงศ์
ว่าไม่รกู้ กู บ็ อกออกให้
มึงใม่ร,ู้ กูบอก, ออกให้
ทาไมมากลับโกรธขึง้
ทาไม, กลับโขยด, โกรธขึง้
โอหังอวดกล้าหน้ามึง
โอหัง, ตัง้ ก๋า, น้าหน้ามึง
ถองเล่นคนละตึงก็เหลือตาย
กูถองเล่น, คนละตึง, ก็เหลือตาย
มึงมาเท่านี้สห่ี า้ คน
มึงมาเห่า, เท่านี้, สีห่ า้ ตัว
ไม่ครือมือพวกพลทัง้ หลาย
มันใม่ครือ, มือยัว้ , ไปทัง้ ค่าย
แม้นรักตัวกลัวชีวติ วอดวาย
แม้นรักตัว, กลัวชีวติ , ผิดถึงนาย
อย่าหยาบช้าท้าทายเร่งหนีไป ฯ
อย่าหยาบช้า, ท้าทาย, ตกายไว
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย,
(พระศรี, ม.ป.ป., น. 8-9)
2514: น. 123)

ตัวอย่างทีย่ กมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าทรงปรับถ้อยคาจากบทฉบับรัชกาล
ที่ 2 หลายคาให้ฟังแปลกออกไปจากบทเดิม เช่น ปรับคาว่า “โอหังอวดกล้า” เป็ น
“โอหังตัง้ ก๋า” ปรับคาว่า “กลับโกรธขึง้ ” เป็ น “กลับโขยดโกรธขึง้ ” และปรับคาว่า “ไม่
ครือมือพวกพลทัง้ หลาย” เป็ น “ใม่ครือมือยัว้ ไปทัง้ ค่าย” นอกจากนี้ ยังทรงปรับถ้อยคา
บางคาให้มคี วามหมายรุนแรงขึ้นด้วย เช่น ปรับคาว่า “หน้ามึง” เป็ น “น้ าหน้ ามึง”
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ปรับคาว่า “ถองเล่น” เป็ น “กูถองเล่น” และ ปรับคาว่า “มึงมาเท่านี้สห่ี า้ คน” เป็ น “มึง
มาเห่าเท่านี้สห่ี า้ ตัว”
6.2 คุณค่ำด้ำนกำรแสดง
มีดงั ต่อไปนี้
6.2.1 เป็ นตัวอย่างของบทละครราที่ “ปรุง” ขึน้ ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5
สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นยุคหนึ่งทีก่ ารละครของไทยรุ่งเรืองและมีละครหลากหลาย
ประเภททัง้ ละครราตามจารีตเดิมและละครแบบใหม่ๆ เช่น ละครดึกดาบรรพ์ ละคร
พันทาง ละครร้อง ละครเสภา และละครพูด บทละครทีแ่ ต่งหรือปรุงขึน้ ในสมัยนี้จงึ มี
เป็ นจานวนมากและหลากหลายสัมพันธ์กบั ประเภทของการแสดง
บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
นับเป็ นหลักฐานและเป็ นตัวอย่างหนึ่งของบทละครในยุคสมัยนี้ ทีป่ รับและ “ปรุง” ขึน้
จากบททีม่ อี ยู่เดิม คือเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2 เพื่อใช้สาหรับเล่นละครราประเภท
ละครใน โดยยังคงรักษา “หัวใจ” หรือแบบแผนของการแสดงละครในไว้ คือการมุ่งเน้น
ความงามของบทร้อง กระบวนรา เพลง และดนตรี ขณะเดียวกันก็มลี กั ษณะพิเศษเข้ามา
ผสมผสานอยู่ดว้ ย เช่น วิธดี าเนินเรื่อง บทร้อง เพลง และการเจรจา ดังจะสรุปต่อไป
ข้างหน้า
6.2.2 แสดงให้เห็นลักษณะการแสดงละครราเรื่องอิเหนาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ด้วยเหตุท่ี “บทเป็ นหัวใจของการแสดงทุกชนิด เป็ นตัวเรื่องทีบ่ อกความคิด
และกาหนดทิศทางของการแสดง” (เสาวณิต วิงวอน, 2555, น. 18) บทละครราเรื่อง
อิเหนาฉบับนี้จงึ มีคุณค่าในฐานะเป็ นบททีแ่ สดงให้เห็นลักษณะการแสดงละครราเรื่อง
อิเหนาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึง่ พบว่าเป็ นการแสดง
ละครในทีม่ ลี กั ษณะพิเศษบางประการ สรุปได้ดงั นี้
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(1) เป็ นการแสดงทีด่ าเนินเรือ่ งอย่างกระชับ อันเกิดจากการทีท่ รงตัดเนื้อหา
และบทพรรณนาบางส่วนทีม่ อี ยู่เดิมในฉบับรัชกาลที่ 2 ออก หรือทรงปรับบทร้องเดิม
ให้กระชับขึ้น เพื่อให้สอดรับกับการแสดงที่ทรงแบ่งออกเป็ น 5 ชุด ซึ่งแต่ ละชุดมี
เหตุการณ์ต่อเนื่องร้อยเรียงเป็ นตอนที่สมบูรณ์ในตัวเอง การที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงปรับบทให้นาเสนอเรื่องได้ชดั เจนและเดินเรื่องได้
เร็วขึน้ นี้ คงเป็ นเพราะมีพระประสงค์ให้สามารถแสดงได้ในเวลาอันจากัด เช่น เมื่อ
เล่นในโรงละครหรือในวาระโอกาสทีม่ กี ารกาหนดเวลาแสดง
(2) เป็ นการแสดงทีม่ กี ระบวนรางดงามโดดเด่นทัง้ แบบขนบเดิมและแบบ
ใหม่ๆ กล่าวคือ เนื้อหาในตอนดะระสาแบหลานี้นบั เป็ นตอนทีม่ กี ระบวนราอันงดงาม
รวมอยู่อย่างหลากหลายตัง้ แต่ในฉบับรัชกาลที่ 2 แล้ว เช่น กระบวนราในบทสระสรง
ทรงเครื่องของตัวละคร กระบวนราในบทชมทัพตรวจพล กระบวนราในบทปั นหยีรบ
ทวนกับระตู และกระบวนราในตอนนางดะระสาแบหลา ซึง่ บทและตอนเหล่านี้ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ก็ได้ทรงสืบทอดไว้ในบทละครราเรื่องอิเหนา
ฉบับนี้ ยกเว้นบทชมทัพทีท่ รงตัดออกไปเพื่อความกระชับและบทสระสรงทรงเครื่องที่
ทรงเลือกเก็บไว้เฉพาะบทของปั นหยี การทีท่ รงสืบทอดบทส่วนใหญ่ทเ่ี อือ้ แก่การแสดง
กระบวนราจากฉบับรัชกาลที่ 2 ดังกล่าวนี้ ทาให้การแสดงละครราเรื่องอิเหนาตามบท
ละครราฉบับนี้ยงั คงมีกระบวนรางามตามขนบเดิมปรากฏอยู่ ทัง้ ราลงสรงของปั นหยี
ราทวนตอนปั นหยีรบกับระตูบุดสิหนา และราตอนนางดะระสาแบหลา
ขณะเดียวกัน ละครราเรื่องอิเหนานี้กม็ กี ระบวนราใหม่ๆ เพิม่ เติมขึน้ จาก
ฉบับรัชกาลที่ 2 ด้วยตามบทร้องและเพลงร้องที่ทรงก าหนดขึ้นใหม่ เช่น การร า
ฉุ ยฉายปั นหยีซ่งึ ทรงพระนิพนธ์บทร้องขึน้ ใหม่ และการราใช้บทประกอบเพลงร้อง
ต่างๆ ทีท่ รงบรรจุเข้าไปใหม่
มีขอ้ สังเกตว่า กระบวนราทีง่ ดงามทัง้ แบบขนบเดิมและแบบใหม่ๆ ดังกล่าว
นี้มแี ทรกอยู่ในชุดต่างๆ กระจายกันไป มิได้รวมอยู่ท่ชี ุดใดชุดหนึ่ง แสดงให้เห็นว่า
ทรงพระประสงค์ให้การแสดงชุดต่างๆ มีกระบวนราทีง่ ดงามเป็ นจุดสนใจประจาชุด
ด้วย เช่น ชุดที่ 1 มีราฉุ ยฉายปั นหยี ชุดที่ 3 มีราปั นหยีลงสรง ชุดที่ 4 มีราทวนของ
ปั นหยีและระตูบุดสิหนา และชุดที่ 5 มีราดะระสาแบหลา
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(3) เป็ นการแสดงทีม่ เี พลงหลากหลายและมีลกั ษณะออกภาษา ด้วยเหตุท่ี
ทรงบรรจุเพลงร้องไว้จานวนมากและทรงเปลี่ยนเพลงร้องบ่อย ทาให้ละครราเรื่อง
อิเหนาตามบทละครร าฉบับนี้เป็ นการแสดงที่มีจุดเด่ นด้านเพลงและดนตรีอย่าง
เด่นชัด คือ มีเพลงร้องที่ไพเราะหลากหลายเพลงให้ได้ฟังสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆ
นอกจากนี้ การทีเ่ พลงร้องส่วนหนึ่งในบทละครราฉบับนี้เป็ นเพลงออกภาษา คือเพลง
สาเนียงแขก สาเนียงจีน และสาเนียงพม่า ก็เป็ นส่วนเสริมให้ละครราเรื่องนี้มีเสน่ ห์
มากขึน้ จากเพลงทีฟ่ ั งแปลกหูไปจากเดิมด้วย
(4) เป็ นการแสดงทีม่ รี สแปลกใหม่ทางวรรณศิลป์ การทีท่ รงเลือกใช้ถ้อยคา
บางช่วงต่ างไปจากฉบับรัชกาลที่ 2 อย่างมีศิลปะ เช่น คาเรียกตัวละคร คาบอก
ลักษณะตัวละคร คาแสดงภาพ คาแสดงอารมณ์ความรูส้ กึ และคาบริภาษ มีสว่ นเสริม
ให้การแสดงตามบทละครราฉบับนี้มเี สน่ หแ์ ละมีรสแปลกใหม่ทางวรรณศิลป์ ทีต่ ่างไป
จากบทเดิมทีค่ นุ้ เคย
การ “ปรุงบท” จนเกิดเป็ นละครราเรื่องอิเหนาทีม่ ลี กั ษณะการแสดงดังกล่าว
ข้างต้นนี้คงเป็ นไปเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับรสนิยมทางศิลปะของคนไทยในสมัย
นัน้ ทีเ่ ริม่ นิยมการแสดงทีม่ ลี กั ษณะแปลกใหม่พลิกแพลงไปจากเดิม ขณะเดียวกันก็
ยังคงต้องการชื่นชมความงามของการรา เพลง และดนตรีตามขนบเดิมด้วย การ
“ปรุง” บทละครราเรื่องอิเหนาฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
จึงสอดคล้องกับทีเ่ สาวณิต วิงวอน (2555, น. 17) ได้อธิบายเรื่องการปรับบทสาหรับ
การแสดงว่า “การปรับบทไม่ได้เป็ นเพราะบทเดิมแสดงไม่ได้หรือไม่ดเี สมอไป อาจ
เป็ นทีป่ ั จจัยอืน่ เนื อ่ งจากในการแสดงแต่ ละครัง้ มีปั จจัยไม่ เหมือนกัน เป็ นต้นว่ า
สถานที ่ ระยะเวลา ผูแ้ สดง จุดประสงค์ ฯลฯ”
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7. สรุป
สมัยรัชกาลที่ 5 เป็ นยุคหนึ่งทีพ่ บหลักฐานการนาเรื่องอิเหนามาปรับใช้ใน
การแสดงต่างๆ อย่างหลากหลาย บทละครราเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เป็ นหลักฐานหนึ่งทีแ่ สดงให้เห็นว่าละครของพระองค์
ได้นาเรื่องอิเหนามาเล่นเป็ นละครราแบบละครในเช่นกัน
ในการนาเรื่องอิเหนามาเล่นเป็ นละครร า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ ได้ทรงพระนิพนธ์บทละครขึน้ ใหม่สาหรับใช้แสดง โดยทรงปรับ
ใช้บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิ พนธ์รชั กาลที่ 2 ผสานเข้ากับลักษณะที่ทรง
สร้างสรรค์หรือกาหนดขึน้ ใหม่ เช่น การดาเนินเรื่อง บทร้อง เพลงร้อง เพลงหน้าพาทย์
การเจรจา และการใช้ภาษาในบางช่วง วิธกี ารดังกล่าวนี้ทรงเรียกว่า “ชาระแลปรุง”
(พระศรี, ม.ป.ป., หน้าปก)
ผลจากการ “ปรุงบท” ดังกล่าวนี้ทาให้เกิดเป็ นการแสดงละครราเรื่องอิเหนา
ในแบบของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ซึง่ ไม่เหมือนกับละครใน
“แบบเดิม” เสียทีเดียว คือ เป็ นละครราที่ยงั คงรักษา “หัวใจ” ของละครในไว้ในด้าน
ความงามของบทร้อง กระบวนรา เพลง และดนตรี แต่มลี กั ษณะพิเศษตรงทีด่ าเนิน
เรื่องอย่างกระชับไม่ยดื เยือ้ และมีลกั ษณะใหม่ๆ เพิม่ เข้ามา เช่น การแบ่งชุดในการแสดง
การใช้เพลงร้องหลากหลาย การใช้เพลงออกภาษา การใช้ถ้อยคาใหม่ๆ ในบทร้อง
และการแทรกบทร้องใหม่ทเ่ี อือ้ แก่การแสดงกระบวนรา การ “ปรุงบท” ดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นแนวพระดาริดา้ นการแสดงของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
ทีท่ รงนา “ขนบเดิม” มาปรับและเพิม่ “สิง่ ใหม่” ให้เหมาะแก่ยุคสมัยและรสนิยมของ
ผูช้ ม โดยไม่ทง้ิ จุดเด่นหรือความดีงามของแบบแผนเดิม แนวพระดาริดงั กล่าวนี้อาจ
เป็ นเหตุ หนึ่งที่ท าให้ละครต่ างๆ ของพระองค์ประสบความสาเร็จและสร้างความ
ประทับใจแก่ผชู้ มในยุคสมัยนัน้
บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบับนี้ จึง เป็ นบทละครเรื่องหนึ่ งที่ มีคุ ณค่ าและ
ความสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปว่าพระนิพนธ์เรื่องอื่นๆ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ และเป็ นตัวอย่างของวรรณคดีการแสดงในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่
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แสดงให้เห็นการนาละครราแบบเดิมมาปรับและผสมผสานเข้ากับแนวคิดและลักษณะ
ใหม่ๆ อย่างกลมกลืนโดยยังคงรักษาลักษณะสาคัญตามแบบแผนไว้
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จังหวัดพะเยา โดยนักเรียนเป็ นระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 13 คน ผูว้ จิ ยั ใช้
นิทานที่มีเนื้อหาจากเรื่องเล่าในชุมชนเมี่ยน เรื่อง ชายขี้เกียจ เป็ นสื่อในการสอน
จากนัน้ วัดผลการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนเชิงวิเคราะห์ภาษาไทย
หลังการเรียนผ่านนิทานเรื่องดังกล่าวเปรียบเทียบกับก่อนเรียนผ่านนิทาน งานวิจยั นี้
ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผลการวิจยั พบว่าหลังการใช้
นิทานเรื่องชายขีเ้ กียจสอนอ่านเขียนภาษาไทยให้นักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน นักเรียนมีผลการอ่านออกเสียงและการเขียนเชิงวิเคราะห์ทงั ้ ดีขน้ึ
คงที่ และลดลง ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการใช้นิทานเป็ นสื่อในการสอนอ่านและ
เขียนภาษาไทยให้กบั นักเรียนชนเผ่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง แต่อาจจะต้องมีวธิ ีสอน
อื่นๆ หรือสือ่ อื่นๆ ควบคู่ไปด้วย
คาสาคัญ: การอ่าน; นิทาน; โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน; การเขียนเชิงวิเคราะห์
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A Development of Thai Pronunciation and Critical Writing
in Betty Domen Patrol Border School
by Using Storytelling
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Abstract
The research aimed at analyzing reading and analytical writing skills
through the story telling created from discourse analysis process in 13 Grade
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3 students at Betty Dumen Border Patrol Police School in Pong Sub-district,
Phayao Province. The tale employed in this study was based on tales in the
Mien community entitled “Chay Khee Kiat” as teaching material. Pre-test and
post-test on Thai reading and analytical writing were assessed and compared
through the use of means and percentage. The findings highlighted that
through the use of such storytelling as the teaching material, the students’
reading and analytical writing skills increased, remained unchanged as well as
decreased. The study also suggested that storytelling positively affected
students’ Thai reading and writing to a certain extent. However, other teaching
methods and materials may also be recommended.
Keywords: reading; storytelling; Border Patrol Police School; critical writing
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1. บทนา
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการอ่านออกเสียงหนังสือในสังคมไทยกับประเทศอื่น
เช่น ประเทศเกาหลี ประเทศญี่ป่ ุน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซียและประเทศ
เวียดนาม พบว่า ประเทศไทยมีอตั ราการอ่านออกเสียงหนังสือน้อย ประเทศไทยมี
อัตราการอ่านออกเสียงหนังสือเฉลี่ยคนละ 2-5 เล่มต่อปี (สานักงานสถิติแห่งชาติ,
2556) สาเหตุ ท่ีคนไทยอ่ านหนังสือน้ อยลงเนื่ องมาจากการนิ ยมรับข่าวสารผ่ า น
โทรทัศน์ รองลงมาคือ อ่านหนังสือไม่ออก ไม่มเี วลาอ่าน และไม่ชอบไม่สนใจการอ่าน
ออกเสียงหนังสือ (ดนยา วงศ์ธนะชัย, 2542; ไพพรรณ อินทนิล, 2546) เป็ นทีท่ ราบ
กันว่าการอ่านออกเสียงหนังสือมีผลต่อการเขียนเชิงวิเคราะห์ มีงานวิจยั จานวนมาก
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าการอ่านออกเสียงหนังสือมากทาให้เขียนหนังสือได้ดี เนื่องจากการ
อ่านออกเสียงส่งผลต่อการสร้างความคิดในกระบวนการเขียนเชิงวิเคราะห์หลายประการ
เช่น การเรียนรู้คาศัพท์ทเ่ี พิม่ พูนจากการอ่ านออกเสียงสามารถนามาใช้ในการเขียน
เชิงวิเคราะห์ให้มปี ระสิทธิภาพได้ เป็ นการเรียนรู้วธิ กี ารเรียงลาดับความคิดจากการ
อ่านออกเสียงเพื่อนามาใช้ในการเขียนเชิงวิเคราะห์ เป็ นต้น (Chuenchaichon, 2011;
Flahive & Bailey, 1993; Grabe, 2003; Farahzad, 2010) จึงกล่ าวได้ว่ า การอ่ านออก
เสียงและการเขียนเชิงวิเคราะห์เป็ นทักษะทีส่ มั พันธ์กนั
จากการศึกษางานวิจยั ทีผ่ ่านมาพบว่า การศึกษาทัง้ ทักษะการอ่านออกเสียง
และการเขียนเชิงวิเคราะห์ในประเทศไทย ส่วนมากนักวิจยั จะเน้นทีท่ กั ษะใดทักษะหนึ่ง
ได้แก่ งานวิจยั ทักษะการอ่านออกเสียง ทัง้ การอ่านออกเสียงภาษาไทย และการอ่าน
ออกเสียงภาษาอังกฤษ (ณัฐยิ า ภูขามคม, 2552; ธัญญ์ธตี า เท่งฮวง, 2557; มาลินี
ศรีวรการ, 2555; อมรรัตน์ จิตตะกาล, 2556) ไม่ว่าจะเป็ นงานวิจยั ด้านการพัฒนาทักษะ
การอ่านออกเสียงระดับออกเสียง ระดับคา และระดับประโยค รวมถึงการอ่านออกเสียง
เพื่อความเข้าใจ ฯลฯ (โสภิตา โตไร่, 2558) และการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงระดับ
ข้อความ (สมบัติ คามูลแก้ว, 2555; โสพินญา สุวรรณ, 2555) ระดับประโยค (ธัญวรัตน์
บัวระภา, 2551; วิรยิ า วิรยิ ารัมภะ, 2549) ผลการวิจยั การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
จัดว่าอยู่ในระดับที่ดีทงั ้ หมด อีกทัง้ ยังส่งผลให้ประชากรที่ได้เข้ารับการทดลองใน
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งานวิจยั มีนิสยั รักการอ่านออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกด้วย ส่วนงานวิจยั เกี่ยวกับการเขียน
เชิงวิเคราะห์ในประเทศไทยมีเป็ นจานวนมาก เช่น ปั ญหาการเขียนเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทย (นวรัตน์ สุทธิพนั ธ์, 2547) การใช้ถ้อยคาผิดไวยากรณ์ ผิดความหมาย ใช้
ถ้อยคาฟุ่ มเฟื อย (พันธุ์ทพิ า หลาบเลิศบุญ, 2536) ล้วนเป็ นข้อค้นพบจากงานวิจยั ที่
ผ่ านมาทัง้ สิ้น รวมถึงงานวิจ ัยเกี่ยวกับการเขียนเชิงวิเคราะห์ภาษาอังกฤษของ
นั ก ศึก ษาไทย (Kaweera and Usaha, 2008; Nonkukhetkhong, 2013; Permpikul,
1999)
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มนเป็ นโรงเรียนทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
เชิงนโยบายของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นักเรียนเป็ นชนเผ่าเมี่ยนที่
ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาแม่ จากการลงพืน้ ทีท่ าวิจยั แก้ปัญหาการอ่านออกเสียง
เขียนได้ พบว่า ในระดับการเขียน นักเรียนระดับประถมศึกษาไม่สามารถสะกดคาได้
เช่น คาว่า “ปี ต”ิ เขียนเป็ น “ตีต”ิ คาว่า “อึดอัด” เขียนเป็ น “อึกอาก” คาว่า “ปรับปรุง”
เขียนเป็ น “ประปรุม” เป็ นต้น ส่วนในระดับการอ่าน นักเรียนไม่สามารถออกเสียงระดับ
พยางค์ เช่น คาว่า “นิพพาน” อ่านว่า “ นิบ-พาน” นักเรียนอ่านเป็ น “นิบ-พะ-พาน”
เป็ นต้น รวมถึงปั ญหาการอ่านออกเสียงเป็ นคาอื่น เช่นคาว่า “สัญจร” อ่านเป็ น “สังสอน”
่
คาว่า “ฉวัดเฉวียน” อ่านเป็ น “เฉลียวฉลาด” เป็ นต้น
จากปั ญหาทีก่ ล่าวมาข้างต้น ประสิทธิภาพการอ่านออกเสียงออกเขียนได้ของ
นักเรียนอาจเกิดจากปั จจัยบางประการ เช่น จานวนของคาในการฝึ กอ่านมีจานวนมาก
ไม่สอดคล้องกับชัวโมงการฝึ
่
กฝนของนักเรียน คาทีใ่ ช้ในการฝึกอ่าน ฝึกเขียน อาจไม่
คุน้ เคยกับบริบทของผูเ้ รียน เช่น คาว่า “อายิโนะ” “เจียระไน” “เรืออีโปง” “แก่งสะพือ”
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม จากผลงานวิจยั ในระยะที่ 1 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยาสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ ูเมนสามารถ
อ่านออกเสียงในระดับคา จากคะแนน O-NET ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมทีเ่ พิม่ ขึน้
มากกว่า 10% ในปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 แต่จากนโยบายของรัฐบาลที่
ประกาศให้ผเู้ รียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความสามารถคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
ได้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2559) การอ่านออกเสียงในระดับคา
จึงไม่เพียงพอต่อการพัฒนาผูเ้ รียนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว ผูว้ จิ ยั มองว่า ถ้า
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พัฒนาผูเ้ รียนทัง้ การอ่านในระดับประโยคพร้อมทัง้ การเขียนเชิงวิเคราะห์กน็ ่าจะทาให้
ผูเ้ รียนเพิม่ ศักยภาพการเรียนรูภ้ าษาไทย
งานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาการอ่านออกเสียงและเขียนตอบคาถามเชิงคิดวิเคราะห์ใน
นักเรียนจานวนหนึ่งใช้นิทานเป็ นเครื่องมือ การสอนด้วยนิทานทาให้การเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียนรวดเร็วขึน้ และจดจาง่ายขึน้ ดังที่ Mayer (2001) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้
ด้วยภาพซึ่งเป็ นสวนหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย (Mayer’s
generative theory of multimedia learning) ว่ า การเรี ย นรู้ ค วามหมายจากสื่ อ ที่
หลากหลาย นักเรียนจะเลือกภาพที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่ างรูปภาษากับภาพ
นอกจากนี้ Underwood (1989) กล่ าวว่ า ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาจากภาพได้
มากกว่าตัวอักษร นอกจากนี้ ยิง่ ถ้านิทานมีเนื้อหาทีใ่ กล้ตวั ผูเ้ รียนหรือผูเ้ รียนสนใจ
หรือสอดคล้องกับวัฒนธรรมและชุมชน ผูเ้ รียนจะเรียนรูไ้ ด้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ดังจะ
เห็นได้จากงานวิจยั ที่ใช้นิทานที่มีเนื้อหาทางวัฒนธรรมหรือภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นใน
ชุ มชนเป็ นเครื่องมือพัฒนาการอ่ านออกเสียงและเขียนของผู้เรียน เช่ น อัญชัญ
เผ่าพัฒน์ (2534) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนเพื่อเสริมการสอนอ่านโดยใช้นิทาน
พืน้ บ้านในชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ผลการวิจยั ปรากฏว่า ความคิดเห็นของครูสว่ นใหญ่ท่ี
มีต่อบทเรียนอยู่ในระดับดี ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มทดลองต่อบทเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก และความก้าวหน้าในการอ่านออกเสียงของกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ความก้าวหน้าในการอ่านออกเสียงของกลุ่มทดลอง
แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนผลของการเปรียบเทียบ
สัมฤทธิผลในการอ่านออกเสียงระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนัน้ เมื่อทดสอบ
ด้วยค่าทีแล้ว ปรากฏว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 แสดงว่า
กลุ่ มทดลองมีส ัมฤทธิผลทางการอ่ านออกเสียงสูงกว่ ากลุ่ มควบคุ ม เช่ นเดียวกับ
ผลการวิจ ัยของอันจนา วงศ์ไชยา (2549) พบว่ า การใช้ หนั งสือนิ ทานพื้นบ้าน
กะเหรีย่ ง เพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเสียงสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา จานวน
5 เรื่อง ลักษณะของหนังสือเป็ นการบรรยายแบบร้อยแก้ว มีภาพประกอบเป็ นภาพวาด
ลายเส้น ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเสียง
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ปรากฏว่า มีประสิทธิภาพ 76.30/71.50 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพทีก่ าหนดคือ 70.00/70.00 และความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี ่อ
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หนั ง สื อ นิ ท านพื้ น บ้ า นเพื่ อ เสริ ม ทัก ษะการอ่ า นออกเสีย งส าหรั บ นั ก เรี ย นชัน้
ประถมศึกษา อยู่ในระดับดี รวมถึงงานวิจยั ของอรอุมา อินฟู ลา (2551) เรนุ กานต์
พงศ์พสิ ทุ ธิกุล (2552) และ นิหสั ลัง เจะยามา (2554) มีผลการวิจยั ไม่แตกต่างกัน
จะเห็นได้ว่า งานวิจยั ทีก่ ล่าวมาเป็ นการใช้นิทานพัฒนาการอ่านออกเสียง
ยังไม่มงี านวิจยั ใดใช้นิทานเป็ นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงและการเขียน
เชิงวิเคราะห์ตอบคาถามเชิงคิดวิเคราะห์ งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ว่า
การทีผ่ เู้ รียนอ่านนิทานสามารถนามาสรุปความคิดรวบยอดเพื่อนามาตอบคาถามเชิง
การคิดวิเคราะห์ได้หรือไม่

2. วัตถุประสงค์
วิเคราะห์ทกั ษะการอ่านออกเสียงและการเขียนเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยผ่าน
นิทานทีส่ ร้างจากกระบวนการวิเคราะห์สมั พันธสาร

3. วิ ธีวิจยั
งานวิจยั การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทยผ่านนิทานที่ของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
อาเภอปง จังหวัดพะเยา เป็ นการสร้างสือ่ นิทานเพื่อการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทีส่ ร้างมาจาก
โครงสร้างนิทานพืน้ บ้านด้วยกระบวนการทางภาษาศาสตร์ มีวธิ ดี าเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 กลุ่มเป้ าหมาย
งานวิจยั นี้กลุ่มเป้ าหมายคือนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้
ดูเมน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 13 คน แบ่งเป็ นนักเรียนชาย 11 คน และนักเรียน
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หญิง 2 คน แต่ผู้วจิ ยั ใช้กลุ่มเป้ าหมายเพียง 12 คน เนื่องจากนักเรียนหญิงคนหนึ่ง
เป็ นนักเรียนพิเศษทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมตามปกติ แต่ไม่นามาผลมาวิเคราะห์ในงานวิจยั
สาเหตุทเ่ี ลือกกลุ่มนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 เนื่องจากเป็ นกลุ่มช่วงชัน้ สุดท้าย
ของช่วงชัน้ แรก (ประถม 1-3) ทีก่ าลังจะขึน้ ไปเรียนช่วงชัน้ ทีส่ อง (ประถม 4-6) เนื่องจาก
เป็ นกลุ่มที่เหมาะสมกับการเรียนผ่านนิทาน (เรนุ กานต์ พงศ์พสิ ุทธิกุล, 2552) การ
เตรียมความพร้อมเรื่องทักษะภาษาไทยให้กบั กลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้จะทาให้ผเู้ รียนมี
พืน้ ฐานการใช้ภาษาไทย ทัง้ การอ่านออกเสียงและการเขียนเชิงวิเคราะห์ เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้กบั การเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ และสามารถสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เครือ่ งมือที่ใช้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้มี 3 ชิน้ ได้แก่ 1) การสร้างนิทานเรื่องชายขีเ้ กียจ
ซึง่ มีพน้ื ฐานมาจากนิทานพืน้ บ้าน อาเภอปง จังหวัดพะเยา พืน้ ทีข่ องโรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ ูเมน 2) แบบทดสอบการอ่านออกเสียง และ 3) แบบทดสอบ
การเขียนเชิงวิเคราะห์
3.2.1 การสร้างนิทาน
การสร้างนิทานเป็ นสือ่ ชนิดหนึ่งทีไ่ ด้เก็บรวบรวมนิทานพืน้ บ้านบริเวณชุมชน
ใกล้กบั โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ ูเมน ผ่านการประสานงานจากคณาจารย์
ภายในโรงเรียนเพื่อขอความอนุ เคราะห์กบั ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
นิ ทานพื้นบ้าน จากนัน้ น านิ ทานชนเผ่ าเมี่ยนที่เก็บจากผู้บอกภาษามาวิเคราะห์
โครงสร้างนิ ทานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการน าไปใช้ก ับการสร้างนิ ทาน
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 มีขนั ้ ตอนการสร้างนิทานดังนี้
1) ศึกษาวิธกี าร หลักการ ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆ จากตาราและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเชิงวิเคราะห์หนังสือนิทาน หนังสือสาหรับเด็ก ภาษาที่ใช้
การเขียนเชิงวิเคราะห์เนื้อหา การเขียนเชิงวิเคราะห์บทสคริปต์ ภาพประกอบ การจัดทา
รูปเล่ม และเกณฑ์การประเมินคุณค่าหนังสือสาหรับเด็ก โครงสร้างนิทาน ฉาก ตัวละคร
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การเล่าเรื่อง เนื้อหาของนิทาน ตามหลักการวิเคราะห์โครงสร้างวาทกรรม (Discourse
structure) (จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2557)
2) นาโครงสร้างนิทานทีส่ ร้างขึน้ จากเรื่องชายขีเ้ กียจเสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จานวน 3 คน ประเมินความเหมาะสมของนิทานกับผูอ้ ่านในระดับประถมศึกษาปี ท่ี 3
ด้วยแบบประเมินความเหมาะสม
3) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบประเมินความเหมาะสมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อ
นิ ทานพื้นบ้าน โดยรวมคะแนนจากการประเมินคุ ณค่ าของผู้เชี่ยวชาญแต่ ละคน
หลังจากนัน้ นาคะแนนเฉลีย่ มาแปลผลแล้วนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการ
บรรยายโดยเทียบกับเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนประเมินความเหมาะสมของนิทานพื้นบ้านแต่ละ
เรื่องโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ แทนค่าตามมาตราส่วน 5 ระดับ ดังนี้
ดีมาก
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5
ดี
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4
ปานกลาง
มีค่าคะแนนเท่ากับ 3
พอใช้
มีค่าคะแนนเท่ากับ 2
ควรปรับปรุง แก้ไข มีค่าคะแนนเท่ากับ 1
กาหนดเกณฑ์ในการแปลผลค่าคะแนนเฉลีย่ ดังนี้
ดีมาก
มีค่าคะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.50 – 5.00
ดี
มีค่าคะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49
ปานกลาง
มีค่าคะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 2.50 – 3.49
พอใช้
มีค่าคะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 1.50 – 2.49
ปรับปรุง
มีค่าคะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.49
4) นานิทานทีไ่ ด้รบั การประเมินมาสร้างนิทานโดยเขียนเนื้อเรื่องนิทานทีไ่ ด้
จากพืน้ ฐานเนื้อหาเรื่องชายขีเ้ กียจ ซึง่ เป็ นนิทานพืน้ บ้านของชนเผ่าเมีย่ นรอบบริเวณ
โรงเรียนตารวจชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน
5) กาหนดรูปแบบการเขียนเชิงวิเคราะห์เป็ นร้อยแก้ว บรรยายเนื้อหา
เป็ นลาดับขัน้ ตอน โดยนาเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านที่คดั เลือกแล้วมาเขียนเป็ น
ลาดับขัน้ ตอน กาหนดหน้าให้เหมาะสม
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6) กาหนดรูปภาพประกอบซึ่งเป็ นภาพการ์ตูนให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
ลงในกระดาษ
7) น าหนังสือนิ ทานพื้นบ้านมอบให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ แก้ไข
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาแนะนา
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วนาไปจัดทาเป็ นรูปเล่มใหม่ให้สมบูรณ์และถูกต้อง
8) จัดทารูปเล่ม
9) เมื่อจัดรูปเล่มนิทานเรื่องชายขีเ้ กียจแล้ว นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง โดย
ให้ผเู้ รียนฟั งการเล่านิทานจากคณะผูว้ จิ ยั ก่อนแล้วจึงให้ผเู้ รียนทาแบบทดสอบก่อน
เรียนทัง้ 3 ชุด จากนัน้ แจกนิทานให้ผเู้ รียนคนละ 1 เล่ม เพื่อให้ผเู้ รียนกลับไปฝึ กอ่าน
ด้วยตนเองเป็ นเวลา 1 เดือน ซึง่ เป็ นช่วงทีผ่ เู้ รียนปิ ดเทอมภาคฤดูรอ้ น เมื่อเปิ ดเทอม
คณะผู้วจิ ยั ได้ลงไปเก็บข้อมูลแบบทดสอบหลังเรียน การวิเคราะห์และแปลผลของ
แบบทดสอบแต่ละชุด มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 แบบทดสอบการอ่านออกเสียงและแบบทดสอบการเขียนเชิงวิเคราะห์
3.2.1.1 การวิเคราะห์และประเมินผลการอ่านออกเสียงภาษาไทย
การวิเคราะห์และประเมินผลการอ่านออกเสียง เป็ นระดับการอ่าน
ออกเสียงระดับประโยคจนไปถึงระดับสัมพันธสาร โดยให้ผเู้ รียนอ่านเนื้อเรื่องในนิทาน
งานวิจ ัยนี้ ใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่ านออกเสียงตามกรอบของ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
3 ลักษณะของแบบทดสอบเป็ นการอ่านออกเสียงเป็ นประโยคและเป็ นข้อความ ระดับ
ความถูกต้องในการอ่านออกเสียง งานวิจยั นี้ได้ประเมินความถูกต้องของการอ่าน
ออกเสียงเป็ น 2 ประเด็นคือ
1) ความถูกต้องของการอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องทัง้ หมด (การอ่าน
ออกเสียงในระดับข้อความ) เป็ นการหาค่าเฉลีย่ จากคาที่ปรากฏในนิทานทัง้ หมดว่า
กลุ่มตัวอย่างสามารถอ่านได้ทงั ้ หมดกี่คา โดยคิดเป็ นอัตราส่วนร้อยละและน ามา
เปรียบเทียบผลก่อนเรียนและหลังเรียน
2) ความถูกต้องของการอ่านออกเสียงในระดับประโยค โดยพิจารณา
จากจานวนหน้าทีป่ รากฏในนิทาน ว่าภายในหน้า ผูเ้ รียนสามารถอ่านได้ถูกต้องอยู่ใน
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ระดับคะแนนเท่าไร โดยประยุกต์เกณฑ์ตามกรอบของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ดังนี้
ระดับคะแนนที่ 4 หมายความว่า สามารถอ่านถูกต้องได้ทงั ้ หมด
ระดับคะแนนที่ 3 หมายความว่า สามารถอ่านได้ ผิดไม่เกิน 3 คา
ระดับคะแนนที่ 2 หมายความว่า สามารถอ่านได้ ผิดไม่เกิน 6 คา
ระดับคะแนนที่ 1 หมายความว่า พยายามอ่าน ผิดมากกว่า 6 คา
3) การวัดและประเมินผล คือ ให้กลุ่มตัวอย่างอ่านนิทานทัง้ เรื่องและ
สังเกตว่ามีคาใดบ้างทีก่ ลุ่มตัวอย่างอ่านผิด จานวนกีค่ น ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะตรวจสอบความ
ถูกต้องจากการบันทึกเสียงอีกครัง้ หนึ่ง
4) จากนัน้ นาผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้มาเปรียบเทียบตาม
ค่าสถิติ
3.2.1.2 การวิเคราะห์และประเมินผลการเขียนเชิงวิเคราะห์
1) สร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงวิเคราะห์ท่ีประยุ กต์จากการ
ค้นคว้าเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องและผ่านการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ เกณฑ์การประเมินการเขียนเชิงวิเคราะห์มรี ะดับคะแนนดังนี้
ระดับคะแนนที่ 3 การเขียนเชิงวิเคราะห์แสดงถึงความเข้าใจ
การอ่านออกเสียงจับใจความได้ครบทุกประเด็น เขียนได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง
การเขียนเชิงวิเคราะห์ประโยคและการสื่อความหมายได้ทงั ้ หมด สะกดคาได้ถูกต้อง
ทัง้ หมด
ระดับคะแนนที่ 2 การเขียนเชิงวิเคราะห์แสดงถึงความเข้าใจ
การอ่านออกเสียงได้ แต่ขาดบางประเด็นไปบ้าง เขียนได้ถูกต้องตามหลักโครงสร้าง
การเขียนเชิงวิเคราะห์ประโยคและการสือ่ ความหมายเป็ นส่วนมาก สะกดคาได้ถูกต้องเป็ น
ส่วนใหญ่ (ผิดน้อย)
ระดับคะแนนที่ 1 การเขียนเชิงวิเคราะห์แสดงถึงความเข้าใจ
การอ่านออกเสียงได้ แต่ผดิ พลาดไปบ้าง เขียนไม่ถูกต้องตามหลักโครงสร้างการเขียน
เชิงวิเคราะห์ประโยคและการสือ่ ความหมายบ้าง สะกดคาบางคาผิดบ้าง
ระดับคะแนนที่ 0 การเขียนเชิงวิเคราะห์แสดงถึงความเข้าใจ
การอ่านออกเสียงไม่ได้เลย เขียนไม่ได้เลย สะกดคาผิดหมด
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2) ในระดับสัมพันธสาร งานวิจยั นี้ใช้แบบทดสอบการเขียนเชิงวิเคราะห์
ก่อนใช้นิทานและหลังใช้นิทานทัง้ หมด 5 ข้อ คะแนนเต็มข้อละ 3 คะแนน รวมคะแนน
ทัง้ หมด 15 คะแนน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.1) ทาไมชายขีเ้ กียจทางานนิดเดียว แต่กลับบ่นว่าร้อนและ
เหนื่อย
2.2) ทาไมชายขีเ้ กียจจึงพบกับเทพเจ้า
2.3) ทาไมหญิงชราจึงเสกพันธุข์ า้ วให้ออกรวงมากขึน้
2.4) ทาไมชายขีเ้ กียจจึงกลับตัวเป็ นคนขยัน
2.5) นิทานเรื่องนี้สอนอะไร
3) การทดสอบเครื่องมือในงานวิจยั นี้คอื การทดสอบความเทีย่ งตรง
(validity) และการหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบการอ่านออกเสียง
แบบทดสอบการอ่านออกเสียงและแบบทดสอบการเขียนเชิงวิเคราะห์ โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ เมื่อ
แก้ไขตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจยั นาแบบทดสอบทัง้ 3 ชุดมาหาค่า
ความเชื่อมัน่ (reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach) จากนัน้ นามาปรับปรุงข้อผิดพลาด และนาแบบทดสอบไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4) จากนัน้ นาผลการทดสอบก่อนและหลังการใช้มาเปรียบเทียบตาม
ค่าสถิติ

4 ผลการวิ จยั
งานวิจยั เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทยผ่ านนิ ทานของนักเรียนโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฒ
ั นาการทางทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนเชิง
วิเคราะห์ผ่านนิทานเรื่องชายขี้เกียจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน ผลการวิจยั เป็ นดังนี้
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4.1 พัฒนาการการอ่านออกเสียง
ความสามารถการอ่านออกเสียง ขอบเขตของการอ่านออกเสียงในงานวิจยั
นี้คอื การอ่านออกเสียงในระดับประโยคจนถึงระดับสัมพันธสารหรือระดับข้อความ
ตามหลักการและเหตุผลของกระทรวงศึกษาธิการปี 2558 ทีต่ งั ้ เป็ นนโยบายเร่งด่วนว่า
นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาต้องอ่านออกเขียนได้และต้องมีระบบการประเมินที่เป็ น
รูปธรรม (สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6, 2559)
สาหรับงานวิจยั นี้สร้างสือ่ นวัตกรรมการเรียนรูท้ ไ่ี ด้โครงสร้างนิทานพืน้ บ้าน
เรื่องชายขีเ้ กียจ มาประยุกต์โดยบรรจุคาศัพท์พน้ื ฐานของระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ถือเป็ นสือ่ การเรียนรูน้ อกห้องเรียนทีไ่ ด้ทงั ้ ความเพลิดเพลินและยังซึมซับความรู้ดา้ น
ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่นของชนเผ่าเมี่ยนอีกด้วย ผลของการวัดและประเมินผลการอ่าน
ออกเสียงของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้
ดูเม็นก่อนและหลังการใช้นิทาน ได้ผลการวิจยั ของนักเรียนแต่ละคนดังตารางที่ 1
ต่อไปนี้
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ตารางที่ 1
ร้อยละของความถู กต้องในการอ่ านออกเสียงของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 3
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดเู ม็นก่อนและหลังการใช้นิทาน
ชื่อ

ก่อนใช้นิทาน (%)

หลังใช้นิทาน (%)

ความแตกต่าง

สาริช วนาเจริญธรรม
พัชรี เลาสาร
กิตติวฒ
ั น์ วนาเจริญธรรม
จิรศักดิ ์ กิจสุนทรานันท์
ศักดิ ์พล แซ่ผ่าน
ศุภกร แซ่เติน๋
โกสินทร์ กิจสุขโกศล
หยง พานโชคชัน
เกริกฤทธิ ์ วาจาสุภาพ
ณัฐพล สายป้ อง
สุภสิ รา แซ่ผ่าน
สิรภัทร กุลกิตภิ กั ดี

96.73
78.53
98.36
99.18
97.82
97.82
96.46
98.91
96.73
98.09
99.18
98.64

97.82
79.61
99.45
99.72
97.01
96.19
99.18
99.72
100
98.36
98.64
98.36

เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ลดลง
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
ลดลง
ลดลง

ผลการวิจยั จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นร้อยละของความถูกต้องในการอ่าน
ออกเสียงเพื่อความเข้าใจก่ อนและหลังการใช้นิ ทานของนักเรียนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเม็น พบว่า หลังการใช้นิทานที่สร้างขึน้ ในการเรียนรู้ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสียงเพื่อ
ความเข้าใจเพิม่ ขึน้ จานวน 8 คน จาก 12 คน คิดเป็ น 61.53% ส่วนทีอ่ ่านได้ลดลงมี
จานวน 5 คน คิดเป็ น 38.46% ทัง้ นี้การเพิม่ ขึน้ ของความสามารถในการอ่านออกเสียง
ไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้รบั การฝึ กฝนจากโครงการของ
ปตท. ในอีกทางหนึ่งด้วย
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4.2 พัฒนาการการเขียนเชิ งวิ เคราะห์
การวัดการเขียนเชิงวิเคราะห์เป็ นการประเมินผลการใช้นิทานอีกด้านหนึ่ง
ของงานวิจยั นี้ เนื่องจากเมื่อผูเ้ รียนอ่านออกในระดับคา ระดับประโยคจนไปถึงระดับ
ข้อความได้แล้ว ควรสามารถตอบคาถามแบบทดสอบการเขียนเชิงวิเคราะห์ได้ เพื่อ
แสดงว่าผู้เรียนมีทกั ษะด้านการคิดวิเคราะห์ต่อยอดจากความเข้าใจด้านรูปคาและ
ความหมาย จนสามารถถ่ายทอดผ่านการเขียนเชิงวิเคราะห์
การวัดและประเมินผลด้านการเขียนเชิงวิเคราะห์จงึ เป็ นอีกประเด็นหนึ่ง
ของงานวิจยั การประเมินผลด้านการเขียนเชิงวิเคราะห์ คือ ความสามารถของผู้เรียน
ในการตอบคาถามแบบทดสอบการเขียนเชิงวิเคราะห์ ผลการวิจยั เป็ นดังนี้
การเขียนเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนนเบ็ตตีด้ เู มนก่อนและหลังใช้นิทาน
ตารางที่ 2
การเขียนเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที ่ 3 โรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตี้ดเู มนก่อนและหลังการใช้นิทาน
ชื่อ
สาริช วนาเจริญธรรม
พัชรี เลาสาร
กิตติวฒ
ั น์ วนาเจริญธรรม
จิรศักดิ ์ กิจสุนทรานันท์
ศักดิ ์พล แซ่ผ่าน
ศุภกร แซ่เติน๋
โกสินทร์ กิจสุขโกศล
หยง พานโชคชัน
เกริกฤทธิ ์ วาจาสุภาพ
ณัฐพล สายป้ อง
สุภสิ รา แซ่ผ่าน
สิรภัทร กุลกิตภิ กั ดี

ก่อนใช้นิทาน
หลังใช้นิทาน
(คะแนนเต็ม 15) (คะแนนเต็ม 15)
7
7
13
13
10
8
8
9
12
8
10
7

13
5
13
15
8
8
7
12
15
11
15
8

ความแตกต่าง
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงที่
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงที่
ลดลง
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
เพิม่ ขึน้
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จากตารางที่ 2 เมื่อวัดความสามารถในการเขียนเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนก่อนและหลังการ
ใช้นิทาน พบว่า มีนักเรียนจานวน 7 คน จาก 12 คน มีความสามารถเขียนเชิงวิเคราะห์
มากขึน้ คิดเป็ น 58.84% อีก 2 คน คิดเป็ น 15.38% มีความสามารถในการเขียนเชิง
วิเคราะห์คงที่ และมีความสามารถในการเขียนเชิงวิเคราะห์ลดลง 3 คน คิดเป็ น 23.07%

5. สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั เป็ นกระบวนการสร้างนวัตกรรมสื่อด้วยแนวคิดทางสัมพันธสาร
เรื่องเล่ าที่มาจากวิถีชุ มชนและสังคมรอบตัวของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน อาเภอปง จังหวัดพะเยา ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 รวบรวมเรื่องเล่าที่มาจากวิถีชวี ติ ของชุมชนและสังคมรอบตัวของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 จากนัน้ วิเคราะห์โครงสร้างนิทานที่รวบรวมได้ด้วย
แนวคิดโครงสร้างวาทกรรมของจันทิมา อังคพริชกิจ (2557) จากนัน้ ประเมินความ
เหมาะสมของนิ ทาน ปรับนิ ทานเรื่องดังกล่ าวให้สอดแทรกค าศัพท์พ้ืนฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน หรือ สพฐ. ผลสุดท้ายได้นิทานเรื่อง
ชายขี้เกียจ ซึ่งมีลักษณะนิ ทานบูรณาการระหว่ างนิ ทานและเรื่องราวในท้องถิ่น
จากนัน้ จึงนานิทานไปใช้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
จากนัน้ วิเคราะห์ความสามารถในการอ่านออกเสียง เมื่อนักเรียนสามารถ
อ่านออกเสียงได้ จึงจะสามารถอ่านออกเสียงเพื่อความเข้าใจได้ เมื่ออ่านออกเสียงได้
สามารถเข้าใจได้ นักเรียนจะสามารถเขียนวิเคราะห์ได้เป็ นลาดับถัดไป นามาซึง่ การ
วัดความสามารถในการเขียนเชิงวิเคราะห์
ผลการวิจยั สรุปได้ว่า หลังใช้นิทานที่สร้างขึน้ จากงานวิจยั นี้ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 อ่านออกเสียงได้ดขี น้ึ ด้วยคะแนนทีเ่ พิม่ ขึน้ ประมาณ 1-2% จากนัน้
หลังใช้นิทานทีส่ ร้างขึน้ เมื่อวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงเพื่อความเข้าใจ พบว่า
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นักเรียนสามารถทาคะแนนได้เพิม่ ขึน้ 40-60% และอ่านได้คะแนนคงที่ โดยมีจานวน
นักเรียนทีส่ ามารถทาคะแนนได้เพิม่ ขึน้ และคงทีค่ ดิ เป็ นจานวน 38.46%
ในการวัดความสามารถในการเขียนเชิงวิเคราะห์ พบว่า หลังใช้นิทานที่
สร้างขึน้ นักเรียนสามารถเขียนวิเคราะห์ดว้ ยคะแนนเพิม่ ขึน้ 6.67%-33.33% โดยมี
จานวนนักเรียนทีส่ ามารถเขียนเชิงวิเคราะห์มากขึน้ 58.84% มีความสามารถในการ
อ่านออกเสียงคงที่ คิดเป็ น 15.38% และจานวนนักเรียนทีม่ คี วามสามารถในการอ่าน
ออกเสียงลดลง คิดเป็ น 23.07%
จากผลการวิจยั จะเห็นว่า งานวิจยั นี้มจี ุดเด่นทีม่ กี ารนาเสนอกระบวนการ
สร้างสื่อด้วยแนวคิดทางสัมพันธสารเรื่องเล่าที่มาจากวิถีชวี ติ ของชุมชนและสังคม
รอบตัวของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 งานวิจยั ทีผ่ ่านมามีการนาเสนอข้อมูลด้าน
กระบวนการทานิทานไม่มาก โดยเฉพาะการนาวิธกี ารหรือแนวคิดทางภาษาศาสตร์มา
พัฒนาเป็ นนิทาน งานวิจยั นี้แต่ งนิทานด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกับการเขี ยนเชิง
วิเคราะห์หนังสือนิทาน โครงสร้างนิทาน ฉาก ตัวละคร การเล่าเรื่อง เนื้อหาของนิทาน
ตามหลักการวิเคราะห์โครงสร้างวาทกรรม (discourse structure) ของจันทิมา อังคพณิชกิจ
(2557) ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับนิทานทัวไปจะใช้
่
หลักการทางด้านวรรณกรรมเด็กเป็ น
หลัก ส่วนงานวิจยั ด้านนิทานที่ผ่านมาจะเป็ นงานวิจยั ที่ใช้แนวคิดด้านการศึกษา
(อัญชัญ เผ่าพัฒน์, 2534; อันจนา วงศ์ไชยา, 2549)
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้ยงั มีขอ้ จากัดในเรื่องเนื้อหาการสร้างนิทาน ในส่วน
การนาข้อมูลจากท้องถิน่ มาผสมผสานที่ยงั ขาดวิธกี ารหรือทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ท่ี
เหมาะสมในการนามาประยุกต์ใช้ ซึง่ ควรมีการศึกษาต่อไป นอกจากนัน้ ด้วยข้อจากัด
ทางการเดินทาง เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนอยู่ห่างไกลมากจึง
ต้องมีผชู้ ่วยวิจยั ทีท่ าหน้าทีน่ านิทานไปสอน ผนวกเข้ากับการนานิสติ มหาวิทยาลัย
พะเยาลงพืน้ ทีเ่ ล่านิทานเสริมการเรียนรู้ ทาให้การได้สมั ผัสกับนิทานจะไม่เข้มข้นมาก
แตกต่างจากงานวิจยั ที่ผ่านมา ที่มกี ารใช้นิทานในชัน้ เรียนของผู้ทาวิจยั เอง ทาให้
ผลการวิจยั ในด้านการวัดคะแนนความสามารถด้านต่างๆ ของนักเรียนในงานวิจยั นี้
เพิม่ ขึน้ ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจยั อื่นๆ ในอดีต เช่น งานวิจยั ของอรอุมา
อินฟูลา (2551) หรือ เรนุกานต์ พงศ์พสิ ทุ ธิกุล (2552) หรือ นิหสั ลัง เจะยามา (2554) ฯลฯ
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จุดเด่นอีกประการหนึ่งของงานวิจยั นี้ การใช้นิสติ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าไป
เสริมการเล่านิทานให้นักเรียนในรูปแบบพีส่ อนน้อง ซึง่ เป็ นการทาให้เกิด role model
สาหรับนักเรียน เกิดปฏิสมั พันธ์ท่มี ไี ม่มชี ่องว่างระหว่างวัย การเรียนรู้เป็ นไปด้วย
ความเพลิดเพลิน สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Phoongprasertying and Teeranon
(2012) ทีพ่ บว่ากระบวนการแลกเปลีย่ นระหว่างกลุ่มคนทีม่ ชี ่องว่างระหว่างวัยน้อยจะ
กระตุน้ ให้เกิดความคิดระหว่างการเรียนรูไ้ ด้ดี
งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นด้วยว่าหลังการใช้นิทานเป็ นสื่อเรียนรู้ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ส่ วนใหญ่ อ่ านออกเสียงได้ดีข้นึ ด้วยคะแนนที่เพิ่มขึ้นและมี
ความสามารถในการเขียนเชิงวิเคราะห์เพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ทีผ่ ่านมาในอดีต
(อัญชัญ เผ่าพัฒน์, 2534; อันจนา วงศ์ไชยา, 2549; อรอุมา อินฟูลา; 2551; เรนุ กานต์
พงศ์พสิ ุทธิกุล; 2552; นิหสั ลัง เจยามา, 2554) แม้ว่าคะแนนทีว่ ดั ได้ในงานวิจยั นี้จะ
เพิม่ ขึน้ อย่างไม่มนี ยั สาคัญ ทัง้ นี้เนื่องจากข้อจากัดในการลงพืน้ ทีด่ งั ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว
ผลจากงานวิจยั นี้ยงั แสดงให้เห็นด้วยว่าเนื้อหาหรือข้อมูลด้านวิถชี วี ติ ของ
ชุมชน ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และสังคมรอบตัวของนักเรียนเป็ นสิง่ ทีค่ วรนามาบูรณาการ
ให้เข้ากับเนื้อหาทางวิชาการด้านอื่นๆ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของโสภณ นาปรัง
(2543) เรื่องการพัฒนามาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่พบว่า
มาตรฐานด้านผูเ้ รียนควรมี 12 มาตรฐาน มาตรฐานหนึ่งใน 12 ข้อ คือ การเห็นคุณค่า
และภูมใิ จในภูมปิ ั ญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมทีด่ งี ามของไทย
นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ยงั ทาให้เกิดสื่อการสอนด้วยการใช้นิทาน ซึ่งไปสนับสนุน
ข้อค้นพบของสุเมธ นิยมธรรม (2544) ทีพ่ บว่า ครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนใช้
สือ่ กันน้อย ส่วนใหญ่สอ่ื ทีใ่ ช้จะเป็ นบัตรคา บัตรภาพ ฯลฯ ทีไ่ ม่ใช่นิทาน งานวิจยั นี้จงึ
สามารถทาให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาศักยภาพการอ่านออกเสียง การเขียนเชิงวิเคราะห์ใน
ระดับหนึ่งแล้ว สามารถนาทักษะดังกล่าวเป็ นพื้นฐานในการเรียนรู้รายวิชาอื่นๆ อีก
ทัง้ เป็ นการส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองสามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยได้และพร้อมที่จะเรียนรู้ได้บรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการเรียนรูห้ ลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อีกด้วย
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การศึกษาการแยกแยะเสียงสระ ㅐ[Ɛ] และ ㅔ[e]
ในเจ้าของภาษาชาวเกาหลี ด้วยโปรแกรม OpenSesame
ปพนพัชร์ กอบศิรธิ รี ว์ รา

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการแยกแยะเสียงสระ ㅐ[Ɛ] และเสียง
สระ ㅔ[e] ในเจ้าของภาษาชาวเกาหลี โดยใช้โปรแกรม OpenSesame ในการทดสอบ
และเพื่อให้ได้ขอ้ มูลลักษณะการแยกแยะเสียงทีม่ คี วามหลากหลาย ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือก
กลุ่มตัวอย่างชาวเกาหลีเพศชายและเพศหญิง จานวน 36 คน ทีม่ คี วามหลากหลาย
ทางอายุและสาขาอาชีพ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าเจ้าของภาษาชาวเกาหลีมปี ั ญหา
ในการแยกแยะเสียงสระ ㅐ[Ɛ] และเสียงสระ ㅔ[e] คือ ความถูกต้องในการแยกแยะ
เสียงสระ ㅐ[Ɛ] 53% และเสียงสระ ㅔ[e] 52% ซึ่งผลการวิจยั นี้จะนาไปพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาเกาหลีต่อไป
คาสาคัญ: การออกเสียงภาษาเกาหลี; อิทธิพลภาษาแม่; โปรแกรม OpenSesame



บทความวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุ นการวิจยั จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
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The Study of Vowels ㅐ[Ɛ] and ㅔ[e] Differentiations in
Korean Native Speakers by OpenSesame Program
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Abstract
This research aims to study differentiations of the vowels ㅐ[Ɛ] and ㅔ[e]
by Korean native speakers by employing the OpenSesame program. In order to
obtain various data sets, the researcher selected 36 Korean male and female
participants of different ages and occupations. The findings reveal that there is
the problem of differentiating the vowels ㅐ[Ɛ] and ㅔ[e]. Korean native speakers
correctly differentiated the vowel ㅐ[Ɛ] at 53% and the vowel ㅔ[e] at 52%. These
findings will be employed in developing Korean teaching.
Keywords: Korean language pronunciation; mother language transfer;
OpenSesame program
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1. บทนา
ตัง้ แต่ ค.ศ.2000 เป็ นต้นมา ทัวทั
่ ง้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างตื่นตัวและ
ให้การตอบรับกระแสเกาหลี (Korean Wave) เป็ นอย่างมาก ส่งผลให้ความนิยมใน
การเรียนการสอนภาษาเกาหลีเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั แต่การเรียนการสอน
ภาษาเกาหลีในกลุ่มผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทยยังมีขอ้ จากัดอยู่หลายประการและ
อุปสรรคที่เด่นชัดที่สุดก็คือ ความแตกต่ างอย่างสิ้นเชิงของตระกูลภาษาระหว่ าง
ภาษาไทยและภาษาเกาหลี1
ความแตกต่ างของตระกูลภาษานี้ส่งผลอย่างมากต่ อผู้เรียน ผู้สอน และ
นักวิจยั ภาษาเกาหลี กล่าวคือ ในขัน้ ต้นของการเรียนการสอนและงานวิจยั เกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลีต่างมุ่งให้ความสาคัญกับไวยากรณ์และคาศัพท์เป็ นหลัก ในความเป็ นจริง
แล้ว ปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญมากอีกประการหนึ่งก็คอื การออกเสียงทีช่ ดั เจนและเป็ น
ธรรมชาติ เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายที่ผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวไทยต้องพบปะและ
สนทนาด้วยส่วนใหญ่ คือเจ้าของภาษาชาวเกาหลีซง่ึ มีความหลากหลายทางอายุและ
สาขาอาชีพ และส่วนใหญ่ไม่มคี วามคุน้ เคยกับสาเนียงภาษาเกาหลีแบบชาวต่างชาติ
(foreigner accent) ของผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวไทย ปั ญหานี้จึงส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างบุคคล ด้วยเหตุน้ี เพื่อประสิทธิผลในการสื่อสาร
ด้วยภาษาเกาหลี ผูศ้ กึ ษาชาวไทยจึงจาเป็ นต้องออกเสียงให้ชดั เจนและเป็ นธรรมชาติ
เช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา นอกจากนี้ยงั พบว่ามีปัจจัยสาคัญอีกสอง
ประการทีเ่ ป็ นปั ญหาเกีย่ วกับการออกเสียงภาษาเกาหลีคอื ลักษณะการเปลีย่ นแปลง

ภาษาเกาหลีจดั อยูใ่ นกลุ่มตระกูลภาษาอูรลั อัลเตอิก (Altaic Language) มีลกั ษณะ
ทางไวยากรณ์เป็ นภาษาคาติดต่อ (Agglutinative Language) หรือเป็ นภาษาที่มกี ารเติมวิภตั ติ
ปั จจัย (inflection) คากริยาทีป่ รากฏนัน้ ถือว่าเป็ นคาทีไ่ ม่สาเร็จรูปทีส่ ามารถนามาใช้ในประโยค
สนทนาได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงส่วนท้ายคาเสมอ ภาษาเกาหลีมโี ครงสร้างประโยคแบบ
SOV หรือ ประธาน+กรรม+กริยา (ปริศ วงศ์ธนเสน, 2552, pp. 8-11)
1
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ทางเสียงของภาษาเกาหลีและลักษณะการใช้ภาษาของเจ้าของภาษาชาวเกาหลีทไ่ี ม่
ตรงตามหลักภาษาเกาหลี
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงทางเสียงและการใช้ภาษาของเจ้าของภาษาชาว
เกาหลีทไ่ี ม่ตรงตามหลักภาษาเกาหลี ส่งผลให้เจ้าของภาษาชาวเกาหลีออกเสียงสระ
ㅐ[Ɛ] และเสียงสระ ㅔ[e] ไม่ ช ด
ั เจนถูกต้องตรงตามรูปอักษร (이진호, 2012: 132135) โดยเจ้าของภาษาชาวเกาหลีจะออกเสียงสระ ㅐ[Ɛ] และสระ ㅔ[e] เป็ นเสียง ㅔ[e]
เช่ น ‘개를 먹었다[kƐ rɨl mək ʔət t’a]’ และ ‘게를 먹었다[ke rɨl mək ʔət t’a]’2 ค าว่า
‘개[kƐ]’ ในประโยคแรก หมายถึง ‘สุนัข’ และคาว่า ‘게[ke]’ ในประโยคทีส่ องหมายถึง
‘ปู’ เมื่อเจ้าของภาษาชาวเกาหลีออกเสียงทัง้ สองคานี้เป็ น ‘게[ke]’ ทาให้ผู้ฟังสับสน
และแยกแยะไม่ได้ว่าผูพ้ ูดกิน ‘สุนัข’ หรือกิน ‘ปู’ เป็ นต้น การเปลีย่ นแปลงทางเสียง
และการใช้ภาษาไม่ตรงตามหลักภาษาเกาหลีน้ีส่งผลให้เกิดปั ญหาในการแยกแยะ
เสียงสระ ㅐ[Ɛ] และเสียงสระ ㅔ[e] มิใช่แต่เพียงเจ้าของภาษาชาวเกาหลี แต่ยงั ส่งผลให้
ผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทยเกิดความสับสนในการแยกแยะและออกเสียงตามไปด้วย
ตารางที่ 1
การเปรียบเทียบเสียงสระเดีย่ วในภาษาไทยและภาษาเกาหลี3
ส่วนของลิ้ น
ส่วนหน้ า
ลักษณะริมฝีปาก
กลม
ระดับลิน้ ภาษา เกาหลี ไทย
ิิ [i]
สูง
ㅣ[i]
ิี [i:]
เ-ะ [e]
กลาง
ㅔ[e]
เ- [e:]
แ-ะ [Ɛ]
ต่า
ㅐ[Ɛ]
แ- [Ɛ:]

ส่วนกลาง
กลม
เกาหลี ไทย
ิึ [ɯ]
ิื [ɯ:]
เ-อะ [ɤ]
เ-อ [ɤ:]
-ะ [a]
-า [a:]

ส่วนหลัง
ไม่กลม
เกาหลี ไทย

กลม
เกาหลี

ㅡ [ɨ]

ㅜ

ㅓ[ə]

ㅗ

ㅏ[a]

ไทย
ิุ [u]
ิู [u:]
โ-ะ [o]
โ- [o:]
เ-าะ [ɔ]
-อ [ɔ:]

สัทอักษรในงานวิจยั ชิน้ นี้อา้ งอิงจาก ฮอยง (허용, 2011, pp. 46-99)
อ้างอิงจากตารางสรุปเปรียบเทียบสระเสียงเดีย่ วในภาษาไทยและภาษาเกาหลี
ของ บุญฤทธิ ์ โกเฮง (분릿코헹, 2015, p. 45)
2
3
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หากพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบเสียงสระในภาษาไทยและภาษา
เกาหลีขา้ งต้นจะพบว่า ฐานทีเ่ กิดของเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ในภาษาเกาหลีและสระ ‘แอะ
[Ɛ] / แอ[Ɛ:]’ ในภาษาไทยกับสระ ‘ㅔ[e]’ ในภาษาเกาหลีและสระ ‘เอะ[e] / เอ[e:]’ ใน
ภาษาไทยนัน้ ตรงกัน กล่าวคือ สระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ในภาษาเกาหลีกบั สระ ‘แอะ[Ɛ] / แอ[Ɛ:]’
ในภาษาไทย ออกเสียงโดยใช้ลน้ิ ส่วนหน้า ริมฝี ปากมีลกั ษณะกลม ระดับลิน้ อยู่ใน
ระดับต่า ส่วนสระ ‘ㅔ[e]’ ในภาษาเกาหลีและสระ ‘เอะ[e] / เอ[e:]’ ในภาษาไทย ออกเสียง
โดยใช้ล้ิน ส่ วนหน้ า ริม ฝี ป ากมีลัก ษณะกลม ระดับ ลิ้น อยู่ ใ นระดับ กลาง แต่ ข้อ
แตกต่างคือ ภาษาไทยจะมีรายละเอียดในการจาแนกเสียงสระนี้มากกว่าในภาษา
เกาหลีคอื จาแนกเสียงสระเป็ นสระเสียงสัน้ และสระเสียงยาว ในขณะทีภ่ าษาเกาหลี
ไม่มกี ารจาแนกดังกล่าว
ความเหมือนของฐานที่เกิดเสียงของสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ในภาษาเกาหลีและสระ
‘แอะ[Ɛ] / แอ[Ɛ:]’ ในภาษาไทยกับสระ ‘ㅔ[e]’ ในภาษาเกาหลีและสระ ‘เอะ[e] / เอ[e:]’
ในภาษาไทย เป็ นความรูพ้ ้นื ฐานที่ผศู้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทยสามารถนามาใช้ใน
การแยกแยะและออกเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ หรือทีเ่ รียกว่าอิทธิพลของภาษา
แม่ในเชิงบวก (positive transfer)4 ซึ่งงานวิจยั ของ ฮงเฮฺ ยรฺ ยอน (홍혜련, 2012) ที่
ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียง โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ รวมไปถึงความ
แตกต่างในเชิงสังคมและวัฒนธรรมไทย สรุปผลการวิจยั สอดคล้องกับหลักอิทธิพล
บราวน์ (Brown) กล่าวว่า อิทธิพลของภาษาแม่ทส่ี ง่ ผลต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
แบ่งออกได้เป็ น 3 ประการ คือ ในกรณีทภ่ี าษาแม่และภาษาเป้ าหมายมีความแตกต่างกันมาก
อิทธิพลของภาษาแม่ส่งผลเสียต่อผู้ศึกษาภาษาเป้ าหมายและเป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
ภาษาเป้ าหมาย เรียกว่า อิทธิพลของภาษาแม่ในเชิงลบ (negative transfer) กรณีท่ภี าษา
แม่และภาษาเป้ าหมายมีความเหมือนหรือใกล้เคียงกันและส่งผลดีต่อการเรียนรูภ้ าษาเป้ าหมาย
ผู้ศึกษาภาษาเป้ าหมายสามารถนาความรู้ทางภาษาของภาษาแม่ไปใช้ในการเรียนภาษา
เป้ าหมายได้และเป็ นประโยชน์ เรียกว่า อิทธิพลของภาษาแม่เชิงบวก (positive transfer)
และกรณีท่ีภาษาแม่ไม่ส่งผลใดๆ ทัง้ ในด้านบวกและด้านลบกับผู้ศึกษาภาษาเป้ าหมาย
เรียกว่า อิทธิพลของภาษาแม่ไม่ส่ง ผลในเชิงบวกหรือลบ (zero transfer) (Brown,1980,
p. 150)
4
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ของภาษาแม่ในเชิงบวกว่า กลุ่มเสียงสระในภาษาเกาหลีได้แก่ สระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และ‘ㅔ[e]’,
สระ ‘ㅒ[yƐ]’ และ ‘ㅖ[ye]’, สระ ‘ㅙ[wƐ]’ และ ‘ㅞ[we]’ ทีเ่ จ้าของภาษาไม่สามารถแยกแยะ
ได้อย่างชัดเจน ผูเ้ รียนภาษาเกาหลีชาวไทยสามารถออกเสียงได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ภาษาไทยมีความละเอียดในการแยกแยะเสียงสระทีม่ ากกว่าภาษาเกาหลี แต่อย่างไร
ก็ตาม ในงานวิจยั ของ รฺยมู ยี ง (류미용, 2011) ทีศ่ กึ ษาความผิดพลาดของการออกเสียง
สระภาษาเกาหลีในกลุ่มผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทย กลับสรุปผลว่าพบความผิดพลาด
ในการออกเสียงสระของผูเ้ รียนภาษาเกาหลีชาวไทยหลายเสียงและหนึ่งในนัน้ คือการ
ออกเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการอิทธิพลภาษาแม่ในเชิงบวกที่กล่าวมา
ข้างต้นและผลสรุปงานวิจยั ของ ฮงเฮฺยรฺยอน (홍혜련, 2012) ทีก่ ล่าวว่าเจ้าของภาษา
ชาวเกาหลีไม่สามารถแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และ‘ㅔ[e]’ ได้ ด้วยเหตุน้ีจงึ นามาสู่
สมมติฐานของงานวิจยั นี้ทว่ี ่า การทีผ่ ศู้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทยมีปัญหาในเรื่องของ
การออกเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ นัน้ เกิดจากการลักษณะการเปลีย่ นแปลงทางเสียงของภาษา
เกาหลีและลักษณะการใช้ภาษาของเจ้าของภาษาชาวเกาหลีทไ่ี ม่ตรงตามหลักภาษา
เกาหลี เมื่อเจ้าของภาษาชาวเกาหลีออกเสียงไม่ชดั เจนและไม่สามารถแยกแยะเสียง
สระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ได้ ย่อมส่งผลให้ผศู้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทยโดยเฉพาะใน
ระดับต้น เกิดความสับสนว่าตัวอักษรสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ นัน้ ควรออกเสียง
อย่างไรจึงจะถูกต้อง
เพื่อเป็ นการพิสจู น์สมมติฐานทีว่ ่าผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทยไม่มปี ั ญหา
ในการแยกแยะและออกเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ เพราะมีพน้ื ฐานความรู้จาก
ภาษาแม่และภาษาเป้ าหมายทีต่ รงกันตามหลักอิทธิพลของภาษาแม่ในเชิงบวก ซึง่
แตกต่างจากข้อสรุปของ รฺ ยูมยี งที่ว่าผู้ศกึ ษาชาวไทยมีปัญหาในการออกเสียงสระ
‘ㅐ[Ɛ]’ ผู้วิจ ัยจึงท าการทดสอบว่ า เจ้า ของภาษาชาวเกาหลีมีความสับสนในการ
แยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ซึง่ เป็ นเสียงสระในภาษาแม่ของตน โดยใช้
โปรแกรมทดสอบ OpenSesame เพื่อน าผลทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์และสรุ ปผล
ต่อไป
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2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั และกลุ่มตัวอย่าง
ในอดีตการเก็บข้อมูลหรือกลุ่มตัวอย่างเพื่อวิจยั ปั ญหาเกีย่ วกับการแยกแยะ
เสียงพยัญชนะและสระของภาษาเกาหลีทงั ้ ในกลุ่มเจ้าของภาษาและผู้ศกึ ษาภาษา
เกาหลีชาวไทยพบอุปสรรคมากมาย เช่น ความยากลาบากในการเดินทางไปยังแหล่ง
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างทีก่ ระจัดกระจาย ปั ญหาเรื่องการจัดเก็บหรือบันทึกเสียงจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ปั ญหาเกีย่ วกับคุณภาพและราคาของอุปกรณ์ทใ่ี ช้บนั ทึกเสียง การขาดแคลน
ผูช้ ่วยวิจยั ชาวเกาหลีในการพิจารณาเรื่องความถูกต้องของเสียง รวมถึงระยะเวลาที่
ใช้ในกระบวนการการจัดการข้อมูล เป็ นต้น (분릿코헹, 2015: 152) อุปสรรคต่างๆ
เหล่ านี้ ส่งผลให้ผู้วิจ ัยส่วนมากเลือกเก็บข้อมูลเกี่ ยวกับการแยกแยะเสียงโดยใช้
แบบสอบถามซึง่ เป็ นวิธกี ารทีส่ ะดวก ลดเวลาและขัน้ ตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล อีกทัง้
ยังมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเดินทางไปยังแหล่งข้อมูลและบันทึกเสียงด้วยอุ ปกรณ์
บันทึกเสียง แต่การใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลมีขอ้ บกพร่องประการสาคัญคือ
ไม่สามารถประเมินและแสดงผลของการแยกแยะเสียงหรือการออกเสียงได้อย่างเทีย่ งตรง
เนื่องจากเป็ นการแสดงทัศนคติ ความคิดเห็น หรือความรูส้ กึ ของผูท้ าแบบสอบถามที่
มีต่อการแยกแยะเสียงหรือการออกเสียงเท่านัน้ ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงต้องการผลการทดสอบ
ทีช่ ดั เจนและแม่นยาในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษา
ชาวเกาหลี และนาโปรแกรม OpenSesame5 เวอร์ชนั 2.8.3 มาใช้ในการทดสอบแทน
OpenSesame เป็ นโปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบทางจิตวิทยา
เวอร์ชนั ล่าสุดคือ 3.1.4 เจซซี่ เจมซ์ (Jazzy James) เป็ นโปรแกรมฟรีท่อี ยู่ในระหว่างการ
พัฒนา ฟั งก์ชนั การใช้งานยังไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้จาเป็ นต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรมมิง่ เพื่อการปรับแต่งโปรแกรมให้พร้อมสร้างแบบทดสอบที่มคี วามเฉพาะเจาะจง
ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ แม้ว่าปั จจุบนั จะสามารถใช้งานโปรแกรม OpenSesame ได้
ทัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร Window OS และ Mac OSX แต่เนื่องจากเป็ นโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึ้นจาก
ระบบปฏิบตั กิ าร Mac OSX ฟั งก์ชนั การใช้งานบางประเภทที่ตอ้ งใช้งานกับระบบฐานข้อมูล
เช่น การแสดงไฟล์วดิ โี อหรือไฟล์เสียงจะทางานได้สมบูรณ์บนระบบปฏิบตั ิการ Mac OSX
เท่านัน้ จุดเด่นของโปรแกรมนี้คอื ภายหลังการทดสอบจะสามารถสรุปและสร้างไฟล์แสดงผล
5
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การเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องจากโปรแกรม OpenSesame เป็ น
โปรแกรมทีส่ ามารถประเมินและแสดงผลการทดสอบได้อย่างแม่นยา คือ แสดงค่าอัตรา
ความถูกต้องและค่าเวลาในการตอบสนองเป็ นตัวเลข
วิธกี ารทดสอบโดยโปรแกรม OpenSesame ตามลาดับขัน้ ตอนคือ ลาดับแรก
ให้ผทู้ าการทดสอบชาวเกาหลีนงหน้
ั ่ าคอมพิวเตอร์ เมื่อพร้อมทดสอบให้กดปุ่ม SPACE
BAR เริม่ ทาการทดสอบจะปรากฏหน้าจอแสดงการเล่นเสียงเป็ นภาพวงกลมเล็กๆ สีขาว
ขึน้ กลางจอและเล่นเสียงให้ฟัง 1 ครัง้ หลังจากนัน้ จะเปลีย่ นเป็ นหน้าแสดงตัวเลือกซึง่
ปรากฏตัวเลือกเป็ นภาษาเกาหลี 2 คา ทางด้านซ้ายและด้านขวาของจอภาพ ผู้ทา
การทดสอบต้องประเมินว่าเสียงที่ได้ยนิ ก่อนหน้านัน้ ตรงกับตัวเลือกข้อใด โดยการ
กดปุ่ม Z เพื่อเลือกคาตอบที่ปรากฏทางด้านซ้ายหรือกดปุ่ม M เพื่อเลือกคาตอบที่
ปรากฏทางด้านขวา เมื่อเลือกแล้วจะเปลีย่ นเป็ นหน้าจอแสดงการเล่นเสียงคือ ภาพ
วงกลมเล็กๆ สีขาวขึน้ กลางจอและเล่นเสียงชุดใหม่ให้ฟัง 1 ครัง้ หลังจากนัน้ จะเปลีย่ น
เป็ นหน้าแสดงตัวเลือกใหม่ซง่ึ ปรากฏตัวเลือกเป็ นภาษาเกาหลี 2 คา ตามขัน้ ตอนเดิม
การทางานของชุดเสียงและชุดคาตอบจะปรากฏขึน้ จนครบ 34 ชุด และเพื่อไม่ให้ผทู้ า
การทดสอบคนอื่นจดจารูปแบบของชุดเสียงและชุดคาตอบก่อนหน้าได้ ผูว้ จิ ยั จึงตัง้ ค่า
การแสดงชุดเสียงและคาตอบเป็ นแบบสุ่ม (random) เมื่อทาการทดสอบเสร็จสิน้ จะ
ปรากฏคาว่า Thank you หลังจากนัน้ โปรแกรมจะทาการประมวลผลและบันทึกข้อมูล
ทีท่ ดสอบในรูปแบบ Excel โดยอัตโนมัติ
การประมวลข้อมูลทีบ่ นั ทึกได้จะแบ่งออกเป็ นสองส่วนคือ ความถูกต้อง หรือ
“correct” แสดงผลเป็ น 1 หมายถึง ถูกต้อง หรือ 0 หมายถึง ผิด และแสดงเวลาในการ

การทดสอบในรูปแบบ excel ได้โดยอัตโนมัติ แต่ปัญหาที่พบคือแบบทดสอบที่สร้างขึน้ จาก
โปรแกรม OpenSesame เวอร์ชนั ก่อนหน้าอาจจะไม่สามารถใช้งานได้กบั โปรแกรมเวอร์ชนั
ล่าสุด ผูว้ จิ ยั ได้ปรับแต่งโปรแกรม OpenSesame โดยใช้ฟังก์ชนั การเล่นเสียงและการแสดง
ภาพชุดคาตอบเพื่อให้เหมาะสมกับการทดสอบการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’
ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

147

ตอบสนอง หรือ “responding time” ซึง่ มีหน่วยเป็ น ms6 ซึง่ หากอัตราความถูกต้องยิง่ มาก
ยิง่ แสดงถึงการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ทีด่ แี ละหากเวลาในการตอบสนอง
น้อยมากเท่าไรยิง่ แสดงให้เห็นถึงการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ที่ดี
มากเท่านัน้ 7

ภาพที ่ 1. ภาพแสดงขัน้ ตอนการทดสอบของโปรแกรม OpenSesame
6
7

ms มีคา่ เท่ากับ 1 ส่วนของ 1000 วินาที
งานวิจยั ของ เชฺวเจซู (최재수, 2014) และ อีควังโอ (이광오, 1990) ทาการ

ทดสอบความสัมพันธ์ของระบบเสียงกับความซับซ้อนของรูปอักษรในภาษาเกาหลี
โดยทาการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเจ้าของภาษาชาวเกาหลีและผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลี
ชาวต่างชาติ งานวิจยั ทัง้ สองเรื่องกาหนดกรอบการแยกแยะเสียงและเวลาทีใ่ ช้ในการ
ตอบสนองว่า ควรอยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 3000 ms หรือ 3 วินาที หากเกินเวลาทีก่ าหนด
จะไม่นาข้อมูลมาใช้ในการพิจารณา แต่งานวิจยั นี้จะใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของ บุญฤทธิ ์ โกเฮง (분릿코헹, 2015) คือ เก็บข้อมูลตามจริงแม้ว่าเวลาใน
การตอบสนองจะเกิน 3000 ms หรือ 3 วินาที และนาข้อมูลที่ได้ทงั ้ หมดมาวิเคราะห์
เพื่อสรุปผลการทดสอบ
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2.1 ชุดเสียงและคาตอบ
เนื่องจากการทดสอบในงานวิจยั นี้มจี ุดประสงค์เพื่อประเมินการแยกแยะ
เสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลีให้มคี วามเทีย่ งตรง ดังนัน้
เพื่อป้ องกันไม่ให้ผทู้ าการทดสอบคาดเดาคาและความหมายจากบริบท ผูว้ จิ ยั จึงคัดเลือก
เฉพาะคาทีม่ ี 1-2 พยางค์ และเป็ นคาทีม่ คี วามหมายต่างกันตามรูปสระทีป่ รากฏทัง้ สระ
‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ รวมทัง้ หมด 34 คา และชุดเสียงในการทดสอบ บันทึกจากเจ้าของ
ภาษาชาวเกาหลีเพศหญิง ดังตารางแสดงชุดเสียงและคาทีใ่ ช้ในการทดสอบดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2
ชุดเสียงและคาทีใช้
่ ในการทดสอบ8
คาหมวดสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
คาศัพท์
เสียง
ความหมาย
kƐ
หมา
개
kƐ si
การเริม่ ต้น
개시
kƐ ʧaŋ
เปิ ดทาการ
개장
nƐ
ของฉัน
내
내게
nƐ ge
ถึงฉัน
대다
tƐ da
แตะ
tƐ li
ผูช้ ่วย/ตัวแทน
대리
tƐ ma
ปอ
대마
mƐ da
มัด
매다
mƐ ʔu
มาก
매우
mo rƐ
ทราย
모래
pƐ da
ซึม
배다
sƐ
นก
새
sƐ da
ฟ้ าสาง
새다

คาหมวดสระ ‘ㅔ[e]’
คาศัพท์
เสียง
ความหมาย
ke
ปู
게
ke si
ปิ ดประกาศ
게시
ke ʧaŋ
ปูดอง
게장
ne
ใช่
네
네게
ne ge
ถึงเธอ
데다
te da
ถูก(ไฟ)ลวก
데리(다)
te li
พา, นา
te ma
การปลุกปั น่
데마
me da
สะพาย
메다
메우(다)
me ʔu
รัด, ผูก
mo re
มะรืนนี้
모레
pe da
ตัด, หัน่
베다
set
สาม
셋
se da
นับจานวน
세다

คาทีใ่ ช้ในการทดสอบนี้อ้างอิงจากพจนานุ กรมเกาหลี-ไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก
ภาษาและกิจการต่างประเทศ (한국외국어대학교)
8
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คาหมวดสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
คาศัพท์
เสียง
ความหมาย
sƐ ʔu
กุง้
새우
ʧƐ ʤa
ชายทีม่ คี วามรู้
재자
hƐ ʤi
การยกเลิก
해지
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คาหมวดสระ ‘ㅔ[e]’
คาศัพท์
เสียง
ความหมาย
세우(다)
se ʔu
ตัง้ ตรง
ʧe ʤa
ลูกศิษย์
제자
헤지(다)
he ʤi
แยกกัน

2.2 กลุม่ ตัวอย่าง
เนื่องจากผู้ศกึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทยจาเป็ นต้องสนทนากับคู่สนทนา
ชาวเกาหลีเพศชายและเพศหญิงทีม่ คี วามหลากหลายทัง้ อายุและอาชีพ งานวิจยั นี้
จึงคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 36 คน ทีม่ คี วามหลากหลาย จาแนกตามอายุ เพศ
และอาชีพ คือกลุ่มตัวอย่างชาวเกาหลีท่มี อี ายุตงั ้ แต่ 19-54 ปี เพศชายและหญิง
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษั ท ธุรกิจ
ส่วนตัว อาจารย์ รับราชการ พยาบาล ลูกจ้างและแม่บา้ น
ผู้วิจยั มุ่งเน้ นกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผู้มอี ายุตงั ้ แต่ 20-39 ปี เนื่องจากผู้ศกึ ษา
ภาษาเกาหลีชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับอุดมศึกษาเรียนภาษาเกาหลีเพื่อ
ต่อยอดทางการศึกษาหรือเพื่อการประกอบวิชาชีพ ดังนัน้ กลุ่มเป้ าหมายชาวเกาหลี
ทีม่ โี อกาสพบปะและสนทนาด้วยมากทีส่ ุดจึงเป็ นกลุ่มคนในระดับอุดมศึกษาและกลุ่ม
คนทางานซึง่ มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20-39 ปี
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ตารางที่ 3
รายละเอียดของผูท้ ดสอบ9
ชื่อ
KNS01
KNS02
KNS03
KNS04
KNS05
KNS06
KNS07
KNS08
KNS09
KNS10
KNS11
KNS12
KNS13
KNS14
KNS15
KNS16
KNS17
KNS18
KNS19
KNS20
KNS21
KNS22
KNS23
KNS24

เพศ
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
หญิง
หญิง

อายุ
26
37
35
22
25
22
49
51
21
24
40
20
28
22
28
22
31
22
27
32
28
23
37
30

อาชีพ
เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ
พนักงานบริษทั
อาจารย์สอนภาษาเกาหลี
นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักศึกษามหาวิทยาลัย
แม่บา้ น
ข้าราชการ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อาจารย์สอนภาษาเกาหลี
นักศึกษามหาวิทยาลัย
พนักงานบริษทั
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ช่วงเตรียมสมัครงาน
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อาจารย์สอนภาษาเกาหลี
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อาจารย์สอนภาษาเกาหลี
ข้าราชการ
พนักงานบริษทั
พนักงานพาร์ทไทม์
อาจารย์สอนภาษาเกาหลี
อาสาสมัครชาวเกาหลี

เพื่อเป็ นการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ของกลุ่มตัวอย่างตามที่กลุ่มตัวอย่างประสงค์ งานวิจยั นี้
จึงไม่แสดงชื่อของกลุ่มตัวอย่างและใช้คาว่า KNS (Korean native speaker) ตามด้วยลาดับ
ตัวเลขแทนชื่อของผูท้ ดสอบ
9
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ชื่อ
KNS25
KNS26
KNS27
KNS28
KNS29
KNS30
KNS31
KNS32
KNS33
KNS34
KNS35
KNS36

เพศ
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
ชาย
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
ชาย
ชาย
หญิง

อายุ
30
25
31
26
25
26
22
22
19
38
18
54
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อาชีพ
อาจารย์สอนภาษาเกาหลี
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อาจารย์สอนภาษาเกาหลี
พนักงานบริษทั
นักศึกษามหาวิทยาลัย
พยาบาล
นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักเรียน
พนักงานบริษทั
นักเรียน
ข้าราชการ

3. ผลการทดสอบ
การเรียนรูภ้ าษามีปัจจัยหลายด้านทีส่ ง่ เสริมหรือเป็ นอุปสรรค เอลลิส (Ellis,
1994) ศึกษาปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการเรียนรูภ้ าษาและเสนอว่า หนึ่งในปั จจัยสาคัญทีส่ ง่ ผล
ต่อการเรียนรูภ้ าษาก็คอื ปั จจัยทางสังคม ซึง่ ประกอบไปด้วย อายุ เพศ วรรณะทาง
สังคม ชาติพนั ธุ์ เป็ นต้น เพื่อเป็ นการวิเคราะห์ว่าปั จจัยทางสังคมประการใดที่ส่งผล
ต่อการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี ผูว้ จิ ยั
จึงจาแนกการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ประเด็นคือ การจาแนกการแยกแยะเสียงสระ
‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ตามประเภทของเสียงสระ การจาแนกตามเพศ การจาแนกตาม
อายุ สาหรับปั จจัยเรื่องอาชีพผูว้ จิ ยั จาแนกออกเป็ นสองกลุ่มคือ ผูป้ ระกอบอาชีพเป็ น
อาจารย์สอนภาษาเกาหลี (Korean language teachers) และกลุ่มทีป่ ระกอบอาชีพอื่นๆ
(Non-Korean language teachers) เนื่องจากกลุ่มผูป้ ระกอบอาชีพอาจารย์สอนภาษา
เกาหลีถอื เป็ นกลุ่มคนทีม่ ที กั ษะความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านภาษามากกว่ากลุ่ม
คนทีป่ ระกอบอาชีพอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับภาษาและการเรียนการสอนหรืออาจเรียกได้
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ว่าเป็ นผูม้ คี วามรูเ้ ฉพาะทางด้านภาษา ซึง่ อาจเป็ นปั จจัยก่อให้เกิดความแตกต่างใน
การแยกแยะเสียงสระทัง้ สอง
3.1 การแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี
จาแนกตามเสียงสระ
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบปั ญหาเรื่องการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ในกลุ่มเจ้าของภาษาชาวเกาหลีท่มี คี วามหลากหลายทางเพศ อายุ
และอาชีพ ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ SPSS10 พบว่าค่าเฉลีย่ ความถูกต้อง
ในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ โดยรวม คือ 52% ในทางสถิตไิ ม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อจาแนกความถูกต้องตามรูปแบบของเสียงสระ
‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ค่าเฉลีย่ ความถูกต้องในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ของเจ้าของ
ภาษาชาวเกาหลี คือ 53% และค่าเฉลีย่ ความถูกต้องในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅔ[e]’
ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี คือ 52%

ภาพที ่ 2. แผนภูมแิ สดงอัตราเฉลีย่ ความถูกต้องในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี จาแนกตามเสียงสระ
งานวิจยั นี้ใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึ่ง
เป็ นโปรแกรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
10
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จากผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยเวลาในการตอบสนองต่อการแยกแยะ
เสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลีโดยรวมคือ 1995 ms
หรือประมาณ 2 วินาที และเมื่อจาแนกตามเสียงสระสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ พบว่า
ค่าเฉลีย่ เวลาในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ คือ 2014 ms หรือประมาณ 2 วินาที และ
ค่าเฉลีย่ เวลาในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅔ[e]’ คือ 1976 ms หรือประมาณ 2 วินาที ซึง่
ในทางสถิตไิ ม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ

ภาพที ่ 3. แผนภูมแิ สดงค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี จาแนกตามเสียงสระ
3.2 การแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี
จาแนกตามเพศ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ในเจ้าของ
ภาษาชาวเกาหลีจาแนกตามเพศ พบว่า ค่าความถูกต้องในการการแยกแยะเสียงสระ
‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเพศชายคือ 51% และค่าเฉลีย่ ความถูกต้องในการแยกแยะ
เสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเพศหญิงคือ 53% ซึง่ ค่าเฉลีย่ ความถูกต้องของ
เพศหญิงสูงกว่าเพศชายเล็กน้อย แต่ในทางสถิตแิ ล้วไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
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ภาพที ่ 4. แผนภูมแิ สดงอัตราเฉลีย่ ความถูกต้องในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี จาแนกตามเพศ
จากการจาแนกตามเพศพบว่าค่าเฉลี่ยเวลาในการตอบสนองของเพศชาย
คือ 1956 ms หรือประมาณ 1.9 วินาที ส่วนค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองของเพศหญิง
คือ 2020 ms หรือประมาณ 2 วินาที ซึ่งไม่แตกต่างกันและในทางสถิติไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ

ภาพที ่ 5. แผนภูมแิ สดงค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี จาแนกตามเพศ

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)
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3.3 การแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี
จาแนกตามช่วงอายุ
เนื่องจากอายุเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่งทีส่ ่งผลต่อการเรียนรูแ้ ละการใช้
ภาษา ในงานวิจยั นี้ผู้วจิ ยั แบ่งข้อมูลอายุของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 5 ช่วงอายุ คือ ช่วง
อายุ 10-19 ปี , ช่วงอายุ 20-29 ปี , ช่วงอายุ 30-39 ปี , ช่วงอายุ 40-49 ปี และกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มอี ายุตงั ้ แต่ 50 ปี ขน้ึ ไป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยจาแนกตามช่วงอายุ
พบว่า ช่วงอายุท่มี อี ตั ราความถูกต้องในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’
มากทีส่ ดุ คือ กลุ่มเจ้าของภาษาชาวเกาหลีทม่ี อี ายุ 50 ปี ขน้ึ ไป อัตราความถูกต้องคือ 59%
ช่วงอายุ 40-49 ปี อัตราความถูกต้องคือ 56% ช่วงอายุ 10-19 ปี อัตราความถูกต้องคือ
53% ช่วงอายุ 30-39 ปี อัตราความถูกต้องคือ 52% และกลุ่มเจ้าของภาษาชาวเกาหลี
ที่มชี ่วงอายุ 20-29 ปี มีอตั ราความถูกต้องน้อยที่สุดคือ 51% ซึ่งในทางสถิติไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ

ภาพที ่ 6. แผนภูมแิ สดงอัตราเฉลีย่ ความถูกต้องในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี จาแนกตามช่วงอายุ
ส่วนผลวิเคราะห์เวลาในการตอบสนองพบว่าช่วงอายุท่มี ีค่าเวลาในการ
ตอบสนองทีน่ ้อยทีส่ ุดคือ กลุ่มเจ้าของภาษาชาวเกาหลีทม่ี อี ายุ 50 ปี ขน้ึ ไป ค่าเฉลีย่
เวลาในการตอบสนองคือ 922 ms ลาดับถัดมาคือ กลุ่มเจ้าของภาษาชาวเกาหลีท่มี ี
ช่ วงอายุ 40-49 ปี ค่ าเฉลี่ยเวลาในการตอบสนองคือ 1712 ms ช่ วงอายุ 20-29 ปี
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ค่าเฉลี่ยเวลาในการตอบสนองคือ 2024 ms ช่วงอายุ 10-19 ปี ค่าเฉลี่ยเวลาในการ
ตอบสนองคือ 2161 ms ช่วงอายุ 30-39 ปี มีค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองมากทีส่ ุด
คือ 2175 ms ซึ่งพบค่าความแตกต่ างอย่างมีนัยสาคัญ จาแนกได้เป็ น 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มทีม่ คี ่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองต่ าทีส่ ุดคือ กลุ่มทีม่ อี ายุ 50 ปี ขน้ึ ไป
กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มทีม่ ชี ่วงอายุ 40-49 ปี และกลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มทีม่ คี ่าเฉลีย่ เวลาในการ
ตอบสนองมากทีส่ ุด ได้แก่ กลุ่มทีม่ ชี ่วงอายุ 10-19 ปี , ช่วงอายุ 20-29 ปี และช่วงอายุ
30-39 ปี ตามลาดับ

ภาพที ่ 7. แผนภูมแิ สดงค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี จาแนกตามช่วงอายุ
3.4 การแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี
จาแนกตามสาขาอาชีพ
ในประเด็นสุดท้ายคือ การวิเคราะห์ขอ้ มูลการและแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี โดยจาแนกตามกลุ่มอาชีพแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มทีท่ างานด้านภาษาหรือเป็ นผูส้ อนภาษาชาวเกาหลีและกลุ่มผูท้ ป่ี ระกอบอาชีพ
อื่นๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการสอนภาษา จากผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลีย่ ความถูกต้อง
ของทัง้ สองกลุ่มเท่ากันคือ 52%
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ภาพที ่ 8. แผนภูมแิ สดงอัตราเฉลีย่ ความถูกต้องในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี จาแนกตามอาชีพ
สาหรับผลค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองนัน้ ปรากฏว่า กลุ่มอาชีพทีท่ างาน
ด้านภาษามีค่าน้อยกว่ากลุ่มทีท่ าอาชีพอื่นๆ เล็กน้อยคือ 1969 ms หรือประมาณ 2
วินาที ส่วนกลุ่มผูท้ ท่ี าอาชีพอื่นๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับภาษามีค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนอง
คือ 2003 ms หรือประมาณ 2 วินาที ซึง่ ในทางสถิตไิ ม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ

ภาพที ่ 9. แผนภูมแิ สดงค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี จาแนกตามอาชีพ
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4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ผลทดสอบการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’
ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี จากกลุ่มตัวอย่างเจ้าของภาษาชาวเกาหลีเพศชายและ
เพศหญิงทัง้ หมด 36 คน ที่มีความหลากหลายทางอายุและอาชีพ ด้วยโปรแกรม
OpenSesame พบว่าโดยรวมแล้วเจ้าของภาษาชาวเกาหลีมคี ่าเฉลีย่ ความถูกต้องใน
การแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ คือ 53% และค่าเฉลีย่ ความถูกต้องในการแยกแยะเสียง
สระ ‘ㅔ[e]’ คือ 52% ส่วนค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ คือ 2014 ms
หรือประมาณ 2 วินาที และค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองเสียงสระ ‘ㅔ[e]’ คือ 1976
ms หรือประมาณ 2 วินาที หากพิจารณาในส่วนของความถูกต้องจะพบว่า ค่าเฉลี่ย
ความถูกต้องในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาว
เกาหลีนัน้ มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องเพียงครึ่ง หนึ่ง หรือสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่ งว่ า
ปั จจุบนั เจ้าของภาษาชาวเกาหลีไม่สามารถแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ได้
อันเนื่องมาจากการออกเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ทีไ่ ม่ถูกต้องตามหลักภาษาเกาหลี
ของชาวเกาหลีเอง
ในส่วนของค่าเฉลีย่ เวลาในการตอบสนองการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และ
สระ ‘ㅔ[e]’ ทีจ่ าแนกตามช่วงอายุ พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญคือ ค่าเฉลีย่ เวลา
ในการตอบสนองการแยกแยะเสียง ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ นัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น
3 กลุ่มอย่างชัดเจนคือ กลุ่มทีม่ คี ่าเฉลีย่ การตอบสนองน้อยทีส่ ุด คือ กลุ่มทีม่ อี ายุตงั ้ แต่
50 ปี ขน้ึ ไป กลุ่มถัดมาคือ ช่วงอายุ 40-49 ปี และกลุ่มทีม่ คี ่าเฉลีย่ การตอบสนองมาก
ที่สุด คือ กลุ่มที่มชี ่วงอายุ 10-19 ปี , 20-29 ปี และ 30-39 ปี หากพิจารณาความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญในทางสถิตจิ ะพบว่า กลุ่มเจ้าของภาษาชาวเกาหลีทม่ี ชี ่วงอายุตงั ้ แต่
10-39 ปี มีค่าเฉลีย่ การตอบสนองในการแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ มากกว่าใน
กลุ่ มเจ้าของภาษาชาวเกาหลีท่ีมีช่ วงอายุ ตัง้ แต่ 40 ปี ข้นึ ไป กล่ าวอีกนัยหนึ่ งว่ า
เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของภาษาเกาหลีและการใช้ภาษาอย่างไม่ถูกต้องของชาว
เกาหลีในปั จจุบนั คือ การออกเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ทีไ่ ม่ถูกต้องชัดเจนนัน้
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คือปั จจัยทีส่ ่งผลต่อกลุ่มวัยรุ่นชาวเกาหลี ทาให้เกิดความสับสนในการแยกแยะเสียง
‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ มากกว่ากลุ่มชาวเกาหลีทม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 40 ปี ขน้ึ ไป
จากผลการทดสอบทีก่ ล่าวมานี้สามารถพิสจู น์สมมติฐานของผูว้ จิ ยั ได้ว่า
ผูศ้ กึ ษาภาษาเกาหลีชาวไทยไม่มปี ั ญหาในการแยกแยะและออกเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และ
สระ ‘ㅔ[e]’ เนื่องจากอิทธิพลของภาษาแม่เชิงบวก หากแต่ปัญหาในการออกเสียงสระ
‘ㅐ[Ɛ]’ ทีไ่ ม่ชดั เจนของชาวไทยที่ รฺยูมยี ง (류미용, 2011) กล่าวไว้นนั ้ เป็ นปั ญหาทีเ่ กิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลงทางเสียงของภาษาเกาหลีและการใช้ภาษาทีไ่ ม่ถูกต้องตรงตาม
หลักภาษาเกาหลีของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี ซึง่ ส่งผลให้เกิดปั ญหาในการแยกแยะ
เสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ‘ㅔ[e]’ ทัง้ ในกลุ่มเจ้าของภาษาชาวเกาหลี และยังส่งผลให้ผศู้ กึ ษา
ภาษาเกาหลีชาวไทยเกิดความสับสนในการแยกแยะเสียงและการออกเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’
และสระ ‘ㅔ[e]’ ตามไปด้วย
สาหรับข้อเสนอแนะเพิม่ เติม เนื่องจากงานวิจยั นี้เก็บตัวอย่างข้อมูลจาก
กลุ่มเจ้าของภาษาชาวเกาหลีโดยมุ่งเน้นไปทีช่ ่วงอายุตงั ้ แต่ 20-39 ปี ตามทีค่ าดหมาย
ว่าเป็ นกลุ่มทีผ่ ศู้ กึ ษาชาวไทยมีโอกาสปฏิสมั พันธ์ดว้ ยมากที่สุด ดังนัน้ หากต้องการ
ผลการทดสอบทีล่ ะเอียดมากขึน้ ในทุกช่วงอายุ ผูท้ ส่ี นใจสามารถทาการทดสอบการ
แยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ โดยเก็บข้อมูลเพิม่ เติมจากกลุ่มตัวอย่างเจ้าของ
ภาษาชาวเกาหลีทม่ี อี ายุตงั ้ แต่ 40 ปี ขน้ึ ไป เพื่อให้การอภิปรายและสรุปผลในประเด็น
ปั จจัยเรื่องอายุมคี วามชัดเจนมากยิง่ ขึน้
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Translating Pali Buddhist Texts into English:
Two Example Texts
Peter Freeouf

Abstract
This paper will discuss various structural- linguistic and cultural
difficulties in the translation of Pali Buddhist texts into English. The translation
of Pali Buddhist texts into English began in the second half of the 19th century.
In this paper two texts that have been translated frequently into English since
the 19th century will be investigated. The shorter text, the Last Words of the
Buddha, is widely known to English- speaking people who have read about
Buddhism and it is frequently quoted in English translation. The other text is a
representative extract of three verses from the Dhammapada in the Pali
Canon. The Dhammapada is the most frequently translated Pali Buddhist text
in English, and new translations continue to appear. The English translations
of both of these texts often differ substantially from each other and have
changed considerably over the past 150 years. The paper will focus on the
linguistic-structural and cultural difficulties of translating 2500-year old texts
from an ancient Indian language, especially considering that these texts
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originate in a philosophical-religious and cultural system quite foreign to any
Western system.
The paper will look, first, at the shorter text, the Final Words of the
Buddha in Pali, and at a selected number of English translations. Second, the
extract of the three verses from the Dhammapada in Pali will be looked at
along with a selected number of English translations. The focus will be on the
linguistic and structural dissimilarities between Pali and English as exemplified
in the selected original texts and the selected translations. In addition, cultural
problems in translating ancient Indian texts into English will be considered as
well.
Keywords: translation; Pali Buddhist texts; Final Words of the Buddha;
Dhammapada; linguistic differences; cultural differences

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

163

การแปลพุทธธรรมจากภาษาบาลีเป็ นภาษาอังกฤษ:
สองตัวอย่างเนื้ อหา
ปี เตอร์ ฟรียอฟ

บทคัดย่อ
บทความนี้จะอภิปรายโครงสร้างทางภาษาศาสตร์และความแตกต่ างทาง
วัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดความยากลาบากในการแปลพุ ทธธรรมจากภาษาบาลีเป็ น
ภาษาอังกฤษ การแปลดังกล่าวนี้มีมาในช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 บทความนี้
ตรวจสอบพุทธวจนะจากสองเนื้อหาที่ได้รบั การแปลเป็ นภาษาอังกฤษหลายสานวน
ตัง้ แต่ คริสต์ศตวรรษที่ 19 คือปั จฉิ มโอวาท เป็ นข้อความสัน้ ๆ ซึ่งเป็ นที่รู้จ ักดีของ
ชาวตะวันตกที่อ่านหนังสือพุทธศาสนาฉบับภาษาอังกฤษและยังเป็ นข้อความที่ถูก
กล่าวถึงบ่อยครัง้ ในสานวนแปลภาษาอังกฤษ อีกเนื้อหาทีจ่ ะกล่าวถึงเป็ น คาถาสามบท
จากธรรมบทในพระไตรปิ ฎก ธรรมบทได้รบั การแปลบ่อยครัง้ จากภาษาบาลีเป็ น
ภาษาอังกฤษหลายสานวน สานวนแปลจะมีความแตกต่ างโดยสิ้นเชิงและมีความ
คลาดเคลื่อนจากต้นฉบับมาเป็ นลาดับร่วม 150 ปี บทความนี้มุ่งทีจ่ ะศึกษาโครงสร้าง
ทางภาษาศาสตร์และความยุ่งยากทางวัฒนธรรมในการแปลภาษาอินเดียโบราณซึง่ มี
อายุร่วม 2500 ปี โดยให้ความสาคัญกับเนื้อหาซึ่งมาจากแหล่งกาเนิดศาสนาเชิง
ปรัชญาและระบบวัฒนธรรมที่แตกต่างจากระบบวัฒนธรรมตะวันตกเป็ นอย่างมาก
อันดับแรกบทความจะพิจารณาเนื้อหาทีส่ นั ้ กว่าคือปั จฉิมโอวาทแล้วจึงพิจารณา คาถา
สามบทจากธรรมบท จากสานวนแปลภาษาอังกฤษจานวนหนึ่ง จุ ดเน้ นจะเป็ นด้าน
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ภาษาศาสตร์และโครงสร้างที่ต่างกันระหว่างภาษาบาลีกบั ภาษาอังกฤษและกล่าวถึง
ปั ญหาทางวัฒนธรรมในการแปลภาษาอินเดียโบราณเป็ นภาษาอังกฤษด้วย
คาสาคัญ: การแปล; พุทธธรรมภาษาบาลี; ปั จฉิมโอวาท; ธรรมบท;
ความแตกต่างทางโครงสร้างภาษา; ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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1. Introduction
Beginning in the early 19th century in Europe Buddhism in its various
Asian forms, both contemporary and ancient, with its enormous corpus of texts,
became more and more known especially among scholars and intellectuals,
but also among Christian missionaries and other Westerners, who were
interested in studying Buddhism and its texts in order to learn of the religion of
those they sought to convert to Christianity. In Sri Lanka, after the beginning
of occupation by the British in the late 18th century, CE, Christian missionaries
began to arrive, along with colonial administrators. The British colonial occupation
of Sri Lanka brought about the first extensive colonial contact of a European
empire with a people whose form of Buddhism was that of the Theravada
tradition, with its corpus of texts in Pali. Later this extensive Western contact
with Theravada Buddhism would extend to Burma, Thailand, Cambodia, and
Laos. Western attempts to fit Buddhist traditions into Western categories,
beginning in the early 19th century, continued for decades after as Western
contact and knowledge of Asia increased (Cohen, 2000, pp. 150-151). There was
confusion and perplexity evident in the writings of early Western observes of
Buddhism. It did not seem to fit neatly into any category they were familiar
with. Was Buddhism a religion or philosophy? Was it theistic or atheistic or
non-theistic? Was it like Protestantism or Roman Catholicism. Both of these
were claimed in two articles by two different authors in a popular American
magazine Atlantic Monthly, published in 1869 and 1870, respectively. (Cohen,
2000, p. 151)
In the second half of the 19th century, translations of Buddhist texts in
Pali into English, and other European languages, started to appear in print.
The interest in Buddhism and in Pali was shared by many Christian missionaries
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along with European and North American scholars and intellectuals. The
missionary interest was motivated by the need to understand the culture of the
population in order to facilitate conversion to Christianity. A number of scholars
who studied Buddhism were motivated initially by Christian scholarship. Two
of the most prominent of British scholars of Buddhism in the late 19th century
and early 20th century were Max Mueller and T. W. Rhys Davids. Rhys Davids
later became a Buddhist (Weragoda Sarada Thero, 2016). Both of these men
were translators of Buddhist texts.
Western interest in Buddhism and other Asian philosophies and
religions continued and became more widespread in the second half of the
20th century, after the end of Second World War. The academic discipline of
Buddhist studies developed too during this period. In the 1960s and 1970s large
numbers of younger people in the West adopted certain aspects of Buddhism
as they understood it.
Many English-speakers in the West interested in Buddhism and who
read the increasing number of books published about Buddhism and the various
Buddhist traditions, became familiar with two texts translated from Pali. These two
texts were, “The Last Words of the Buddha” as recorded in the Majjhimmanikaya,
a book of the Suttapitaka. This text is quite short, one short verse. The other text,
a longer one, found in the Khuddanikaya in the Suttapitaka, is the Dhammapada,
a collection of the sayings of the Buddha, in 26 chapters with a total of 423
verses. The Dhammapada has been translated many times into other languages,
including English. The British monk and scholar Ven. Sangharakshita in the
introduction to his translation of the Dhammapada ( Sangharakshita, 2000)
writes that in 2000 that there had been more than thirty translations of the
Dhammapada in English (5). Since then more translations continue to appear,
one of which by Anandajoti Bhikkhu (Dhamma Verses) appearing in 2016.
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This paper will consider the translations of these two texts, “The Last
Words of the Buddha” and a short excerpt from the Dhammapada, into English.
The shorter text, “The Last Words of the Buddha” and three verses from the
Dhammapada in translation will be compared with the original Pali versions.
The comparison will focus on the linguistic-structural differences between Pali
and English and how this is reflected in the translations. The two short Pali
texts will be analyzed structurally from a linguistic perspective using the
methodology of “basic linguistic theory” as developed by R. M. W. Dixon (20102012) in his recent three- volume exposition, Basic Linguistic Theory. In
addition, reference will be made to cultural differences between ancient Indian
culture and that of modern individualistic Western culture to further illustrate
some of the problems and difficulties encountered by English- speaking
translators of Pali Buddhist texts.

2. Pali and English: A Brief Discussion of the Structural
Differences
Pali is a literary form of a northern Middle Indic language spoken
approximately 2500 to 2000 years ago in northern India. It is somewhat less
complex in phonology and nominal and verbal morphology than Sanskrit. The
oldest extant corpus of Buddhist texts is in Pali and it can be presumed that
Pali is identical or very close to the dialect or dialects used by the Buddha in
his decades of teaching. This literary form is characterized, in comparison with
English, by a complex verbal and nominal morphology. The nominal morphology
is characterized by the extensive use of case forms and nominal compounds.
The verbal morphology is characterized by the widespread use of participles
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rather than dependent clauses. The nominal case forms indicate various
syntactic relationships which are expressed in English by sentence word order
and prepositions. The use of prepositions is relatively rare in Pali, in comparison
with English. In addition, various syntactic relationships can be expressed by
the use of nominal compounds, a feature which is not as frequent in English.
Participles in Pali are frequently used to express what in English are expressed
by the use of subordinate clauses usually introduced by conjunctions. These
structural differences result in a conciseness of expression in Pali that is more
or less impossible in English, as will be seen below, in the two texts under
discussion.

3. The Last Words of the Buddha in Pali and English Translation:
A Structural Comparison.
The Last Words of the Buddha are found in the Mahaparinabbana
Sutta of the Majjhimanikaya in the Tipitaka.
Vayadhammā sankhārā, appamādena sampādethā’ti (Murti, 1960, p. 18).
“Composite phenomena are subject to decay, with heedfulness strive on.”
The Pali contains four words while the English translation, by the
present writer, contains ten. This already presents a problem in translation as
will be discussed further.
An interlinear grammatical glossing of the text follows below. The
explanation of the grammatical abbreviations, based on the “Leipzig Glossing
Rules,” are given in the appendix.
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Vayadhammā sankhārā, appamādena sampādethā’ti
Vaya -dhamm-ā
san-khār-ā
Decay-phenomena-NOM. PL.
together-making-s-NOM.PL
“formations decay by nature.”
appamād-ena
sampāde-thā=ti
heedfulness-with INS.SG
strive.on-IMPR.2PL-QUOT
“strive on with heedfulness, he said.”
3.1 Selected English Translations of the Last Words of the Buddha
The following are a sample of the translations of the last words of the
Buddha, listed in chronological order, with the earliest by Rhys Davids from
1881, to the most recent one known to the present writer by Roebuck from
2010.
1. “Decay is inherent in all component things! Work out your salvation
with diligence!” (Rhys Davids, 1881, p. 114)
2. “… all the constituents of being are transitory; work out your salvation
with diligence.” (Warren, 1896, p. 109)
3. “All conditioned things are impermanent. Work out your salvation with
diligence.” (Conze, 1951, p. 16)
4. “All component things must grow old. Work out your own salvation
with diligence!” (Humphreys, 1951, p. 40)
5. “Decay is inherent in all component things; Work out your salvation
with diligence.” (Murti, 1960, p. 18)
6. “Transient are conditioned things. Try to accomplish your aim with
diligence.” (Rahula, 1967, p. 138)
7. “ The forces have the nature of cessation. ( You should succeed
through care.) (Warder, 1980, p. 80)
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8. “ Conditioned things are perishable by nature. Diligently seek
realization.” (Robinson & Johnson, 1982, p. 34)
9. “It is the nature of conditioned things to decay, but if you are attentive,
you will succeed.” (Harvey, 2013, p.27)
10. “Conditioned things are by nature perishable. Attain your goal through
awareness.” (Roebuck, 2010, p. xix)

4. Discussion of the Differences between the Pali Original and
the English Translations
One can easily notice the large difference in the number of words in
the English translations compared to the four words in the Pali original. The
average number of words in the ten selected English translations above is
12.3. There are two main reasons for this difference. First, there is the differing
structure of the two languages. English relies heavily on prepositions, conjunctions,
articles, etc, to make explicit the grammatical and conceptual relationships
between words, while Pali relies much more on nominal case endings,
compound formations, and participles along with sentence particles. Second, there
is the major difficulty in transferring, or translating, the concepts expressed in
the Pali into a modern Western European language, such as English, which
has evolved in a very different historical and cultural setting.
The first line of the Pali, vayadhammā sankhārā, consists of two
compound nominal formations, which agree in number. They are juxtaposed
next to each other without any connector, something which is relatively rare in
English. The translation above is required to use a verbal form to convey the
relationship between the two elements: “ formations decay by nature. ” The
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major conceptual problem here in translating into English is the word dhammā.
The Pali word dhamma (Sanskrit dharma) is notoriously difficult to translate
into English. The Pali sankhārā also presents difficulties too in translating the
Pali word into English and is very difficult to render in English (Bhikkhu Bodhi
2005). See Bhikkhu Bodhi 2005 for a discussion of the meaning and English
translation of sankhārā.
One can notice especially the difference in the translations of the last
two words in the Pali, especially the last word of the phrase. The earlier
translations of appamādena sampādethā’ti use some version of “work out your
salvation with diligence.” This particular emphasis on “salvation,” a quintessential
Christian concept, is striking. The early translators seem to have used what
they saw as the nearest Christian equivalent concept to the Pali verb form
sampādethā’ti. The later translators, beginning with Rahula (1967), a Sri Lankan
monk and scholar of Buddhism, reflected in their translations an awareness that
this is not an accurate translation. From a grammatical perspective, sampādethā’ti
is a verb form without a patient (direct object) while the earlier translations
transform the verb form into a verb phrase with an object as complement. The
more recent translations, then, reflect the awareness that “salvation” is primarily
a Christian concept and that it is not an adequate translation of the bare verb
form of the Pali text.
K. R. Norman has discussed in some detail the problem of interference
of Christian concepts in translating from Pali into English in an article on
translating Pali into English. This problem of Christian interference occurs by
using a seemingly conceptually similar word or phrase in the English translation,
but the English word or phrase is actually loaded with Christian meaning and
connotations.
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If a decision is made to provide an English equivalent for every Pāli
word, then problems arise from the fact than any English words which he uses
[i.e. the translator] are considered by the reader in the light of his own cultural
background. For most English reader this means a Christian background,
whether they are Christians themselves or not. The most convenient English
equivalents may well be misleading because they have a Christian connotation,
e.g. “monk”, “nun”, “monastery”, or “Lent” (which is used by some translators
as a translation for vassa-vāsa “rainy period residence”). Even when a word is
not specifically Christian, nevertheless it often has Christian undertones, which
a reader may find hard to discard, e.g. “sin”, “faith”, etc., since despite themselves
Christian readers tend to give Christian values to such words. (Norman, 2017,
p. 7)

5. Three Verses from the Dhammapada
The Dhammapada, from the Khudanikāya in the Tipitaka, is probably
the most frequently translated whole text in English. The Dhammapada is a
collection of the Buddha’s sayings totaling 423 verses grouped by topic into 26
chapters. One of these chapters is the eleventh chapter, Jarāvaggo “Old Age.”
As the title of this chapter indicates, the Buddha discussed growing old and the
approach of death in the context of his wider teachings on impermanence and
suffering (dukkha) and the way to overcome attachment to what is impermanent
by nature and the way to overcome suffering. In this section, the first three
verses of the chapter on Old Age will be analyzed grammatically followed by a
discussion of the differences between the Pali original and a selection of older
and more recent translations into English.
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The first and best known of the early translations was done by the
German-British scholar of ancient Indian texts, Max Mueller, whose translation
of the Dhammapada into English first appeared in 1881 and has been reprinted
a number of times into the 20th century.
5.1 Three Verses from the Dhammapada: Grammatical Analysis and
English Translations
The three verses from the Dhammapada, the first three verses of
Chapter 11 (Jarāvaggo-On Old Age) selected for grammatical analysis are the
following with an English translation.
11. Jarāvaggo Verses 146, 147, 148
146. ko nu hāso kim ānando niccaṃ pajjalite sati
andhakārena anaddhā padīpaṃ na gavessatha
147. passa cittakatam bimbaṃ arukāyaṃ samussitam
āturaṃ bahusamkappaṃ yassa n’atthi dhuvaṃ ṭhiti
148. parijiṇṇam idaṃ rūpam roganiḍḍhaṃ pabhaṅguram
bhijjati pūtisamdeho maraṇantaṃ hi jīvitam
5.2 English translation:
146. What is this laughter, what is this delight, forever burning (with desires)
as you are? Enveloped in darkness as you are, will you not look for a
lamp?
147. Look at the decorated puppet, a mass of wounds and of composite parts,
full of disease and always in need of attention. It has no enduring stability.
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148. This body is worn out with age, a nest of diseases and falling apart. The
mass of corruption disintegrates, and death is the end of life. (Richards,
2016)
5.3 Grammatical Analysis
146. ko nu hās-o kim ānand-o
what then laughter-NOM.SG. why joy-NOM.SG
nicca-ṃ pajjalit-e sat-i
constant-ACC.SG. burning-LOC.SG. being-LOC.SG.
andhakār-ena anaddh-ā
by.darkness-INST.SG. wrappd-NOM.PL.
padīpa-ṃ na gavessa-tha
lamp-ACC.SG. not seek-PRS.2.PL.
147. pass-a citta-kata-m bimba-ṃ
see-IMPR.2SG mind-made.ACC.SG. puppet-ACC.SG
aru-kāya-ṃ samussita-m
sore-heap-ACC.SG. raised-ACC.SG.
ātura-ṃ bahu-samkappa-ṃ
sick-ACC.SG. much-thought-ACC.SG.
yassa n’-atthi dhuva-ṃ ṭhiti
which-DAT.SG. not-is permanent-ACC.SG. stability.NOM.SG.
148. parijiṇṇa-m idaṃ rūpam
worn.out-NOM.SG. this-NOM.SG. form-NOM.SG
roga-niḍḍha-ṃ pabhaṅgura-m
disease-nest-NOM.SG frail-NOM.SG.
bhijja-ti
pūti-sam-deho
is.broken-PRS.3SG. rotten-together-body-NOM.SG.
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maraṇ-anta-ṃ hi jīvita-m
death-end-NOM.SG. indeed life-NOM.SG.
5.4 Selected Translations into English.
Given below is a selection of English translations of the three verses
of the Dhammapada from Chapter 11 (On Old Age), verses 146, 147, 148.
They are given here in chronological order of first appearance. Max Mueller’s
translation and edition of 1881 is the oldest and the most recent is Anandajoti
Bhikkhu’ s translation and edition of 2016. This selection of translations is
followed by a discussion of some of the differences with some mention of the
structural differences between the Pali originals and the English translations.
146. How is there laughter, how is there joy, as this world is always burning?
Why do you not seek a light, ye who are surrounded by darkness?
147. Look at this dressed- up lump, covered with wounds, joined together,
sickly, full of many thoughts, which has no strength, no hold!
148. This body is wasted, full of sickness, and frail; this heap of corruption
breaks to pieces, life indeed ends in death. (Mueller, 1881)
146. Why is there laughter, why is there joy, while this world is always burning?
Why do you not seek a light, you who are shrouded in darkness (ignorance)?
147. Behold this painted image, a body full of wounds, put together, diseased,
and full of many thoughts in which there is neither permanence nor
stability.
148. This body is worn out, a nest of diseases and very frail. This heap of
corruption breaks to pieces, life indeed ends in death. (Radhakrishnan,
1950, p. 108)
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1. (146) What laughter can there be, what joy can there be when everything
is always ablaze? Being enwrapped in darkness, you are not seeking a lamp!
2. (147) Behold this decorated idol, with its body full of wounds, held up
together, diseased, full of many thoughts, which has no steady position.
3. (148) This form utterly decayed, a nest in which diseases are caught, easily
liable to break off, a heap of petrified things, this breaks off. Indeed, life
is only what has death as its terminus. (Raja, 1956, p. 43, 45)
[11. Beyond Life]
146. How can there be laughter, how Can there be pleasure, when the whole
world is burning? When you are in deep darkness, will you not ask for a
lamp?
147. Consider this body! A painted puppet with jointed limbs, sometimes
suffering and covered with ulcers, full of imaginings, never permanent, for
ever changing,
148. This body is decaying! A nest of diseases, a heap of corruption, bound
to destruction, to dissolution. All life ends in death. (Mascaro, 1973, p. 56)
146. What is this laughter, what is this delight, forever burning (with desires)
as you are? Enveloped in darkness as you are, will you not look for a
lamp?
147. Look at the decorated puppet, a mass of wounds and of composite parts,
full of disease and always in need of attention. It has no enduring stability.
148. This body is worn out with age, a nest of diseases and falling apart. The
mass of corruption disintegrates, and death is the end of life. (Richards,
2016)
1. (146) What mirth is there, what joy, while constantly burning? Shrouded in
darkness, why not seek a light?
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2. (147) See this image, created by mind, a mass of wounds, diseased, pensive,
impermanent and unstable.
3. (148) This material form is decayed, a nest of disease, frail. This putrid
body is destroyed, for life ends in death. (Cleary, 1995, pp. 50-51)
146. What laughter, why joy, when constantly aflame? Enveloped in darkness,
don’t you look for a lamp?
147. Look at the beautified image, a heap of festering wounds, shored up: ill,
but the object of many resolves, where there is nothing lasting or sure.
148. Worn out is this body, a nest of diseases, dissolving. This putrid
conglomeration is bound to break up, for life is hemmed in with death.
(Thanissaro, 2011)
[X1. Decay]
146. What mirth can there be, what pleasure, when all the time (everything) is
blazing ( with the threefold fire of suffering, impermanence, and
insubstantiality)? Covered (though you are) in blind darkness, you do not
seek a light!
147. Look at this painted doll (i.e., the body), this pretentious mass of sores,
wretched and full of cravings (or: much hankered after), nothing of which
is stable or lasting!
148. Wasted away is this body, a nest of disease, and perishable. The putrid
mass breaks up: death is the end of life. (Sangharakshita, 2000)
146. What laughter is there, what joy when all is perpetually ablaze? enfolded
in darkness, do you not seek a lamp?
147. Look at this beautiful image composed of wounds amassed. Full of
sickness, yet desired by many, it has neither permanence nor constancy.
148. Worn out is this body, a frail next of disease. This festering mass breaks
apart, for life has death as its end. (Wallis, 2004, p. 32)
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146. Why the laughter, why the joy, When flames are ever burning?
Surrounded by darkness, Shouldn’t you search for light?
147. Look at this beautiful body: A mass of sores propped up, Full of illness,
[the object] of many plans, With nothing stable or lasting.
148. This body is worn out --- So fragile, a nesting ground for disease. When
life end in death, This putrid body dissolves. (Fronsdal, 2005, p. 39)
146. What’ s the laughter, why the joy? When the world is ever burning?
Plunged into darkness, Won’t you look for a lamp?
147. See this painted shape --- A compressed mass of sores, Diseased, with
many imaginings --- In which there’s no permanent abiding.
148. This form is worn out, A nest of diseases, very frail, This mass of decay
will break down, For life ends in death. (Roebuck, 2010, p. 31)
146. Why this laughter, why this joy, when the world is constantly burning,
why, when enveloped by darkness, you still do not seek for a light?
147. See this beautiful manikin, a heap of sores that is raised up, sick,
imagined in many ways, which has nothing stable or firm
148. This body is worn out, a nest of disease, perishing, putrid, the body comes
to destruction, for the end of life is in death. (Anandajoti Bhikkhu, 2016,
pp. 143-145)
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6. A Brief Discussion of the Differences between the Pali Original
and the English Translations and How to Understand the
Dhammapda Verses
The Dhammapadaṭṭhakathā (Roebuck, 2010, p. xi-xii), a commentary
on the Dhammapada in Pali, attributed to the greatest commentator of the Pali
canon, the Sri Lankan monk and scholar Buddhaghosa of the 4th or 5th century
CE provides an extensive collection of stories and commentaries to the verses
of the Dhammapada. Some of the more recent translations draw from the
Dhammapadaṭṭhakathā and give brief summaries of the commentarial stories
which explain the context and the intended audience of the individual verses,
for example Roebuck (pp. 113-225). The translation by Anandajoti Bhikkhu of 2016
gives a brief summary of the story for each verse along with the Pali original
followed by the English translation. This arrangement of commentarial material,
but in a more extensive form, is also given by Weragoda Sarada Mahathera
in his translation, along with the Pali original.
Without the aid of some kind of commentary for each verse it is
difficult to understand the intended meaning and the context of the verse.
Without the commentaries or stories behind the individual verses, the verses
seem gathered together loosely on the basis of being more or less on the
same topic as given in the name of the chapter. These explanations in the
form of short narratives are indispensible for English-speaking readers from
non-Buddhist societies who have no familiarity with the traditional stories as
collected in Buddhaghosa’s magisterial commentary. They add depth to the
understanding of the verses and explain the frequent apparent disconnection
between the verses. The Dhammapada is an anthology of the Buddha’s saying
and can be fully understood by knowing the story that underlies them.
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For example, the verse 147 of Chapter 11 (On Old Age) seems to
entreat the listener or reader to consider his own body subject to eventual
decay and death. The commentary on this verse, however, presents a different
intended recipient of the teaching. This isn’ t to deny the wider application of
the lesson in the verse. In the story behind the verse gives the context. A monk
has fallen in love with a beautiful courtesan who has become a follower of the
Buddha. She becomes sick and dies. The Buddha requests that the dead body
of the courtesan be left uncremated for a few days. The Buddha then gathers
together a number of people including the monk who has fallen in love with
the courtesan to view the decaying corpse. Then he speaks the words of the
verse on the transience of the body. Viewing the corpse of his object of
infatuation and hearing the words of the Buddha cure the monk of his infatuation
and gives him great insight into reality. (Roebuck, 2010, p. 163; Anandajoti
Bhikkhu, 2016, p. 144)
The verse begins with the word passa ‘see, look at,’ a second person
singular imperative verb form, and is addressed specifically to the monk. In the
previous verse (146), however, the only finite verb form in the verse, the final
word of the verse in the Pali gavessatha ‘ seek, look for,’ is a second person
plural form. This grammatical difference is not apparent in the English
translations since standard English makes no distinction between singular and
plural for second person pronouns or verb forms. The distinction between
singular and plural is clear in the Pali original. The story behind this verse is
about a group of women who went drunk to hear the Buddha and acted
accordingly until they heard the words of this verse. (Roebuck, 2010, p. 162;
Anandajoti Bhikkhu, 2016, p. 143)
In the last verse of the selection, verse 148, there is again only one
finite verb form, a third person present tense form bhijjati ‘is broken’ In Pali it
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is an active form, not a passive form. Buddhadata’s dictionary gives two English
equivalents: ‘to be broken or destroyed’. (Buddhadatta Mahathera, 1957, p. 199)
The translations above of this verb form are varied, ranging from ‘ breaks to
pieces, breaks off, bound to destruction, disintegrates, is bound to break up,
breaks apart, dissolves, will break down,’ to ‘ comes to destruction. ’ This
variation in the translation of this one single verb form reflects the difficulty of
translating from Pali to English and perhaps reflects on the part of every
translator a certain dissatisfaction with previous translations. The explanation
for this verse is the Buddha’s reminding a 120-year old nun who stumbles and
falls down before him of the inescapable death that awaits everyone. (Roebuck,
2010, p. 163; Anandajoti Bhikkh, 2016, p. 145)
One difficulty in particular in translating these verses is how to convey the
nuances in the Pali original into English. This is basically impossible to do
without a glossing and reference to the Pali original which most translations
don’ t do. Two examples of this are found in verse 147. The second word of
the verse cittakatam is a compound form, composed of citta usually translated
into English as ‘mind’ and katam, a participle form of the verb kar-, karoti ‘to
do, make.’ The compound can be translated literally as ‘made by the mind’ but
has been translated variously in all but one of the translations given above as
‘adorned, dressed-up, beautiful, beautified, painted, decorated.’ Only Cleary
translates it according to a more literal reading as ‘created by mind.’ Buddhadata’s
dictionary gives two translations: ‘adorned; made by the mind’. ( Buddhadatta
Mahathera, 1957, p. 103) The Pali Text Society (PTS) dictionary gives the English
translation as ‘adorned, dressed up’. (Rhys Davids & Stede, 1986, p. 266) This
dictionary and Buddhadata’s both give another possible English equivalent for
citta: the PTS dictionary has ‘ variegated, manifold, beautiful; tasty, sweet,
spiced…’ (Rhys Davids & Stede, 1986, p. 265), that is, an adjective form, and
Buddhadata’s dictionary has also ‘ variegated; manifold; beautiful’ and as a

182

Humanities Journal Vol.24 No.2 (July-December 2017)

noun ‘a painting; picture’. (Buddhadatta Mahathera, 1957, p. 103) Any English
translation cannot help but obliterate these possible nuances of the Pali.
Another example of possible nuanced meanings in the original Pali in
verse 147 is the fourth word of the verse arukāyaṃ, which is a compound
noun: aru ‘sore(s)’ and kāyaṃ ‘heap.’ Another meaning of kāya is ‘body.’
Buddhadata’s dictionary gives three English equivalents: ‘a heap; a collection;
the body’. (Buddhadatta Mahathera, 1957, p. 82) This interplay between ‘heap’
and ‘body’ as possible referents in the Pali kāya is lost in the English translations
above in which the translations give mainly ‘ mass’ or a circumlocution. Only
Raja has ‘body’ (‘…body full of wounds’). Since the verse is focused on the
impermanence of the body, the differing possible meanings of kāya in Pali is
unfortunately not possible in the English translations.

7. Conclusion
With the loosening of the bonds of Christianity, beginning in the 18th
century CE, over the hearts and minds of and ways of thinking of increasing
numbers in the West of educated people and intellectuals, there has arisen
since the 19th century an increasing interest in Eastern philosophies and
religions, not least in Buddhism. However, the Christian background remains
strong in Western languages, including English.
Along with the weakening hold of Christianity, there is a new attraction
which has gained strength in the 20th century and into now the 21st century: an
individualistic consumer ethos, which has through advertising conveyed over all
the public media available gained enormous power over the consciousness
and outlook of Westerners, and increasingly others. This began in the United
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States and became increasingly dominant there in the second half of the 20th
century with the introduction and spread of television as the newest most
powerful media
The 20th century has been labeled the century of the self, of the
consuming self. This self is seen as autonomous and sovereign, imbued with
free will and choice. This immediate gratification of the self, in the here and
now, has come to dominate and even replace other social relationships.
The Western self is a continuation of the Christian, especially Protestant,
view of the soul, an eternal entity, created by God, and destined for either
heaven or hell into eternity. The conceptual reference of the contemporary
consumer self is a continuation of the earlier conception of the soul, but now it
is seen as increasingly independent of all traditional Western religion (i. e.
Christianity in its various forms) and now appears in a new guise, a secular,
non-religious one, dominated by commercial consumerist culture.
Both of these Western conceptions of the sovereign self or soul, that
of Christianity and that of consumerist individualism, have been the backdrop
of the reception and the interpretation of the Buddhist tradition and the Buddhist
textual traditions in the West. The British monk Ven. Sangharakshita in the
introduction to his translation of Dhammapada sees in the Buddhist tradition
an alternative to this ensnarement in the isolated self.
He writes:
This latest translation of the Dhammapada goes forth from
the secluded, peaceful valley where most of the work on it
has been done into a world which is far from peaceful. It
goes forth, in particular, into a Western world increasingly
dominated by the forces of greed, as represented by
consumerism, hatred, as represented by ruthless economic
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competition, and delusion, as represented by a variety of
ideologies from scientism to religious fundamentalism. Thus
it goes forth into a world greatly in need of the qualities of
simplicity, contentment, kindness, gentleness, serenity, and
self-control inculcated by the Buddha in the Dhammapada
… (6).

Appendix: List of Standard Abbreviations
1 first person 2 second person 3 third person
A agent-like argument of canonical transitive verb ABL ablative
ABS absolutive ACC accusative ADJ adjective ADV adverb(ial)
AGR agreement ALL allative ANTIP antipassive APPL applicative
ART article AUX auxiliary BEN benefactive CAUS causative CLF classifier
COM comitative COMP complementizer COMPL completive
COND conditional COP copula CVB converb DAT dative DECL declarative
DEF definite DEM demonstrative DET determiner DIST distal
DISTR distributive DU dual DUR durative ERG ergative EXCL exclusive
F feminine FOC focus FUT future GEN genitive IMP imperative
INCL inclusive IND indicative INDF indefinite INF infinitive INS instrumental
INTR intransitive IPFV imperfective IRR irrealis LOC locative M masculine
N neuter N- non- (e.g. NSG nonsingular, NPST nonpast)
NEG negation, negative NMLZ nominalizer/nominalization NOM nominative
OBJ object OBL oblique P patient-like argument of canonical transitive verb
PASS passive PFV perfective PL plural POSS possessive PRED predicative
PRF perfect PRS present PROG progressive PROH prohibitive
PROX proximal/proximate PST past PTCP participle PURP purposive

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

185

Q question particle/marker QUOT quotative RECP reciprocal REFL reflexive
REL relative RES resultative S single argument of canonical intransitive verb
SBJ subject SBJV ubjunctive SG singular TOP topic TR transitive
VOC vocative
(The Leipzig Glossing Rules 8-10)
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การวิ เคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
ของหนังสือพิ มพ์ภาษาไทยรายวันในทัศนะ
ของนักวิ ชาชีพหนังสือพิ มพ์
วัชระ จิรฐิตกิ าลกิจ
ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่มตี ่อ
สังคมของนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไทยและวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันโดยใช้ระเบียบวิธวี ิจยั เชิงปริมาณ
ได้แก่ 1) การพัฒนาตัวแปรเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่มตี ่ อสังคมโดยการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคม
ของหนังสือพิมพ์ใช้การวิจยั เชิงสารวจกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ไทยจานวน 385 ราย โดย
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณาและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ


บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบของ
ความรับผิดชอบที่มตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันในทัศนะของนักวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์”

นิสติ ระดับมหาบัณฑิต ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อได้ท:่ี vachara_r9@hotmail.com
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ผลวิจยั พบว่าความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์มี 8 องค์ประกอบ
รวม 55 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบด้านความเป็ นวิชาชีพสื่อมวลชน 2) ความ
รับผิดชอบด้านการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมวิชาชีพ 3) ความรับผิดชอบด้านการเป็ นสื่อ
เพื่อสาธารณะ 4) ความรับผิดชอบด้านการวิพากษ์วจิ ารณ์ในประเด็นสาธารณะ 5)
ความรับผิดชอบด้านการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจสื่อมวลชน 6) ความรับผิดชอบด้าน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาธารณะ 7) ความรับผิดชอบด้านการคานึงถึงผลกระทบ
ทีม่ ตี ่อสังคม และ 8) ความรับผิดชอบด้านการปกป้ องผลประโยชน์สาธารณะโดยร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
รายวันได้รอ้ ยละ 63.6
คาสาคัญ: ความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคม; หนังสือพิมพ์ไทย; การวิเคราะห์องค์ประกอบ
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The Analysis of Factor of Thai Daily Newspaper’s Social
Responsibility in the Opinion of Journalists 
Vachara Jirathitikarnkij
Saranthorn Sasithanakornkaew

Abstract
The purposes of this research were to study opinion of journalists
regarding Thai daily newspaper’ s social responsibility and analyze the factors
of social responsibility from Thai journalists’ view. A Quantitative research
design was used into two phases of data collection; 1) Literature review was
to analyze and synthesize newspaper’ s social responsibility variables and 2)
Quantitative research by using survey research, samples were 385 Thai
journalists. Data was analyzed by descriptive statistics and inferential statistics
with explanatory factor analysis.
The research findings were that eight factors of social responsibility
of Thai daily newspaper with 55 variables could account for 63. 6 percent of
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variance in Thai daily newspaper’s social responsibility (63.6%). These included:
1) Responsibility to media profession 2) Responsibility to journalism ethics 3)
Responsibility to be the public media 4) Responsibility to the social criticism in
a public issue 5) Responsibility to media duties 6) Responsibility to strengthen the
public 7) Responsibility to recognize its media’ s impact on society and 8)
Responsibility to protect public interests.
Keywords: Social responsibility; Thai daily newspaper; Factor analysis
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1. บทนา
ยุ ค สมัย ของ “หนั ง สือ พิม พ์ ” มีจุ ด เริ่ม ต้ น ช่ วงคริสต์ ศตวรรษที่ 16 ซึ่ง
หนังสือพิมพ์ต้องดิ้นรนอย่างหนักเนื่องจากการต้องตกเป็ นเครื่องมือของชนชัน้ สูง
โดยในช่วงเวลานี้หนังสือพิมพ์ต้องทาหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่อเนื้อหาและอยู่ในความดูแล
ของรัฐอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ต่อมาช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 การควบคุมเริม่ ผ่อนคลาย
เมื่อสังคมได้กา้ วเข้าสูห่ ลักเสรีนิยมอย่างเต็มตัวแต่ว่าการทางานบนหลักการดังกล่าว
หนังสือพิมพ์กลับตกเป็ นเป้ าหมายของการวิพากษ์วจิ ารณ์เนื่องจากความล้มเหลวของ
ตลาดเสรีได้ทาให้การทาหน้าทีส่ ่อื มวลชนของหนังสือพิมพ์นนั ้ ขาดความรับผิดชอบทีม่ ี
ต่อสาธารณะไป เมื่อก้าวเข้าสูย่ ุคใหม่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เหล่าบรรณาธิการจึงเริม่
ตระหนักถึงข้อตาหนิทผ่ี ่านมามากขึน้ และเงื่อนไขของสังคมในช่วงนี้กต็ อ้ งการสือ่ มวลชน
รูปแบบใหม่ ดังนัน้ ด้วยความตระหนักจึงนามาสู่การเริม่ ต้นทีจ่ ะปรับปรุงการทางาน
ของนักหนังสือพิมพ์ให้มมี าตรฐานบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมตราบจน
ปั จจุบนั (Siebert, Peterson & Schramm, 1969)
สาหรับหนังสือพิมพ์ไทยก็ได้รบั อิทธิพลทางความคิดดังกล่าว กล่าวคือการ
ทาหน้าทีส่ อ่ื มวลชนในสังคมไทยนัน้ ต้องดาเนินไปในรูปแบบเดียวกันกับสังคมตะวันตก
โดยการทาพันธกิจบนพื้นฐานของข้อบังคับทีว่ ่าด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพทีจ่ ะคอยเป็ นกรอบและแนวทางในการทาหน้าทีส่ ่อื เสมอซึง่ จะเป็ นตัวสะท้อน
ให้เห็นว่าหนังสือพิมพ์มกี ารใช้เสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ถึงกระนัน้
การนาข้อบังคับหลักจรรยาบรรณพืน้ ฐานดังกล่าวไปใช้ในทางปฏิบตั กิ ลับพบปั ญหา
หลายประการจนเป็ นเหตุให้การทาหน้าทีส่ ่อื ของนักหนังสือพิมพ์ไทยขาดมาตรฐาน
มีความคลาดเคลื่อนและเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันจนส่งผลกระทบต่อสังคม โดยสามารถ
สรุปสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อความชัดเจนของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์
ไทยได้ใน 3 ประเด็น คือ
1. ปั ญหาทีเ่ กิดจากการมีสถาบันหนังสือพิมพ์ทงั ้ ในรูปแบบสถานประกอบการ
มูลนิธิ สมาคม สมาพันธ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับนักหนังสือพิมพ์มากเกินไปจนทาให้แนวทาง
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ในการทาหน้าทีส่ ่อื อย่างมีความรับผิดชอบของนักหนังสือพิมพ์ไม่มคี วามชัดเจนและ
ขาดความเป็ นเอกภาพ (มาลี บุญศิรพิ นั ธ์, 2548)
2. การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ส่อื ของหนังสือพิมพ์ไทยส่วนใหญ่
มักมุ่งประเด็นการนาข้อบังคับทางจริยธรรมวิชาชีพไปประยุกต์ใช้เป็ นรายกรณีและ
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการประยุกต์ใช้ขอ้ บังคับดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงแบบแผน
โครงสร้างภาพรวมและความเป็ นมาตรฐานของจริยธรรมในเรื่องความรับผิดชอบทีม่ ี
ต่อสังคมอย่างเป็ นหนึ่งเดียวกัน
3. ขาดการบูรณาการผลการศึกษาเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่มตี ่ อสังคม
ของหนังสือพิมพ์ไทยร่วมกัน โดยทัวไปมั
่ กเป็ นการศึกษาแบบซ้าไปมาจนทาให้เกิด
คาถามว่าแท้ท่จี ริงแล้วความรับผิดชอบต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ท่ี เป็ นกรอบและ
แนวทางการปฏิบตั หิ น้าทีส่ ่อื มวลชนของนักหนังสือพิมพ์ในสังคมไทยนัน้ ควรประกอบ
ด้วยมาตรฐานอะไรบ้าง
จากมูลเหตุขา้ งต้น ผูว้ จิ ยั จึงต้องการพัฒนาความรู้ภาพรวมเกีย่ วกับความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ไทยโดยการศึกษาทัศนะนักวิชาชีพและ
วิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์จากทัศนะ
ดังกล่าว ซึง่ ผลการศึกษาจะนาไปสู่การสร้างแบบแผนและโครงสร้างของความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคมที่มีความชัดเจนซึ่งจะนาไปสู่ การกาหนดมาตรฐานในการทางานของ
นักหนังสือพิมพ์ทต่ี อ้ งควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาทัศนะเกีย่ วกับความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์
ภาษาไทยรายวันของนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไทย
2. เพื่ อ วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของความรับ ผิ ด ชอบที่มีต่ อ สัง คมของ
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน
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3. สมมติ ฐานการวิ จยั
ตัวแปรทีน่ ามาศึกษาซึง่ ได้จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกี่ย วข้อ งสามารถจัด เข้า องค์ป ระกอบของความรับ ผิด ชอบที่มีต่ อ สัง คมของ
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันได้

4. ขอบเขตการวิ จยั
1. มุ่ งศึกษาทัศนะของนั กหนั งสือพิมพ์ไทยซึ่งเป็ นพนั กงานในองค์กร
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันส่วนกลางเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่มตี ่อสังคมของ
หนังสือพิมพ์
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและจากทัศนะของนักหนังสือพิมพ์ไทยเท่านัน้
3. เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 11 มกราคม-31 กรกฎาคม พ.ศ.2559

5. ประโยชน์ที่ได้รบั
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับแบบแผนและโครงสร้างของความรับผิดชอบทีม่ ี
ต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ไทยทีม่ มี าตรฐานซึง่ จะนาไปสู่การพัฒนาเป็ นองค์ความรู้
ของวงการวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไทยในภาพรวม
2. แบบแผนและโครงสร้างของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์
ไทยทีม่ คี วามชัดเจนจะนาไปสู่การสร้างมาตรฐานในการทางานของหนังสือพิมพ์ไทย
ทีต่ อ้ งมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป
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6. การทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎีความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคม
รากฐานทฤษฎีมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดกลุ่มบรรณาธิการและสานักพิมพ์
ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่ตระหนักว่าการทางานของหนังสือพิมพ์ในช่วงนัน้
ต้องมีการเปลีย่ นแปลงด้วยการมีความรับผิดชอบ ซึง่ ทฤษฎีความรับผิดชอบที่มตี ่อ
สังคมของสือ่ มวลชนนี้จะอยู่บนพืน้ ฐานการปรับปรุงทฤษฎีเสรีนิยมเดิม (Libertarianism)
ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยเปลีย่ นมุมมองจากแนวคิดเสรีภาพในเชิงลบ (negative
freedom) มาสู่เสรีภาพเชิงบวก (positive freedom) หรือ “เสรีภาพเพื่อ” (freedom
for) ทีจ่ ะนาไปสูก่ ารบรรลุเป้ าหมายทีพ่ งึ ปรารถนาของสังคม ด้วยเหตุน้ี ทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงแนวคิดเสรีนิยมไปสู่ “ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมของสือ่ มวลชน” บน
พื้นฐานสมมติฐานที่ว่า “เสรีภาพ” ต้องควบคู่ไปกับ “พันธกิจ” และ “หนังสือพิมพ์”
ต้องมีพนั ธกิจที่ต้องรับผิดชอบ โดยทฤษฎีความรับผิดชอบที่มตี ่อสังคมได้กาหนด
“มาตรฐาน” การทางานของนักหนังสือพิมพ์ทจ่ี าเป็ นไว้และได้เรียกร้องให้นักวิชาชีพ
สนองต่อมาตรฐานทีไ่ ด้กาหนดขึน้ ไว้ดงั กล่าวด้วย (Siebert et al., 1969, pp. 87-94)
ตัวแปรที่ปรากฏในทฤษฎีน้ีจะถูกนามาเป็ นกรอบตัวแปรในเบื้องต้นของ
การวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
รายวันต่อไป
2. บทบาทหน้าทีแ่ ละพันธกิจของหนังสือพิมพ์
ระหว่าง ค.ศ.1940-1950 หนึ่งในนักทฤษฎีด้านสังคมทีม่ อี ทิ ธิพล คือ เมอร์ตนั
พยายามออกแบบทฤษฎีระดับกลาง (middle-range theory) โดยการเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎีสงั คมขนาดใหญ่ (grand social theories) กับทฤษฎีระดับเล็ก (micro theories)
เพื่ออธิบายพฤติกรรมต่ างๆ ทางสังคมอย่ างมีขอบเขตและมีผลการวิจ ัยรองรับ
(Merton, 1968 cited in Barran & Davis, 2009, pp. 167-168) เขาเชื่อว่าอนาคตของ
สังคมศาสตร์ตอ้ งอยู่บนพืน้ ฐานของการสร้างและรวบรวมหลักฐานทีเ่ ป็ นสากลเหล่านี้
จนกระทัง่ ค.ศ.1949 จึงได้เสนอแนวคิดทีเ่ รียกว่า “กระบวนทัศน์การวิเคราะห์หน้าที่”
โดยหนึ่งในคุณลักษณะสาคัญของ “การวิเคราะห์หน้าที่” คือ “ความเป็ นกลางทาง
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คุณค่า” (value-neutrality) ของผู้ศกึ ษาโดยการไม่ตดั สินกิจกรรมใดๆ ของสังคมว่า
“ดี” หรือ “เลว” และนักหน้าทีน่ ิยมควรศึกษาทัง้ “การทาหน้าที”่ (functions) และ “การ
ทาหน้าที่อนั ตราย” (dysfunctions) ของสื่อมวลชนบนพืน้ ฐานของการวิจยั ควบคู่กนั
รวมถึง “การทาหน้าทีเ่ ปิ ดเผย” (manifest functions) ทีเ่ ป็ นไปอย่างตัง้ ใจและสามารถ
สังเกตได้ เช่น การรายงานข่าวสาร การเสนอความคิดเห็น การให้สาระบันเทิงและการ
เป็ นสื่อกลางโฆษณาสินค้ารวมถึง “การทาหน้าทีซ่ ่อนเร้น” (latent functions) ซึง่ เป็ น
ผลโดยอ้อมไม่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนหรือเกิดขึน้ โดยไม่ได้ตงั ้ ใจจากการทาหน้าที่
เปิ ดเผยด้วย
จากทีม่ าของแนวคิดนี้ ไรท์ (Wright, 1959) และซีเบอร์ทและคณะ (Siebert
et al., 1969) จึงได้กาหนดและรวบรวมบทบาทหน้าทีท่ ส่ี าคัญของสือ่ มวลชนเพื่อเป็ น
มาตรฐานให้นกั หนังสือพิมพ์ตอ้ งกระทาต่อสังคมสังคม
สรุปว่าบทบาทหน้าที่และพันธกิจของหนังสือพิมพ์ คือ “มาตรฐาน” ที่ถูก
ก าหนดไว้ตามหลักของการมีความรับผิดชอบต่ อสังคม โดยตัวแปรที่ปรากฏใน
แนวคิดนี้ ผู้วจิ ยั จะนาไปใช้วเิ คราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคม
ของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันต่อไป
3. จริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์
กลุ่มนักวิชาการและนักหนังสือพิมพ์อาวุโสของไทยระบุว่า “จริยธรรม” เป็ น
คาที่มาจาก “ธรรมจริยา” ซึ่งเป็ นคาศัพท์ท่เี จ้าพระยาธรรมศักดิมนตรี
ได้บญ
ั ญัตขิ น้ึ
์
โดยให้หมายถึงการกระทาเกีย่ วกับสิง่ ทีด่ หี รือเป็ นคุณความดีทค่ี วรประพฤติปฏิบตั ิ
จนกระทังต่
่ อมาจึงได้มกี ารบัญญัติคาว่า “จรรยาบรรณ” ไว้เพื่อใช้ในภายหลังโดย
หมายถึงการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างรับผิดชอบในแต่ละวิชาชีพซึง่ บุคคลในแต่ละวิชาชีพ
ควรที่จะยึดถือเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ” นี้
ไม่ ได้ มีสถานะหรือมีบทลงโทษเช่ นเดียวกับกฎหมายแต่ ทว่ ามีสถานะที่สูงกว่ า
กล่าวคือ หากนักวิชาชีพมีการฝ่ าฝื นข้อบังคับทางจริยธรรมทีไ่ ด้ให้ไว้แก่สงั คมเมื่อใด
หนังสือพิมพ์กจ็ ะถูกลงโทษจากสังคมเมื่อนัน้ โดยการเสื่อมศรัทธาและขาดความเชื่อถือ
เนื่องจากนักหนังสือพิมพ์ได้กระทาการทีเ่ ป็ นการละเมิดต่อพันธะสัญญาทีไ่ ด้ให้ไว้แก่
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สังคม (สุภา ศิรมิ านนท์, 2530, น. 12-14; นิยดา พุทธวงศ์, 2534, น. 11; พิศษิ ฐ์ ชวาลาธวัช,
2540, น. 307; ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)
สาหรับ “จรรยาบรรณวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไทย” พบว่า มีสถาบันหนังสือพิมพ์
ทัง้ ในรูปแบบสถานประกอบการ มูลนิธิ สมาคมและสมาพันธ์รวมทัง้ สิน้ 17 แห่ง (มาลี
บุญศิรพิ นั ธ์, 2548, น. 168-169) โดยมีการระบุ “จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์” ไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเพื่อสร้างมาตรฐานและเป็ นกรอบในการปฏิบตั หิ น้าทีส่ อ่ื ตามพันธกิจ
อย่างรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมของนักหนังสือพิมพ์ไทย ซึง่ ตัวแปรเกีย่ วกับ
จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์น้ีจะถูกนามาใช้เป็ นกรอบตัวแปรเบือ้ งต้นของการวิเคราะห์
องค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวั น
ต่อไป
จากการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถ
สรุปกรอบตัวแปรของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน
สาหรับนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้จานวนรวมทัง้ สิน้ 55 ตัวแปร

7. วิ ธีการวิ จยั
วิธกี ารวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณโดยมีกระบวนการวิจยั 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การพัฒนาตัวแปรเกีย่ วกับความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมโดยการทบทวน
วรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคม
ของหนังสือพิมพ์
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์
ใช้การวิจยั เชิงปริมาณเป็ นวิธกี ารวิจยั หลัก โดยการวิจยั เชิงสารวจทัศนะนักหนังสือพิมพ์
ทีส่ งั กัดองค์กรหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันส่วนกลางโดยไม่จากัดองค์กรหนังสือพิมพ์
จากการทีน่ ักหนังสือพิมพ์ไทยมีลกั ษณะเป็ นประชากรไม่จากัด (infinite population)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงใช้สตู รของคอแครน (Cochran, 1977) ในการคานวนเพื่อกาหนดขนาด
ตัวอย่างทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่น้อยกว่า 5% ทาให้
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ได้จ านวนกลุ่ มตัวอย่างจานวนทัง้ สิ้น 384 คนและเก็บข้อมูลโดยอิงความสะดวก
(convenience sampling) ผูว้ จิ ยั ทาหนังสืออย่างเป็ นทางการไปยังองค์กรหนังสือพิมพ์ไทย
เพื่อขอความร่วมมือและผูว้ จิ ยั เป็ นผูแ้ จกจ่ายและติดตามเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
สาหรับเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม 2 ส่วน ประกอบด้วย 1)
ข้อคาถามทัวไปเกี
่
ย่ วกับภูมหิ ลัง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา องค์กรหนังสือพิมพ์ท่ี
สังกัด ตาแหน่งงานและประสบการณ์ทงั ้ หมดในวิชาชีพเป็ นรายการเลือกตอบ จานวน 6
ข้อ 2) ทัศนะเกีย่ วกับความรับผิดชอบที่มตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน
จานวน 55 ข้อ เป็ นมาตรวัดประเมินค่าตัง้ แต่ 1-5 (Rating scale) และกาหนดเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลีย่ 5 ระดับ (Cooper & Schindler, 1998) คือ 1) 1.00–1.80
= ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญต่อการเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าที่
สื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 2) 1.81–2.60 = ไม่เห็นด้วยว่าเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญ
ต่อการเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีส่ ่อื อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 3) 2.61–
3.40 = ไม่แน่ ใจว่าเป็ นตัวแปรที่สาคัญต่อการเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ส่อื
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 4) 3.41–4.20 = เห็นด้วยว่าเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญต่อ
การเป็ นแนวทางในการปฏิบ ัติหน้ าที่ส่อื อย่ างมีความรับผิดชอบต่ อสังคมและ 5)
4.21–5.00 = เห็นด้วยอย่างยิง่ ว่าเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญต่อการเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
หน้าทีส่ อ่ื อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การทดสอบหาความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้โดยการปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
ระเบียบวิธวี จิ ยั 2) การทดสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุ ประสงค์
(IOC) โดยพิจารณาข้อความทีม่ คี ่าดัชนีตงั ้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป (ศิรชิ ยั กาญจนวาสี, 2544)
ผ่านการพิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 คน ประกอบด้วย นักวิชาการ จานวน 2 คนและ
นักหนังสือพิมพ์ จานวน 1 คน 3) การทดสอบหาความเชื่อมันก่
่ อนเก็บข้อมูลจริงโดย
การศึกษาก่อนกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียง จานวน 30 ชุด ด้วยสัมประสิทธิอ์ ลั ฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) พบว่า ความเชื่อมันของเครื
่
่องมือมี
ค่าเท่ากับ 0.941 และ 4) ทดสอบความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
เพื่อพิจารณาว่าตัวแปรความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์มคี วามสัมพันธ์
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กันจนสามารถสังเคราะห์ร่วมกันเป็ นตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเพียงตัวเดียวได้หรือไม่
พบว่า ตัวแปรทัง้ หมดมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (r) ระหว่าง 0.834-0.084 ซึ่งต่ า
กว่า 0.900 ดังนัน้ จึงพิจารณาไม่สงั เคราะห์รวมตัวแปรและนาตัวแปรทัง้ หมดไป
วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) สถิตเิ ชิงพรรณนาเพื่อ
วิเคราะห์ตวั แปรภูมหิ ลังและทัศนะเกีย่ วกับความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์
ไทย 2) สถิติเชิงอ้างอิงเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคม
ของหนังสือพิมพ์ไทยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจและสกัดองค์ประกอบ
ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและหมุนแกนแบบวาริแมกซ์โดยเลือกองค์ประกอบ
ที่มคี ่าไอเกน (eigenvalues) ตัง้ แต่ 1 ขึน้ ไปและกาหนดค่าน้ าหนักปั จจัยตัง้ แต่ 0.4
ขึน้ ไปในการเลือกตัวแปรขององค์ประกอบ

8. ผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของชุดตัวแปร พบว่า ค่า Kaiser-MeyerOlkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มีค่าเท่ากับ .947 หมายความว่าตัวแปร
ชุดนี้สามารถนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ระดับดีมาก (Hair, Black, Babin, Anderson
& Tatham, 2006, p. 114) สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่า Bartlett’s test of Sphericity
ยืนยันว่าตัวแปรชุดนี้มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .05 (p =
0.00) ดังนัน้ จึงสามารถนาตัวแปรชุดนี้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
พบว่า ตัวแปรความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวัน จานวน
55 ตัวแปรมีค่าความร่วมกัน (communalities) ระหว่าง 0.817-0.465 หมายความว่า
ตัวแปรชุดนี้มแี นวโน้มทีจ่ ะจับกลุ่มอยู่ในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่ อสังคมของ
หนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันเมื่อหมุนแกนแบบวาริแมกซ์ (varimax) พบว่า ความ
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รับผิดชอบที่มีต่ อสังคมของหนั งสือพิมพ์ มีค่ าไอเกนตัง้ แต่ 1 ขึ้นไป จ านวน 8
องค์ประกอบ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ระหว่าง 20.134-3.255
และร่วมกันอธิบายความแปรปรวนทัง้ หมดได้รอ้ ยละ 63.630 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
แสดงองค์ประกอบของความรับผิดชอบทีม่ ีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
รายวัน เมือ่ หมุนแกนแบบวาริแมกซ์
องค์ประกอบที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ผลรวมกาลังสองของน้าหนักองค์ประกอบ
ที่ได้จากการหมุนแกน
Total
% of Variance Cumulative %
11.074
20.134
20.134
6.718
12.214
32.348
3.899
7.090
39.438
3.143
5.715
45.152
2.964
5.388
50.541
2.829
5.143
55.684
2.596
4.720
60.405
1.774
3.225
63.630

4. ผลการจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและการตัง้ ชื่อองค์ประกอบ พบว่า
สามารถจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบได้ครบทัง้ 55 ตัวแปรโดยมีค่าน้าหนักปั จจัยระหว่าง
0.410-0.863 และองค์ประกอบถูกตัง้ ชื่อให้สอดคล้องกับชุดตัวแปรในองค์ประกอบได้
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ผลการจัดตัวแปรเข้าองค์ประกอบและการตัง้ ชือ่ องค์ประกอบ
องค์ประกอบ

ตัวแปร

1. ความรับผิดชอบ
ที่ม ีต่ อสังคมด้ าน
ความเป็ นวิชาชีพ
สื่อมวลชน

1. พยายามเรียนรูร้ ะเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ ของสังคม
เพื่อเข้าร่วมงานสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ไม่รบั สิง่ ของเล็กๆ น้ อยๆ ในการทาข่าวและ
สินบนจากแหล่งข่าว
3. ไม่ลงภาพทีบ่ ุคคลในข่าวได้รบั ความคุม้ ครองทาง
กฎหมาย เช่น เด็ก สตรีและผูต้ อ้ งหาในคดีต่างๆ
4. พึงเคารพความคิดเห็นและการวิพากษ์วจิ ารณ์
ของผูอ้ ่นื ซึง่ ไม่ตรงกับความคิดเห็นของตนเอง
5. เจ้าของหนังสือพิมพ์ต้องได้รบั ความเชื่อถือ
จากมวลชน
6. พึงละเว้นการแสดงความเห็นชวนเชื่อ เว้นแต่
การกระทานัน้ เป็ นประโยชน์สูงสุดของชาติ
7. การโฆษณาสินค้าหรือบริการต้องให้ข่าวสาร
ที่ถู กต้อง ไม่โอ้อวดเกินความจริง อยู่ภายใน
ขอบเขตของศีลธรรมและวัฒนธรรมโดยไม่เป็ น
ภัยแก่สงั คมและพึงละเว้นการโฆษณาสินค้าหรือ
บริ ก ารที่ เ ป็ นการหลอกลวงซึ่ ง ไม่ ช อบด้ ว ย
กฎหมายไม่วา่ จะกระทาด้วยรูปแบบใดๆ
8. ข่าวหรือภาพใดๆ ต้องไม่ล่วงละเมิดศักดิศ์ รี
ความเป็ นมนุ ษย์หรือซ้ าเติมบุคคล องค์กรหรือ
สถาบันทีต่ กเป็ นข่าว
9. ไม่เสนอข่าวและภาพที่ท าให้ประชาชนเสีย
ขวัญ เกิดการแตกแยกกระทบกระเทือนความ
มัน่ คงแห่ งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และ
สัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างประเทศ

น้าหนัก
ปัจจัย
0.863
0.838
0.817
0.804
0.783
0.782
0.755

0.729

0.673
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องค์ประกอบ

ตัวแปร

1. ความรับผิดชอบ
ที่ม ีต่ อสังคมด้ าน
ความเป็ นวิชาชีพ
สื่อมวลชน

10. พึงละเว้นการรับอภิสทิ ธิ ์หรือตาแหน่งใดๆ ที่
อาจจะขัดต่อการปฏิบตั หิ น้าทีส่ ่อื เพื่อให้ประชาชน
สามารถได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน
11. ควรเป็ นอิ ส ระและควบคุ ม กัน เองภายใต้
กฎหมายและสถาบันทีไ่ ด้จดั ตัง้ ขึน้
12. รับรูแ้ ละเข้าใจในบทบาทและพันธกิจสื่อตาม
ปรัชญาความรับผิดชอบต่อสังคม
13. มีความมั ่นคงทางการเงินพอที่จะเป็ นอิสระ
จากแรงกดดันต่างๆ
14. ไม่สอดแทรกความคิดเห็นลงในข่าวรวมถึง
การเสนอข่าวหรือความคิดเห็นกับประกาศโฆษณา
ต้องแยกออกจากกัน
15. ให้ความเคารพต่อสิทธิของบุ คคล องค์กร
และสถาบันอื่นตามกฎหมายโดยไม่ละเมิดสิทธิ
เว้นแต่จะเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับประโยชน์สาธารณะ
16. สนับสนุนระบบเศรษฐกิจโดยเป็ นสื่อกลางให้
ผูซ้ อ้ื และผูข้ ายได้พบกันผ่านโฆษณา
17. ส่งเสริมและรักษาไว้ซ่งึ เสรีภาพในการเสนอ
ข่าวและความคิดเห็นที่มคี วามรับผิดชอบต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยภ์ ายใต้ขอบเขตกฎหมาย
และจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ์
18. ไม่เสนอข่าวลือหรือภาพไร้สาระที่ชวนเชื่อ
หรือมีเจตนาให้หลงเชื่องมงาย

น้าหนัก
ปัจจัย
0.650

0.618
0.610
0.608
0.553

0.547

0.528
0.483

0.410
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องค์ประกอบ

ตัวแปร

2. ความรับผิดชอบ
ที่ม ีต่ อสังคมด้าน
การปฏิ บ ั ติ ต าม
จริยธรรมวิชาชีพ

19. พึงปฏิบตั ติ ่อบุคคล องค์กรหรือสถาบันด้วย
ความสุภาพและมีเกียรติเสมอกันโดยไม่คานึงถึง
ฐานะความมั ่นคงของสังคม
20. ข่าวต้องเป็ นความจริงตามข้อเท็จจริงทีป่ ราศจาก
การเติมเสริมแต่ง
21. การได้มาซึ่งข่าว ภาพหรือข้อมูลอื่นใดต้อง
ใช้วธิ กี ารทีส่ ภุ าพและซื่อสัตย์
22. หากปรากฏข่าวใดคลาดเคลื่อนหรือเกินจาก
ความเป็ นจริงต้องรีบแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเร็ว
โดยไม่ตอ้ งมีผรู้ อ้ งเรียน
23. เคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รบั มอบหมาย
จากการปฏิบตั หิ น้าที่ในวิชาชีพ
24. การนาเสนอข่าว ภาพและความคิดเห็นต้อง
เป็ นไปอย่างสุจริตและเป็ นกลางปราศจากอามิส
สินจ้างใดหรือมุง่ หวังในประโยชน์สว่ นตน
25. ภาษาในข่าว ภาพและความคิดเห็นต้องสุภาพ
ปราศจากการหยาบโลน เหยียดหยาม กระทบ
กระเทียบเปรียบเปรย เสียดสีหรือส่อไปในทาง
ดังกล่าว
26. ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่โดยถือสาธารณประโยชน์
เป็ นสาคัญโดยไม่อวดอ้างหรือใช้ตาแหน่ งหน้ าที่
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตนหรือหมู่ คณะ
โดยมิชอบ
27. เสริมสร้างสวัสดิภาพ ส่งเสริมสวัสดิการและ
สนับสนุ นสิทธิอนั ชอบธรรมของนักหนังสือพิมพ์
ให้ม ีบทบาทสร้ างสรรค์ ค วามสมบู ร ณ์ พู น สุ ข
ความเป็ นธรรมและสันติสุขในสังคม

203
น้าหนัก
ปัจจัย
0.769

0.753
0.716
0.708

0.681
0.600

0.600

0.572

0.564
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ตัวแปร

2. ความรับผิ ด ชอบ
ที่ม ีต่ อสังคมด้ าน
การปฏิ บ ั ติ ต าม
จริยธรรมวิชาชีพ

28. ต้องประพฤติตนให้มเี กียรติและศักดิ ์ศรีตาม
หลักเกณฑ์ของจริยธรรมและบรรทัดฐานวิชาชีพ
โดยไม่ กระท าการใดที่บ ัน่ ทอนเกี ยรติ คุ ณ ใน
วิชาชีพหรือความสามัคคีเพื่อนร่วมอาชีพ
29. ร่วมมือกับองค์กรและนักหนังสือ พิม พ์ ใ น
นานาประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
กัน รวมทัง้ ผดุงมิตรภาพและสันติภาพของโลก
30. เป็ นภาพตัวแทนของทุ กกลุ่ มในสังคมโดย
นาเสนอภาพกลุ่มต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
31. ชี้นา ปลุกจิตสานึกที่ควรมีและโน้มน้าวสังคม
โดยให้ข้อ เท็จจริงและเสนอแนะแนวทางการ
เปลีย่ นแปลงสังคมให้เป็ นไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง
32. เข้มงวดและไม่อนุญาตให้มโี ฆษณาแฝงหรือ
เลียนแบบในข่าวหรือบทความสารคดี
33. นาเสนอสาระ ความรูแ้ ละข่าวสารประจาวัน
อย่างสมบูรณ์ ทันต่อเวลาและเข้าถึงผูร้ บั สารใน
วงกว้างทีส่ ดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
34. ปกป้ องสาธารณะจากการโฆษณาชวนเชื่อ
ต่างๆ
35. เป็ นเสียงตัวแทนของประชาชน
36. สอดส่องดูแลความเป็ นไปในสังคมเพื่อน า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมารายงานให้ประชาชนได้ร บั
ทราบ
37. ให้การศึกษาทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้
ทางสังคมหรือทางวัฒนธรรม
38. วิพากษ์วจิ ารณ์ขอ้ มูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณ
ของตนผ่านการเป็ นผูด้ าเนินการอภิปรายสาธารณะ

3. ความรับผิ ด ชอบ
ที่ม ีต่ อสังคมด้ าน
การเป็ นสื่ อ เพื่ อ
สาธารณะ

4. ความรับผิ ด ชอบ
ที่ม ีต่ อสังคมด้ าน
การวิพากษ์วจิ ารณ์
ในประเด็นสาธารณะ

น้าหนัก
ปัจจัย
0.540

0.434

0.819
0.813

0.688
0.631

0.583
0.511
0.752

0.717
0.685
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ตัวแปร

5. ความรับผิด ชอบ
ที่ม ีต่ อสังคมด้าน
การปฏิ บ ั ติ ง าน
ต า ม พั น ธ กิ จ
สื่อมวลชน

39. ต้องมีพนั ธกิจที่ดแี ละพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อ
สังคม
40. การที่สาธารณะมีสิทธิกดดันหรือเข้ามามี
ส่ ว นร่ วมกับการปฏิ บ ัติ หน้ าที่ ส่ือเพื่อปกป้ อง
ผลประโยชน์สว่ นรวม
41. ให้ความบันเทิงและการผ่อนคลายจากการ
อ่านหนังสือพิมพ์แก่สงั คม
42. ช่วยให้ประชาชนมองเห็นความเชื่อมโยงใน
ส่วนต่ างๆ ของสังคมอย่างเป็ นองค์รวมทัง้ ใน
เรื่องทีเ่ ป็ นผลดีและผลเสีย
43. สนับสนุ นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย
โดยน าเสนอข่าว อภิปรายและโต้แย้งในเรื่อ ง
กิจกรรมสาธารณะ
44. ให้แรงบันดาลใจแก่ ผู้อ่ านจากข้อ เท็จจริง
ต่างๆ ทีไ่ ด้นาเสนอ
45. เป็ นเวทีในการแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ต่ างๆ ที่น่ าสนใจและประชาชนมี สิท ธิท่ี จ ะใช้
หนังสือพิมพ์ในการแสดงความเห็น
46. สร้างความมั ่นคงให้แก่ชาติ
47. ตีความข่าวอย่างมีเหตุ ผลให้เข้าใจได้ง่าย
เพื่อให้ผอู้ ่านสามารถนามาวินิจฉัยแนวโน้ มของ
เหตุการณ์เหล่านัน้ ได้
48. เป็ นผู้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ ประชาชน
โดยให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิทางการเมือง แจ้ง
ข่าวในประเด็นสาธารณะ อานวยความสะดวกต่อ
การตัดสินใจอย่างเป็ นประชาธิปไตยและส่งเสริม
การอภิ ป รายเพื่ อ ก่ อ ตั ว ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน

6. ความรับผิด ชอบ
ที่ม ีต่ อสังคมด้าน
การสร้ า งความ
เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ แ ก่
สาธารณะ

205
น้าหนัก
ปัจจัย
0.707
0.658

0.591
0.518

0.462

0.442
0.786

0.734
0.566

0.511
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7. ความรับผิด ชอบ
ที่ม ีต่ อสังคมด้าน
ก า ร ค า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่ม ีต่ อ
สังคม

8. ความรับผิด ชอบ
ที่ม ีต่ อสังคมด้าน
ก า ร ป ก ป้ อ ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
สาธารณะ
8 องค์ประกอบ

ตัวแปร

น้าหนัก
ปัจจัย
0.513

49. ละเว้นการเสนอข่าวหรือภาพที่เป็ นภัยแก่
สุขภาพ อาจนาไปสู่อาชญากรรมหรือความรุนแรง
ละเมิด ต่ อ ชนกลุ่ ม น้ อ ยหรือ ขัด ต่ อ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยไม่
คานึงถึงความรูส้ กึ ของสาธารณชนอย่างถีถ่ ้วน
50. ให้ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายโดยเปิ ดโอกาส
0.479
ให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาแสดงข้อเท็จจริงและนาเสนอ
มุมมองขัดแย้งทัง้ หมดเพื่อเป็ นหลักประกันเสียง
ทีห่ ลากหลายในสังคม
51. หลีกเลี่ยงการน าเสนอข่ าวหรือ การแสดง
0.478
ความคิดเห็นอย่างลาเอียงหรือมีอคติจนเป็ นเหตุ
ให้ขา่ วนัน้ คลาดเคลื่อนหรือเกินจากความเป็ นจริง
52. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่า วและ
0.477
รักษาไว้ซ่งึ ความลับของแหล่งข่าวโดยไม่เปิ ดเผย
ความลับไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
53. เมื่อคัดลอกข้อความใดต้องบอกแหล่ งที่มา
0.427
ของข้อความนัน้ เว้นแต่ จะมีเหตุอ ันควรปกปิ ด
เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของแหล่งข่าว
54. ทาหน้าที่รายงานข่าวเชิงสืบสวนโดยตรวจสอบ
0.571
การทางานของรัฐ สอดส่องกลุ่มอานาจรัฐ ค้นหา
การกระทาผิดและเปิ ดโปงความผิดพลาดในการ
ทางานของรัฐแม้วา่ มาจากการเลือกตัง้ ก็ตาม
55. รับผิดชอบ สนับสนุ นและถ่ายทอดบรรทัดฐาน
0.468
ค่านิยมและคุณค่าที่เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
55 ตัวแปร
0.410-0.863
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9. การอภิ ปรายผล
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ พบว่า ตัวแปรทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด 55
ตัวแปร สามารถจัดเป็ นองค์ประกอบของความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์ได้
8 องค์ประกอบซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทัง้ หมดได้ร้ อยละ
63.630 และตัวแปรมีค่าน้าหนักปั จจัยระหว่าง 0.410-0.863 หมายความว่าตัวแปรทุก
ตัวในกลุ่มนี้ซง่ึ มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องรองรับสามารถใช้ศกึ ษาความ
รับผิดชอบที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ไทยได้และสามารถอภิปรายผลการวิจ ัย
ตามลาดับขององค์ประกอบได้ ดังนี้
1. ความรับผิดชอบด้านความเป็ นวิชาชีพสื่อมวลชน เนื่องจากการปฏิบตั ิ
พันธกิจของนั กหนั งสือพิมพ์สามารถส่ งผลกระทบต่ อสังคมได้ ซึ่งการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงใดนัน้ จะขึน้ อยู่กบั มุมมองแบบปั จเจกชนของนักหนังสือพิมพ์เป็ นสาคัญ
ดังนัน้ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่นี ักหนังสือพิมพ์อาจมีอคติส่วนตัวเข้ามาปะปนจนทาให้
ความถูกต้องของเหตุการณ์ทถ่ี ูกนาเสนอเบีย่ งเบนไปจนอาจส่งผลกระทบต่อสังคมใน
เชิงลบได้ ด้วยเหตุน้ี “ความเป็ นวิชาชีพ” จึงเข้ามามีบทบาทสาคัญเพื่อเป็ นกรอบและ
แนวทางช่วยควบคุมให้นกั หนังสือพิมพ์ปฏิบตั หิ น้าทีส่ อ่ื อย่างรับผิดชอบต่อผลประโยชน์
สาธารณะ (Siebert et al., 1969) ฉะนัน้ การทาหน้าทีส่ ่อื อย่างไม่ละเมิดต่อความเป็ น
วิชาชีพนี้จงึ เป็ นพืน้ ฐานสาคัญทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูท้ ท่ี างานด้านสือ่ ทีส่ าคัญยิง่
2. ความรับผิดชอบด้านการปฏิบตั ติ ามจริยธรรมวิชาชีพโดย “การพึงปฏิบตั ิ
ต่อบุคคล องค์กรหรือสถาบันด้วยความสุภาพและมีเกียรติเสมอกันโดยไม่คานึงถึง
ฐานะความมันคงของสั
่
งคม” เป็ นตัวแปรทีม่ คี ่าน้ าหนักสูงสุด ทัง้ นี้ เพราะหลักเสรีภาพ
และความเสมอภาคคือหนึ่งในหัวใจสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่
ให้ความสาคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยไม่คานึงถึงความแตกต่าง (วิสทุ ธิ ์ โพธิแท่น,
2524) การทีห่ นังสือพิมพ์ได้ทาหน้าทีอ่ ยู่ในสังคมเช่นนี้จงึ หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจ่ี ะต้องให้
ความสาคัญแก่การปฏิบตั ติ ่อทุกคนอย่างให้เกียรติและอย่างเท่าเทียมกัน เช่นเดียวกับ
แนวคิดของแมคเควล (McQuail, 1987) ทีว่ ่า ในการทาหน้าทีส่ ่อื ของหนังสือพิมพ์นัน้
ควรมีไว้เพื่อรับใช้สาธารณะและทุกคนควรมีสทิ ธิได้รบั บริการจากสื่อมวลชนอย่าง
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เสมอภาคและเท่าเทียม ด้วยเหตุน้ี การทาหน้าที่ส่อื อย่างสุภาพและให้เกียรติอย่าง
เท่าเทียมกันจึงมีความสาคัญและสะท้อนให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมใน
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. ความรับผิดชอบด้านการเป็ นสือ่ เพื่อสาธารณะ พบว่า การเป็ นภาพตัวแทน
ของทุกกลุ่มในสังคมโดยนาเสนอภาพกลุ่มต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเป็ นตัวแปรทีม่ คี ่า
น้าหนักสูงสุด ทัง้ นี้ เนื่องจากสังคมไทยเป็ นสังคมทีม่ ลี กั ษณะพหุวฒ
ั นธรรม (multicultural
society) คือ มีการอยู่ร่วมกันของผูค้ นทีห่ ลากหลาย ดังนัน้ การนาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับ
บุคคลทุกกลุ่มได้อย่างถูกต้องจึงมีความสาคัญเพื่อไม่ให้ผอู้ ่านได้รบั ข้อมูลทีผ่ ดิ เพีย้ นไป
จนอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายรวมถึงผลกระทบในเชิงลบต่อกลุ่มบุคคลทีถ่ ูกนาเสนอข่าว
อย่างผิดเพีย้ นได้ ด้วยเหตุน้ี การนาเสนอภาพของทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างถูกต้องจึง
เป็ นประเด็นสาคัญที่สามารถส่งผลต่อสังคมและใช้เพื่อประเมินความรับผิดชอบได้
เช่นกัน
4. ความรับผิดชอบด้านการวิพากษ์วจิ ารณ์ในประเด็นสาธารณะ พบว่า การ
สอดส่องดูแลความเป็ นไปในสังคมเพื่อนาเรื่องราวทีเ่ กิดขึน้ มารายงานให้ประชาชน
ได้รบั ทราบคือตัวแปรที่มคี ่าน้ าหนักสูงสุด ในฐานะที่หนังสือพิมพ์เป็ นสื่อทีส่ ามารถ
เข้าถึงผูอ้ ่านได้ในวงกว้างจึงถือเป็ นหน้าทีพ่ น้ื ฐานทีต่ ้องคอยสอดส่องเหตุการณ์โดย
นามารายงานแก่ผอู้ ่านได้รบั ทราบโดยเฉพาะเรื่องราวเชิงลบทีส่ ามารถบันทอนความ
่
มันคงของสั
่
งคมได้เพื่อให้ประชาชนสามารถตอบโต้ต่อเหตุการณ์เหล่านัน้ ได้อย่างทัน
ท่วงที ดังข้อเสนอของลาสเวลล์ (Lasswell, 1949 cited in Barran & Davis, 2009) ที่
ระบุว่าการสอดส่องดูแลของสื่อ คือ บทบาทหน้าที่สาคัญดัง้ เดิมขัน้ พื้นฐาน ดังนัน้
หากนักหนังสือพิมพ์ขาดความรับผิดชอบโดยไม่ทาหน้ าที่ในฐานะเป็ นผู้สอดส่อง
ดังกล่าวแล้ว สังคมก็มโี อกาสสูญเสียเสถียรภาพจนสมาชิกในสังคมไม่สามารถดารง
อยู่ได้ในทีส่ ดุ
5. ความรับผิดชอบด้านการปฏิบตั งิ านตามพันธกิจสื่อมวลชนโดย “การต้อง
มีพนั ธกิจทีด่ แี ละพึงประพฤติปฏิบตั ติ ่อสังคม” เป็ นตัวแปรทีม่ นี ้าหนักสูงสุด เนื่องจาก
นักหนังสือพิมพ์ได้พยายามต่อสูเ้ พื่อเรียกร้องเสรีภาพจากการถูกควบคุมมาโดยตลอด
ด้วยข้ออ้างที่ว่าการทาหน้าที่ของตนนัน้ เพื่อตอบสนองต่อสิทธิได้รู้ (right to know)
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ของประชาชน ดังนัน้ ตนจึงมีสิทธิน าเสนอข่าวสารใดก็ได้ในนามของประชาชน
จนกระทังข้
่ อจากัดจากภาครัฐทีม่ ตี ่อสื่อลดลงไปแต่มาตรฐานในการทาหน้าทีก่ ลับไม่
เพิม่ มากขึน้ จึงนามาสู่คาวิจารณ์ท่มี ตี ่อการทางานของหนังสือพิมพ์ ดังปรากฎเป็ น
รายงานของคณะกรรมการฮัทชินส์ (The Hutchins Commission, 1947) ด้วยเหตุน้ี
สังคมจึงได้เรียกร้องให้หนังสือพิมพ์จาเป็ นต้องมีพนั ธกิจและเป็ นสื่อทีเ่ ชื่อถือได้ของ
มวลชน กล่าวคือหนังสือพิมพ์ไม่มสี ทิ ธิใช้เสรีภาพตามที่เรียกร้องเท่านัน้ แต่ ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ผ่ี กู ติดมากับการใช้เสรีภาพนัน้ ด้วย ดังนัน้ การทีห่ นังสือพิมพ์
ต้องมีพนั ธกิจและพึงประพฤติปฏิบตั ติ ่อสังคมจึงเป็ นประเด็นสาคัญทีส่ ามารถสะท้อน
ให้เห็นว่านักหนังสือพิมพ์ไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงใด
6. ความรับผิดชอบด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาธารณะ พบว่า การเป็ น
เวทีในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ทีน่ ่ าสนใจและประชาชนมีสทิ ธิทจ่ี ะใช้
หนังสือพิมพ์ในการแสดงความเห็นคือตัวแปรทีม่ คี ่าน้ าหนักสูงสุด เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็ นสังคมที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดังนัน้ การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนจึงสาคัญและถือเป็ นหนึ่งในหลักการขัน้ พืน้ ฐานของการปกครองรูปแบบนี้
ฉะนัน้ จึงเป็ นหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท่จี ะสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญและคงไว้ซง่ึ
หลักการดังกล่าว โดยการเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและ
แสดงความเห็นของตนผ่านสือ่ มวลชนได้ สอดคล้องกับข้อเสนอของแมคเควล (McQuail,
1987) ทีร่ ะบุว่าการสื่อสารแบบแนวนอนทีไ่ ม่เป็ นอุปสรรคต่อปั จเจกบุคคลในการเข้าถึง
สื่ออย่างเท่าเทียมมีความสาคัญเพราะทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
กิจการสาธารณะ ด้วยเหตุน้ี การเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนสามารถใช้พน้ื ทีส่ ่อื เพื่อ
แสดงออกจึงเท่ากับเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ
สาธารณะซึง่ จะสะท้อนให้เห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องของการช่วย
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาชนเช่นกัน
7. ความรับผิดชอบด้านการคานึงถึงผลกระทบทีม่ ตี ่อสังคม พบว่า การละเว้น
การเสนอข่าวหรือภาพทีเ่ ป็ นภัยแก่สขุ ภาพ อาจนาไปสูอ่ าชญากรรมหรือความรุนแรง
ละเมิดต่อชนกลุ่มน้อยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยไม่คานึงถึงความรูส้ กึ ของสาธารณชนอย่างถีถ่ ว้ น คือตัวแปรทีม่ คี ่าน้ าหนักสูงสุด
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ทัง้ นี้ หนังสือพิมพ์เป็ นหนึ่งในสถาบันพื้นฐานที่สามารถให้ความรู้และบ่มเพาะทาง
สังคมได้ ดังนัน้ ข้อมูลข่าวสารใดที่นาเสนอจึงอาจส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผลในแง่ลบที่อาจเกิดขึ้นจากการรายงานข่าว หากหนังสือพิมพ์ขาดความ
รับผิดชอบ ดังผลการศึกษาของเสรี ภัทรพิศาล (2546) พบว่าหนังสือพิมพ์สามารถ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ เช่น การทะเลาะวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา
ดังนัน้ เพื่อป้ องกันผลเชิงลบทีอ่ าจเกิดขึน้ การละเว้นการเสนอข่าวหรือภาพทีเ่ ป็ นภัย
จึงมีความสาคัญและเป็ นความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมประการหนึ่งทีน่ กั หนังสือพิมพ์
ไทยจาเป็ นต้องตระหนักถึง
องค์ประกอบสุดท้าย ความรับผิดชอบด้านการปกป้ องผลประโยชน์สาธารณะ
ซึ่งการทาหน้าที่รายงานข่าวเชิงสืบสวนโดยตรวจสอบการทางานของรัฐ สอดส่อง
กลุ่มอานาจรัฐ ค้นหาการกระทาผิดและเปิ ดโปงความผิดพลาดในการทางานของรัฐ
แม้ว่ามาจากการเลือกตัง้ ก็ตามคือตัวแปรที่มนี ้ าหนักสูงสุด ทัง้ นี้ การทาหน้าที่ของ
นักหนังสือพิมพ์แท้จริงแล้วก็คอื การใช้เสรีภาพแทนในนามของประชาชนเพื่อสนอง
ต่อสิทธิได้รขู้ องมวลชน ดังนัน้ เมื่อนักหนังสือพิมพ์ได้กล่าวอ้างถึงการใช้สทิ ธิทม่ี อี ยู่
ดังกล่าว ในการทาหน้าทีส่ ่อื จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ทจ่ี ะต้องสนองต่อประเด็นที่เกีย่ วข้อง
กับผลประโยชน์สาธารณะเสมอ ด้วยเหตุน้ี การรายงานข่าวเชิงสืบสวน การตรวจสอบ
และการสอดส่องกลุ่มอานาจจึงมีความสาคัญเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ของส่วนรวม
สอดคล้องกับแนวคิดของซีเบอร์ทและคณะ (Siebert et al., 1969) ที่ระบุว่าหนังสือพิมพ์
เป็ นสื่อที่มีข้นึ เพื่อทาหน้ าที่ในเชิงตรวจสอบโดยนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอานาจรัฐ
เพื่อให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเกีย่ วกับการทางานของรัฐบาลได้ ฉะนัน้ จึงสาคัญ
ยิ่งที่หนังสือพิมพ์ต้องเป็ นอิสระเพื่อสามารถท าความจริงให้ปรากฏและปกป้ อง
ผลประโยชน์ ของประชาชน ด้วยเหตุ น้ี การทาหน้ าที่รายงานข่าวเชิงสืบสวนของ
นักหนังสือพิมพ์จงึ สาคัญยิง่ และสามารถเป็ นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบทีม่ ี
ต่อสังคมได้ผ่านการใช้เสรีภาพสือ่ ทีไ่ ด้รบั จากประชาชนทาหน้าทีเ่ พื่อปกป้ องผลประโยชน์
ของมวลชน
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10. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรน าองค์ประกอบของความรับ ผิด ชอบที่มีต่ อ สัง คมไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ว่าความรับผิดชอบที่มตี ่อสังคมจะประกอบด้วย
องค์ประกอบและตัวแปรตามทีไ่ ด้จากการศึกษาหรือไม่
2. ควรนาตัวแปรความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมไปพัฒนาเป็ นตัวชีว้ ดั ความ
รับผิดชอบของหนังสือพิมพ์ไทยโดยการสร้างนิยามปฏิบตั กิ ารและแนวทางการวัดใน
เชิงปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับนิยามดังกล่าวเพื่อสามารถประเมินถึงระดับความรับผิดชอบ
ทีม่ ตี ่อสังคมของหนังสือพิมพ์ไทยต่อไปได้
3. ขยายขอบเขตการศึกษาด้านความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของสื่อมวลชน
ประเภทอื่น เช่น วิทยุ โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต ว่ามีแบบแผนและโครงสร้างของ
ความรับผิดชอบในรูปแบบอย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่างกันกับความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ไทยหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของ
ความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อสังคมของสือ่ มวลชนไทยได้ชดั เจนขึน้
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การศึกษาการอ้างเหตุผลผิดในชีวิตประจาวัน:
ศึกษาเฉพาะกรณี ความคิ ดเห็นบนกระดานสนทนา
ของกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์เน็ต
นภัสสรณ์ วสุวฒ
ั น์คงสิน
วิทยา ศักยาภินนั ท์

บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มจี ุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการอ้างเหตุผลผิดทางตรรกศาสตร์
2) เพื่อศึกษาประเด็นการอ้างเหตุผลผิดในสังคมเครือข่ายออนไลน์ผ่านความคิดเห็น
ของกลุ่มผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตบนกระดานสนทนาของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอมและ
3) เพื่อวิเคราะห์การอ้างเหตุผลผิดของกลุ่มผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีแ่ สดงความคิดเห็นบน
กระดานสนทนาของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอมด้วยหลักการทางตรรกศาสตร์
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั จากเอกสารที่เกีย่ วเนื่องกับแนวคิดและเกณฑ์การตัดสินทาง
ตรรกศาสตร์เรื่องการอ้างเหตุผลผิดและความคิดเห็นบนกระดานสนทนาของเว็บไซต์
ดราม่าแอดดิคดอทคอมข้อมูลทีน่ ามาศึกษา คือ เอกสารและงานวิจยั ทางตรรกศาสตร์


บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาการอ้างเหตุผลผิดใน
ชีวติ ประจาวัน: ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นบนกระดานสนทนาของกลุ่มผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต”

นิ สิตระดับมหาบัณฑิต ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อได้ท:่ี narukonike@gmail.com

รองศาสตราจารย์ประจาภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อได้ท:่ี fhumwys@ku.ac.th
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และความคิดเห็นของผู้ใช้งานกระดานสนทนาต่ อกระทู้จานวน 3 กระทู้ท่ตี งั ้ ขึน้ ใน
พ.ศ.2556
ผลการศึกษาพบว่า การอ้างเหตุผลผิด (fallacy) ทางตรรกศาสตร์แบ่งเป็ น 3
ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) การอ้างเหตุผลผิดทางรูปแบบ 2) การอ้างเหตุผลผิดทางเนื้อหา
และ 3) การอ้างเหตุผลผิดทางจิตวิทยา เมื่อนามาวิเคราะห์ความคิดเห็นบนกระดาน
สนทนาของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอมทัง้ 3 กรณี พบว่า ความคิดเห็นที่นามา
ศึกษามีทงั ้ หมด 379 ข้อความ เป็ นความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดจานวน
150 ข้อความ คิดเป็ นร้อยละ 39.58 ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นการอ้างเหตุผลผิดมากกว่า
1 ประเภทต่อ 1 ความคิดเห็น โดยการอ้างเหตุผลผิดทีถ่ ูกนามาใช้มากทีส่ ุด 3 อันดับ
แรก คือการใช้คาย้อมสี 97 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 32.23 การเปรียบเทียบผิดแง่ 52 ครัง้
คิดเป็ นร้อยละ 17.28 และการแย้งทีต่ วั บุคคล 47 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 15.61 ของการใช้
การอ้างเหตุผลผิดทัง้ หมด 301 ครัง้ จะเห็นได้ว่า การอ้างเหตุผลผิดแบบจิตวิทยา
นามาใช้มากทีส่ ุด (การใช้คาย้อมสีและการแย้งทีต่ วั บุคคล) รองลงมาคือการอ้างเหตุผล
ผิดแบบเนื้อหา ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ผูใ้ ช้งานกระดานสนทนาของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิค
ดอทคอมส่วนใหญ่ ใช้อารมณ์ ในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าเหตุ ผล และแสดง
ความคิดเห็นก่อนจะหาข้อมูลทีถ่ ูกต้องของประเด็นทีก่ าลังถกเถียง
คาสาคัญ: ตรรกศาสตร์; การอ้างเหตุผลผิด; ความคิดเห็นบนกระดานสนทนาของ
กลุ่มผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต; เว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอม
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A Study of Logical Fallacies in Daily Life: A Case Study
of Comments on Web Board of Internet User
Napatsorn Wasuwatcongsin
Widya Sakyabhinand 

Abstract
The objectives of this thesis were 1) to study logical fallacies 2) to
study fallacious arguments of comments on a social network by users on the
drama-addict.com web board, and 3) to analyze fallacious arguments of comments
on a social network by users on the drama-addict.com web board with logical
rules. This was a documentary research about the logical fallacies and
comments on the drama-addict. com web board. Data collected were from
books on logic, research materials and comments on three topics on the
drama-addict.com web board posted in 2013.
The study found that there were three types of logical fallacies: 1)
formal fallacies 2) material fallacies and 3) psychological fallacies. Analyzing
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comments on the drama- addict. com web board with these three logical
fallacies, it was found that, out of 379 statements from the three study cases,
150 statements (39.58%) were fallacious. Most of them were repeated fallacious
arguments. The three most common kinds of fallacies were: colored words (97
occurrences/ 32.23%), faulty analogies (52 occurrences/ 17.28%) and personal
attacks (47 occurrences/ 15.61%) among the total of 301 fallacious arguments.
The most common kinds of fallacious arguments used were psychological
fallacies ( colored words and personal attacks) and second to these were
material fallacies. This could be interpreted to mean that the users on the
drama-addict. com web board in the three study cases preferred arguing on
the basis of feeling rather than reason, and jumping to conclusions rather than
obtaining correct information.
Keywords: Logic; Fallacy; Comments on web board of internet users;
Website drama-addict.com
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1. บทนา
การดาเนินชีวติ ของมนุ ษย์นัน้ ต้องมีการตัดสินใจตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุ
ปั จจัยใดๆ และมีตวั เลือกมากน้อยเท่าใดก็ตาม โดยสิง่ ที่มนุ ษย์นามาเป็ นเกณฑ์ใน
การตัดสินใจ มี 2 ส่วนสาคัญ คือ อารมณ์ความรูส้ กึ และเหตุผล ซึง่ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจ
ของปั จเจกบุคคลว่าจะให้ความสาคัญระหว่างเหตุผลหรืออารมณ์มากกว่ากัน
เมื่อมนุ ษย์แต่ละคนมาอาศัยอยู่ร่วมกันจนกลายเป็ นสังคมก็ย่อมต้องมี
ปฏิสมั พันธ์ต่อกัน และเมื่อเกิดความขัดแย้งขึน้ คู่กรณีแต่ละฝ่ ายย่อมหาวิธกี ารทีท่ า
ให้ฝ่ายของตนได้เปรียบ ซึง่ ข้อความทีน่ ามาอ้างนัน้ อาจไม่ใช่การอ้างทีส่ มเหตุสมผล
เสมอไป แต่การอ้างเหตุผลผิดในบางกรณีกลับสามารถทาให้บุคคลอื่นคล้อยตามได้
สาเร็จกว่าคู่กรณีทอ่ี า้ งเหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผล
ปั จจุบนั สังคมเครือข่ายออนไลน์ (social network) มีบทบาทต่อมนุษย์เป็ น
อย่างมาก ก่อให้เกิดการซ้อนทับของสังคมเครือข่ายออนไลน์กบั โลกแห่งความจริง
และเนื่องจากระบบของสังคมเครือข่ายออนไลน์สามารถส่งข่าวสารได้อย่างฉับไว
กว้างขวาง รวมถึงวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีทก่ี า้ วหน้าอย่างรวดเร็วทาให้เกิดช่องว่าง
ทางกฎหมาย รวมถึงเมื่อเกิดการทาความผิดบนสังคมออนไลน์บางพฤติกรรมอาจถูก
มองข้าม และการดาเนินการทางกฎหมายอาจยุ่งยากซับซ้อน ทาให้ประชากรในสังคม
เครือข่ายออนไลน์แสดงพฤติกรรมอันไร้ขอ้ ควบคุมมากกว่าสังคมแห่งความเป็ นจริง
ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิ ยั จึงเลือกวิเคราะห์การอ้างเหตุผลผิดจากความคิดเห็นบน
กระดานสนทนาของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอม เพราะรูปแบบการตัง้ กระทู้ท่ี
หลากหลายตัง้ แต่เรื่องทีเ่ ป็ นประเด็นเฉพาะกลุ่มไปจนถึงเรื่องทีร่ จู้ กั กันอย่างแพร่หลาย
อีกทัง้ การนาเสนอทีม่ คี วามคิดเห็นของผูต้ งั ้ กระทู้สอดแทรกควบคู่กบั เรื่องราวในกระทู้
รวมถึงการระบุแหล่งทีม่ าของประเด็นไว้ในกระทูท้ าให้ตดิ ตามเรื่องราวได้ง่าย นอกจากนี้
เว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอมยังเป็ นเว็บไซต์ทม่ี ชี ่อื เสียงในสังคมเครือข่ายออนไลน์
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โดยเฉพาะด้านดราม่า1 ซึง่ ให้ความสาคัญแก่อารมณ์ความรู้สกึ ของผู้ร่วมเหตุ การณ์
และผูแ้ สดงความคิดเห็นต่อกระทูไ้ ม่ว่าจะเป็ นการแสดงความคิดเห็นที่สมเหตุ สมผล
หรือไม่สมเหตุสมผลก็ตาม

2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาการอ้างเหตุผลผิดทางตรรกศาสตร์
2. เพื่อศึกษาประเด็นการอ้างเหตุผลผิดในสังคมเครือข่ายออนไลน์ผ่าน
ความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตบนกระดานสนทนาของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิค
ดอทคอม
3. เพื่อวิเคราะห์การอ้างเหตุผลผิดของกลุ่มผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีแ่ สดงความ
คิดเห็นบนกระดานสนทนาของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอมด้วยหลักการทาง
ตรรกศาสตร์

3. ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั จากเอกสารที่เกีย่ วกับแนวคิดและเกณฑ์การตัดสิน
ทางตรรกศาสตร์ตะวันตกเรื่องการอ้างเหตุผลผิดและความคิดเห็นบนกระดานสนทนา
ของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอม ซึง่ ผูว้ จิ ยั เลือกศึกษาความคิดเห็นจากกระทูจ้ านวน
3 กระทู้ คือ 1) ลิขสิทธิเป็์ นของนอกกาย!! 2) คุณชายหมอ และ 3) ลูกค้าขีแ้ พ้!! ซึง่ ตัง้ ขึน้
ใน พ.ศ.2556 เพื่อนามาวิเคราะห์การอ้างเหตุผลผิดในชีวติ ประจาวันของกลุ่มผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตทีแ่ สดงความคิดเห็นบนกระดานสนทนาดังกล่าว
ดราม่า (drama) ย่อมาจาก dangerous reply and maybe annoying หมายถึง
การแสดงความคิดเห็นทีร่ ุนแรงและอาจก่อให้เกิดความน่าราคาญ
1
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4. ข้อตกลงเบือ้ งต้ นของการวิ จยั
เนื่องจากการวิจยั นี้เป็ นการวิเคราะห์ความคิดเห็นบนกระดานสนทนาของ
เว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอมตามหลักเกณฑ์การอ้างเหตุผลผิดของตรรกศาสตร์
ทางตะวันตกทาให้บางข้อความทีน่ ามาวิเคราะห์มกี ารใช้คาไม่สภุ าพ และผูว้ จิ ยั ไม่สามารถ
ตัดออกได้ เนื่องจากอาจทาให้การตีความความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้อนิ เทอร์เน็ตไม่
ตรงตามทีผ่ แู้ สดงความคิดเห็นต้องการได้

5. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็ นการวิจยั
เอกสาร (documentary research) โดยมีวธิ ดี าเนินการวิจยั ดังนี้
1. เลือกกระทูท้ น่ี ่าสนใจจากเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอม
2. วิเคราะห์เนื้อหาของกระทู้ เพื่อหาประเด็นสนับสนุนและประเด็นคัดค้าน
3. ทาเป็ นตรรกบท (syllogism) เพื่อหาตรรกบทแบบย่อ (enthymeme)
สาหรับประเด็นสนับสนุ นและประเด็นคัดค้าน และเพื่อใช้เทียบเคียงกับข้อความ
อ้างเหตุผลผิดทีผ่ แู้ สดงความคิดเห็นได้แสดงความคิดเห็นในกระทู้ ทัง้ นี้เพราะความ
คิดเห็นบนกระดานสนทนามักจะเป็ นข้อความสัน้ ๆ แบบตรรกบทแบบย่อ จึงต้องใช้
เหตุผลแบบตรรกบทเป็ นหลักเทียบเคียงในการวิเคราะห์
4. ข้อความจากกระทูท้ เ่ี ลือกมาศึกษาต้องเป็ นข้อความทีม่ กี ารอ้างเหตุผล
ผิด (fallacy) เท่านัน้ และต้องเป็ นข้อความทีแ่ สดงความคิดเห็นต่อกระทูโ้ ดยตรง
5. ความคิดเห็นทีแ่ สดงต่อผูแ้ สดงความคิดเห็นด้วยกันและไม่เกีย่ วข้องกับ
กระทูโ้ ดยตรงจะไม่นามาพิจารณา
6. ในการตีความจะพิจารณาว่าความคิดเห็นนัน้ แสดงความคิดเห็นสนับสนุ น
หรือคัดค้านต่อกระทู้ หากความคิดเห็นนัน้ สนับสนุ นกระทูก้ จ็ ะวิเคราะห์ต่อว่า เป็ นการ
อ้างเหตุผลผิดหรือไม่ และหากเป็ นการอ้างเหตุผลผิด ก็จะวิเคราะห์ต่ออีกว่าเป็ นการ
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อ้างเหตุผลผิดประเภทใด ซึ่งความคิดเห็นที่คดั ค้านกระทู้กจ็ ะพิจารณาด้วยวิธีการ
เช่นเดียวกัน

6. การตรวจเอกสาร
6.1 ความหมายของตรรกศาสตร์
กีรติ บุญเจือ (2547, น. 1) กล่าวว่า ตรรกศาสตร์หรือตรรกวิทยา คือ วิชา
ว่าด้วยกฎเกณฑ์การใช้เหตุผล ส่วนวิทยา ศักยาภินันท์ (2554, น. 1) กล่าวถึงความหมาย
ตามรูปศัพท์ “ตรรกศาสตร์” ว่า มาจากคาในภาษาสันสกฤต 2 คา คือ “ตรฺก” หมายถึง
ตรึกตรอง และ “ศาสตฺร” หมายถึง วิชา ฉะนัน้ “ตรรกศาสตร์” จึงหมายถึง วิชาทีว่ ่าด้วย
การตรึกตรอง ส่วนในภาษาอังกฤษ ตรรกศาสตร์แปลมาจากคาว่า “logic” ซึง่ มาจาก
คาคุณศัพท์ “logike” ในภาษากรีก คานามของคานี้ในภาษากรีก คือ “ogos” ซึง่ หมายถึง
ความคิด (thought) และคาพูด (word)
6.2 การอ้างเหตุผลแบบนิ รนัยและอุปนัย
ดารงค์ วิเชียรสิงห์ (2542, น. 11-14) กล่าวว่า การอ้างเหตุผลสามารถแบ่งเป็ น
2 ประเภทคือ
1) การอ้างเหตุผลแบบนิรนัย (deductive argument) เป็ นการนาความรูซ้ ง่ึ
ยอมรับว่าเป็ นความจริงทัวไปมาเป็
่
นข้ออ้าง ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างข้ออ้างกับ
ข้อสรุปมีลกั ษณะทีว่ ่าข้อสรุปทีไ่ ด้เกิดจากข้ออ้างโดยจาเป็ น (necessity) ทาให้ขอ้ สรุป
ทีไ่ ด้ไม่ก่อให้เกิดความรูใ้ หม่ การอ้างเหตุผลแบบนี้จงึ กล่าวว่า เป็ นการรักษาความจริง
(truth-preserving) โดยการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยมักใช้ในการคานวณเชิงคณิตศาสตร์
หรือเรขาคณิต
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2) การอ้างเหตุผลแบบอุปนัย (inductive argument) เป็ นการนาความรู้ท่ี
เป็ นความจริงเฉพาะมาเป็ นข้ออ้าง ทาให้ขอ้ สรุปไม่ได้เกิดจากข้ออ้างโดยจาเป็ น แต่
เกิดโดยความน่ าจะเป็ น (probability) ซึง่ ข้อสรุปทีไ่ ด้มลี กั ษณะเกินกว่าเนื้อหาในข้ออ้าง
ซึง่ ก่อให้เกิดความรูใ้ หม่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือความรูท้ างปฏิบตั ใิ น
ชีวติ ประจาวัน
แม้การอ้างเหตุผลทัง้ สองแบบนี้จะแตกต่างกันทีห่ ลักฐานข้อมูลทีน่ ามาอ้าง
แต่มขี อ้ เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ ข้อสรุปของการอ้างเหตุผลทัง้ สองแบบล้วนเกิด
จากการอนุมานเช่นเดียวกัน
6.3 ตรรกบท (syllogism)2
ดารงค์ วิเชียรสิงห์ (2542, น. 36-37) กล่าวว่า ตรรกบทเป็ นรูปแบบมาตรฐาน
ของการอ้างเหตุผล ประกอบด้วยประโยคตรรก 3 ประโยค โดยมี 2 ประโยคเป็ นข้ออ้าง
และ 1 ประโยคเป็ นข้อสรุป ซึง่ ประโยคตรรกทัง้ 3 ประโยคประกอบด้วยเทอม 3 เทอม
และแต่ละเทอมจะปรากฏ 2 ครัง้
เทอมแต่ละเทอมทีม่ ชี ่อื เรียกต่างกัน ดังนี้
เทอมหลัก (major term) คือ เทอมแสดงของข้อสรุป
เทอมรอง (minor term) คือ เทอมประธานของข้อสรุป
เทอมกลาง (middle term) คือ เทอมทีป่ รากฏ 2 ครัง้ ในข้ออ้างแต่ไม่ปรากฏ
ในข้อสรุป โดยเทอมกลางจะทาหน้าทีเ่ ชื่อมความสัมพันธ์ของอีก 2 เทอมในข้ออ้างให้
มาสัมพันธ์กนั ในข้อสรุป
ตัวอย่าง
ระบอบประชาธิปไตยเป็ นระบอบการปกครอง
ระบอบการปกครองเป็ นระบอบทีม่ ขี อ้ ดีและข้อเสียในตัวเอง
ตรรกบท (syllogism) นัน้ สามารถใช้ได้กบั ทัง้ ตรรกศาสตร์แบบนิ รนัย และ
ตรรกศาสตร์แบบอุปนัย
2
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ดังนัน้ ระบอบประชาธิปไตยเป็ นระบอบทีม่ ขี อ้ ดีและข้อเสียในตัวเอง
จากตัวอย่าง เทอมหลัก คือ “ระบอบทีม่ ขี อ้ ดีและข้อเสียในตัวเอง” เทอมรอง
คือ “ระบอบประชาธิปไตย” และเทอมกลาง คือ “ระบอบการปกครอง”
โดยข้ออ้าง 2 ข้อของตรรกบทมีช่อื เรียกต่างกันดังนี้
ข้ออ้างหลัก (major premise) คือ ข้ออ้างทีเ่ ทอมหลักปรากฏอยู่
ข้ออ้างรอง (minor premise) คือ ข้ออ้างทีเ่ ทอมรองปรากฏอยู่
จากตัวอย่างข้างต้น ข้ออ้างหลัก คือ “ระบอบการปกครองเป็ นระบอบที่มี
ข้อดีและข้อเสียในตัวเอง” และข้ออ้างรอง คือ “ระบอบประชาธิปไตยเป็ นระบอบการ
ปกครอง”
ข้อควรระวัง คือ ข้ออ้างหลักและข้ออ้างรองไม่ได้ถูกกาหนดว่าข้ออ้างใด
ต้องมาก่อนหรือหลังเสมอไปในแต่ละตรรกบท แต่จะถือเอาเทอมหลักและเทอมรอง
เป็ นตัวกาหนด
6.4 ตรรกบทแบบย่อ (enthymemes)
จิตรา ทับแสง (2529, น. 94-106) กล่าวว่า ตรรกบทแบบย่อ (enthymeme)
มาจากภาษากรีก en = ใน thymos = ใจ คือ ละไว้ในใจนัน่ เอง โดยการอ้างเหตุผลรูปแบบ
นี้มเี พียง 2 ประโยคตรรกและละประโยคตรรกไว้ 1 ประโยค แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท
คือ การละข้ออ้างหลัก การละข้ออ้างรอง และการละข้อสรุป ซึ่งนิยมใช้สนทนาใน
ชีวติ ประจาวัน
ตัวอย่าง
ตรรกบท: แม่ค้าที่ไม่ทาตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั ลูกค้าเป็ นผู้ละเมิดสัญญา
ทางการค้า
แม่คา้ คนนี้เป็ นแม่คา้ ทีไ่ ม่ทาตามข้อตกลงทีใ่ ห้ไว้กบั ลูกค้า
ดังนัน้ แม่คา้ คนนี้เป็ นผูล้ ะเมิดสัญญาทางการค้า
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ตรรกบทแบบย่อ: “แม่ค้าคนนี้เป็ นผู้ละเมิดสัญญาทางการค้า เพราะแม่คา้
คนนี้ไม่ทาตามข้อตกลงทีใ่ ห้ไว้กบั ลูกค้า”
โดยสามารถนาหลักความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลแบบนิรนัย3 มา
พิจารณาได้ว่าตรรกบทนัน้ สมเหตุสมผลหรือไม่
6.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ณัฐรัชต์ สาเมาะ และคณะ (2557, น. 351-363) พบว่า เยาวชนให้ความหมาย
ต่อการรับรูข้ องการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ (cyberbullying) ว่า การใช้โทรศัพท์มอื ถือ
หรืออินเทอร์เน็ตในการทาร้ายกัน ซึ่งมีมติ ิท่สี าคัญคือต้องสร้างความเสียหายและ
สร้างความราคาญต่อผูถ้ ูกกระทา ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เจตนาของผูก้ ระทาและความสัมพันธ์
ระหว่างผู้กระทากับผูถ้ ูกกระทา รูปแบบของการรังแกทีร่ บั รู้ประกอบด้วยการโจมตี
หรือใช้ถ้อยค าที่ก่ อให้เกิดความเกลียดชัง (hate speech) ผ่ านอินเทอร์เน็ ต และ
โทรศัพท์มอื ถือ การคุกคามทางเพศออนไลน์ การแอบอ้างชื่อหรื อตัวตนของผู้อ่นื
เพื่อให้รา้ ย รวมไปถึงสร้างกลุ่มขึน้ เพื่อโจมตีบุคคลอื่น ส่วนสาเหตุนนั ้ เยาวชนรับรูว้ ่า
เกิดจากความเป็ นนิรนามของพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ ความง่ายและความสะดวกในการรังแกกัน
และเป็ นผลที่ต่อเนื่องมาจากความรุนแรงในโลกแห่งความจริง ผลกระทบจากการ
กีรติ บุญเจือ (2547, น. 359) กล่าวถึงหลักความสมเหตุสมผลของการอ้าง
เหตุผลแบบนิรนัย 5 ข้อ ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับกันโดยทั ่วไป ดังนี้
1) ต้องมี 3 เทอมเท่านัน้ คือ เทอมหลัก เทอมกลาง และเทอมรอง โดยแต่ละ
เทอมจะต้องปรากฏ 2 ครัง้
2) เทอมกลางจะต้องเป็ นคากระจายอย่างน้อย 1 ครัง้
3) เทอมที่กระจายในข้อสรุปต้องกระจายในข้ออ้างด้วย กล่าวคือ เทอมที่ม ี
อยูใ่ นข้อสรุปจะมีความหมายกว้างกว่าเทอมเดียวกันนัน้ ในข้ออ้างไม่ได้
4) ข้อ อ้างทัง้ สองเป็ นประโยคตรรกรูปปฏิเสธทัง้ คู่ไม่ได้ มิฉะนัน้ จะถือ ว่า
ข้อสรุปทีไ่ ด้ไม่สมเหตุสมผล
5) ถ้าข้ออ้างหนึ่งเป็ นประโยคตรรกรูปปฏิเสธ ข้อสรุปต้องเป็ นรูปปฏิเสธด้วย
3
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รังแกในพื้นที่ไซเบอร์นัน้ ส่งผลกระทบทัง้ ในระดับบุคคลและระดับปฏิสมั พันธ์ทาง
สังคม ในแง่ของการจัดการปั ญหาดังกล่าวพบว่ า เยาวชนมีการรับรู้ว่ าจะจัดการ
ปั ญหาด้วยตัวเองหรืออาจมีการปรึกษาเพื่อนๆ บ้าง แต่จะไม่ปรึกษาผูป้ กครอง และ
ประเด็นที่ต้องตระหนักคือปั ญหาเกี่ยวกับการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ถูกมองว่าเป็ น
เรื่องปกติในสายตาของเยาวชน
ธันยากร ตุดเกือ้ (2557) ได้ศกึ ษาการพัฒนาตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรมการรังแกใน
พืน้ ทีไ่ ซเบอร์ของเยาวชนในจังหวัดสงขลา พบว่า ตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรมการรังแกในพืน้ ที่
ไซเบอร์ของเยาวชนในจังหวัดสงขลามี 5 องค์ประกอบ คือ 1. การหมิน่ ประมาทผูอ้ ่นื
2. การนาความลับทีเ่ ป็ นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลของผูอ้ ่นื ไปเปิ ดเผย ซึง่ มีน้ าหนัก
องค์ประกอบมากทีส่ ุด รองลงมาคือ 3. การแอบอ้างชื่อผูอ้ ่นื ในทางลบ 4. องค์ประกอบ
ด้านการนินทาหรือด่าทอผูอ้ ่นื และ 5. การลบหรือบล็อกผูอ้ ่นื ออกจากกลุ่ม
นิพทั ธ ผึง้ ไผ่งาม (2557) ศึกษาการอ้างเหตุผลผิดในการโต้แย้งบนเว็บบอร์ด
พบว่า กลวิธที ใ่ี ช้กนั มากในการแสดงความคิดเห็น คือ การประชดประชันและการใช้
เหตุผลตามความรูส้ กึ ของตนเอง ซึง่ เป็ นกลวิธที เ่ี น้นอารมณ์ความรูส้ กึ ส่วนตัว จึงสังเกต
ได้ว่า การอ้างเหตุผลผิดน่าจะเกิดจากการโต้แย้งทีใ่ ช้ความรูส้ กึ ของตนเองเป็ นส่วนใหญ่
ทาให้การโต้แย้งนัน้ กลายเป็ นไม่สมเหตุสมผลในทีส่ ดุ
วิมลทิพย์ มุสกิ พันธ์ และคณะ (2552) ได้สารวจพฤติกรรมการรังแกใน
พืน้ ทีไ่ ซเบอร์ของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว พบว่าเยาวชนไทยใน
ปั จจุบนั แทบทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานโทรศัพท์มอื ถือและอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
กว้างขวางรวดเร็ว และมีความถี่ในการใช้งานมาก โดยผลการสารวจชี้ว่า อุปกรณ์
เหล่านี้ถูกใช้เป็ นเครื่องมือในการสร้างความรุนแรงและข่มเหงรังแกกัน และมีแนวโน้ม
ว่าพฤติกรรมการข่มเหงรังแกกันหากยังไม่มกี ารแก้ไขอาจจะกลายเป็ นพฤติกรรมที่
เยาวชนเห็นเป็ นเรื่องปกติ ซึ่งการข่มเหงรังแกนัน้ เป็ นพฤติกรรมที่เข้มข้นในหมู่
นักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยกลุ่ มนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มี
แนวโน้มกระทาการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์มากกว่ากลุ่มอื่นมักมาจากครอบครัวของ
บิดา/มารดาเลีย้ งเดีย่ ว บิดา/มารดามีการศึกษาไม่สงู นักและมีอาชีพรับจ้างเป็ นหลัก
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Chokwichien (2006) ศึกษาการอ้างเหตุผลผิดของกลุ่มผูใ้ ช้อนิ เตอร์เน็ตซึง่
ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็นเชิงจริยธรรมบนกระดานข่าว พบว่า 1. มากกว่าครึ่ง
(51.39%) ของการอ้างเหตุผลผิดแสดงให้เห็นถึงการขาดคุณสมบัตใิ นการใช้เหตุผล
ของผู้ใช้กระดานข่าว 2. การอ้างเหตุผลผิดประเภทการทวนคาถาม (38.46%) และ
การตอบนอกประเด็น (25.64%) ถูกนามาใช้จานวนมากชีใ้ ห้เห็นว่าผูใ้ ช้กระดานข่าว
ขาดความเข้าใจในประเด็นของคาถาม และ 3. การอ้างเหตุผลผิดประเภทการแย้งที่
ตัวบุคคล พบมากเป็ นอันดับที่ 3 (14.87%) การอ้างเหตุผลผิดประเภทนี้เป็ นที่นิยม
มากและพบได้แม้แต่ในกระดานข่าว
อมรทิพย์ อมราภิบาล (2559) พบว่า นิสติ ตกเป็ นเหยื่อของการรังแกใน
พื้นที่ไซเบอร์และมีพฤติกรรมการรังแกผู้อ่นื ในพื้นที่ไซเบอร์ระดับต่ าถึงปานกลาง
รูปแบบของการตกเป็ นเหยื่อและพฤติกรรมการรังแกผู้อ่นื มีหลากหลาย โดยข้อมูล
ของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกันเล็กน้อย ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุ พบว่า โมเดลที่สร้างขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับ
พอใช้ ปั จจัยการมีพฤติกรรมรังแกผูอ้ ่นื ส่งผลต่อการตกเป็ นเหยื่อมากทีส่ ุด รองลงมา
คือ พฤติกรรมเสีย่ งทางออนไลน์เป็ นผลทางอ้อมผ่านทางพฤติกรรมรังแกผู้อ่นื ส่วน
ปั จจัยทีไ่ ม่ส่งผลคือ ภาวการณ์ขาดการปกป้ อง และปั จจัยแรงจูงใจผูก้ ระทา ในด้าน
ผลของการตกเป็ นเหยื่อส่งผลทางสุขภาพจิตเชิงลบ และต่อการปรึกษาบุคคลที่สาม
ส่งผลต่ อสุขภาพจิตเชิงลบ ผลการเปรียบเทียบโมเดลของเพศชายและเพศหญิง
แตกต่างกันเล็กน้อย
สรุปแล้ว งานวิจยั นี้แตกต่างจากงานวิจยั อื่นทีเ่ กีย่ วข้องคือ กลุ่มตัวอย่างที่
นามาวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้มาจากกระดานสนทนาของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอม
ซึง่ เน้นเรื่องประเด็นดราม่าและความเป็ นนิรนามในการแสดงความคิดเห็น ทาให้ผแู้ สดง
ความคิดเห็นมีความยับยัง้ ช่างใจในการแสดงความคิดเห็นน้อยลง ซึ่งอาจเป็ นการ
แสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังและนาไปสู่ การรังแกใน
พืน้ ทีไ่ ซเบอร์ได้ แต่ขณะเดียวกันก็มผี แู้ สดงความคิดเห็นบางคนทีแ่ สดงความคิดเห็น
อันเป็ นสาระ แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างความคิดเห็นทีใ่ ช้อารมณ์และความ
คิดเห็นทีใ่ ช้เหตุผลเพื่อปกป้ องความคิดเห็นทีต่ นเห็นด้วย
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7. ผลการวิ จยั
ผลจากการศึกษาการอ้างเหตุ ผลผิดของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่แ สดง
ความคิดเห็นบนกระดานสนทนาของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอมตามวัตถุประสงค์
ทีต่ งั ้ ไว้มดี งั นี้
7.1 การอ้างเหตุผลผิดตามหลักตรรกศาสตร์
การอ้างเหตุผลผิดในทางตรรกศาสตร์ทผ่ี ดิ กฎนิรนัยและอุปนัยอย่างชัดเจน
เรียกว่า การอ้างเหตุผลผิดแบบปกติ (formal fallacy) ส่วนการอ้างเหตุผลผิดในงานวิจยั
นี้เป็ นการอ้างเหตุผลผิดแบบไม่ปกติ (informal fallacy) ซึง่ เป็ นการอ้างเหตุผลผิดใน
ชีวติ ประจาวัน โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1) การอ้างเหตุผลผิดทางรูปแบบ คือ การอ้างเหตุผลทีไ่ ม่ถูกต้องตามหลัก
ความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลแบบนิรนัย
2) การอ้างเหตุผลผิดทางเนื้อหา คือ การอ้างเหตุผลซึ่งมีความบกพร่ อง
ด้านเนื้อหา ได้แก่ ข้อมูลทีน่ ามาอ้างไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอทีจ่ ะก่อให้เกิดข้อสรุป
นัน้ ๆ ได้ และข้ออ้างกับข้อสรุปไม่สมั พันธ์กนั ทาให้ขอ้ สรุปไม่มนี ้าหนักน่าเชื่อถือ
3) การอ้างเหตุผลผิดทางจิตวิทยา คือ การอ้างเหตุผลซึง่ นาสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นเหตุ
เป็ นผลกับข้อสรุปมาเป็ นข้ออ้าง เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ผรู้ บั สารคล้อยตามด้วยอิทธิพล
ของอารมณ์แทนเหตุผล
7.2 การอ้างเหตุผลผิ ดจากกรณี ศึกษา
7.2.1 กรณีศกึ ษาที่ 1 ลิขสิทธิเป็์ นของนอกกาย!!
มีสมาชิกพันทิป (pantip) คนหนึ่งตัง้ กระทู้โดยแท็กห้องกล้องว่า เฟซบุ๊ก
แฟนเพจคานิวอลไทยแลนด์ (facebookfanpagecanivalthailand) ได้นาผลงานของ
ผู้อ่นื ไปใช้โดยไม่ขออนุ ญาต และเมื่อสมาชิกพันทิปคนอื่นตามไปดูกพ็ บว่าจริงและ
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กลอนทีแ่ อดมิน4 นาไปใช้กไ็ ม่ได้คดิ เอง ทาให้เกิดกระแสเชิงลบต่อเพจนัน้ ซึง่ แอดมิน
ก็แสดงความคิดเห็นเชิงขอโทษที่พนั ทิป โดยอ้างว่าก่อนหน้ านี้ไม่สามารถติดต่ อ
เจ้าของผลงานเพื่อขออนุ ญาตก่อนนาไปใช้ได้และพร้อมจะลบภาพทีเ่ จ้าของภาพไป
ยืนยันความเป็ นเจ้าของภาพในเพจ ทาให้กระแสเชิงลบเริม่ ลดลง แต่ท่เี พจแอดมิน
แสดงความคิดเห็นว่า การกระทาของตัวเองเป็ นการแบ่งปั นและเจ้าของผลงานเป็ น
ผูแ้ ล้งน้าใจ โดยสมาชิกเพจส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นเชิงเห็นด้วยกับแอดมิน ทาให้
กระแสเชิงลบในพันทิปปะทุขน้ึ อีก ยิง่ แอดมินลบความคิดเห็นทีแ่ สดงความไม่เห็นด้วย
ในเพจและแสดงความคิดเห็นอย่างไม่รสู้ กึ ผิดในพันทิป ทาให้กระทูต้ น้ เรื่องในเว็บไซต์
พันทิปมีการเรียกร้องให้ร่วมกันแจ้งลบเพจนัน้
ประเด็นในกรณีศกึ ษาที่ 1 สามารถเขียนเป็ นตรรกบทแบบย่อได้ ดังนี้
ตรรกบทสนับสนุ นแบบย่อ: “แอดมินของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด์
เป็ นผูท้ น่ี าผลงานของผูอ้ ่นื มาใช้โดยไม่ขออนุ ญาตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ฉะนัน้
แอดมินของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด์เป็ นผูท้ ท่ี าการละเมิดลิขสิทธิ”์
ตรรกบทคัดค้านแบบย่อ: “แอดมินของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด์
ไม่เป็ นผูท้ น่ี าผลงานของผูอ้ ่นื มาใช้โดยไม่ขออนุญาตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ฉะนัน้
แอดมินของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด์ไม่เป็ นผูท้ ท่ี าการละเมิดลิขสิทธิ”์

แอดมิน (admin) หมายถึง ผูด้ ูแลเพจ ซึ่งแอดมินในบริบทนี้ หมายถึง แอดมิน
ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด์
4
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ตารางที่ 1
จานวนความคิดเห็นและความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดต่อกรณีศกึ ษาที ่ 1
ประเภทความคิดเห็น
สนับสนุน (ละเมิดลิขสิทธิ ์)
คัดค้าน (ไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์)
ไม่แน่ ใจ
รวม

จานวนความคิดเห็นทัง้ หมด จานวนความคิดเห็นทีเ่ ป็ น
(ร้อยละ5)
การอ้างเหตุผลผิด (ร้อยละ)
106 (65.84)
92 (97.87)
2 (1.24)
2 (2.13)
53 (32.92)
0 (0.00)
161 (100.00)
94 (100.00)

จานวนความคิดเห็นต่อกรณีศกึ ษาที่ 1 มีทงั ้ หมด 161 ข้อความ แบ่งเป็ น
ข้อความสนับสนุนจานวน 106 ข้อความ จัดเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นการอ้างเหตุผลผิด
92 ข้อความ ข้อความคัดค้านจานวน 2 ข้อความ จัดเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นการอ้าง
เหตุผลผิด 2 ข้อความ และไม่แน่ ใจว่าเป็ นข้อความสนับสนุ นหรือข้อความคัดค้าน
จานวน 53 ข้อความ จัดเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นการอ้างเหตุผลผิด 0 ข้อความ รวมมี
ความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดทัง้ หมด 94 ข้อความ
7.2.2 กรณีศกึ ษาที่ 2 คุณชายหมอ
หมอวศินได้เขียนบทความลงบนเฟซบุก๊ ของตนเองเพื่อให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
ว่า ละครเรื่อง “คุณชายพุฒภิ ทั ร” มีฉากทางการแพทย์ทผ่ี ดิ พลาดและอธิบายว่าการ
ปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องตามหลักการทางการแพทย์ควรทาเช่นไร จากนัน้ หมอวศินก็ได้ไป
ทาการรักษาคนไข้วกิ ฤตจนหัวใจกลับมาเต้นตามปกติ แต่ความดันยังไม่ค่อยดีนัก
หมอวศินจึงตัดสินใจติดรถไปส่งคนไข้เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในตัวจังหวัด แต่
หลังจากหมอวศินเดินทางกลับมาแล้ว คนไข้ได้เสียชีวติ ทีโ่ รงพยาบาลนัน้ ทาให้ญาติ
ของคนไข้บอกว่าจะฟ้ องร้องหมอวศินเพราะเชื่อว่าวศินให้การรักษาคนไข้ไม่ถูกต้อง
ขณะที่เฟซบุ๊กของหมอวศินที่ตงั ้ สเตตัสเกี่ยวกับละครเรื่องคุณชายพุฒภิ ทั รไว้กม็ ี

อัตราส่ วนร้อ ยละที่ปรากฏในการวิจ ัยนี้ เป็ นการค านวณอัตราส่ วนร้อ ยละ
โดยประมาณทีท่ ศนิยม 2 ตาแหน่ง
5
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ความคิดเห็นมากมายที่ต่อว่าหมอวศินว่าคุณชายหมอเป็ นแค่ตวั ละครสมมติ หมอ
วศินไม่ควรเขียนด่าคุณชายหมอ
ประเด็นในกรณีศกึ ษาที่ 2 สามารถเขียนเป็ นตรรกบทแบบย่อได้ ดังนี้
ตรรกบทสนับสนุนแบบย่อ: “หมอวศินเป็ นผูท้ ท่ี าสิง่ ทีค่ วรกระทาในการรับชม
ละคร เพราะเป็ นผูท้ ว่ี จิ ารณ์ละครอย่างสร้างสรรค์”
ตรรกบทคัดค้านแบบย่อ: “หมอวศินไม่เป็ นผูท้ ท่ี าสิง่ ทีค่ วรกระทาในการรับชม
ละคร เพราะเป็ นผูท้ ว่ี จิ ารณ์ละครอย่างสร้างสรรค์”
ตารางที่ 2
จานวนความคิดเห็นและความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดต่อกรณีศกึ ษาที ่ 2
ประเภทความคิดเห็น

จานวนความคิดเห็นทัง้ หมด จานวนความคิดเห็นทีเ่ ป็ น
(ร้อยละ)
การอ้างเหตุผลผิด (ร้อยละ)
สนับสนุน (ควรวิจารณ์ละคร)
9 (23.08)
4 (44.44)
คัดค้าน (ไม่ควรวิจารณ์ละคร)
5 (12.82)
5 (55.56)
ไม่แน่ ใจ
25 (64.10)
0 (0.00)
รวม
39 (100.00)
9 (100.00)

จานวนความคิดเห็นต่ อกรณีศึกษาที่ 2 มีทงั ้ หมด 39 ข้อความ แบ่งเป็ น
ข้อความสนับสนุ นจานวน 9 ข้อความ จัดเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นการอ้างเหตุผลผิด 4
ข้อความ ข้อความคัดค้านจานวน 5 ข้อความ จัดเป็ นความคิดเห็นที่เป็ นการอ้าง
เหตุผลผิด 5 ข้อความ และไม่แน่ ใจว่าเป็ นข้อความสนับสนุ นหรือข้อความคัดค้าน
จานวน 25 ข้อความ จัดเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นการอ้างเหตุผลผิด 0 ข้อความ รวมมี
ความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดทัง้ หมด 9 ข้อความ
7.2.3 กรณีศกึ ษาที่ 3 ลูกค้าขีแ้ พ้!!
มีสมาชิกพันทิปตัง้ กระทู้โดยเผยแพร่บทความในนิตยสารที่เป็ นจดหมาย
จากทางบ้านของแม่คา้ ทีร่ บั ทาเค้กโฮมเมดทีเ่ ขียนถึงลูกค้าทีม่ อี าการภูมแิ พ้อาหารว่า
ถ้าแพ้อาหารหลายชนิดขนาดนี้ไม่น่าจะมีชวี ติ อยู่รอดมาได้และเล่าว่าได้ทาขนมเค้ก
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โดยใส่ทุกสิง่ ทุกอย่างทีล่ ูกค้าแพ้ลงไป ทาให้สมาชิกพันทิปหลายคนไม่เห็นด้วยกับ
การกระทาของแม่คา้ ต่อมาจ่าพิชติ ขจัดพาลชนได้แชร์กระทูน้ ้ีบนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ดราม่าแอดดิคซึ่งมีทงั ้ ความคิดเห็นที่สงสัยเรื่องภูมแิ พ้อาหาร ความคิดเห็นที่อธิบาย
ถึงอาการภูมแิ พ้อาหาร และการทาเค้กโดยเลีย่ งส่วนประกอบทีแ่ พ้ รวมถึงความคิดเห็น
ที่ว่าหากมีอาการภูมแิ พ้ส่วนผสมที่นิยมนามาทาเค้กก็ไม่ควรอยากรับประทานเค้ก
และมีบางความคิดเห็นทีก่ ล่าวว่าแม่คา้ ควรทาตามรายการสังซื
่ อ้ ทาให้เกิดการโต้เถียง
กันอย่างดุเดือด
ประเด็นในกรณีศกึ ษาที่ 3 สามารถเขียนเป็ นตรรกบทแบบย่อได้ ดังนี้
ตรรกบทสนับสนุ นแบบย่อ: “แม่คา้ ในดราม่านี้เป็ นผูท้ ร่ี บั รายการสังซื
่ อ้ แล้ว
ไม่ทาตามทีต่ กลงไว้กบั ลูกค้า ฉะนัน้ แม่คา้ ในดราม่านี้เป็ นผูท้ ส่ี มควรถูกตาหนิเพียง
ฝ่ ายเดียว”
ตรรกบทคัดค้านแบบย่อ: “แม่คา้ ในดราม่านี้เป็ นผูท้ ร่ี บั รายการสังซื
่ อ้ แล้วไม่
ทาตามทีต่ กลงไว้กบั ลูกค้า ฉะนัน้ แม่คา้ ในดราม่านี้ไม่เป็ นผูท้ ส่ี มควรถูกตาหนิเพียง
ฝ่ ายเดียว”
ตารางที่ 3
จานวนความคิดเห็นและความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดต่อกรณีศกึ ษาที ่ 3
ประเภทความคิดเห็น
สนับสนุ น (ควรถูกตาหนิฝ่ายเดียว)
คัดค้าน (ไม่ควรถูกตาหนิฝ่ายเดียว)
ไม่แน่ ใจ
รวม

จานวนความคิดเห็น
ทัง้ หมด (ร้อยละ)
56 (31.28)
16 (8.94)
107 (59.78)
179 (100.00)

จานวนความคิดเห็นทีเ่ ป็ น
การอ้างเหตุผลผิด (ร้อยละ)
34 (72.34)
13 (27.66)
0 (0.00)
47 (100.00)

จานวนความคิดเห็นต่อกรณีศกึ ษาที่ 3 มีทงั ้ หมด 179 ข้อความ แบ่งเป็ น
ข้อความสนับสนุ นจานวน 56 ข้อความ จัดเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นการอ้างเหตุผลผิด
34 ข้อความ ข้อความคัดค้านจานวน 16 ข้อความ จัดเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นการอ้าง
เหตุผลผิด 13 ข้อความ และไม่แน่ ใจว่าเป็ นข้อความสนับสนุ นหรือข้อความคัดค้าน
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จานวน 107 ข้อความ จัดเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นการอ้างเหตุผลผิด 0 ข้อความ รวมมี
ความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดทัง้ หมด 47 ข้อความ
7.2.4 สรุปจานวนประเภทของการอ้างเหตุผลผิดทัง้ 3 กรณีศกึ ษา
ความคิดเห็นทีน่ ามาวิเคราะห์ทงั ้ 3 กรณีศกึ ษา มีจานวนทัง้ หมด 379 ข้อความ
จัดเป็ นความคิดเห็นทีเ่ ป็ นการอ้างเหตุผลผิดโดยแบ่งตามประเภทได้ ดังนี้
ตารางที่ 4
สรุปจานวนประเภทของการอ้างเหตุผลผิดทัง้ 3 กรณีศกึ ษา
ประเภทของการอ้างเหตุผลผิด
การอ้างเหตุผลผิดทางรูปแบบ
- การใช้ภาษากากวม
- การสรุปเกินข้ออ้าง
- การสรุปนอกประเด็น

กรณีศกึ ษา กรณีศกึ ษา กรณีศกึ ษา รวม ร้อยละ
ที่ 1
ที่ 2
ที่ 3
15
1
5
21 6.98
10
1
0
11 3.65
3
0
2
5
1.66
2
0
3
5
1.66

การอ้างเหตุผลผิดทางเนื้อหา
- การเปรียบเทียบผิดแง่
- การรีบสรุป
- การอ้างพวก
- การตัง้ สมมติฐานที่
พิสจู น์ไม่ได้
- ไม่ใช่ตวั แทนในการสรุป
- การอ้างแบบ
ครอบจักรวาล

65
45
3
8
4

4
0
0
3
0

29
7
17
3
2

98
52
20
14
6

32.56
17.28
6.65
4.65
1.99

4
1

1
0

0
0

5
1

1.66
0.33

การอ้างเหตุผลผิดทางจิตวิทยา
- การใช้คาย้อมสี
- การแย้งทีต่ วั บุคคล

116
62
25

9
4
1

57
31
21

182
97
47

60.47
32.23
15.61
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- การอ้างประเพณีหรือ
ศรัทธา
- การอ้างอย่างหัวรุนแรง
- การอ้างจานวน
- การเย้ยหยันขู่
- การอ้างอานาจ
- การขอความเห็นใจ
- การอ้างความเป็ นพวก
เดียวกัน
- การอ้างตาราหรือ
ปรมาจารย์
- การอ้างผูอ้ ่นื เป็ นตัวอย่าง
รวม

16

0

0

16

5.32

4
4
2
2
0
0

2
1
0
0
0
0

3
0
0
0
1
1

9
5
2
2
1
1

1

0

0

1

2.99
1.66
0.66
0.66
0.33
0.33
0.33
0.33

0
196

1
14

0
91

1
0.33
301 100.00

สรุปจานวนประเภทของการอ้างเหตุผลผิดทัง้ 3 กรณีศกึ ษา มีทงั ้ หมด 301
ครัง้ แบ่งเป็ น
1. การอ้างเหตุผลผิดทางรูปแบบ 21 ครัง้ (6.98%) มีประเภทการอ้างเหตุผล
ผิดทีถ่ ูกนามาใช้มากทีส่ ดุ ตามลาดับ คือ การใช้ภาษากากวม 11 ครัง้ (3.65%) การสรุป
เกินข้ออ้าง 5 ครัง้ (1.66%) และการสรุปนอกประเด็น 5 ครัง้ (1.66%)
2. การอ้างเหตุผลผิดทางเนื้อหา 98 ครัง้ (32.56%) มีประเภทการอ้างเหตุผล
ผิดที่ถูกนามาใช้มากที่สุดตามลาดับ คือ การเปรียบเทียบผิดแง่ 52 ครัง้ (17.28%)
การรีบสรุ ป 20 ครัง้ (6.65%) การอ้างพวก 14 ครัง้ (4.65%) การตัง้ สมมติฐานที่
พิสูจน์ไม่ได้ 6 ครัง้ (1.99%) ไม่ใช่ตวั แทนในการสรุป 5 ครัง้ (1.66%) และการอ้าง
แบบครอบจักรวาล 1 ครัง้ (0.33%)
3. การอ้างเหตุผลผิดทางจิตวิทยา 182 ครัง้ (60.47%) มีประเภทการอ้าง
เหตุผลผิดที่ถูกนามาใช้มากที่สุดตามลาดับ คือ การใช้คาย้อมสี 97 ครัง้ (32.23%)
การแย้งทีต่ วั บุคคล 47 ครัง้ (15.61%) การอ้างประเพณีหรือศรัทธา 16 ครัง้ (5.32%)
การอ้างอย่างหัวรุนแรง 9 ครัง้ (2.99%) การอ้างจานวน 5 ครัง้ (1.66%) การเย้ยหยัน
ขู่ 2 ครัง้ (0.66%) การอ้างอานาจ 2 ครัง้ (0.66%) การขอความเห็นใจ 1 ครัง้ (0.33%)
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การอ้างความเป็ นพวกเดียวกัน 1 ครัง้ (0.33%) การอ้างตาราหรือปรมาจารย์ 1 ครัง้
(0.33%) และการอ้างผูอ้ ่นื เป็ นตัวอย่าง 1 ครัง้ (0.33%)

8. สรุปผลการวิ จยั และการวิ จารณ์
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ ดังนี้
1. เมื่อพิจารณาจานวนความคิดเห็นทัง้ หมดและจานวนความคิดเห็นที่เป็ น
การอ้างเหตุผลผิดพบว่า กรณีศกึ ษาที่ 1 มีอตั ราส่วนการแสดงความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ น
การอ้างเหตุผลผิดมากทีส่ ุด ส่วนกรณีศกึ ษาที่ 2 และกรณีศกึ ษาที่ 3 มีอตั ราส่วนการ
แสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็ นการอ้างเหตุผลผิดใกล้เคียงกัน เนื่องจากในกรณีศกึ ษาที่ 1
จ่าพิชิตฯ ไม่ได้นาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิม์ าประกอบการน าเสนอ
แตกต่างจากกรณีศกึ ษาที่ 2 และกรณีศกึ ษาที่ 3 ซึ่งจ่าพิชติ ฯ ได้ให้ความรู้ทางการ
แพทย์ประกอบการนาเสนอ
กรณีศกึ ษาที่ 1 แม้ความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า แอดมินของเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด์ละเมิดลิขสิทธิ ์ ซึง่ เป็ นจริงตามกฎหมาย6 แต่การแสดง
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องทาให้กลายเป็ นความคิดเห็นที่ใช้
การอ้างเหตุผลผิดโดยความคิดเห็นเชิงคัดค้านมีเพียง 2 ความคิดเห็น และเป็ นการอ้าง
เหตุผลผิดทัง้ หมด เพราะกล่าวอ้างถึงน้าใจอย่างไม่ถูกต้อง
กรณีศกึ ษาที่ 2 นัน้ ความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็ นความคิดเห็นที่ไม่แน่ ใจว่า
เป็ นข้อความสนับสนุ นหรือคัดค้าน เพราะแสดงความคิดเห็นทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับประเด็น
ในการวิจารณ์ละครของวศิน ส่วนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ละครของ
การวิจยั นี้วเิ คราะห์เฉพาะความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการนาผลงานอื่นมาใช้โดยไม่
ขออนุญาตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านัน้ แต่ความจริงแล้ว การนาผลงานของผูอ้ ่นื มาใช้
โดยไม่ขออนุ ญาตจากเจ้าของลิขสิทธิเ์ ป็ นการละเมิดลิขสิทธิ ์ทัง้ หมด นอกจากที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ ์หมวด 1 ลิขสิทธิ ์ ส่วนที่ 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ ์
6

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

235

วศินนัน้ มีจานวนความคิดเห็นที่จดั เป็ นข้อความสนับสนุ นมากกว่าความคิดเห็นที่
จัดเป็ นข้อความคัดค้าน โดยความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นข้อความคัดค้านนัน้ เป็ นความคิดเห็น
ทีใ่ ช้การอ้างเหตุผลผิดทัง้ หมด เกิดจากการอ้างว่าคนไทยทัง้ หมดหรือผูห้ ญิงทัง้ หมด
รับชมละครโดยไม่จาเป็ นต้องนาเสนอตามหลักข้อเท็จจริง และยกตัวอย่างภาพยนตร์
ต่างประเทศบางเรื่องว่าไม่จาเป็ นต้องนาเสนอโดยใส่ใจข้อเท็จจริง
กรณีศกึ ษาที่ 3 มีจานวนความคิดเห็นที่ไม่แน่ ใจว่าเป็ นข้อความสนับสนุ น
หรือข้อความคัดค้านมากทีส่ ุด เพราะแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นทีไ่ ม่ใช่เรื่อง
การกระทาของแม่คา้ ในกรณีศกึ ษานี้ ส่วนความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระทาของ
แม่คา้ ในกรณีศกึ ษา มีจานวนความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นข้อความสนับสนุ นมากกว่าความ
คิดเห็นที่จดั เป็ นข้อความคัดค้าน โดยความคิดเห็นที่จดั เป็ นข้อความคัดค้านนัน้
ส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าตาหนิทงั ้ การกระทาของแม่ค้าและลูกค้าที่มอี าการ
ภูมแิ พ้อาหาร โดยตาหนิแม่คา้ ทีไ่ ม่ทาตามรายการสังซื
่ อ้ และตาหนิลกู ค้าว่าหากรูต้ วั
ว่ามีอาการภูมแิ พ้อาหารที่เป็ นวัตถุดบิ ที่นิยมนามาทาเค้กก็ไม่ควรรับประทานเค้ก
หรือถ้าต้องการรับประทานเค้กก็ควรซื้อวัตถุดิบมาทาเค้กเอง และมีความคิดเห็น
คัดค้านส่วนน้อยทีต่ าหนิลูกค้าว่า จงใจก่อกวนแม่คา้ หรือพฤติกรรมของลูกค้าทาให้
แม่คา้ เข้าใจว่าลูกค้าต้องการก่อกวน ซึง่ มีบางความคิดเห็นทีเ่ ป็ นข้อความคัดค้านแต่
ไม่ได้จดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดแตกต่างจากกรณีศกึ ษาที่ 1 และกรณีศกึ ษาที่ 2 ซึง่ มี
การนาเสนอข้อมูลของทัง้ สองฝ่ ายทีม่ คี วามคิดเห็นขัดแย้งกัน ในขณะที่กรณีศกึ ษาที่
3 มีเพียงข้อความจากแม่คา้ เพียงฝ่ ายเดียว ทาให้ไม่ทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าที่
แม่คา้ กล่าวถึงจึงสามารถเกิดข้อสงสัยในการกระทาของลูกค้าได้ว่าอาจจงใจก่อกวน
แม่คา้ โดยความคิดเห็นทีเ่ ป็ นข้อความคัดค้านแต่ไม่ได้จดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดนัน้
คือความคิดเห็นที่ไม่ได้ตคี วามว่าลูกค้าเจตนาก่อกวนแม่คา้ แต่แนะนาว่าลูกค้าทีม่ ี
อาการภูมแิ พ้อาหารควรสังอาหารอย่
่
างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
2. เมื่อพิจารณาประเภทของการอ้างเหตุผลผิดทีป่ รากฏในงานวิจยั พบว่า
อันดับการใช้การอ้างเหตุผลผิดทัง้ สามประเภทสอดคล้องกัน กล่าวคือ การอ้างเหตุผลผิด
ทางจิตวิทยาถูกนามาใช้เป็ นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการอ้างเหตุผลผิดทางเนื้อหา
และลาดับสุดท้ายคือการอ้างเหตุผลผิดทางรูปแบบ โดยจากการศึกษากรณีศกึ ษาทัง้
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3 กรณีศกึ ษา พบว่า การอ้างเหตุผลผิดทีถ่ ูกนามาใช้มากทีส่ ุด 3 อันดับแรก คือการ
ใช้คาย้อมสี 97 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 32.23 ของความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผล
ผิดทัง้ 3 กรณีศกึ ษา การเปรียบเทียบผิดแง่ 52 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 17.28 ของความ
คิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดทัง้ 3 กรณีศกึ ษา และการแย้งทีต่ วั บุคคล 47 ครัง้
คิดเป็ นร้อยละ 15.61 ของความคิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดทัง้ 3 กรณีศกึ ษา
แสดงให้เห็นว่าการแสดงความคิดเห็นทีเ่ ป็ นเรื่องราวดราม่านัน้ ผูแ้ สดงความคิดเห็น
มักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ซึง่ ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิพทั ธ
ผึง้ ไผ่งาม (2557) ซึง่ ศึกษาการอ้างเหตุผลผิดในการโต้แย้งบนเว็บบอร์ด
การใช้คาย้อมสีถูกนามาใช้มากทีส่ ุดในทัง้ 3 กรณีศกึ ษาและการแย้งทีต่ วั
บุคคลถูกนามาใช้ในกรณีศกึ ษาที่ 1 มากเป็ นอันดับสามถูกนามาใช้ 1 ครัง้ ในกรณีศกึ ษา
ที่ 2 และถูกนามาใช้มากทีส่ ุดเป็ นอันดับสองในกรณีศกึ ษาที่ 3 นัน้ ลาดับของการอ้าง
เหตุผลผิดทัง้ สองอันดับสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Kanchana Chokwichien (2006)
ซึง่ ศึกษาการอ้างเหตุผลผิดของกลุ่มผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตซึง่ ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเห็น
เชิงจริยธรรมบนกระดานข่าว โดยแตกต่างเพียงผลการวิจยั ดังกล่าวมีการอ้างเหตุผล
ผิดประเภทการทวนคาถามหรือการอ้างเหตุผลผิดประเภททวนคาถามเป็ นอันดับที่ 2
เท่านัน้
ตัวอย่างเช่น

ภาพที ่ 1. ความคิดเห็นที่ 17 จากกรณีศกึ ษาที่ 1 (ดราม่าแอดดิคดอทคอม, 2556)
จะเห็นได้ว่า ผูแ้ สดงความคิดเห็นที่ 17 ใช้การอ้างเหตุผลผิดแบบการใช้
คาย้อมสีโดยกล่าวว่า แอดมินของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด์ละเมิดลิขสิทธิ ์
เพราะเป็ นโจร

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

237

ภาพที ่ 2. ความคิดเห็นที่ 16 จากกรณีศกึ ษาที่ 2 (ดราม่าแอดดิคดอทคอม, 2556)
จะเห็นได้ว่า ผูแ้ สดงความคิดเห็นที่ 16 ใช้การอ้างเหตุผลผิดแบบการใช้
ค าย้อมสีโดยกล่ าวว่ าหมอวศินไม่ใช่ ผู้ท่สี มควรกระท าในการรับชมละคร เพราะเป็ น
เด็กอมมือ และใช้การอ้างเหตุผลผิดแบบการแย้งทีบ่ ุคคล เพราะหมอวศินเสีย้ มมัวซั
่ ว่
คิดเองเออเอง

ภาพที ่ 3. ความคิดเห็นที่ 57 จากกรณีศกึ ษาที่ 3 (ดราม่าแอดดิคดอทคอม, 2556)
จะเห็นได้ว่า ผูแ้ สดงความคิดเห็นที่ 57 ใช้การอ้างเหตุผลผิดแบบการใช้
คาย้อมสีโดยกล่าวว่าแม่คา้ ในดราม่านี้สมควรถูกตาหนิฝ่ายเดียวเพราะแม่คา้ โง่เขลา
และเป็ นสัตว์เลือ้ ยคลาน
ส่วนการอ้างเหตุผลผิดแบบการเปรียบเทียบผิดแง่ท่ถี ูกนามาใช้มากเป็ น
อันดับสองในกรณีศกึ ษาที่ 1 นัน้ ไม่ถูกนามาใช้ในกรณีศกึ ษาที่ 2 และถูกนามาใช้
มากทีส่ ุดเป็ นอันดับสองของการอ้างเหตุผลผิดทางเนื้อหาในกรณีศกึ ษาที่ 3 ซึง่ หาก
เทียบอัตราส่วนในการใช้การอ้างเหตุผลผิดแล้ว จะเห็นได้ว่า การเปรียบเทียบผิดแง่
นัน้ แม้จะถูกนามาใช้เป็ นอันดับที่ 2 แต่กเ็ ป็ นเพราะการใช้การอ้างเหตุผลผิดประเภท
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นี้เป็ นจานวนมากเป็ นอันดับสองในกรณีศกึ ษาที่ 1 ซึง่ มีจานวนการอ้างเหตุผลผิดมาก
ทีส่ ดุ นันเอง
่
ตัวอย่างเช่น

ภาพที ่ 4. ความคิดเห็นที่ 17 จากกรณีศกึ ษาที่ 1 (ดราม่าแอดดิคดอทคอม, 2556)
จะเห็นได้ว่า ผูแ้ สดงความคิดเห็นที่ 17 ใช้การอ้างเหตุผลผิดแบบเปรียบเทียบ
ผิดแง่ โดยกล่าวว่าแอดมินของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด์ละเมิดลิขสิทธิ ์
เพราะเป็ นโจร แต่ในแง่กฎหมายการละเมิดลิขสิทธิกั์ บการปล้นทรัพย์ (โจร) มีรายละเอียด
และบทกาหนดโทษทีต่ ่างกัน

ภาพที ่ 5. ความคิดเห็นที่ 11 จากกรณีศกึ ษาที่ 3 (ดราม่าแอดดิคดอทคอม, 2556)
จะเห็นได้ว่า ผูแ้ สดงความคิดเห็นที่ 11 ใช้การอ้างเหตุผลผิดแบบเปรียบเทียบ
ผิดแง่โดยกล่าวว่าแม่คา้ ในดราม่านี้สมควรถูกตาหนิฝ่ายเดียวเพราะกรณีอาหารเจนัน้
เป็ นข้อตกลงกันระหว่างผู้ขายอาหารเจและผู้รบั ประทานอาหารเจซึ่งงดเว้นจากการ
ใช้เนื้อสัตว์ปรุงอาหาร ในขณะที่กรณีศกึ ษานี้ แม่คา้ ได้ใส่วตั ถุดบิ ทีล่ ูกค้าระบุว่าห้าม
ใส่ลงไปในอาหารทีล่ กู ค้าสังท
่ า
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9. อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการศึกษางานวิจยั นี้ พบว่า แม้มกี ารใช้คาย้อมสีเพื่อสร้างภาพลักษณ์
เชิงบวก แต่คาย้อมสีสว่ นใหญ่ทป่ี รากฏเป็ นการใช้คาย้อมสีซง่ึ สร้างภาพลักษณ์ในเชิง
ลบ ซึง่ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผูท้ ถ่ี ูกตัง้ สมญานามเช่นเดียวกับการแย้งทีต่ วั บุคคล
เมื่อพิจารณาการแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอมแล้ว
พบว่า มีการใช้คาย้อมสีทส่ี ร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบและการแย้งที่ตวั บุคคลซึ่งอาจ
เข้าข่ายถ้อยคาทีก่ ่อให้เกิดความเกลียดชังซึง่ ถือเป็ นการรังแกในพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ได้ ดัง
ผลการศึกษาของณัฐรัชต์ สาเมาะ และคณะ (2557, น. 351-363) ซึ่งศึกษาการรับรู้
ของเยาวชนต่อการรังแกในพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ ธันยากร ตุดเกือ้ (2557) ซึง่ ศึกษาการพัฒนา
ตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรมการรังแกในพืน้ ที่ไซเบอร์ของเยาวชนในจังหวัดสงขลา วิมลทิพย์
มุสกิ พันธ์ และคณะ (2552) ซึง่ สารวจพฤติกรรมการรังแกในพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ของเยาวชน
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และอมรทิพย์ อมราภิบาล (2559) ซึ่งศึกษาเหยื่อการ
รังแกในพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ในกลุ่มเยาวชน: ปั จจัยเสีย่ งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและการ
ปรึกษาบุคคลทีส่ าม ดังนัน้ จึงควรช่วยกันรณรงค์ถงึ ผลเสียอันเกิดจากการกลันแกล้
่ ง
กันทางอินเทอร์เน็ต โดยเริม่ จากตนเองก่อนคือ คิดก่อนแสดงความคิดเห็นว่ าเมื่อ
แสดงความคิดเห็นแล้วจะเป็ นการทาร้ายใครหรือไม่
ส่วนการแสดงความคิดเห็นจากกรณีศกึ ษาทัง้ 3 กรณีศกึ ษา พบว่า มีผแู้ สดง
ความคิดเห็นจานวนมากทีไ่ ม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องในการถกเถียง
และรีบแสดงความคิดเห็น โดยข้อมู ลที่น ามาอ้างนั น้ ก็ไม่ แน่ ว่ าจะมีถู กต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ ทาให้เกิดการอ้างเหตุ ผลผิด ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการศึกษา
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นทีก่ าลังถกเถียงก่อนแสดงความคิดเห็น และการให้ขอ้ มูล
ทีเ่ ป็ นความรูเ้ กีย่ วกับประเด็นของเรื่องทีก่ าลังถกเถียงแก่ผทู้ ร่ี ่วมแสดงความคิดเห็น
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10. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. จากผลการวิจยั พบว่า การอ้างเหตุผลผิดทางจิตวิทยาถูกนามาใช้มากทีส่ ดุ
ในการแสดงความคิดบนกระดานสนทนาของเว็บไซต์ดราม่าแอดดิคดอทคอมอาจด้วย
แอดมินเลือกนาเรื่องราวทีถ่ กเถียงกันจนเกิดเป็ นดราม่ามานาเสนอ ดังนัน้ หากมีการ
วิจยั ครัง้ ต่อไปจึงควรพิจารณากลุ่มตัวอย่างจากความคิดเห็นบนกระดานสนทนาของ
เว็บไซต์อ่นื ทีไ่ ม่ได้เน้นการนาเสนอกระทูด้ ว้ ยเรื่องราวดราม่า เพื่อวิเคราะห์ว่ามีความ
คิดเห็นทีจ่ ดั เป็ นการอ้างเหตุผลผิดหรือไม่ และถ้ามีความคิดเห็นนัน้ จัดเป็ นการอ้าง
เหตุผลผิดแบบใด
2. เนื่องด้วยการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ความคิดเห็นบนกระดานสนทนา ทา
ให้มหี ลายความคิดเห็นที่ผู้แสดงความคิดเห็นตอบโต้กนั เองจนเบี่ยงเบนประเด็นที่
กาลังถกเถียง หากต้องการวิจยั เกีย่ วกับการอ้างเหตุผลผิดครัง้ ต่อไป ควรเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างทีไ่ ม่ใช่กระดานสนทนาทางอินเตอร์เน็ต เช่น แบบสารวจความคิดเห็น เพื่อ
พิจารณาว่า หากไม่มกี ารตอบโต้กนั การแสดงความคิดเห็นเหล่านัน้ จะมีการเบีย่ งเบน
ประเด็นหรือไม่ และมีการอ้างเหตุผลผิดหรือไม่
3. จากผลการวิจยั พบว่า การอ้างเหตุผลผิดแบบการใช้คาย้อมสีมกี ารใช้
มากที่สุดเป็ นอันดับหนึ่ง และเป็ นการแสดงความคิดเห็นทีท่ าให้ผู้ทถ่ี ูกกล่าวถึงมี
ภาพลักษณ์ในเชิงลบซึง่ อาจถือเป็ นการรังแกในพืน้ ทีไ่ ซเบอร์ได้ หากมีการวิจยั ครัง้
ต่อไปจึงควรมุ่งประเด็นไปทีก่ ารวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการรังแกในพืน้ ทีไ่ ซเบอร์บน
กระดานสนทนาต่างๆ
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และข้ออ้างทีส่ อง “กษัตริยใ์ ห้อานาจอธิปไตยแก่ประชาชน” ไม่สามารถพิสจู น์ว่าจริง
การศึกษาพบว่าข้ออ้างใดๆ ของนักคิดสานักจารีตประเพณีทว่ี ่า พระมหากษัตริยไ์ ทย
ทรงขึน้ ครองราชย์โดยได้อานาจจากประชาชนหรือข้ออ้างที่ว่าได้รบั ราชสมบัติ
สืบ สันตติวงศ์ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าจริงด้วยหลักฐานหรือในทางหลักการ ทัง้ ข้ออ้าง
เหล่านี้เองกลับจะชีว้ ่า กษัตริยไ์ ม่ใช่เจ้าของอานาจอธิปไตยแต่เดิม จึงมีขอ้ สรุปของ
การวิจยั ทีว่ ่า เป็ นการอ้างเหตุผลทีไ่ ม่ดี เพราะข้ออ้างทีใ่ ช้ขดั แย้งกันเอง
คาสาคัญ: ตรรกวิทยา; ประวัตศิ าสตร์; ประชาธิปไตย
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Abstract
This research aimed at studying historical texts on the origin of
democracy in Thai society, which is believed to have been bestowed by the
monarch. This has become a collective memory that “The original sovereignty
belonged to the monarch. This original sovereignty was given to the people by
the monarch. Hence, the monarch is a democratizer. ” Here, the research
methodology was conducted in the style of philosophical argumentation
analysis, asking whether the argument was sound. The result of the study
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revealed that the argument was unsound. This is because the truth of the first
premise “The original sovereignty belongs to the monarch” and the second
one “The monarch gives his sovereignty to the people” cannot be proved true.
It is found that the truth of the premise of traditionalists, claiming that Thai
monarch’s accession to the throne is authorized by the people, and the premise
that his right to the throne is based on succession, cannot be confirmed true
by either evidence or principle. The premises imply original sovereignty did not
belong to the monarch. The research, therefore, concluded that the argument
is unsound.
Keywords: Logic; History; Democracy
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1. บทนา
ประชาธิปไตยในความหมายว่าประชาชนเป็ นเจ้าของอานาจสูงสุด เป็ นระบบ
การเมืองที่ถูกขัดขวางด้วยระบอบอื่นๆ อยู่เป็ นระยะๆ และไม่เป็ นทีต่ ้อนรับนักจาก
ชนชัน้ ปกครองไทยนับตัง้ แต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ บางเหตุผลบอกว่าไม่เหมาะ
กับสังคมไทยๆ อย่างเรา บางเหตุผลบอกว่าคนไทยยังไม่พร้อมเพราะขาดการศึกษา
ทีถ่ ูกต้อง โดยไม่ได้มกี ารให้คาตอบว่าการศึกษาทีถ่ ูกต้องเป็ นอย่างไรและเมื่อไรถึงจะ
เรียกว่าพร้อม (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2558ข, น. 5-28) ทว่าปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ ใน
หมู่นักคิดชนชัน้ นาจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ตี ้องปรับตัวกับระบอบใหม่
โดยคณะราษฎรทีเ่ กิดขึน้ เมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 มีความน่าสนใจไปอีกทางหนึ่ง
กล่าวคือมีทศั นะต่อประชาธิปไตยที่ไม่ได้เป็ นการต่ อต้านประชาธิปไตยดังแต่ ก่อน
ทว่าได้ปรับตัวต้อนรับเพื่อสร้างความหมายแก่ประชาธิปไตยเข้ากับระบอบกษัตริย์
อันมีแต่เดิม คือ มีการพยายามสร้างความหมายหนึ่งขึน้ ว่า กษัตริยใ์ นสังคมไทยเป็ น
นักประชาธิปไตย ด้วยเหตุน้ีระบอบการเมืองประชาธิปไตยทีไ่ ม่ได้รบั การต้อนรับใน
ระยะก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จึงเริม่ ได้รบั การต้อนรับเป็ นอย่างดี
จากชนชัน้ นาเก่า โดยวิธกี ารสร้างคาอธิบายสร้างความหมายแก่ระบอบใหม่ทเ่ี รียก
โดยรวมว่าระบอบรัฐธรรมนูญหรือประชาธิปไตยนัน้ ว่ามีทม่ี าหรือกาเนิดอย่างไร
คาอธิบายของนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2546) แสดงว่า กระแสความคิดหนึ่ง
เป็ นแนวคิดของฝ่ ายทีเ่ รียกว่า “จารีตประเพณี”1 ดังทีอ่ ธิบายว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่
สิง่ ใหม่ แต่เป็ นของเดิมที่มอี ยู่แล้วในสังคมไทย การกระทาของคณะราษฎรจึงเป็ น
เพียงการ “ปฏิวตั ”ิ คือการหมุนย้อนกลับไปสู่รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ทีเ่ คยมีอยู่แล้วในสังคมไทย โดยอ้างว่าการทีใ่ นอดีตกษัตริยไ์ ด้รบั เลือกจากขุนนางชัน้
ผูใ้ หญ่มคี วามหมายเท่ากับมีระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยแล้ว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จาก
กลุ่ มนั กคิดสายราชวงศ์ และขุ นนางที่ได้ร ับอิทธิพลความคิดตะวันตก เช่ น
ม.จ.วรรณไวทยากร วรวรรณ, ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และมีความคิดเห็นทางการเมืองต่อระบอบ
ประชาธิปไตยว่า เป็ นระบอบที่สงั คมไทยมีมานานแล้ว ฉะนัน้ การปฏิวตั ิ พ.ศ.2475 จึงไม่ใช่
เรื่องใหม่ แต่คอื การย้อนกลับไปสูร่ ะบอบทีส่ งั คมไทยเคยมีในอดีตจึงเรียกว่าการ “ปฏิวตั ”ิ
1
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คณะราษฎรจึงไม่ใช่สงิ่ ใหม่แต่อย่างใด อีกกระแสหนึ่งเป็ นของฝ่ ายทีเ่ รียกว่า “นักคิด
ตะวันตก”2 ทีอ่ ธิบายว่า ประชาธิปไตยเป็ นสิง่ ใหม่ทส่ี งั คมไทยยังไม่เคยมีมาก่อน การ
กระทาของพวกเขาจึงเป็ น “การอภิวฒ
ั น์” สร้างสิง่ ใหม่ในสังคมไทยทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน
(นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2546, น. 80-120)
งานวิจยั ทีไ่ ด้มผี ศู้ กึ ษาไว้ก่อนหน้านี้ชใ้ี ห้เห็นความเปลีย่ นแปลงและการก่อตัว
ของการสร้างความหมายกษัตริยน์ ักประชาธิปไตย โดยมีงานสาคัญดังนี้ งานศึกษา
ของสมศักดิ ์ เจียมธีรสกุล (2544) ในบทความ “พระราชหัตถเลขาสละราชย์ ร.7:
ชีวประวัตขิ องเอกสารฉบับหนึ่ง” ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า เอกสารดังกล่าวมีจุดเริม่ ต้นและถูก
ตีความผิดจากบริบทเดิม จากการเป็ นเอกสารต่อรองเพิม่ อานาจระหว่างพระองค์กบั
คณะราษฎร จากสาเหตุความขัดแย้งเรื่องการเพิม่ พระราชอานาจของพระองค์ในกรณี
แต่งตัง้ สภาผูแ้ ทนบางส่วนและการมีอานาจคัดค้านกฎหมายทีไ่ ม่เห็นชอบ ทว่ากลับ
เขียนและถูกอ่านนอกบริบททีม่ นั เกิด จนกลายเป็ นเอกสารทีม่ บี ทบาทและแสดงออกว่า
พระองค์ต่อสูเ้ พื่อประชาธิปไตยจากการตีความโดยคนกลุ่มต่างๆ ในเหตุการณ์ทาง
การเมืองทีอ่ ยู่นอกบริบทของการเกิดเอกสารดังกล่าว จนนาไปสูก่ ารสร้างความหมาย
ของการเป็ นกษัตริยน์ กั ประชาธิปไตยในเวลาต่อมา
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2550) ศึกษา “กรณี ร.7 ทรงสละราชสมบัติ: การ
ตีความและการสานต่อความหมายทางการเมือง” ศึกษากรณีผู้คนในสังคมจัดการ
ความจริงในกรณีรชั กาลที่ 7 สละราชสมบัติ ซึง่ เหตุการณ์น้ีเองเป็ นทีม่ าของเอกสาร
และข้อความวาทกรรมกษัตริยน์ ิยมประชาธิปไตยโดยชีใ้ ห้เห็นว่า มีการจัดการความจริง
เปลีย่ นไปตามยุคสมัย กล่าวคือในช่วง 20 ปี แรกเน้นปั ญหาทีเ่ ป็ นข้อขัดแย้งระหว่าง
รัชกาลที่ 7 กับคณะราษฎรเป็ นสาคัญ ขณะที่เนื้อหาว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์
นักประชาธิปไตยมีแพร่หลายน้อยมาก ซึง่ ผิดกับพัฒนาการในระยะหลังจากนัน้ ที่ได้
กลุ่มนักคิดทีส่ นใจวิชากฎหมายและเศรษฐศาสตร์การเมือง เช่น ปรีดี พนมยงค์
ทีต่ อ้ งการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มคี วามเจริญอย่างเป็ นสากลแบบตะวันตก ทีเ่ น้นเสรีภาพ
สมภาพและภราดรภาพ โดยมีความเห็นทางการเมืองว่า ก่อน พ.ศ.2475 ลักษณะการเมือง
การปกครองไทยไม่มสี ิ่งใดที่เรียกได้ว่าเป็ นประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 จึงเป็ นการนาสิง่ ใหม่ๆ มาสูส่ งั คมไทย จึงเรียกว่าเป็ นการ “อภิวฒ
ั น์”
2
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เปลีย่ นประเด็นมาเน้นย้าว่าพระองค์ทรงเป็ นพระมหากษัตริยน์ กั ประชาธิปไตยที่แท้จริง
ในขณะทีค่ ณะราษฎรเป็ นฝ่ ายต้องการผูกขาดอานาจและทาการปกครองโดยไม่ฟังเสียง
อันแท้จริงของประชาชน
ประจักษ์ ก้องกีรติ (2558ก) ในบทความ “24 มิถุนา ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม”
ศึกษาความเป็ นมาของ “วาทกรรมกษัตริยน์ ิยมประชาธิปไตย” โดยชีใ้ ห้เห็นว่า วาทกรรม
ดังกล่าวเริม่ ต้นจากเอกสารสละราชสมบัตขิ องรัชกาลที่ 7 ที่เป็ นเอกสารต่อรองเพิม่
อานาจระหว่างพระองค์กบั คณะราษฎร ทว่ากลับเขียนและถูกอ่านนอกบริบทที่มนั
เกิดจนกลายเป็ นว่าเป็ นเอกสารที่มีบทบาทและแสดงออกว่า รัชกาลที่ 7 ต่ อสู้เพื่อ
ประชาธิปไตย ซึง่ มีผลอย่างสาคัญต่อความคิดของนิสติ นักศึกษาในขบวนการเหตุการณ์
14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ข้อความดังกล่าวปรากฏบนหน้าปกจุลสารเรียกร้องรัฐธรรมนูญ
ว่า “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจทีจ่ ะสละอานาจอันเป็ นของข้าพเจ้าแต่ เดิมให้แก่ราษฎร
โดยทัวไป
่ แต่ขา้ พเจ้าไม่ยนิ ยอมยกอานาจทัง้ หลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใด
โดยเฉพาะ เพือ่ ใช้อานาจนัน้ โดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร”
ซึง่ นับว่าเป็ นตัวบทต้นทางว่าด้วยเรื่องกาเนิดประชาธิปไตยในสังคมไทยกาเนิดจาก
การพระราชทานรัฐธรรมนูญ ทีง่ านชิน้ อื่นๆ นาไปผลิตซ้าและขยายความตามแต่ละ
บริบทรวมทัง้ เป็ นตัวบทต้นทางในการร่วมสร้าง “วาทกรรมกษัตริยน์ ิยมประชาธิปไตย”
เพื่อต่อต้านเผด็จการทหารและคณะราษฎรอย่างสาคัญในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
พ.ศ.2516
ประเด็นในการศึกษาของบทความนี้ ไม่ใช่การชี้ให้เห็นพัฒนาการความ
เปลี่ยนแปลงที่มผี ู้ศึกษามาก่อนแล้ว แต่พยายามชี้ให้เห็นจุดเปราะบางในการอ้าง
เหตุผลของฝ่ ายจารีตประเพณีทพ่ี ยายามสร้างความหมายให้แก่กาเนิดประชาธิปไตย
ในสังคมไทย เพื่อสร้างกรอบความคิดเรื่องกษัตริยน์ กั ประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การสร้ า งความหมายแก่ ก าเนิ ด ประชาธิป ไตยในสัง คมไทยว่ า ก าเนิ ด จากการ
พระราชทานโดยกษัตริยว์ ่ามีการอ้างเหตุผลอย่างไร ข้ออ้างเป็ นจริงหรือไม่ แล้วข้ออ้าง
ขัดแย้งกับข้อสรุปหรือไม่
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2. วิ เคราะห์ประวัติศาสตร์ว่าด้วยกาเนิ ดประชาธิ ปไตยในสังคมไทย
ความคิดความเชื่อที่ว่าจะมีการพระราชทานรัฐธรรมนู ญในความหมายว่า
เป็ นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยนัน้ เป็ นการคิดเกีย่ วกับรัฐธรรมนูญโดยไม่ได้
ดูเนื้อหาสาระภายในของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายทีอ่ า้ งว่าเป็ นกฎหมายรัฐธรรมนูญ
แต่ อย่างใด เพราะในระยะเริ่มต้นในช่วง พ.ศ.2475 นัน้ ยังไม่มีการค้นพบเอกสาร
การเมืองที่คดิ เชื่อว่าจะเป็ น “ร่างรัฐธรรมนู ญ” ความเชื่อที่อ้างกันมาในเรื่องนี้นามา
จากหนังสือ “เจ้าชีวติ ” ของพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ (2558) ที่ว่า “ฉันได้คดิ รายการ
ละเอียดของพิธี (รัฐธรรมนู ญ) นี้มาหลายปี เพราะรู้ดวี ่าจะต้องเกิดขึ้นในรัชกาลของ
ฉัน ฉันร่างคาประกาศไว้ในใจฉันเป็ นเวลานานมาแล้ว” กระทังภายหลั
่
ง 14 ตุลาคม
พ.ศ.2516 เบนจามิน เอ. แบ็ตสัน (Benjamin A. Batson) นักวิชาการทีศ่ กึ ษาการเมือง
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ได้ค้นพบเอกสารดังกล่าวในหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ ในชื่อ “ร่างเค้าโครงการเปลีย่ นรูปการปกครอง” (An Outline of Change
in the Form of the Government) (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2558ก, น. 30) และการอ้างเรื่อง
กฎหมายรัฐธรรมนูญนัน้ มีความจาเป็ นทีต่ อ้ งดูเนื้อหาสาระ การกาหนดบทบาทและ
คานิยามเรื่องอานาจว่าเป็ นอย่างไร และกฎหมายทีเ่ ป็ นรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตย
นัน้ ต้องกาหนดบทบาทและคานิยามเบือ้ งต้นทีว่ ่า อานาจสูงสุดเป็ นของราษฎร การอ้าง
ความเชื่อดังกล่าวเป็ นต้นทางสาคัญทีส่ ร้างคาอธิบายและภาพทางการเมืองทีว่ ่า หาก
คณะราษฎรไม่ทาการปฏิวตั แิ ย่งชิงอานาจไปจากการเตรียมการพระราชทานรัฐธรรมนูญ
หรือประชาธิปไตยไปจากกษัตริย์ บ้านเมืองก็คงไม่วุ่นวาย และการเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธิปไตยในสังคมไทยก็คงราบรื่น กล่าวอย่างกระชับคือ มีความคิดความเชื่อ
ทีว่ ่าประชาธิปไตยทีเ่ กิดจากการพระราชทานนัน้ จะราบรื่น ส่วนประชาธิปไตยทีเ่ กิด
จากคณะราษฎรนัน้ ก่อความขัดแย้งวุ่นวาย เพราะเป็ นเพียงการแย่งชิงอานาจของ
กลุ่มการเมืองนักเรียนนอกกลุ่มหนึ่งจากการเตรียมการพระราชทานประชาธิปไตยแก่
ราษฎรโดยกษัตริย์
ทว่าจุดอ่อนของคาอธิบายแนวทางดังกล่าวอยู่ทว่ี ่า สิง่ ทีอ่ า้ งว่าจะเป็ นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญมีเนื้อหาสาระอย่างไร จากการศึกษาของนักวิชาการจะเห็นได้ว่า เอกสาร
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ดังกล่าวไม่ใช่กฎหมายในระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด เพราะกาหนดบทบาทและ
คานิยามเรื่องอานาจสูงสุดเป็ นของกษัตริย์ (ณัฐพล ใจจริง, 2556, น. 59) ซึง่ ตรงข้าม
กับการกาหนดนิยามว่า อานาจสูงสุดเป็ นของราษฎรทัง้ หลาย จะเห็นได้ว่าการกาหนด
นิยามแบบแรกทีว่ ่า อานาจสูงสุดเป็ นของกษัตริยเ์ ป็ นคานิยามตามระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชย์ ผิดกับระบอบประชาธิปไตยทีว่ ่า อานาจสูงสุดเป็ นของราษฎร จุดอ่อนใน
ประเด็นที่สองคือ แนวคิดที่ว่าคณะราษฎรแย่งชิงอานาจไปจากการเตรียมการ
พระราชทานไปเป็ นของพวกตนนัน้ ผิดกับหลักฐานทีว่ ่า คณะราษฎรยึดอานาจได้
ในวันที่ 24-26 มิถุนายน พ.ศ.2475 และได้ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญในวันที่ 27 มิถุนายน
พ.ศ.2475 ซึง่ ข้อความสาคัญในกฎหมายก็คอื ว่า กาหนดนิยามและประกาศให้ “อานาจ
สูงสุดของประเทศนัน้ เป็ นของราษฎรทัง้ หลาย” (มาตรา 1 ธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามชัวคราว
่
พ.ศ.2475) ซึง่ เป็ นการกาหนดนิยามตามระบอบประชาธิปไตยทีอ่ านาจ
สูงสุดเป็ นของราษฎรทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทย (ปิ ยบุตร แสงกนกกุล, 2559,
น. 33) จุดอ่อนในประเด็นที่สามคือ ความเชื่อทีว่ ่าความขัดแย้งวุ่นวายทางการเมือง
เกิดจากคณะราษฎรแย่งชิงอานาจนัน้ มีจุดอ่อนทีว่ ่า กฎหมายทีเ่ ชื่อว่าจะมีการพระราชทาน
ไม่ใช่กฎหมายในระบอบประชาธิปไตย ความขัดแย้งวุ่นวายจึงไม่ใช่การแย่งชิงอานาจ
ไปจากการเตรียมการพระราชทาน เพราะไม่ปรากฏว่ามีอยู่จริง แต่ความขัดแย้งวุ่นวาย
เป็ นผลอีกด้านของการแย่งชิง คือ เป็ นเพราะการพยายามชิงอานาจกลับของเครือข่าย
ระบอบเก่าที่สูญเสียอานาจเพื่อถวายคืนอานาจต่ างหาก กรณีท่รี ู้จกั กันดีคอื กรณี
กบฏบวรเดชที่กลุ่มบุคคลมีเป้ าหมายเพื่อถวายคืนอานาจแก่กษัตริย์อย่างชัดเจน
(หลวงโหญรอนราญ, 2492, น. 61-62) หรือกล่าวได้ว่า เป็ นความขัดแย้งของฝ่ าย
คณะราษฎรกับฝ่ ายต่อต้านการปฏิวตั ิ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 (ณัฐพล ใจจริง, 2556,
น. 3-63)
ดังทีก่ ล่าวเบือ้ งต้นว่าเมื่อมีเหตุการณ์เปลีย่ นแปลงการปกครองเกิดขึน้ แล้ว
ได้มกี ารพยายามสร้างความหมายให้แก่ประชาธิปไตยในสังคมไทยของฝ่ ายจารีต
ประเพณี โดยมีประเด็นร่วมกันคือ ต้องการสร้างความหมายว่า “กษัตริย์เป็ นนัก
ประชาธิปไตย” นี่คอื ประเด็นร่วมกันของฝ่ ายจารีตประเพณี แต่ประเด็นร่วมกันนี้มี
ความแตกต่างในการใช้ขอ้ อ้างทีต่ ่างกัน กล่าวคือ ระยะเริม่ ต้น พ.ศ.2475 การพยายาม
สร้างความหมายว่ ากษัตริย์เป็ นนักประชาธิปไตยมิใช่ การยืนยันโดยการอ้ างว่ า
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ประชาธิปไตยกาเนิดจากการพระราชทานโดยกษัตริย์ แต่เป็ นการยืนยันโดยการอ้าง
ทีว่ ่า ประชาธิปไตยไม่ใช่สงิ่ ใหม่ เพราะกษัตริยใ์ นสังคมไทยมีความเป็ นประชาธิปไตย
อยู่แล้ว กล่าวคือ กษัตริยไ์ ด้รบั อานาจหรือขึน้ ครองราชย์จากการเลือกตัง้ โดยราษฎร
อยู่แล้ว โดยอ้างว่า “อเนกนิกรสโมสรสมมต” คือหลักการดังกล่าว (ม.จ.วรรณไวทยากร
วรวรรณ, 2475 อ้างใน ณัฐพล ใจจริง, 2556, น. 79) การทีใ่ นระยะเริม่ ต้นระบอบใหม่
ไม่ได้อา้ งว่าเกิดจากการพระราชทานโดยกษัตริยก์ อ็ าจเพราะคณะราษฎรมีอานาจนาอยู่
ในช่วงดังกล่าวก็เป็ นได้ และเหตุการณ์กเ็ พิง่ ผ่านไปอย่างชัดเจนว่าคณะราษฎรทาการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงไม่ใช่การพระราชทาน แต่หนั ไปอ้างว่าประชาธิปไตย
ไม่ใช่ของใหม่ โดยกษัตริย์ในสังคมไทยมีความเป็ นประชาธิปไตยอยู่แล้ว เพราะมา
จากการเลือกตัง้ แทน แต่กเ็ ริม่ มีการเปลีย่ นคาอธิบายว่าเกิดจากการพระราชทานเมื่อ
มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 (ธารงศักดิ ์ เพชรเลิศอนันต์,
2548, น. 89-113) ในขณะที่การสร้างความหมายเรื่องกษัตริย์นักประชาธิปไตยที่
สาคัญอีกทางหนึ่งก็คอื การสร้างความหมายจากข้ออ้างทีว่ ่า ประชาธิปไตยเกิดจาก
การพระราชทานโดยกษัตริย์ เพราะอานาจแต่เดิมเป็ นของกษัตริย์ และกษัตริย์ให้
อานาจแก่ประชาชน กษัตริยจ์ งึ เป็ นนักประชาธิปไตย ซึง่ จะปรากฏเด่นชัดหลังเหตุการณ์
สละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7 เป็ นต้นมา เพราะเนื้อความในเอกสารสละราชสมบัติ
ดังกล่าวเป็ นเอกสารต้นทางทีส่ าคัญทีถ่ ูกใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงตีความของนักคิด นิสติ
นักศึกษา และนักวิชาการ ในการตีความและสร้างความหมายแก่งานของตน โดยเฉพาะ
อย่ างยิ่งหลังการปล่ อยนั กโทษในคดีกบฏบวรเดชและก่ อนเหตุ การณ์ เรียกร้อง
ประชาธิปไตยต่ อสู้กบั เผด็จการทหาร 14 ตุ ลาคม พ.ศ.2516 (ประจักษ์ ก้องกีรติ,
2556, น. 415-444) แต่อย่างไรก็ตาม การกล่าวอ้างว่าประชาธิปไตยกาเนิดจากการ
พระราชทานเพื่อสร้างกรอบความคิดเรื่องกษัตริยน์ ักประชาธิปไตยนัน้ จะน่าเชื่อถือก็
ต่อเมื่อแน่ ใจได้ว่าอานาจแต่เดิมเป็ นของกษัตริยจ์ ริง ดังนัน้ การวิเคราะห์ขอ้ อ้างเรื่อง
ทีม่ าของอานาจเพื่อยืนยันว่าอานาจแต่เดิมเป็ นของกษัตริยต์ ามแนวทางของประวัตศิ าสตร์
ฝ่ ายจารีตประเพณีในประเด็นดังกล่าวจึงเป็ นภารกิจของงานนี้
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3. วิ เคราะห์การอ้ างเหตุผลกรณี การสร้างความหมายเรื่องกาเนิ ด
ประชาธิ ปไตยไทย
การสร้างความหมายแก่ ประชาธิปไตยในสังคมไทยว่ ากษัตริย์เป็ นนั ก
ประชาธิปไตยจากแง่มุมนี้ไม่ใช่การอ้างว่าประชาธิปไตยเป็ นสิง่ เดิมที่มอี ยู่แล้วใน
สังคมไทยอย่างที่เคยอ้างหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครองใหม่ๆ แต่คอื การอ้างว่า
เกิดจากการพระราชทานอานาจแก่สงั คมไทย การพระราชทานนี้มตี น้ ทางการตีความ
มากกว่าหนึ่งทาง เช่น ตีความตัวเหตุการณ์พธิ รี ฐั ธรรมนูญทีล่ งพระปรมาภิไธย ว่ามี
นัยยะสาคัญคือ พระราชทานสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแก่ตวั แทนของประชาชน
เป็ นต้น แต่ต้นทางที่สาคัญอีกทางหนึ่งเป็ นผลมาจาการอ้างอิงและตีความข้อความ
จากตัวบทเอกสารสละราชสมบัตขิ องรัชกาลที่ 7 ทีก่ ล่าวมา โดยเฉพาะในกลุ่มนักคิด
นิสติ นักศึกษายุค 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ทีร่ อ้ื ฟื้ นวาทกรรมกษัตริยน์ ักประชาธิปไตย
จากงานเขียนของนักคิดนักเขียนนักการเมืองฝ่ ายจารีตประเพณีทไ่ี ด้รบั การปล่อยตัว
จากคดีกบฏบวรเดชเป็ นสาคัญ ซึ่งปรากฏอย่างสาคัญในเอกสารใบปลิวของกลุ่ ม
เรียกร้องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2516 (ประจักษ์ ก้องกีรติ, 2556, น. 415-444) ความว่า
พีน่ ้องประชาชนทีร่ กั
นับแต่เปลีย่ นแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่ชดั ว่า
“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจทีจ่ ะสละราชอานาจอันเป็ นของข้าพเจ้าอยู่
แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทัวไป
่ แต่ขา้ พเจ้าไม่ยนิ ยอมยกอานาจ
ทัง้ หลายของข้าพเจ้าให้แก่ผใู้ ด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใช้อานาจ
นัน้ โดยสิทธิขาด
์ และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎร”
แต่ตลอด 41 ปี ท่ผี ่านมา อานาจหาได้เคยตกถึงมือประชาชนไม่
คนไทยยังไม่ ได้มีส่ วนร่ วมในการต่ อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ และ
ผลประโยชน์ ของตนอย่างแท้จริง การละเมิดสิทธิ เสรีภาพและ
ผลประโยชน์ ของประชาชนยังปรากฏขึ้นทัวๆ
่ ไป อันทาความ
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ยุ่ งยากเดือดร้อน อดอยากแร้นแค้นให้เกิดแก่ พ่ีน้ องชาวไทย
นานัปการ
ข้อความงานเขียนของคนกลุ่มนี้บรรจุความหมายสองข้อความสาคัญเอาไว้
คือ สรุปว่ากษัตริยเ์ ป็ นนักประชาธิปไตยจากการอ้างว่าได้ทรงพระราชทานสละอานาจ
ให้แก่ประชาชน จากประโยค “สละราชอานาจอันเป็ นของข้าพเจ้าอยูแ่ ต่เดิมให้แก่ราษฎร
โดยทัวไป”
่ และการสละอานาจให้ประชาชนนัน้ ก็บรรจุขอ้ ความทีร่ บั ไว้ก่อนว่า อานาจ
แต่เดิมเป็ นของกษัตริย์ ดังว่า “อานาจอันเป็ นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิม” จุดวิเคราะห์ก็
คือว่า การสละอานาจให้ประชาชนจะน่ าเชื่อถือก็ต่อเมื่อสามารถยืนยันได้ว่า การ
กล่าวอ้างว่า อานาจแต่เดิมเป็ นของกษัตริย์นัน้ เป็ นจริง และอะไรคือข้ออ้างที่ถูกใช้
เพื่อสนับสนุนในประเด็นนี้

4. ข้ออ้าง: ข้าพเจ้าได้รบั ราชสมบัติสืบสันตติ วงศ์
ข้ออ้างนี้เป็ นข้ออ้างของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งปรากฏ
อยู่ในตัวบทเอกสารสละราชสมบัตดิ ว้ ย ข้ออ้างดังกล่าวคือ “...ข้าพเจ้าได้รบั ราชสมบัติ
สืบสันตติวงศ์...” แม้ตวั บทจะแสดงว่าได้อานาจจากแหล่งอื่น และไม่ได้มอี านาจบน
สิทธิในตัวเอง แต่ความน่ าเชื่อถือของข้ออ้างนี้กย็ งั แข็งแกร่งในแง่มุมทีว่ ่า “กษัตริย์
สืบเนื่องกับกษัตริย์” กล่าวคือ กษัตริย์องค์ปัจจุบนั ได้สทิ ธิอานาจจากกษัตริย์องค์
ก่อนหน้า ซึง่ ก็ยงั คงเป็ นอานาจของกษัตริยเ์ ช่นเดิมซึง่ มีระนาบทีส่ บื เนื่องกัน หรือที่
เรียกว่า “การสืบสันตติวงศ์” แต่กระนัน้ ก็ตาม การสืบสันตติวงศ์ตอบได้เพียงแต่ว่า
อานาจสืบกันมาอย่างไร แต่ไม่ได้ตอบว่าทีม่ าของอานาจมาจากไหน และต้องประสบ
ปั ญหาทีว่ ่าอานาจทีส่ บื กันมานัน้ กลับมีตน้ ทางในการอธิบายจากรัชกาลที่ 4 ผูอ้ ธิบาย
การเป็ นพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์ ว่ามาจากหลักการ “อเนกนิกรสโมสรสมมติ ”
ความว่า
ที่ได้เปนพระเจ้าแผ่นดินทัง้ นี้ ครัน้ จะว่าไปว่าได้เปนด้วยอานาจ
เทวดาก็จะเปนอันลบหลู่ บุ ญคุ ณของท่ านผู้หลักผู้ใหญ่ ท่ีท่ าน

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

255

พร้อมใจกันอุปถัมภ์ค้าชูให้เปนเจ้าแผ่นดินนัน้ ไป ด้วยว่าความที่
ได้เปนเจ้าแผ่นดินเพราะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ค้าชูอุดหนุ นนัน้ รู้อยู่
แก่ตา เห็นอยู่แก่ตาของคนเปนอันมากตรงๆ ไม่อ้างว่าอานาจ
เทวดาแล้ว (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั อ้างใน อรรถจักร์
สัตยานุรกั ษ์, 2555, น. 38)
ความหมายคือ รัชกาลที่ 4 ทรงเห็นว่ า ที่พระองค์ได้เป็ นกษัตริย์นัน้ เป็ น
เพราะขุนนางผูใ้ หญ่ต่างหากทีท่ าให้พระองค์ได้ขน้ึ เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน ซึง่ ก็หมายความ
ว่า ขุนนางผู้ใหญ่ เป็ นชุมชนทางการเมืองนัน่ เอง นัน่ คือพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลง
คาอธิบายเดิมและเปลี่ยนแปลงใหม่ จากเดิมที่เชื่อว่า “พระมหากษัตริย์ทรงเป็ น
พระโพธิสตั ว์ซง่ึ กาลังสังสมบุ
่ ญบารมี ทรงปฏิเสธคติเทวสิทธิ”์ ซึง่ จะทาให้พระองค์มี
อานาจในตัวเอง มาเป็ น “พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเป็ นมนุษย์” และ “ท่านผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทท่ี ่าน
พร้อมใจกันอุปถัมภ์ค้าชูให้เปนเจ้าแผ่นดิน” (อรรถจักร์ สัตยานุรกั ษ์, 2555, น. 38-40)

5. ข้ ออ้ าง: กษัตริ ย์ขึ้นครองราชย์จากหลักการ “อเนกนิ กรสโมสร
สมมติ ”
ตามลัทธินิยมของไทยนัน้ พระเจ้าแผ่นดินเสวยราชสมบัติโดย
ประชาชนเลือกตัง้ ดังมีความปรากฏในพระบรมนามาภิไธยของ
พระเจ้าแผ่นดิน... ในพระบรมนามาภิไธยของพระพุทธเจ้าหลวง
ยังมีความชัดอยู่ว่ าอเนกชนนิ กรสโมสรสมมต ซึ่งแปลว่ า โดย
ประชาชนเลือกตัง้ ... (ม.จ.วรรณไวทยากร วรวรรณ, 2475 อ้างใน
ณัฐพล ใจจริง, 2556, น. 79)
ข้ออ้างดังกล่าวนี้เป็ นข้ออ้างของนักประวัติศาสตร์และปั ญญาชนนักคิด
นักเขียนสานักจารีตประเพณี ที่อ้างว่า “ที่มาของอานาจ” คือ พระมหากษัตริย์ไทย
ทรงขึน้ ครองราชย์โดย “ความเห็นชอบของชุมชนการเมือง” หลักการดังกล่าวเรียกว่า
หลักการ “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” เพื่อสร้างความหมายว่าประชาธิปไตยไม่ใช่สงิ่ ใหม่
แต่มอี ยู่แล้วในสังคมไทยแต่เดิม การอ้างดังกล่าวนัน้ คล้ายคลึงกับการอ้างของ พระยา
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ศรีวิสารวาจา นักกฎหมายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้พยายามอธิบาย
อานาจของกษัตริย์ว่ามีท่มี าจากประชาชน โดยอ้างคติเรื่อง “อเนกชนนิกรสโมสร
สมมติ” ความว่า
อันว่าอานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวสยามนัน้ แปลว่า
พระมหากษัตริยเ์ สด็จขึน้ เถลิงถวัลย์ราชสมบัตดิ ว้ ยประชาชนอัญเชิญ
เสด็จขึน้ ทัง้ นี้เป็ นการตรงกับหลักการในโบราณประเพณีของเรา
แต่เดิมมาพระนามของพระเจ้าแผ่นดินของเรามีความตอนหนึ่งว่า
อเนกนิ กรสโมสรสมมต และพิธีราชาพิเศกก็มีพราหมณ์ และ
ข้าราชการผู้ใหญ่ ถ วายเครื่องราชกกุ ธภัณฑ์ ซึ่งแสดงชัด ว่ า
ประเพณีของเราไม่ถอื ว่าพระมหากษัตริยเ์ สด็จขึน้ เถลิงถวัลย์ราช
สมบัตเิ นื่องมาจากพระราชอานาจของพระองค์เอง ในบางประเทศ
เช่น ประเทศอังกฤษ ในสมัยพระเจ้าแผ่นดินวงศ์สติวารต เป็ นต้น
ถือว่าพระเจ้าแผ่นดินจุติลงมาเกิดจากสวรรค์ จึงนาเอาพระราช
อานาจที่ได้รบั จากสวรรค์มาปกครองแผ่นดิน ประเทศเราตัง้ แต่
โบราณมาไม่ถอื หลักการเช่นนัน้ (พระยาศรีวสิ ารวาจา, 2475, น. 1-2)
ในการเริม่ วิเคราะห์ขอ้ อ้างนี้ คือการตัง้ คาถามทีว่ ่า สถานการณ์หรือเหตุการณ์
ใดทีท่ าให้ความหมายของประโยคดังกล่าวเป็ นจริง ซึง่ ในประวัตศิ าสตร์การเมืองไทย
ก็ยงั ขาดหลักฐานชิน้ ดังกล่าวสนับสนุ นในตอนนี้ (อาจมีหลักฐานสนับสนุ นในภายภาค
หน้าก็เป็ นได้ แต่ตอนนี้ยงั ไม่มหี รือยังไม่พบ) เพราะยังไม่มกี ระบวนการเลือกตัง้ ใดๆ
ในความหมายที่ประชาชนเลือกตัง้ เลยก่อน พ.ศ.2475 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองโดยคณะราษฎรเป็ นอย่างน้อย แต่ถ้าหากมีหลักฐานสนับสนุ น ก็เกิดคาถาม
ทีต่ ้องวิเคราะห์ต่อไปว่า ชุมชนทางการเมืองทีเ่ รียกว่า “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” เท่ากับ
ชุมชนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ ซึง่ ก็เห็นได้ชดั เจนว่าเป็ นชุมชนการเมือง
ในความหมายแค่เจ้านายและขุนนางชนชัน้ นาเท่านัน้ มิได้รวมถึงประชาชนโดยทัวไป
่
(ณัฐพล ใจจริง, 2556, น. 79) หรืออย่างน้ อยจนบัดนี้กย็ งั มิได้มหี ลักฐานยืนยันให้
น่ าเชื่อถือได้ การอ้างว่าประชาธิปไตยเป็ นสิง่ ที่มอี ยู่แล้วจากการขึน้ ครองราชย์โดย
หลักการ “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” จึงเป็ นสิง่ ทีย่ งั ขาดความน่าเชื่อถือ ข้ออ้างนี้เป็ นผล
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จากการพยายามดัดแปลงประชาธิปไตยว่ามีอยู่แล้วในสังคมไทย ไม่ใช่ของใหม่อะไร
โดยการอ้างว่ากษัตริย์ในสังคมไทยมาจากการเลือกโดยประชาชนอยู่แล้ว แต่การ
พยายามกระท าเช่ นนัน้ มีผลขัดแย้งกันต่ อการอ้างเหตุ ผลในตัวบทแนวทางการ
พระราชทานอย่างชัดเจน เพราะหัวใจของการพระราชทานคือการรับไว้ก่อนว่ากษัตริย์
เป็ นเจ้าของอานาจแต่เดิม การดัดแปลงดังกล่าวจึงเป็ นการชีไ้ ปสู่ขอ้ สรุปทีว่ ่า อานาจ
แต่เดิมไม่ใช่ของกษัตริย์ แต่เป็ นของประชาชนหรือชุมชนทางการเมือง ไม่ว่าชุมชน
ทางการเมืองนัน้ จะเป็ นชุมชนในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ หรือเป็ นแค่กลุ่มการเมือง
ในระบอบขุนนางสมบูรณาญาสิทธิราชย์กต็ าม ดังทีพ่ ระยาศรีวสิ ารวาจา นักกฎหมาย
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กล่าวไว้เองว่า “พระมหากษัตริยเ์ สด็จขึ้นเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติด้วยประชาชนอัญเชิญเสด็จขึ้น ทัง้ นี้เป็ นการตรงกับหลักการในโบราณ
ประเพณีของเรา...ประเพณีของเราไม่ถือว่าพระมหากษัตริยเ์ สด็จขึ้นเถลิงถวัลย์
ราชสมบัตเิ นือ่ งมาจากพระราชอานาจของพระองค์เอง” เป็ นต้น ถ้าเป็ นเช่นทีก่ ล่าวมา
ในเบื้องต้ นจริง ความหมายจากข้อความดังกล่ าวที่ว่ า “อ านาจแต่ เดิมเป็ นของ
กษัตริย”์ ก็ขาดความน่าเชื่อถือ
กระนัน้ ก็ตาม อาจมีขอ้ โต้แย้งของฝ่ ายจารีตประเพณีท่นี ่ ารับฟั งว่า ชุมชน
การเมืองทีเ่ รียกว่า “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” ถ่ายโอนอานาจให้กษัตริยแ์ ล้ว “อานาจ
จึงเป็ นของกษัตริย”์ นันเอง
่ ถ้าเช่นนัน้ จุดวิเคราะห์จะอยู่ทว่ี ่า จะมีหลักการหรือหลักฐาน
ใดๆ ทีว่ ่าการถ่ายโอนอานาจดังกล่าวน่ าเชื่อถือว่าเป็ นจริง หรือกล่าวคือ ถ้าเป็ นจริงก็
คงเข้าใจได้ยากว่า ทาไมกษัตริยถ์ งึ สละอานาจให้ประชาชนอีก ในเมื่อประชาชนสละ
อานาจให้กษัตริยต์ งั ้ แต่ต้นแล้ว และจะกลายเป็ นการอ้างเหตุผลทีว่ กวนที่นาข้อสรุป
มาเป็ นข้ออ้างและข้ออ้างไปเป็ นข้อสรุป แต่กระนัน้ ก็ตามการอ้างเหตุผลเรื่องนี้ทว่ี ่า
“ชุมชนการเมือง” ทีเ่ รียกว่า “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” ถ่ายโอนอานาจให้กษัตริยแ์ ล้ว
อานาจจึงเป็ นของกษัตริย์นัน่ เอง ต้องประสบกับความขัดแย้งกับข้ออ้างในตัวบท
เอกสารสละราชสมบัตเิ องทีว่ ่า “...ข้าพเจ้าได้รบั ราชสมบัตสิ บื สันตติวงศ์...” นันคื
่ อ ได้
อานาจมาจากการสืบราชสมบัตจิ ากกษัตริยอ์ งค์ก่อนหน้าพระองค์
จากการวิเคราะห์ขอ้ อ้างทัง้ จากตัวบทและของนักคิดปั ญญาชนฝ่ ายจารีต
จะเห็นได้ว่ายังขาดหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะทาให้ขอ้ อ้างทีห่ นึ่งมีค่าความ
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เป็ นจริง เพราะข้ออ้างต่างชีว้ ่าได้อานาจมาจากแหล่งอื่น ข้ออ้างทีว่ ่า “พระมหากษัตริย์
ทรงเป็ นพระโพธิสตั ว์ซ่งึ กาลังสังสมบุ
่
ญบารมี” ที่จะทาให้กษัตริยม์ อี านาจในตัวเอง
จากการกระทาสะสมบุญบารมีกลับถูกปฏิเสธจากชนชัน้ นาช่วงรัชกาลที่ 4 อันเป็ นผล
มาจากการเปลีย่ นแปลงโลกทัศน์มาเป็ นแบบมนุ ษยนิยมทีเ่ น้นเหตุผลทีป่ ระจักษ์ได้เป็ น
รากฐานในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2555, น. 68-190) เป็ นต้นมา
จึงทาให้ขาดข้ออ้างทีน่ ่ารับฟั งทีว่ ่า “อานาจแต่เดิมเป็ นของกษัตริย”์ ในตัวเอง ทีไ่ ม่ได้
อ้างจากแหล่งอื่น

6. บทสรุป
บทสรุปจึงอยู่ทว่ี ่า การวิเคราะห์กาเนิดประชาธิปไตยในสังคมไทยจากแนวทาง
พระราชทานยังขาดความน่ าเชื่อถือได้ในตอนนี้ จนกว่าจะหาหลักการมายืนยันได้ว่า
อานาจแต่เดิมเป็ นของกษัตริย์เป็ นจริง เพราะข้ออ้างทีใ่ ช้อยู่ทงั ้ ของนักคิดฝ่ ายจารีต
ทีว่ ่ากษัตริยไ์ ด้อานาจจากชุมชนทางการเมืองและของเอกสารสละราชสมบัตเิ องทีว่ ่า
ได้อานาจจากการสืบราชสมบัตสิ นั ตติวงศ์ยงั ขาดความน่ าเชื่อถือ เพราะข้ออ้างต่างชี้
ว่าอานาจแต่เดิมไม่ใช่ของกษัตริย์ ในเมื่อไม่สามารถยืนยันได้ว่าอานาจแต่เดิมเป็ น
ของกษัตริย์ ก็เป็ นไปไม่ได้ว่ามีการพระราชทานอานาจแก่ประชาชน เพราะจะกลายเป็ น
ให้ในสิง่ ทีไ่ ม่มอี ยู่ไป เพราะคนเราจะให้อะไรได้ ก็ต่อเมื่อเป็ นเจ้าของสิง่ นัน้ เสียก่อน
จากการวิเคราะห์ขอ้ อ้างทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้ ทาให้ประวัตศิ าสตร์กาเนิดประชาธิปไตย
ในสังคมไทยทีว่ ่ามาจากการพระราชทานโดยพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความหมาย
กษัตริยน์ กั ประชาธิปไตยจึงยังคงขาดความน่าเชื่อถือ
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ตัวบ่งชี้ทางภาษาแสดงความลังเลไม่ม ั ่นใจ:
ลักษณะทางภาษาที่ใช้จาแนกคาให้การจริ งและเท็จ
ภัทณิดา โสดาบัน
วิโรจน์ อรุณมานะกุล

บทคัดย่อ
มีความเชื่อว่าเราสามารถจาแนกคนทีพ่ ดู ความจริงกับคนทีพ่ ูดเท็จออกจากกัน
ได้ดว้ ยการสังเกตอากัปกิรยิ าและภาษาทีใ่ ช้ได้ บทความนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
และยืนยันว่า ตัวบ่งชีท้ างภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจสามารถใช้
ั่
จาแนกคาให้การจริง
ออกจากคาให้การเท็จได้ โดยการศึกษาครัง้ นี้ใช้ผบู้ อกภาษาจานวน 60 คน ทัง้ หมดจะ
ได้ชมฉากฆาตกรรมฉากหนึ่ง จากนัน้ จะได้รบั คาสังให้
่ ให้การตามสิง่ ทีไ่ ด้เห็นในฐานะ
ประจักษ์พยานทัง้ ทีเ่ ป็ นจริงและเท็จ จากนัน้ จะนับตัวบ่งชีท้ างภาษาแสดงความลังเล
ไม่มนใจและน
ั่
ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่การปรากฏ ซึ่งพบว่าคาให้การจริง


บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาลักษณ์ทางภาษาและ
รูปแบบของคาให้การจริงและคาให้การเท็จในภาษาไทย” ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุ นจากโครงการ
พัฒนากาลังคนด้านมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจาปี 2553-2554 ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช รุน่ ที่ 28/2558

นิสติ ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ติดต่อได้ท:่ี pattanida_s@hotmail.com

รองศาสตราจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าภาษาศาสตร์ คณะอัก ษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อได้ท:่ี awirote@gmail.com

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

261

และเท็จมีจานวนความถี่การปรากฏที่แตกต่ างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ p<0.05
โดยคาให้การจริงมีความถี่การปรากฏทีส่ งู กว่า ดังนัน้ จานวนความถี่การปรากฏใช้ตวั
บ่งชี้ทางภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจที
ั ่ ่ต่างกันนี้สามารถใช้จาแนกคาให้การจริง
และเท็จได้
คาสาคัญ: การโกหก; คาให้การจริง; คาให้การเท็จ; ตรวจจับการโกหก
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Verbal Hedges: Linguistic Feature to Distinguish between
True and False Statements
Pattanida Sodabun
Wirote Aroonmanakun

Abstract
Behaviors and manners of speaking between truthful and deceptive
speakers are usually different and could be used to verify the truthfulness of
statements. This article aims to study whether verbal hedges in Thai can be used
to distinguish truthful statements from deceptive ones. Sixty subjects were asked
to watch a video recording a crime scene and testify as a witness of the incident.
They were asked to give both true and false statements. Verbal hedges were then
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marked and counted in those statements. It was found that verbal hedges were
used more frequently in true statements. The difference in frequency of occurrence
of verbal hedges between true and false statements was statistically significant
(p<0. 05). Therefore, verbal hedges could be used as a clue in identifying
truthfulness of statements in Thai.
Keywords: Lying; True Statement; False Statement; Deception Detection
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1. บทนา
มีนกั วิจยั จานวนมากจากหลายแขนงวิชาทัง้ นิตวิ ทิ ยาศาสตร์ จิตวิทยา รวมทัง้
ภาษาศาสตร์ท่สี นใจและพยายามหาวิธีจาแนกคาพูดโกหกออกจากคาพูดจริง ใน
ปั จจุบนั มีหลักการ ทฤษฎี และเครื่องมือถูกคิดค้นออกมาไม่น้อย เครื่องมือที่ได้รบั
การยอมรับอย่ างกว้างขวางที่สุ ด เครื่อ งมือหนึ่ งคือ Statement Validity Analysis
(SVA) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากงานด้านนิตจิ ติ วิทยาในประเทศสวีเดนโดย Arne Trankell และ
ในประเทศเยอรมันนีโดย Udo Undeutsch ซึง่ ทัง้ สองเป็ นผูบ้ ุกเบิกงานด้านจิตวิทยา
กับการสืบพยานสมัยใหม่ โดยจุดมุ่งหมายแรกมีขน้ึ เพื่อพิสจู น์ความจริงเท็จในคาให้การ
ของเด็กทีเ่ ป็ นเหยื่อในคดีทารุณกรรมทางเพศซึง่ มักเป็ นคดีทไ่ี ม่มพี ยานรูเ้ ห็นนอกจาก
เหยื่อเพียงคนเดียว และต่อมาจึงมีการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมกระทังขยายการใช้
่
ไปสู่
คดีทวไปอย่
ั่
างกว้างขวางขึน้ ขณะทีง่ านด้านนี้ในประเทศไทยยังอยู่ในวงจากัด การค้นคว้า
วิจยั และสร้างเครื่องมือขึน้ ใช้จงึ เป็ นเรื่องจาเป็ น
เครื่ อ งมื อ Statement Validity Analysis (SVA) ที่ ว่ า นี้ ป ระกอบไปด้ ว ย
แบบทดสอบหลายส่วน ทัง้ ทีเ่ ป็ นแบบทดสอบทางจิตวิทยา กลวิธสี าหรับเจ้าหน้าที่ใช้
สืบสวนสอบสวนผูต้ อ้ งสงสัยและพยานต่างๆ รวมทัง้ แบบการประเมินและพิจารณาทาง
คลินิ ก (Clinical judgment) ทัง้ นี้ ห ัวใจของเครื่องมือชิ้นนี้ คือ Criteria-Based Content
Analysis (CBCA) ซึง่ เป็ นชุดรายการตัวบ่งชีส้ าหรับการพิจารณาวัจนภาษาทีเ่ กิดจาก
สมมติฐานของ Undeutsch ทีว่ ่า คำให้กำรทีม่ ำจำกประสบกำรณ์ทไี ่ ด้พำนพบด้วยตำ
ตนเองนัน้ ย่อมมีควำมต่ำงจำกคำให้กำรทีถ่ ูกแต่งขึ้น ตามสมมติฐานนี้ทาให้เกิดการศึกษา
ความแตกต่างของลักษณะทางภาษาเปรียบเทียบกันระหว่างคาให้การจริงและคาให้การ
เท็จทัง้ ในระดับคาและปริจเฉทอย่างกว้างขวางมากขึน้
หนึ่งในเกณฑ์ท่มี ีการถกเถียงและนาไปสู่ประเด็นศึกษาในบทความนี้คือ
เกณฑ์ท่วี ่าด้วยเรื่อง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความทรงจาที่บกพร่อง (admitting
lack of memory) ทีเ่ ชื่อว่า ‘ในคำให้กำรทีน่ ่ ำเชือ่ ถือนัน้ พยำนจะพูดออกตัวว่ำตรงไหน
ทีต่ นจำไม่ได้ และมักจะกำกับบำงส่วนของเหตุกำรณ์ทตี ่ นคิดว่ำไม่มนใจด้
ั ่ วยหน่วยถ้อย
ชุดหนึง่ ความน่ าสนใจคือลักษณะดังกล่าวขัดแย้งกับความเชื่อดัง้ เดิมของการโกหก
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ที่ว่า ในคาพูดโกหกจะปรากฏคากล่าวที่แสดงความไม่มนใจหรื
ั่
อความตะกุกตะกัก
มากกว่ า ในค าพู ด ความจริ ง (Hosman & Wright, 1987; Vrij & Winkel, 1991; Vrij,
Edward, Roberts & Bull, 2000) ผลการศึกษาในงานด้านการตรวจจับการโกหกที่
ผ่านมาพบว่า คนโกหกจะมีการปรากฏของตัวบ่งชีท้ างภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจ
ั่
หรือหน่ วยถ้อยจาพวกหน่ วยคาเติมเต็มประโยคมากกว่าคนพูดความจริงอย่ างมี
นัยสาคัญ (Depaulo et al., 2003) เช่น may, I guess แต่หลังจากปี 2003 มีงานวิจยั
หลายชิน้ ทีไ่ ด้ศกึ ษาหน่ วยเติมเต็มประโยคเหล่านี้ ผลการศึกษาพบว่า คาจาพวก um
และ uh กลับมีการปรากฏในคาพูดจริงมากกว่าในคาพูดโกหก (e.g., Benus et al.,
2006) ซึง่ สอดคล้องกับคากล่าวของ Sporer and Schwandt (2006) ทีว่ ่า เมื่อศึกษาใน
ข้อมูลที่มากขึน้ พบว่าลักษณะของการพูดตะกุกตะกักทีบ่ ่งชีว้ ่าเป็ นคาพูดโกหกนัน้
ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป งานของ Arciuli et al (2010) ยังยืนยันทิศทางของตัวบ่งชีน้ ้ดี ว้ ย
ผลการศึกษาทีว่ ่า คาว่า like ทีท่ าหน้าทีแ่ สดงความลังเลไม่มนใจนั
ั ่ น้ พบในคาพูดของผูท้ ่ี
พูดความจริงมากกว่าในคาพูดโกหกเช่นกัน จากงานวิจยั เหล่านี้แย้งกับความเชื่อดัง้ เดิม
ทีว่ ่าเรามักพบคาจาพวกนี้จานวนมากในการโกหกเพราะเชื่อว่าเป็ นผลจากการทางาน
ทีไ่ ม่ปกติของระบบปริชาน
ในขณะทีก่ ารศึกษาทีผ่ ่านมาต่างพบว่าลักษณะทางภาษาเป็ นตัวบ่งชีห้ นึ่งที่
สามารถแยกคาให้การจริงออกจากคาให้การเท็จได้ การปรากฏใช้ของตัวบ่งชีท้ างภาษา
แสดงความลังเลไม่มนใจยั
ั ่ งเป็ นประเด็นถกเถียงว่าเป็ นตัวบ่งชี้การโกหกได้หรือไม่
ผูว้ จิ ยั จึงได้นาประเด็นเรื่องการปรากฏของตัวบ่งชีท้ างภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจ
ั่
(verbal hedges) ทีย่ งั เป็ นประเด็นปั ญหานี้มาทดสอบในภาษาไทย เพราะจากข้อมูล
2 ชุดข้อมูลที่ผู้วจิ ยั ได้รวบรวมขึน้ นัน้ พบว่าคาประเภทนี้มคี วามแตกต่ างกันอย่ าง
เห็นได้ชดั และศึกษาวิเคราะห์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคาประเภทนี้สามารถเป็ นตัวบ่งชี้
ทางภาษาทีจ่ ะใช้จาแนกระหว่างคาให้การจริงกับคาให้การเท็จออกจากกันได้อย่างมี
นัยสาคัญในทิศทางตรงข้ามกับความเชื่อดัง้ เดิม
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2. คาแสดงความลังเลไม่มนใจ
ั่
จากการศึกษาทีผ่ ่านมาแสดงให้เห็นว่ารูปภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจซึ
ั ่ ง่
สะท้อนว่าผูพ้ ูดมีความจาทีบ่ กพร่องหรือขาดความมันใจนั
่ น้ สัมพันธ์กบั ความจริงเท็จ
ของคาพูด การใช้รูปภาษาทีว่ ่านี้เป็ นกลวิธหี นึ่งทีอ่ ยู่ในปรากฏการณ์ทเ่ี รียกว่าการใช้
รูปภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจ
ั ่ (hesitation) Clark and Fox Tree (2002) กล่าวถึง
การใช้รปู ภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจนี
ั ่ ้ว่า ถูกใช้เพื่อสือ่ เจตนาความลังเลใจต่อสิง่ ที่
ผูพ้ ูดกาลังอ้างถึงส่งไปยังผูฟ้ ั งนอกเหนือไปจากใจความหลักของสาร ซึง่ หากละรูปภาษา
แสดงความลังเลนี้ไป ใจความหลักของสารก็จะยังคงอยู่เช่นเดิม กลวิธที างภาษาเมื่อ
ผู้พูดไม่มคี วามมันใจหรื
่
อลังเลในสิง่ ที่ตนกาลังพูดถึงที่ว่านี้ ประกอบไปด้วยการใช้
ช่วงเงียบ (silent pauses) การใช้คาแสดงช่วงหยุด (fillers/filled pause) การพูดซ้า
(repeating word) การปรากฏของค าเพื่อแสดงความต้องการแก้ไขสิง่ ที่ตนพู ดผิด
(speech repair) การขึน้ ต้นหน่ วยถ้อยผิด (false start) การลากเสียงคาในหน่ วยถ้อย
(lengthening) รวมไปถึงการใช้รูปภาษากากับเพื่อแสดงความลังเลไม่มนใจ
ั ่ (verbal
hedge) ซึง่ รูปภาษาที่ว่านี้พบว่าส่วนใหญ่เป็ นคาบ่งชีท้ ศั นภาวะ (modality) Palmer
(2001) ได้กล่าวถึงคาบ่งชีท้ ศั นภาวะไว้ว่าเป็ นรูปภาษาทีท่ าหน้าทีแ่ สดงความตัง้ ใจ
หรือเจตนาบางประการของผูพ้ ูด ในทางภาษาศาสตร์สามารถจาแนกออกเป็ น 2 มิติ
สาคัญได้แก่ทศั นภาวะปริพทั ธ (deontic modality) ซึง่ เกีย่ วกับภาวะหน้าที่ การอนุญาต
และการสังห้
่ าม และทัศนภาวะสัญชาน (epistemic modality) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความ
แน่ นอนหรือความสงสัย ความเป็ นไปได้หรือเป็ นไปไม่ได้ (Cruse, 2006) ขณะทีก่ าร
จาแนกคาตามหน้าที่ของนววรรณ พันธุเมธา (2549) จัดอยู่ในหมวดคำขยำย คือมี
หน้าที่ช่วยขยายคาหลักและคาขยายด้วยกันเองเพื่อให้มคี วามหมายชัดเจนขึน้ อยู่ใน
ประเภทย่อยคือ คำบอกควำมเห็น ซึง่ ประกอบไปด้วยคาแสดงความเห็นของผูพ้ ูดใน
หลายกรณี เช่น แสดงความเชื่อมัน่ แสดงความเป็ นธรรมดา แสดงความเป็ นไปได้
สาหรับรูปภาษาที่ใช้ในงานวิจยั นี้คอื รูปภาษาที่แสดงถึงความลังเลไม่มนใจ
ั ่ ดังนัน้
คาบ่งชีท้ ศั นภาวะประเภททีม่ หี น้าทีบ่ ่งชีค้ วามไม่มนใจของผู
ั่
พ้ ดู ต่อเรื่องทีก่ าลังพูดถึง
หรือคาขยายบอกความเห็นประเภทบ่งชีก้ ารคาดคะเนจึงเป็ นรูปภาษาของปรากฏการณ์
ทีม่ กี ารใช้ตวั บ่งชีท้ างภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจ
ั ่ (hesitation) นันเอง
่

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

267

งานของ Smith & Clark (1993), Brennan & Williams (1995) และ Swerts
& Krahmer (2005) ได้ศกึ ษาการปรากฏใช้คาขึน้ ต้นหน่ วยถ้อยเพื่อใช้แสดงความ
ไม่มนใจ
ั ่ (an utterance-initial hesitation) ทีส่ มั พันธ์กบั ความมันใจในสิ
่
ง่ ทีพ่ ูด พบว่า
เมื่อผูพ้ ดู ถูกกาหนดให้ประเมินระดับความมันใจในค
่
าตอบของตนจากการตอบคาถาม
ก่อนหน้า จะพบว่าคาตอบที่มคี าเหล่านี้ปรากฏในตาแหน่ งขึน้ ต้นหน่ วยถ้อยสูงจะถูก
ประเมินว่าผูพ้ ูดมีความมันใจน้
่ อย จากข้อค้นพบนี้ ผูว้ จิ ยั จึงเชื่อว่า ปรากฏการณ์ทาง
ภาษาทีม่ กี ารใช้ตวั บ่งชีท้ างภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจ
ั ่ (hesitation) จะพบมาก ใน
กรณีท่ผี ู้พูดไม่สามารถจาเพาะเจาะจงข้อมูลหรือให้ขอ้ มูลหนึ่งๆ อย่างมันใจได้
่
รวมทัง้
กรณีทผ่ี พู้ ดู ไม่ตอ้ งการลงรายละเอียด ซึง่ อาจเกิดจากความไม่แน่ใจ หรือต้องการกากับ
ข้อมูลทีต่ นพูดว่ามีความเป็ นไปได้แต่อาจจะไม่ถูกต้อง แม้ผพู้ ดู จะเชื่อในสิง่ ทีต่ นได้พูด
ออกไปก็ตาม และเมื่อพิจารณาการปรากฏของค าเหล่ านี้ จากค าให้การทัง้ สอง
ประเภทก็พบว่า ในคาให้การจริงมีความถี่การปรากฏทีส่ งู กว่าในคาให้การเท็จอย่าง
สังเกตได้ จึงนาไปสู่การพิสจู น์ทศิ ทางการใช้ และความแตกต่างกันมากน้อยอย่างมี
นัยสาคัญระหว่างคาให้การจริงและเท็จรวมทัง้ หาทฤษฎีทใ่ี ช้อธิบายปรากฏการณ์น้ี
ทัง้ นี้ในเครื่องมือที่ใช้ในงานตรวจจับการโกหกที่ช่อื ว่า Linguistic Inquiry
and Word Count (LIWC) 1 จัดคาทีม่ ลี กั ษณะข้างต้นนี้ไว้เป็ นว่า คาแสดงความลังเล
ไม่มนใจ
ั ่ (มีช่อื เรียกว่ากลุ่ม tentative words) โดยมีสมาชิกของคาประเภทนี้ เช่น may,
maybe, think, like จากการทบทวนงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเรื่องนี้เพิม่ เติม (Barr, 2001; Beattie,
1979; Maclay & Osgood, 1959) ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การปรากฏของคาเหล่านี้เป็ นผลจาก
กระบวนการเชิงปริชานทีพ่ ยายามเชื่อมต่อหน่ วยถ้อยความต่างๆ เข้าด้วยกันให้เป็ นไป
อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็กากับเจตนาเรื่องความลังเลไม่แน่ใจในข้อมูลทีก่ าลังให้แก่
ผูฟ้ ั งด้วยเช่นกัน ซึง่ เกณฑ์และตัวอย่างคาจาก LIWC นี้ใช้ประกอบการพิจารณาคา
ในงานวิจยั นี้ดว้ ย

โปรแกรม Text analysis ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย Francis and Pennebaker ตัง้ แต่ช่วง
ปี 1990 เป็ นเครื่องมืออานวยความสะดวกให้สามารถประมวลและคานวณคาต่างๆ ในคาพูด
ของคนเราได้ง่ายและแม่นยาขึน้
1
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ตัวบ่งชี้ทางภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจในภาษาไทย
ั่
จากรูปภาษาที่มคี ุณสมบัติทางความหมายเพื่อสะท้อนเจตนาของผู้พูดที่
เป็ นความลังเลไม่มนใจ
ั ่ รูปภาษานี้จะสามารถตัดออกจากประโยคได้โดยไม่ท าให้
ความหมายหลักของประโยคนัน้ ๆ เสียไป ดังนัน้ ตัวบ่งชี้น้ีจงึ มีตาแหน่ งการปรากฏ
ร่วมกับกริยาหลักของภาคแสดงของหน่วยถ้อยหนึ่งๆ เช่น
คิ ดว่าพวกเขาอาจจะเป็ นสามีภรรยากัน
ใจความหลักของหน่วยถ้อยนี้คอื พวกเขำเป็ นสำมีภรรยำกัน โดยมีกริยาหลักคือ เป็ น
แต่การปรากฏของ คิดว่ำ และ อำจจะ แสดงให้เห็นว่าผูพ้ ดู ไม่ได้มนใจข้
ั ่ อมูลนี้ หรือไม่
ต้องการยืนยันว่าเขาสองคนมีความสัมพันธ์ดงั ทีก่ ล่าวเช่นนัน้ จริงๆ
ดังนัน้ ในภาษาไทย รูปภาษาทีแ่ สดงความลังเลไม่มนใจจึ
ั ่ งได้แก่คาจาพวก
น่ ำจะ คงจะ อำจจะ คิดว่ำ เป็ นต้น รวมทัง้ หน่ วยเติมเต็ม (fillers) เช่น เอ่อ อ่ำ และวลี
ที่ปรากฏท้ายประโยค เช่น อะไรอย่ำงนี้ อะไรประมำณนี้ เป็ นต้น ซึ่งรูปภาษาจาพวก
อะไรอย่ำงนี้ Chodchoey (1986) จัดให้เป็ นสมาชิกของภาษาคันความ
่
หรือที่เรียกว่า
หน่ วยส่งท้ายความ (prefabricated filler) ซึง่ เป็ นได้ทงั ้ คาและวลี ส่วนมากมักปรากฏ
ร่วมกับ อะไร กากับสิง่ ทีก่ าลังพูดถึงโดยไม่ต้องการให้ขอ้ มูลอื่นเพิม่ เติมอีก นับเป็ น
สัญญาณว่าผู้พูดต้องการจะจบสิง่ ที่กาลังพูดแล้ว เช่น [เขาโกรธที่ผู้ชายมีชู้ อะไร
อย่ำงนี้ และ เขากาของแตกไว้ในมือ กา อะไรซักอย่ำง] เป็ นต้น กรณีน้ีจงึ นับว่ามี
ความสอดคล้องกับตัวบ่งชีท้ างภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจซึ
ั ่ ง่ เป็ นส่วนที่สามารถ
ตัดออกได้โดยไม่ทาให้ใจความสาคัญของประโยคเสียไป แต่ผู้พูดพูดเพื่อต้องการ
แสดงออกถึงความไม่มนใจในสิ
ั่
ง่ ทีต่ นให้ขอ้ มูลอยู่ ดังนัน้ รูปภาษาในหน่ วยในการส่ง
ท้ายความจึงเป็ นสมาชิกของปรากฏการณ์ทเ่ี รียกว่า ปรากฏการณ์ทางภาษาทีม่ กี าร
ใช้ตวั บ่งชีท้ างภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจด้
ั ่ วย
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3. ระเบียบวิ ธีวิจยั
3.1 การเก็บข้อมูล
ในงานวิจยั นี้ ได้เก็บข้อมูลคาให้การจากนิสติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ น
นิสติ ชายคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 30 คน และนิสติ หญิงคณะอักษรศาสตร์ จานวน
30 คน รวมทัง้ สิน้ 60 คน โดยนิสติ แต่ละคนจะได้ชมภาพยนตร์ขนาดสัน้ และเล่าถึง
สิง่ ที่พบเห็นจานวน 2 ครัง้ ด้วยกัน ครัง้ แรกจะเป็ นการให้การตามสิง่ ที่ได้รบั รู้อย่าง
ตรงไปตรงมา (คาให้การจริง) ส่วนอีกครัง้ หนึ่งกาหนดให้ผพู้ ูดให้การทีไ่ ม่ตรงกับสิง่ ที่
ได้เห็นมา โดยมีเจตนาโกหก (คาให้การเท็จ)
สาหรับคาให้การจริงนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผสู้ วมบทบาทเจ้าหน้าทีส่ บื สวนขอให้
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเล่าเหตุการณ์ทงั ้ หมดตามทีค่ ุณได้เห็นมาโดยละเอียด โดยแจ้งว่าจะมีการ
บันทึกเสียงขณะเล่าเรื่อง
ส่วนคาให้การเท็จ ผูช้ ่วยวิจยั จะสังผู
่ ใ้ ห้ขอ้ มูลว่า จากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้
คุณเป็ นพยานเพียงคนเดียวทีจ่ ะสามารถให้คาให้การเพื่อช่วยเหลือเพื่อนรักของคุณ
ให้พน้ จากความผิดในคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาได้ ซึง่ หากคุณทาไม่สาเร็จ คุณจะถูก
จับข้อหาให้การเท็จ คุณจะเล่าถึงเหตุการณ์นนั ้ อย่างไร
3.2 การวิ เคราะห์ข้อมูลภาษา
ข้อมูลภาษาซึง่ ได้แก่คาให้การจริงและคาให้การเท็จจะถูกนามาแบ่งเป็ น
คาเดีย่ วด้วยโปรแกรม Thai word segmentation ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดย วิโรจน์ อรุณมานะกุล
หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้กากับคาทีพ่ บทุกคาตามประเภททางไวยากรณ์ไทยและประเภท
คาเชิงจิตวิทยา โดยเกณฑ์ตามประเภททางไวยากรณ์ (grammatical category) ยึด
เกณฑ์ของอมรา ประสิทธิรั์ ฐสินธุ์ (2553) โดยมีหลักการสาคัญคือ จะถือว่าภาษามีเพียง
โครงสร้างเดียว คือโครงสร้างผิว ดังนัน้ ในการวิเคราะห์ผวู้ จิ ยั จะยึดโครงสร้างทีเ่ ห็นใน
ภาษาทีใ่ ช้จริง โดยไม่คานึงว่าควรจะมีคาทีล่ ะไว้ในโครงสร้างลึกหรือไม่ คาทีพ่ บจาก
ในข้อมูลจึงจะถูกกากับเป็ น 8 ประเภทคือ คากริยา คานาม คาคุณศัพท์ คาบุพบท
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คาวิเศษณ์ คาสันธาน คาปริมาณ และคาอนุ ภาค ส่วนประเภทของคาเชิงจิตวิทยา
ผูว้ จิ ยั อ้างอิงตามประเภททีถ่ ูกกาหนดไว้ใน Linguistic Inquiry and Word Count ซึง่ มี
ทัง้ สิน้ 13 ประเภทคือ คาแสดงอารมณ์ คาสะท้อนแง่ลบ คาสะท้อนแง่บวก คาแสดง
ความไม่มนใจ
ั ่ คาแสดงความแน่ นอนมันใจ
่ คาแสดงความเป็ นเหตุเป็ นผล คาแสดง
การรับรูผ้ ่านประสาทสัมผัส คาสะท้อนทัศนะผ่านการนึกคิด คาแสดงความคลาดเคลือ่ น
คาเชื่อมสัมพันธสาร คาแสดงความขัดแย้ง คาแสดงความคล้อยตาม และคาแสดงการ
ห้ามไม่ให้ทา และหลังจากทีก่ ากับคาด้วยประเภทตามหลักจิตวิทยาข้างต้นแล้ว ผูว้ จิ ยั
ได้นาไปให้เจ้าของภาษาอีก 5 คนตรวจทานว่า ประเภทของคาทีก่ ากับไว้นนั ้ สอดคล้อง
ตามเจตนาการใช้ของผูใ้ ช้ภาษาไทยอย่างน้อย 3 ใน 5 เสียงอีกครัง้ หนึ่งด้วย
การกากับข้อมูลและการสกัดตัวบ่งชี้ทางภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจ
ั่
ในขณะทีก่ ากับคาทุกคาตามประเภททีก่ าหนดไว้นนั ้ กรณีของประเภทของ
คาแสดงความลังเลไม่มนใจผู
ั ่ ว้ จิ ยั ได้อาศัยนิยามของเกณฑ์ทร่ี ะบุไว้ และได้เทียบแบบ
จากคาตัวอย่างทีพ่ บจากใน Linguistic Inquiry and Word Count รวมทัง้ เมื่อผูว้ จิ ยั ใน
ฐานะเจ้าของภาษาพบคาทีเ่ ป็ นคาบ่งชีท้ ศั นภาวะ (epistemic modality) ประเภททีม่ ี
หน้าทีบ่ ่งชีค้ วามลังเลไม่มนใจของผู
ั่
พ้ ูด หรือคาขยายบอกความเห็นประเภทบ่งชีก้ าร
คาดคะเนของภาษาไทยตามที่นววรรณ พันธุเมธา (2549) ได้แสดงตัวอย่างไว้กจ็ ะ
กากับด้วยประเภทของคาประเภทนี้ดว้ ย ดังนัน้ คาทีถ่ ูกกากับทัง้ หมด คือ เหมือน แบบ
น่ำจะ คง อำจจะ คิดว่ำ เดำว่ำ คำดว่ำ ประมำณว่ำ ตัวอย่างประโยคทีพ่ บ เช่น
(1) เหมือน ดูมอื ถืออยู่
(2) ผูห้ ญิงน่ าจะจับได้ว่าผูช้ ายมีกก๊ิ
(3) ผูห้ ญิงไปกระแทกกับ น่ าจะเป็ นแจกัน
อย่างไรก็ตามผู้วจิ ยั พบว่ายังมีกลุ่มคาที่สมควรถูกกากับด้วยประเภทค า
แสดงความลังเลไม่มนใจได้
ั่
อกี จานวนหนึ่ง ซึ่งกลุ่มคาที่พบนัน้ มีลกั ษณะสอดคล้อง
กับความเป็ นคาแสดงความลังเลไม่มนใจคื
ั ่ อ เป็ นส่วนที่หากละออกจากประโยคก็
ไม่ได้ทาให้ใจความหลักของประโยคหายไป กล่าวคือประโยคที่แสดงเหตุการณ์ ใน
อดีตที่ผู้พูดกาลังอ้างถึงนัน้ ยังมีความสมบูรณ์อยู่ แต่ท่มี กี ลุ่มคาเหล่านัน้ กากับไว้ก็
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เพื่อแสดงทัศนะของผู้พูดที่มตี ่อเรื่องที่พูดว่าตนไม่มนใจ
ั ่ ซึ่งก็ได้แก่หน่ วยเติมเต็ม
ถ้อยความ (fillers) ได้แก่ เอ่อ อ่ำ และวลีส่งท้ายความ (prefabricated filler) ได้แก่
อะไรประมำณนี้ อะไรอย่ำงนี้ ซึ่งมีรูปแปรได้แก่ อะไรอย่างงี้ อะไรอย่างเงี้ยะ อะไร
เงีย้ ะ ยกตัวอย่างข้อมูลทีพ่ บ อาทิ
(1) ถามผูช้ ายว่าคนนี้ใคร อะไรอย่างงี้
(2) โกรธกันมานานแล้วโกรธกันมาก อะไรงี้
(3) ผูช้ ายกาลังแบบมีคนอื่น อะไรเงี้ยะ
การกากับข้อมูลเพิม่ เติมในส่วนนี้ ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยการสอบถามเจ้าของภาษา
จานวน 15 คนโดยการให้ประเมินระดับความน่าเชื่อถือเมื่อได้อ่านประโยคทีม่ แี ละไม่มวี ลี
ส่งท้ายความดังกล่าว และพบว่า ทัง้ หมดเห็นว่าประโยคทีม่ วี ลีสง่ ท้ายความ (prefabricated
filler) น่าเชื่อถือน้อยกว่าประโยคทีไ่ ม่มหี น่วยนี้กากับอยู่

4. ผลการวิ เคราะห์
เมื่อสกัดคาประเภทนี้มาได้แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ภาพรวมการใช้ของตัวบ่งชี้
โดยใช้แผนภูมเิ ชิงเส้นเพื่อแสดงว่าการปรากฏมีการกระจายตัวในผูพ้ ดู ทัง้ 60 คน ไม่ได้
กระจุกตัวเฉพาะในผูพ้ ดู ไม่กค่ี น ดังในแผนภูมทิ ่ี 1

แผนภูมทิ ี ่ 1. แสดงความถีก่ ารปรากฏของคาแสดงความลังเลไม่มนใจของผู
ั่
พ้ ดู แต่ละคน
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จากนัน้ จึงนามาคานวณหาค่าตามสัดส่วนการปรากฏ (ratio) ซึง่ เป็ นค่าของ
จานวนความถี่การปรากฏของตัวบ่งชีแ้ สดงความลังเลไม่มนใจที
ั ่ ่พบต่อจานวนคาที่
(Hedging)

ปรากฏทัง้ หมดในหนึ่งคาให้การ (

(Total)

) ดังในตารางที่ 1 ทาเช่นนี้ทงั ้ ในชุด

ข้อมูลคาให้การจริงและเท็จ แล้วจากนัน้ นาตัวเลขจากทัง้ สองชุดข้อมูลได้แก่ ค่าจาก
คาให้การจริงและคาให้การเท็จมาเปรียบเทียบกันโดยใช้วธิ กี ารทางสถิติ (Z-Test)
ยืนยันความต่างของสองชุดข้อมูล
ตารางที่ 1
ตัวอย่ำง (คาให้การ 1-20 คาให้การแรก) ควำมถีก่ ำรปรำกฏของตัวบ่งชี้
แสดงควำมลังเลไม่มนใจที
ั ่ ใ่ นแต่ละคำให้กำร

จากคลังข้อมูลคาให้การจริงจานวน 60 คาให้การมีจานวนคาทัง้ หมด 7,380
คา เฉลีย่ ต่อคนอยู่ท่ี 123 คา (SD=38.27) เป็ นคาแสดงความลังเลสงสัยจานวนทัง้ หมด
435 คา เฉลีย่ ต่อคนอยู่ท่ี 7.25 คา และจากคาให้การเท็จจานวน 60 คาให้การ มีจานวนคา
ทัง้ หมดอยู่ท่ี 6,713 คา เฉลีย่ ต่อคนอยู่ท่ี 111.88 คา (SD=71.79) เป็ นคาแสดงความ
ลังเลสงสัยจานวนทัง้ หมด 121 คา เฉลีย่ ต่อคนอยู่ท่ี 2.02 คา เมื่อนามาค่าตามสัดส่วน
การปรากฏ (ratio) ของทัง้ สองชุดข้อมูลมาทดสอบด้วยการคานวณทางสถิติ (Z-test)
แล้วผลปรากฏว่า คาแสดงความลังเลไม่มนใจในค
ั่
าให้การจริงและคาให้การเท็จมี
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ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Z = 10.276, p < 0.05) โดยคาให้การ
จริงมีความถี่สูงกว่าคาให้การเท็จซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) อย่างไรก็ตามมี
ความเป็ นไปได้ว่า ผลการเปรียบเทียบความถี่การใช้ของคาประเภทใดก็ตามย่ อม
แตกต่างกันเป็ นปกติเพราะเป็ นข้อมูลคนละชุดกันนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้วธิ กี ารคานวณ
เดียวกันนี้กบั คานาม และผลการคานวณก็พบว่าการปรากฏใช้คานามระหว่างคาให้การ
จริงและเท็จไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

5. สรุปและอภิ ปรายผล
งานของ DePaulo et al. (2003) กล่าวสรุปไว้ว่า คนโกหกมักใช้คาที่แสดง
ความไม่มนใจและพู
ั่
ดจาคลุมเครือกว่าในผูพ้ ูดความจริงเพื่อเป็ นการไม่ผูกมัดตัวเอง
กับสิง่ ที่ตนพูด แต่ภายหลัง Arciuli et al. (2010) พบว่าคาว่า like ที่ทาหน้าที่แสดง
ความลังเลไม่มนใจกลั
ั่
บพบในผู้ทพ่ี ูดความจริงมากกว่า จากข้อค้นพบใหม่น้ีจงึ เกิด
การศึกษาปรากฏการณ์ทางภาษานี้อย่างกว้างขวางโดยใช้ขอ้ มูลทีม่ ากขึน้ จนกล่าว
ได้ว่าผลทีไ่ ด้สามารถลดความน่าเชื่อถือของความเชือ่ ดัง้ เดิมทีว่ ่า สถานการณ์การโกหก
ซึง่ เป็ นหนึ่งในกิจกรรมทีต่ อ้ งเพิม่ ภาระงานให้กบั ระบบปริชานจะมีการปรากฏคาแสดง
ความลังเลไม่มนใจในความถี
ั่
ส่ งู (Vrij & Winkel, 1991) ลงไปได้ และวัตถุประสงค์ของ
บทความนี้กเ็ พื่อศึกษาและแสดงให้เห็นว่ามีความเปลีย่ นแปลงของทิศทางการใช้คา
ลังเลแสดงความไม่มนใจ
ั ่ โดยศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลประเภทคาให้การจริง
และเท็จเท่านัน้ ซึง่ พบว่าการปรากฏใช้รูปภาษาประเภทนี้มมี ากในคาให้การจริง โดย
ผลการคานวณทางสถิตแิ สดงว่าในคาให้การจริงและเท็จในภาษาไทยมีความถีก่ ารปรากฏ
ของคาแสดงความลังเลไม่มนใจแตกต่
ั่
างกันอย่างมีนัยสาคัญโดยคาให้การจริงมีความถี่
การปรากฏสูงกว่าในคาให้การเท็จ
จากผลการศึกษาที่พบว่ามีการปรากฏของคาแสดงความลังเลไม่มนใจใน
ั่
คาให้การจริงมากกว่าในคาให้การเท็จนัน้ สามารถอธิบายผ่านทฤษฎีทางจิตวิทยาว่า
ด้วยเรื่องความพยายามควบคุมพฤติกรรมได้ (The attempted control framework)
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(Larcker & Zakolyukina, 2010; Vrij & Mann, 2001; Bruck et al. 2002; Buller &
Burgoon, 1996) ทฤษฎีน้ีมองว่า ผูท้ โ่ี กหกจะพยายามควบคุมพฤติกรรมบางอย่างที่
เชื่อต่อๆ กันมาว่าเป็ นตัวบ่งชีก้ ารโกหก ดังนัน้ เราจึงพบคาประเภทดังกล่าวนี้ในคาให้การ
เท็จน้อยมากเมื่อเทียบกับในคาให้การจริง กล่าวคือ คนทีก่ าลังโกหกจะพยายามควบคุม
พฤติกรรมของตนเองอย่างเต็มทีเ่ พื่อโน้มน้าวใจให้ผฟู้ ั งเชื่อในสิง่ ทีต่ นพูดอยู่ โดยมักจะ
ระมัดระวังและลดจานวนของคาที่แสดงความไม่มนใจให้
ั่
ปรากฏน้ อยที่สุด นับเป็ น
ความพยายามของคนโกหกทีจ่ ะผลิตคาพูดให้เหมือนกับคนพูดความจริงตามความเชื่อ
ทีม่ อี ยู่ว่าคนโกหกมักจะพูดตะกุกตะกักและไม่มนใจ
ั่
นอกจากนี้ จากผลทีพ่ บว่าผูใ้ ห้การจริงมีการใช้คาแสดงความลังเลไม่มนใจ
ั่
มากกว่าขณะให้การเท็จนัน้ ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า เกิดจากความเป็ นธรรมชาติของการพูด
โดยไม่มกี ารเตรียมตัวล่วงหน้ า คือหลังจากที่ได้เห็นเหตุการณ์ การฆาตกรรมแล้ว
ผู้ให้การจะไม่มเี วลาซักซ้อมในสิง่ ที่ตนจะต้องพูด แต่จะถูกกระตุ้นให้เล่าในสิง่ ทีต่ น
พบเห็นทันที ซึ่งเป็ นปกติท่กี ารพูดจะตะกุกตะกัก ไม่ล่นื ไหล และมีขอ้ ผิดพลาดได้
ขณะทีผ่ ใู้ ห้การโกหกจะต้องระมัดระวังธรรมชาติของการพูดในข้อนี้และเลือกจะละ
ตัวบ่งชี้ท่จี ะลดความน่ าเชื่อถือออกไป นอกจากนี้ผู้วจิ ยั เชื่อว่าผู้พูดความจริงนัน้ มี
ความต้องการพืน้ ฐานทีจ่ ะรักษาหน้า ตามหลักการของบราวน์และเลวินสัน (Brown &
Levinson, 1978) ทีว่ ่า ภาษาเป็ นผลของการคิดไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลและเป็ นการ
กระทาทีม่ เี ป้ าหมาย (rational & goal-directioned behaviour) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อ
การสื่อสารนัน้ ๆ เป็ นการคุกคามหน้า “หน้า” ที่บราวน์และเลวินสันกล่าวถึงนี้แบ่งออก
เป็ นสองส่วน คือ หน้าด้านบวกและหน้าด้านลบ หน้าด้านบวกคือความต้องการพืน้ ฐาน
ทีจ่ ะทาให้ผอู้ ่นื ชืน่ ชมคุณสมบัตทิ ผ่ี ใู้ ช้ภาษามี ส่วนหน้าด้านลบคือความต้องการพืน้ ฐาน
ทีจ่ ะไม่ถูกผูใ้ ดรบกวนหรือลิดรอนสิทธิ ซึง่ การให้คาให้การเป็ นสถานการณ์ทผ่ี พู้ ูดจะ
คานึงถึงหน้าด้านบวกของตนและพยายามทีจ่ ะไม่ให้เกิดการถูกคุกคาม ดังนัน้ ผูพ้ ูด
จะไม่ยอมให้ตนมีคุณสมบัตทิ ไ่ี ม่น่าชื่นชมหากผูฟ้ ั งมาทราบภายหลังว่าตนได้ให้ขอ้ มูล
ทีผ่ ดิ พลาดไป ดังนัน้ ผูใ้ ห้การจริงจึงเลือกทีจ่ ะออกตัวยอมรับข้อผิดพลาด กากับความ
ไม่สมบูรณ์ของเรื่องทีต่ นให้การอยู่ดว้ ยการออกตัวว่าตนจาเรื่องราวไม่ได้ หรือจาผิด
ไปจากเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ด้วยการใช้ตวั บ่งชีท้ างภาษากากับว่าตนไม่แน่ ใจเองก่อน
เพื่อป้ องกันไม่ให้ผฟู้ ั งมาประณามว่าตนให้ขอ้ มูลทีผ่ ดิ ไปจากความจริง ขณะทีผ่ ใู้ ห้การ
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เท็จจะพยายามซ่อนหรือละตัวบ่งชี้ท่จี ะทาให้เสียหน้าและจะสะท้อนถึงความไม่น่า
เชื่อถือในสิง่ ทีต่ นให้การอยู่ ซึง่ ก็คอื ตัวบ่งชีท้ างภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจนั
ั ่ น่ เอง
งานวิจยั นี้จงึ แสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชีท้ างภาษาแสดงความลังเลไม่มนใจนี
ั ่ ้สามารถใช้
พิจารณาเพื่อจาแนกความต่างระหว่างคาให้การจริงและเท็จได้ และยังสอดคล้องกับ
Criteria-Based Content Analysis (CBCA) เรื่องพฤติกรรมทีแ่ สดงถึงความทรงจาที่
บกพร่อง (admitting lack of memory) ทีเ่ ชื่อว่า ‘ในคาให้การทีน่ ่าเชื่อถือนัน้ พยานจะ
พูดออกตัวว่าตรงไหนทีต่ นจาไม่ได้ และมักจะกากับบางส่วนของเหตุการณ์ท่ตี นคิด
ว่าไม่มนใจด้
ั ่ วยหน่วยถ้อยชุดหนึ่ง’ อีกด้วย
อย่างไรก็ตามจานวนของตัวแปรต่างๆ อาทิ ความยากง่ายของสถานการณ์
ในการผลิตถ้อยความจริงและเท็จ ระยะเวลาของการเตรียมตัว การซักซ้อม หรือ
แรงจูงใจ ตลอดจนรูปแบบการพูด เช่น การพูดทางเดียวหรือบทสนทนาล้วนมีผลต่อ
ทิศทางการปรากฏของคาบ่งชีต้ ่างๆ ซึง่ ยังจาเป็ นต้องศึกษาและวิเคราะห์ต่อไปอีกมาก
รวมทัง้ ขยายผลจากการใช้ระเบียบวิธใี นห้องทดลองไปสู่การทดสอบกับสถานการณ์
จริงเพื่อความแม่นยาของเกณฑ์ให้มากขึน้ อีกทัง้ พัฒนาไปสู่การสร้างเครื่องมือรายการ
ตัวบ่งชีก้ ารโกหกสาหรับใช้พจิ ารณาความจริงเท็จของหลักฐานประเภทวัจนภาษาใน
กระบวนการยุตธิ รรมในอนาคตอีกด้วย
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คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของคากริ ยา
แสดงเหตุการณ์ การแยกส่วนภาษาไทย
เกียรติ เทพช่วยสุข
กิง่ กาญจน์ เทพกาญจนา

บทคัดย่อ
บทความนี้ศกึ ษาคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ของคากริยา
แสดงเหตุการณ์การแยกส่วนของผูใ้ ช้ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน ข้อมูล
คากริยาทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์มาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวีดทิ ศั น์ทอ่ี อกแบบโดย
โครงการวิจยั การจัดประเภทเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจาวันโดยสถาบันภาษาศาสตร์
จิตวิทยาแม็กซ์แพลงก์ โดยผูว้ จิ ยั ใช้เครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อ
ช่วยจาแนกประเภทของเหตุการณ์และความสมนัยในการสร้างแผนทีท่ างอรรถศาสตร์
ของเหตุการณ์การแยกส่วนและศึกษาคุณสมบัติทางอรรถศาสตร์ของคากริยาทีใ่ ช้ใน
การพรรณนาเหตุการณ์ จากนัน้ จึงวิเคราะห์คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์โดยพิจารณา
จากโครงสร้างอาร์กวิ เมนต์ของคากริยาและพฤติกรรมในการปรากฏสลับสกรรมสภาพ
ของคากริยา ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่า คากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุทผ่ี ใู้ ช้ภาษาไทย
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ใช้ในการบรรยายเหตุ การณ์ การแยกส่วนวัตถุ จากวีดิทศั น์ มีการจัดประเภทตาม
คุณสมบัตทิ างอรรถศาสตร์ตามการปรากฏหรือไม่ปรากฏของเครื่องมือ ประเภทของ
เครื่องมือ ทิศทางและแรงทีใ่ ช้ในการกระทา และความสามารถในการคาดเดาตาแหน่ ง
ทีว่ ตั ถุถูกแยกส่วน ส่วนคากริยาแสดงผล พบว่าคุณสมบัตทิ างอรรถศาสตร์ทม่ี ผี ลต่อ
การเลือกใช้คากริยาในเหตุการณ์ คอื ลักษณะทางกายภาพของวัตถุท่เี ปลี่ยนแปลง
สภาพและการปรากฏหรือไม่ปรากฏของวิธกี ารและเครื่องมือ ในแง่วากยสัมพันธ์
คากริยาแยกส่วนในภาษาไทยสามารถถูกจาแนกออกได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ คากริยา
แยกส่วนแสดงเหตุการณ์เหตุซ่งึ ไม่สามารถสลับไปปรากฏในหน่ วยสร้างอกรรมได้
คากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์ผลทีไ่ ม่สามารถสลับไปปรากฏในหน่วยสร้างสกรรม
การีตได้ คากริยาสลับการีตกับกระบวนการ และคากริยาที่ปรากฏในหน่ วยสร้าง
กริยาเรียง
คาสาคัญ: คากริยาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วน; สกรรมสภาพ; การสลับสกรรมสภาพ;
ภาษาศาสตร์ปริชาน
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Syntactic and Semantic Properties of Verbs of
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Abstract
This article is a cognitive linguistic study of syntactic and semantic
properties of Thai separating verbs. The data used in the analysis were
obtained using elicitation tools of the Max Planck Institute of Psychological
Linguistics, which are video clips representing separating events. In this research,
factor analysis and correspondence analysis were the statistical tools which
were used to categorize separating events in to groups and plot a semantic
map of the events, analyzed though the observation of the argument structures
and transitivity alternation behavior. Semantically, ‘action’ separating verbs are
categorized on the basis of whether or not the instrument appears, the type of
instrument used, the direction and force used in the action sub-event, and
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predictability of the locus of separation in the affected object. However, when
using the result verbs, Thai speakers only consider from features of the affected
object and whether or not the manner of separation and instrument effecting
separation appeared. Syntactically, Thai separating verbs are categorized into
four groups, those are, action verbs which cannot undergo detransitivization,
result verbs which cannot appear in the causative construction, causative/
inchoative alternating verbs, and verbs which appear in resultative constructions.
Keywords: separating verbs; transitivity; transitivity alternation; cognitive
linguistics
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1. บทนา
การจาแนกประเภทสิง่ ต่างๆ ออกเป็ นหมวดหมู่เป็ นกระบวนการทางปริชาน
ทีส่ าคัญกระบวนการหนึ่งของมนุ ษย์ ซึง่ มนุ ษย์จะใช้การพิจารณาลักษณะคุณสมบัติ
ของสิง่ ต่างๆ แล้วเปรียบเหมือนหรือเปรียบต่างเพื่อจัดจาแนกสิง่ เหล่านัน้ ออกเป็ น
ประเภทที่เหมือนหรือต่ างกัน หนึ่ งในขอบเขตเหตุ การณ์ ท่ีเป็ นที่สนใจส าหรับ
นักภาษาศาสตร์ในการเข้าไปศึกษาการจาแนกประเภทก็คอื เหตุการณ์การตัดและ
การแยกส่วน (cutting and breaking events)
ตามนิ ยามทางความหมายโดยเฮลและคีย์เซอร์ (Hale & Keyser, 1987)
เหตุ การณ์ การแยกส่วนหมายถึงเหตุ การณ์ ท่วี ตั ถุ เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพโดย
ความสมบูรณ์ของวัตถุมกี ารแยกออกจากกัน (separation of material integrity) โดย
อาจเกิดจากการกระทาโดยผูก้ ระทา แรงภายนอก หรืออาจเกิดจากปั จจัยภายในก็ได้
ตัวอย่างคากริยาในภาษาอังกฤษทีถ่ ูกอ้างถึงโดยใช้นิยามทางความหมายโดยเฮลและ
คี ย์ เ ซอร์ เช่ น break, chop, lip, crack, crash, crush, cut, fold, fracture, hack, hew,
rip, saw, scrape, scratch, shatter, slash, smash, snap, snip, splinter, split, และ tear
เป็ นต้น (Levin, 1993) ในประโยคตัวอย่างดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

I broke the window.
I chopped my hair.
I clipped my cat’s nail.
I cracked an egg.

ส่ วนในภาษาไทย จะเห็นได้ว่ ามีค ากริยามากมายที่สามารถใช้ในการ
พรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนสิง่ ต่างๆ โดยอาจแบ่งกว้างๆ ออกได้ตามการเลือก
เพ่งความสนใจไปยังเหตุการณ์ย่อยทีต่ ่างกันในเหตุการณ์การีต (causative event)1
คอมรี (Comrie, 1981, pp. 158-177) ได้อธิบายว่ าเหตุ การณ์ การีต (causative
event) คือเหตุการณ์ใหญ่ (macroevent) ที่เกี่ยวข้องกับการที่หน่ วยร่วมเหตุการณ์หนึ่ งท า
ให้หน่ วยร่วมเหตุการณ์อ่นื ทากริยาอะไรบางอย่างหรือทาให้ตกอยู่ในสภาพบางอย่าง และ
1
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ได้แก่ คากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุ เช่น ตัด สับ ฉีก หัก แยก เป็ นต้น และคากริยา
แสดงเหตุการณ์ผล เช่น ขาด แตก หัก เป็ นต้น โดยในภาษาไทย ซึง่ เป็ นภาษาทีส่ ามารถ
แสดงเหตุการณ์ ผ่านหน่ วยสร้างกริยาเรียง มีลกั ษณะพิเศษคือคากริยาแยกส่วนที่
ปรากฏในหน่ วยสร้างกริยาเรียงจะปรากฏโดยแสดงลาดับของเหตุ การณ์ เหตุ และ
เหตุการณ์ผลตามลาดับเวลาของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในโลกแห่งความเป็ นจริง ดังใน
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
(5) เขาตัดเชือกขาด
คากริยาคาแรกของประโยคตัวอย่าง ตัด แสดงเหตุการณ์ย่อยเหตุคอื การที่
ผู้กระทาของเหตุการณ์ เขา กระทาการแยกส่วนต่อวัตถุผู้รบั การกระทา เชือก ส่วน
คากริยาคาทีส่ อง ขาด แสดงเหตุการณ์ย่อยผลคือการทีผ่ รู้ บั การกระทาของเหตุการณ์
เชือก เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพโดยการแยกส่วนซึ่งเป็ นผลจากการถูกกระทาโดย
ผูก้ ระทา

2. การจัด ประเภทเหตุ การณ์ แยกส่ วนและค ากริ ย าแยกส่ ว นใน
งานวิ จยั ที่ผา่ นมา
สาเหตุ ท่ขี อบเขตของเหตุ การณ์ การตัดและการแยกส่วนของวัตถุ เป็ นที่
สนใจสาหรับนักภาษาศาสตร์เป็ นเพราะสถานะของเหตุการณ์เหล่านี้ในระบบปริชาน
ยังเป็ นที่คลุ มเครือ จากงานวิจยั ที่ผ่านมา พบทัง้ งานวิจยั ที่กล่ าวว่าประเภทของ
เหตุการณ์เหล่านี้มคี วามเป็ นสากลและมีการแปรไปในแต่ละภาษา

เหตุ การณ์ นั ้นจะประกอบไปด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ ย่ อ ย (microevent) สองเหตุ การณ์ ได้ แ ก่
เหตุ การณ์ เ หตุ (causing event) หรือ เหตุ ก ารณ์ ท่ี ห น่ ว ยร่ ว มเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ งท ากริ ย า
บางอย่างต่อหน่ วยร่วมเหตุการณ์อ่นื และเหตุการณ์ผล (caused event) หรือเหตุการณ์ ท่ี
หน่วยร่วมเหตุการณ์ทถ่ี ูกกระทาเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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เกอร์สเซลและคณะ (Guerssel, Hale, Laugbren, Levin, & White Eagle,
1985) และเลวินและโฮวาฟ (Levin & Hovav, 1995) เป็ นฝ่ ายที่กล่าวว่าการจาแนก
คากริยาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วนมีความเป็ นสากลโดยต่างค้นพบว่าคากริยาทีใ่ ช้
พรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนสามารถถูกจาแนกออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
คากริยากลุ่มตัด (cut) และคากริยากลุ่มแตก (break) โดยมีหลักฐานจากพฤติกรรม
การสลับสกรรมสภาพ (transitivity alternation) ของคากริยา2 โดยเกอร์สเซลและคณะ
สรุปไว้ว่าคากริยาในกลุ่ม cut เช่นคากริยา cut, saw และ slash ในตัวอย่างที่ (6) จะ
ท าหน้ า ที่ เ ป็ นสกรรมกริ ย าของหน่ ว ยสร้ า งสกรรมการี ต (transitive causative
construction) ดังในตัวอย่างที่ (6ก) และจะไม่สามารถสลับไปปรากฏในหน่ วยสร้าง
อกรรมกระบวนการ (intransitive inchoative construction) ดังในตัวอย่างที่ (6ข) หรือ
กล่าวได้ว่าไม่สามารถปรากฏสลับการีตกับกระบวนการได้ (causative/inchoative
alternation) ในขณะที่สมาชิกของคากริยาในกลุ่ม break เช่นคากริยา break, snap
และ tear จะสามารถปรากฏสลับการีตกับกระบวนการได้ (ดังในตัวอย่างที่ 7ก และ ข)
โดยในการสลับการีตกับกระบวนการ กรรมตรงที่มีหน้ าที่ทางความหมายเป็ น
ผูถ้ ูกกระทาของประโยคซึ่งแสดงเหตุการณ์การีต (causative event) สลับมาปรากฏ
ในตาแหน่ งประธานของประโยคทีม่ หี น่ วยสร้างอกรรมกระบวนการ ซึง่ แสดงเหตุการณ์
การเปลีย่ นแปลงสภาพของวัตถุตามธรรมชาติหรือเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดผลกระทบต่อ
ผูถ้ ูกกระทาเองโดยไม่มรี ะบุผกู้ ระทาเหตุการณ์ทช่ี ดั เจน (inchoative reading)
(6) ก. Sheila cut the bread / sawed the log / slashed the painting.
ข. *The bread cut / *The log sawed / *The painting slashed.
(7) ก. Sheila broke the vase / snapped the pencil / tore the shirt.
ข. The vase broke / The pencil snapped / The shirt tore.
(Guerssel et al., 1985 และ Hale & Keyser, 1986 อ้างถึงใน
Bohnemeyer, 2001, p. 91)
การสลับสกรรมสภาพหมายถึงการที่คากริยาคาหนึ่ งๆ มีความสามารถในการ
สลับปรากฏได้ทงั ้ ในหน่วยสร้างสกรรมและในหน่ วยสร้างอกรรม ตัวอย่างการสลับสกรรมสภาพ
ของคากริยา break ในภาษาอังกฤษ เช่น I broke the vase. และ The vase broke.
2
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โดยเกอร์สเซลและคณะกล่าวว่าปั จจัยที่ส่งอิทธิพลให้คากริยาในกลุ่ม cut
ไม่สามารถปรากฏสลับการีตกับกระบวนการได้ได้แก่การทีค่ ากริยากลุ่มนี้เลือกเน้น
การแสดงเหตุการณ์เหตุในเหตุการณ์ย่อย (causing sub-event) เนื่องจากคากริยากลุ่ม
cut เป็ นคากริยาทีบ่ รรยายวิธกี าร (means) และลักษณะ (manner) ของเหตุการณ์เหตุ
รวมถึงมีการให้ขอ้ มูลเครื่องมือทีใ่ ช้ในการกระทาการแยกส่วน ทาให้คากริยาในกลุ่มนี้
ไม่ สามารถปรากฏในประโยคซึ่งใช้หน่ วยสร้างอกรรมกระบวนการในการแสดง
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุโดยไม่เกี่ยวข้องกับสาเหตุได้ ในขณะที่
คากริยาในกลุ่ม break เป็ นคากริยาทีไ่ ม่ได้ให้ขอ้ มูลว่าการเปลีย่ นแปลงสภาพนัน้ เกิด
จากอะไร จึงปรากฏในหน่ วยสร้างอกรรมกระบวนการเป็ นพืน้ ฐานโดยเป็ นคากริยาที่
เลือกแสดงเหตุ การณ์ ผลในเหตุการณ์ย่อย (result sub-event) เท่านัน้ สาหรับการ
สลับไปปรากฏในหน่ วยสร้างสกรรมการีต เป็ นผลมาจากการทีผ่ ใู้ ช้ภาษาเปลีย่ นเป็ น
การเน้นเหตุการณ์การีตโดยมองว่าการเปลีย่ นแปลงสภาพของวัตถุผู้รบั การกระทา
นัน้ เป็ นผลมาจากการกระทาโดยผูก้ ระทา ไม่ใช่เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพที่
ปรากฏขึน้ เองโดยไม่มผี กู้ ระทา (Levin, 1993; Levin & Hovav, 1995)
อย่างไรก็ตาม หลักฐานทางภาษาศาสตร์ทว่ี ่าคากริยาแยกส่วนสามารถถูก
จาแนกได้เป็ นสองกลุ่มดังทีย่ กมายังคงมีขอ้ ถกเถียงจากอีกฝ่ ายทีเ่ ชื่อว่าการรับรูป้ ระเภท
เหตุการณ์การแยกส่วนมีการแปรไปตามแต่ละภาษาโดยข้อโต้แย้งนี้มาจากหลักฐาน
ต่างๆ เช่น ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Majid, Boster, & Bowerman, 2008; Pye,
1996; Pye, Loeb, & Pao, 1995) การพบข้อผิดพลาดในการใช้คากริยาของเด็กผูพ้ ดู
ภาษาอังกฤษในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วน (Bowerman, 2005; Pye et al.,
1995; Schaefer, 1979)
ท่ามกลางข้อสรุปเกีย่ วกับคากริยาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วนยังคงเป็ นที่
ถกเถียง ในปี 2007 สถาบันทางภาษาศาสตร์จติ วิทยาแม็กซ์แพลงก์ (Max Planck
Institute of Psychological Linguistics) ได้เผยแพร่ผลงานภายใต้โครงการวิจยั การจัด
ประเภทเหตุ การณ์ การแยกส่วน (cutting and breaking events) ซึ่งได้ศึกษาการ
จ าแนกค ากริย าแสดงเหตุ ก ารณ์ ก ารแยกส่ ว นในภาษาทัง้ สิ้น 28 ภาษาโดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญคือต้องการศึกษาการจาแนกประเภทของเหตุการณ์การแยกส่วน
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ออกเป็ นประเภทต่างๆ ตัวแปรทางอรรถศาสตร์ทก่ี าหนดการจาแนกประเภทคากริยา
เหล่านี้ในผูใ้ ช้ภาษาต่างๆ รวมถึงในการศึกษาคุณสมบัตทิ างหน่ วยคาวากยสัมพันธ์
ของคากริยาแยกส่วน โดยโบห์เนอเมเยอร์ (Bohnemeyer, 2007) พบว่าบางภาษาไม่
อาจจ าแนกค ากริยาแยกส่ วนออกเป็ น 2 กลุ่ มได้อย่ างชัดเจน และพฤติกรรมทาง
วากยสัมพันธ์ของคากริยากลุ่มนี้บางส่วนขึน้ อยู่กบั คุณสมบัติทางอรรถศาสตร์และ
โครงสร้างทางหน่ วยคาวากยสัมพันธ์ กล่าวคือ ในบางภาษาทีม่ กี ารใช้รูปแสดงทาง
ภาษาทีส่ ามารถบรรยายทัง้ เหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์ผล (เช่น หน่วยสร้างกริยาเรียง
ในภาษาจีนกลางหรือหน่ วยสร้างอนุ ภาคกริยาในภาษาเยอรมัน) จะไม่มพี ฤติกรรม
การสลับสกรรมสภาพดังทีเ่ กอร์สเซลได้กล่าวมา

3. การจาแนกประเภทของเหตุการณ์ การแยกส่วนและคากริ ยา
แยกส่วนภาษาไทย
ในงานวิจ ัยชิ้นนี้ ผู้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติคือการ
วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อช่วยในการจาแนกประเภทของเหตุการณ์การแยกส่วน และใช้การ
วิเคราะห์ความสมนัยเพื่อช่วยในการสร้างแผนทีท่ างอรรถศาสตร์เพื่อศึกษาความละม้าย
ของเหตุการณ์ การแยกส่วนแต่ ละเหตุ การณ์ ตลอดจนคากริยาแยกส่วนที่ใช้ในการ
พรรณนาเหตุการณ์เหล่านัน้
ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จาแนกคากริยาแยกส่วนออกเป็ น 2 ประเภท
ใหญ่ ได้แก่ คากริยาแยกส่วนทีใ่ ช้ในการพรรณนาเหตุการณ์เหตุ และคากริยาแยกส่วน
ทีใ่ ช้ในการพรรณนาเหตุการณ์ผลทัง้ เหตุการณ์กระบวนการและเหตุการณ์สภาพผล
แล้วจึงวิเคราะห์คากริยาทัง้ 2 ประเภทนี้แยกจากกันเนื่องจากค ากริยาเน้ นแสดง
เหตุ การณ์ ย่อยต่ างกัน การแบ่งคากริยาออกเป็ นประเภทย่อยดังกล่าวนี้ผู้วิจยั ได้
แนวคิดมาจากทฤษฎีห่วงโซ่การีตโดยครอฟต์ (Croft, 1991)
ทฤษฎีห่วงโซ่การีต (causal chain) ซึ่งเสนอโดยครอฟต์ เป็ นแบบจาลอง
เพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ การีตกับการถ่ายโอนพลังงานระหว่าง
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หน่ วยร่วมเหตุการณ์ โดยครอฟต์มสี มมติฐานว่าโครงสร้างภายในของเหตุการณ์การีต
นัน้ สามารถวิเคราะห์ได้โดยแบ่งออกเป็ นช่วงของเหตุการณ์ย่อย 3 ออกเป็ น 3 ระยะ
ได้แก่
1) ระยะก่อเหตุ (causing event/causative) คือช่วงของเหตุ การณ์ ท่ีเป็ น
สาเหตุ มีผกู้ ่อเหตุกระทากริยาบางอย่างกับผูร้ บั เหตุ
2) ระยะรับเหตุหรือระยะกระบวนการ (caused event/inchoative) คือช่วง
ของเหตุการณ์ทผ่ี รู้ บั เหตุเริม่ เกิดการเปลีย่ นแปลงอันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการกระทา
ของผูก้ ่อเหตุในเหตุการณ์เหตุ หรือเป็ นเหตุการณ์ทผ่ี รู้ บั เหตุเกิดการเปลีย่ นแปลงโดย
ธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายในตัวผู้รบั เหตุ เองโดยไม่ได้มี
ผูก้ ระทา
3) ระยะผลหรือระยะทรงสภาพ (resulting state/stative) คือช่วงของเหตุการณ์
ทีผ่ รู้ บั เหตุทรงสภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหลังจากเหตุการณ์ผลสิน้ สุดลง โดยอาจจะเป็ น
การเปลีย่ นแปลงสภาพทางกายภาพหรือเป็ นการเปลีย่ นแปลงสภาพเชิงพืน้ ที่ การแสดง
หรือไม่แสดงของเหตุการณ์ย่อยภายในห่วงโซ่การีตนัน้ บ่งบอกถึงการมีมุมมองทีต่ ่างกัน
ต่อเหตุการณ์เดียวกันของผูใ้ ช้ภาษาอันเป็ นผลมาจากกระบวนการทางปริชาน ซึง่ สิง่ นี้
สามารถสะท้อนผ่านได้จากตัวภาษาหรือประโยคทีผ่ ใู้ ช้ภาษาใช้ในการพรรณนาเหตุการณ์
3.1 การจาแนกประเภทของเหตุการณ์ การแยกส่วนโดยใช้การวิ เคราะห์ปัจจัย
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลคากริยาจากประโยคทีผ่ ใู้ ช้ภาษาไทยจานวน 48
คน3ใช้ในการพรรณนาเหตุการณ์ในวีดทิ ศั น์ ซ่งึ จาลองเหตุการณ์ การแยกส่วนวัตถุ
สิง่ ของทีต่ ่างกันทัง้ โดยการใช้เครื่องมือและไม่ใช้เครื่องมือและด้วยวิธตี ่างๆ รวมถึง
การแยกส่วนอวัยวะของร่างกายจานวน 61 วีดทิ ศั น์ (ดูช่อื เหตุการณ์ได้จากภาคผนวก
ที่ 1) ซึง่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลวิจยั นี้มาจากสถาบันทางภาษาศาสตร์จติ วิทยา

ผูบ้ อกข้อมูลจานวน 48 คนถูกสุ่มเลือกจากผูท้ ่มี อี ายุระหว่าง 20-50 ปี คละกัน
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงและมีภูมลิ าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
3
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แม็กซ์แพลงก์4 ผลคือ ผู้บอกข้อมูลมีการใช้ค ากริยาที่แตกต่ างกันเพื่อพรรณนา
เหตุการณ์ย่อยแสดงการเปลีย่ นแปลงสภาพรวมไปถึงการพยายามทาให้เปลีย่ นแปลง
สภาพเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 38 คา ได้แก่ แกะ กรีด กาง ขาด ง้าง เจาะ จาม จิ้ม เฉือน ฉีก
ดัน ดึง ตอก ตัด แตก ถอด ถอย ถ่าง แทง ทิม่ ทุบ แบ(มือ) บาด เปิ ด ปอก ปาด ผลัก
ผ่า ฟั น แยก เลือ่ น เลือ่ ย ลืม(ตา) สับ แหก หัก หัน่ และ อ้า
ในการวิเคราะห์การจาแนกประเภทเหตุการณ์การแยกส่วนตามคุณสมบัติ
ทางอรรถศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ วี เิ คราะห์จากความละม้ายของการปรากฏของคากริยาทีใ่ ช้
ในการพรรณนาเหตุการณ์ อธิบายโดยง่ายคือ ในผูบ้ อกข้อมูลจานวนทัง้ หมด 48 คน
ผูว้ จิ ยั จะเปรียบเทียบประโยคทีผ่ บู้ อกข้อมูลใช้ในการพรรณนาวีดทิ ศั น์ทงั ้ 61 วีดทิ ศั น์
ไปทีละคู่ หากวีดทิ ศั น์ค่ใู ดมีการใช้คากริยาคาเดียวกันในการพรรณนาเหตุการณ์ ไม่
ว่าจะจากผูบ้ อกข้อมูลคนใดก็ตาม จะมีการให้คะแนน 1 คะแนน ดังนัน้ วีดทิ ศั น์ค่ใู ดที่
ผู้บอกข้อมูลทุกคนมีการใช้คากริยาเหมือนกันโดยเอกฉันท์จะถือว่าวีดทิ ศั น์ คู่นัน้ มี
ความละม้ายกันอย่างสูงสุด ส่วนวีดทิ ศั น์ค่ใู ดทีไ่ ม่มกี ารใช้คากริยาคาเดียวกันเลยจะ
ถือว่าวีดิทศั น์ คู่นัน้ มีความแตกต่างกันอย่างสูงสุด ส่วนวีดิทศั น์ ท่เี หลือซึ่งมีการใช้
คากริยาคาเดียวกันอยู่บา้ งก็จะถือว่ามีความละม้ายกันเล็กน้อย
โดยสรุป มีจานวนวีดทิ ศั น์ทถ่ี ูกนามาเปรียบเทียบกันเพื่อหาค่าความละม้าย
จานวน 1,830 คู่ และผู้วจิ ยั ใช้เครื่องมือทางสถิติ คือ 1) การวิเคราะห์ปัจจัย (factor
analysis) ซึ่งเป็ นเครื่องมือทางสถิตเิ ครื่องมือหนึ่งซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตวั แปร
หลายตัว (multivariate statistical technique) ซึ่งจะช่ วยแสดงการจับกลุ่ มหรือการ
รวมตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์ไว้ในกลุ่มหรือองค์ประกอบเดียวกัน โดยตัวแปรทีอ่ ยู่ใน
ปั จจัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั มาก ความสัมพันธ์นนั ้ อาจเป็ นไปในทางเดียวกัน
หรือเป็ นไปในทางตรงกันข้ามก็ได้ ส่วนตัวแปรทีอ่ ยู่คนละปั จจัยจะไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
หรือมีความสัมพันธ์กนั น้ อยมาก (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546) โดยการวิเคราะห์
ปั จจัยจะแสดงให้เห็นถึงการจาแนกประเภทออกเป็ นประเภทที่ต่างกันโดยละเอียด
สาหรับระเบียบวิธวี จิ ยั โดยละเอียดดูจาก มาจิดและคณะ (Majid et al., 2008)
และสามารถดาวน์ โหลดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้จาก fieldmanuals.mpi.nl/volumes/
2001/cut-and-break-clips/
4
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และ 2) การวิเคราะห์ความสมนัย (Correspondence Analysis) ซึง่ จะช่วยสร้างแผนที่
ทางอรรถศาสตร์โดยการระบุตาแหน่ งตัวกระตุ้น (ในทีน่ ้ีคอื วีดทิ ศั น์แต่ละวีดทิ ศั น์ซ่งึ
เป็ นตัวแทนของเหตุการณ์การแยกส่วนแต่ละเหตุการณ์) ลงบนแผนที่ โดยระยะห่าง
ระหว่างตัวกระตุน้ จะสะท้อนให้เห็นถึงระดับของความละม้าย (ตัวกระตุ้นทีอ่ ยู่ใกล้กนั
มากกว่าจะมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าตัวกระตุน้ ทีอ่ ยู่ไกลออกไป) (Greenacre, 1984)
การวิเคราะห์แผนทีท่ างอรรถศาสตร์จะทาให้เห็นถึงการจาแนกประเภทโดยกว้างขึน้
รวมถึงพืน้ ทีแ่ ละขอบเขตของเหตุการณ์ โดยผูว้ จิ ยั ใช้โปรแกรม SPSS ในการทางาน
เครื่องมือทางสถิตทิ งั ้ สองตัวนี้
ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า ผู้พูดภาษาไทยมีการจาแนกเหตุ การณ์
และการใช้คากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุออกเป็ น 16 กลุ่ม (ดูตารางที่ 1) โดยผลลัพธ์ทไ่ี ด้
จากการวิเคราะห์ปัจจัยคือ มีปัจจัย (ตัวแปร) ทัง้ หมด 16 ตัวแปรทีม่ คี ่าลักษณะเฉพาะ
(eigenvalue) มากกว่า 15 รวมร้อยละของความแปรปรวนของทัง้ 16 ตัวแปรได้รอ้ ยละ
93.837 (ดูภาคผนวกที่ 2) หมายความว่า 16 ตัวแปรนี้อธิบายความแปรปรวนของ
กลุ่มตัวอย่างได้รอ้ ยละ 93.837 ส่วนค่าลักษณะเฉพาะของตัวแปรทีเ่ หลือเรียงตัวในแนว
เกือบลาดในตารางแสดงค่าลักษณะเฉพาะ (ดูแผนภาพที่ 1) แสดงให้เห็นถึงการกระจาย
อย่างไม่มนี ยั สาคัญ

ค่าลักษณะเฉพาะ (eigenvalue) เป็ นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถของตัวแปร
ว่าจะอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างได้มากน้ อยเพียงไร โดยปกติถ้าตัวแปรนัน้
อธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างได้น้อยกว่า 1 ค่าลักษณะเฉพาะ ก็ไม่ควรนาปั จจัยนัน้
มาวิเคราะห์เนื่องจากถือว่าไม่ส่งผลต่อความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด
5
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แผนภาพที ่ 1. ค่าลักษณะเฉพาะของการวิเคราะห์ปัจจัยของวีดทิ ศั น์ทงั ้ หมด
(เรียงตามค่าความแปรปรวนมากไปน้อย)
ตารางที่ 1
ตัวแปรทีจ่ าแนกเหตุการณ์การแยกส่วนและคากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุทใี ่ ช้ร่วมกัน
ในแต่ละเหตุการณ์
กลุ่มที่

1

ร้อยละความ
แปรปรวนของ
กลุ่มตัวอย่าง

21.265

วีดิทศั น์
ที่ถกู แสดง
ด้วยตัวแปร

56, 27, 24,
49, 12, 13,
34, 4, 61,

คากริ ยาที่มีการใช้
ร่วมกันมากที่สุด
ภายในกลุ่ม

ตัด

คุณสมบัติของตัวแปร

ใช้เครื่องมือในการแยกส่วนวัตถุทม่ี ี
แนวโน้มจะเปลี่ยนสภาพได้ง่ายหาก
ถูกกระทาการแยกส่วนโดยผูก้ ระทา
และผู้กระทาการแยกส่ วนไม่จาเป็ น
ต้องใช้แรงมากในการทาให้วตั ถุแยก
ส่วน อีกทัง้ ผูก้ ระทายังสามารถกาหนด
หรือคาดเดาตาแหน่ งของการแยกส่วน
ได้งา่ ย
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กลุ่มที่

ร้อยละความ
แปรปรวนของ
กลุ่มตัวอย่าง

วีดิทศั น์
ที่ถกู แสดง
ด้วยตัวแปร

2

10.847

40, 31, 21,
39, 23, 50

3

9.990

6, 48, 54, 51,
42, 32, 3

4

9.452

25, 19, 57, 5

5

7.570

6

5.709

41, 44, 60,
55, 33, 22
10, 20, 26,
28

7

5.436

38, 11, 35

8

4.315

1, 36

9

3.975

43, 53, 45, 2

10

3.240

37, 14, 9

คากริ ยาที่มีการใช้
ร่วมกันมากที่สุด
ภายในกลุ่ม

ทุบ
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คุณสมบัติของตัวแปร

ใช้ค้อนเป็ นเครื่องมือทาให้วตั ถุ แยก
ออกเป็ นหลายส่ ว นอย่ า งคาดเดา
ตาแหน่งได้ยาก
สับ, ฟั น
ใช้เครื่องมือมีลกั ษณะเป็ นสันหรือคม
ขนาดใหญ่ เช่น มีดขนาดใหญ่ ขวาน
และสัน มือ แยกส่ ว นวัต ถุ โ ดยแรง
โดยตาแหน่ งของการแยกส่วนบนตัว
วัต ถุ ท่ีถู ก กระท าสามารถคาดเดา
ตาแหน่งได้ยาก
หัก
แยกส่วนวัตถุทม่ี ลี กั ษณะเป็ นแท่งยาว
เช่ น แครอทหรือกิ่ ง ไม้ โดยไม่ ใ ช้
เครื่องมือ
เปิ ด, ถอด
การแยกส่วนวัตถุทส่ี ามารถนากลับมา
ประกอบกลับเป็ นรูปเดิมได้งา่ ย
หัน่
ใช้เครื่องมือมีคมขนาดเล็ก นั น่ คือ
มีดขนาดเล็ก แยกส่วนวัตถุออกเป็ น
ชิ้นเล็กๆ โดยตาแหน่ งของการแยก
ส่วนบนตัววัตถุท่ถี ูกกระทาสามารถ
คาดเดาต าแหน่ งได้ ง่ าย กล่ าวคือ
การแยกส่วนจะเกิดขึน้ ในตาแหน่ งที่
เครื่องมือสัม ผัสกับ วัต ถุ ท่ีถู กแยก
ส่วน
ดึง
แยกส่ ว นวัต ถุ โ ดยการใช้ แ รงเพื่ อ
เคลื่อนวัตถุออกจากเป้ าหมายเดิม
ฉีก
แยกส่วนวัตถุทม่ี ี 2 มิติ เช่น ผ้าหรือ
กระดาษด้วยมือ
ตอก เจาะ ทิม่ จิม้ ใช้เครื่องมือปลายแหลมเคลื่อนที่ลง
ในแนวดิ่ ง เข้าสู่ ต ัววัต ถุ ท่ีผู้ก ระท า
ตัง้ ใจให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ผ่า
ใช้เครื่องมือมีคม เช่น มีดหรือขวาน
ท าให้ ว ั ต ถุ แ ยกส่ ว นออกจากกั น
ตามยาว
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ร้อยละความ
แปรปรวนของ
กลุ่มตัวอย่าง

วีดิทศั น์
ที่ถกู แสดง
ด้วยตัวแปร

คากริ ยาที่มีการใช้
ร่วมกันมากที่สุด
ภายในกลุ่ม

คุณสมบัติของตัวแปร

แยกส่ วนวัตถุ ท่สี ามารถน ากลับมา
ประกอบเป็ นรูปเดิมได้ง่ายโดยยังมี
บางส่วนทีต่ ดิ กันอยู่
แยกส่วนเปลือกนอกของผลไม้
การแยกส่วนวัตถุโดยการทาให้วตั ถุ
เคลื่อนที่ออกห่างจากอีกหนึ่ งวัตถุ
ทาให้เกิดการแยกส่ วนในเชิงพื้นที่
แต่ ว ัตถุ ท่ถี ู กทาให้ออกห่างจากกัน
ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงสภาพแต่อย่าง
ใด
แยกส่วนโดยใช้เครื่องมือประเภท
ฟั นเลื่อย
แยกส่วนนิ้วมือทัง้ ห้าออกจากกัน
แยกส่วนเปลือกตาบนและล่าง

11

2.887

52, 59

อ้า กาง ถ่าง ง้าง

12
13

2.407
1.698

29, 30
7

ปอก แกะ
เลื่อน ดัน ถอย

14

1.684

15

เลือ่ ย

15
16

1.670
1.536

47
58

แบ(มือ)
ลืม(ตา)

3.2 คุณสมบัติทางอรรถศาสตร์ของคากริยาแยกส่วน
3.2.1 คุณสมบัตทิ างอรรถศาสตร์ของคากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์เหตุ
จากข้อมูลคากริยาที่ใช้ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วน คากริยา
แสดงเหตุการณ์เหตุทม่ี คี วามสามัญมากทีส่ ุดได้แก่คากริยา ตัด โดยมีการใช้คากริยา
ตัด ในการพรรณนาเหตุการณ์ทต่ี ่างกันถึง 25 จาก 61 เหตุการณ์และทับซ้อนกับคากริยา
คาอื่นถึง 13 คาได้แก่ คากริยา หัน่ ผ่า จาม ฟั น สับ เลือ่ ย ทุบ ขาด ตอก เจาะ ทิม่ จิ้ม และ
แทง (ดูภาคผนวกที่ 1) อย่างไรก็ตาม คากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุในภาษาไทยถือว่า
มีความหลากหลายมากกว่าหากเปรียบเทียบกับการใช้คากริยากลุ่มนี้ในภาษาอังกฤษ
ในภาษาอังกฤษ ผู้ใช้ภาษาสามารถใช้คากริยาคาหนึ่งเพื่อบรรยายเหตุการณ์ได้ใน
ขอบเขตทีก่ ว้าง เช่น คากริยา cut, break และ open ซึง่ สามารถใช้พรรณนาเหตุการณ์ได้
หลายเหตุ การณ์ ในวีดิท ัศน์ ถึงแม้ว่ าในภาษาจะมีค ากริยาค าอื่นที่มีความเฉพาะ
มากกว่าก็ตาม
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ส่วนคากริยาทีม่ คี วามเฉพาะมากทีส่ ุดได้แก่คากริยา หัก และ แบ(มือ) เนื่องจาก
ไม่มกี ารใช้คากริยาทับซ้อนกับคากริยาคาอื่นในการบรรยายเหตุการณ์เลย
เมื่อนาคะแนนความละม้ายของเหตุการณ์มาทาการวิเคราะห์ความสมนัย
ของการใช้คากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์เหตุและสร้างแผนทีท่ างอรรถศาสตร์แบบ
2 มิตขิ น้ึ มา จะสามารถเห็นการจาแนกประเภทของคากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุออกเป็ น
ประเภทอย่างกว้างๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึน้ ดังในแผนภาพที่ 2 ซึ่งเป็ นแผนที่ทาง
อรรถศาสตร์แบบ 2 มิติแสดงความละม้ายของวีดทิ ศั น์ผ่านการใช้คากริยาแยกส่วน
ซึง่ ตัวเลข 1 ถึง 61 แสดงลาดับของวีดทิ ศั น์ทใ่ี ช้สมั ภาษณ์ผบู้ อกข้อมูล โดยวีดทิ ศั น์ทม่ี ี
ความละม้ายกัน นัน่ คือ มีการใช้คากริยาแยกส่วนทีค่ ล้ายกันในการพรรณนาเหตุการณ์
จะมีตาแหน่ งอยู่ใกล้กนั ในแผนทีท่ างอรรถศาสตร์ ส่วนวีดทิ ศั น์ทม่ี คี วามแตกต่างกัน
นัน่ คือ ไม่มีการใช้คากริยาแยกส่วนคาเดียวกันเลยหรือมีการใช้คากริยาแยกส่วน
คล้ายกันเล็กน้อยจะมีตาแหน่งอยู่ห่างกันในแผนทีท่ างอรรถศาสตร์

แผนภาพที ่ 2. แผนทีท่ างอรรถศาสตร์แสดงความละม้ายของเหตุการณ์
จากการวิเคราะห์ความสมนัยของการใช้คากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์เหตุ

294

Humanities Journal Vol.24 No.2 (July-December 2017)

จากแผนทีท่ างอรรถศาสตร์แสดงความละม้ายของเหตุการณ์ผ่านการวิเคราะห์
ความสมนัยของการใช้คากริยาแยกส่วนเพื่อพรรณนาเหตุการณ์เหตุ จะเห็นได้ว่าการ
จาแนกคากริยาแยกส่วนออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ตามคุณสมบัตทิ างอรรถศาสตร์โดย
ผูใ้ ช้ภาษาไทยมีความแตกต่างจากการจาแนกคากริยากลุ่มนี้ในภาษาอื่นจากงานวิจยั
ที่ผ่านมา กล่าวคือ แทนที่ผู้ใช้ภาษาจะจาแนกคากริยาออกเป็ นสองประเภทใหญ่
ได้แก่ คากริยาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วนวัตถุทส่ี ามารถนากลับมาประกอบกันเป็ น
รูปเดิมได้ง่าย (reversible separation) และคากริยาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วนวัตถุ
ทีไ่ ม่สามารถนากลับมาประกอบเป็ นรูปเดิมได้หรือนากลับมาประกอบกันเป็ นรูปเดิม
ได้ยาก (irreversible separation) ผู้ใช้ภาษาไทยจาแนกคากริยาแยกส่วนออกเป็ น
ประเภทตามการปรากฏหรือไม่ปรากฏของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการกระทาการแยกส่วน
ดังสามารถอธิบายได้ดงั ต่อไปนี้
1) คากริยาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วนโดยไม่ใช้เครื่องมือ
จากแผนทีแ่ สดงความสมนัยของเหตุการณ์ จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์การแยก
ส่วนทีไ่ ม่มกี ารปรากฏของเครื่องมือถูกจัดตาแหน่ งให้อยู่ใกล้ๆ กัน เหตุการณ์เหล่านี้
สามารถแบ่งย่อยออกได้อกี เป็ นเหตุการณ์การแยกส่วนวัตถุสองชิน้ ทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน
ตัง้ แต่แรกโดยการเคลื่อนทีว่ ตั ถุ เช่น การถอดแก้วน้ า ถอดปลอกปากกา การเลื่อนเก้าอี้
ออกจากโต๊ะ เหตุการณ์การแยกส่วนอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น การลืมตา
อ้าปาก แบมือ เหตุการณ์การแยกส่วนวัตถุทส่ี ามารถนากลับมาประกอบเป็ นรูปเดิม
ได้ง่าย เช่น การเปิ ดประตู กางกรรไกร กางหน้าหนังสือ เหตุการณ์การฉีก เหตุการณ์
การหัก และเหตุการณ์การปอก
อย่างไรก็ตาม สาหรับเหตุการณ์การปอก มาจิดและคณะ (Majid et al., 2008)
กล่าวไว้ว่าเป็ นเหตุการณ์ทอ่ี ยู่กง่ึ กลางระหว่างเหตุการณ์การแยกส่วนวัตถุทส่ี ามารถ
นากลับมาประกอบกันเป็ นรูปเดิมได้ง่ายและเหตุการณ์การแยกส่วนวัตถุทไ่ี ม่สามารถ
นากลับมาประกอบเป็ นรูปเดิมได้หรือนากลับมาประกอบกันเป็ นรูปเดิมได้ยาก จาก
ข้อมูลการพรรณนาเหตุการณ์ ผูบ้ อกข้อมูลพรรณนาเหตุการณ์การปอกโดยใช้คากริยา
ปอก และ แกะ เท่านัน้ โดยคากริยาที่ใช้ทงั ้ สองคานี้ไม่ปรากฏทับซ้อนกับคากริยา
แยกส่วนทีใ่ ช้ในขอบเขตของการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนโดยใช้เครื่องมือเลย
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อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า หากเปลีย่ นภาพเหตุการณ์ทต่ี ้องให้ผบู้ อกข้อมูล
พรรณนาเหตุการณ์เป็ นการแยกส่วนเปลือกนอกของผลไม้โดยการใช้เครื่องมือ ผูบ้ อก
ข้อมูลอาจพรรณนาเหตุการณ์โดยใช้คากริยาอื่นทีซ่ อ้ นทับกับคากริยาแยกส่วนโดยมี
การปรากฏของเครื่องมือ เช่น คากริยา เฉือน ปาด เป็ นต้น ดังนัน้ ข้อสังเกตนี้จงึ เป็ น
หลักฐานยืนยันว่าผูใ้ ช้ภาษาไทยจาแนกคากริยาแยกส่วนออกเป็ นสองประเภทใหญ่
ตามการปรากฏของเครื่องมือ ไม่ใช่ความสามารถในการนากลับมาประกอบเป็ นรูปเดิม
2) คากริยาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วนโดยใช้เครื่องมือ
เมื่อพิจารณาแผนที่แสดงความสมนัยของเหตุการณ์ จะสังเกตเห็นได้ว่า
เหตุการณ์การแยกส่วนที่ปรากฏการใช้เครื่องมือมีการวางตาแหน่ งโดยสัมพันธ์กบั
ความสามารถคาดเดาตาแหน่งของการแยกส่วนของวัตถุ โดยเหตุการณ์ทถ่ี ูกพรรณนา
โดยคากริยาทีไ่ ม่ได้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อการแยกส่วนวัตถุและไม่มกี ารแสดงนัยผล
การเปลีย่ นแปลงสภาพ แต่เมื่อทาการกระทาดังกล่าวแล้ววัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพโดยการแยกส่วนออกเป็ นหลายส่วนโดยไม่สามารถคาดเดาตาแหน่งทีเ่ กิดการ
แยกส่วนได้ เช่น เหตุการณ์ทผ่ี ใู้ ช้ภาษาพรรณนาโดยใช้คากริยา ทุบ ตอก แทง เจาะ
จิ้ม จะมีการจัดตาแหน่งให้อยู่ค่อนไปทางส่วนบนของตาราง และเหตุการณ์ทม่ี กี ารใช้
เครื่องมือประเภทใบมีดในการแยกส่วนซึง่ ผู้ใช้ภาษาสามารถคาดเดาตาแหน่ งในการ
แยกส่วนของวัตถุได้ง่ายจะยิง่ มีตาแหน่งค่อนมาทางส่วนล่างของตาราง เช่น เหตุการณ์
ทีถ่ ูกพรรณนาด้วยคากริยา กรีด บาด ตัด ส่วนคากริยาที่ประกอบด้วยคุณสมบัติใน
การคาดเดาตาแหน่ งทีถ่ ูกแยกส่วนอยู่กง่ึ กลางระหว่างการคาดเดาง่ายและยาก เช่น
เหตุการณ์ทถ่ี ูกพรรณนาด้วยคากริยา ผ่า จาม จะถูกจัดให้อยู่กง่ึ กลางของแผนทีแ่ สดง
ความสมนัย
จากการวิเคราะห์ความสมนัย สามารถสรุปคุณสมบัตทิ างความหมายที่ใช้
ในการจาแนกคากริยาแยกส่วนออกเป็ นกลุ่มโดยผูใ้ ช้ภาษาไทยได้ดงั นี้
ก) เครื่องมือ
เมื่อสังเกตทีแ่ ผนทีท่ างอรรถศาสตร์แสดงความสมนัยของเหตุการณ์ พบว่า
การกระทาเหตุการณ์การแยกส่วนสามารถถูกจาแนกความแตกต่างออกจากกันได้
เป็ น 2 ประเภทอย่างชัดเจนจากการปรากฏหรือไม่ปรากฏของเครื่องมือการกระทา
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การแยกส่วน (ดูภาคผนวกที่ 1) ซึง่ แสดงการใช้คากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุทบั ซ้อนกัน
ในการพรรณนาเหตุ ก ารณ์ ก ารแยกส่ ว นจากวีดิท ัศ น์ จะเห็น ได้อ ย่ า งชัด เจนว่ า
คากริยาทัง้ สองกลุ่มนี้ไม่ถูกใช้พรรณนาเหตุการณ์โดยทับซ้อนกันเลย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาคากริยาที่อยู่ในกลุ่มทีใ่ ช้พรรณนาเหตุการณ์การ
แยกส่วนโดยมีการปรากฏของเครื่องมือ พบว่าความแตกต่างในแง่ของคุณสมบัตทิ าง
กายภาพของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการแยกส่วนเป็ นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
คากริยา เช่น การใช้เครื่องมือใบมีดเดีย่ วขนาดเล็ก ผูพ้ ดู มีแนวโน้มจะใช้คากริยา ตัด
หัน่ เฉือน กรีด การใช้เครื่องมือใบมีดคู่ เช่น กรรไกร ผูพ้ ูดมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้คากริยา
ตัด การใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ ผู้พูดมีแนวโน้มจะใช้คากริยา สับ ฟั น เฉาะ การใช้
เครื่องมือประเภทค้อน ผูพ้ ูดจะใช้คากริยา ทุบ การใช้เครื่องมือประเภทเลื่อย ผูพ้ ูดมี
แนวโน้มจะใช้คากริยา เลือ่ ย เหล่านี้เป็ นต้น
ข) การใช้แรง
การใช้แรงกระทาการแยกส่วนวัตถุมคี วามสัมพันธ์โดยตรงกับความแข็งแรง
ของวัตถุทถ่ี ูกแยกส่วน หากวัตถุทเ่ี ป็ นเป้ าหมายของการแยกส่วนมีลกั ษณะแข็งแรง
และยากต่อการทาให้เปลีย่ นแปลงสภาพโดยการแยกส่วน ผูก้ ระทาการแยกส่วนต้อง
ใช้แรงในการแยกส่วนมากตามไปด้วย ในทางตรงข้าม หากวัตถุทเ่ี ป็ นเป้ าหมายของ
การแยกส่วนมีมวลน้ อย ขนาดเล็ก และสามารถทาให้เกิดการแยกส่วนได้โดยง่ าย
ผูก้ ระทาการแยกส่วนไม่ตอ้ งใช้แรงมากในการทาให้วตั ถุแยกส่วน ตัวอย่างเปรียบเทียบ
การใช้แรงทีแ่ ตกต่างกันได้แก่วดี ทิ ศั น์แสดงเหตุการณ์ท่ี 13 ซึง่ ผูบ้ อกข้อมูลส่วนใหญ่
ใช้คากริยา ตัด ในการพรรณนาเหตุการณ์การใช้เครื่องมือขวานในการทาให้เส้นเชือก
แยกส่วน ส่วนในวีดทิ ศั น์แสดงเหตุการณ์ท่ี 37, 48 และ 54 เมื่อเปลีย่ นวัตถุเป็ นแครอท
และกิง่ ไม้ขนาดใหญ่ ถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องมือเดียวกันในการทาให้วตั ถุแยกส่วน แต่การใช้
แรงทีต่ ่างกันทาให้ผบู้ อกข้อมูลมีแนวโน้มทีจ่ ะใช้คากริยา สับ และ ผ่า ในการพรรณนา
เหตุการณ์แทน
ค) ทิศทางในการแยกส่วน
คู่ของตัวอย่างเหตุการณ์ทแ่ี สดงความแตกต่างในแง่ของทิศทางในการแยกส่วน
ซึง่ ส่งผลต่อแนวโน้มในการเลือกใช้คากริยาทีช่ ดั เจนทีส่ ุดได้แก่เหตุการณ์ในวีดทิ ศั น์
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ที่ 9 กับ 26 ซึง่ เป็ นเหตุการณ์จาลองแสดงการแยกส่วนแครอทโดยใช้วตั ถุประเภทมีด
ขนาดเล็กทัง้ คู่ โดยในวีดทิ ศั น์ท่ี 9 ซึ่งผู้กระทาแยกส่วนแครอทตามแนวยาว ผู้บอก
ข้อมูลส่วนใหญ่มแี นวโน้มทีจ่ ะใช้คากริยา ผ่า ในการพรรณนาเหตุการณ์ ส่วนในวีดิ
ทัศน์ ท่ี 26 ซึ่งผู้กระท าแยกส่ วนแครอทตามแนวขวาง ผู้บอกข้อมู ลส่ วนใหญ่ มี
แนวโน้มทีจ่ ะใช้คากริยา หัน่ ในการพรรณนาเหตุการณ์
ง) ความสามารถคาดเดาตาแหน่งทีว่ ตั ถุเกิดการแยกส่วน
ในกลุ่มทีเ่ ป็ นคากริยาทีใ่ ช้ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนทีม่ กี ารปรากฏ
ของเครื่องมือในเหตุการณ์ ความสามารถคาดเดาตาแหน่ งที่วตั ถุเกิดการแยกส่วน
เป็ นอีกหนึ่งตัวแปรทีส่ าคัญทีส่ ่งผลต่อการเลือกใช้คากริยา ซึง่ ความสามารถคาดเดา
ตาแหน่ งทีว่ ตั ถุเกิดการแยกส่วนนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ชนิดของเครื่องมือทีใ่ ช้รวมถึง
วิธกี ารทีใ่ ช้ในการแยกส่วน เช่น ในการ “ทุบ” วัตถุโดยใช้คอ้ น (วีดทิ ศั น์ท่ี 39 และ 40)
วัตถุเกิดการแยกส่วนออกเป็ นหลายส่วนโดยไม่สามารถระบุตาแหน่ งทีว่ ตั ถุเกิดการ
แยกส่วนได้ ส่วนในการ “กรีด” (วีดทิ ศั น์ท่ี 14 และ 18) ผูก้ ระทาการแยกส่วนสามารถ
เป็ นผูเ้ ลือกตาแหน่งในการแยกส่วนของวัตถุได้
จ) รูปร่างของวัตถุทถ่ี ูกแยกส่วน
ในการแยกส่วนวัตถุท่มี ลี กั ษณะ 2 มิติ เช่น ผ้าหรือกระดาษ และวัตถุท่มี ี
ลักษณะเป็ นแท่ง เช่น กิง่ ไม้หรือแครอท โดยไม่ใช้เครื่องมือ ผูบ้ อกข้อมูลมีแนวโน้ม
จะใช้คากริยาคนละกลุ่มกันในการพรรณนาเหตุการณ์
อย่างไรก็ตาม ในการเลือกใช้คากริยาคาหนึ่งๆ ในการพรรณนาเหตุการณ์
อาจมีอรรถลักษณ์หลายอรรถลักษณ์ประกอบกัน เช่น ในเหตุการณ์การ “ฉีก” ผ้าโดย
ใช้มอื ประกอบไปด้วยอรรถลักษณ์ การไม่ปรากฏของเครื่องมือ + วัตถุทถ่ี ูกแยกส่วน
มีลกั ษณะ 2 มิติ หรือในเหตุการณ์การ “ผ่า” แครอทตามแนวยาวโดยใช้ขวาน ประกอบ
ไปด้วยอรรถลักษณ์ การปรากฏของเครื่องมือ (ประเภทขวาน) + วัตถุทถ่ี ูกแยกส่วนมี
ลักษณะเป็ นแท่ง + มีการใช้แรง + การแยกส่วนเกิดขึน้ ตามแนวยาว + ตาแหน่งทีถ่ ูก
แยกส่วนคาดเดาได้ค่อนข้างง่าย เป็ นต้น
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3.2.2 คุณสมบัตทิ างอรรถศาสตร์ของคากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์ผล
จากข้อมูล ผูใ้ ช้ภาษาไทยใช้คากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์ผลน้อยกว่า
คากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์เหตุ โดยมีคากริยาแยกส่วนทีใ่ ช้แสดงเหตุการณ์ผล
5 คา ได้แก่ ขาด ฉีก หัก แยก แตก โดยสามารถแบ่งได้เป็ น 4 ประเภทตามคุณสมบัติ
ทางอรรถศาสตร์นนั ้ คือลักษณะของวัตถุทไ่ี ด้รบั ผลกระทบและการปรากฏหรือไม่ปรากฏ
ของวิธกี ารทีใ่ ช้ในการแยกส่วน ดังนี้ 1) ขาด และ ฉีก เป็ นคากริยาทีใ่ ช้ในการพรรณนา
ผลการแยกส่วนของวัตถุท่มี ลี กั ษณะ 2 มิติท่เี ป็ นเนื้อเดียวกัน เช่น ผ้าและกระดาษ
หรือสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเส้นยาวทีม่ บี างส่วนติดอยู่ดว้ ยกัน เช่น เส้นเชือก 2) หัก เป็ น
คากริยาทีใ่ ช้ในการพรรณนาผลการแยกส่วนทัง้ เหตุการณ์กระบวนการและสภาพผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุท่มี ลี กั ษณะเป็ นแท่งยาว เช่น กิง่ ไม้หรือแครอท 3)
แตก เป็ นคากริยาทีใ่ ช้ในการพรรณนาผลการแยกส่วนของวัตถุทม่ี ลี กั ษณะ 3 มิตแิ ละ
เป็ นของแข็งออกเป็ นหลายๆ ส่วนและไม่สามารถคาดเดาตาแหน่งทีว่ ตั ถุเกิดการแยกส่วน
ได้ เช่น หม้อดินเผาและจาน 4) แยก เป็ นคากริยาที่ผบู้ อกข้อมูลมักใช้เพื่อบรรยาย
การแยกส่วนทีไ่ ม่สามารถระบุวธิ กี ารทีใ่ ช้ในการแยกส่วนทีช่ ดั เจน เช่นในวีดทิ ศั น์ท่ี 8
ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่เี ศษผ้าค่อยๆ แยกส่วนออกจากกันเป็ นสองส่วนโดยไม่ปรากฏ
ผูก้ ระทาและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการกระทา

3.3 คุ ณ สมบัติ ทางวากยสัม พัน ธ์ แ ละรู ป แบบการสลับ ปรากฏของ
คากริ ยาแยกส่วน
3.3.1 คุณสมบัตทิ างวากยสัมพันธ์ของคากริยาแยกส่วน
ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนจากวีดทิ ศั น์พบว่า เหตุการณ์ทถ่ี ูก
นามาใช้เก็บข้อมูลเป็ นจานวนมากทีส่ ดุ ได้แก่ เหตุการณ์ทป่ี ระกอบด้วย 2 หน่วยร่วม
เหตุการณ์ได้แก่ผกู้ ระทาและผูร้ บั การกระทา อย่างไรก็ตาม ในการพรรณนาเหตุการณ์
เหล่านี้ พบว่าผูบ้ อกข้อมูลสามารถบรรยายได้ด้วยการใช้จานวนภาคแสดงทีต่ ่างกัน
โดยคากริยาหลักของแต่ละภาคแสดงเป็ นตัวแสดงเหตุการณ์ย่อยแต่ละเหตุการณ์
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1) หน่วยสร้างภาคแสดงเดีย่ ว
ในเหตุการณ์ทม่ี ี 2 หน่ วยร่วม ปรากฏการใช้ภาคแสดงเดีย่ วในหน่ วยสร้าง
ศัพทการีต6 ในการพรรณนาเหตุการณ์โดยผูบ้ อกข้อมูลทุกคนได้แก่เหตุการณ์ในวีดทิ ศั น์
ที่ 5 19 และ 57 ซึ่งเป็ นการแยกส่วน (หัก) กิง่ ไม้และแครอท วีดทิ ศั น์ ท่ี 20 ซึ่งเป็ น
การตัดกิง่ ไม้ขนาดเล็กโดยการเลื่อยด้วยมีด วีดทิ ศั น์ท่ี 29 และ 30 ซึ่งเป็ นการปอก
เปลือกนอกของผลไม้ออกจนหมด วีดทิ ศั น์ท่ี 33 44 55 และ 60 ซึง่ เป็ นการแยกส่วน
วัตถุทส่ี ามารถนากลับมาประกอบเป็ นรูปเดิมได้ง่าย ได้แก่ เหตุการณ์การเปิ ดหนังสือ
ฝากระป๋ อง ฝากาน้ า และประตู ซึ่งเหตุการณ์ทงั ้ หมดมีคุณสมบัตเิ หมือนกันคือเมื่อ
ผู้กระทาลงมือกระทาเหตุการณ์ คากริยาซึ่งเป็ นการกระทาของผู้กระทานัน้ มีการ
แสดงนัย (implication) ว่าผู้รบั การกระทาจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่าง
แน่ นอนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ดังนัน้ ผูใ้ ช้ภาษาจึงใช้คากริยาการีตซึง่ แสดง
เหตุการณ์เหตุเท่านัน้ ในการพรรณนาเหตุการณ์
คากริยาแยกส่วนทีป่ รากฏในหน่วยสร้างสกรรมการีตถูกใช้ในการพรรณนา
เหตุการณ์เหตุของเหตุการณ์การแยกส่วนซึง่ แสดงการทีผ่ กู้ ระทา (ซึง่ อาจไม่ปรากฏ
ในประโยค) กระทาเหตุการณ์โดยมีความตัง้ ใจทาให้วตั ถุเกิดการแยกส่วนผ่านการใช้
คากริยาการีตเพียงคาเดียว ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

คอมรี (Comrie, 1981, pp. 158-177) จาแนกประเภทของรูปแสดงเหตุการณ์การีต
ในภาษาออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
1. Lexical causative (ศัพทการีต) ซึ่งเหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์ผลจะถู ก
แสดงผ่านการใช้คาศัพท์ (lexical item) หนึ่งคา
2. Morphological causative (การีตหน่วยคา) ซึง่ เหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์
ผลจะถูกแสดงผ่านหน่ วยคาการีต (causative morphology) หนึ่งหน่วยคา
3. Analytic causative (การีตกลุ่มคาหรือการีตแบบวิเคราะห์) ซึ่งเหตุการณ์
เหตุและเหตุการณ์ผลจะถูกแสดงผ่านอนุ พากย์ 2 อนุพากย์
6
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(8) ก. ผูห้ ญิงฉีกผ้า
ข. คนผูช้ ายเลื่อยไม้
ค. เธอปอกเปลือกส้ม
ง. เธอเปิ ดฝากาน้าชา
เหตุการณ์เหตุทถ่ี ูกแสดงโดยคากริยาการีตเป็ นเหตุการณ์ย่อยในส่วนแรก
ของเหตุการณ์ การแยกส่วนทัง้ หมดจากห่วงโซ่การีต (Croft, 1991) โดยจากข้อมูล
เหตุการณ์ทม่ี กั พบการใช้กริยาเดีย่ วทีป่ รากฏในหน่ วยสร้างศัพทการีตในการพรรณนา
จะเป็ นเหตุการณ์การแยกส่วนต้นแบบ (prototypical separating events)7 หรือเหตุการณ์
การแยกส่วนวัตถุสงิ่ ของต่างๆ หรืออวัยวะของร่างกายทีเ่ กิดขึน้ ทัวไปในชี
่
วติ ประจาวัน
ทาให้การพรรณนาเหตุการณ์เหล่านี้ในชีวติ ประจาวันของผูใ้ ช้ภาษามีความถีส่ งู ตัวอย่าง
ของเหตุการณ์การแยกส่วนต้นแบบเช่น การหักกิง่ ไม้ การหันผั
่ ก การสับหมู การเปิ ด
ประตู การลืมตา การอ้าปาก การแบมือ โดยผูใ้ ช้ภาษาทุกคนสามารถเลือกใช้คากริยาเฉพาะ
เพื่อนามาพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนต้นแบบได้อย่างเป็ นเอกฉันท์ แสดงให้เห็นว่า
ขอบเขตมโนทัศน์ของเหตุการณ์แยกส่วนต้นแบบมีความชัดเจนและจะไม่ซอ้ นทับกัน
กับมโนทัศน์เหตุการณ์อ่นื ๆ
คากริยาแยกส่วนอีกประเภทได้แก่คากริยาที่ปรากฏในหน่ วยสร้างอกรรม
กระบวนการซึง่ จะปรากฏร่วมกับประธานทีม่ หี น้าทีท่ างความหมายเป็ นแก่น (theme)
ของเหตุ การณ์ โดยคากริยาจะปรากฏหลังประธานของหน่ วยสร้างอกรรมซึ่งแสดง
เหตุ การณ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุ ตามธรรมชาติ หรือเป็ นเหตุ การณ์ การ
เปลีย่ นแปลงสภาพโดยไม่มกี ารระบุผกู้ ระทาเหตุการณ์ทช่ี ดั เจน จากข้อมูล พบการใช้
คากริยาทีป่ รากฏเดีย่ วเป็ นอกรรมกริยาในหน่ วยสร้างอกรรมกระบวนการทัง้ หมด 4 คา
ได้แก่ ขาด หัก แยก และ ฉีก โดยผูใ้ ช้ภาษาไทยจะใช้ประโยคทีม่ หี น่ วยสร้างนี้ใน
การแสดงการแยกส่วนของวัตถุทเ่ี กิดขึน้ เองโดยไม่มผี กู้ ระทาในวีดทิ ศั น์ท่ี 8, 16, 17
และ 46 เท่านัน้ ดังในตัวอย่างต่อไปนี้
เหตุการณ์การแยกส่วนต้นแบบหมายถึงเหตุการณ์การแยกส่วนที่ประกอบด้วย
3 หน่ วยร่วมเหตุการณ์ ได้แก่ ผูก้ ระทา ผูร้ บั การกระทา และเครื่องมือ แสดงการแยกส่วน
วัตถุโดยการมีผกู้ ระทาใช้เครื่องมือช่วยในแยกส่วนวัตถุ
7
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(9) ก. ผ้าขาด
ข. กิง่ ไม้หกั
ค. แครอทหัก
ง. เชือกขาด
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์จาลองการแยกส่วนเองโดยไม่มผี กู้ ระทาในวีดทิ ศั น์
เป็ นเหตุการณ์ทม่ี กั จะพบเจอได้ไม่บ่อยในโลกแห่งความเป็ นจริงและเป็ นเหตุการณ์ท่ี
ไม่เป็ นธรรมชาติ โดยผลของการแยกส่วนของวัตถุสงิ่ ของต่างๆ บนโลกนี้จะเกิดการ
เปลีย่ นแปลงสภาพโดยการแยกส่วน มักจะต้องมีสาเหตุมาจากแรงภายนอก (external
force) อะไรบางอย่างเสมอ
2) หน่วยสร้างหลายภาคแสดง
ในการพรรณนาเหตุการณ์โดยประโยคที่มหี ลายภาคแสดง ประโยคที่พบ
การใช้มากโดยผูใ้ ช้ภาษาจะเป็ นประโยคทีอ่ ยู่ในหน่วยสร้างกริยาเรียงซึง่ เป็ นลักษณะ
พิเศษของภาษาไทย รูปแบบการปรากฏในหน่ วยสร้างกริยาเรียงทีพ่ บจะแสดงการ
เกิดต่อเนื่องกันของเหตุการณ์ โดยในหน่วยสร้างกริยาเรียงประเภทนี้จะประกอบด้วย
คากริยา 2 คาขึน้ ไป โดยคากริยาคาแรกจะแสดงเหตุการณ์ท่เี กิดก่อนเหตุการณ์ ท่ี
แสดงโดยคากริยาคาทีส่ องและเป็ นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ กิง่ กาญจน์ เทพกาญจนา (2549)
กล่ าวว่ าหน่ วยสร้างกริยาเรียงประเภทนี้ มีลักษณะจาลองเหตุ การณ์ จริง (iconic)
เนื่องจากลาดับของคากริยาสะท้อนลาดับของเหตุการณ์ทแ่ี สดงโดยคากริยา กล่าวคือ
ค ากริยาค าที่หนึ่ งแสดงเหตุ การณ์ ท่ีเกิดก่ อน และค ากริยาค าที่ตามมาจะแสดง
เหตุการณ์ทเ่ี กิดถัดมา
ก) หน่วยสร้างก่อผล
หน่ วยสร้างก่อผลเป็ นหน่ วยสร้างการีตประเภทหนึ่งที่มโี ครงสร้างแบบ 2
อนุพากย์ (biclausal) โดยเป็ นหน่วยสร้างทีใ่ ช้แสดงเหตุการณ์การีตย่อย 2 เหตุการณ์
ได้แก่ เหตุการณ์ย่อยเหตุและเหตุการณ์ย่อยผล ซึง่ มีการแสดงรูปในประโยคผ่านการ
ใช้คากริยา 2 คาใน 2 ภาคแสดง เรียกภาคแสดงทัง้ สองว่าภาคแสดงหลักหรือภาคแสดง
ก่ อเหตุ (causative predicate) และภาคแสดงรองหรือภาคแสดงผล (resultative
predicate) โดยในภาคแสดงก่อเหตุ คากริยาจะปรากฏเป็ นสกรรมกริยาแสดงการ
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กระทาเหตุการณ์บางอย่างของประธานที่มหี น้าที่ทางความหมายเป็ นผู้กระทาที่มี
ตาแหน่ งอยู่หน้ากริยานัน้ และตามหลังคากริยาด้วยกรรมที่มคี วามหมายเป็ นผู้รบั
การกระทา ในขณะเดียวกัน กรรมนัน้ ก็ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานของภาคแสดงผลทีต่ ามมา
ซึง่ คากริยาในภาคแสดงผลมักจะเป็ นคากริยาแสดงกระบวนการทีเ่ ป็ นเหตุการณ์ พลวัต
หรือคากริยาแสดงสภาพทีเ่ ป็ นเหตุการณ์คงที่ ดังในตัวอย่างประโยคทีผ่ ใู้ ช้ภาษาไทย
ใช้ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนต่อไปนี้
(10) ก. เขาฟั นผ้าขาด, หล่อนทุบจานแตก
ข. หล่อนหันแครอทเป็
่
น 2 ส่วน
ค. หล่อนถอยเก้าอีอ้ อกจากโต๊ะ, หล่อนลืมตาขึน้
ง. เขาใช้ขวานสับแครอทออกเป็ นสองท่อน
จ. เขาสับแครอทขาดเป็ นสองท่อน
ฉ. เขาสับแครอทขาดออกเป็ นสองท่อน
ช. ฉีกผ้า(แต่)ไม่ขาด, ผ่าแตงโมไม่ขาด
ในภาคแสดงก่อเหตุของประโยคทีใ่ ช้ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วน
ปรากฏคากริยาแยกส่วนเป็ นสกรรมกริยาแสดงการกระทาการแยกส่วนโดยวิธตี ่างๆ
ของประธานทีม่ หี น้าทีท่ างความหมายเป็ นผูก้ ระทาต่อกรรมทีม่ หี น้าทีท่ างความหมาย
เป็ นผูร้ บั การกระทา เช่น ฟั น ทุบ หัน่ ถอย ลืม(ตา) สับ ฉีก ผ่า ส่วนในภาคแสดงผลจะ
แสดงสภาพของกรรมผู้รบั การกระทาหลังจากการถูกกระทา ผู้บอกข้อมูลพรรณนา
สภาพผลนี้คากริยาหลายรูปแบบ เช่น 1) ใช้คากริยาแยกส่วน เช่น ขาด แตก เพื่อแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพและเพื่อยืนยันการบรรลุผลสาเร็จของการกระทาเหตุการณ์
(ตัวอย่ างที่ 10ก.) 2) ใช้กริยาวลีแสดงสภาพหลังการถูกแยกส่วนเป็ นส่วนขยาย
(adjunct) เช่น เป็ น 2 ส่วน (ตัวอย่างที่ 10ข.) 3) การใช้คากริยาแสดงทิศทาง (directional
verb) ออก ซึง่ บางครัง้ ตามด้วยบุพบทวลี จาก + วัตถุต้นแหล่งเพื่อแสดงทิศทางของ
การแยกส่วนอ้างอิงจากสถานที่ต้นแหล่ง หรือคากริยาแสดงทิศทาง ขึ้น เพื่อแสดง
ทิศทางของการแยกส่วน (ตัวอย่างที่ 10ค.) โดยในการพรรณนาเหตุการณ์ ผลด้วย
ภาคแสดงรอง ผูบ้ อกข้อมูลสามารถพรรณนาเหตุการณ์ผลทัง้ ในแง่ของการยืนยันการ
บรรลุผลสาเร็จของการกระทา ทิศทางของการแยกส่วน และสภาพหลังการถูกแยกส่วน
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ประกอบกันได้ (ตัวอย่างที่ 10ง.- ฉ.) นอกจากนี้คากริยาแสดงเหตุการณ์ผลยังสามารถ
ปรากฏร่วมกับคาปฏิเสธแสดงการปฏิเสธผลการเปลีย่ นแปลงสภาพ เช่น ฉีกไม่ขาด
หรือ ผ่าไม่ขาด (ตัวอย่างที่ 10ช.)
จากข้อมูลการพรรณนาเหตุการณ์ ผูบ้ อกข้อมูลพรรณนาเหตุการณ์การแยก
ส่วนโดยใช้หน่วยสร้างก่อผลซึง่ คากริยาแสดงเหตุการณ์ผลถูกใช้ในการยืนยันผลการ
แยกส่วนมากทีส่ ุดสาหรับการพรรณนาเหตุการณ์ในวีดทิ ศั น์ท่ี 23 และ 35 ตามลาดับ
โดยวีดทิ ศั น์ท่ี 23 ซึง่ เป็ นเหตุการณ์การใช้คอ้ น “ทุบ” ผ้า และผ้าเกิดการแยกส่วน มีผู้
บอกข้อมูลจานวน 21 คน (จาก 48 คน) ทีใ่ ช้หน่วยสร้างก่อผลในการพรรณนา และใน
วีดิทศั น์ ท่ี 35 ซึ่งเป็ นเหตุ การณ์ การ “ดึง” เส้นเชือกให้ขาดจากกัน มีผู้บอกข้อมูล
จานวน 19 คน ที่ใช้หน่ วยสร้างก่อผลในการพรรณนา ผลการวิจยั ในแง่ของความถี่
ของการปรากฏร่วมระหว่างคากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุและคากริยาแสดงเหตุการณ์
ผลในหน่ วยสร้างก่อผลนี้แสดงให้เห็นว่าระดับของการแสดงผลของการเปลีย่ นแปลง
สภาพนัน้ มีไม่เท่ากันในทุกๆ คากริยา โดยจากข้อมูล คากริยา ทุบ และ ดึง เป็ นคากริยา
ที่ไม่มกี ารแสดงนัยผล (implication) ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ ลองพิจารณาจาก
ตัวอย่างต่อไปนี้
(11) ก. ผูช้ ายเอาค้อนทุบผ้า
ข. ผูช้ ายดึงเส้นเชือก
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุ ทุบ และ ดึง ไม่ได้
แสดงนัยว่าจะมีผลการเปลีย่ นแปลงสภาพเกิดขึน้ จากการกระทาโดยผูก้ ระทา ดังนัน้
ในการพรรณนาวีดทิ ศั น์เหตุการณ์เหล่านี้ทม่ี ผี ลการเปลีย่ นแปลงสภาพโดยการแยก
ส่วนเกิดขึน้ ผูบ้ อกข้อมูลจึงมีความจาเป็ นต้องให้ขอ้ มูลเหตุการณ์ผลด้วย เพื่อให้เห็น
ได้ชดั เจนขึน้ ลองเปรียบเทียบวีดทิ ศั น์ ท่ี 23 (ใช้ค้อนทุบผ้า) กับวีดทิ ศั น์ท่ี 56 (ใช้
กรรไกรตัดผ้า) ซึง่ เป็ นการแยกส่วนวัตถุประเภทเดียวกัน แต่เครื่องมือและวิธกี ารทีใ่ ช้
ในการกระทาต่างกัน ในวีดทิ ศั น์ท่ี 56 ผูบ้ อกข้อมูลส่วนใหญ่ (จานวน 46 คน) ใช้หน่วย
สร้างสกรรมการีตในการพรรณนาเหตุการณ์โดยตัวอย่างประโยคใช้ในการพรรณนา
ได้แก่ เขาใช้กรรไกรตัดผ้า โดยมีผู้บอกข้อมูลจานวนเพียง 2 คนเท่านัน้ ที่พรรณนา
เหตุ การณ์ น้ี โดยใช้หน่ วยสร้างก่อผล แสดงให้เห็นว่ า ค ากริยากลุ่ ม ตัด ต่ างจาก
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คากริยากลุ่ม ทุบ และ ดึง ในแง่มุมหนึ่งนัน่ คือในแง่ของการแสดงผลการเปลี่ยนแปลง
สภาพ
จากการศึกษางานของกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนาและซาโตชิ อุ เอะฮาระ
(Thepkanjana & Uehara, 2009) พบว่าคากริยาแยกส่วนทีใ่ ช้แสดงเหตุการณ์ เหตุท่ี
มีระดับของการแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพสูงดังกล่าว เช่น คากริยา ตัด ฉีก และ
หัก จัดเป็ นกริยาประเภทบรรลุ ผล (accomplishment verb) ประเภทหนึ่ งซึ่งเป็ น
คากริยาแสดงกระบวนการทีด่ าเนินผ่านช่วงเวลาหนึ่งและมีจุดสิน้ สุดของเหตุ การณ์
โดยกริยาแยกส่วนที่ใช้แสดงเหตุ การณ์ เหตุ ประเภทนี้ มีคุ ณสมบัติเฉพาะคือการ
ประกันผล (entailment) หมายความว่าในการใช้คากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุมกี าร
แสดงการบรรลุผลหรือการประกันว่าผูร้ บั การกระทาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
โดยเป็ นผลมาจากการกระทาโดยผูก้ ระทาและผลนัน้ มีการบรรลุแล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อผูใ้ ช้ภาษาบรรยายเหตุการณ์การแยกส่วนโดยใช้หน่ วย
สร้างก่อผลทีป่ ระกอบไปด้วยคากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุทม่ี กี ารประกันผลร่วมกับ
คากริยาแสดงเหตุ การณ์ ผล หมายความว่า ผู้ใช้ภาษามีการตีความมโนทัศน์ใหม่
(reconceptualization) และมองว่าคากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุนนั ้ เป็ นเพียงคากริยา
ทีแ่ สดงกิจกรรม (activity) และหน้าทีใ่ นการบรรยายผลการเปลีย่ นแปลงสภาพนัน้ ถูก
ย้ายต าแหน่ งจากค ากริยาแสดงเหตุ การณ์ เหตุ ไปยังคากริยาแสดงเหตุ การณ์ ผล
ดังนัน้ ในงานวิจยั นี้ การพบการปรากฏร่วมของคากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์เหตุ
กับคากริยาแสดงเหตุการณ์ผลซึง่ ทาหน้าทีใ่ นการยืนยันผลการเปลีย่ นแปลงสภาพ และ
การปรากฏร่วมของคากริยาแสดงเหตุการณ์ ผลปรากฏร่วมกับคาปฏิเสธ เพื่อหักล้าง
คุณสมบัตกิ ารประกันผลของคากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุและปฎิเสธผลการเปลีย่ นแปลง
สภาพ จึงเป็ นการสนับสนุ นข้อค้นพบในเรื่องของการตีความมโนทัศน์ใหม่ โดยพบว่า
ผูใ้ ช้ภาษาจะพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนโดยการใช้คากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุ
ร่วมกับคากริยาแสดงเหตุการณ์ผลเพื่อยืนยันผลการแยกส่วนสาหรับเหตุการณ์ การ
แยกส่วนทีผ่ กู้ ระทาต้องมีการใช้ความพยายามอย่างมากในการทาให้ผรู้ บั การกระทา
เกิดการแยกส่วนดังในวีดทิ ศั น์ท่ี 3 (ใช้ดาบฟั นกิง่ ไม้ใหญ่หลายครัง้ จนหัก) และ 4 (ใช้
มีดเล็กฟั นผ้าหลายครัง้ จนขาด) และพบการแสดงการปฏิเสธผลการแยกส่วนในเหตุการณ์
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ที่ผู้รบั การกระทาไม่ได้มกี ารแยกออกจากกันเป็ น 2 ส่วนโดยอิสระในวีดทิ ศั น์ท่ี 25
(หักกิง่ แต่กงิ ่ ไม้ไม่ขาดจากกัน) และวีดทิ ศั น์ท่ี 36 (ฉีกผ้าไม่ขาด)
อย่างไรก็ตาม เมื่อคากริยาแสดงเหตุการณ์ผลปรากฏในภาคแสดงผลของ
หน่ วยสร้างกริยาเรียง ความหมายในแง่ของกระบวนการของคากริยาจะหายไป โดย
สามารถทดสอบได้โดยการเติมคาวิเศษณ์แสดงกระบวนการเอง ซึง่ แสดงการไม่ปรากฏ
ผูก้ ระทาหรือการกระทาจากภายนอกและการทีว่ ตั ถุเกิดการแยกส่วนจากปั จจัยภายใน
ตัววัตถุเอง ดังในตัวอย่างต่อไปนี้
(12) *เขาฟั นผ้าขาดเอง
ข) หน่วยสร้างการีตกลุ่มคา
หน่วยสร้างการีตกลุ่มคาเป็ นหน่วยสร้างทีแ่ สดงเหตุการณ์การีตโดยทีเ่ หตุการณ์
เหตุและเหตุการณ์ผลถูกแสดงแยกกันผ่านภาคแสดงสองภาคแสดงได้แก่ภาคแสดง
ก่อเหตุและภาคแสดงผลตามลาดับ อย่างไรก็ตาม หน่ วยสร้างการีตกลุ่มคามีความ
แตกต่ างจากหน่ วยสร้างก่อผลโดยที่คากริยาที่ปรากฏในภาคแสดงก่อเหตุ ได้แก่
คากริยาการีต ทา ให้ และ ทาให้ เป็ นคากริยาทีไ่ ม่ได้ระบุวธิ กี ารในการกระทาทีช่ ดั เจน
ว่าประธานกระทาการกระทาอย่างไรต่อกรรมทีเ่ ป็ นสาเหตุนาไปสูผ่ ลการเปลีย่ นแปลง
สภาพของกรรม เพียงแต่ส่อื ความหมายว่าประธานเป็ นสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งทาให้
เกิดเหตุการณ์ผล ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนโดยใช้หน่ วยสร้างสกรรม
การีตประเภทการีตกลุ่มคา พบการใช้คากริยาการีต 2 คา ได้แก่ ทา และ ทาให้ ใน
ภาคแสดงก่อเหตุ
จากนิ ยามของอิวาซากิและอิงคาภิรมย์ (Iwasaki & Ingkapirom, 2005)
คากริยาการีต ทา และ ทาให้ มีความแตกต่างกันทีร่ ะดับของการควบคุมเหตุการณ์
ของผูก้ ่อเหตุ กล่าวคือ คากริยา ทา แสดงระดับการควบคุมเหตุการณ์โดยผูก้ ่อเหตุ
แบบสูง โดยผู้ก่อเหตุกระทาต่อผูร้ บั การกระทาโดยตรง (direct causation) ไม่ว่าจะ
เจตนาหรือไม่กต็ าม ในขณะทีค่ ากริยา ทาให้ แสดงระดับการควบคุมเหตุการณ์โดยผู้
ก่อเหตุ แบบปานกลาง โดยหากเปรียบเทียบระหว่างคากริยาการีตทัง้ สองคาแล้ ว
คากริยาการีต ทาให้ มีการแสดงการีตแบบอ้อม (indirect causation) มากกว่า กล่าวคือ
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การกระทาโดยผูก้ ่อเหตุนนั ้ เป็ นเหตุโดยอ้อมให้เกิดเหตุการณ์การีตขึน้ แม้ว่าจะเจตนา
หรือไม่กต็ าม
อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผู้บอกข้อมูล
ผูว้ จิ ยั พบว่า เมื่อคากริยาการีต ทา และ ทาให้ ปรากฏในการใช้แสดงเหตุการณ์ การ
แยกส่วน คากริยาการีต ทา มักแสดงเหตุการณ์การีตแบบโดยตรง โดยทีผ่ กู้ ่อเหตุไม่
มีเจตนาในการทาให้เกิดผล ในขณะทีค่ ากริยาการีต ทาให้ มักแสดงเหตุการณ์การีต
แบบอ้อมโดยที่ผู้ก่ อเหตุ มกั มีเจตนาในการท าให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ได้
สังเกตตัวอย่างดังต่อไปนี้
(13) ก. เขาทามีดบาดมือ
ข. ผูช้ ายใช้ของมีคมทาให้เชือกทีโ่ ดนตึงไว้ขาดแบ่งส่วน
จากข้อมูลทัง้ หมด สามารถแบ่งรูปแบบของการใช้หน่วยสร้างนี้เพื่อพรรณนา
เหตุการณ์การแยกส่วนออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ 1) คากริยาคาแรกของหน่วยสร้างคือ
คากริยา ทา แสดงความไม่เจตนาในการกระทาเหตุการณ์ของผูก้ ระทา (ดังในตัวอย่าง
13ก.) ซึง่ ปรากฏการใช้หน่วยสร้างสกรรมการีตกลุ่มคาซึง่ กริยาคาแรกของภาคแสดง
คือคากริยา ทา ในการพรรณนาเหตุ การณ์ ในวีดิทศั น์ ท่ี 18 เพียงเหตุ การณ์ เดียว
เท่านัน้ (เหตุการณ์มดี บาด) เนื่องจากเป็ นเพียงเหตุการณ์เดียวจากทัง้ หมด 61 เหตุการณ์
ทีก่ ารแยกส่วนเกิดขึน้ โดยไม่ปรากฏเจตนาของผู้กระทา และ 2) คากริยาคาแรกคือ
ทาให้ แสดงการมีเจตนากระทาให้วตั ถุเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพ (ดังในตัวอย่าง 13ข.)
ซึง่ พบในการพรรณนาเหตุการณ์ทว่ี ธิ กี ารและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการแยกส่วนมีความไม่
ชัดเจน โดยไม่ใช่เหตุการณ์การแยกส่วนทีพ่ บบ่อยในชีวติ ประจาวัน เช่น การนามีด
เล่มเล็กๆ มาฟั นผ้าทีข่ งึ ไว้ตงึ ระหว่างโต๊ะสองตัวซ้าๆ จนเกิดการแยกส่วน หรือการใช้
สันมือสับลงไปบนเชือกที่ขงึ ไว้ตึงระหว่างโต๊ะสองตัวและเกิดการแยกส่วน ในการ
พรรณนาเหตุการณ์ซง่ึ พบได้ไม่บ่อยในชีวติ ประจาวันทาให้ผบู้ อกข้อมูลไม่สามารถนา
คุณสมบัติทางอรรถศาสตร์ทแ่ี น่ นอนเพื่อมากาหนดคากริยาทีจ่ ะใช้ในการพรรณนา
เหตุการณ์เหตุได้ จึงใช้คากริยาการีต ทาให้ ซึง่ เป็ นคากริยาทีเ่ ป็ นกลางในเชิงการให้
ข้อมูลวิธกี ารและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการกระทา โดยเป็ นเพียงคากริยาทีแ่ สดงเจตนาและ
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ความพยายามในการทาให้ผรู้ บั การกระทาเกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพในทางใดทาง
หนึ่งเท่านัน้
ค) หน่วยสร้างกรรมวาจก
ในการพรรณนาเหตุการณ์ทแ่ี สดงการแยกส่วนของวัตถุสงิ่ ของโดยไม่ปรากฏ
ผูก้ ระทาเหตุการณ์นอกจากการพรรณนาเหตุการณ์โดยใช้หน่วยสร้างอกรรมกระบวนการ
พบว่าผูบ้ อกข้อมูลจานวนไม่น้อยพรรณนาเหตุการณ์เหล่านี้โดยใช้หน่ วยสร้างกรรม
วาจก โดยหน่ วยสร้างกรรมวาจกเป็ นหน่ วยสร้างกริยาเรียงประเภทหนึ่งซึ่งมีการ
ปรากฏของกริยาบ่งชี้กรรมวาจก ถูก หรือ โดน โดยเน้นการมองเหตุการณ์ไปที่ตวั
ประธานซึ่งมีหน้ าที่ทางความหมายเป็ นผู้รบั การกระทา โดยผู้ใช้ภาษาไทยจะใช้
ประโยคที่มีหน่ วยสร้างนี้ในการแสดงการแยกส่วนของวัตถุ ท่ีเกิดขึ้นเองโดยไม่ มี
ผูก้ ระทาในวีดทิ ศั น์ท่ี 8, 16, 17 และ 46 เท่านัน้ ซึง่ พบการปรากฏของคากริยาแยกส่วน
ร่วมกับคากริยาบ่งชี้กรรมวาจกในประโยคทีม่ หี ลายภาคแสดงโดยสามารถแบ่งออก
ได้เป็ นหน่วยสร้างต่างๆ ดังนี้
1) หน่ วยสร้างกรรมวาจกซึ่งปรากฏกับสกรรมกริยา ในหน่ วยสร้างนี้
คากริยาแยกส่วนซึง่ เป็ นสกรรมกริยาจะปรากฏหลังตัวบ่งชีก้ รรมวาจก ถูก หรือ โดน
ซึง่ แสดงการเน้นเหตุการณ์เหตุทป่ี ระธานซึง่ มีหน้าทีเ่ ป็ นผูร้ บั การกระทาถูกทาให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงสภาพโดยการแยกส่วนจากผูก้ ระทาซึง่ อาจไม่ปรากฏในประโยค ดัง
ในตัวอย่างที่ (14)
(14) กิง่ ไม้ถูกหัก
2) หน่ วยสร้างกรรมวาจกซึ่งปรากฏร่วมกับอกรรมกริยา ในหน่ วยสร้างนี้
คากริยาแยกส่วนซึ่งเป็ นกริยาอกรรมแสดงเหตุ การณ์ ผลสามารถปรากฏโดยไม่มี
คากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์ เหตุได้ แต่จะปรากฏร่วมกับคากริยาการีตแสดง
ความตัง้ ใจ ทาให้ โดยผูใ้ ช้ภาษาจะใช้หน่ วยสร้างเช่นนี้เมื่อต้องการเน้นที่เหตุการณ์
ผลคือการเปลีย่ นแปลงสภาพของตัวประธานซึง่ มีหน้าทีท่ างความหมายเป็ นผูร้ บั การ
กระทา โดยความหมายในแง่ของกระบวนการในอกรรมกริยาจะหายไป ดังในตัวอย่าง
ที่ (15)
(15) เชือกถูกทาให้ขาด
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3) หน่วยสร้างกรรมวาจกซึง่ ปรากฏร่วมกับหน่วยสร้างก่อผล โดยผูใ้ ช้ภาษา
จะใช้หน่วยสร้างนี้เมื่อต้องการเน้นการมองเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ กับประธานซึง่ มีหน้าที่
ทางความหมายเป็ นผูร้ บั การกระทา โดยต้องการเพ่งความสนใจไปยังส่วนย่อยต่างๆ
ของเหตุการณ์ทงั ้ การกระทาทีเ่ กิดขึน้ ต่อตัวประธานและผลการเปลีย่ นแปลงสภาพทีม่ ี
ต่อตัวประธานผูร้ บั การกระทา ดังในตัวอย่างที่ (16)
(16) ผ้าถูกฉีกขาดไปเรื่อยๆ
การที่ผู้บอกข้อมูลพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนทีไ่ ม่มปี รากฏผูก้ ระทา
โดยใช้หน่วยสร้างกรรมวาจกแสดงเป็ นหลักฐานยืนยันว่าผูใ้ ช้ภาษามองว่าเหตุการณ์
การแยกส่วนของตัววัตถุเองโดยไม่ปรากฏผูก้ ระทาเป็ นเหตุการณ์ทม่ี กั เกิดขึน้ ไม่บ่อย
และไม่ใช่เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในโลกแห่งความเป็ นจริง เนื่องจากในหน่ วยสร้างกรรมวาจก
ประธานที่อยู่หน้าตัวบ่งชีก้ รรมวาจกจะมีหน้าที่ทางความหมายเป็ นผูร้ บั การกระทา
นัน่ หมายความว่า ผู้ใช้ภาษามองว่ามีผู้กระทาอยู่ในเหตุการณ์ เพียงแต่ไม่ปรากฏ
เท่านัน้
3.3.2 การสลับสกรรมสภาพของคากริยาแยกส่วน
เพื่อเปรียบเทียบกับข้อสรุปแบบลักษณ์การจัดประเภทของงานวิจยั ก่อนหน้า
ผูว้ จิ ยั จึงนาคากริยาทีพ่ บในข้อมูลประโยคพรรณนาเหตุการณ์แยกส่วนทัง้ 38 คา มา
ทดสอบด้วยเกณฑ์การสลับปรากฏในประโยคทีม่ โี ครงสร้างอาร์กวิ เมนต์ทต่ี ่างกันของ
เกอร์สเซลและคณะนั น่ คือการสลับการีตกับกระบวนการ (causative/inchoative
alternation) เพื่อพิสจู น์ว่าคากริยาแยกส่วนสามารถถูกจาแนกออกเป็ นสองประเภท
ตามความสามารถในการสลับปรากฏของคากริยาดังข้อสรุปของงานวิจยั ก่อนหน้าได้
หรือไม่
อย่ างไรก็ตาม ผู้วิจ ัยไม่ ใช้การสลับแบบผู้ร ับการกระท ากับเป้ าหมาย
(conative alternation) เป็ นหนึ่งในเกณฑ์ทดสอบการสลับสกรรมสภาพ เนื่องจาก
นิยามของหน่ วยสร้าง conative ซึง่ หมายถึงการสลับสกรรมสภาพโดยกรรมตรงของ
ประโยคหน่ วยสร้างสกรรมซึ่งมีหน้ าที่ทางความหมายเป็ นผู้รบั การกระทาสามารถ
ปรากฏสลับกับกรรมของบุพบทวลี ทาให้การได้รบั ผลกระทบของกรรมในบุพบทวลี
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นัน้ ลดน้อยลงและหน้าทีท่ างความหมายลดลงจากผูถ้ ูกกระทาเป็ นเพียงเป้ าหมายของ
การกระทาเท่านัน้ และแสดงว่าผลของการกระทานัน้ ยังไม่บรรลุ จากนิยามนี้ เมื่อ
นามาใช้กบั ภาษาไทย ดังในตัวอย่างเช่น เขาใช้มดี ตัดทีห่ วั ปลา หรือ เขาสับลงไปบน
หัวปลา กรรมของประโยคทีอ่ ยู่หลังบุพบทวลีไม่ได้มกี ารถูกลดระดับการรับผลกระทบ
เพียงแต่เป็ นการให้ขอ้ มูลในเชิงสถานทีท่ ก่ี ระทาการแยกส่วนเท่านัน้ ดังนัน้ จากเกณฑ์
การนิยามทีไ่ ม่ตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงไม่ใช่เกณฑ์น้ีในการพิจารณาพฤติกรรมการสลับสกรรม
สภาพของคากริยาแยกส่วน
ในการทดสอบความสามารถในการสลับการีตกับกระบวนการ ผูว้ จิ ยั ได้นา
คากริยาทีพ่ บในข้อมูลประโยคพรรณนาเหตุการณ์แยกส่วนทัง้ 38 คามาทดสอบการ
สลับปรากฏในประโยคที่มีโครงสร้างอาร์กิวเมนต์ท่ตี ่ างกันโดยการสร้างประโยค
ทดสอบ โดยมีเงื่อนไข 2 เงื่อนไข เงื่อนไขแรกคือคากริยาต้องสามารถปรากฏได้ใน
ประโยคทีใ่ ช้หน่วยสร้างสกรรมการีต โดยคากริยาจะปรากฏในตาแหน่งระหว่างประธาน
ซึง่ มีหน้าทีท่ างความหมายเป็ นผูก้ ระทาและกรรมตรงซึง่ มีหน้าทีท่ างความหมายเป็ น
ผู้ถูกกระทา และเงื่อนไขที่สองคือค ากริยาต้องสามารถปรากฏได้ในประโยคที่ใช้
หน่ วยสร้างอกรรมกระบวนการ โดยคากริยาจะปรากฏในตาแหน่ งหลังประธานซึ่งมี
หน้าทีท่ างความหมายเป็ นผู้กระทา โดยกรรมตรงซึง่ เป็ นผูถ้ ูกกระทาของเหตุ การณ์
ในโครงสร้างสกรรมการีตจะต้องเป็ นวัตถุ เดียวกัน (identical) กับประธานซึ่งเป็ น
ผูถ้ ูกกระทาของเหตุการณ์ในโครงสร้างอกรรมกระบวนการ
โดยคากริยาทีบ่ รรลุทงั ้ สองเงื่อนไขและมีความสามารถในการสลับการีตกับ
กระบวนการมีทงั ้ หมด 11 คา ได้แก่ คากริยา หัก เปิ ด ฉีก อ้า ลืม(ตา) แบ(มือ) แยก
ถอย เลือ่ น กาง ง้าง โดยสามารถยืนยันได้ด้วยตัวอย่างประโยคจากการทดสอบ
ดังต่อไปนี้
(17) เขาหักกิง่ ไม้/กิง่ ไม้หกั
(18) เขาเปิ ดประตู/ประตูเปิ ด
(19) เขาแบมือออก/มือแบออก
จากผลการทดสอบการสลับการีต/กระบวนการ พบว่าคากริยาที่สามารถ
ปรากฏสลับการีตกับกระบวนการหรือสามารถเลือกสลับการเน้นทีเ่ หตุการณ์เหตุหรือ
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เหตุการณ์ผลได้มคี ุณสมบัตทิ างอรรถศาสตร์ทเ่ี หมือนกันคือการไม่ปรากฏวิธกี ารและ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการแยกส่วนทีช่ ดั เจน เช่น ในการหักกิง่ ไม้ ผูก้ ระทาสามารถกระทา
ได้หลายวิธเี พื่อทาให้กงิ่ ไม้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ เช่น การหักด้วยการจับทัง้
สองข้างแล้วงอเข้าหากัน การจับแล้วใช้เข่ากระแทกตรงกลางกิง่ ไม้ เป็ นต้น
คากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุทงั ้ หมดที่ปรากฏเครื่องมือในการกระทาและ
ปรากฏในหน่ วยสร้างสกรรมการีตเป็ นพื้นฐาน ได้แก่ คากริยา กรีด เจาะ จาม จิ้ม
เฉือน ฉีก ตอก ตัด ถอด แทง ทิม่ ทุบ บาด ปอก ปาด ผลัก ผ่า ฟั น เลือ่ ย สับ และ หัน่
ไม่สามารถปรากฏสลับการีต/กระบวนการได้ เนื่องจากเป็ นคากริยาทีใ่ ช้แสดงการเน้น
เหตุ การณ์ เหตุ ซ่ึงเน้ นการกระท า เครื่องมือ และวิธีการในการกระท าเท่ านัน้ แต่
คากริยาในกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมทางวากยสัมพันธ์คอื สามารถปรากฏในหน่ วยสร้าง
กรรมวาจกได้
สาหรับคากริยาแสดงเหตุการณ์ผลทีป่ รากฏในหน่วยสร้างอกรรมเป็ นพืน้ ฐาน
ได้แก่ คากริยา ขาด และ แตก ไม่สามารถปรากฏสลับการีต/กระบวนการได้เช่นกัน
เนื่องจากเป็ นคากริยาทีใ่ ช้แสดงการเน้นเหตุการณ์ย่อยผลการเปลีย่ นแปลงสภาพของ
เหตุการณ์การแยกส่วนเท่านัน้ แต่คากริยาในกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมทางวากยสัมพันธ์
คือสามารถปรากฏร่วมกับคาแสดงการีต ทา และ ทาให้

4. ความแตกต่ างของคากริ ยาแยกส่ วนภาษาไทยเปรียบเที ยบกับ
ภาษาอื่น
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างอาร์กิวเมนต์และการสลับสกรรมสภาพของ
คากริยาแยกส่วนในภาษาไทยสนับสนุ นข้อสรุปที่ว่ารูปแบบการสลับสกรรมสภาพ
ส่วนหนึ่งถูกกาหนดโดยคุณสมบัติทางอรรถศาสตร์ของคากริยา (Guerssel et al.,
1985; Levin & Hovav, 1995) โดยสามารถสรุปได้ว่าคากริยาแยกส่วนในภาษาไทย
ไม่อาจแบ่งออกเป็ นสองประเภททางวากยสัมพันธ์ได้ตามข้อสรุปของเกอร์สเซลและ
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คณะผู้วิจยั เมื่อพิจารณาจากทัง้ การแสดงของโครงสร้างเหตุ การณ์ คุณสมบัติทาง
อรรถศาสตร์และพฤติกรรมการสลับสกรรมสภาพ
ในภาษาไทย คากริยาแยกส่วนถูกจาแนกออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ 1)
คากริยาแยกส่วนแสดงเหตุ การณ์ เหตุ ปรากฏเดี่ยวที่มคี ุณสมบัติทางอรรถศาสตร์
ได้แก่ การเน้ นเหตุ การณ์ ท่ีผู้กระท าและเครื่องมือการกระท า โดยการที่ค ากริยา
ประเภทนี้สามารถปรากฏร่วมกับการยืนยันผลหรือการปฏิเสธผลได้เป็ นหลักฐานว่า
คากริยาประเภทนี้มกั ถูกใช้โดยเพ่งความสนใจไปยังเหตุการณ์เหตุเท่านัน้ คุณสมบัติ
ทางวากยสัมพันธ์ของคากริยาคือการปรากฏในหน่ วยสร้างสกรรมการีตเป็ นพื้นฐาน
และไม่สามารถสลับสกรรมสภาพได้ 2) คากริยาแยกส่วนแสดงเหตุ การณ์ ผลที่มี
คุณสมบัติทางอรรถศาสตร์ในการบรรยายผลการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยไม่ปรากฏ
การให้ขอ้ มูลการกระทาจะปรากฏในหน่ วยสร้างอกรรมเพื่อแสดงกระบวนการและ
สภาพผลเท่านัน้ โดยไม่สามารถสลับสกรรมสภาพได้เช่นกัน 3) คากริยาสลับการีต/
กระบวนการทีเ่ น้นแสดงทัง้ เหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์ผลทีม่ คี ุณสมบัตทิ างอรรถศาสตร์
ที่สาคัญคือการละการให้ขอ้ มูลวิธีการเปลี่ยนแปลงสภาพและเครื่องมือที่ใช้ใ นการ
เปลีย่ นแปลงสภาพผูร้ บั การกระทา และ 4) คากริยาแยกส่วนทีป่ รากฏในหน่ วยสร้าง
กริยาเรียงก่อผล โดยเมื่อคากริยาแยกส่วนทัง้ สองคาปรากฏในหน่ วยสร้างกริยาเรียง
ก่อผล ไม่ว่าจะปรากฏร่วมกับคากริยาบ่งชีก้ รรมวาจกหรือไม่ หน่ วยสร้างนี้จะเน้นทัง้
การแสดงเหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์ผล และมีคุณสมบัตทิ างอรรถศาสตร์คอื การเน้น
ทีผ่ กู้ ระทา วิธกี ารและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการกระทา ไปจนถึงสภาพผลของการแยกส่วน
อย่างไรก็ตาม คากริยาที่ปรากฏในหน่ วยสร้างนี้ไม่อาจแสดงกระบวนการหรือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพด้วยตัวเองของแก่นของเหตุการณ์ได้ ความแตกต่างของการจาแนก
ประเภทของคากริยาแสดงเหตุการณ์แยกส่วนระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถแสดงให้เห็นภาพบนเส้นแสดงภาวะต่อเนื่องได้ดงั ในแผนภาพที่ 3 ซึง่ ขัว้ ทาง
ด้านซ้ายของเส้นแสดงภาวะต่อเนื่องแสดงการเพ่งความสนใจไปยังเหตุการณ์ เหตุ
เท่านัน้ และขัว้ ทางด้านขวาของเส้นแสดงภาวะต่อเนื่องแสดงการเพ่งความสนใจไปยัง
เหตุการณ์ผลเท่านัน้ ส่วนคากริยาสลับการีต /กระบวนการและคากริยาแยกส่วนที่
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ปรากฏในหน่ วยสร้างกริยาเรียงประเภทก่อผลปรากฏอยู่ตรงกลางระหว่างสองขัว้ ซึ่ง
แสดงการคุณสมบัตกิ ารเน้นทัง้ เหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์ผลของคากริยา

แผนภาพที ่ 3. ความแตกต่างของการแสดงเหตุการณ์ของคากริยาแยกส่วน
ในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

5. สรุปผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่า คากริยาทีผ่ ใู้ ช้ภาษาไทยใช้ในการพรรณนา
เหตุการณ์การแยกส่วนวัตถุจากวีดทิ ศั น์จานวน 61 วีดทิ ศั น์มจี านวนทัง้ หมด 38 คา
โดยเมื่อเปรียบเทียบการจัดประเภทของเหตุการณ์กบั ภาษาต่างๆ ที่มกี ารวิจยั โดย
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งานวิจยั ก่อนหน้าพบว่า ผูใ้ ช้ภาษาไทยจาแนกคากริยาแยกส่วนออกเป็ นประเภทตาม
คุณสมบัติทางอรรถศาสตร์แตกต่างกับการจาแนกประเภทในภาษาต่างๆ โดยผู้ใช้
ภาษาไทยจาแนกประเภทตามการปรากฏของหรือไม่ปรากฏของเครื่องมือ ประเภท
ของเครื่องมือทีใ่ ช้ในการกระทา ความแรงและทิศทางของการกระทา ความสามารถในการ
คาดเดาตาแหน่ งของการแยกส่วนของวัตถุทถ่ี ูกกระทา ประเภทของเครื่องมือ ส่วน
คากริยาแสดงเหตุการณ์ ผล พบว่าคุณสมบัติทางอรรถศาสตร์ท่มี ผี ลต่ อการเลือกใช้
คากริยาในเหตุการณ์คอื ลักษณะทางกายภาพของวัตถุท่เี ปลีย่ นแปลงสภาพและการ
ปรากฏหรือไม่ปรากฏของวิธกี ารที่ใช้ในการแยกส่วน ในแง่วากยสัมพันธ์ คากริยา
แยกส่วนในภาษาไทยมีคุณสมบัตทิ างวากยสัมพันธ์คล้ายคลึงกับแบบลักษณ์ทเ่ี สนอ
ไว้โดยเกอร์สเซลในบางกรณี กล่าวคือ คากริยาแสดงเหตุ การณ์ เหตุ ส่วนใหญ่ ใน
ภาษาไทยไม่สามารถปรากฏสลับการีตกับกระบวนการได้ดงั เช่นในภาษาอังกฤษ
เนื่องจากเป็ นคากริยาทีเ่ น้นให้ขอ้ มูลเครื่องมือและวิธกี ารในการกระทา ส่วนคากริยา
ทีไ่ ม่ระบุวธิ กี ารและเครื่องมือทีใ่ ช้ในการกระทาการแยกส่วนสามารถปรากฏสลับการีต
ได้ แต่พบข้อแตกต่างคือ ในภาษาไทย คากริยาทีใ่ ช้แสดงเหตุการณ์ผลในแง่ของการ
บรรยายสภาพผลการแยกส่วนของวัตถุจะปรากฏเฉพาะในหน่ วยสร้างอกรรมและไม่
สามารถสลับไปปรากฏในหน่ วยสร้างสกรรมได้ เนื่องจากคุณสมบัตทิ างอรรถศาสตร์
ของคากริยาแยกส่วนแสดงเหตุ การณ์ ผลในภาษาไทยไม่ ครอบคลุ มถึงการแสดง
เหตุการณ์เหตุดงั เช่นคากริยาที่มคี วามไม่ช้เี ฉพาะในแง่ของการกระทา โดยปั จจัย
สาคัญทีม่ ผี ลต่อการจาแนกประเภทคากริยาออกเป็ น 4 ประเภททางวากยสัมพันธ์คอื
ลักษณะการแสดงโครงสร้างอาร์กวิ เมนต์ของภาษาไทยได้แก่การอนุ ญาตให้ใช้หน่วย
สร้างกริยาเรียง
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1
แผนภาพแสดงการใช้ค ากริยาแสดงเหตุ การณ์ เหตุ ท ับซ้อนกันในการพรรณนา
เหตุการณ์การแยกส่วนจากวีดทิ ศั น์

วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ภาคผนวกที่ 2
ตารางแสดงค่าลักษณะเฉพาะของตัวแปรทัง้ หมดจากการวิเคราะห์ปัจจัย
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รายการอ้างอิ ง
กัลยา วานิชย์บญ
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การศึกษาวิ เคราะห์คาไทยที่มกั เขียนผิด
พลวัฒน์ ไหลมนู
วิโรจน์ อรุณมานะกุล

บทคัดย่อ
การสะกดคาผิดอาจทาให้เกิดคาผิดทีไ่ ม่เป็ นคาหรือเป็ นคาทีไ่ ม่ตอ้ งการสือ่
ซึง่ การสะกดผิดแบบไม่เป็ นคาสามารถตรวจแก้ได้ง่ายกว่าด้วยวิธกี ารเทียบจากรายการ
คา เนื่องจากจะไม่พบในพจนานุกรม แต่การตรวจจับคาสะกดผิดทีเ่ ป็ นคาจริงเป็ นงานที่
ยากกว่าเพราะไม่สามารถตรวจแก้ดว้ ยการเทียบจากรายการคาได้โดยตรง การศึกษา
ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์คาทีม่ กั เขียนผิดในภาษาไทยทีส่ ะกดผิดแบบ
เป็ นคาจริง ซึง่ ได้มาจากการรวบรวมคาจากหนังสือคาไทยทีม่ กั เขียนผิดแล้วคัดเลือก
เฉพาะคาสะกดผิดที่เป็ นคาจริง ได้จานวน 1,674 คา จากนัน้ จึงศึกษาวิเคราะห์คาที่
มักเขียนผิดทีร่ วบรวมไว้ว่ามีรูปแบบหรือลักษณะของการสะกดผิดเป็ นอย่ างไร โดย
การเปรียบเทียบลักษณะของคาที่สะกดผิดนัน้ ว่าเปลี่ยนแปลงไปจากรูปการสะกดที่
ถูกต้องอย่างไรบ้าง ซึง่ จากผลการวิเคราะห์ระบุว่าคาทีม่ กั เขียนผิดและเป็ นการสะกดผิด
แบบเป็ นคาจริงทีน่ ามาศึกษาในครัง้ นี้สามารถจาแนกได้ตามลักษณะของความแตกต่าง
ระหว่างคาทีส่ ะกดผิดกับคาทีส่ ะกดถูกต้องได้เป็ น 10 ลักษณะ
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An Analysis of Commonly Misspelled Thai Words
Ponlawat Laimanoo
Wirote Aroonmanakun

Abstract
Misspelling can cause either a non- word error or an error which is
a real word but not the intended one. A non-word misspelling error is easier to
detect by comparing with a word list in a dictionary, while a real-word misspelling
error cannot be detected with this method. This research aimed to analyze 1,674
real-word errors of commonly misspelled Thai words which were collected and
analyzed from all examples of spelling errors found in books on commonly
misspelled words in Thai. By analyzing the data by comparing each real-word
error with the intended word in each case, it was found that Thai real-word
spelling errors can be grouped into 10 different categories.
Keywords: misspelled words; real-word errors; spelling errors;
real-word spelling errors
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1. บทนา
การเขียนนั น้ ถือเป็ นวิธีการสื่อสารที่ส าคัญวิธีการหนึ่ งที่มนุ ษย์ใช้เพื่อ
ติดต่อสื่อสารกัน และเป็ นวิธกี ารหนึ่งทีส่ ามารถใช้เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้ส่อื สารและผูร้ บั สาร อีกทัง้ ยังเป็ นวิธกี ารสาคัญวิธกี ารหนึ่งที่
มนุ ษย์ใช้เพื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ ประสบการณ์ หรือเหตุการณ์
ต่างๆ เก็บไว้เพื่อเป็ นหลักฐานหรือเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศกึ ษา (เสนีย์ วิลาวรรณ, 2544)
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีทางด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารก็ได้พฒ
ั นาไปอย่างก้าวไกล
ทาให้จานวนช่องทางและความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมีเพิม่ มากขึน้ และหนึ่งใน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กาลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากในขณะนี้กค็ อื การ
ติดต่ อสื่อสารผ่านทางโลกออนไลน์ หรือโซเชียลแอพพลิเคชันต่ างๆ เช่น เฟสบุ๊ ค
อินสตาแกรม หรือเว็บพันทิป เป็ นต้น ซึง่ เป็ นวิธกี ารติดต่อสื่อสารทีส่ ะดวกและรวดเร็ว
อีกทัง้ ยังไม่จากัดคุณลักษณะและวุฒกิ ารศึกษาของผูใ้ ช้ ทาให้ประชาชนทุกผูท้ ุกวัย
สามารถเข้าถึงและใช้งานผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทนี้ได้ซง่ึ ถือเป็ นข้อดี แต่ดว้ ย
จานวนผู้ใช้ทม่ี หาศาลและความต้องการด้านความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารของ
ผูใ้ ช้บริการนัน้ ทาให้ขอ้ มูลหรือข้อความทีเ่ ขียนนัน้ ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
และอาจมีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ เช่น การสะกดคาผิด ซึง่ ถ้าหากคาที่เขียนผิดนัน้ เป็ น
การสะกดผิดแบบไม่เป็ นคา เช่น คาว่า สังเกต เขียนผิดเป็ น สังเกตุ โปรแกรมตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษาทีต่ ดิ ตัง้ ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็อาจจะช่วย
แก้ไขคาผิดนัน้ ให้อตั โนมัติหรือท าเครื่องหมายแจ้งเตือนว่ ามีคาที่สะกดผิดอยู่ใน
ข้อความ แต่คาผิดแบบที่ตรวจพบได้ยากกว่าเป็ นคาผิดที่สะกดผิดแบบเป็ นคาจริง
เช่น สะกดคาว่า ผูข้ าย ผิดเป็ น ผูช้ าย ในข้อความ ช่วยแนะนาผูช้ ายให้ดว้ ยค่ะ จะเอา
ไปให้แฟนเป็ นของขวัญปี ใหม่1 ซึง่ คาผิดในข้อความนี้เป็ นคาทีม่ คี วามหมายและปรากฏ
ในพจนานุ กรม ถ้าหากว่าในข้อความทีเ่ ขียนมีคาที่สะกดผิดแบบเป็ นคาจริงนี้ปนอยู่
ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความหมายของข้อความทีต่ ้องการจะสื่อ ทาให้สอ่ื ความหมาย

1

นาประโยคข้อความนี้มาจาก https://pantip.com/topic/32504798
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ผิดเพีย้ นไปได้ และนอกจากนี้อาจจะส่งผลให้ผอู้ ่นื จดจาหรือเลียนแบบรูปแบบการเขียน
ทีไ่ ม่ถูกต้องนี้ต่อกันไปเรื่อยๆ ได้
ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะของคาไทยทีม่ กั เขียนผิด
และเป็ นการสะกดผิดแบบเป็ นคาจริง เพื่อทีจ่ ะสามารถนาผลการศึกษามาเป็ นข้อมูล
พืน้ ฐานสาหรับระบบการตรวจแก้การเขียนสะกดผิดในภาษาไทยได้

2. ประเภทของคาที่สะกดผิด
ในการตรวจจับคาสะกดผิดนัน้ ในทางคอมพิวเตอร์สามารถมองคาทีส่ ะกดผิด
ออกเป็ นสองประเภท ประเภทแรกคือคาทีส่ ะกดผิดแล้วไม่เป็ นคา คือไม่พบคาๆ นัน้
ปรากฏในพจนานุ กรม ส่วนประเภททีส่ องคือคาทีส่ ะกดผิดแล้วกลายไปเป็ นอีกคาหนึ่ง
ซึง่ ไม่ควรใช้ในบริบทนัน้ ตัวอย่างเช่น ลูกชายผมสอวขวบมีไข่สงู มากให้กนิ ยาลดไข้
ได้ไหม ข้อความนี้มคี าทีส่ ะกดผิดอยู่สองคาซึง่ เป็ นการสะกดผิดในลักษณะทีแ่ ตกต่าง
กัน คาแรกคือคาว่า สอว เป็ นคาผิดทีเ่ กิดจากการสะกดผิดแบบไม่เป็ นคา เนื่องจาก
คานี้ไม่มปี รากฏอยู่ในพจนานุ กรมและไม่มคี วามหมาย ซึง่ คาทีถ่ ูกต้องคือ สอง ส่วน
คาทีส่ ะกดผิดคาทีส่ องในข้อความนี้คอื คาว่า ไข่ เป็ นคาผิดทีเ่ กิดจากความผิดพลาดที่
มีความซับซ้อนกว่าคาผิดคาแรก ซึง่ ถ้าดูแบบผิวเผินโดยไม่สนใจคาบริบทข้างเคียง
จะไม่สามารถทราบได้ว่าคาว่า ไข่ นัน้ เป็ นคาทีส่ ะกดผิดเพราะว่า ไข่ เป็ นคาทีป่ รากฏ
อยู่ในพจนานุกรมและเป็ นคาทีม่ คี วามหมาย แต่ในประโยคนี้ ไข่ ถือเป็ นคาทีเ่ กิดจาก
การสะกดผิดเป็ นคาอื่น คือ คาทีส่ ะกดผิดนัน้ ยังคงเป็ นคาทีป่ รากฏในพจนานุกรม แต่
เมื่อดูจากคาแวดล้อมอื่นๆ เช่น คาบริบท กินยาลดไข้ และคาข้างเคียง สูง จะเห็นได้ว่า
คาว่า ไข่ เมื่อปรากฏกับคาเหล่านี้แล้วทาให้ความหมายของประโยคนัน้ แปลกประหลาด
ทาให้ทราบได้ว่า ไข่ เป็ นคาทีส่ ะกดผิด แต่คาทีถ่ ูกต้องคือคาว่า ไข้ ซึง่ มีความหมาย
ว่า ‘อาการทีม่ อี ุณหภูมขิ องร่างกายผิดจากระดับปรกติเนื่องจากความเจ็บป่ วย’ จึงจะ
เหมาะสมกับคาบริบทและคาข้างเคียง
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จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า คาทีส่ ะกดผิดนัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น
2 ประเภท (Mishra & Kaur, 2013; Mitton, 1987; Murthy S et al., 2012; Verberne,
2002) ซึง่ ได้แก่ คาผิดทีเ่ กิดจากการสะกดผิดแบบไม่เป็ นคาและคาผิดทีเ่ กิดจากการ
สะกดผิดแบบเป็ นคาจริง
2.1 คาผิดที่เกิ ดจากการสะกดผิดแบบไม่เป็ นคา (non-word spelling errors)
การสะกดผิดแบบไม่เป็ นคา คือ การนาตัวอักขระของพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์มาประกอบเข้าด้วยกันเป็ นคาแต่คาทีไ่ ด้น้ีไม่มคี วามหมายและไม่ปรากฏ
ในพจนานุ กรม ซึง่ อาจจะมีสาเหตุมาจากการเติม (insertion) การลบ (deletion) หรือ
การแทนที่ (substitution) ตัวอักขระผิดพลาดไปจากคาทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่หนึ่งตัวขึน้ ไป
(Kaur & Garg, 2014; Stehouwer, 2011) เช่น
ประสบ  ประสนบ เป็ นความผิดพลาดทีเ่ กิดจาก การเติม <น>
ประสบ  ประส เป็ นความผิดพลาดทีเ่ กิดจาก การลบ <บ>
ประสบ  ปรัสบ เป็ นความผิดพลาดทีเ่ กิดจาก การแทนที่ <ะ>
ด้วย <ัั>
2.2 คาผิดที่เกิ ดจากการสะกดผิดแบบเป็ นคาจริง (real-word spelling errors)
การสะกดผิดแบบเป็ นคาจริง คือ การประกอบตัวอักขระของพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์เข้าด้วยกันแล้วเกิดเป็ นคาอื่นทีม่ คี วามหมายและปรากฏอยูใ่ นพจนานุกรม
แต่ ค านั น้ ไม่ ใช่ ค าที่ผู้เขียนตัง้ ใจจะเขียน (Wilcox-O'Hearn, Hirst, & Budanitsky,
2008) จึงถือเป็ นการสะกดผิดอีกประเภทหนึ่ง โดยคาที่สะกดผิดนี้อาจมีผลทาให้
โครงสร้างหรือความหมายของประโยคผิดเพี้ยนไป (Mitton, 1987) ซึ่งสาเหตุ ของ
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ นัน้ อาจเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับการสะกดผิดประเภทแรก
ด้วยเช่นกัน ซึง่ เกิดจากการเติม การลบ หรือการแทนทีต่ วั อักขระตัง้ แต่หนึ่งตัวขึน้ ไป
ผิดพลาด เช่น
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มองนก  มดองนก เป็ นความผิดพลาดทีเ่ กิดจาก การเติม <ด>
มองนก  องนก เป็ นความผิดพลาดทีเ่ กิดจาก การลบ <ม>
มองนก  ลองนก เป็ นความผิดพลาดทีเ่ กิดจาก การแทนที่ <ม>
ด้วย <ล>
จะเห็นได้ว่าการสะกดคาผิดแบบแรกนัน้ โปรแกรมตรวจแก้คาผิดสามารถ
ตรวจจับได้ง่ายเพราะใช้วธิ กี ารเทียบหาคาในพจนานุ กรมได้ว่า หากข้อความนัน้ มีคา
ทีส่ ะกดผิดแล้วไม่เป็ นคาทีร่ จู้ กั ก็น่าจะมีขอ้ ผิดเรื่องการสะกดคาอยู่ แต่การสะกดผิด
แบบเป็ นคาจริงนัน้ เป็ นปั ญหาทีท่ า้ ทายต่อการตรวจจับด้วยคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคา
ทีส่ ะกดผิดก็ยงั เป็ นคาทีม่ ใี ช้อยู่จริง ไม่สามารถตรวจพบได้ดว้ ยการเทียบหารายการ
คาในพจนานุ กรม แต่ ต้องอาศัยบริบทข้างเคียงเพื่อพิจารณาว่าคานัน้ ๆ เป็ นคาที่
เหมาะสมหรือไม่ หากไม่ใช่กม็ คี วามเป็ นไปได้สงู ทีจ่ ะสะกดผิด
นอกจากโปรแกรมตรวจแก้คาผิดจะสามารถช่วยตรวจจับคาทีส่ ะกดผิดแล้ว
ยังต้องสามารถแก้ไขหรือเสนอคาทีถ่ ูกต้องได้ดว้ ย ซึง่ วิธกี ารพืน้ ฐานทีม่ กั ถูกนามาใช้
ในการแก้ไขคาทีส่ ะกดผิดด้วยคอมพิวเตอร์นัน้ ก็คอื วิธกี ารทีม่ ชี ่อื ว่า Minimum Edit
Distance (Jurafsky, 2016) ซึง่ เป็ นการปรับแก้คาทีส่ ะกดผิดด้วยการเติม การลบ หรือ
การแทนที่ ทาให้คาทีส่ ะกดผิดกลายเป็ นคาทีส่ ะกดถูกต้อง ซึง่ หัวใจสาคัญของวิธกี ารนี้
ก็คอื การแก้ไขคาทีส่ ะกดผิดให้ถูกต้องด้วยจานวนการปรับแก้ทน่ี ้อยทีส่ ดุ

3. การศึกษาเรื่องการเขียนคาผิด
การศึกษาเรื่องการเขียนคาไทยผิดมักพบในสองกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกสนใจ
สาเหตุของการเขียนผิด กลุ่มสองสนใจลักษณะหรือรูปแบบของข้อผิดทีพ่ บในงานเขียน
การศึกษากลุ่มแรก เช่น กุหลาบ มัลลิกะมาส และวิพุธ โสภวงศ์ (2536) ระบุสาเหตุของ
การสะกดผิดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายไว้ว่ามาจากสาเหตุหลักสีอ่ ย่าง คือ
การออกเสียงผิด การใช้แนวเทียบผิด ความไม่เข้าใจในความหมายของคาพ้องเสียง
แต่ละคา และการขาดความรูใ้ นการใช้วสิ รรชนีย์ นอกจากนี้ จากผลงานวิจยั ของคณาจารย์
ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร คณะมนุษยศาสตร์ (2541) พบว่า การสะกดผิดนัน้
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อาจเกิดขึน้ ได้หากผูใ้ ช้ภาษามีความรูเ้ รื่องการใช้ภาษาไม่ดพี อและไม่คานึงถึงหลักการ
ใช้ภาษาให้ถูกต้อง ทาให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารหรือสื่อความหมายผิดเพีย้ น
ไป เป็ นการสือ่ สารทีข่ าดประสิทธิภาพ
ประภาศรี สีหอาไพ และคณะ (2544) ได้สรุปสาเหตุต่างๆ ของการสะกดผิด
เอาไว้ในหนังสือประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย 4 สาหรับคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในทิศทางคล้ายกัน คือ เกิดจากการออกเสียงผิด แล้วเขียน
ตามทีอ่ อกเสียง เกิดจากการใช้แนวเทียบผิด โดยเทียบว่าคาทีอ่ อกเสียงเหมือนกันก็
เขียนเหมือนกัน เกิดจากการขาดความรูเ้ รื่องการสะกดคาทีถ่ ูกต้อง เมื่อเห็นคาทีส่ ะกด
ผิดก็ไม่รวู้ ่าผิด และเกิดจากความเคยชินและไม่สนใจทีจ่ ะเขียนให้ถูกต้อง
สาหรับกลุ่มที่สองซึ่งสนใจลักษณะของข้อผิดที่พบในงานเขียน โดยทัวไป
่
จะไม่ได้จากัดเฉพาะเรื่องการสะกดคาผิด แต่รวมถึงการใช้เครื่องหมายผิด ใช้คาผิด
หรือไม่เหมาะสมด้วย เช่น ชูศรี ศรีแก้ว (2527) ได้ศกึ ษาข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2525 ซึง่ จาก
ผลการศึกษาปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่มกั จะเขียนตัวสะกดการันต์ผดิ บ่อยที่สุด
รองลงมาเป็ นข้อผิดพลาดในการใช้คา ข้อผิดพลาดในการแต่งประโยค ข้อผิดพลาดใน
การใช้เครื่องหมาย และข้อผิดพลาดทีพ่ บน้อยทีส่ ุดในการศึกษาครัง้ นี้คอื ข้อผิดพลาด
ในการใช้อกั ษรย่อ
พยอม ธนมี (2541) ได้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ปี ท่ี 1 ในวิทยาลัยเทคนิค
นราธิวาส ปี การศึกษา 2539 ซึ่งผลการศึกษาพบข้อผิดพลาดทัง้ หมด 651 ครัง้ ซึ่ง
จาแนกตามลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวทัง้ หมด 5
ลักษณะ ดังนี้
ก. ข้อผิดพลาดในการใช้คา 226 ครัง้ (34.72%)
ข. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 142 ครัง้ (21.81%)
ค. การใช้รปู แบบการเขียน 103 ครัง้ (15.82%)
ง. การใช้ถอ้ ยคาและสานวน 102 ครัง้ (15.67%)
จ. การใช้โครงสร้างของประโยค 78 ครัง้ (11.98%)
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นอกจากนี้ยงั พบว่า เกือบครึง่ หนึ่งหรือ 107 ครัง้ จาก 226 ครัง้ ของข้อผิดพลาด
ในการใช้คานัน้ มีสาเหตุจากการสะกดคาไม่ถูกต้อง คือใช้พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์
การันต์ และพยัญชนะสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดและหลักภาษาไทย
จากงานที่กล่าวมา จะเห็นว่าความสนใจเรื่องการศึกษาการสะกดค าผิด
โดยเฉพาะยังมีไม่มาก ส่วนใหญ่สนใจการเขียนผิดในภาพรวมและสนใจทีส่ าเหตุการ
เขียนผิด จะมีท่วี เิ คราะห์คาที่เขียนผิดบ้าง แต่กศ็ กึ ษาผ่านข้อมูลที่มขี นาดไม่ใหญ่
มากนัก จึงอาจจะยังไม่สามารถนามาอธิบายถึงภาพรวมของข้อผิดพลาดในการเขียน
ของผู้ใช้ภาษาไทยได้ นอกจากนี้ผู้วิจยั ยังไม่พบว่ามีงานวิจยั งานใด นักวิจยั หรือ
นักวิชาการท่านใดทีศ่ กึ ษาวิเคราะห์คาไทยทีม่ กั เขียนผิดประเภทคาที่สะกดผิดแบบ
เป็ นคาจริง ซึ่งจะเป็ นพื้นความรู้ทส่ี าคัญสาหรับการพัฒนาโปรแกรมแก้ไขคาผิดใน
ภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ได้ ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงได้ออกแบบการศึกษาวิเคราะห์คาที่
มักเขียนผิดแล้วยังคงเป็ นคาจริงในครัง้ นี้ขน้ึ เพื่อทีจ่ ะวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดทีเ่ กิดจาก
การสะกดผิดแบบเป็ นคาและนาผลทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

4. ขอบเขตการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะคาที่สะกดผิดแบบเป็ นคาจริง
เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ข้อมูลทีน่ ามาใช้วเิ คราะห์ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นคลังคาทีส่ ะกดผิด
แบบเป็ นคาจริงทีม่ จี านวนคาอยู่ทงั ้ หมด 1,674 คา ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รวบรวมเอาเฉพาะคาที่
สะกดผิดแบบเป็ นคาจริงจากหนังสือคาไทยทีม่ กั เขียนผิดทัง้ หมด 5 เล่ม ได้แก่ อ่าน
อย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิม่ เติม) พิมพ์ครัง้ ที ่ 22
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2557), 280 คาไทยทีม่ กั เขียนและใช้กนั ผิด (ดนัย เมธิตานนท์,
2549), ร้อยแปด (108) คาทีม่ กั เขียนผิด (ธนู ทดแทนคุณ, 2550), คาไทยทีม่ กั ใช้ผดิ
(ตระการ เอีย่ มตระกูล, 2554) และ ภาษาไทย คาทีม่ กั เขียนผิด (ฝ่ ายวิชาการ พีบซี ,ี
2553) ทีภ่ ายในหนังสือดังกล่าวทุกเล่มบันทึกคาภาษาไทยทีม่ กั เขียนผิดรวมถึงคาที่
เขียนถูกต้องเอาไว้
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5. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
5.1 การเตรียมคลังคาที่สะกดผิดแบบเป็ นคาจริง
เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้ศกึ ษาและวิเคราะห์คาไทยทีม่ กั เขียนผิดเฉพาะคา
ทีม่ กี ารสะกดผิดแบบเป็ นคาจริงโดยรวบรวมจากหนังสือคาไทยทีม่ กั เขียนผิด 5 เล่ม
ดังทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น แต่หนังสือคาทีม่ กั เขียนผิดทัง้ 5 เล่มนี้ไม่ได้แยกประเภทของคาที่
สะกดผิดแบบไม่เป็ นคาและคาที่สะกดผิดแบบเป็ นคาจริงเอาไว้ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงนา
รายการคาทีม่ กั เขียนผิดทัง้ หมดทีพ่ บในหนังสือทัง้ 5 เล่มมาบันทึกรูปคาทีถ่ ูกและรูป
คาต่างๆ ทีม่ กั เขียนผิดไป จากนัน้ จึงนาข้อมูลคาเหล่านัน้ ไปผ่านกระบวนการตัดคา
ด้วยโปรแกรมตัดคาThai Segmentation (Aroonmanakun, 2002) แล้วคัดเลือกเฉพาะ
คาทีเ่ ขียนผิดทีผ่ ่านกระบวนการตัดคานี้ คาเหล่านัน้ ถือเป็ นคาสะกดผิดทีเ่ ป็ นคาจริง
เพราะคาทีม่ คี วามหมายและปรากฏในพจนานุกรมเท่านัน้ ทีโ่ ปรแกรมจะสามารถตัดคา
ได้สาเร็จ หลังจากทีผ่ ่านกระบวนการตัดคาแล้วผูว้ จิ ยั ก็คดั เลือกเอาเฉพาะคาที่ผ่าน
การตัดคาสาเร็จเท่านัน้ ซึง่ มีจานวนทัง้ หมด 1,674 คา ทีจ่ ะนามาศึกษาวิเคราะห์ในครัง้ นี้
โดยคาในคลังคาทีส่ ะกดผิดแบบเป็ นคาจริงมีลกั ษณะดังตัวอย่าง
คาที่สะกดถูกต้อง
|กากบาท|
|อุดมการณ์|
|บนบาน|

คาที่สะกดผิด
|กา|กะ|บาท|
|อุดมการ|
|บน|บาล|

คาที่สะกดถูกต้อง
|ทูน|หัว|
|กัมพูชา|
|ตะกร้อ|

คาที่สะกดผิด
|ทูล|หัว|
|กาพู|ชา|
|ตระ|กร้อ|

โดยทัวไป
่ คาที่สะกดผิด โปรแกรมตัดคาจะเข้าใจว่าเป็ นคาหลายค ามา
ประกอบกัน เช่น กา|กะ|บาท ซึง่ แต่ละส่วนสามารถเป็ นคาได้ หลังจากทีไ่ ด้คลังคาที่
สะกดผิดแบบเป็ นคาจริงมาเรียบร้อยแล้วก็นาไปศึกษาวิเคราะห์คาผิดเหล่านัน้ เพื่อ
หารูปแบบหรือลักษณะของการสะกดผิด
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5.2 การวิ เคราะห์คาที่มกั เขียนผิดที่เป็ นการสะกดผิดแบบเป็ นคาจริ ง
ในการศึกษาวิเคราะห์คาที่มกั เขียนผิดครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างคาทีส่ ะกดผิดควบคู่กบั รูปคาสะกดทีถ่ ูกต้องตามพจนานุ กรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ว่ามีขอ้ ผิดพลาดเกิดขึน้ ทีส่ ่วนใดหรือในลักษณะใดระหว่างคา
ทัง้ สอง เช่น
คาว่า กังวาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ระบุว่าเป็ นคา
วิเศษณ์ มีความหมายว่า ก้องอยู่ได้นาน มักจะถูกสะกดผิดเป็ น กังวาล
ตารางที่ 1
ตัวอย่างข้อมูลลักษณะข้อผิดพลาดในการสะกดผิดทีผ่ วู้ จิ ยั บันทึกไว้เพือ่ นามาศึกษา
วิเคราะห์
คาที่สะกด
ถูกต้อง
กังวาน

มักสะกดผิด
จานวน
ตาแหน่ ง
เป็ น
ข้อผิ ดพลาด
ข้อผิ ดพลาด
1
กังวาล
1
1 ตัวสะกด

วิกฤติกาล

วิกฤต1การ2

2

1 สระ
2 ตัวสะกด

นานัปการ

นานั บ1ปร2ะ3
การ

3

1 ตัวสะกด
2 พยัญชนะควบกล้า
3 สระ

รูปแบบ
ข้อผิ ดพลาด
น_ล (น ถูกแทนที่
ด้วย ล)
ัิ_0 (ลบสระ อิ)
ล_ร (ล ถูกแทนที่
ด้วย ร)
0_บ (เติม บ)
0_ร (เติม ร)
0_ะ (เติมสระ อะ)

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าคาที่สะกดผิดและคาทีส่ ะกดถูกต้องนัน้ แตกต่าง
กันอยู่หนึ่งที่คอื ทีต่ วั สะกด จาก <น> เปลี่ยนไปเป็ น <ล> ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ทาการบันทึก
ข้อมูลต่างๆ ทีจ่ ะสามารถช่วยอธิบายลักษณะของการสะกดผิดเก็บเอาไว้ เช่น จานวน
ของข้อผิดพลาด ตาแหน่งทีเ่ กิดข้อผิดพลาด และรูปแบบของอักขระทีเ่ ปลีย่ นไปในคา
ทีส่ ะกดผิดเมื่อเปรียบเทียบกับคาทีส่ ะกดถูกต้อง (ดังตัวอย่างในตารางที่ 1) จากนัน้ ก็
นาข้อมูลลักษณะข้อผิดพลาดในการสะกดผิดที่บนั ทึกไว้ทงั ้ หมดมาศึกษาวิเคราะห์
เพื่อรายงานผล
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6. ผลการวิ เคราะห์
จากการศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะข้อผิดพลาดในการสะกดผิดแบบเป็ นคาจริง
ของคาที่มกั เขียนผิดจานวน 1,674 คา สามารถจาแนกคาที่มกั เขียนผิดเหล่านี้ตาม
จานวนของลักษณะข้อผิดพลาดที่พบในแต่ละคาได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของคาที่
สะกดผิดหนึ่งลักษณะ มีจานวน 1,339 คา คิดเป็ นร้อยละ 80 ของคาทีเ่ ขียนผิดทัง้ หมด
และกลุ่มของคาที่สะกดผิดหลายลักษณะ โดยมีจานวน 335 คา คิดเป็ นร้อยละ 20
ของคาทีเ่ ขียนผิดทัง้ หมด
6.1 คาที่สะกดผิดหนึ่ งลักษณะ
เมื่อศึกษาวิเคราะห์คาทีส่ ะกดผิดหนึ่งลักษณะจากตาแหน่ งทีส่ ะกดผิด พบว่า
สามารถแบ่งคาในกลุม่ นี้ออกเป็ น 7 กลุ่ม ตามลักษณะของการสะกดผิดในลักษณะต่างๆ
ได้แก่
6.1.1 คาทีส่ ะกดผิดทีพ่ ยัญชนะสะกด
จากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่ าค าที่มกั เขียนผิดที่สะกดผิดแบบเป็ นค าจริง
มักจะสะกดผิดทีต่ วั สะกดทัง้ หมด 338 คา หรือร้อยละ 20.2 จากคาทีม่ กั เขียนผิดใน
คลังคาทัง้ หมด 1,674 คา ซึง่ เป็ นลักษณะการสะกดผิดทีพ่ บมากทีส่ ุด และเมื่อศึกษา
วิเคราะห์คาทีม่ กั เขียนผิดในกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ก็พบว่าสามารถจาแนกคาที่สะกดผิด
ในกลุ่มนี้ออกตามการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ ระหว่างคาที่สะกดถูกและคาที่สะกดผิด
โดยสังเกตจากคาทีส่ ะกดผิดว่ามีการเปลีย่ นแปลงคาไปในลักษณะใดจากคาทีส่ ะกดถูก
ได้เป็ น 3 กลุ่มย่อย คือ
ก. กลุ่มทีแ่ ทนทีต่ วั สะกดทีถ่ ูกต้องด้วยตัวสะกดอื่นในมาตราตัวสะกดเดียวกัน
ซึง่ เป็ นลักษณะข้อผิดพลาดทีเ่ กีย่ วข้องกับตัวสะกด ทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ 315 คา หรือ
93.2% จากทัง้ หมด 338 คา ซึง่ รูปแบบทีพ่ บมากเป็ นอันดับต้นๆ ได้แก่ การใช้ตวั สะกด
<ล> แทน <น> เช่น ทูนหัว เขียนผิดเป็ น ทูลหัว การใช้ <น> แทน <ล> เช่น กังวล
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เขียนผิดเป็ น กังวน และการใช้ <น> แทน <ณ> เช่ น เกษียณอายุ เขียนผิดเป็ น
เกษียนอายุ
ข. กลุ่มทีเ่ ติมตัวสะกดเพิม่ เข้าไปในคาทีถ่ ูกต้องทาให้กลายเป็ นคาทีส่ ะกดผิด
พบทัง้ หมด 12 คา หรือร้อยละ 3.55 ตัวอย่างเช่น การเติมตัวสะกด <น> ใน คาว่า
ทรมาทรกรรม เขียนผิดเป็ น ทรมานทรกรรม เป็ นต้น
ค. กลุ่มทีล่ บตัวสะกดของคาทีส่ ะกดถูกต้องทาให้คานัน้ สะกดผิด มีทงั ้ หมด
11 คาหรือ 3.25% เช่น การลบตัวสะกด <ษ> ออก จากคาว่า อธิษฐาน ทาให้เขียนผิด
เป็ น อธิฐาน เป็ นต้น
6.1.2 คาทีส่ ะกดผิดทีต่ วั การันต์
การสะกดผิดทีเ่ กิดจากการใช้ตวั การันต์เป็ นลักษณะของการสะกดผิดทีพ่ บ
มากเป็ นอันดับทีส่ อง คือ 270 คา ซึง่ คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ได้ 16.13% หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษา
วิเคราะห์คาทีม่ กั เขียนผิดในกลุ่มนี้พบว่า สามารถแบ่งคาผิดในกลุ่มนี้ออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย
ตามการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ ระหว่างคาที่สะกดถูกและคาที่สะกดผิด เช่นเดียวกัน
กับคาในกลุ่มแรก ได้แก่
ก. กลุ่มทีเ่ ติมตัวการันต์เพิม่ เข้าไปทาให้สะกดผิด กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มทีพ่ บว่ามี
การเขียนผิดมากทีส่ ุด 101 คา จากทัง้ หมด 270 คา หรือคิดเป็ น 37.4% ตัวอย่างเช่น
การเติม <ย์> ในคาว่า อินทรี (นก) เขียนผิดเป็ น อินทรีย์ (สาร)
ข. กลุ่มที่แทนที่ตวั การันต์เดิมในคาทีส่ ะกดถูกต้องด้วยตัวการันต์ใหม่พบ
ทัง้ หมด 90 ค าหรือร้อยละ 33.33 เช่ น การแทนที่ <ต์> ด้วย <ตร์> เช่ นในค าว่ า
น้ ามนต์ เขียนผิดเป็ น น้ ามนตร์
ค. กลุ่มทีล่ บตัวการันต์จากคาทีส่ ะกดถูกต้องทาให้สะกดผิด มีทงั ้ หมด 79 คา
หรือ 26.33% ยกตัวอย่างเช่น การลบ <ณ์ > ในคาว่า ประสบการณ์ เขียนผิดเป็ น
ประสบการ เป็ นต้น
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6.1.3 คาทีส่ ะกดผิดทีพ่ ยัญชนะต้น
ลักษณะของความผิดพลาดในการสะกดผิดที่พยัญชนะต้นของคา ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าคาทีม่ กั เขียนผิดทีส่ ะกดผิดในลักษณะนี้มที งั ้ หมด 204 คา หรือร้อยละ
12.18 ซึง่ เป็ นลักษณะการสะกดผิดทีพ่ บมากเป็ นอันดับที่สาม นอกจากนี้เมื่อสังเกต
ความแตกต่างระหว่างคาทีส่ ะกดผิดกับคาทีส่ ะกดถูกต้องแล้วก็สามารถแบ่งคาผิดใน
กลุ่มออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย คือ
ก. กลุ่มทีแ่ ทนทีพ่ ยัญชนะต้นด้วยเสียงทีค่ ล้ายกันหรือเหมือนกันแต่รปู เขียน
ต่างกันเป็ นลักษณะข้อผิดพลาดทีพ่ ยัญชนะต้น ทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือ 186 คาจากทัง้ หมด
204 คา หรือเท่ากับ 91.2% ซึง่ รูปแบบของการสะกดผิดในลักษณะนี้ทพ่ี บมากเป็ นอันดับ
ต้นๆ ได้แก่ การใช้พยัญชนะ <ล> แทน <ร> หรือ ใช้ <ล> แทน <ร> ซึง่ ในทางปฏิบตั ิ
แล้วการพูดหรือออกเสียงพยัญชนะทัง้ สองตัวนี้มกั จะถูกใช้สลับกันอยู่เป็ นประจา แต่
ด้วยบริบทในการสนทนาจึงไม่ส่งผลต่อความหมาย ผูฟ้ ั งยังสามารถเข้าใจสิง่ ที่ผู้พูด
ต้องการจะสื่อแม้จะออกเสียงไม่ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ด้วยเหตุน้วี ธิ กี ารออกเสียง
อาจเป็ นปั จจัยสาคัญทีท่ าให้เกิดการสะกดผิดในลักษณะนี้ได้ ตัวอย่างเช่นคาว่า ร้างรา
เขียนผิดเป็ น ร้างลา หรือ เล้าโลม เขียนผิดเป็ น เร้าโลม ซึง่ เป็ นการใช้ <ล> สลับกับ
<ร> และการใช้ <ล> สลับกับ <ร> ตามลาดับ นอกจากนี้ความผิดพลาดในลักษณะนี้
ยังสามารถเกิดขึน้ กับพยัญชนะตัวอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น การใช้พยัญชนะ <น> แทน
<ณ>, ใช้ <ส> แทน <ศ>, และใช้ <ทร> แทน <ซ> ในคาว่า ปราณี เขียนผิดเป็ น ปรานี,
ประกาศิต เขียนผิดเป็ น ประกาสิต และ ซาบซึ้ง เขียนผิดเป็ น ทราบซึ้ง ตามลาดับ
ซึง่ พยัญชนะต้นแต่ละคู่ท่สี ะกดผิดในลักษณะนี้มกั เป็ นรูปเขียนทีใ่ ช้แทนหน่ วยเสียง
เดียวกัน
ข. กลุ่มทีเ่ ติมพยัญชนะต้นเพิม่ ไปในคาทาให้เป็ นการสะกดผิดมีจานวน 15 คา
หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.35 ซึ่งพยัญชนะที่มกั จะถูกเติมเข้าไปในคาแล้วทาให้เกิดการ
สะกดผิดในลักษณะนี้คอื <ญ> เช่น ธัญพืช เขียนผิดเป็ น ธัญญพืช หรือ สัญลักษณ์
เขียนผิดเป็ น สัญญลักษณ์
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ค. กลุ่มที่ลบพยัญชนะต้นออกทาให้สะกดผิด พบเพียงแค่ 3 คา เท่ากับ
1.47% ได้แก่คาว่า พรรณนา เขียนผิดเป็ น พรรณา, สัมมนา เขียนผิดเป็ น สัมนา และ
จิตรลดา เขียนผิดเป็ น จิตรดา
6.1.4 คาทีส่ ะกดผิดทีก่ ารประวิสรรชนีย์
การสะกดผิดพลาดที่เกิดจากการประวิสรรชนีย์หรือไม่ประวิสรรชนีย์เป็ น
ลักษณะความผิดพลาดทีพ่ บมากเป็ นอันดับทีส่ ใ่ี นการศึกษาครัง้ นี้ ซึง่ มีจานวนทัง้ หมด
198 คาหรือเท่ากับ 11.82% ของคาในคลังคาทีม่ กั เขียนผิด ซึง่ จากการศึกษาพบว่า
การสะกดผิดในลักษณะนี้สามารถจาแนกได้เป็ น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่
ก. กลุ่มคาสะกดผิดเนื่องจากมีการประวิสรรชนีย์ จานวน 110 คาจาก 198 คา
หรือร้อยละ 55.55 ซึง่ รูปแบบของการสะกดผิดในกลุ่มทีห่ นึ่งนัน้ มักจะเกิดขึน้ กับคาที่
ประกอบด้วยพยางค์ทอ่ี อกเสียงว่า ระ แต่ไม่ประวิสรรชนีย์ เช่น ธุรกิจ เขียนผิดเป็ น
ธุ ระกิจ, สรีรวิทยา เขียนผิดเป็ น สรีระวิทยา, หรือ สารประโยชน์ เขียนผิดเป็ น
สาระประโยชน์ เป็ นต้น นอกจากพยางค์ท่อี อกเสียงว่า ระ แล้วก็ยงั พบพยางค์อ่นื ๆ
อีกทีเ่ กิดข้อผิดพลาดในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ วะ และ สะ ซึง่ ความถีท่ พ่ี บก็ลดหลัน่
ตามลาดับ ตัวอย่างเช่น คาว่า สภาวการณ์ เขียนผิดเป็ น สภาวะการณ์ และ สดมภ์
เขียนผิดเป็ น สะดมภ์ เป็ นต้น
ข. กลุ่มคาสะกดผิดเนื่องจากไม่ประวิสรรชนีย์ จานวน 88 คา หรือร้อยละ 44.45
ส่วนรูปแบบการสะกดผิดในกลุ่มทีส่ องนัน้ พบว่าพยางค์ทป่ี ระวิสรรชนียแ์ ละออกเสียง
ว่า ชะ ระ และ สะ ประกอบอยู่ในคานัน้ มักจะถูกสะกดผิดโดยการไม่ประวิสรรชนีย์
ตัวอย่างเช่น ชะงัก เขียนผิดเป็ น ชงัก จระเข้ เขียนผิดเป็ น จรเข้ และ สะอาด เขียนผิด
เป็ น สอาด เป็ นต้น
6.1.5 คาทีส่ ะกดผิดทีพ่ ยัญชนะควบกล้า
การสะกดผิดที่เกิดจากความผิดพลาดของคาควบกล้านี้เป็ นลักษณะการ
สะกดผิดที่เมื่อจัดเรียงตามจานวนคาผิดที่ถูกจาแนกตามลักษณะการสะกดผิดแล้ว
อยู่ในลาดับทีห่ า้ พบว่ามีจานวนคาทีส่ ะกดผิดเนื่องจากความผิดพลาดในของการใช้
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คาควบกล้าอยู่ 178 คา หรือคิดเป็ น 10.60% ของคาทีม่ กั เขียนผิดในคลังทัง้ หมด ซึง่
การสะกดผิดในลักษณะนี้สามารถจาแนกตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงระหว่างคาที่
สะกดถูกและคาทีส่ ะกดผิดได้ 3 กลุ่มย่อย ได้แก่
ก. กลุ่ มค าสะกดผิดเนื่ องจากการเติมพยัญชนะควบกล้ า <ร> <ล> หลัง
พยัญชนะต้นเพื่อให้เกิดเป็ นอักษรควบกล้า ซึง่ พบว่ามีคาทีม่ กั เขียนผิดในลักษณะนี้
ทัง้ หมด 65 คาหรือร้อยละ 36.52 และรูปแบบของคาทีส่ ะกดผิดในลักษณะนี้ทพ่ี บมาก
ที่สุดคือ การเติม <ร> หลังพยัญชนะต้น <ก> ได้เป็ นอักษรควบกล้ า <กร> เช่ น
กะทันหัน เขียนผิดเป็ น กระทันหัน และรูปแบบทีพ่ บรองลงมา คือ การเติม <ล> หลัง
พยัญชนะต้น <ผ> หรือ <ก> ได้เป็ นอักษรควบกล้า <ผล> หรือ <กล> เช่น ผัดผ่อน
เขียนผิดเป็ น ผลัดผ่อน และ วางก้าม เขียนผิดเป็ น วางกล้าม เป็ นต้น
ข. กลุ่มคาทีส่ ะกดผิดเนื่องจากการลบพยัญชนะควบกล้า <ร> <ล> ออกไป
เหลือแต่พยัญชนะต้น ซึง่ มีคาทีส่ ะกดผิดในลักษณะนี้ทงั ้ สิน้ 61 คา เท่ากับ 34.27%
และการลบพยัญชนะควบกล้า <ร> ที่ตามหลังพยัญชนะต้น <ก> เป็ นรูปแบบการ
สะกดผิดลักษณะนี้ทพ่ี บมากทีส่ ุด ตัวอย่างเช่น กระเพาะ เขียนผิดเป็ น กะเพาะ และ
การลบ <ล> และ <ร> หลังพยัญชนะต้น <ผ> และ <ป> ตามลาดับ เป็ นรูปแบบการ
สะกดผิดลักษณะนี้ท่พี บรองลงมาตามความถี่ ตัวอย่างเช่น ผลัดเวร เขียนผิดเป็ น
ผัดเวร และ ประณิธาน เขียนผิดเป็ น ปณิธาน เป็ นต้น
ค. กลุ่ มค าที่สะกดผิดเนื่ องจากการเลือกใช้พยัญชนะควบกล้ าผิดท าซึ่ง
พบว่ามีจานวนคาที่สะกดผิดในลักษณะนี้จานวน 52 คา หรือ 29.21% ซึง่ รูปแบบที่
มักจะเขียนผิดในลักษณะนี้ ได้แก่ การเลือกใช้อกั ษรควบกล้า <พล> แทน <พร>,
<กล> แทน <กร>, และ <คล> แทน <คร> ตัวอย่ างเช่ น พรางตา เขียนผิดเป็ น
พลางตา, เกร็ดความรู้ เขียนผิดเป็ น เกล็ดความรู้, และ หอยแครง เขียนผิดเป็ น
หอยแคลง เป็ นต้น
6.1.6 คาทีส่ ะกดผิดทีส่ ระ
การสะกดผิดในลักษณะนี้เกิดจากการเลือกใช้สระอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช้รปู สระอะ <ะ>
ไม่ถูกต้อง ซึง่ พบจานวนคาทีส่ ะกดผิดในลักษณะนี้จานวน 108 คาจากคาทัง้ หมดใน
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คลังคาทีศ่ กึ ษา หรือเท่ากับ 6.45% จากการศึกษาพบว่าสามารถจาแนกคาทีส่ ะกดผิด
ในลักษณะนี้ออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย ตามลักษณะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไประหว่างคาทีถ่ ูกต้อง
และคาผิด ได้แก่
ก. กลุ่มแรกเป็ นการสะกดผิดทีเ่ กิดจากการเลือกใช้สระไม่ถูกต้อง ซึง่ พบว่า
มีคาทีส่ ะกดผิดในลักษณะนี้ 56 คา จาก 108 คา คิดเป็ น 51.85% ซึง่ รูปแบบของการ
สะกดผิดในลักษณะนี้ ม ักจะเป็ นการเลือ กใช้ สระผิด ระหว่ าง สระ <ไ> และ<ใ>
ตัวอย่างเช่น ไต้ฝนุ่ เขียนผิดเป็ น ใต้ฝนุ่ และ เยือ่ ใย เขียนผิดเป็ น เยือ่ ไย เป็ นต้น
ข. กลุ่มทีส่ องเป็ นการสะกดผิดทีเ่ กิดจากการเติมรูปสระเพิม่ เข้าไปในคา ซึง่ มี
จานวนคาที่สะกดผิด 34 คา คิดเป็ น 31.48% โดยรูปแบบของคาที่มกั เขียนผิดใน
ลักษณะนี้ได้แก่ การเติมสระ <า>ตัวอย่างเช่น คารวะ เขียนผิดเป็ น คาราวะ
ค. กลุ่มทีส่ ามเป็ นการสะกดผิดทีเ่ กิดจากการลบรูปสระออก ซึง่ รูปแบบของ
การสะกดผิดในลักษณะนี้ ได้แก่ การลบไม้ไต่คอู้ อก < ั็> ซึง่ เป็ นเครื่องหมายทีเ่ ป็ น
ส่วนประกอบของสระเอะ <เ ั็ะ> สระแอะ (<แ ั็ะ>) และสระเอาะ(< ั็อ>) ตัวอย่างเช่น
ผล็อย เขียนผิดเป็ น ผลอย เป็ นต้น
6.1.7 คาทีส่ ะกดผิดทีว่ รรณยุกต์
จากการศึกษาพบว่าการสะกดผิดหนึ่งลักษณะทีเ่ กิดจากความผิดพลาดใน
การใช้วรรณยุกต์นนั ้ เป็ นการสะกดผิดทีพ่ บน้อยทีส่ ดุ คือ 43 คา จากคาในคลังทีศ่ กึ ษา
ทัง้ หมด 1,674 คา หรือเท่ากับร้อยละ 2.57 ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสามารถจาแนก
การสะกดผิดที่เกิดจากความผิดพลาดที่วรรณยุกต์โดยสังเกตจากลักษณะของการ
เปลีย่ นแปลงระหว่างคาทีถ่ ูกต้องกับคาทีผ่ ดิ ได้ 3 กลุ่มย่อย ได้แก่
ก. กลุ่มที่หนึ่งซึ่งพบว่ามีจานวนคาที่มกั สะกดผิดในลักษณะมากที่สุด คือ
การสะกดผิดเนื่ องจากการเติมรูปวรรณยุ กต์ตัวใดตัวหนึ่ งซึ่งในค าที่ผิดพลาดที่
วรรณยุกต์ทงั ้ หมด 43 คา พบว่ามีคาที่สะกดผิดในลักษณะนี้ 22 คา หรือเท่ ากับ
51.16% โดยรูปวรรณยุกต์ทม่ี กั ถูกเติมในการสะกดผิดลักษณะนี้คอื วรรณยุกต์เอก
ตรี โท และจัตวา ไล่เรียงตามความถีท่ พ่ี บ ตัวอย่างเช่น เลิกลัก่ เขียนผิดเป็ น เลิก่ ลัก,่
จักจัน่ เขียนผิดเป็ น จักจั
๊ น,่ ตังโอ๋ เขียนผิดเป็ น ตัง้ โอ๋ และ กวยจี๊ เขียนผิดเป็ น ก๋วยจี๊
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ข. กลุ่มทีส่ องเป็ นคาทีม่ กี ารสะกดผิดเนื่องจากใช้รูปวรรณยุกต์ผดิ เพี้ยนไป
จากเดิม ซึ่งมีทงั ้ หมด 15 คา คิดเป็ น 34.88% ซึ่งการสะกดผิดในลักษณะนี้มกั จะมี
รูปแบบดังนี้ ใช้รูปวรรณยุกต์ตรีแทนที่รูปวรรณยุกต์โท หรือใช้รูปวรรณยุกต์เอก
แทนทีร่ ูปวรรณยุกต์โท ตัวอย่างเช่น ปลักไฟ
๊ เขียนผิดเป็ น ปลัก้ ไฟ หรือ เลื้อยเจื้อย
เขียนผิดเป็ น เลือ่ ยเจื้อย เป็ นต้น
ค. กลุ่มทีส่ ามเป็ นคาทีส่ ะกดผิดเนื่องจากการไม่เติมรูปวรรณยุกต์ซง่ึ มีคาที่
สะกดผิดในลักษณะนี้ 6 คา หรือเท่ากับ 13.96% และรูปแบบการสะกดผิดทีม่ กั พบใน
ลักษณะนี้ ได้แก่ การไม่ใส่รปู วรรณยุกต์ตรี ตัวอย่างเช่น ก๊าซ เขียนผิดเป็ น กาซ เป็ นต้น
6.2 คาที่สะกดผิดหลายลักษณะ
คาทีม่ กั เขียนผิดทีถ่ ูกจาแนกไว้ในกลุ่มนี้เป็ นคาทีม่ คี วามผิดพลาดมากกว่า
1 ลักษณะ เช่นคาว่า จันทน์กพ้อ เขียนผิดเป็ น จันทร์กะพ้อ จะเห็นได้ว่ามีขอ้ ผิดพลาด
2 ลักษณะ ได้แก่ ความผิดพลาดในการเลือกใช้ตวั การันต์และความผิดพลาดในการ
ประวิสรรชนีย์ หรือ คาว่า ขโมย เขียนผิดเป็ น โขมย ซึง่ เป็ นการสะผิดในลักษณะของ
โครงสร้างอักษรนา โดยผูว้ จิ ยั จัดว่ามีขอ้ ผิดพลาด 2 ลักษณะ คือ การลบพยัญชนะต้น
<ข> หรือ สระ <โ> แล้วจึงเติมสระ <โ> หน้าพยัญชนะ <ข> หรือเติมพยัญชนะ <ข>
หลังสระ <โ> ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีคาที่สะกดผิดในลักษณะดังกล่าวข้างต้นอยู่
ทัง้ หมด 335 คา หรือร้อยละ 20.01 ของคาทัง้ หมดในคลังคาทีใ่ ช้ศกึ ษาวิเคราะห์ โดย
สามารถจาแนกออกได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
6.2.1 คาทีส่ ะกดผิดหลายลักษณะแต่เสียงคงเดิม
คาทีส่ ะกดผิดหลายลักษณะในกลุ่มแรกเป็ นกลุ่มของคาทีม่ กี ารสะกดผิดโดย
เขียนพยางค์ในรูปแบบอื่นทีม่ เี สียงคงเดิม ทาให้ผดิ มากกว่าหนึ่งตาแหน่ง ได้แก่ การใช้
รูป <ััน> แทน รูป ร หัน <รร> ซึง่ ความผิดพลาดในลักษณะนี้มกั จะเกิดขึน้ กับคาที่
ขึ้นด้วยคาว่า กรร หรือ บรร เช่นคาว่า กรรแสง เขียนผิดเป็ น กันแสง และคาว่ า
บรรทัด เขียนผิดเป็ น บันทัด เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มี คาว่า หม้าย กับ ม่าย และ สูญ
กับ ศูนย์ ซึง่ ทัง้ หมดเป็ นคาพ้องเสียงทีม่ รี ูปเขียนไม่เหมือนกัน หากใช้ผดิ ก็อาจจะทา
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ให้ความเหมายผิดเพี้ยนไปได้ ตัวอย่างเช่นคาว่า ศูนย์หน้า เขียนผิดเป็ น สูญหน้า
และ พ่อม่าย เขียนผิดเป็ น พ่อหม้าย ตามลาดับ กลุ่มนี้พบมากสุดในกลุ่มคาที่สะกด
ผิดหลายลักษณะ คือมีจานวน 220 คา เท่ากับร้อยละ 65.67 ของคาทีส่ ะกดผิดหลาย
ลักษณะ และ 13.14% ของคาผิดทัง้ หมด
6.2.2 คาทีส่ ะกดผิดหลายลักษณะทีอ่ อกเสียงเปลีย่ นไป
กลุ่มทีส่ องเป็ นกลุ่มของคาทีผ่ วู้ จิ ยั คาดว่าเป็ นการสะกดผิดทีม่ สี าเหตุมาจาก
การออกเสียงคาทีผ่ ดิ เพีย้ นไปทาให้รปู เขียนของคาเหล่านี้ผดิ เพีย้ นตามไปด้วย จาก
การศึกษาพบว่ามีคาทีส่ ะกดในลักษณะนี้จานวน 98 คาจาก 335 คา หรือร้อยละ 29.25
ของคาที่สะกดผิดหลายลักษณะ และ 5.85% ของคาผิดทัง้ หมด ตัวอย่างเช่น คาว่า
กระบวนการ เขียนผิดเป็ น ขบวนการ หรือ คาว่า ฟั น่ เขียนผิดเป็ น ควัน่ เป็ นต้น
6.2.3 คาทีส่ ะกดผิดหลายลักษณะทีอ่ กั ษรนา
กลุ่มสุดท้ายเป็ นกลุ่มของคาทีม่ กี ารสะกดผิดในลักษณะของโครงสร้างอักษรนา
คือ โครงสร้างของคาทีม่ พี ยัญชนะต้นสองตัว แต่อ่านแยกกันเป็ นสองพยางค์ (สุนันท์
อัญชลีนุกูล, 2552, น. 88) ซึง่ ไม่สามารถระบุได้แน่ ชดั ว่าคาทีส่ ะกดผิดนัน้ จะออกเสียง
เช่นเดิมหรือเปลีย่ นไป โดยพบว่ามีคาทีส่ ะกดผิดในลักษณะเช่นนี้จานวน 17 คา หรือ
ร้อยละ 5.07 ของคาทีส่ ะกดผิดหลายลักษณะ และ 1.02% ของคาผิดทัง้ หมด ตัวอย่าง
เช่น คาว่า ทแยง (อ่านว่า ทะ-แยง) เขียนผิดเป็ น แทยง (อาจจะอ่านว่า ทะ-แยง หรือ
แท-ยง ก็ได้) หรือ คาว่า แสลง (อ่านว่า สะ-แหลง) เขียนผิดเป็ น สแลง (อาจจะอ่านว่า
สะ-แหลง หรือ สะ-แลง) เป็ นต้น

7. สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาวิเคราะห์คาทีม่ กั เขียนผิดทีเ่ ป็ นการสะกดผิดแบบเป็ นคาจริง
จานวน 1,674 คา โดยนาคาทีม่ กั เขียนผิดทีเ่ ป็ นคาทีส่ ะกดผิดแบบเป็ นคาจริงมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบลักษณะของคาทีส่ ะกดผิดนัน้ ว่าเปลีย่ นแปลงไปจากรูปการสะกดทีถ่ ูกต้อง
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อย่างไรบ้าง จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าคาที่มกั เขียนผิดที่นามาศึกษา
วิเคราะห์ในครัง้ นี้สามารถจาแนกตามจานวนของลักษณะข้อผิดพลาดที่พบในคาที่
สะกดผิดแต่ละคาได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มของคาทีส่ ะกดผิดหนึ่งลักษณะ 1,339 คา
และกลุ่มของคาทีส่ ะกดผิดหลายลักษณะ 335 คา หรือประมาณร้อยละ 80 และร้อยละ
20 ตามลาดับ ดังทีแ่ สดงในรูปภาพที่ 1
ประเภทของคาที่มกั เขียนผิดตามจานวนลักษณะการสะกดผิ ด
ผิ ดหลายลักษณะ,
335 คา, 20%

ผิ ดหนึ่ งลักษณะ,
1,339 คา, 80%

ภาพที ่ 1. ประเภทของคาทีม่ กั เขียนผิดจาแนกตามจานวนลักษณะข้อผิดพลาด
ทีพ่ บในการสะกดผิด
เมื่อพิจารณาตาแหน่ งของการสะกดผิดในคาทีส่ ะกดผิดหนึ่งลักษณะพบว่า
สามารถจาแนกออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ได้อกี ทัง้ หมด 7 กลุ่ม (ดังรูปภาพที่ 2) ได้แก่
1. คาทีส่ ะกดผิดทีต่ วั สะกด จานวน 338 คา คิดเป็ นร้อยละ 20.19
2. คาทีส่ ะกดผิดทีต่ วั การันต์ จานวน 270 คา คิดเป็ นร้อยละ 16.13
3. คาสะกดผิดทีพ่ ยัญชนะต้น จานวน 204 คา คิดเป็ นร้อยละ 12.19
4. คาทีส่ ะกดผิดทีก่ ารประวิสรรชนีย์ จานวน 198 คา คิดเป็ นร้อยละ11.83%
5. คาทีส่ ะกดผิดทีค่ าควบกล้า จานวน 178 คา คิดเป็ นร้อยละ 10.63
6. คาทีส่ ะกดผิดทีส่ ระ จานวน 108 คา คิดเป็ นร้อยละ 6.45
7. คาทีส่ ะกดผิดทีว่ รรณยุกต์ จานวน 43 คา คิดเป็ นร้อยละ 2.57
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คาที่สะกดผิ ดหนึ่ งลักษณะประเภทต่างๆ
338 คา (20.19%)
350
270 คา (16.13%)
204 คา (12.19%)
300
198 คา (11.83%)
250
178 คา (10.63%)
200
108 คา (6.45%)
150
100
43 คา (2.57%)
50
0

ภาพที ่ 2. แผนภูมแิ ท่งแสดงคาทีส่ ะกดผิดหนึ่งลักษณะประเภทต่างๆ
นอกจากนี้ยงั พบว่าสามารถจาแนกคาทีส่ ะกดหลายลักษณะออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย
(ดังรูปภาพที่ 3) ได้แก่
1. คาทีส่ ะกดผิดหลายลักษณะแต่เสียงคงเดิม จานวน 220 คา คิดเป็ นร้อยละ
13.14
2. คาทีส่ ะกดผิดหลายลักษณะทีอ่ อกเสียงเปลีย่ นไป จานวน 98 คา คิดเป็ น
ร้อยละ 5.85
3. คาที่สะกดผิดหลายลักษณะที่อกั ษรนา จานวน 17 คา คิดเป็ นร้อยละ
1.02
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คาที่ ส ะกดผิ ด หลายลัก ษณะประเภทต่ า งๆ
300
200
100

220 คา (13.14%)

98 คา (5.85%)

17 คา (1.02%)

0

ภาพที ่ 3. แผนภูมแิ ท่งแสดงคาทีส่ ะกดผิดหลายลักษณะประเภทต่างๆ
จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าคาทีม่ กั เขียนผิดทีน่ ามาศึกษาวิเคราะห์
ในครัง้ นี้สามารถจาแนกตามลักษณะของคาทีส่ ะกดผิดซึง่ เปลีย่ นแปลงไปจากการสะกด
เดิมทีส่ ะกดได้ถูกต้องออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ คาทีส่ ะกดผิดหนึ่งตาแหน่ งและคาที่
สะกดผิดหลายตาแหน่ ง โดยคาที่สะกดผิดหนึ่งตาแหน่ งสามารถจาแนกออกเป็ น 7
กลุ่มย่อย และคาทีส่ ะกดผิดหลายตาแหน่ งสามารถจาแนกออกเป็ น 3 กลุ่มย่อย รวม
เป็ น 10 ลักษณะดังในรูปภาพที่ 4 (ด้านล่าง) โดยเรียงลาดับจากลักษณะทีพ่ บว่ามีคา
ทีส่ ะกดผิดในลักษณะนัน้ จากมากทีส่ ุดไปหาน้อยทีส่ ุด แสดงให้เห็นว่าคาทีม่ กั เขียนผิด
ส่วนใหญ่นนั ้ มีรปู แบบทีส่ ามารถนามาใช้เป็ นเกณฑ์เพื่อจาแนกหรือจัดกลุ่มได้
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338 คา (20.19%)

คาที่ สะกดผิ ดลักษณะต่างๆ

270 คา (16.13%)
220 คา (13.14%)
204 คา (12.19%)
198 คา (11.83%)
178 คา (10.63%)

คาทีส่ ะกดผิดหนึ่งลักษณะ
คาทีส่ ะกดผิดหลายลักษณะ

108 คา (6.45%)
98 คา (5.85%)
43 คา (2.57%)
17 คา (1.02%)

ภาพที ่ 4. แผนภูมแิ ท่งแสดงคาทีส่ ะกดผิดประเภทต่างๆ
ทีพ่ บทัง้ หมดในการศึกษาครัง้ นี้
ผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พบว่า คาทีส่ ะกดผิดส่วนใหญ่
มักมีการสะกดผิดเพียงหนึ่งตาแหน่ ง คือ พิมพ์หรือเขียนอักษรหนึ่งตัวผิดเป็ นตัวอื่น
หรือตกอักษรหนึ่งตัว หรือใส่อกั ษรเกินมาหนึ่งตัว ดังตัวอย่างในหัวข้อ 3.2 เพราะฉะนัน้
ในทางกลับกันคาทีส่ ะกดผิดหนึ่งตาแหน่ งเหล่านี้กส็ ามารถปรับแก้ให้เป็ นคาที่สะกด
ถูกต้องได้ดว้ ยการปรับแก้เพียงครัง้ เดียว โดยอาศัยรูปแบบของการสะกดผิดทีไ่ ด้จาก
การวิเคราะห์คาไทยทีม่ กั สะกดผิดในครัง้ นี้ ซึง่ รูปแบบของการสะกดผิดเหล่านี้จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขการสะกดผิดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยทัวไปแล้
่
วมักจะทาการ
แก้ไขการสะกดผิดด้วยโมดูล minimum edit distance (Neil Bowers, 2015) เป็ นวิธกี าร
ปรับแก้คาที่สะกดผิดให้เป็ นคาที่สะกดถูกต้องด้วยการปรับแก้น้อยสุดซึ่งส่วนใหญ่
แล้วจะถูกกาหนดให้เป็ นหนึ่งครัง้ ตัวอย่างเช่น เมื่อให้ระบบแก้ไขการสะกดผิดของคาว่า
เกร็ดปลา และ หอมหวล โดยปกติแล้วระบบก็จะค้นหาว่ามีคาใดทีเ่ ป็ นไปได้บา้ งจาก
การปรับแก้คาสะกดผิดเพียงหนึ่งครัง้ ซึง่ อาจจะพบว่า เกร็งปลา และ หอมหวง เป็ น
คาทีเ่ ป็ นไปได้เพราะมีจานวนการปรับแก้เพียงครัง้ เดียวแต่ยงั ไม่ใช่คาทีถ่ ูกต้องทีส่ ดุ
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ซึ่งก็คอื คาว่า เกล็ดปลา และ หอมหวน ซึ่งจากรูปแบบทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์จะทาให้
ทราบว่าตัวอักษร <ร> และ <ล> มักถูกใช้สลับกัน และตัวสะกดในมาตราเดียวกันมักจะ
ถูกใช้สลับกัน ในตัวอย่างนี้กค็ อื <ล> แทน <น> เมื่อฝึ กฝนให้ระบบเรียนรูว้ ่าคาใดที่
สะกดผิดที่ตวั อักษร <ร> ก็ควรแทนที่ด้วย <ล> หรือในทางกลับกันหากสะกดผิดที่
ตัวอักษร <ล> ก็ควรแทนทีด่ ว้ ย <ร> เพราะทัง้ สองตัวอักษรนี้มกั จะถูกใช้สลับกัน หรือ
ควรแทนทีต่ วั สะกด <ล> ด้วยตัวอักษร <น> เพราะ ทัง้ สองตัวอักษรนี้เป็ นตัวสะกดใน
มาตราแม่กน เหมือนกัน และ <น> มักถูกใช้สลับกับ <ล> เป็ นต้น รูปแบบของการ
สะกดผิดเหล่านี้จะช่วยให้คาดเดาแนวทางการแก้ไขคาทีส่ ะกดผิดให้ถูกต้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยการจากัดการปรับแก้ทเ่ี ป็ นไปได้ให้แคบลงแต่ความแม่นยา
เพิม่ มากขึน้ ผู้วจิ ยั คาดว่าการนาเอารูปแบบของการสะกดผิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้
ปรับแก้การสะกดผิดจะสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการแก้ไขคาที่
สะกดผิดให้ถูกต้องแม่นยาและรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
อย่างไรก็ดี การปรับแก้คาสะกดผิดตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นเพียงอย่างเดียว
คงยังไม่เพียงพอต่อการเลือกคาทีถ่ ูกต้องได้ เพราะทัง้ คาทีส่ ะกดผิดและคาทีส่ ะกดถูกนัน้
ต่างก็เป็ นคาทีม่ ปี รากฏในพจนานุกรมทัง้ คู่ การตรวจแก้คาสะกดผิดแบบเป็ นคาจริงนี้
จึงจาเป็ นต้องอาศัยบริบทช่วยทัง้ ในการระบุคาที่สะกดผิดและเลือกคาทีค่ วรจะเป็ น
วิธกี ารหนึ่งทีค่ อมพิวเตอร์จะทาได้คอื ดูสายคาทีป่ รากฏในข้อความว่าเป็ นสายคาที่พบ
เป็ นปกติหรือไม่ เพราะหากเป็ นการสะกดคาผิดเป็ นคาอื่นแล้ว คาทีผ่ ดิ นัน้ ก็ไม่ควรจะ
พบเห็นบ่อยอยู่ในสายคานัน้ ในขณะทีค่ าทีถ่ ูกควรเป็ นตัวเลือกคาทีเ่ มื่อนามาแทนที่
คานัน้ แล้วทาให้ได้สายคาทีเ่ ป็ นปกติมากกว่า การตรวจแก้คาสะกดผิดแบบเป็ นคาจริง
จึงเป็ นงานทีจ่ าเป็ นต้องพัฒนาต่อโดยอาศัยแนวคิดทีอ่ งิ บริบทในการระบุคาทีผ่ ดิ และ
คัดเลือกคาทีถ่ ูกต้องมาแทน ผลของการวิเคราะห์ในงานนี้เป็ นจุดเริม่ ต้นทีท่ าให้เข้าใจ
การสะกดผิดแบบเป็ นคาจริงนี้มากขึน้
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ลักษณะดังกล่าวแม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบชายรักชาย
หากแต่ไม่ได้หมายถึงรสนิยมหรือพฤติกรรมทางเพศ (sexuality) แต่หมายถึง เรื่องเล่า
(narrative) ประเภทต่างๆ ทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับผูช้ ายใน
ทานองรักโรแมนติก ซึ่งผลิตและบริโภคโดยกลุ่มผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่า “สาววาย”
เรื่องเล่านี้มกั ปรากฏในรูปแบบนวนิยายหรือที่เรียกกันในกลุ่มสาววายว่า “ฟิ คชัน”
่ 1
(fiction) ซึ่งได้รบั ความนิยมอย่างสูงจนหลายเรื่องถูกสร้างเป็ นละครชุด เช่น Love
Sick the Series (รักวุ่น วัยรุ่นแสบ) Sotus the Series (พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปี หนึ่ง)
2 Moons the Series (เดือนเกีย้ วเดือน เดอะซีรยี )์ เป็ นต้น
ลักษณะทางวัฒนธรรมดังกล่าวไม่ใช่ปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ใหม่แต่อย่างใด
แท้จริงแล้ว “วาย” ซึง่ เป็ นคาเรียกย่อๆ ของคาว่า Yaoi หรือบางครัง้ ก็เรียกว่า Boys
Love2 เป็ นวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (sub-culture) ทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาเป็ นเวลานาน แต่
จากัดอยู่เพียงในกลุ่มแคบๆ ติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางเฉพาะกลุ่มหรือทางออนไลน์
แต่ปัจจุบนั เมื่อสือ่ ออนไลน์แพร่หลายมากขึน้ ส่งผลให้วฒ
ั นธรรมดังกล่าวขยายตัวและ
ปรากฏออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด
หากพิจารณาคาว่า Yaoi3 วัฒนธรรมนี้ได้รบั อิทธิพลจากประเทศญี่ป่ ุน แต่
ปรากฏการณ์ “วาย” และกลุ่ม “สาววาย” ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะประเทศญีป่ ่ ุนหรือกลุ่ม
ประเทศแถบเอเชียเท่านัน้ แต่ยงั มีปรากฏทัง้ ในทวีปยุโรปและอเมริกาจนกลายเป็ น
วัฒนธรรมย่อยทีแ่ ฝงฝั งอยู่ในวัฒนธรรมประชานิยมหลายรูปแบบ
บางครัง้ เรียกสัน้ ๆ ว่า “ฟิ ควาย” ฟิ คชั ่นประเภทนี้มกั เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
เช่น www.thaiboyslove.com หรือ www.dek-d.com เป็ นต้น
2 ในบทความนี้จะขอเรียกย่อๆ ว่า BL
3 ย่อมาจาก Yamanashi, Ochinashi, Iminashi หมายถึง ไม่ม ีไคลแม็กซ์ ไม่ม ี
ประเด็น ไม่มคี วามหมาย เป็ นการเรียกเพื่อล้อเลียนเนื้อหาของเรื่องเล่าประเภทนี้ ซึ่งมักไม่
มีโครงเรื่องหรือแนวคิดสาคัญ แต่มุ่งเน้นความสัมพันธ์แบบรักโรแมนติกหรือความสัมพันธ์
ทางเพศของตัวละครชายกับชายเท่านัน้
1

346

Humanities Journal Vol.24 No.2 (July-December 2017)

มาร์ก แม็คเลลแลนด์ (Mark McLelland) เป็ นนักวิชาการด้านสังคมวิทยา
และนักประวัติศาสตร์วฒ
ั นธรรมที่สนใจประเด็นเพศ เพศสถานะและสื่อสมัยใหม่
ผลงานทีผ่ ่านมาของเขามักเกีย่ วข้องกับความเปลีย่ นแปลงด้านการรับรูเ้ รื่องเพศและ
เพศสถานะที่เป็ นผลมาจากภาวะโลกาภิว ัตน์ เช่ น Love, Sex and Democracy in
Japan during the American Occupation อันเป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ทางการรับรูเ้ กีย่ วกับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในประเทศญีป่ ่ นุ
ในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ผลงานล่าสุดของเขา Boys Love Manga and Beyond:
History, Culture, and Community in Japan ก็ยงั คงให้ความสนใจเรื่องเพศและเพศ
สถานะในบริบทสังคมญี่ป่ ุนที่ปรากฏในสื่อสมัยใหม่ ในที่น้ีได้แก่ มังงะ 4 (manga)
ประเภท Yaoi หรือ Boys Love5 โดยได้รวบรวมบทความจากนักวิชาการด้านต่ างๆ
ที่ให้ความสนใจงานดังกล่าวมาไว้เป็ นหนังสือรวมบทความที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ BL
จากหลายแง่มุม
อย่างไรก็ดี หนังสือเล่มนี้อาจเหมาะกับผูอ้ ่านทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจงาน BL
หรือคุน้ เคยกับวัฒนธรรมดังกล่าวมาพอสมควร เนื่องจากในหลายบทความกล่าวถึง
ศัพท์เฉพาะ วรรณกรรม หรือกิจกรรมทีม่ คี วามเป็ นเฉพาะกลุ่มซึง่ อาจทาให้ผู้อ่านที่
ไม่ มีพ้ืนความรู้มาก่ อนท าความเข้าใจได้ยาก ทว่ า แม็คเลลแลนด์ได้เขียน “An
Introduction to ‘Boys Love in Japan’” ไว้ในบทแรกเพื่อ อธิบายศัพท์ เฉพาะและ
ลักษณะทางวัฒนธรรมเอาไว้บ้างแล้ว นอกจากนี้ยงั เสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมของประเทศญี่ป่ ุนอันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับผูช้ าย
ที่มมี าอย่างยาวนาน โดยชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ดงั กล่าวมักอยู่ในรูปแบบของผู้
อาวุ โสกับผู้น้ อยหรือนายกับบ่ าวที่ใกล้ชิด เช่ น ซามูไรอาวุ โสกับซามูไรรุ่ นหนุ่ ม
การ์ตูนวาดลายเส้นแบบญี่ป่ นุ
แม้ว่าจะมีนักวิชาการพยายามให้ค าจ ากัดความที่แตกต่ างกันระหว่างงาน
ประเภท Yaoi และ Boys Love (BL) แต่ ในบทความนี้ จะขอเรียกรวมกันว่ า BL เพื่อ ให้
สอดคล้องกับชื่อหนังสือ
4
5
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นักบวชกับเด็กรับใช้ เป็ นต้น ทัง้ ยังเป็ นการแสดงให้เห็นความมีอภิสทิ ธิของผู
์ ช้ ายอีก
ด้วย ดังนัน้ ความสัมพันธ์ระหว่างผูช้ ายกับผูช้ ายในสังคมญีป่ ่ ุนในอดีตจึงไม่อาจเรียก
ได้ว่าเป็ นความสัมพันธ์ในรูปแบบชายรักชายอย่างทีเ่ ข้าใจกันในปั จจุบนั แต่มนี ยั ของ
ความศัก ดิส์ ิท ธิแ์ ละเป็ นพื้น ที่ท่ีไม่ เ กี่ย วข้อ งกับ ผู้ห ญิง อย่ า งไรก็ดี บริบ ทนี้ ได้
เปลีย่ นแปลงไปเมื่อญี่ป่ ุนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่และความรูค้ วามเข้าใจในความหมายของ
คาว่า “ความรัก” ตามแบบตะวันตกแพร่หลายเข้ามา แม็คเลลแลนด์ระบุว่าความ
เปลีย่ นแปลงดังกล่าวสัมพันธ์กบั การเกิดขึน้ ของงาน BL ซึง่ เป็ นวัฒนธรรมของกลุ่ม
ผูห้ ญิงอย่างมีนยั สาคัญ
ก่อนทีจ่ ะนาเสนอบทความทีน่ ่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ ผูเ้ ขียนขออธิบายเรื่อง
วัฒนธรรม BL และลักษณะเฉพาะของตัวบท BL สาหรับผูอ้ ่านทีอ่ าจจะไม่คุน้ เคยกับ
งานดังกล่าวมากนัก กล่าวคือ ตัวบท BL อาจจัดอยู่ในงานประเภทโรมานซ์ (romance
literature) เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ของตัวละคร มีการ
ต่อสูก้ บั อุปสรรคเพื่อให้ได้รบั ความรักเป็ นการตอบแทนในท้ายทีส่ ุดเช่นเดียวกับงาน
โรมานซ์ทวไป
ั ่ แต่จุดเด่นสาคัญก็คอื ตัวละครหลักทีก่ ระทาความสัมพันธ์ดงั กล่าวล้วน
แล้วแต่เป็ นตัวละครชาย โดยที่ตวั ละครชายฝ่ ายหนึ่งจะแสดงบทบาทแบบผู้กระทา
(เรียกว่า seme) ทัง้ ในด้านพฤติกรรมทัวไปและในความสั
่
มพันธ์ทางเพศ ในขณะทีต่ วั
ละครชายอีกฝ่ ายหนึ่งแสดงบทบาทแบบผู้ถูกกระทา (เรียกว่า uke) งานประเภทนี้
อาจอยู่ในรูปแบบของมังงะ อะนิเมะ 6 (anime) นวนิยาย หรืองานที่ทาซ้าจากงาน
ต้นแบบ (canon) ซึง่ เรียกกันว่า dojinshi7 ก็ได้ ปั จจุบนั ความนิยมงาน BL เพิม่ มาก
ขึน้ จนอาจกล่าวได้ว่ากลายมาเป็ นประเภท (genre) หนึ่งของวรรณกรรมร่วมสมัยของ
ภาพยนตร์การ์ตูนลายเส้นแบบญี่ป่ นุ
การ์ตูนภาพแนวมังงะทีน่ าตัวละครหรือฉากจากงานต้นแบบมาทาซ้า โดยสร้าง
เรื่องราวขึ้นใหม่เป็ นของตัวเอง มักเป็ นผลงานของกลุ่มมือสมัครเล่นที่ช่นื ชอบผลงานเรื่อง
นัน้ ๆ เช่น dojinshi เรื่องสึบาสะ ก็นาตัวละครสึบาสะมาวาดใหม่และเล่าเรื่องความสัมพันธ์
กับตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง หรืออาจสร้างตัวละครที่ไม่เคยมีอยู่ในงานต้นแบบเพื่อสอดแทรก
เข้าไปในเรื่องก็ได้
6
7
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ญี่ป่ ุนไปแล้ว8 ทัง้ นี้ งานดังกล่าวมักมีผู้สร้าง/เสพส่วนใหญ่ เป็ นผู้หญิง ถือเป็ นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมแบบผูห้ ญิง (girl’s culture) ด้วยเช่นกัน
หนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทความจากนักวิชาการหลายสาขาที่ศึกษา
กลุ่มข้อมูลตามความสนใจของตน เราอาจแบ่งกลุ่มบทความในหนังสือเล่มนี้ออกเป็ น
ประเด็นต่างๆ โดยเริม่ จากการศึกษาเชิงประวัตศิ าสตร์และความเป็ นมาของปรากฏการณ์
BL ได้แก่ บทความเรื่อง “A Genealogy of Boys Love: The Gaze of the Girl and
the Bishönen Body in the Prewar Images of Takabatake Kashõ” ของ บาร์บารา
ฮาร์ทลีย์ (Barbara Hartley) ทีพ่ ยายามสืบค้นทีม่ าของงาน BL ในประเทศญี่ป่ ุน ซึง่
ถือเป็ นประเทศต้นกาเนิดของงานประเภทนี้ ฮาร์ทลียไ์ ด้สบื ย้อนกลับไปถึงภาพวาด
ของทาคาบาตาเกะ คะโช (Takabatake Kashõ) ศิลปิ นชาวญีป่ ่ นุ ทีม่ ชี ่อื เสียงมากทีส่ ุด
คนหนึ่งในสมัยไทโช (1912-1926) และโชวะตอนต้น (1926-1966) ภาพวาดของเขา
มักเป็ นภาพของชายหนุ่มรูปงาม (Bishönen) ทีแ่ สดงสีหน้าหรืออากัปกิรยิ าให้เห็นว่า
กาลังเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวหรือความเจ็บปวด การเคลื่อนไหวของตัวละครใน
ภาพมักมีการเปิ ดเผยเรือนร่ างบางส่วน เช่ น ช่ วงไหล่ ต้นขา แผ่ นหลัง ฯลฯ ซึ่ง
ลักษณะเช่นนี้สร้างความคลุมเครือและเปิ ดพืน้ ที่สาหรับการจินตนาการถึงเรื่องราว
ต่างๆ ทีอ่ ยู่เบือ้ งหลัง คล้ายคลึงกับการทางานของ BL ในปั จจุบนั
เช่นเดียวกับเจมส์ เวลเคอร์ (James Welker) ในบทความ “A Brief History
of Shonen’ai, Yaoi, and Boys Love” เขาได้นาเสนอความเป็ นมาของงานที่พูดถึง
ความสัมพันธ์แบบโรแมนติกระหว่างชายกับชายโดยผูส้ ร้าง/เสพทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง เวลเคอร์
พยายามนิยามความแตกต่างทางความหมายของคาว่า Shonen’ai, yaoi, JUNE และ
Boys Love ซึ่ ง แม้ ท ัง้ หมดจะกล่ า วถึ ง เรื่ อ งราวความสัม พัน ธ์ แ บบชายรัก ชาย
เหมือนกันแต่กม็ คี วามแตกต่าง โดยเวลเคอร์ได้ใช้จุดกาเนิดและพัฒนาการของงาน
ในประเทศไทยก็มกี ลุ่มผูช้ ่นื ชอบงาน BL มาเป็ นเวลานานและเพิม่ ปริมาณมาก
ขึน้ เรื่อยๆ ปั จจุบนั ร้านหนังสือชัน้ นาได้จดั ชัน้ วางนวนิยายหรือการ์ตูนประเภท BL ไว้โดยเฉพาะ
แล้ว
8
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ประเภทย่อยๆ เหล่านี้ในการจัดจาแนก ซึ่งทาให้เห็นความแตกต่างทัง้ ด้านเนื้อหา
กลุ่มผู้สร้าง/เสพ รวมถึงยุคสมัยที่ต่างกัน กล่าวคือ Shonen’ai หมายถึง มังงะแบบ
ชายรักชายยุ คแรกที่ได้ร ับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1970 ถือเป็ นประเภทย่ อย
ของมังงะสาหรับผู้หญิง (shojo manga) โดยมีลกั ษณะเด่นคือตัวละครชายรูปร่ าง
หน้าตาสวยงาม ข้อสังเกตทีน่ ่ าสนใจคืองานประเภทนี้มกั จะใช้ตวั ละครชาวต่างชาติ
และฉากในต่างประเทศทัง้ สิน้ ส่วน yaoi มาจากนิยามทีก่ ลุ่มผูส้ ร้างงาน dojinshi แบบ
ชายรักชายใช้ลอ้ เลียนงานของตัวเอง ประเด็นสาคัญของคาว่า yaoi คือจะใช้เรียกงาน
ของผู้สร้างมือ สมัค รเล่ น เท่ านั น้ ทว่ าต่ อมาเมื่องานแนวชายรักชายเป็ นที่ รู้ จ ัก
แพร่หลายมากขึน้ ก็ถูกนามาใช้เรียกงานประเภทนี้ไปโดยปริยาย ส่วน JUNE เดิมที
เป็ นชื่อของนิตยสารแนวกามารมณ์ เล่มแรกที่มกี ลุ่มเป้ าหมายเป็ นผู้หญิงซึ่งได้รบั
ความนิยมอย่างมากในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ในนิตยสารดังกล่าวจะมีคอลัมน์ท่ี
นาเสนอเรื่องเล่าชายรักชายทัง้ ในรูปแบบเรื่องสัน้ จดหมาย หรือภาพวาด รวมถึงเป็ น
พืน้ ทีส่ าหรับการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ วิพากษ์วจิ ารณ์และเสนอแนะเทคนิค
วิธีการสร้างงานแก่มือสมัครเล่ นอีกด้วย เวลเคอร์ช้ีว่ า JUNE ถือเป็ นหมุ ดหมาย
สาคัญที่นาเอางานแบบชายรักชายมานาเสนอในรูปแบบการค้าและเป็ นการปูทาง
ไปสู่การเติบโตอย่างรวดเร็วของงาน BL ในช่วงทศวรรษ 1990 ถึง 2000 มีนิตยสาร
จานวนมากเกิดขึน้ เพื่อเผยแพร่งาน BL ตามอย่าง JUNE และมีหลายเล่มทีเ่ ริม่ นาเอา
คาว่า Boys Love มาพิมพ์ไว้บนหน้ าปก การจัดชัน้ วางสาหรับนวนิยายและมังงะ
ประเภท BL โดยเฉพาะในร้านหนังสือ ไปจนกระทังเกิ
่ ดเป็ นชุมชน BL ทีเ่ รียกกันว่า
ถนนโอโทเมะ (Otome road) ในย่านอิเคะบุคุโระกลางกรุ งโตเกียวซึ่งเต็มไปด้วย
ร้านค้าจานวนมากทีจ่ าหน่ายสินค้าทีเ่ กีย่ วข้องกับงาน BL จนทาให้คาว่า Boys Love
กลายเป็ นคาเรียกสามัญของงานทีม่ เี นื้อหาเช่นนี้
เช่ น เดี ย วกั บ ในบทความเรื่ อ ง “What Can We Learn from Japanese
Professional BL Writer?” ของ คาซุโกะ ซุสุกิ (Kazuko Suzuki) ซึ่งพยายามให้คา
จากัดความของงานประเภทย่อยๆ เหล่านี้ผ่านมุมมองของผูส้ ร้างงาน ในทีน่ ้ี ซุสุกไิ ด้
เพิม่ คาว่า “tanbi” เข้ามาในกลุ่มงานประเภทนี้ด้วย โดยมีนัยยะหมายถึงงานชัน้ สูง
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(high culture) ทีม่ คี ุณค่าทางศิลปะและวรรณศิลป์ เหนือกว่า Shonen’ai, yaoi, JUNE
และ BL ซึง่ เป็ นงานประชานิยมและมีเป้ าหมายเพื่อการค้าเป็ นสาคัญ อย่างไรก็ดี แม้
จะมีนักวิชาการพยายามให้คาจากัดความแก่คาเหล่านี้ แต่การจาแนกความแตกต่าง
ให้ชดั เจนก็ยงั ทาได้ยาก ดังนัน้ ในแวดวงนักวิชาการหรือกระทังตั
่ วผูส้ ร้าง/เสพเองก็
มักเรียกรวมกันว่า Yaoi หรือ BL
บทความทัง้ สองข้างต้นทาให้เห็นความเป็ นมาทีย่ าวนานของงาน BL ซึง่ ใน
ประเทศไทยอาจจะยังเป็ นเพียงเรื่องอ่านเล่นหรือวัฒนธรรมกลุ่มย่อยทีไ่ ด้รบั อิทธิพล
จากต่างประเทศเท่านัน้ แต่ในประเทศต้นทางอย่างญีป่ ่ นุ กลับมีความหลากหลายและ
กลายเป็ นวัฒนธรรมที่สมั พันธ์กบั บริบททางสังคมอย่างน่ าสนใจ ไม่เพียงเท่านัน้
การศึกษางานประเภทนี้หรือทีเ่ รียกว่า BL studies ในวงวิชาการของญีป่ ่ นุ และในกลุ่ม
นักวิชาการต่างชาติกเ็ ริม่ เข้มข้นมากขึน้ และไม่จากัดอยู่เพียงแขนงวิชาใดวิชาหนึ่ง
ดังที่ คาซุ มิ นากาอิเกะ (Kazumi Nagaike) และโทโมโกะ อาโอยามะ (Tomoko
Aoyama) ได้รวบรวมงานศึกษาด้าน BL studies เอาไว้ในบทความชื่อ “What is
Japanese ‘BL studies’: A Historical and Analytical Overview” เพื่ อให้ เ ห็ น ทั ้ง
พัฒนาการของงานศึกษา ความหลากหลาย ตลอดจนทิศทางการศึกษาต่ อไปใน
อนาคต
ประเด็นทีส่ าคัญในงาน BL คือประเด็นด้านเพศสถานะซึง่ สัมพันธ์อย่างมาก
กับวัฒนธรรมย่อยกลุ่มนี้ ในบทความ “The Evolution of BL as ‘Playing with Gender’:
Viewing the Genesis and Development of BL from a Contemporary Perspective”
ของฟุ จโิ มโต ยูคาริ (Fujimoto Yukari) ซึ่งเป็ นนักวิชาการผู้บุกเบิกด้าน BL studies
ฟุจโิ มโตได้เคยนาเสนอการตีความงาน BL ว่ามีความเกีย่ วข้องกับความไม่เท่าเทียม
กันทางเพศระหว่างหญิงชายในสังคมญี่ป่ ุ นซึ่งผู้หญิงถูกควบคุมด้วยเงื่อนไขทาง
สังคมมากกว่าผู้ชาย จึงนาไปสู่ความหวาดกลัวต่อความสัมพันธ์ทางเพศและความ
เกลียดชังในความเป็ นหญิงของตน งาน BL จึงเป็ นเสมือนพื้นที่และเครื่องมือให้
ผู้หญิงได้มีโอกาส “เล่ น” กับเรื่องทางเพศ (Play with sex) ซึ่งเป็ นเรื่องต้องห้าม
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สาหรับพวกเธอ ผ่านการจ้องมองความสัมพันธ์ของตัวละครชายในเรื่องซึง่ มักมีฉากที่
แสดงความสัม พัน ธ์ ท างเพศ การที่ ผู้ ห ญิ ง ได้ จ้ อ งมองตัว ละครชายทัง้ สองจึง
เปรียบเสมือนการให้อานาจแก่พวกเธอ และเป็ นการจาลองความสัมพันธ์ทางเพศ
ก่อนที่พวกเธอจะเข้าสู่การแต่งงานและเผชิญหน้ากับโลกความเป็ นจริง อย่างไรก็ดี
ในบทความนี้ ฟุ จิโมโตได้พฒ
ั นาข้อเสนอของเธอขึน้ จากเดิม โดยเสนอว่างาน BL
ไม่ได้เป็ นเพียงพื้นที่สาหรับการเล่นกับเรื่องทางเพศเท่านัน้ แต่ ยงั ขยับขยายไปสู่
ประเด็นการเล่นกับ “เพศสถานะ” (Playing with gender) ผ่านการจับคู่ตวั ละครชายที่
หลากหลาย สามารถสลับบทบาทการเป็ นผูก้ ระทาหรือผูถ้ ูกกระทาก็ได้ ขึน้ อยู่กบั การ
จับคู่ (coupling) ทีไ่ ม่ตายตัว เช่น ตัวละคร A เมื่อจับคู่กบั ตัวละคร B อาจมีบทบาท
เป็ นผู้กระทา แต่เมื่อจับคู่กบั ตัวละคร C ในเรื่องเดียวกัน ตัวละคร A อาจกลายเป็ น
ผู้ถูกกระทาก็ได้ ดังนัน้ งาน BL จึงไม่ได้เป็ นเพียงเครื่องมือเพื่อหลบหนีจากความ
หวาดกลัวต่ อความสัมพันธ์ทางเพศหรือแรงกดดันทางสังคมที่กระท าต่ อผู้หญิง
เท่านัน้ แต่ ยงั ทาให้พวกเธอได้ ปรับเปลี่ยนเพศสถานะที่เลื่อนไหลของตนไปตาม
รสนิยมทีแ่ ตกต่างกันได้เช่นเดียวกัน
ประเด็ น ทางเพศสถานะที่ น่ าสนใจอี ก ประเด็ น หนึ่ ง ในบทความ
“Representational Appropriation and the Autonomy of Desire in Yaoi/BL” ของ
อิชดิ ะ ฮิโตชิ (Ishida Hitoshi) ได้พยายามชีใ้ ห้เห็นถึงปั ญหาของการนาเสนอภาพตัวแทน
ทีป่ รากฏในงาน BL อิชดิ ะย้อนกลับไปหาข้อถกเถียงจากกลุ่มรักเพศเดียวกันที่มตี ่อ
งานประเภทนี้วา่ งาน BL ได้นาเสนอภาพตัวแทนของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันทีบ่ ดิ เบือน
ไปจากความเป็ นจริง ในขณะทีก่ ลุ่มผูส้ ร้าง/เสพ BL ต่างยืนยันว่างานของพวกเธอเป็ น
เพียงจินตนาการ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับกลุ่มรักเพศเดียวกันในโลกความเป็ นจริงแต่อย่าง
ใด แต่อชิ ดิ ะก็ได้ชใ้ี ห้เห็นอคติต่อกลุ่มรักเพศเดียวกันทีซ่ ุกซ่อนอยู่ภายในตัวบท ด้วย
การยกฉากที่ตวั ละครแสดงถึงความรังเกียจหรือไม่ยอมรับความปรารถนาระหว่าง
เพศเดียวกัน แม้ว่าภายหลังความรูส้ กึ ต่อต้านรังเกียจนัน้ จะแปรเปลีย่ นไปเป็ นความรัก
แต่อชิ ดิ ะเสนอว่าความรูส้ กึ ปฏิเสธในครัง้ แรกนัน้ เองทีผ่ ลิตซ้าอคติต่อกลุ่มรักเพศเดียวกัน
แบบเดียวกับที่เกิดขึน้ ในโลกความเป็ นจริง ดังนัน้ กลุ่มผู้สร้าง/เสพงาน BL อาจไม่
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สามารถหลีกเลีย่ งข้อกล่าวหานี้ได้แม้ว่าจะพยายามปกป้ องตัวเองด้วยการอ้างจินตนาการ
แล้วก็ตาม
อย่างไรก็ดี ในข้อถกเถียงและวิพากษ์วจิ ารณ์ทม่ี ตี ่องาน BL บทความเรื่อง
“Politics of Utopia: Fantasy, Pornography, and Boys Love” ของริโอ โอโทโมะ (Rio
Otomo) ได้แสดงคุณูปการต่อการเมืองเรื่องเพศสถานะอย่างแหลมคม ริโอศึกษากลุ่ม
ผู้อ่ านงาน BL และเสนอว่ าการเขียนและอ่ านงานประเภทนี้ สะท้อนลักษณะของ
Autoeroticism ของกลุ่มผู้สร้าง/เสพเองผ่านการจ้องมองตัวละครชาย มุมมองของ
ผู้สร้าง/เสพที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ผ่ านสายตาตัวละครทัง้ ฝ่ ายผู้กระท าและฝ่ าย
ผูถ้ ูกกระทาได้ทาให้ผสู้ ร้าง/เสพมีตวั ตนทีห่ ลากหลาย และได้สร้างโลกแฟนตาซีทต่ี น
กลายเป็ นส่วนหนึ่งขึน้ มา ณ จุดนัน้ เองทีต่ วั ตนของผูส้ ร้าง/เสพสลายไปซึง่ ย่อมรวมถึง
ตัวตนทางเพศสถานะด้วย เมื่อนัน้ ผู้สร้าง/เสพ BL ก็สามารถที่จะมีความสุ ขกับ
Autoeroticism ของพวกเธอได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้ชาย ดังนัน้ เมื่ออ้างอิงทฤษฎี
ของลิวซ์ อิรกิ าเรย์ (Luce Irigaray) ทีว่ ่าเมื่อใดก็ตามที่ผหู้ ญิงสามารถเติมเต็มความ
ปรารถนาของพวกเธอได้โดยไม่จาเป็ นต้องผ่านอวัยวะเพศเท่านัน้ (ในที่น้ีโดยผ่าน
การสร้าง/เสพงาน BL) ก็เท่ ากับเป็ นการล้มล้างมายาคติดงั ้ เดิมที่มองว่ าผู้หญิง
จาเป็ นต้องพึง่ พิงผูช้ ายในความสัมพันธ์ทางเพศ
ไม่ เพียงแต่ การศึกษาจากแง่ มุ มทางประวัติศาสตร์ว ัฒนธรรมและเพศ
สถานะ ในบทความเรื่อ ง “Moe Talk: Affective Communication among Female
Fans of Yaoi in Japan” ของแพทริค ดับบลิว. กัลเบรท (Patrick W. Galbraith) ได้
ศึกษากลุ่มผูส้ ร้าง/เสพงาน BL หรือทีเ่ รียกตัวเองว่า “fujoshi”9 โดยให้ความสนใจแก่
กิจกรรมทีเ่ รียกว่า “โมเอะทอล์ก” (Moe Talk) อันหมายถึงการพูดคุยถึงจินตนาการที่
พวกเธอมีต่อตัวละครชาย โมเอะทอล์กถือเป็ นกิจกรรมสาคัญของกลุ่ม fujoshi ซึง่ ไม่
เพียงแต่มจี นิ ตนาการต่อตัวละครทีป่ รากฏในตัวบทเท่านัน้ หากยังรวมไปถึงมุมมองที่
กลุ่มผูส้ ร้าง/เสพ หรือผูท้ ่ชี ่นื ชมในงาน Yaoi และ BL ที่เป็ นผูห้ ญิง หากเป็ นผูช้ าย
จะเรียกว่า “fudanshi”
9
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พวกเธอมีต่อสิง่ แวดล้อมและข้าวของเครื่องใช้ในชีวติ ประจาวันซึ่งสามารถที่จะถูก
แปรเปลี่ยนเป็ นวัตถุดิบทางจินตนาการแบบโรแมนติกได้ทุกเมื่อ กัลเบรทเสนอว่า
โมเอะทอล์กเป็ นเสมือนพื้นที่ปลอดภัย (safe spaces) ของกลุ่มผู้หญิงที่อนุ ญาตให้
พวกเธอได้พูดคุยหรือแสดงออกซึ่งความปรารถนาเกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างอิสระ
โดยไม่ตอ้ งกลัวว่าจะถูกตาหนิ
แม้ว่างาน Yaoi และ BL จะเป็ นเสมือนเครื่องมือทีท่ าให้ผหู้ ญิงได้แสดงออก
ซึง่ ความปรารถนาเพื่อหลบหนีออกจากเงื่อนไขทางสังคมว่าด้วยเรื่องเพศ ตลอดจน
ท้าทายขนบความรักแบบเพศตรงข้ามก็ตาม ในบทความเรื่อง “Fujoshi Emergent:
Shifting Popular Representations of Yaoi/BL Fandom in Japan” ของเจฟฟรีย์ ที.
เฮสเตอร์ (Jeffrey T. Hester) ได้ศึกษามังงะ 3 เรื่องที่มีตัวละครเอกฝ่ ายหญิงเป็ น
fujoshi และมีตัวละครเอกฝ่ ายชายที่พยายามเอาชนะใจหญิง สาวที่ห ลงใหลใน
ความสัมพันธ์โรแมนติกของผูช้ ายให้ได้ เฮสเตอร์เสนอว่าตัวบททัง้ 3 เรื่องทีเ่ ขาศึกษา
ชี้ให้เห็นว่ าผู้หญิงในสังคมญี่ป่ ุนปั จจุบนั เริ่มตระหนักถึงอ านาจของพวกเธอผ่าน
จินตนาการแบบ BL พวกเธอสามารถผลิตและเสพงานดังกล่าวเพื่อสนองความพึงพอใจ
ของตน สามารถพูดถึงความปรารถนา ตลอดจนเล่นกับเพศสถานะ (ดังข้อเสนอใน
บทความของฟุ จิโมโต) ผ่านงาน BL และการใช้มุมมองแบบ BL เพื่อต่ อรองและมี
ปฏิสมั พันธ์กบั โลกรอบตัว fujoshi จึงไม่ได้เป็ นเพียงงานอดิเรก หากแต่เป็ นอัตลักษณ์
ทางสังคมที่ผู้หญิงเลือกที่จะมีหรือเป็ นได้ อย่างไรก็ดี ตัวบททัง้ 3 เรื่องนี้ยงั คงถู ก
นาเสนอภายใต้โครงเรื่องแบบรักต่ างเพศ เพราะในตอนท้ายเรื่องตัวละคร fujoshi
สามารถดารงความชื่นชอบใน BL ของเธอเอาไว้ได้ไปพร้อมๆ กับการมีความสุขกับ
คนทีเ่ ธอรักและรักเธอในแบบทีเ่ ธอเป็ น ซึง่ เฮสเตอร์สรุปว่าตัวบททัง้ 3 เป็ นการจากัด
และสันคลอนปฏิ
่
บตั กิ ารของ fujoshi เอง
อนึ่ ง ถึงแม้งาน BL ส่วนใหญ่ จะมีกลุ่ มผู้สร้าง/เสพเป็ นผู้หญิง ทว่ ากลุ่ ม
ผู้ ส ร้ า ง/เสพที่ เ ป็ นชายก็ มี เ ช่ น เดี ย วกัน เรี ย กกัน ว่ า ‘fudanshi’ บทความ “Do
Heterosexual Men Dream of Homosexual Men?: BL Fudanshi and Discourse on
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Male Feminization” ของคาซุมิ นากาอิเกะ (Kazumi Nagaike) ได้ศกึ ษากลุ่มผู้เสพ
งาน BL ที่เป็ นชายรักต่างเพศ พบว่างานแนว BL ตอบสนองความต้องการของชาย
ชาวญี่ป่ ุนทีอ่ ยากจะหลบหนีออกจากแรงกดดันและบรรทัดฐานทางสังคมอันเข้มข้น
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ ความเป็ นชาย ด้วยการให้พ้นื ที่ท่พี วกเขาสามารถแสดงความ
ปรารถนาต่อบุคลิกลักษณะทีเ่ ป็ นหญิงหรือแบบไร้เพศ (feminized men/androgyny
characters) ได้
ในบทความ “Queering the Cooking Man: Food and Gender in Yoshinaga
Fumi’s (BL) Manga” โดยโทโมโกะ อาโอยามะ (Tomoko Aoyama) ได้ศกึ ษามังงะ
แนว BL ของ โยชินางะ ฟุมิ (Yoshinaga Fumi) นักวาดมังงะทีม่ ชี ่อื เสียงมากที่สุดคน
หนึ่งของญี่ป่ ุน ในงานมังงะแนว BL ของโยชินางะมักจะเกี่ยวข้องกับการทาอาหาร
หรือมีตวั ละครทีม่ อี าชีพทาอาหาร อาโอยามะเสนอว่างาน BL ของโยชินางะได้ทาลาย
ขนบเรื่องเล่าเกีย่ วกับอาหารในบริบทสังคมญีป่ ่ นุ อย่างสิน้ เชิง กล่าวคือ ในสังคมญีป่ ่ นุ
อาหารสัมพันธ์กบั เพศสถานะ อาหารเป็ นเรื่องของผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงมีหน้ าที่
ทาอาหาร (cooking) และรับใช้เท่านัน้ เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาหารในสังคมญี่ป่ ุ นมัก
เกีย่ วข้องกับการแสวงหาวัตถุดบิ ชัน้ ยอดหรือการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึง่ ความเป็ นเลิศ
แต่ในงาน BL ทีย่ กมาศึกษา โยชินางะได้นาเสนอตัวละครชายทีท่ าอาหารเป็ นกิจวัตร
ประจาวันเช่นเดียวกับการเข้าครัวทาอาหารของผูห้ ญิง แม้จะประกอบอาชีพเป็ นเชฟ
แต่กไ็ ม่ได้เป็ นไปเพื่อกิจทีเ่ ป็ นทางการหรือเพื่อความโดดเด่นเป็ นเลิศ เช่น เชฟจาก
เรื่อง Antique Bakery10 หากแต่ทาขนมเพื่อขายในร้านทีล่ ูกค้าจะเป็ นใครก็ได้ทเ่ี ข้ามา
ซือ้ เพื่อไปรับประทานในชีวติ ประจาวัน นอกจากนี้ ตัวละครชายในมังงะของโยชินางะ
ยังแตกต่างจากตัวละครใน BL ทัวไปซึ
่ ่งมักมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม อยู่ในวัยหนุ่ ม
และมีคุณสมบัตสิ มบูรณ์พร้อม แต่ตวั ละครของโยชินางะมักเป็ นผูช้ ายธรรมดาทัวไป
่
เช่น พนักงานบริษทั หรือชายวัยกลางคนรูปร่างหน้าตาสามัญไปจนกระทังศี
่ รษะล้าน
10

เกาหลี

ได้รบั การสร้างเป็ นอะนิ เมะและละครชุ ดทางโทรทัศน์ ในประเทศญี่ป่ ุ นและ
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เรื่องราวทีเ่ กิดขึน้ ก็เป็ นเรื่องในชีวติ ประจาวันมากกว่าจะมุ่งเน้นไปทีก่ ารพิสจู น์รกั แท้
ด้วยการก้าวข้ามอุปสรรคทีห่ นักหนาสาหัสตามขนบของ BL ดังนัน้ BL ของโยชินางะ
จึงแตกต่างจาก BL ทัวไป
่ เพราะนอกจากจะทาลายขนบของ BL ด้วยกันแล้ว เธอยัง
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสอดแทรกเรื่องราวของกลุ่มคนชายขอบลงไปใน
งานแบบประชานิยมได้อกี ด้วย
ในบทความสุดท้าย “Regulation of Manga Content in Japan: What is the
Future for BL?” แม็คเลลแลนด์ได้เขียนบทความปิ ดท้ายเล่มเพื่อเสนอข้อถกเถียงของ
BL ทีส่ มั พันธ์กบั บริบททางสังคมญีป่ ่ นุ เขาเสนอว่าข้อโต้แย้งเกีย่ วกับมังงะโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ BL ในบริบทระหว่างประเทศกับในประเทศญี่ป่ นุ นัน้ แตกต่างกัน แม้ว่ามังงะ
ของญี่ป่ ุนมักจะถูกกล่าวหาในประเด็นเรื่องความรุน แรงทางเพศต่ อตัวละครที่เป็ น
(หรือเสมือนว่าจะเป็ น) เยาวชนซึง่ ผิดกับหลักกฎหมายสากลว่าด้วยการคุม้ ครองสิทธิ
เด็ก แต่ในประเทศญีป่ ่ ุน การโต้แย้งเรื่องความเหมาะสมของ BL กลับเกีย่ วพันอย่างยิง่
ต่อนโยบายการศึกษาด้านเสรีภาพทางเพศสถานะ แม็คเลลแลนด์ชใ้ี ห้เห็นว่านโยบาย
เสรีภาพทางเพศสถานะซึง่ เริม่ ต้นในทศวรรษ 1990 ก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงอย่าง
มากเมื่อฝ่ ายอนุ รกั ษ์นิยมกล่าวหาว่านโยบายดังกล่าวมีผลต่ อวิกฤตเศรษฐกิจและ
อัตราการเกิดภายในประเทศที่ลดต่ าลง เนื่องมาจากความสับสนต่อบทบาทหน้ าที่
ทางเพศอย่ างที่ควรจะเป็ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกลุ่ มผู้หญิง งาน BL ในฐานะ
วัฒนธรรมย่อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศและเพศสถานะจึงถูกโจมตีอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ จนนาไปสูก่ ารจากัดการเข้าถึงสือ่ ประเภทนี้ และการออกกฎหมายเพื่อควบคุมสือ่
ทีอ่ าจเป็ นอันตรายต่อเยาวชนขึน้ แม้ว่าในประเทศญีป่ ่ นุ จะมีนกั วิชาการ นักเคลื่อนไหว
ทางสังคม ตลอดจนกลุ่มผูส้ ร้าง/เสพ BL เองทีเ่ สนอข้อคิดเห็นคัดค้านต่อข้อกฎหมาย
ดังกล่าว แต่ ก็ไม่เป็ นผล ทาให้ BL ยังคงสถานะเป็ นวัฒนธรรมของผู้หญิงที่ตกอยู่
ภายใต้ขอ้ โต้แย้งและถกเถียงเกีย่ วกับความเหมาะสมต่อไป แม็คเลลแลนด์ได้ท้งิ ท้าย
ไว้อย่างน่ าสนใจว่าวัฒนธรรม BL ในต่ างประเทศก็ถู กวิพากษ์วิจารณ์ ในประเด็น
เหล่านี้เช่นกัน และน่ ากังวลเสียยิ่งกว่าเพราะยังขาดนักวิชาการ สื่อมวลชน หรือ
แม้กระทังตั
่ วผูส้ ร้าง/เสพงานเองทีจ่ ะออกมาให้ความเห็นคัดค้าน
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ในประเทศไทย สถานะของงาน BL ยังถือว่าเป็ นกลุ่มงานประเภทอ่านเล่นที่
มีกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ และมักจะทาให้เกิดประเด็นถกเถียงด้านศีลธรรมและความ
เหมาะสมเช่นเดียวกัน เนื่องด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศอย่างเปิ ดเผย
จนกระทังถู
่ กจัดให้อยู่ในกลุ่มสื่อลามกและถูกกวาดล้างครัง้ ใหญ่ไปเมื่อประมาณ พ.ศ.
2548 ทาให้ผสู้ ร้าง/เสพงาน BL ต้องใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารกันอย่าง
ลับๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป กระแส BL ทีแ่ พร่หลายเข้ามามากขึน้ ทัง้ จากประเทศญี่ป่ ุน
และจากตะวันตก บวกกับการเติบโตของสื่อออนไลน์และสังคมออนไลน์หลายรูปแบบ
จึงกลายมาเป็ นช่องทางในการเผยแพร่งานและเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง
กระแสวัฒนธรรม BL จึงกลายมาเป็ นกระแสวัฒนธรรมประชานิยมทีเ่ ป็ นที่รจู้ กั มาก
ยิง่ ขึน้ และถูกแปรรูปเป็ นสินค้าทางความบันเทิงอีกชนิดหนึ่ง
อย่างไรก็ดี หากจะกล่าวถึงงานวิชาการด้าน BL studies ของไทยเองยังถือ
ว่ามีไม่มากนัก งานวิจยั ชิน้ แรกๆ ของไทยทีก่ ล่าวถึงข้อมูลกลุ่มนี้กค็ อื YAOI : การ์ตูน
เกย์โดยผูห้ ญิงเพือ่ ผูห้ ญิง วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต ของญาณาธร เจียรรัตนกุล
ทีไ่ ด้รเิ ริม่ นาการ์ตูนประเภทชายรักชายมาศึกษาในเชิงสังคมวิทยาด้วยการเก็บสถิติ
สัมภาษณ์ และเข้าร่วมสังเกตการณ์กจิ กรรมของกลุ่มสาววาย ทัง้ นี้ยงั ได้ใช้มุมมอง
การศึกษาในฐานะคนในกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนี้อกี ด้วย ทาให้เธอค้นพบถึงความสาคัญ
ของงาน BL ที่เปรียบเสมือนพื้นที่เฉพาะของกลุ่มผู้หญิง แต่กย็ งั คงผลิตซ้ารูปแบบ
ความรักแบบรักต่างเพศอยู่ เนื่องจากบทบาทของตัวละครชายในการ์ตูนเหล่านี้ยงั คง
เป็ นเพียงการแทนที่บทบาททางเพศระหว่ างชายหญิงด้วยตัวละครชายเท่ านั น้
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาชิ้นนี้ได้ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ กนั อย่างกว้างขวาง
เนื่องจากเป็ นงานชิน้ แรกๆ ทีห่ ยิบยกงาน BL มาศึกษาและทาให้สงั คมเริม่ รับรูถ้ งึ การ
มีอยู่ของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยนี้
นอกเหนือจากงานข้างต้น ยังมีงานศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการ
อ่านหนังสือการ์ตูนญีป่ ่ ุนแนวชายรักชาย (YAOI) และวิถที างเพศของวัยรุ่นไทย ของ
ชยภัทร จินดาเลิศ ซึง่ ชีใ้ ห้เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นทีอ่ ่านการ์ตูนประเภทนี้มที ศั นคติเกีย่ วกับ
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เรื่องเพศคล้ายคลึงกัน แต่กย็ งั ไม่เห็นด้วยกับความรักแบบรักเพศเดียวกันและมองว่า
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสมกับสังคมไทย ผลการศึกษาดังกล่ าวนอกจากจะสะท้อนให้เห็น
ถึงแนวคิดเรื่องรักเพศเดียวกันทีย่ งั ไม่เป็ นทีย่ อมรับ ยังสอดคล้องกับข้อวิพากษ์วจิ ารณ์
ของกลุ่มรักเพศเดียวกันที่มองว่างาน BL ไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้เกิดการยอมรับเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศแต่อย่างใด
อนึ่ง ยังคงมีงานวิชาการทีห่ ยิบยกกลุ่มข้อมูลประเภทย่อยของงาน BL ซึง่
ได้รบั ความนิยมในหมู่วยั รุ่นไทยไปศึกษา นัน่ ก็คอื กลุ่มงาน BL ประเภทแฟนฟิ คชัน่
(Fan Fiction) อันหมายถึงนวนิยายทีผ่ ลิตขึน้ โดยกลุ่มผูช้ ่นื ชอบงานต้นฉบับทีม่ ชี ่อื เสียง
แล้วนามาดัดแปลงเป็ นงาน BL เช่น แฟนฟิ คชันจากเรื
่
่องแฮร์ร่ี พอตเตอร์ หรือการใช้
ตัวละครที่เป็ นนักร้องนักแสดงที่มชี ่อื เสียงจากต่างประเทศ (ส่วนใหญ่คอื ญี่ป่ ุนและ
เกาหลี) เช่น ภาพแทนคนรักเพศเดียวกันในนิยายวายจากสือ่ อินเทอร์เน็ต ของ
สุภาวรัชต์ วัฒนทัพ ซึง่ เป็ นการศึกษาเชิงกลวิธกี ารประพันธ์ในฐานะวรรณกรรมและ
การศึกษาวาทกรรม ซึง่ ผลศึกษาก็ได้ทาเห็นว่านวนิยายวายจากสื่ออินเทอร์เน็ตยังคง
ทาการผลิตซ้าวาทกรรมต่างๆ ในสังคมไทย หากก็ได้พยายามนาเสนอวาทกรรมใหม่
เกีย่ วกับคนรักเพศเดียวกันให้สงั คมรับรูเ้ ช่นกัน แต่สภุ าวรัชต์กเ็ สนอว่างานประเภทนี้
ยังมีพลังน้อยในการโต้แย้งกับวาทกรรมดัง้ เดิม เนื่องจากกลุ่มผูส้ ร้าง/เสพทีจ่ ากัดและ
ลักษณะพาฝั นของตัวบทเอง ลักษณะนี้อาจจะเป็ นสิง่ ทีต่ วั บท BL ของไทยยังแตกต่าง
และด้อยพลังเมื่อเทียบกับตัวบทและบริบท BL ในญีป่ ่ นุ ซึง่ ผูส้ ร้าง/เสพไม่จากัดอยู่แต่
เฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมมังงะของญีป่ ่ ุนก็เติบโตและมีสถานะเป็ น
วรรณกรรมแขนงหนึ่งซึ่งมีเนื้อหาที่รุ่มรวยเพียงพอทีจ่ ะขับเคลื่อนสังคม ดังเช่นงาน
ของโยชินางะ ฟุมิ ในบทความของโทโมโกะ อาโอยามะ
จากที่กล่าวมา งาน BL Studies ในไทยจึงยังไม่เป็ นที่แพร่หลายมากนัก
อาจเนื่องมาจากทัศนคติทม่ี องว่างานดังกล่าวเป็ นเพียงเรื่องอ่านเล่นในหมู่วยั รุ่น แต่
ประเด็นนี้กถ็ ูกหยิบยกขึน้ มาถกเถียงในวงกว้างมากขึน้ ใน พ.ศ.2559 เมื่อ “พนมเทียน”
นักเขียนนวนิยายชื่อดังของไทยแสดงความเห็นคัดค้านการนาเอานวนิยายเรื่อง
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เพชรพระอุ ม าของตนไปดั ด แปลงเป็ นแฟนฟิ คชั น่ โดยให้ ตั ว ละครในเรื่ อ งมี
ความสัมพันธ์กนั ไม่ว่าจะแบบชายรักชายหรือชายรักหญิงทีไ่ ม่เหมาะสมก็ตาม (เช่น
การให้ตัวละครพี่ชายและน้ องสาวมีความสัมพันธ์กนั ) กรณี ด ังกล่ าวน าไปสู่การ
วิพากษ์วจิ ารณ์ในหลากหลายแง่มุม ทัง้ เรื่องกฎหมายลิขสิทธิและความเหมาะสมของ
์
การแสดงออกทางเพศ จนก่อให้เกิดงานเสวนา “เพชรพระอุมาแฟนฟิ ค เมือ่ ป๊ อปขึ้น
หิ้งเผชิญป๊ อปออนไลน์” จัดขึน้ ทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์11 ซึง่ ได้หยิบ
ยกเอาประเด็น BL นี้ขน้ึ มากล่าวถึงในช่วงหนึ่งของการเสวนา ทาให้เห็นว่าวงวิชาการ
ของไทยเริม่ สนใจและตื่นตัวกับประเด็นนี้มากขึน้
อย่างไรก็ดี งาน BL Studies ในประเทศไทยก็ยงั คงมีช่องว่างให้ศกึ ษาอีก
มากมาย โดยเฉพาะในปั จจุบนั เมื่องานประเภทนี้ถูกนาไปดัดแปลงสร้างเป็ นละครชุด
ซึง่ สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่นักแสดงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ยังเป็ นทีร่ จู้ กั ในต่างประเทศ
จนมีกลุ่มนักแสดงเดินทางไปทากิจกรรมพบปะกับแฟนคลับทีช่ ่นื ชอบได้ในประเทศ
เหล่านัน้ ได้ คล้ายคลึงกับการส่งออกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ป่ ุนและเกาหลี
น่ าสนใจว่าการเผยแพร่งาน BL อย่างค่อนข้างเป็ นอิสระของประเทศไทย 12 จะส่ง
อิทธิพลต่ อผู้เสพงานดังกล่าวมากน้ อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในประเทศที่มี
ข้อจากัดและกฎหมายควบคุมการแสดงออกทางเพศอย่างเข้มงวด เช่น ประเทศจีน
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็ นต้น อนึ่ง ผูเ้ ขียนได้ตงั ้ ข้อสังเกตจากการศึกษา BL Studies
มาระยะหนึ่ง พบว่ากลุ่มผูเ้ สพงาน BL ในไทย ณ ปั จจุบนั ไม่ได้มเี พียงผูห้ ญิงเท่านัน้
แต่กลุ่มผูช้ ายก็เพิม่ จานวนมากขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ โดยเฉพาะกลุ่มรักเพศเดียวกัน
กลุ่มผู้อ่านดังกล่าวนี้จะตระหนักถึงข้อจากัดของงาน BL ที่มตี ่อเพศสถานะของตน
จัดขึน้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2559
ละครชุดทีม่ เี นื้อหาแบบชายรักชายส่วนใหญ่จะฉายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น
LINE TV หรือช่องทีวดี จิ ติ ลั แต่บางเรื่องก็ฉายในช่องฟรีทวี ไี ด้ ต่างจากประเทศอื่น เช่น จีน
และเกาหลีท่เี ผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ ได้เท่านัน้ และบางครัง้ ก็ถูกระงับการฉายเนื่องจาก
กฎหมายทีเ่ ข้มงวด
11
12
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หรือได้ใช้งาน BL เป็ นเครื่องมือในการต่อรองอัตลักษณ์ทางเพศหรือไม่กเ็ ป็ นสิง่ ที่
น่าสนใจศึกษาเช่นกัน
หนังสือ Boys Love Manga and Beyond: History, Culture, and Community
in Japan เสนอบทความทีม่ ุ่งศึกษาตัวบทและบริบทจากสังคมญี่ป่ ุนอันเป็ นประเทศ
ต้นทางของวัฒนธรรมย่อยประเภทนี้ ซึง่ น่ าจะเป็ นประโยชน์แก่งานศึกษาในประเทศ
ไทยที่แม้จะมีความแตกต่างทัง้ ด้านตัวบทและบริบท แต่การผลิตและบริโภคที่เพิม่
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ก็อาจทาให้นักวิชาการไทยค้น พบข้อเสนอใหม่ๆ ที่จะเป็ น
ประโยชน์ในการทาความเข้าใจรูปแบบวัฒนธรรมประชานิยมในปั จจุบนั ตลอดจน
ความซับซ้อนด้านเพศสถานะในประเทศไทยเองทีก่ ท็ วีความเข้มข้นน่ าสนใจมากขึน้
เช่นเดียวกัน
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ข้อแนะนำในกำรส่งบทควำมเพื่อตีพิมพ์
ในวำรสำรมนุษยศำสตร์
1. กำรจัดเตรียมต้นฉบับ
บทความที่จะเสนอตีพมิ พ์ในวารสารมนุ ษยศาสตร์ต้องเป็ นบทความวิจยั (research
article) บทความวิชาการทีไ่ ม่ใช่งานวิจยั (non-research academic article) บทความ
ปริทรรศน์ (review article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (book review) เนื้อหาของบทความ
ต้องเกีย่ วกับมนุ ษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ภาษา ภาษาศาสตร์
การเรียนการสอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและ
ศาสนา สือ่ สารมวลชน ดนตรี ศิลปะ และการท่องเทีย่ ว
บทความต้องเขียนเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หากผู้เขียนบทความไม่ใช่
เจ้าของภาษา บทความต้องได้รบั การตรวจทานและแก้ไขภาษาจากผู้อ่านที่เป็ น
เจ้าของภาษาก่อนส่งมายังกองบรรณาธิการ ความยาวของต้นฉบับไม่ควรเกิน 15
หน้ากระดาษ A4
บทความทีส่ ่งมาเพื่อพิจารณาตีพมิ พ์ตอ้ งระบุขอ้ มูล ชื่อบทความ บทคัดย่อ คาสาคัญ
อย่างน้อย 3 คา ชื่อผูเ้ ขียน และหน่ วยงานต้นสังกัด ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การอ้างอิงในบทความต้องทาตามระบบ APA อย่างเคร่งครัด (สามารถดูรายละเอียด
ได้ท่ี American Psychological Association. (2010). Publication manual of the
American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. ซึง่ เผยแพร่
บนเว็บไซต์ http://www.apastyle.org/ learn/index.aspx หรือดูรายละเอียดที่ นันทพร
ธนะกูลบริภณ
ั ฑ์ (2558.). การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง ตามแบบ APA
ฉบับพิมพ์ครัง้ ที ่ 6. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ซึง่ เผยแพร่บนเว็บไซต์
http://library.stou.ac.th/sites/default/files/editor/APA6th.pdf
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2. กำรอ้ำงอิ งและกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิ ง
กรณีทผ่ี เู้ ขียนต้องระบุแหล่งทีม่ าของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วธิ กี ารอ้า งอิงในส่วน
เนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ปี พมิ พ์ของ
เอกสารและเลขหน้าของเอกสารทีอ่ า้ ง เพื่อบอกแหล่งทีม่ าของข้อความนัน้ หากผูเ้ ขียน
ผลงานทีอ่ า้ งอิงเป็ นชาวไทย ให้ระบุช่อื และนามสกุล ส่วนผูเ้ ขียนผลงานทีอ่ ้างอิงเป็ น
ชาวต่างประเทศให้ระบุเฉพาะนามสกุล เช่น
วิทยา ศักยาภินนั ท์ (2548, น. 34) กล่าวไว้ว่า... หรือ
ลักษณะดังกล่าวพบได้ในการอนุมานแบบนิรนัย (วิทยา ศักยาภินนั ท์, 2548, น. 34)
Said (1978, p. 15) มีขอ้ เสนอทางวิชาการในประเด็นนี้ว่า...
ทัง้ นี้ให้มกี ารอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) ในรูปแบบของเอกสารอ้างอิง
(References) โดยจัดเรียงรายการเอกสารตามลาดับอักษร และแสดงรายการอ้างอิง
ภาษาไทยก่อนรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ โดยมีตวั อย่างการเขียนรายการเอกสาร
อ้างอิงดังนี้
2.1 หนังสือ
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และจันทิมา เอียมานนท์ (บ.ก.) (2549).
มองสังคมผ่านวาทกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นันทพร ธนะกูลบริภณ
ั ฑ์. (2558). การอ้างอิงและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง
ตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครัง้ ที ่ 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, โรเบิรต์ ที. (2545). พ่อรวยสอนลูก 5: โรงเรียนสอนธุรกิจ (พิบลู ย์ ดิษฐ์อุดม,
ผูแ้ ปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน.่
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). ปฏิสมั พันธ์ระหว่างภาษา วาทกรรม และอัตลักษณ์
ของผูต้ ดิ เชือ้ /ผูป้ ่ วยเอดส์: การศึกษาเชิงปฏิพนั ธ์วเิ คราะห์. 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
วุฒนิ นั ท์ 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 บทควำมในหนังสือพิ มพ์
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 วิ ทยำนิ พนธ์
จารุวรรณ พุม่ พฤกษ์. (2536). การวิเคราะห์กลอนกลบทไทยด้วยระเบียบวิธี
วิจยั ทางภาษาศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณ
ั ฑิต 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 ข้อมูลจำกอิ นเทอร์เน็ต
สถาบันไทใหญ่ศกึ ษา. (2559, 21 ธันวาคม). ประวัตคิ วามเป็ นมาของชนชาติไต
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. ตัวอักษรและรูปแบบกำรพิ มพ์
3.1 ระยะขอบ
การตัง้ ระยะขอบกระดาษ ให้ตงั ้ ดังนี้
ด้านบน
1
นิ้ว
ด้านซ้าย
1.5
นิ้ว

ด้านล่าง
ด้านขวา

1
1

นิ้ว
นิ้ว
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3.2 รูปแบบและขนำดตัวอักษร
กำรจัด
ชิ ดขอบ
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 ใส่เลขลาดับตารางและชื่อตารางไว้ดา้ นบน
ตาราง และจัดระยะชิดซ้าย โดยจัดรูปแบบอักษรดังนี้ เลขลาดับตารางใช้อกั ษรตัวปกติ
และชื่อตารางใช้อกั ษรตัวเอียง (italic) เช่น
ตารางที่ 2
การเปลีย่ นแปลงด้านคาศัพท์การประกอบอาหารไทยถิน่ เหนือในกลุ่มศัพท์ทยี ่ งั คง
ใช้ทงั ้ 3 ช่วงอายุ
คำศัพท์กำร
ประกอบอำหำร
ไทยถิ่ นเหนื อ
อ่อง

คำศัพท์อื่นที่พบจำกกำรสัมภำษณ์
ช่วงอำยุที่ 1

ช่วงอำยุที่ 2

ช่วงอำยุที่ 3

ขัว้
-

ขัว้
ผั ๋ด

ขัว้
ผั ๋ด
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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 และจัดระยะแบบกลางหน้ารูปภาพหรือกลางรูปภาพ โดยจัดรูปแบบ
อักษรดังนี้ เลขลาดับภาพใช้อกั ษรตัวเอียง (italic) และชื่อภาพใช้อกั ษรตัวปกติ
เช่น

ภาพที ่ 2. ฆ้อง (ดัดแปลงจาก สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559)

4. กำรแบ่งหัวข้อในบทควำม
ต้นฉบับบทความควรจะแบ่งหัวข้อหลักเป็ นสัดส่วน และกากับหัวข้อหลักและหัวข้อย่อย
ด้วยระบบตัวเลข โดยจัดรูปแบบให้เป็ นไปตามรูปแบบดังนี้
1. หัวข้อลำดับที่ 1
หัวข้อลาดับที่ 1 พิมพ์ดว้ ยอักษรตัวหนา (bold) ขนาด 16 พอยต์ จัดชิดซ้าย เว้นบรรทัด
ด้านบนสองบรรทัดและเว้นบรรทัดด้านล่างหนึ่งบรรทัด
1.1 หัวข้อลำดับที่ 1.1
หัวข้อลาดับที่ 1.1 พิมพ์ดว้ ยอักษรตัวหนา (bold) ขนาด 14 พอยต์ จัดชิดซ้าย เว้นบรรทัด
ด้านบนหนึ่งบรรทัดและเว้นบรรทัดด้านล่างหนึ่งบรรทัด
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1.1.1 หัวข้อลาดับที่ 1.1.1
หัวข้อลาดับที่ 1.1.1 พิมพ์ดว้ ยอักษรตัวปกติ ขนาด 14 พอยต์ จัดชิดซ้าย เว้นบรรทัด
ด้านบนหนึ่งบรรทัด และบรรทัดด้านล่างตามด้วยเนื้อความทันที

5. กำรส่งต้นฉบับ
ผูส้ นใจสามารถส่งบทความออนไลน์ ผ่านระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลาง
ของประเทศไทย (Thai Journals Online) ได้ท่ี
https://www.tci-thaijo.org/index. php/abc/index
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