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วารสารมนุษยศาสตร ์
 
วารสารมนุษยศาสตร์เป็นวารสารวชิาการราย 6 เดอืน (2 ฉบบัต่อปี) คอื ฉบบัที่ 1 
มกราคม–มถุินายน และฉบบัที ่2 กรกฎาคม–ธนัวาคม 
 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการวารสาร 
มนุษยศาสตร ์จดัพมิพว์ารสารนี้เพื่อส่งเสรมิใหค้ณาจารย ์นักวจิยั นักวชิาการ นิสติ 
นักศกึษา และผูส้นใจ ไดศ้กึษาคน้ควา้วจิยัและเผยแพร่ผลงานวชิาการ ตลอดจนได้
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ทางวชิาการทางดา้นมนุษยศาสตรแ์ละศาสตรอ์ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

กองบรรณาธกิารวารสารมนุษยศาสตร์ยนิดรีบัต้นฉบบัผลงานวชิาการทีเ่ป็นบทความ
วจิยั (research article) บทความวชิาการที่ไม่ใช่งานวจิยั (non-research academic 
article) บทความปรทิรรศน์ (review article) หรอืบทวจิารณ์หนังสอื (book review) 
ซึ่งเขยีนเป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ เนื้อหาของบทความต้องเกี่ยวกบัสาขาวชิา
มนุษยศาสตรห์รอืสาขาวชิาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิภาษา ภาษาศาสตร ์การเรยีนการ
สอนภาษา การแปล วรรณคดี คติชนวิทยา ศิลปะการแสดง ปรัชญาและศาสนา 
สือ่สารมวลชน ดนตร ีศลิปะ และการท่องเทีย่ว 
 

บทความทีส่ง่มาเพื่อพจิารณาตพีมิพต์อ้งไม่เคยตพีมิพใ์นวารสารวชิาการฉบบัใดมาก่อน 
เว้นแต่เป็นการปรบัปรุงจากผลงานที่ได้เสนอในการประชุมวชิาการและต้องไม่อยู่
ระหว่างการพจิารณาของวารสารอื่น 
 

บทความทีส่่งมาเพื่อพจิารณาตพีมิพท์ุกบทความจะต้องผ่านการกลัน่กรองคุณภาพ 
แบบไม่เปิดเผยตวัตนสองทาง (double-blind review) โดยผู้ทรงคุณวุฒใินสาขานัน้
หรอืสาขาทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างน้อย 2 คน ผลการพจิารณาจากกองบรรณาธกิารถือเป็น
ทีส่ดุ 
 

เมื่อพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว กองบรรณาธิการจะประสานกับผู้เขียนเพื่อให้แก้ไข
ตน้ฉบบั และสง่กลบัมาทีก่องบรรณาธกิารภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด 
 



ผู้ส่งบทความกรุณาส่งต้นฉบับบทความตามช่องทางและรูปแบบที่ก าหนดไว้ใน
ขอ้แนะน าในการส่งบทความ (กรุณาดูรายละเอยีดทา้ยเล่ม หรอืเวบ็ไซต์ของวารสาร 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/abc/index) 
 

ขอ้คดิเหน็ใดๆ ที่ปรากฏในวารสารเป็นของผู้เขยีนแต่ละคน คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละกองบรรณาธกิารไม่จ าเป็นต้องเหน็พอ้งดว้ยและไม่
ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของคณะมนุษยศาสตรแ์ละกองบรรณาธกิาร 
 
ลขิสทิธิบ์ทความเป็นของผูเ้ขยีนและของคณะมนุษยศาสตร ์ซึง่ไดร้บัการสงวนสทิธิ ์
ตามกฎหมาย การตีพิมพ์ซ ้าต้องได้รบัอนุญาตจากผู้เขียนและกองบรรณาธิการ 
วารสารมนุษยศาสตรโ์ดยตรงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  



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) 

บรรณาธิการเรียงร้อยถ้อยแถลง 
 

วารสารมนุษยศาสตร ์ฉบบัปีที ่24 ฉบบัที ่2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560) 
เป็นอกีฉบบัหนึ่งทีม่คีวามหลากหลายของวทิยาการดา้นมนุษยศาสตรเ์ป็นอย่างยิง่ 

 

บทความเรื่อง “อาหารไทยสมยักรุงศรอียุธยา” ของสุกญัญา สุจฉายาเป็น
งานคน้ควา้เรื่องอาหารไทย มขีอ้คน้พบทีน่่าสนใจว่าอาหารการกนิเป็นสิง่ทีไ่ม่ปรากฏ
เป็นขนบของการพรรณนาในวรรณคดไีทย หากจะศกึษาเรื่องอาหารไทยในสมยัอยุธยา
กลบัตอ้งไปศกึษาจากการบนัทกึของชาวตะวนัตก สว่นเรื่อง “บทละครร าเรื่องอเิหนา 
ตอนดะระสาแบหลา พระนิพนธพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ:์ 
การ ‘ปรุงบท’ และคุณค่า” ของธานีรตัน์ จตุัทะศร ีน าผูอ้่านไปสู่ขอ้มลูและการวเิคราะห์
ผลงานทีไ่ม่ใคร่เป็นทีรู่จ้กัอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ การวเิคราะหส์รุปวธิกีาร “ปรุงบท” 
จากเรื่องอิเหนาฉบบัรัชกาลที่ 2 เพื่อใช้ในการแสดงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การศกึษาการดดัแปลงวรรณคดเีพื่อการแสดง นอกจากนี้ยงัมบีทความดา้นโบราณคด ี
เรื่อง “จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค:์ ศกึษาเปรยีบเทยีบในดา้น
เน้ือหา” ของนิพทัธ์ แย้มเดช ที่นอกจากจะใหข้อ้มูลเปรยีบเทยีบเนื้อหาของจารกึที่
ส าคญัทัง้สองหลกัแลว้ ยงัมกีารวเิคราะห์ทีใ่หร้ายละเอยีดทางประวตัศิาสตรท์ีจ่ะเป็น
ประโยชน์ต่อสาขามนุษยศาสตรอ์ื่นๆ ไดด้ว้ย 

 

ในภาวะปัจจุบนัที่สื่ออเิลก็ทรอนิกสม์คีวามส าคญั วราพรรณ อภิศุภะโชค 
และศริพิร เลศิไพศาลวงศ์เสนอบทความเรื่อง “คุณภาพบรกิารอิเล็กทรอนิกส์ของ
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษา” ทีแ่จกแจงเรื่องเกณฑค์ุณภาพของหอ้งสมุด ประเดน็ที่
สือ่อเิลก็ทรอนิกสม์อีทิธพิลมากในปัจจุบนัและสง่ผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม นภสัสรณ์ 
วสุวฒัน์คงสนิและวทิยา ศกัยาภนิันทศ์กึษาเรื่อง “การศกึษาการอา้งเหตุผลผดิในชวีติ 
ประจ าวนั: ศกึษาเฉพาะกรณีความคดิเหน็บนกระดานสนทนาของกลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็” 
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อาหารไทยสมยักรงุศรีอยธุยา 
 
 

สกุญัญา สจุฉายา 
 
 
บทคดัย่อ 

 
 บทความนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาบนัทกึหลกัฐานเกีย่วกบัอาหารไทยใน
สมยักรุงศรอียุธยา 
 

 ผลการศกึษาพบว่า หลกัฐานเกีย่วกบัอาหารไทยไม่มบีนัทกึไวใ้นวรรณคดี
สมยัอยุธยา ไม่มขีนบการพรรณนาดา้นอาหารการกนิ แต่กลบัพบอยู่ในบนัทกึของ
ชาวต่างชาติที่เดนิทางเขา้มาค้าขายและเขา้มาเจรญิสมัพนัธ์ทางการทูตตัง้แต่สมยั
พระเจา้ทรงธรรมลงมา จากบนัทกึดงักล่าวแสดงว่าสยามมอีาหารการกนิอุดมสมบูรณ์
เพราะเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิชาวสยามกนิขา้วกบัปลาเป็นอาหารหลกัพรอ้ม
น ้าพรกิผกัสดต่างๆ มผีลไมม้ากมาย ในเกาะเมอืงอยุธยามตีลาดสดขายของเช้าเยน็
ถงึ 61 แห่ง มรีา้นขายขนมของชาวจนีและแขก 
 

 นอกจากนี้ชาวอยุธยายงัมพีฤติกรรมการบรโิภคอาหารทีไ่ม่ฟุ่มเฟือย เหตุ
เพราะมคีวามอุดมสมบูรณ์อยู่รอบตวัจงึไม่ใช่สิง่ที่ต้องกงัวลหรอืต้องน ามากล่าวถงึ 
แต่พฤตกิรรมเช่นนี้จะเปลีย่นแปลงไปหลงัสงครามเสยีกรุงศรอียุธยา พ.ศ.2310 
 

                                                           
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยัเรื่อง “มรดกภูมปัิญญาส ารบัอาหารไทย” 

โดยได้รบัทุนอุดหนุนการวจิยัจากกรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

 ศาสตราจารย์ นักวิจยัประจ าศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ตดิต่อไดท้ี:่ maemee50@gmail.com 
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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. บทน า 
 
 หากจะศึกษาประวตัิศาสตร์สงัคมของคนไทยสมยักรุงศรีอยุธยาคงต้อง
ยอมรบัว่าจะหาหลกัฐานจากเอกสารไทยไดย้ากดว้ยเหตุผลดงัต่อไปนี้ 
 

 ก. เอกสารส่วนใหญ่ในหอสมุดหลวงกรุงศรอียุธยาถูกเผาผลาญไปในคราว
เสยีกรุงศรอียุธยาครัง้ที ่2 พ.ศ.2310 เอกสารทางประวตัศิาสตรแ์ละวรรณคดทีีห่ลงเหลอื
มาเป็นเพยีงส่วนน้อยที่ตกค้างอยู่ตามหวัเมอืงใหญ่ เช่น เพชรบุร ีนครศรธีรรมราช 
เป็นต้น แต่กไ็ดน้ ามารวบรวมซ่อมแซมแต่งเตมิใหม่ในสมยัรตันโกสนิทร ์โดยเฉพาะ
ตัง้แต่สมยัรชักาลที ่2 เป็นตน้มา 
 

 ข. เอกสารของชาวสยามที่พอจะบนัทกึภาพสงัคมกรุงศรอียุธยาใหเ้หน็
อย่างชดัเจนคอื เอกสารเกีย่วกบักฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายลกัษณะววิาทสมยั
พระเจ้าบรมโกศ กฎมณเฑยีรบาล ฯลฯ เอกสารเกี่ยวกบัขนบธรรมเนียม ประเพณี 
เช่นพระราชก าหนดเก่า ประกาศพระราชพธิตีรุษ ศลิาจารกึเรื่องบูรณะพระบรมธาตุ
เมอืงชยันาท พ.ศ.2260 ปุณโณวาทค าฉันท์ของพระมหานาคสมยัพระเจ้าบรมโกศ 
โคลงพยุหยาตราเพชรพวง ฯลฯ หลกัฐานทีเ่ป็นวรรณคดพีรรณนาอารมณ์ ไดแ้ก่
โคลงทวาทศมาส โคลงนิราศนครสวรรคข์องพระศรมีโหสถ กาพยเ์ห่เรอืและกาพย์
ห่อโคลงของเจ้าฟ้ากุ้งสมยัพระเจ้าบรมโกศ ที่เป็นวรรณคดเีฉลมิพระเกยีรติ ได้แก่ 
โคลงยวนพ่าย โคลงสรรเสรญิพระเกยีรติพระนารายณ์ของพระศรมีโหสถ เอกสาร
ดงัทีก่ล่าวมาทัง้หมดไม่ไดม้จีุดมุ่งหมายในการบนัทกึภาพสงัคมโดยตรง ผูอ้่านต้อง
สกดัความรูท้ีต่้องการออกมาเอง ซึง่ก่อนทีจ่ะสกดัความรูอ้อกมานัน้ จ าเป็นทีจ่ะต้อง
เขา้ใจวธิกีารเขยีนงานประเภทต่างๆ นัน้ดว้ย ตวัอย่างเช่น งานทีแ่ต่งขึน้เป็นวรรณคดี
รอ้ยกรองประเภทวรรณคดเีฉลมิพระเกยีรตมิจีุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องสรรเสรญิ
พระเกยีรตคิุณ ดงันัน้ มุมมองทีแ่สดงออกจงึเป็นมุมมองดา้นบวกเพยีงดา้นเดยีวหรอื
ภาพสงัคมทีส่ะทอ้นผ่านวรรณคดพีรรณนาอารมณ์กเ็ป็นภาพสงัคมในมุมมองของ
อารมณ์กวใีนขณะนัน้ เช่น ทวาทศมาสโคลงดัน้ในสมยัอยุธยาตอนต้นพรรณนาถึง
บรรยากาศในเดอืนอา้ยว่า น ้าจากฝนฟ้าทีต่กมาเตม็ทุ่งก าลงัจะจากไป ในอกของพีก่็
ยิง่แหง้ผากเช่นเดยีวกนั ดงันี้ 
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 ร ่ารกัเดอืนอา้ยถัน่ ถงึมา แม่ฮา 
ฟ้าจากเจยีรกนิแหนง ละหอ้ย 
อกแลง้นอกไนยนา เลอล่ง 
แลท่งธารน ้าน้อย น่านหาย 

(ฉนัทชิย ์กระแสสนิธุ,์ 2512, น. 206) 
 

 พีม่องออกไปทีทุ่่งนาเหน็รวงขา้วเหลอืงไผ่ผอมสเีหมอืนผวิน้อง ชาวบา้น
เดนิไปมาเป็นหมู่ๆ แต่ในอกพีอ่ดัอัน้ดว้ยความตรอมใจทีไ่ม่เหน็น้อง 
 

 ท่งนาแลขา้วเรื่อ รวงหนา 
เหลอืใฝ่ผอมนาวรร นิศน้อง 
ชนบทหมู่ไปมา เหลอืแหล่ 
ยงักระอุอกรอ้ง ช่วยตรอม 

(ฉนัทชิย ์กระแสสนิธุ,์ 2512, น. 212) 
 

 การจะค้นคว้าว่าอาหารของคนไทยในอดตีมคีวามเป็นมาอย่างไรจงึจ าเป็น 
ต้องใช้เอกสารทุกอย่างเท่าที่มกีารบนัทกึไว้ และน ามาพจิารณาอย่างรอบคอบโดย
จ าเป็นตอ้งดบูรบิทของประวตัศิาสตรแ์ต่ละช่วงสมยัประกอบ 
 

 บทความนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาว่าอาหารไทยในสมยักรุงศรอียุธยามี
อะไรบา้ง มบีนัทกึหลกัฐานเกีย่วกบัอาหารไทยไวอ้ย่างไร โดยส ารวจจากเอกสารทีม่ี
การบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรทัง้เอกสารภาษาไทยที่เขยีนขึน้โดยคนไทยและ
เอกสารของชาวต่างชาต ิ
 
 

2. อาหารการกินของชาวกรงุศรีอยธุยาในเอกสารของชาวสยาม 
 

อาหารทีบ่นัทกึไวใ้นเอกสารลายลกัษณ์ทีบ่นัทกึโดยชาวกรุงศรอียุธยาเท่าที่
คน้พบไดเ้ป็นชื่ออาหารในพธิกีรรมทางศาสนาซึง่มใิช่อาหารไทยมาแต่เดมิ ดงัปรากฏใน
พระราชพธิสีารทว่าต้องมกีารท าบุญขา้วยาคูและกวนขา้วมธุปายาสหรอืขา้วทิพย์ 
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เรื่องนี้พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที ่5 ไดม้พีระราชวจิารณ์ไว้
ใน หนงัสอืพระราชพธิสีบิสองเดอืน (2516, น. 216-217) ว่าไดท้รงใหค้น้ทีม่าจนไปพบ
“ต านานเรื่องขา้วยาคู” ในคมัภรีธ์รรมบทและคมัภรีม์โนรถบุรณี ว่าขา้วยาคูท าจาก
เมลด็ขา้วซึง่ก าลงัตัง้ทอ้ง ต้มดว้ยน ้านมสดลว้น ไม่เจอืน ้า เจอืเนยใส น ้าผึง้ น ้าตาล
กรวด แต่ใน หนงัสอืบุพพสกิขาวณันาทีพ่ระอมราภริกัขติ (เกดิ) แต่งและ หนงัสอืพระ
วินัยค าแปลที่สมเด็จพระวันรัต (ทับ) วัดโสมนัสวิหารแต่งได้แปลค าข้าวยาคูว่า 
“ขา้วตม้” ทรงอธบิายว่า ถา้ใชค้ าว่า “ยาค ูจะตอ้งเขา้ใจว่าเป็นของหวานทีเ่จอืใบขา้ว
สเีขยีวๆ เช่น เลี้ยงพระพธิสีารท” ดงันัน้เมื่อแปลใชใ้นภาษาไทยว่า ขา้วตม้ กเ็หมาะสม
กบัทีพ่ระสงฆไ์ทยจะพอใจฉนั ยงัทรงอธบิายอกีวา่ ยาคใูนพระวนิยัยงัมแีปลกออกไปอกี 
คอื เจอืขงิ เจอืใบกะเพราและเกลอื จะท าใหร้สเคม็ๆ ฉุนๆ สรุปไดว้่า ยาคใูนพระบาลมีี
สองอย่าง คอื ยาคเูคม็ทีเ่ป็นขา้วตม้กบัยาคหูวานทีเ่ป็นขา้วตม้อ่อนเจอืน ้าตาล ถา้จะ
เทยีบกบัขา้วยาคูของไทยกจ็ะใกลเ้คยีงกบัขา้วยาคูหวาน แต่รสชาต ิสสีนัและวธิที า
ต่างกนั 

 

 ผูว้จิยัไดส้ ารวจวรรณคดนีิทานและวรรณคดกีารแสดงในสมยัอยุธยาเพื่อหา
ขอ้มลูพฤตกิรรมการกนิอาหาร วธิกีารกนิและอาหารทีค่นไทยกนิกไ็ม่พบขอ้มูลเหล่านี้ 
เท่าที่พบมเีพยีงวรรณคดีนิทานเรื่อง ลลิติพระลอ ที่สนันิษฐานว่าแต่งในราวสมยั
พระรามาธิบดีที่ 2 ราว พ.ศ.2046 (ชลดา เรืองรกัษ์ลิขติ, 2547, น. 179) กล่าวถึง
เหตุการณ์ตอนพระลอลอบไปหาพระเพื่อนพระแพงทีต่ าหนัก สองนางต้อนรบัพระลอ
ดว้ยผา้หอมซบัพระพกัตร ์แลว้ส่งพานหมากใหเ้สวยก่อนทีจ่ะถวาย “พระกระยาเสวย” 
หรอืขา้ว ซึง่เป็นการกล่าวโดยรวม ไม่ไดจ้ าแนกแยกแยะว่ามอีะไรบา้ง 
 

 ผา้ตน้ตคี่าลว้น ทองถวาย 
ถวายกระแจะจรุงลาย ลบูไล ้ 
สลาพานมกรราย รตันแต่ง ถวายนา 
พระกระยาเสวยไท ้ อ่อนทา้วผจงถวาย 

(ชุมนุมเรือ่งพระลอ, 2547, น. 95) 
 

วรรณคดอีกีเรื่องหนึ่งเป็นวรรณคดพีรรณนาอารมณ์ในสมยัอยุธยาตอนปลาย 
คอื กาพยห์่อโคลงนิราศธารโศกของเจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์ (กุ้ง) ท่านได้คร ่าครวญถงึ
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นางผูเ้ป็นทีร่กัโดยใชเ้วลาโมงยามเป็นตวัเดนิเรื่อง จากค าประพนัธต์อนหนึ่งท าใหรู้ว้่า
เวลาเสวยอาหารเช้าของเจ้าฟ้าธรรมาธเิบศร์เป็นเวลาห้าโมงเช้า ในเวลาสีโ่มงเช้า 
พระชายาตอ้งมาตระเตรยีมดแูลส ารบักบัขา้วทัง้คาวและหวานใหพ้รอ้ม ดงัความว่า 

 

 เจา้พีส่ ีโ่มงเชา้ ดกูบัเขา้แลของหวาน 
เสรจ็เจา้เอามากราน หมอบพดัวพีีเ่กษมสนัต ์
 สีโ่มงเชา้เจา้พีห่ยอ้ม ดกูาร 
เครือ่งเข้าเล่าของหวาน แต่งไว้ 
เสรจ็เจา้เขา้มากราน กรายแซ่ 
โบกปัดพดัวใีห ้ พีน่ี้ส าราญ 
 เพลาห้าโมงเช้า เรียมกินเข้าเจา้มาคลั 
ว่องไวใชส้อยขยนั หานางใดไม่เหมอืนเลย 
 หา้โมงยามเมื่อเชา้ เชยอร 
กนิเขา้ชมนวลสมร หมอบเฝ้า 
ว่องไวใชส้อยสอน นางอื่น 
หาสตรเีปรยีบเจา้ ห่อนไดเ้หมอืนเลย 

(วรรณกรรมสมยัอยุธยา เล่ม 3, 2545, น. 262) 
 

วรรณคดเีรื่องอื่นๆ นอกนัน้มไิดก้ล่าวถงึเรื่องอาหารไทยและการบรโิภคไว้
เลย จงึสรุปได้ว่า เรื่องอาหารการกนิไม่ได้อยู่ในขนบการพรรณนาของกวไีทยสมยั
อยุธยา  
 
 
3. อาหารการกินของชาวกรงุศรีอยธุยาในเอกสารของชาวต่างชาติ 
 

ข้อมูลประวตัิศาสตร์สงัคมสมยัอยุธยาโดยเฉพาะเรื่องอาหารพบอยู่ใน
บนัทกึของชาวต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้มาในกรุงศรอียุธยาตัง้แต่สมยัพระเจา้ทรงธรรม
เป็นตน้ไป ดงัจะเรยีงไปตามล าดบัเวลาเก่าสดุทีไ่ดบ้นัทกึไปตามล าดบัดงันี้ 
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3.1 จดหมายเหตขุองโยสต ์สเคาเตน็ 
 

จดหมายเหตุของโยสต ์สเคาเตน็ (Joost Schouten) ฉบบัภาษาองักฤษชื่อ 
A True Description  of the Mighty Kingdoms of Japan and Siam เขียนโดย 
François Caron and Joost Schouten โยสต์ สเคาเต็นเป็นผู้จ ัดการบริษัทอินเดีย
ตะวนัออกของฮอลนัดาซึง่ตัง้สถานีการคา้อยู่ทีก่รุงศรอียุธยาในสมยัพระเจา้ทรงธรรม
ต่อสมยัพระเจา้ปราสาททองเป็นเวลา 8 ปี ต้นฉบบัเดมิบนัทกึเป็นภาษาฮอลนัดาใน 
พ.ศ.2179 ถอืเป็นเอกสารทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดทีบ่นัทกึถงึกรุงศรอียุธยา ต่อมา รอ้ยเอกโรเจอร ์
แมนล ี(Captain Roger Manley) แปลเป็นภาษาองักฤษพมิพเ์ผยแพร่ทีก่รุงลอนดอน
ใน พ.ศ.2206 ฉบบัภาษาไทยแปลครัง้แรกโดยศาสตราจารยพ์เิศษขจร สุขพานิช ใน
พ.ศ.2503 ใหช้ื่อว่า “จดหมายเหตุของโยส เซาเตน็ พ่อคา้ชาวฮอลนัดาในสมยัพระเจา้
ทรงธรรมและพระเจา้ปราสาททอง” พมิพร์วมอยู่ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที ่76 ต่อมา
แปลเป็นภาษาไทยโดย สมศร ีเอีย่มธรรม ใน ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภเิษก 
เล่ม 1 (2542) 
 
3.2 บนัทึกประวติัศาสตรอ์ยุธยาของฟาน ฟลีต 
 

บนัทกึประวตัศิาสตรอ์ยุธยาของเยเรเมยีส ฟานฟลตีหรอืทีค่นไทยเรยีกว่า 
วนัวลติ (Jeremias van Vliet) ฟาน ฟลตีเป็นหวัหน้าสถานีการค้าฮอลนัดาที่กรุงศรี
อยุธยาต่อจากโยสต์ สเคาเตน็ เขาไดบ้นัทกึเรื่องราวของกรุงศรอียุธยาในสมยัพระเจา้
ปราสาททองไวเ้ป็นภาษาฮอลนัดาในหนงัสอื 3 เล่ม ไดแ้ก ่

 

 1. Description of the Kingdom of Siam (ค.ศ.1636) กรมศลิปากรน ามา
แปลเป็นภาษาไทยใหช้ื่อว่า พรรณนาเรือ่งอาณาจกัรสยาม 

 

 2. Chronicles of the Ayuthian Dynasty (ค.ศ.1640) วนาศรี สามนเสน
แปลจากต้นฉบบัภาษาองักฤษของ ดร.เลยีวนาร์ด แอนดายา (Dr.Leonard Andaya) 
แห่งมหาวิทยาลยัมาลายา พิมพ์ครัง้แรกโดยส านักพมิพ์มติชน พ.ศ.2523 ให้ชื่อว่า 
พงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบัวนัวลติ พ.ศ.2182 (เรงิวุฒ ิมติรสรุยิะ, 2552, น. 79) ต่อมา
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ใน พ.ศ.2554 กรมศลิปากรน าตน้ฉบบัชื่อ The Short History of the Kings of Siam มา
แปลเป็นภาษาไทยใหช้ื่อว่า พงศาวดารกรุงศรอียุธยา ฉบบั วนั วลติ 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 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพโปรดใหจ้ดัพมิพข์ึน้จากฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
ของนาย ดบัลวิ. เอช. มนัด.ี (W. H. Mundie) ลงในวารสารของสยามสมาคม สว่นฉบบั
ภาษาไทยที่ขุนวจิติรมาตราแปลได้ 9 หน้าทรงตัง้ชื่อว่า จดหมายเหตุวนัวลติ พมิพ์
ครัง้แรกในงานศพคุณหญงิทพิย ์สุรพนัธุ์พสิุทธิ ์เมื่อ พ.ศ.2477 (เรงิวุฒ ิมติรสุรยิะ, 
2542, น. 83) ต่อมากรมศลิปากรไดม้อบหมายใหน้างนันทา วรเนติวงศ ์แปลจาก
ต้นฉบบัภาษาฝรัง่เศสเป็นภาษาไทย ตีพิมพ์ครัง้แรกใน พ.ศ.2508 อยู่ใน ประชุม
พงศาวดารภาคที ่79 ชื่อว่า จดหมายเหตุวนัวลติ (ฉบบัสมบรูณ์) 

 

ทัง้ 3 เล่มรวมอยู่ในหนงัสอืชื่อ รวมบนัทกึประวตัศิาสตรอ์ยุธยาของฟาน ฟลตี 
(วนั วลติ) กรมศลิปากรจดัพมิพเ์นื่องในวาระ 400 ปี สมัพนัธไมตรไีทย-เนเธอร์แลนด์ 
เมื่อ พ.ศ.2547 และพมิพค์รัง้ที ่2 ในปีถดัมา 
 
3.3 จดหมายเหตลุาลูแบร ์

 
ซมีอง เดอ ลาลูแบร์ (Simon de la loubère) เป็นหวัหน้าคณะทูตฝรัง่เศส

คณะที่สองที่พระเจ้าหลุยสท์ี่ 14 ทรงส่งมาเจรญิสมัพนัธไมตรแีละได้เขา้เฝ้าสมเดจ็
พระนารายณ์ เขาใชเ้วลาอยู่ในประเทศสยามตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน ค.ศ.1687 ถงึ 
3 มกราคม ค.ศ.1688 และได้เขยีนบนัทกึความทรงจ าส่งให้เมอร์สเิออร์ มาร์กสี ์เดอ 
เซนเญอเล (Monsieur le Marquis de Seignelay) เสนาบดกีระทรวงทหารเรอืฝรัง่เศสไว ้
2 เล่ม ในราว พ.ศ.2230 

 

ฉบบัที่แปลเป็นภาษาไทยเล่มแรกชื่อ พงศาวดารสยามครัง้กรุงศรอียุธยา 
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศท์รงแปลจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ 
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 (แต่ยงัทรงแปลไม่เสรจ็) พมิพเ์ผยแพร่ครัง้แรกโดยโรงพมิพ์ 
ปรดีาลยั ใน พ.ศ.2457 ต่อมาพมิพโ์ดยองคก์ารคา้ของคุรุสภา 

 

ฉบบัทีแ่ปลไดส้มบูรณ์เป็นฉบบัของสนัต์ ท. โกมลบุตร แปลจากต้นฉบบั
ภาษาฝรัง่เศส ชื่อ Du Royaume de Siam พิมพ์จ าหน่ายที่กรุงอมัสเตอร์ดัม ค.ศ.
1714 ใหช้ื่อว่า จดหมายเหตุลาลแูบร ์ราชอาณาจกัรสยาม พมิพค์รัง้แรกเมื่อ พ.ศ.2510 

 

จดหมายเหตุของลาลูแบร ์เป็นงานเขยีนทีใ่หภ้าพประวตัศิาสตรส์งัคมอยุธยา
ไดร้อบดา้นมากทีสุ่ดทัง้ธรรมชาต ิชวีติความเป็นอยู่ และวฒันธรรมแทบทุกดา้นของ
ชาวสยาม โดยเฉพาะในบทที ่4 ทีว่่าดว้ยส ารบัอาหารของชาวสยาม  

 

 
 

ภาพที1่. บทว่าดว้ยอาหารชาวสยามในหนงัสอื Du Royaume de Siam 
ของลาลแูบร ์
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ภาพที ่2. ผลไมท้ีช่าวสยามปลูกและบรโิภคในหนงัสอื Du Royaume de Siam 
ของลาลแูบร ์

 
3.4 หนังสือ ซาฟินะ อิสุไลมาน หรอื ส าเภากษตัริยส์ุลยัมาน 
 

หนงัสอื ซาฟินะ อสิไุลมาน หรอื ส าเภากษตัรยิส์ลุยัมาน (The Ship of Sulaiman)
เขยีนโดย อบิน์ มฮูมัเหมด็ อบิราฮมิ อาลกัษณ์ของคณะราชทตูซึง่ชาหส์ุลยัมาน แห่ง
ราชวงศ์เศาะฟะวยีะฮุ กษัตรยิ์เปอร์เชยี (อหิร่าน) ส่งมาเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัพระ
นารายณ์ ใน พ.ศ.2228 ต้นฉบบัเดมิเป็นภาษาเปอร์เชยี ดเิรก กุลศริสิวสัดิแ์ปลเป็น
ภาษาไทยเป็นบางตอนลงใน วารสารภาษาและหนังสอื ใน พ.ศ.2516 ต่อมาได้แปล
ให้มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์พิมพ์เป็นเอกสารอัดส าเนา ใน พ.ศ.2525 
ส านักพิมพ์มติชนน ามาพิมพ์ใหม่ ใน พ.ศ.2545 ให้ชื่อว่า ส าเภากษัตรยิ์สุลยัมาน 
บนัทกึของคณะทตูเปอรเ์ชยีเขา้มายงักรุงศรอียุธยา 

 

ในหนังสอืเล่มนี้ราชทตูเปอรเ์ชยีเรยีกกรุงศรอียุธยาว่า ซะ ฮุรน์าว ์(ShahrNav) 
แปลว่า เมอืงทีม่คีลองมาก สมเดจ็พระนารายณ์ได้เสดจ็ออกรบัราชทูตที่พระราชวงั
เมอืงลพบุรแีละไดพ้ระราชทานเลีย้งอาหารแก่คณะทตูดว้ย 
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3.5 หนังสือ Histoire du Royaume de Siam ของนายฟรงัซวัส ์องัรี ตรุแปง 
 

หนังสอื Histoire du Royaumme de Siam ของนายฟรงัซวัส์ องัรี ตุรแปง 
(François Henri Turpin) ชาวฝรัง่เศส พมิพเ์ป็นภาษาฝรัง่เศสครัง้แรก ใน พ.ศ.2314 
(ค.ศ.1771) ตุรแปงรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกบัสยามในด้านต่างๆ จากขอ้มูลที่ได้รบั
จากพระสงัฆราชแห่งตราบากา ประมุขมซิซงักรุงสยามในสมยัอยุธยาตอนปลายและ
จากมชิชนันารคีนอื่นๆ ฉบบัทีแ่ปลเป็นภาษาไทยม ี2 เล่ม เล่มแรก พมิพเ์ผยแพร่ครัง้
แรกเมื่อ พ.ศ.2522 ชื่อว่า ประวตัศิาสตรไ์ทยสมยักรุงศรอียุธยาฉบบัตุรแปง เล่มที ่2 
ชื่อว่า ประวตัศิาสตรแ์ห่งพระราชอาณาจกัรสยาม พมิพเ์มื่อ พ.ศ.2530 
 
 

4. ทศันะชาวต่างชาติท่ีมีต่อวฒันธรรมอาหารการกิน 
 ของชาวกรงุศรีอยธุยา 
 

ผูว้จิยัประมวลสรุปทศันคตทิีช่าวต่างชาตมิต่ีอกรุงศรอียุธยาโดยยกขอ้เขยีน
มาแสดงไว ้ดงันี้ 

 

 ก. กรุงศรอียุธยาตัง้อยู่ในสภาพภูมปิระเทศทีเ่หมาะสม อุดมสมบูรณ์ไปดว้ย
ทรพัยากรธรรมชาต ิ
 

 แม่น ้าทีช่าวสยามเรยีกกนัว่าแม่น ้านัน้หมายถงึแม่ของ
น ้า เป็นแม่น ้าที่กว้างใหญ่และยาวมาก ...เมื่อถึงฤดูน ้าหลาก
น ้าจะไหลลน้ฝัง่ทุกปี ในปีหนึ่งๆ ในบรเิวณทีร่าบจะมนี ้านอง
ถึง 5-6 เดอืน เป็นผลให้พื้นดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง 
เหมาะแก่การปลูกขา้วทัง้ชะลา้งสิง่โสโครกต่างๆ ซึง่อาจท าให้
เกดิโรคตดิต่อหมดไป...พื้นดนิทัว่ไปอุดมสมบูรณ์ แต่บรเิวณ
ที่มพีลเมอืงอยู่หนาแน่นมกัจะอยู่รมิแม่น ้าและบริเวณที่ราบ 
ในเมืองมีเมืองต่างๆ หลายเมือง สถานที่ๆ เป็นตลาดและ
หมู่บา้นมากมาย 

(สเคาเตน็, 2542, น. 259-260) 
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 ข. กรุงศรอียุธยางดงามและมัง่คัง่ เป็นศนูยก์ลางการคา้ขายในดนิแดนแถบนี้ 
ชาวต่างชาตบินัทกึว่าปราสาทราชวงัของกรุงศรอียุธยาท าดว้ยทอง พระมหากษัตรยิม์ี
เรอืส าเภาคา้ขายและเป็นผูส้ง่ขา้วไปขาย 

 

 ส่วนพระราชวังก็ก่อสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงและ
ใหญ่โตรโหฐานมาก ปราสาทราชมนเทยีรมยีอดซึง่เลื่อมระยบั
ไปด้วยทองแลดูประดุจเมอืงเลก็ๆ อกีเมอืงหนึ่งตัง้อยู่บนฝัง่
แม่น ้าซึง่เป็นทีรู่จ้กัคุน้เคยของชาวต่างชาตวิ่าเป็นเมอืงทีอุ่ดม
สมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบรโิภคหลากหลายชนิดที่มาจาก
ดนิแดนต่างๆ ไม่เคยมปีรากฏว่าพระเจ้าแผ่นดนิหรอืเจ้านาย
พระองคใ์ดในหมู่เกาะอนิดสีทัง้หมดจะมพีระนครงดงามดงัเช่น
กรุงศรอียุธยานี้เลย 

(สเคาเตน็, 2542, น. 259-260) 
 

ข้าวสารเป็นสินค้าส าคัญส่งไปขายยังประเทศข้างเคียงปีละมากๆ 
พระมหากษัตรยิ์เองเป็นพ่อค้าคนส าคญั พระองค์มเีรอืส าเภาและมทีุนรอนที่จะส่ง
สนิคา้ไปยงัอนิเดยีและจนี 

 

ค. ชาวสยามมอีาหารอุดมสมบรูณ์ สว่นใหญ่ปลกูขา้ว ท าสวนผลไม้ 
 

 ในหวัเมอืงใหญ่ๆ ชาวสยามเลี้ยงชพีด้วยการค้าขาย
หรือรับราชการ หรือท าการประมง ส่วนพวกชาวนาซึ่งมี
จ านวนมากมกัเป็นพวกหาเลีย้งชพีดว้ยการไถนาและปลูกพชื
นานาชนิด แต่ส่วนใหญ่ปลูกขา้ว ซึ่งมีปลูกกนัมากหลายใน
ประเทศนี้ บางคนหาเลีย้งชพีทางท าสวนผลไมโ้ดยเฉพาะสวน
มะพรา้วและสวนเงาะซึง่นิยมปลูกกนัมาก บางคนเลีย้งมา้ ววั 
หมู แพะ ห่าน นกยูง เป็ด ไก่ นกพริาบและสตัวอ์ื่นๆ อาหาร
ทุกชนิดจึงถูกมาก และยงัมีเหลือที่จะส่งไปขายยงัหวัเมือง
ขา้งเคยีงดว้ย 

(สเคาเตน็, 2542, น. 278) 
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 นอกจากประเทศสยามจะมคีวามอุดมสมบูรณ์และมี
อาหารอย่างล้นเหลอื... ประชาชนสามารถยงัชพีตนเองด้วย
สิง่ของและผลไมใ้นประเทศของตนเองได้... พวกเขาสามารถ
อยู่ไดอ้ย่างดยีิง่โดยไม่ตอ้งอาศยัผลติผลของประเทศอื่น 

(ฟาน ฟลตี, 2547, น. 142) 
 

 ขา้วและปลาเค็มปลาแห้งในกรุงสยามราคาถูกอย่าง
เหลอืหลาย...เพราะฉะนัน้ชนชาตนิี้ไม่ตอ้งห่วงถงึช่องทางหากนิ 
ปล่อยตวัเกยีจครา้น ทุกบา้นช่องกกึกอ้งไปดว้ยเสยีงรอ้งเพลง
และเสยีงชื่นชมโสมนสั ซึง่เราจะไม่ไดย้นิในชนชาตอิื่น 

(ตุรแปง, 2522, น. 41) 
 

ง. อาหารในชวีติประจ าวนัของชาวสยามไม่ฟุ่มเฟือย อาหารคาวมแีต่ข้าว 
ปลาและผัก ไม่นิยมบริโภคเนื้อสัตว์อื่น ส่วนอาหารหวานส่วนใหญ่เป็นผลไม้ 
เครื่องดื่มเป็นเพียงน ้าธรรมดา แต่หากเป็นงานเลี้ยงจะรับประทานอาหารอย่าง
ฟุ่มเฟือยและมสีรุาเมรยัเพิม่เตมิ 

 

 อาหารของชาวสยามไม่ ฟุ่มเฟือยและมีน้ อยสิ่ง 
ตามปกตมิขีา้ว ปลาและผกั สว่นเครื่องดื่มตามปกตนิัน้ เขาดื่ม
แต่น ้าธรรมดาอย่างเดียว แต่ในวนัหยุดชาวสยามกนิอาหาร
กนัอย่างฟุ่มเฟือยและชาวบา้นกด็ื่มสรุาอย่างเมามายดว้ย 

(สเคาเตน็, 2542, น. 276) 
 

 พวกเขาไม่ฟุ่มเฟือยในเรื่องอาหารการกิน แต่มัก
รบัประทานข้าวธรรมดาๆ ปลาแห้ง ปลาสดและปลาเคม็
กับผัก ในส่วนของน ้าจ้ิมและของหวานนั้นพวกเขา
รบัประทานปลาจ่อม (bladsjan) (กุ้ง ปู หอย และปลา ปรงุ
ด้วยพริกไทยและเกลือ) น ้าปลาพริก (fish and pepper 
sauce) ซึง่มกีลิน่เหมน็มาก แต่พวกเขาเหน็ว่าอร่อย พวกเขา
ไม่มคีวามรูเ้รื่องขนม หรอือาหารโอชะอื่นๆ เครื่องดื่มของพวก
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เขามกัเป็นน ้าธรรมดาหรอืน ้ามะพรา้ว อย่างไรกต็าม ระหว่าง
ไม่กีปี่มานี้ มพีฤตกิรรมการดื่มน ้าตาลเมาเพิม่ขึน้ในหมู่ชนทุก
ชัน้ เพราะเอาอย่างจากการที่พระเจ้าแผ่นดินเสวยน ้าจณัฑ์
มาก ครัน้ถงึเวลาเยน็ทัง้สามญัชนและชนชัน้สงูกม็กัดื่มและหา
อาหารใส่ท้อง แต่หลังอาหารค ่าพวกเขาไม่ดื่มเหล้าใดๆ 
เพราะถือว่าเป็นบาป เพราะข้าวถือว่าเป็นสิ่งศกัดิส์ ิทธิ ์แต่
ในช่วงงานเทศกาลพวกเขารบัประทานและดื่มอย่างฟุ่มเฟือย 
คนรวยจดัเลี้ยงแขกเหรื่อด้วยอาหารดีๆ แต่ขนมท่ีท าด้วย
น ้ าตาลและขนมทอดในน ้ ามันมะพร้าวนั ้นไม่ดี เลย 
นอกจากนี้ยงัมีผลไม้พื้นเมืองทุกชนิด และของหวานของ
จีน และเหล้าจากการต้มกลัน่ซึ่งแรงแต่ไม่อร่อย คนธรรมดา
สามญัเลีย้งมติรสหายดว้ยอาหารธรรมดาๆ ยาสบู หมาก และ
ผลไม ้แต่พวกเขาดื่มน ้าตาลหรอืสรุามากจนเมาแปร๋ทเีดยีว 

(ฟาน ฟลตี, 2547, น. 129-130) 
 

 ชาวสยามบริโภคอาหารน้อย และอาหารของเขาคือ
อะไรบ้าง ส ารบักบัขา้วของชาวสยามนัน้ไม่สูจ้ะฟุ่มเฟือยนัก 
ทีพ่วกเราบรโิภคอาหารกนัน้อยในฤดูรอ้นกว่าในฤดูหนาวนัน้ 
ชาวสยามยงับรโิภคอาหารน้อยกว่าพวกเราลงไปเสยีอกี เนื่อง
ด้วยมฤีดูร้อนติดต่อกนัอยู่ตลอดกาลนัน่เอง อาหารหลกัของ
เขาคือข้าวกับปลา ท้องทะเลได้ให้หอยนางรมตัวเล็กๆ มี
รสชาติดมีาก แล้วกเ็ต่าขนาดย่อมเน้ือรสด ีกุ้งทุกขนาด และ
ปลาเนื้อดอีกีเป็นอนัมาก ซึง่พวกเราไม่ทราบว่าเป็นพนัธุ์อะไร 
แม่น ้าล าคลองกอ็ุดมสมบรูณ์ไปดว้ยปลา สว่นใหญ่เป็นปลาไหล
ตวังามๆ แต่ชาวสยามไม่สูจ้ะนิยมบรโิภคปลาสดนกั 

(ลาลแูบร,์ 2548, น. 119) 
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 การกนิอยู่ง่ายเป็นคุณธรรมทีเ่กดิเพราะดนิฟ้าอากาศ 
และเนื่องจากธรรมชาติไม่ใหช้าวสยามมคีวามต้องการมาก 
จงึนับได้ว่าชาวสยามเป็นคนร ่ารวยในท่ามกลางความขดัสน 
หรอือย่างน้อยในการไม่มสีิง่ทีค่วามคดิบอกว่าเราตอ้งการ 

(ตุรแปง, 2522, น. 41) 
 

จ. น ้าพรกิเป็นอาหารส าคญัชนิดเดยีวทีร่ะบุเครื่องปรุงแต่เนื่องจากความไม่
คุน้เคยจงึใหข้อ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

 

 น ้าจิม้ของพวกเขานัน้ท ากนัอย่างง่ายๆ ใชน้ ้านิดหน่อย
กบัเครื่องเทศหวักระเทยีม หวัหอมกบัผกัลางชนิดทีม่กีลิน่ด ี
เช่น กะเพรา พวกเขาชอบบรโิภคน ้าจิม้เหลวชนิดหนึ่งคล้าย
กับมัสตาร์ด ประกอบด้วยกุ้งเคยเน่าเพราะหมักไม่ได้ที่ 
เรยีกว่า กะปี (capi) มผีูใ้ห ้มร.เซเบเร่ต์มาหลายกระปุก ซึง่ก็
ไม่มกีลิน่เหมน็จดันกั 

(ลาลแูบร,์ 2548, น. 121) 
 

 ฉ. อาหารทีใ่ชร้บัแขกเมอืงตามทีบ่นัทกึไวใ้นสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช
มใิช่อาหารไทย มอีาหารจนี อาหารแขก หรอือาหารยุโรปตามแต่เชือ้ชาตขิองผู้เป็น
แขกเมอืง ภาชนะทีใ่ชใ้ส่อาหารในงานเลีย้งตลอดจนพธิกีารเลีย้งไดด้ดัแปลงใหเ้ขา้กบั
ขนบธรรมเนียมของชาตนิัน้ๆ 
 

 มองซเิออร ์เซเบเรต็ ราชทตูฝรัง่เศสบนัทกึว่า “อาหาร
ทีร่บัประทานนัน้ได้เลีย้งอย่างยุโรป แต่นอกจากอาหารยุโรป
แล้ว ยงัมีกบัเข้าจีนมาวางบนโต๊ะกว่า 80 สิง่ ซึ่งดูเป็นของ
แปลกปลาดอย่างทีส่ดุ” 

(ประชุมพงศาวดารเล่ม 28, 2511, น. 9) 
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 ลาลแูบรบ์นัทกึว่า “กบัขา้วมากกว่า 30 ชนิด ทีป่รุงตาม
ต ารบัจนี ซึง่เขาน ามาตัง้เลีย้งพวกเราทีก่รุงสยาม (กรุงศรอียุธยา) 
นัน้ ขา้พเจา้ไม่อาจทีจ่ะบรโิภคไดส้กัอย่างเดยีว” 

(ลาลแูบร,์ 2548, น. 125) 
 

 ชาม จาน เครื่องโต๊ะอาหารที่เราได้เหน็ในพระราชวงั
ในการบรโิภคอาหารทุกครัง้ที่เราได้รบัพระราชทานเลี้ยงใน
พระบรมมหาราชวงันัน้ เราไดเ้หน็จานเงนิจ านวนมากพอใชไ้ด ้
โดยเฉพาะถาดใหญ่กลมและก้นลึก มขีอบสูงขึน้มาราวหนึ่ง
นิ้วฟุต ในถาดนี้ เขาวางโถใหญ่กลมขนาดผ่าศูนยก์ลางหนึ่ง
นิ้วฟุตครึง่ไวห้ลายใบ โถใบนี้มฝีาปิดและมเีทา้เชงิไดข้นาดกบั
ส่วนสดัของมนั ในโถเหล่านี้แลทีเ่ขาใส่ขา้วใหเ้ราบรโิภค ส่วน
จานใส่ผลไม้นัน้เป็นจานทองค า กล่าวกนัว่าเป็นจานทีจ่ดัท า
ขึน้เป็นเฉพาะพเิศษเมื่อคราวสมเดจ็พระเจ้ากรุงสยามโปรด
พระราชทานเลีย้งแก่ มร.เดอะโชมองต์และเป็นความจรงิทีว่่า
พระมหากษัตริย์พระองค์นี้มิได้เสวยพระกระยาหารในจาน
แบนเลย เพื่อถวายพระเกยีรตแิด่พระมหากษตัรยิ ์ชาวสยาม
นิยมใชภ้าชนะทรงสงูตัง้เครื่องต้นถวาย และภาชนะทีใ่ช้เป็น
ปกตใินการเสวยนัน้กเ็ป็นเครื่องกระเบือ้ง มไิดใ้ชภ้าชนะทองค า
หรอืเงนิดงัอย่างธรรมเนียมทัว่ไปทีก่ระท ากนัอยู่ในราชส านัก
ทัง้หลาย ทางภาคพืน้อาเซยีและแมท้ีก่รุงคอนสแตนตนิอเปิล 

(ลาลแูบร,์ 2548, น. 118) 
 

ภาชนะใส่อาหารที่ลาลูแบร์บรรยายข้างต้นแสดงว่าจานแบนที่ท าด้วย
เครื่องเงนิพระราชทานใหแ้ขกชาวยุโรปใชใ้หเ้หมาะแก่อาหารแบบยุโรปทีต่้องใช้มดี
ตดัเนื้อสตัว ์ 

 

 นายอบิราฮมิเบก หวัหน้าราชทูตอหิร่านจากราชส านกัพระเจา้สุไลมาน ได้
บนัทกึว่า 
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 อาหารไทยนี้...ไม่เหมือนอาหารที่เหมาะสมส าหรับ
การบรโิภคธรรมดาสามญั คนไทยนัน้ไม่รูจ้กัวธิที าอาหาร วธิี
รบัประทานอาหาร หรอืแมแ้ต่วธินีัง่โต๊ะทีถู่กตอ้ง 

(ดเิรก กุลศริสิวสัดิ,์ 2525, น. 218) 
    

 พระเจ้าแผ่นดินไทยนัน้ เมื่อตอนก าลงัเติบโตอยู่ใน
นครศรอียุธยา ได้เคยไปมาหาสู่กบักลุ่มแขกอหิร่านที่พ านัก
อยู่ในกรุง จงึนิยมชอบอาหารแขก และนานๆ ครัง้เมื่อทรงนึก
อยากขึน้มา กจ็ะเสวยพระกระยาหารแบบพวกเรา พระองคจ์งึ
ได้ทรงน าพ่อครัวคนหนึ่งมาจากประเทศอินเดีย มีหน้าที่
ท าอาหารแขกถวายพระเจ้าแผ่นดนิ ในคนืที่มกีารเลี้ยงคณะ
ราชทูตนัน้ พระเจ้ากรุงสยามมิได้เสด็จมาร่วมด้วยเพราะ
พระองคม์ไิดร้บัการฝึกฝนในมารยาทการกนิเลีย้งแบบของเรา 
หรือในการปฏิบตัิที่ถูกต้องตามหลกัสงัคม พิธีรีตองในการ
เลี้ยงวันนัน้ตกเป็นหน้าที่ของผู้ร ับใช้ซึ่งเป็นชาวอิหร่าน
ดว้ยกนั... 
 

...เมื่อพวกเราเขา้ไปในพระราชวงั กเ็หน็ว่ามหีมอนฟูกใหญ่
น้อยตัง้อยู่เรียงราย เราทัง้หมดจึงนัง่ลงและได้ดื่มน ้าจาก
คนโทตดิท่อท าดว้ยทองซึง่ไดน้ ามาจากหอ้งเกบ็ของของพระ
เจ้าแผ่นดินเอง ใส่ไว้ในถาดทองค า มีกระโถนส าหรบับ้วน
น ้าลาย ฝาปิดและคีมคู่หนึ่ง คนอื่นในคณะราชทูตได้เครื่อง
รองอาหารที่ท าด้วยเงนิ บนโต๊ะกลางมเีตาเผาไม ้ขวดน ้าอบ
และถุงฮชัชิช (กญัชา) รวมทัง้น ้าดื่มโรยกุหลาบหลายขวด 
หลงัจากพวกเราดื่มน ้าชากาแฟกนัแลว้คนใชก้น็ าอาหารมาตัง้ 
 

 มชีามถ้วยขนาดใหญ่หลายใบ ส าหรบัใส่ขนัเงนิขนาด
เลก็ซึ่งเต็มไปด้วยอาหารเช่น มนัส าปะหลงั ของหวาน ของ
ดอง ขงิดอง ขา้วบดใส่นมและน ้าตาล (ขา้วเหนียว) นมรอ้น สม้ 
ออ้ยและน ้าหวาน แทนทีจ่ะยกมาใหเ้ราทลีะชาม คนไทยยกมา
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ให้ทีละ 2-3 ชามต่อคน หลังจากนั ้นก็น ามาให้พวกเรา
รบัประทานอกี 50 กว่าถาด... 
 

 อาหารที่ใส่ชามแก้วนัน้ มจีานรองและมฝีาปิดมดิชิด 
เพราะอากาศแถวนัน้รอ้นอบอา้ว จงึเป็นประเพณีของไทยทีจ่ะ
ตัง้หม้ออาหารร้อนไว้ไกลแขกและตกัมาให้ทลีะชาม เมื่อเรา
รบัประทานกนัจนอิม่หน าส าราญและคนใชย้กอาหารออกไป
หมดแลว้ เสมยีนในคณะราชทูตจงึสวดมนตช์มบูชาพระเจา้ผูม้ ี
พระคุณทีแ่ทจ้รงิแลว้จงึภาวนาใหแ้ก่พระเจา้กรุงสยาม 

 

 ข้าราชการของพระเจ้ากรุงสยามที่ร่วมรับประทาน
อาหารกบัเรานัน่คอืเสนาบดฮีาจ ิฮาซนั อาล ียามทหารแขก
สองคน หมอ เสมียน และเลขานุการ มีคนไทยอยู่ในกลุ่ม
เหมอืนกนั แต่คนทีร่บัใชพ้วกเราทัง้หมดนัน้เป็นแขกอหิร่าน 

(วบิลู วจิติรวาทการ, 2544, น. 220) 
  

 จากบนัทึกของราชทูตอิหร่านท าให้เหน็ธรรมเนียมการกินอาหารแบบ
เปอรเ์ชยี (อหิร่าน) ทีต่้องนัง่บนเกา้อีห้รอืเบาะเตี้ยๆ มโีต๊ะเตี้ยๆ วางอาหาร และใช้
ถ้วยชามมากมายในการใส่อาหารที่จดัมาเป็นส ารบั ไม่มรีายการอาหารไทยในงาน
เลีย้งราชทูต มแีต่อาหารจนีและอาหารของชาตนิัน้ๆ ซึง่แสดงถงึความเอาใจใส่ของ
เจ้าภาพที่พยายามสรรหาอาหารตามธรรมเนียมของชาตินัน้ๆ มาเลี้ยง และแม้ว่า
คณะทูตจะระบุว่าสมเดจ็พระนารายณ์โปรดอาหารแขก มพี่อครวัเป็นแขกอนิเดยี แต่
กไ็ม่มหีลกัฐานว่าอาหารแขกแบบใดทีโ่ปรด เป็นไปไดว้่าราชส านกัไทยตัง้แต่สมยัสมเดจ็
พระนารายณ์คงจะคุน้เคยกบัอาหารแขกแลว้ 
 

 ช. ในบนัทกึต่างๆ ไม่มรีายละเอยีดพระกระยาหารของพระเจา้แผ่นดนิกรุง
ศรอียุธยาเพราะมไิดม้ธีรรมเนียมใหร้่วมโต๊ะเสวย มบีนัทกึเพยีงแค่ว่าเป็นของโอชารส 
แต่ขอ้ความดงักล่าวกลบัสะทอ้นว่าตามจารตีเดมินัน้เจา้นายเสวยเครื่องดื่มไดเ้ฉพาะ
น ้าและน ้ามะพรา้ว น ้าจณัฑเ์ป็นของต้องหา้ม แต่ต่อมาจารตีนี้เริม่เสื่อมลง ดงัปรากฏ
ในบนัทกึของฟาน ฟลตีและลาลแูบรท์ีส่อดคลอ้งกนัว่า 
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 พระองคเ์สวยพระกระยาหารอนัโอชารส ทรงดื่มแต่น ้า
บริสุทธิห์รือน ้ามะพร้าวอ่อน ส่วนน ้าจณัฑ์หรือเครื่องมนึเมา
อื่นๆ นัน้เป็นของทีต่้องหา้มอย่างกวดขนัทัง้ทางโลกและทาง
ธรรม เจา้นายหรอืขา้ราชการถ้าเสวยหรอืเสพย่อมเป็นเครื่อง
เยย้หยนัของชนทัว่ไป 

(ลาลแูบร,์ 2548, น. 261) 
 

 ซ. ความมัง่คัง่และความอุดมสมบรูณ์ดว้ยอาหารการกนิของชาวกรุงศรอียุธยา
ดังที่ชาวต่างชาติบันทึกไว้ยังปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในตอนที่ว่าด้วยภูมิสถาน
พระนครศรีอยุธยา ในหนังสอื ค าใหก้ารขุนหลวงหาวดั และ ค าใหก้ารชาวกรุงเก่า ซึง่
เป็นพงศาวดารทีแ่ปลมาจากภาษามอญและภาษาพม่า  
 

 ในตน้ฉบบั ค าใหก้ารขนุหลวงหาวดั (2547, น. 171) ตอนตน้กล่าวถงึกรุงศรี
อยุธยาว่า 
 

 พวกพาณิชยนานาประเทศทราบเหตุว่ากรุงศรอียุธยา
ผาสุกสมบูรณ์ดว้ยสนิคา้อุดมด ีพวกพาณิชยกแ็ตกตื่นกนัเขา้
มาถวายบรรณาการ ขอพระราชทานพึ่งพระบรมโพธสิมภาร
คา้ขายในพระมหานครเปนอนัมากจะนบัคณนามไิด ้

 

 หนังสอืดงักล่าว (2547, น. 190-193) ยงับนัทกึว่า ในบรเิวณเกาะเมอืงมี
ตลาดสดขายของเชา้เยน็ถงึ 61 แห่ง นอกจากตลาดผลไมแ้ลว้ยงัไดข้อ้มูลย่านทีข่าย
ขนมและรายชื่อขนมในสมยันัน้ 
 

 อนึ่งในก าแพงพระนครกรุงศรอียุธยานัน้ มตี าบลย่าน
รา้นตลาดขายของต่างๆ เปนตลาดของสดเชา้เยน็ และตลาด
รา้นช าประจ าของแหง้ทีร่า้นบา้งรวม 61 ตลาด...  
 

 ตลาดรา้นช าหงุเข้าต้มแกงขายคนจรไปมาและคนท า
ราชการและมขีองสดขายข้าวเย็นในย่านน้ีชื่อ ตลาดหน้าวงั
ตรา 1...ย่านถนนบา้นมะพรา้วมรีา้นขายมะพรา้วหา้วปอกและ
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มะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผาและเปลือกมะพร้าว ชื่อตลาดป่า
มะพรา้ว 1 
 

...ถนนย่านป่าขนม ชาวบ้านย่านนัน้ท าขนมขายและนัง่ร้าน
ขายขนมชะมดกงเกวียนสามเกลอหินฝนทอง ขนมกรุบ 
ขนมภิมถัว่ ขนมสมัปันนีและขนมแห้งต่างๆ ชื่อตลาดป่า
ขนม 1 
 

...ย่านป่าถ่านมรีา้นตลาดของสรรพผลไมส้้มกล้วยของสวนใน
และสวนนอกต่างๆ และมรี้านขายของสดเช้าเยน็ ชื่อตลาด
ป่าถ่าน 1 
 

...ถนนย่านขนมจนีมรีา้นโรงจนีท าขนมเปีย ขนมโก๋ เครื่อง
จนัอบั ขนมจีนแห้งขายเป็นรา้นช าชื่อ ตลาดขนมจนี 1 
 

...ถนนย่านในไก่เชงิสะพานประตูจนีไปถงึเชงิสะพานประตูใน
ไก่เปนตลาดใหญ่ มีตึกกว้านร้านจนีตัง้ตึกทัง้สองฟากถนน
หลวง จนีไทยนัง่รา้นขายของ สรรพสิง่ของเครื่องส าเภาเครื่อง
ทองเหลอืง ทองขาว กระเบือ้ง ถว้ยโถ ชาม... และสรรพเครื่อง
มาแต่เมอืงจนี... วางรายในรา้นขายทีท่อ้งตลาด มขีองสดขาย
เช้าเย็น สุกร เป็ด ไก่ ปลาทะเลและปลาน ้าจืดปูหอยต่างๆ 
หลายอย่างหลายพรรณ เปนตลาดใหญ่ยวดยิ่งในกรุงชื่อ
ตลาดใหญ่ท้ายพระนครอยู่ย่านในไก่ 1 
 

...ถนนย่านสามมา้ตัง้แต่เชงิสะพานในไก่ตะวนัออกไปจดถงึ
หวัมุมพระนครทีช่ื่อต าบลหวัสาระภานัน้ จีนตัง้โรงท าเครือ่ง
จนัอบัและขนมแห้งจีนต่างๆ หลายชนิดหลายอย่าง...  
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ภาพที ่3. ย่านขนมจนีและย่านในไก่ แหล่งขายขนมในเกาะเมอืงอยุธยาในอดตี 
(ดดัแปลงจากหม่อมเจา้สภุทัรดศิ ดศิกุล และคนอื่นๆ, 2551) 

 
 นอกจากนี้กย็งัมตีลาดน ้า ตลาดบกรอบกรุง รมิแม่น ้าสองฟากฝัง่มหีมู่บา้น
ราษฎรท าของต่างๆ และประกอบการค้าขายปะปนกนั เช่น บ้านหม้อปั้นหม้อเข้า
หมอ้แกงใหญ่เลก็และกระทะ เตาขนมครกขนมเบื้อง การขายสนิคา้ต่างๆ เหล่านี้
แสดงถงึความอุดมสมบรูณ์ของกรุงศรอียุธยาไดเ้ป็นอย่างด ี
 

ฌ. ความสุขสมบูรณ์และความมัง่คัง่ยงัปรากฏในความทรงจ าของชาวกรุง
ศรอียุธยาทีย่งัคงมชีวีติมาจนถงึสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้นเป็นความทรงจ าอนั
แสนหวานและขมขืน่เมื่อหวนร าลกึถงึอดตีอนัรุ่งเรอืงดงัปรากฏใน เพลงยาวเรือ่งตเีมอืง
พม่า ของกรมพระราชวงับวรมหาสุรสงิหนาท สมยัรชักาลที ่1 แห่งกรุงรตันโกสนิทร์
ดงัความว่า 

 



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

 ๏ ประกอบด้วยโภชนากระยาหาร 
ทุกถิน่ฐานบริบูรณ์หนักหนา 
อยู่เยน็เป็นสขุทุกทวิา 
เชา้ค า่อตัราทัง้ราตร ี
 ประหนึง่ว่าจะไม่มคี า่คนื 
รวยรืน่เป็นสขุเกษมศร ี
ไม่เหน็เช่นว่าจะเป็นถงึเพยีงนี้ 
มาเยนิยบัอปัรยีศ์รศีกัดิค์ลาย  

(พระบวรราชนิพนธ ์เล่ม 1, 2545, น. 25) 
 
 
5. ความหิวโหย อดอยากจากสงครามเสียกรงุฯ พ.ศ.2310:  
 วิกฤตฝังใจในประวติัศาสตรข์องชาวสยาม  

 
 หลงัเสยีกรุงศรอียุธยาใน พ.ศ.2310 ชาวสยามไดเ้ผชญิกบัความอดอยาก
อย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะความอดอยากไม่ไดม้เีฉพาะในเมอืงหลวงแต่ไดล้าม
ไปตลอดหวัเมอืงใหญ่ ปรากฏใน พระราชพงศาวดารสมยักรุงธนบุร ีฉบบัพนัจนัทนุมาศ 
(เจมิ) และบนัทกึของบาทหลวงตาชารด์ทีถู่กพม่าจบัไปเป็นเชลย พระราชพงศาวดาร
บนัทกึว่าพระยาตากไปชลบุร ีไปพบนายทองอยู่ นกเลก็ หลงัจากปราบและสัง่สอน
แลว้ไดใ้หน้ายทองอยู่ดแูลเมอืงชลบุรต่ีอไป 

  

พระราชทานเงินตราส าหรบัสงเคราะห์แก่พราหมณา
ประชาราษฎรผ์ูย้ากไรเ้ขญ็ใจซึง่ขดัสนดว้ยขา้วปลาอาหาร 
(พระราชพงศาวดารสมยักรุงธนบุร ีฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ), 

2551, น. 481)   
 

...พระราชทานเงนิตราอาหารแก่สปัเหร่อใหค้น้ซากศพ
อนัอดอยากอาหารตายนัน้เผาเสยี แล้วพระราชทานบงัสุกุล
ทานแลพระราชทานเงินตราอาหารแก่ยาจกวณิพกในเมือง
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ชลบุรเีป็นอนัมาก แลว้อุทศิกลัปนาพระราชทานกุศลใหแ้ก่หมู่
เปรตไปในปรโลกนัน้ 
(พระราชพงศาวดารสมยักรุงธนบุร ีฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ), 

2551, น. 482) 
หลงัจากขบัไล่พม่าออกจากค่ายโพสามต้นแลว้ ไดเ้สดจ็ฯ ไปทีพ่ระราชวงั

หลวงพระนครศรอียุธยา พงศาวดารบนัทกึว่าไดท้อดพระเนตรเหน็ซากศพและฝงูชน
ทีร่อดตายมรี่างกายเหมอืนซากศพจนอยากเสดจ็กลบัเมอืงจนัทบุร ี
 

 จุลศกัราช 1130 ปีชวด สมัฤทธศิก ทอดพระเนตรเหน็
อฏัฐกิเรวฬะคนทัง้ปวงอนัถงึพบิตัชิพีตายดว้ยทุพภกิขะโจระ 
โรคะ สุมกองอยู่ดุจหนึ่งภูเขา แลเห็นประชาชนซึ่งล าบาก 
อดอยากอาหารมรีปูร่างดุจหนึ่งเปรตปีศาจพงึเกลยีด ทรงพระ
สงัเวชประดุจมพีระทยัเหนื่อยหน่ายในราชสมบตัิจะเสดจ็ไป
เมอืงจนัทะบูรจงึสมณพราหมณาจารยเ์สนาบดปีระชาราษฎร
ชวนกนักราบทูลอาราธนาวงิวอน สมเดจ็พระพุทธเจ้าอยู่หวั
พระบรมหน่อพุทธางกรู... จงึเสดจ็ยบัยัง้อยู่... 
 

 จ าเดมิแต่นัน้ ดว้ยก าลงัพระกรุณาพระราชอุตสาหะใน
สตัวโลกแลพระพุทธศาสนามเิป็นอนัทีจ่ะบนัทมสรงเสวยเป็น
สุขดว้ยพระราชอริยิาบถ ดว้ยขตัยิวงศาสมณาจารย ์เสนาบดี
อาณาประชาราษฎรยาจกวณิพกคนโซอนาถาทัว่ทุกเสมา
มณฑล เกลื่อนกล่นกันมารบัพระราชทานมากกว่า 10,000 
ฝ่ายข้าราชการทหารพลเรือนไทยจีนนัน้ รับพระราชทาน
ขา้วสารเสมอคนละถงั กนิคนละ 20 วนั 
(พระราชพงศาวดารสมยักรุงธนบุร ีฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจมิ), 

2551, น. 54-55) 
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ภาพที ่4. ภาพเปรตหมู่ต่างๆ ในสมุดภาพไตรภูมสิมยัธนบุร ี
(สมุดภาพไตรภูมฉิบบักรุงศรอียุธยา-ฉบบักรุงธนบุร ีเล่ม 2, 2542) 

 

สภาพความอดอยากแบบนี้ไม่เคยปรากฏในประวตัศิาสตรส์ยามมาก่อน ทุก
ชนชัน้ลว้นไดร้บัผลกระทบจากภยัสงคราม ไร่นาทิง้รา้งเพราะขาดแรงงาน เนื่องจาก
พลเมอืงถูกฆา่ฟันและถูกกวาดต้อนไปพม่า พวกทีเ่หลอืรอดกห็ลบหนีไปอยู่ทีเ่มอืงอื่น 
พระเจา้ตากสนิจงึกูช้าตมิาได้ดว้ยความยากล าบาก ทัง้รบทัง้กูห้นี้ยมืสนิเพื่อหาเงิน
มาซือ้ขา้วสารแจกทหารและราษฎร ดงัทีพ่งศาวดารบนัทกึว่า 

 

 ...ครัง้นัน้ยงัหาผูจ้ะท านามไิด ้ อาหารกนัดาร ขา้วสาร
ส าเภาขายถงัละ 3 บาทบา้ง 1 ต าลงึบา้ง 5 บาทบา้ง ยงัทรงพระ
กรุณาดว้ยปรชีาญาณอุตสา่หเ์ลีย้งสตัวโ์ลกทัง้ปวง พระราชทาน
ชวีติใหค้งคนืไวไ้ด ้
(ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภเิษก เล่ม 3, 2542, น. 486) 

 

 ...หลงัตีค่ายบางกุ้งในปี 2311 ได้แล้วจึงเริ่มมีส าเภา
จากจนีเขา้มาคา้ขาย 
(ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภเิษก เล่ม 3, 2542, น. 490) 
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ดว้ยเหตุนี้นายสวน (มหาดเลก็) จงึไดก้ล่าวสรรเสรญิพระเจา้กรุงธนบุรไีวใ้น
โคลงยอพระเกยีรตพิระเจา้กรุงธนบุร ีว่าพระองคไ์ดเ้สดจ็มาคนืชวีติใหแ้ก่ราษฎรและ
บ ารุงพระศาสนาดว้ยการท าทานอาหารใหป้ระทงัชวีติ หากปราศจากพระองค ์ราษฎร
คงจะอดตายกนัไปหมด ซึง่ความในลกัษณะนี้ไม่เคยปรากฏในขนบของวรรณคดี
ยอพระเกยีรตเิรื่องใดมาก่อน 

 

 แมพ้ระจกัรรตัน์เจา้ จกัรพาฬ 
ไป่เสดจ็สูธ่นสถาน ทีน่ี้ 
หมู่นรากรจะลาญ ลาชพี 
เพื่อภดุาหารก้ี ก่อนส้ินสุดหา 
 พระมามอบชีพช้อน ชีพิต 
อวยโภชนทานอทิุศ   ทัว่ได ้
อเนกบรจิาคนิตย ์ สนองศาส นานา 
ธรณิศหวาดไหวไหว ้ เชดิชีช้มผล 

(วรรณกรรมสมยัธนบุร ีเล่ม 1, 2532, น. 279) 
 

 ความกลวัจากการอดอาหารเป็นปมฝังใจอย่างหนึ่งของมนุษยชาติ หาก
เปรยีบเทยีบกบัชาวยุโรปในช่วงทศวรรษ 1660 จะเหน็ความคล้ายคลงึกนั ในช่วง
เวลานัน้เกดิกาฬโรคหรอืไขด้ าระบาดครัง้ใหญ่ในยุโรป (The Great Plague) ประชากร
ลม้ตายเป็นจ านวนมาก เฉพาะทีก่รุงลอนดอนมคีนลม้ตายประมาณหนึ่งแสนคน ผลจาก
เหตุการณ์นัน้ท าใหช้าวยุโรปฝังใจเกลยีดกลวัหนูซึง่เชื่อว่าเป็นพาหะน าโรคอย่างมาก 
จนในสมยัหลงัจงึตอ้งเกดิการต์ูน MICKY MOUSE/ MIGHGTY MOUSE เพื่อลบลา้ง
ความกลวัทีฝั่งใจมาเป็นเวลานาน 
 

 ชาวสยามในสมยักรุงธนบุรแีละรตันโกสนิทรต์อนต้นกเ็ช่นกนั ความกลวั
จากความอดอยากขาดแคลนอาหารได้เปล่ียนมาเป็นการให้ความสนใจกบั
เรื่องอาหารเป็นอย่างมาก จนอาหารกลายเป็นเรื่องส าคญัท่ีจะต้องกล่าวถึง
เมื่อพรรณนาถึงความมัน่คง ความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมือง รวมถึงบารมี
ของพระมหากษตัริยใ์นวรรณคดีไทยสมยัรตันโกสินทรต์อนต้นเป็นต้นมา 
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บทคดัย่อ 

 
 การบรกิารเป็นหวัใจของหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาเนื่องจากการบรกิารจดัขึน้
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชใ้นดา้นการอ่าน การคน้ควา้และการวจิยั ประกอบดว้ย
การบรกิารพืน้ฐานและการบรกิารเฉพาะ แต่ดว้ยผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท าให้รูปแบบการบรกิารมกีารปรบัเปลี่ยนไปสู่การบรกิารในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
ทัง้นี้เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ทีส่ดุ 
อีกทัง้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคปัจจุบนัได้ คุณภาพบริการ
อเิลก็ทรอนิกสข์องหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาเป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งความแตกต่าง
และเป็นเอกลกัษณ์ คุณภาพของบรกิารเป็นการรกัษาระดบัในการใหบ้รกิารทีด่แีละมี
ประสทิธภิาพ โดยหอ้งสมุดจะตอ้งจดับรกิารใหม้คีุณภาพตามทีลู่กคา้คาดหวงั และมี
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การเข้าถึง 
ความสามารถในการยดืหยุ่น ความง่ายของระบบน าทาง ความมปีระสทิธภิาพ ความ
มัน่ใจและความน่าเชื่อถือ ความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั ความสวยงามของ
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เว็บไซต์ ซึ่งคุณภาพการบริการจะก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ ช่วย
กระตุ้นให้ผู้ใช้บริการกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์ที่ดีในระยะยาว และก่อให้เกิดความจงรกัภักดีในการใช้บริการของ
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาต่อไป 
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E-Service Quality of Academic Libraries 
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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. บทน า 
 

แนวคดิเกีย่วกบัการบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Service) ไดร้เิริม่มกีารท าวจิยั
มาตัง้แต่ ค.ศ.2000 ดว้ยผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้ และความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการเข้าถึงสนิค้าและบริการของ
องค์กรต่างๆ โดยการบริการอิเล็กทรอนิกส์เป็นการจัดเตรียมเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการลูกค้า (Saanen, Sol & Verbraeck, 1999) ซึ่งการ
บรกิารอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นบรกิารผ่านทางเวบ็พืน้ฐานดว้ยระบบอนิเทอรเ์น็ต (Reynold, 
2000) โดยระบบปฏบิตักิารเพื่อการบรกิารอเิลก็ทรอนิกสม์สีว่นช่วยสรา้งการปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างผูใ้หก้ารบรกิารและผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างด ี(Hopker & Hole, 2001) 

 

อย่างไรกต็าม Surjadjaja, Ghsh & Anthony (2013) ไดก้ล่าวถงึความแตกต่าง
ระหว่างการบรกิารแบบดัง้เดมิ (traditional services) และการบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์
รวมถึงความแตกต่างระหว่างการบริการด้วยตนเอง (self-service) กบัการบริการ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่การบรกิารแบบดัง้เดมินัน้เป็นการบรกิารทีใ่ชค้นหรอืผูป้ฏบิตัิงาน 
ใหบ้รกิารเป็นหลกั ส่วนการบรกิารทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ะใหบ้รกิารผ่านเครื่องมอืทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ICT) รวมกบัคนหรอืผูป้ฏบิตังิานหรอืการใชท้ัง้
สองอย่าง ทัง้นี้จะใช้สื่อกลางนัน่กค็ืออินเทอร์เน็ตในการให้บริการ ส่วนด้านความ
แตกต่างระหว่างการบรกิารด้วยตนเอง ผู้ใช้บรกิารจะต้องเดนิทางไปที่ศูนย์บรกิาร
เพื่อขอรบับรกิาร เช่น การฝาก-ถอนเงนิจากธนาคาร ส่วนการบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์
ผู้ใช้บริการจะมีความสะดวกสบายในการใช้บริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้
สามารถใช้บรกิารได้จากที่บ้านหรอืสถานที่ต่างๆ ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่าการบรกิาร
อเิลก็ทรอนิกสม์คีวามยดืหยุ่นมากกว่าการบรกิารดว้ยตนเอง  
 

 ปัจจุบนัหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาหลายแห่งมกีารจดับรกิารอเิลก็ทรอนิกส์
เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึบรกิารต่างๆ ของหอ้งสมุดไดอ้ย่างสะดวก เช่น การบรกิารทรพัยากร
สารสนเทศในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์การสบืคน้สารสนเทศ การสบืคน้ฐานขอ้มลูออนไลน์ 
ระบบจองการใชบ้รกิาร การน าส่งเอกสาร บรกิารขอ้มูลทนัสมยั บรกิารข่าวสารผ่าน
โทรศพัทม์อืถอื และบรกิารแบบฟอรม์ออนไลน์ เป็นต้น ทัง้นี้เพื่อเพิม่ความสะดวกใน
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การใชบ้รกิารของผู้ใช ้อย่างไรกต็ามในการเขา้ใชบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องห้องสมุด
ผูใ้ชจ้ะต้องเขา้สู่ระบบโดยมรีหสัผูใ้ช ้Username และ Password เพื่อความปลอดภยั
ในการเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ดงันัน้ การบรกิารที่มคีุณภาพควรได้รบัการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องทัง้ในด้านการพฒันาความรู้และทักษะของผู้ให้บริการ การมีเทคโนโลยี
สารสนเทศพื้นฐานที่ด ีรวมถึงการท าวจิยัทางการตลาดเพื่อทราบถึงความต้องการ
ของผูใ้ชท้ีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา และเพื่อใหก้ารบรกิารอเิลก็ทรอนิกสม์กีารใช้
งานไดอ้ย่างประสทิธภิาพ 
 
 
2. ความหมายของคณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส ์
 
 Gronroos, 1982; Lewis & Bloom (1983) ได้ให้ความหมายของคุณภาพ
บรกิารอเิลก็ทรอนิกสไ์ว้ว่าเป็นตวัชีว้ดัระดบัการใหบ้รกิารทีไ่ด้ท าการส่งมอบใหแ้ก่
ลูกคา้ซึง่ต้องสอดคลอ้งกบัความต้องการของลูกคา้ โดยจะต้องปราศจากขอ้บกพร่อง 
สามารถจ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คอื 1) คุณภาพเชงิเทคนิค (technical quality) เป็น
ผลลพัธห์รอืสิง่ทีไ่ดร้บัจากบรกิารนัน้ๆ เช่น การประเมนิคุณภาพของผลติภณัฑ ์และ 
2) คุณภาพเชิงหน้าที่ (functional quality) เป็นการประเมินกระบวนการของการ
ใหบ้รกิาร นอกจากนี้ Zineldin (1996) ยงักล่าวว่าคุณภาพการใหบ้รกิารยงัเกีย่วขอ้งกบั
ความคาดหวงัของลกูคา้หลงัจากการใชบ้รกิารนัน้ๆ ดว้ย 

 

ส่วนค าว่าการบริการอิเล็กทรอนิกส ์(electronic services หรอื e-service)
คอื บรกิารรูปแบบใหม่บนระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางดา้นธุรกจิต่างๆ มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการเขา้ถงึและใชบ้รกิาร มกีารปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างเนื้อหากบัลกูคา้ มกีระบวนการส่งเสรมิลูกคา้ จดัเป็นการสรา้งนวตักรรมความรู ้
ในการบรกิารอเิลก็ทรอนิกสร์ปูแบบใหม่ๆ (Santos, 2003) 
 

 ส าหรบัคุณภาพของบริการอิเล็กทรอนิกส ์(e-service quality) คอื การใช้
เวบ็ไซต์ในการอ านวยความสะดวกอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการซือ้ขาย
ส่งผ่านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ค าว่าประสทิธภิาพและประสทิธผิลจะถูกประเมินผ่าน
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คุณภาพบรกิารทีบ่รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยในการใหบ้รกิารของผูข้ายหรอื
ผูซ้ือ้ทางอเิลก็ทรอนิกสจ์ะค านึงถงึ 1) ความน่าเชื่อถอื (credibility) 2) การตอบสนอง
ความต้องการ (responsiveness) 3) ความเป็นส่วนตวั (privacy) และ 4) การเขา้ถึง
การใหบ้รกิาร (access) (Parasuraman, Zeithaml, & Malhotra, 2005) ซึง่เป็นปัจจยั
หลกัทีช่่วยสนับสนุนใหอ้งคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนประสบความส าเรจ็ในการใหบ้รกิาร
ทีม่คีุณภาพ 
 
 
3. รปูแบบของคณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกส ์
 
 Cotirlea (2011) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการบรกิารอเิลก็ทรอนิกสจ์ะใช้
การประเมนิคุณภาพการบรกิารจากลูกคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเป็นหลกั ซึง่ผูใ้ชบ้รกิาร
จะเป็นผูต้ดัสนิคุณภาพในดา้นคุณภาพของเป้าหมายหรอืการรบัรู้ ส าหรบัการรบัรู้
คุณภาพการบรกิารประกอบด้วย 1) มุมมองของการบรกิารทางออนไลน์ และ 2) 
มุมมองของลกูคา้ ดงัภาพที ่1 
 

 
 

ภาพที ่1. รปูแบบของคุณภาพการบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์
(Gratzer & Winiwarter, 2003) 
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จากภาพที่ 1 รูปแบบของคุณภาพบรกิารอิเล็กทรอนิกส ์ประกอบด้วย 9 
องค์ประกอบ (Gratzer & Winiwarter, 2003; Prasuraman, Zeithamal, & Malhotra, 
2005; Cotirlea, 2011) โดยจ าแนกเป็น  

 

1. มุมมองของบรษิัทผู้ให้บรกิารออนไลน์ (online company perspective) 
ม ี7 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

- ใชง้่าย (ease of use) เพื่อการปรบัปรุงการเขา้ถงึบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์
โดยการออกแบบและพฒันาการเขา้ถงึเวบ็ไซตใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารทุกระดบัสามารถเขา้ถงึได ้

- การออกแบบเว็บไซต์ (website design) เป็นเรื่องที่มีความส าคญั 
เพราะเป็นความประทบัใจแรกของผู้ใช ้การออกแบบเวบ็ไซต์ทีม่คีวามสวยงามเป็น
ปัจจยัส าคญัทีท่ าใหธุ้รกจิออนไลน์ประสบความส าเรจ็ไดด้ว้ย 

- ความน่าเชื่อถอื (reliability) ความสามารถในการใหบ้รกิารตามสญัญา
สามารถส่งสนิคา้และบรกิารไปยงัผูใ้ชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งและตรงเวลา นอกจากนี้ยงัควร
มชี่องทางในการตดิต่อ การใหข้อ้มลู และการตดิตามการสัง่ซือ้เพิม่เตมิดว้ย 

- ความพร้อมในการใช้งานของระบบ (system availability) บริการ
อเิลก็ทรอนิกสถ์ือได้ว่าเป็นกระบวนการบรกิารที่ขบัเคลื่อนด้วยขอ้มูล เพราะขอ้มูล
หรอืสารสนเทศเป็นสิง่ที่ส าคญัส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารในการเลอืกตดัสนิใจ รวมทัง้เลอืก
ซือ้และบรกิารจากองคก์ร 

- ความเป็นส่วนตวั (privacy) การบรกิารอเิลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งสามารถ
ป้องกนัขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้ได ้

- การตอบสนอง (responsiveness) คอื ความเตม็ใจทีจ่ะช่วยผูใ้ชบ้รกิาร
ไดร้บับรกิารอย่างรวดเรว็ เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการบรกิารทีท่นัเวลาและต้องการ
คน้หาขอ้มลูทีร่วดเรว็และมคีวามทนัสมยั 

- การเอาใจใส่ (empathy) คอื ความสามารถในการแลกเปลีย่นความรูส้กึ
หรอืประสบการณ์ โดยคาดการณ์สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้จากสถานการณ์ต่างๆ รวมถงึการให ้
บรกิารตามความสนใจของผูใ้ชบ้รกิารแต่ละคนเป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความเอาใจใส่
ในการบรกิาร  

 
 



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

2. มุมมองของลกูคา้ (customers perspective) ม ี2 องคป์ระกอบ ดงันี้ 
 - ประสบการณ์ (experience) เป็นกระบวนการที่ได้รบัความรูจ้ากการ

กระท าหรอืความรูส้กึ โดยประสบการณ์ของผูใ้ชบ้รกิารเริม่ตน้จากความรูส้กึในทางบวก
และถ้าหากมปัีญหาแลว้ไดร้บัการแกไ้ขทนัเวลา ระดบัการรบัรู้กจ็ะน าไปสู่ความภกัด ี
(loyalty) ของผูใ้ชบ้รกิาร 

 - ความไว้วางใจ (trust) เป็นสิง่ที่จ าเป็นส าหรบัองค์กรที่มกีารพฒันา
กจิกรรมทางออนไลน์ เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีด่แีละความไวว้างใจใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
และเมื่อผูใ้ชบ้รกิารไวว้างใจในบรกิาร กจ็ะสง่ผลใหเ้กดิความจงรกัภกัดอีย่างแน่นอน 
 
 
4. ลกัษณะของบริการอิเลก็ทรอนิกส ์
 (characteristics of e-Services) 
 
 Rust and Lemon (2001) อธิบายถึงบทบาทของบริการในไซเบอร์สเปซ
โดยกลยุทธ์ส าคญัของบริการอเิล็กทรอนิกสค์ือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งขอ้มูล
สารสนเทศระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิาร บรกิารอเิลก็ทรอนิกสช์่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
สามารถถ่ายทอดความรูส้กึและประสบการณ์ผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ตไดท้นัท ีเป็นการ
สื่อสารแบบสองทางที่องค์กรสามารถน าขอ้มูลมาใช้ปรบัปรุงพฒันาบรษิัทได้ และ
สง่เสรมิใหผู้ใ้ชม้สีว่นร่วมในการพฒันาผลติภณัฑร์่วมกนั รวมทัง้เป็นการสรา้งโอกาส
ใหม่ๆ เพิม่ช่องทางการซือ้ขายทีส่ าคญั 

 

นอกจากนี้ Van Riel, Liljander and Jurriens (2001) ได้กล่าวว่าลักษณะ
ของบรกิารอเิลก็ทรอนิกสป์ระกอบด้วย 1) การอ านวยความสะดวกด้านการบรกิาร
ไดแ้ก ่บรกิารการคน้หาขอ้มูลและมรีะบบช่วยเหลอื 2) สิง่สนบัสนุนการบรกิาร ไดแ้ก่ 
การสนทนากลุ่ม การทดสอบความรู้ การเชื่อมโยง และขอ้มูลของบรษิัท 3) บรกิาร
เสรมิ ได้แก่ ขอ้มูลทนัสมยั มรีะบบการดาวน์โหลด ขอ้แนะน าต่างๆ และ 4) การมี
ปฏสิมัพนัธ์กบัผู้ใช้ ได้แก่ การออกแบบเวบ็ไซต์ที่ใช้ง่าย สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลได้
รวดเรว็ และการเขา้ถงึสารสนเทศไดอ้ย่างอสิระ เป็นตน้ 



วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 39 
 

Boyer, Hallowell and Roth (2001) กล่าวว่า ลกัษณะของบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์
เป็นการสร้างโอกาสให้แก่องค์กรธุรกจิที่จะน าเสนอรูปแบบการบริการและพฒันา
บรกิารใหม่ๆ ประกอบดว้ย 1) ผูใ้หบ้รกิารมกีารเตรยีมบรกิารผ่านระบบอนิเทอรเ์น็ต 
มทีางเลอืกของช่องทางการจดัส่งสนิคา้และบรกิารเพื่อสรา้งการแขง่ขนัทางธุรกจิและ 
2) บรกิารใหม่ๆ ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกจิทัง้ในด้านการเขา้ถึง ด้านความแตกต่าง 
ทางภูมศิาสตรแ์ละการมผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย 
 

 กล่าวโดยสรุป ลกัษณะของบรกิารอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นช่องทางส าคญัในการ
สื่อสารระหว่างผูใ้หบ้รกิารกบัผูใ้ชบ้รกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็ นอกจากช่องทางนี้จะ
เป็นสถานที่เสมอืนในการซื้อขายและให้บรกิารแลว้ ยงัเป็นช่องทางในการถ่ายทอด
ความรู้สกึที่มต่ีอผลติภณัฑข์ององค์กรได้ โดยผู้ให้บรกิารสามารถน าขอ้มูลดา้นทีด่ี
และดา้นทีไ่ม่ดมีาใชใ้นการวางแผนพฒันาผลติภณัฑห์รอืบรกิารต่อไป 
 
 
5. คณุภาพบริการของห้องสมดุ 
 
 Einasto (2014) กล่าวถงึแนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพบรกิารของหอ้งสมุดว่ามี
พืน้ฐานจากการวจิยัทางการตลาดซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ ส าหรบัคุณภาพการ
บรกิารของหอ้งสมุดแบ่งออกเป็น 1) คุณภาพดา้นระบบ (functional quality) และ 2) 
คุณภาพด้านเทคนิค (technical quality) ด้านคุณภาพทางเทคนิค หมายถึง การที่
ลกูคา้ไดร้บัผลลพัธ ์(outcome) ของการใชบ้รกิาร แต่หากมองถงึมุมมองในบรบิทของ
หอ้งสมุดนัน้คุณภาพดา้นเทคนิคจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัเรื่องทีเ่ป็นรูปธรรม เช่น เรื่อง
ตวัอาคาร เรื่องการตกแต่ง เรื่องทรพัยากรสารสนเทศทีม่ใีหบ้รกิารในหอ้งสมุด เป็นต้น 
ส่วนคุณภาพด้านระบบ หมายถึง การที่ผู้ใช้บรกิารมทีศันคติและความพงึพอใจทีม่ี
ต่อการบรกิาร ซึง่ปัจจยัทัว่ๆ ไปทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพดา้นระบบของหอ้งสมุด กค็อื 
สมรรถนะของบรรณารกัษ์ ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร รวมถงึความสะดวกในการ
เขา้ถงึทรพัยากร นอกจากนี้ Zeithaml, Parasuraman and Berry (1990) ยงักล่าวถงึ 
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5 gaps model หรือช่องว่าง 5 ประการที่ส่งผลให้คุณภาพบริการของห้องสมุดไม่
ประสบความส าเรจ็ ดงันี้ 
 

 
 

ภาพที ่2. Gap Model of Service Quality 
(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990) 

 

1. ช่องว่างระหว่างความคาดหวงัของผูใ้ชก้บัระบบคุณภาพบรกิารทีก่ าหนด
โดยการจดัการของผูใ้หบ้รกิาร ส าหรบัช่องว่างของคุณภาพอาจมอียู่เพราะการศกึษา
ถึงความคาดหวงัของผู้ใช้บริการไม่เพียงพอ จึงท าให้ไม่ทราบถึงความต้องการที่
แทจ้รงิของผูใ้ช ้ดงันัน้ปัจจยัทีม่ผีลต่อช่องว่างคอื การขาดการศกึษาถงึความตอ้งการ
และความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึผูใ้หบ้รกิารมจี านวนน้อยเกนิไป  

 

2. ช่องว่างระหว่างการแปลการรบัรู้กบัการก าหนดคุณภาพบรกิารทีเ่ฉพาะ 
เจาะจง ส าหรบัช่องว่างนี้มสีาเหตุจากขอ้เกณฑม์าตรฐานของคุณภาพการบรกิาร และ
ความแตกต่างระหว่างการรบัรู้ของผู้ให้บรกิารที่มต่ีอความคาดหวงัของผู้ใชบ้รกิาร 
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ปัจจยัทีม่ผีลต่อช่องว่างคอื การใหค้วามส าคญัของผูบ้รหิาร การก าหนดเป้าหมายที่
สมัพนัธก์บัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร และขอ้จ ากดัดา้นเทคโนโลย ี

 

3. ช่องว่างระหว่างขอ้ก าหนดของคุณภาพการใหบ้รกิารกบัคุณภาพบริการ
ทีไ่ดร้บั ตวัอย่างเช่น ผูใ้หบ้รกิารไม่สามารถใหบ้รกิารสารสนเทศแก่ผูใ้ชภ้ายในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดได้ ปัจจัยที่มีผลต่อช่องว่างนี้คือปัญหาการท างานเป็นทีม การ
ก าหนดหน้าทีข่องบุคลากรที่ไม่ชดัเจน การขาดทกัษะ ระบบการจดัการทีไ่ม่มคีวาม
ยดืหยุ่น 

 

4. ช่องว่างระหว่างการจดัส่งบรกิารกบัการสื่อสารภายนอกไปยงัผูใ้ชบ้รกิาร 
ซึ่งการจดัส่งบรกิารยงัไม่เป็นไปตามคุณภาพการบรกิารที่ก าหนด ปัจจยัที่มผีลต่อ
ช่องว่างคอื การสือ่สารแบบแนวนอน ท าใหข้าดการสือ่สารระหว่างสมาชกิ และการให้
ค าสญัญาแก่ผูใ้ชบ้รกิารมากเกนิไป 

 

5. ช่องว่างระหว่างการบริการที่คาดหวงักบัการรบัรู้คุณภาพการบริการ 
เป็นสิง่ทีเ่กดิจากผูใ้ชไ้ดร้บัรูถ้งึคุณภาพการบรกิารทีไ่ม่เป็นไปตามความคาดหวงั 
 

 จากรูปแบบดงักล่าวข้างต้น การวิจยัของห้องสมุดควรเพิ่มเติมช่องว่าง
ระหว่างความต้องการสารสนเทศของผูใ้ชก้บัความพรอ้มดา้นงบประมาณของหอ้งสมุด 
ช่องว่างนี้เป็นพื้นฐานส าคญัในการพฒันาทรพัยากรอิเล็กทรอนิกส์ และคุณภาพ
บรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่หอ้งสมุดจะตอ้งระบุถงึช่องว่างระหว่างระดบัการรบัรูบ้รกิาร
กบัความคาดหวงัของผูใ้ช ้(Nitecki, 1996; Lincoln, 2002; Hernon and Calvert, 2005) 
 
 
6. คณุภาพบริการอิเลก็ทรอนิกสข์องห้องสมดุสถาบนัอดุมศึกษา 
 

บริการอิเล็กทรอนิกส์เป็นการบริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกสท์ี่ใช้
อนิเทอรเ์น็ตส่งบรกิารไปสู่ผูใ้ชซ้ึง่มคีวามสมัพนัธก์บัระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บรกิารอเิลก็ทรอนิกสจ์งึมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั 1) บรกิารที่สามารถเขา้ถึงด้วยระบบ
อเิลก็ทรอนิกส ์และ 2) บรกิารทีใ่ชง้านผ่านอนิเทอรเ์น็ต (Whitman & Woszczynski, 
2004) ส าหรบับรกิารอเิลก็ทรอทรอนิกสข์องห้องสมุดจะช่วยใหผู้้ใชม้กีารใช้บรกิาร
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มากขึน้ สรา้งโอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากรสารสนเทศผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต (Norfolk 
Public Library, 2014) ทัง้นี้คุณภาพบรกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องหอ้งสมุดมคีวามเกีย่วขอ้ง
กบัวธิกีารทางเทคโนโลยแีละวธิกีารทางการตลาด ดงันี้ 

 

1. วธิกีารทางเทคโนโลย ีเป็นการบรกิารอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่เีทคโนโลยเีป็น
พืน้ฐาน ซึง่ตอ้งมคีุณภาพเป็นไปตามขอ้ก าหนดหรอืนโยบายขององคก์ร (Szymanski 
and Hise, 2000; Ojasalo, 2010) และสอดคล้องกับมิติการรับรู้เรื่องการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Dimensions of perceived electronic service) (Yoo & Donthu, 
2001; Parasuraman, Zeithamal& Malhotra, 2005) โดยมขีอ้ก าหนด ดงันี้ 

 - ความน่าเชื่อถือ (reliability) เกี่ยวขอ้งกบัการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
ของการใหบ้รกิารผ่านเวบ็ไซต์และการใหบ้รกิารตามค าสญัญาทีใ่หไ้ว้แก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
เช่น การมทีรพัยากรสารสนเทศที่เพยีงพอกบัความต้องการ การจดัส่งได้ทนัเวลา 
การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัทรพัยากรและบรกิารไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 - การตอบสนอง (responsiveness) เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการให้
ความช่วยเหลอืแก่ผูใ้ชบ้รกิาร การแกปั้ญหา การตอบค าถามไดอ้ย่างรวดเรว็ เช่น มี
การใชเ้ทคโนโลยใีนการใหบ้รกิารและการตอบค าถามแก่ผูใ้ช ้และตอบค าถามกลบัได้
ทนัท ี

 - การเขา้ถงึ (access) ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึเวบ็ไซต์ของหอ้งสมุดไดอ้ย่าง
รวดเรว็ ปราศจากอุปสรรค และไดข้อ้มลูทีต่รงตามความตอ้งการ รวมถงึมกีารปรบัปรุง
ขอ้มลูอยู่เสมอ 

 - ความยดืหยุ่น (flexibility) หอ้งสมุดมชี่องทางการจดัส่งและการใชบ้รกิาร
ได้อย่างสะดวก เช่น สามารถค้นหาทรพัยากรสารสนเทศผ่านเวบ็ไซต์ สามารถยมื
และคนืทรพัยากรผ่านทางออนไลน์ได ้สามารถจ่ายค่าปรบัผ่านระบบออนไลน์ เป็นตน้ 

 - ความง่ายของระบบน าทาง (ease of navigation) เวบ็ไซต์บรกิาร
อเิลก็ทรอนิกสข์องหอ้งสมุดจะตอ้งมรีะบบช่วยผูใ้ชบ้รกิารในการคน้หาขอ้มูลทีต่อ้งการ
ไดอ้ย่างง่าย ไม่เกดิความสบัสนและมกีารบอกจุดเชื่อมโยงต่างๆ บนเวบ็ไซต ์ 

 - ความมปีระสทิธภิาพ (efficiency) ประเมนิไดจ้ากสถติกิารเขา้ชมเวบ็ไซต์
บรกิารของผู้ใช ้เช่น เสน้ทางการเขา้ชมเวบ็ไซต์ ที่จะทราบว่าผู้ใชบ้รกิารแต่ละราย
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เขา้มาท าอะไรบนเวบ็ไซต ์หอ้งสมุดสามารถน าขอ้มลูดงักล่าวมาวเิคราะหถ์งึพฤตกิรรม
การใชเ้วบ็ไซตแ์ละเป็นแนวทางในการปรบัปรุงหอ้งสมุดต่อไป 

 - ความมัน่ใจและน่าเชื่อถือ (assurance/trust) เกี่ยวข้องกับความรู้สึก
เชื่อมัน่ของผู้ใช้บริการในการติดต่อบริการและเป็นการสร้างชื่อเสยีงของห้องสมุด 
รวมถงึการสรา้งความมัน่ใจเกีย่วกบัตวับรกิารอเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ย่างถูกตอ้ง 

 - ความปลอดภยัและความเป็นส่วนตวั (security/privacy) คอืการทีผู่้ใช้ 
บรกิารมคีวามไวใ้จว่าขอ้มลูทีอ่ยู่ในระบบมคีวามเป็นสว่นตวั และมรีะบบป้องกนัขอ้มูล
สว่นบุคคลทีด่ ี

 - ความสวยงามของเว็บไซต์ (site aesthetics) เป็นประเด็นส าคัญ
เนื่องจากเป็นการแสดงถงึภาพลกัษณ์ทีด่ขีองหอ้งสมุด โดยการแสดงผลและรูปแบบ
ของเวบ็ไซตบ์รกิารควรมมีลัตมิเีดยีและกราฟิกทีด่งึดดูใหเ้กดิการใชง้านจรงิ 

 

2. วธิกีารทางการตลาด เนื่องจากบรกิารอเิลก็ทรอนิกสใ์ชว้ธิกีารทางเทคโนโลยี
เป็นพื้นฐาน (IFLA, 2006) วิธีการทางการตลาดจะช่วยในการวางแผนการบริการ
อเิลก็ทรอนิกส ์การก าหนดกจิกรรมส่งเสรมิการใช ้และการปรบัปรุงคุณภาพบริการ 
นอกจากนี้ยงัท าใหเ้กดิการแลกเปลีย่นสนิคา้และบรกิารเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม กรณีทีผู่ใ้ชม้กีารประเมนิคุณภาพบรกิารจรงิจะท าใหท้ราบ
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร เมื่อความพงึพอใจมากกว่าหรอืเท่ากบัความพงึพอใจที่
คาดหวงักจ็ะส่งผลใหผู้ใ้ชพ้งึพอใจในบรกิารและจงรกัภกัดต่ีอการใชบ้รกิารในโอกาส
ต่อไป (Parasuraman, Zeithamal & Malhotra, 2005) ดงัภาพที ่3 
 

 
 

ภาพที ่3. คุณภาพการบรกิารและความพงึพอใจ 
(Parasuraman, Zeithamal & Malhotra, 2005) 
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7. แนวทางบริการอิเลก็ทรอนิกสข์องห้องสมดุสถาบนัอดุมศึกษา 
 
 นอกจากหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาจะประเมนิคุณภาพบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์
แล้ว ยงัต้องค านึงถึงเรื่องของนโยบายที่ชดัเจนทัง้ในด้านโครงสร้างการบรหิารงาน 
งบประมาณ แนวทางการบรกิาร และการเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรใหม้คีวามรู้
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่บรรณารกัษ์ตอ้งมสีมรรถนะดา้นทกัษะ
การใช้คอมพวิเตอร์และทกัษะในการสื่อสาร ดงันัน้ห้องสมุดควรสนับสนุนให้มีการ
ฝึกอบรมบุคลากร IFLA (2006) ไดร้ะบุเกีย่วกบัสมรรถนะของบรรณารกัษ์ผูใ้หบ้รกิาร
อเิลก็ทรอนิกส ์ประกอบดว้ย ความสามารถในการท างานไดห้ลากหลาย (multi-tasking) 
ทกัษะการสือ่สารโดยเฉพาะการเขยีน ทกัษะดา้นการสบืคน้ฐานขอ้มลู ทกัษะดา้นการ
วจิยั ทกัษะดา้นเทคโนโลยแีละความรูด้า้นทรพัยากรสารสนเทศ ในส่วนของการวางแผน 
การพฒันาและปรบัปรุงดา้นเทคโนโลยเีป็นสิง่ส าคญัอกีประการหนึ่งทีห่อ้งสมุดควรให้
ความสนใจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลต่อ
งบประมาณทีม่จี ากดั การออกแบบการบรกิารอเิลก็ทรอนิกสค์วรส่งเสรมิการเข้าถึง
ทรพัยากรที่ประเภทของห้องสมุดสามารถรองรบัผู้ใช้ทุกระดบั ปราศจากอุปสรรค
ดา้นภาษา มเีครื่องมอืฮารต์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และระบบอนิเทอรเ์น็ตทีท่นัสมยั ประเดน็
ส าคญัอกีประการกค็อื หอ้งสมุดจะต้องใหค้วามส าคญัแก่ประเดน็ดา้นกฎหมาย เช่น 
นโยบายสารสนเทศระดบัชาติ ด้านลขิสทิธิ ์และขอ้ตกลงการใหอ้นุญาต (licensing) 
นอกจากนี้การจดับรกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องหอ้งสมุดใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้จะต้อง 
ท าการประชาสมัพนัธ ์โดยจะตอ้งเริม่จากการก าหนดกลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจน มกีารสรา้ง 
เอกลกัษณ์ (identity) ดา้นบรกิาร มกีารเชื่อมโยงไปยงัหอ้งสมุดหรอืสถาบนัอุดมศกึษา
อื่นๆ รวมถึงการติดต่อกบัสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อประชาสมัพนัธ์ และท้ายที่สุดของ
การจดับรกิารหอ้งสมุดควรประเมนิคุณภาพการบรกิารจากผูใ้ชแ้ละศกึษาสถติกิารใช้
บริการ (IFLA, 2006) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข ทัง้นี้ เพื่อน าไปสู่
บรกิารอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ปีระสทิธภิาพในอนาคต  
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8. สรปุ 
 
 บรกิารอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นบรกิารทนัสมยัทีห่อ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาทุกแห่ง
ให้ความส าคญั เน่ืองเป็นช่องทางให้ผู้ใช้เขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศและบรกิารได้
อย่างสะดวกรวดเรว็  อย่างไรกต็ามเพื่อให้การบรกิารอเิลก็ทรอนิกสม์คีุณภาพนัน้ 
หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศกึษาจะตอ้งมกีารจดัเตรยีมทัง้ในดา้นเครื่องมอื อุปกรณ์ ระบบ
อนิเทอรเ์น็ต รวมถงึบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มในด้านการบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์และมี
การส ารวจตลาดการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างช่องว่าง (gap) ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของการบริการ การท าวิจยัประเมินความพึงพอใจเพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการของผู้ใช้ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทัง้มีการก าหนดเป้าหมายของ
คุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยห้องสมุดอาจมีการก าหนดความพึงพอใจที่
มากกว่าหรือเท่ากบัความพึงพอใจที่คาดหวงัเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อการใช้
บรกิารหอ้งสมุดในอนาคต 
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จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค:์ 
ศึกษาเปรียบเทียบในด้านเน้ือหา 

 
 

นิพทัธ ์แยม้เดช 
 
 
บทคดัย่อ 

 
 บทความนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาเปรยีบเทยีบเนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหม 
และจารกึปราสาทพระขรรค ์ซึ่งเป็นจารกึหลกัส าคญัในรชักาลพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 
แห่งอาณาจกัรกมัพชูา ผลการศกึษาพบว่า จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาท
พระขรรคม์กีารสรา้งเนื้อหาทัง้ลกัษณะร่วมทีเ่หมอืนกนัและลกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่าง
กนั ลกัษณะร่วมของเนื้อหาจารกึทัง้สองหลกัมรีายละเอยีดเหมอืนกนัในช่วงตอนต้น 
ตัง้แต่โศลกแรกถึงโศลกที่ 18 ซึ่งเป็นเน้ือหาบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามคติความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนาและเนื้อหาทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ซึง่บนัทกึ
สายตระกูลของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ส่วนเนื้อหาจารกึตัง้แต่โศลกที ่19 เป็นต้นไป มี
ความแตกต่างอย่างชดัเจน ยกเวน้สิง่ของที่อุทศิถวายแก่เทวรูปบางรายการปรากฏ
ชื่อตรงกนัแต่ต่างกนัทีป่รมิาณ และล าดบับทและเนื้อหาทีป่รากฏตรงกนัในสว่นทีเ่ป็น
บทลงทา้ย แสดงสารของกษตัรยิ ์ส่วนเนื้อหาทีม่คีวามแตกต่างจะเหน็ไดจ้ากเน้ือหา
ในส่วนทีเ่ป็นบทสดุดวีรีกรรมพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 การสรา้งศาสนสถาน รายการสิง่ของ
บางส่วนทีถ่วายภายในปราสาท การกล่าวถงึชื่อเฉพาะ และเนื้อหาในส่วนบทลงทา้ย 
ซึง่แสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัผูแ้ต่ง ผลการศกึษาโดยการเปรยีบเทยีบเนื้อหาจารกึทัง้
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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 
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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. บทน า 
 
 จารกึเป็นแหล่งขอ้มลูส าคญัทีส่ะทอ้นค่านิยม ความเชื่อ และอุดมการณ์ของ
สงัคมมนุษยใ์นอดตี ดงัที ่ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ณ นคร (2549, น. 88) ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นจารกึกล่าวว่า “ศลิาจารกึจดัเป็นเอกสารอา้งองิอนัดบัหนึง่ ต านานจดัเป็นเอกสาร 
อ้างองิอนัดบัสอง เพราะศลิาจารกึมกัจะกล่าวถึงเหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้นในสมยันัน้และ
ไม่ไดค้ดัลอกผดิพลาดตกหล่นต่อๆ กนั” ทีน่่าสนใจคอื การบนัทกึเนื้อหาจารกึลงบน
วตัถุประเภทต่างๆ มกัประกาศเจตนารมณ์ของผูแ้ต่งไวช้ดัเจน ตวัอย่างการสดุดี
พระเกยีรตขิองกษตัรยิห์รอืยกย่องผูน้ าดงัทีเ่รยีกว่า บทประศสัต ิ(Praśasti) (Monier-
Williams,,1960, p. 695) ผู้แต่งจารึกจะตัง้ใจแต่งเนื้อหาให้ประณีตงดงาม มีอลงัการ
ลกึซึง้เนื้อหาของจารกึในลกัษณะดงักล่าวพบเป็นจ านวนมากในประเทศกมัพชูา 
 

 จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคเ์ป็นจารกึหลกัส าคญัใน
อาณาจกัรกมัพชูา เนื้อหาจารกึทัง้สองหลกัใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัพระเจา้ชยัวรมนัที ่
7 ในดา้นความเป็นวรีบุรุษและพระราชาทีย่ดึมัน่ในคตธิรรมทางพระพุทธศาสนาอย่าง
สงูสดุ นอกจากนี้ จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคย์งัมลีลีาการแต่ง
เป็นบทประศสัตพิระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีม่เีนื้อหาเป็นสดัสว่น ดงัที ่Thomas S. Maxwell 
(2007, p. 12-30) ศกึษาจารกึปราสาทพระขรรค ์ไดแ้บ่งเนื้อหาจารกึปราสาทพระขรรค์
ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นพระราช
ประวตัพิระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ไดแ้ก่ โศลกที ่6-18 ซึง่แบ่งเนื้อหาในสว่นนี้ออกเป็นเชือ้สาย 
พระราชบดิาของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ตัง้แต่โศลกที ่13-18 กบัส่วนทีส่อง เนื้อหาบท
ประศสัต ิตัง้แต่โศลกที ่19-31 เนื้อหาเน้นทีค่วามยิง่ใหญ่ของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7  
 

 โครงสร้างเนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์มี
รายละเอยีดที่เหมอืนกนัและแตกต่างกนั ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภทัรดศิ ดศิกุล 
(2509, น. 52) เรียบเรียงบทความเรื่อง “ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์ของพระเจ้า
ชยัวรมนัที ่7” จากใจความส าคญัของบทความ La stèle de Prah Khan d' Ankor ของ
ยอร์ช เซเดส์ (George Cœdès) ความตอนหนึ่งกล่าวว่าจารึกปราสาทพระขรรค์มี
เนื้อหาบางส่วนคลา้ยกนักบัจารกึปราสาทตาพรหมและมรีายละเอยีดบางส่วนต่างกนั
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ดว้ย ดงัทีว่่า “จารกึ 18 บทแรกคลา้ยกบัจารกึทีป่ราสาทตาพรหม คอืบทที ่1-3 สรรเสรญิ
พระรตันตรยั บทที ่4 สรรเสรญิพระโพธสิตัวโ์ลเกศวร และบทที ่5 สรรเสรญินางปรชัญา
ปารมติา บทที ่6-18 กล่าวถงึราชสกุลวงศข์องพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ซึง่มผีดิเพี้ยนไป
จากศลิาจารกึปราสาทตาพรหมแต่เพยีงเลก็น้อย ตัง้แต่บทที ่19-31 กเ็ป็นค าสรรเสรญิ
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ซึง่ผดิแผกไปจากจารกึปราสาทตาพรหมบา้ง” 
 

 เนื้อหาทีเ่หมอืนกนัระหว่างจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์
นัน้ นิพทัธ ์แยม้เดช (2558, น. 465-466) ศกึษาจารกึปราสาทตาพรหมอย่างละเอยีด 
โดยวเิคราะหอ์ลงัการในจารกึปราสาทตาพรหม ผลการศกึษาส่วนหนึ่งชีใ้หเ้หน็ความ
เหมอืนกนัของเนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์ นอกจาก
เนื้อหาช่วงตอนต้นเรื่องจะปรากฏรายละเอยีดพอ้งกนัแลว้ เนื้อหาในสว่นทีเ่ป็นรายการ
สิง่ของถวายแก่เทวรูปและรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเคลื่อนไหวภายในศาสนสถาน
มีเนื้อหาบางส่วนในจารึกทัง้สองหลักที่ตรงกันและใกล้เคียงกัน  นอกจากนี้ผล
การศกึษายงัพบว่าอลงัการในจารกึปราสาทตาพรหมเป็นกลวธิกีารสรา้งเนื้อหาจารกึที่
สง่อทิธพิลต่อการเขยีนจารกึปราสาทพระขรรคด์ว้ย ขอ้สรุปดงักล่าวพจิารณาจารกึทัง้
สองหลักซึ่งอยู่ร่วมยุคสมัยเดียวกันและมีอลังการที่สอดคล้องกัน แต่ในงานศึกษา
ดงักล่าวเป็นแต่ตัง้ขอ้สงัเกตเนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์
ทีเ่หมอืนกนัเท่านัน้ ยงัไม่ไดข้ยายผลศกึษาเปรยีบเทยีบเนื้อหาจารกึทัง้สองหลกัใหเ้หน็
รายละเอยีดอย่างชดัเจน 
 

 รายละเอยีดเนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค ์ดงัที่
นกัวชิาการตัง้ขอ้สงัเกตถงึความเหมอืนและความแตกต่างดงักล่าว หากศกึษาเปรยีบเทยีบ
เนื้อหาจารกึทัง้สองหลกัอย่างละเอยีด จะท าใหส้ามารถจ าแนกรายละเอยีดเนื้อหาใน
จารกึทัง้สองหลกัไดช้ดัเจน เหน็ลกัษณะเฉพาะของเนื้อหาในจารกึทัง้สองหลกั รวมทัง้
เขา้ใจวตัถุประสงคข์องการเขยีนจารกึทัง้สองหลกัไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
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2. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
 บทความนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาเปรยีบเทยีบเนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหม
และจารกึปราสาทพระขรรค ์โดยจะชีใ้หเ้หน็ว่าเนื้อหาของจารกึทัง้สองหลกัมลีกัษณะ 
ร่วมและลกัษณะทีแ่ตกต่างอย่างไรและการศกึษาเปรยีบเทยีบเนื้อหาของจารกึแสดง
ใหเ้หน็ถงึความเป็นตน้แบบของจารกึหลกัหนึ่งทีส่่งอทิธพิลมายงัจารกึอกีหลกัหนึ่งได้
อย่างไร 
 
 
3. สมมติฐานของการศึกษา 
 
 เน้ือหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์มรีายละเอยีดที่
สอดคลอ้งกนัและรายละเอยีดบางประการทีผู่แ้ต่งเน้นเนื้อหาใหแ้ตกต่างกนั เมื่อพจิารณา
ช่วงเวลาการแต่งจารกึ โครงสรา้งเนื้อหา รายละเอยีดของเนื้อหา และการสรา้งสรรค์
อลงัการในจารกึ จารกึปราสาทตาพรหมซึง่แต่งขึน้ก่อนอาจเป็นต้นแบบของการแต่ง
จารกึปราสาทพระขรรคใ์นเวลาต่อมา 
 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ผูศ้กึษาใชฉ้บบัแปลจารกึปราสาทตาพรหมเป็นภาษาไทยจากวทิยานิพนธ์
เรื่อง “การศกึษาอลงัการในจารกึปราสาทตาพรหมของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7” ของภาควชิา
ภาษาตะวนัออก คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร ส่วนฉบบัแปลจารกึปราสาท
พระขรรคเ์ป็นภาษาไทย ผูว้จิยัใชฉ้บบัแปลของจริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา ตพีมิพบ์ทความ 
จารกึปราสาทพระขรรคใ์นนิตยสารไทย-ภารตะ เมื่อ พ.ศ.2531 
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5. รายละเอียดเบื้องต้นของจารึกปราสาทตาพรหมและจารึก
ปราสาทพระขรรค ์

 
 จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคส์รา้งขึน้ในช่วงทีพ่ระเจา้
ชยัวรมนัที ่7 เป็นกษตัรยิป์กครองอาณาจกัรกมัพชูา หลงัจากทีพ่ระองคท์รงมชียัชนะ
เหนือกองทพัจามแลว้ พระราชภารกจิของพระองคเ์มื่อขึน้ครองราชยก์ค็อืการพฒันา
ประเทศจนเจรญิรุ่งเรอืงสูงสุด (อุไรศร ีวรศะรนิ, 2545, น. 89) พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 
ทรงสถาปนาปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรคเ์พื่อเป็นพืน้ทีป่ระกอบกจิกรรม
ทางศาสนาและสรา้งจารกึประดษิฐานไวภ้ายในปราสาทดว้ย จะเหน็ไดจ้ากภูมหิลงั
ของจารึกปราสาทตาพรหมที่สร้างขึน้เมื่อมกีารสถาปนาปราสาทตาพรหมในปี  
มหาศกัราช 1108 หรอืพุทธศกัราช 1729 โดยพระบรมราชโองการของพระเจา้ชยัวรมนั
ที ่7 ใหเ้ป็นราชวหิารแหง่พระราชมารดา (C d s, 1906, p. 75) ภายในปราสาทตาพรหม
เป็นที่ตัง้พระรูปของพระนางศรชียัราชจูฑามณีในรูปลกัษณ์ของพระนางปรชัญา
ปารมติา ซึง่เป็นเทวแีห่งปัญญา (Kapur & Sahai, 2007, p. 29)  
 

 การก่อสรา้งปราสาทตาพรหมบ่งชีว้่าพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทรงอุทศิบุญกุศล
ทีท่รงสัง่สมถวายแด่พระราชมารดาของพระองค ์(Freeman & Jacques, 2009, p. 136) 
ส่วนจารกึปราสาทพระขรรค์สร้างขึน้ช่วงหลงัทีม่กีารก่อสร้างปราสาทตาพรหมแลว้ 
คอื ราวปีมหาศกัราช 1113 หรอืพุทธศกัราช 1734 (C d s, 1941, p. 288) พระเจ้า
ชยัวรมนัที ่7 ทรงสรา้งปราสาทพระขรรคเ์พื่ออุทศิใหแ้ก่พระเจา้ศรธีรณีนทรวรมนัที ่2 
ผูเ้ป็นพระราชบดิา (สุภรณ์ อศัวสนัโสภณ, 2513, น. 166) ภายในปราสาทพระขรรค์
เป็นที่ประดษิฐานรูปประติมากรรมพระเจ้าศรธีรณีนทรวรมนัที่ 2 ในรูปลกัษณ์ของ
พระโพธสิตัวอ์วโลกเิตศวร (Jacques, 1999, p. 138) ซึง่นิยมเรยีกกนัในแหลมอนิโดจนี
ว่าพระโพธสิตัวโ์ลเกศวร อนัเป็นสญัลกัษณ์แห่งความเมตตากรุณา (หม่อมเจา้สภุทัรดศิ 
ดศิกุล, 2539, น. 12) 
 

 การสรา้งรปูเคารพพระนางศรชียัราชจฑูามณีและพระเจา้ศรธีรณีนทรวรมนัที ่2 
ภายในปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรค์ด าเนินตามคตินิยมความเชื่อทาง
พระพุทธศาสนานิกายมหายาน ดงันัน้ จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์
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จึงเป็นจารึกที่คู่กนัสอดคล้องกบัปราสาททัง้สองหลงั ซึ่งเป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิท์าง
ศาสนาและเป็นสญัลกัษณ์แทนพระราชบดิาและพระราชมารดาของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 
ด้วยเหตุนี้เนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์จึงบันทึก
รายละเอยีดความเคลื่อนไหวของการก่อสรา้งปราสาท การแสดงความจงรกัภกัดขีอง
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีม่ต่ีอพระราชบดิาและพระราชมารดา อกีทัง้สะทอ้นคตคิวามเชื่อ
ทางพระพุทธศาสนาอย่างละเอยีด 
 

 จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค ์บนัทกึขอ้ความลงบน
ศิลาจารึกแท่งสี่เหลี่ยมจตุัรสั มีลายบวัอยู่บนฐาน บนยอดจารึกมีลายสลกัดอกบวั
เหมอืนกนั ขนาดของจารกึทัง้สองหลกัมคีวามสงูและความกวา้งใกลเ้คยีงกนั คอื สงู 
1.85 เมตร กว้างด้านละ 58 เซนติเมตร จารึกทัง้ 2 หลกั มีเนื้อหาครบทัง้ 4 ด้าน 
จารกึปราสาทตาพรหมม ี74 บรรทดั จารกึปราสาทพระขรรคม์ ี72 บรรทดั (C d s, 
1941, p. 255) ลกัษณะรปูตวัอกัษรทีบ่นัทกึลงบนศลิาวตัถุมลีกัษณะสีเ่หลีย่มตามแบบ 
อย่างอกัษรขอมโบราณ พุทธศตวรรษที ่18 เนื้อหาทีบ่นัทกึแต่งเป็นโศลกภาษาสนัสกฤต 
ประกอบดว้ยฉันทห์ลายชนิด กล่าวคอืจารกึปราสาทตาพรหมใชฉ้ันท ์6 ชนิด ไดแ้ก่ 
วสนัตติลกฉันท์ อุปชาติฉันท์ อนิทรวชัรา ศารทูลวกิรฑีติฉันท์ อารยาฉันท์ และ
อนุษฎุภฉันท ์ส่วนจารกึปราสาทพระขรรคใ์ชฉ้ันท ์7 ชนิด ไดแ้ก่ วสนัตตลิกฉันท์ 
อุปชาตฉินัท ์อนิทรวชัรา ศารทลูวกิรฑีติฉนัท ์อารยาฉนัท ์อนุษฎุภฉนัท ์และมาลนีิฉนัท ์
 

 เนื้อความในจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคเ์ป็นบทสดุดี
พระเกียรติคุณพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 เช่นเดียวกนั เนื้อหาจารึกทัง้สองหลักแสดง
รายละเอยีดของศาสนสถาน รายละเอยีดกจิกรรมทางศาสนา รายการสิง่ของที่อุทศิ
ถวายแก่เทวรูปจ านวนมาก และโครงสรา้งเนื้อหามกีารล าดบัความใกล้เคยีงกนัมาก 
ที่น่าสงัเกตในตอนท้ายของเนื้อความในจารึกปราสาทตาพรหมระบุชื่อผู้แต่ง คือ 
เจ้าชายศรสีูรยกุมาร พระโอรสผู้ประสูตจิากพระอคัรมเหส ี(Kapur & Sahai, 2007, p. 56) 
ส่วนเนื้อความในตอนท้ายจารึกปราสาทพระขรรค์ระบุชื่อผู้แต่ง คือ เจ้าชายวีรกุมาร 
พระโอรสของพระนางราเชนทรเทว ีพระมเหสขีองพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 (C d s, 1941, 
p. 301) 
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 จากขอ้มลูทีร่ะบุชื่อผูแ้ต่งในจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์
แสดงว่าจารกึทัง้สองหลกัผูป้ระพนัธไ์ม่ใช่คนเดยีวกนั แต่เป็นบุคคลทีอ่ยู่ในราชส านัก
ของพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 อย่างใกล้ชิด กล่าวคือ ผู้แต่งจารึกทัง้สองหลกัล้วนเป็น
พระโอรสที่ประสูติจากพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 แต่ประสูติจากพระมเหสคีนละองค์กัน
(สภุรณ์ อศัวสนัโสภณ, 2513, น. 176-177) 
 
 
6. ลักษณะร่วมของเน้ือหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึก

ปราสาทพระขรรค ์
 
 โครงสร้างเน้ือหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ปรากฏรายละเอยีดตรงกนั ดงัต่อไปนี้ (1) บทบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์าม
คตคิวามเชื่อทางพระพุทธศาสนา (2) เนื้อหาเกีย่วกบัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 โดยการ
บนัทึกเชื้อสายวงศ์ตระกูล (3) เนื้อหาเกี่ยวกบัรายการสิง่ของที่อุทิศถวายภายใน 
ศาสนสถาน และ (4) เนื้อหาในสว่นทีเ่ป็นบทลงทา้ย ซึง่เป็นสารของกษตัรยิ ์เมื่อพจิารณา
โครงสรา้งเนื้อหาทัง้ 4 สว่นขา้งตน้ พบว่ามลีกัษณะร่วม ดงันี้ 
 
6.1 บทบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิตามคติความเช่ือทางพระพทุธศาสนา 
  
 เนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคช์่วงตอนต้นเป็น
บทประณามพจน์บชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ามคตคิวามเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์พระโพธสิตัวโ์ลเกศวร และพระนางปรชัญา
ปารมติา เนื้อหาสว่นนี้ของจารกึทัง้สองหลกัปรากฏโศลกล าดบัที ่1 จนถงึโศลกล าดบั
ที ่5 เช่นเดยีวกนั มรีปูแบบฉนัทลกัษณ์ตรงกนั คอื ใชร้ปูแบบวสนัตดลิกฉันทใ์นโศลก
ที่ 1 ถึงโศลกที่ 4 ส่วนเนื้อหาโศลกที่ 5 ใช้อุปชาติฉันท์ เนื้อหาทัง้ 5 โศลกสรุป
รายละเอยีดดงันี้ โศลกที ่1 เนื้อหาบูชาพระพุทธเจา้ ผูแ้บ่งพระกายออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ ธรรมกาย สมัโภคกาย และนิรมาณกาย โศลกที ่2 เน้ือหาบูชาพระธรรม ซึ่ง
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เป็นหนทางแห่งพระโพธญิาณอนัประเสรฐิ เป็นทีก่ราบไหวบ้ชูา และพระธรรมยงัขจดั
กเิลสทีอ่ยู่ภายในใจ โศลกที ่3 เนื้อหาบชูาพระสงฆ ์ผูท้ีไ่ดป้ลดปล่อยตนเองจากความ
ยดึมัน่ถือมัน่ พระสงฆเ์ป็นผู้ยดึมัน่อยู่ในผลประโยชน์ของผู้อื่นที่ยงัยึดติดอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นผู้ที่กล่าวถึงบ่อเกดิแต่สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ โศลกที ่4 เนื้อหาบูชา
พระโพธสิตัวโ์ลเกศวรผูท้รงเป็นเหมอืนต้นปารชิาตทีเ่คลื่อนทีไ่ด ้เป็นทีเ่กดิแหล่งเดยีว
ทีใ่หก้ าเนิดผลซึง่คนทัง้สามโลกต่างตอ้งการ และ โศลกที ่5 เนื้อหาบชูาพระนางปรชัญา
ปารมติา ผูป้ระกอบไปดว้ยคุณสมบตัทิัง้หลาย ซึง่บุคคลจะมองเหน็ไดโ้ดยคนทีม่ปัีญญา 
(จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, น. 81-82) จากเนื้อหาทัง้ 5 โศลกดงักล่าว จะเหน็ว่า
คตคิวามเชื่อทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานปรากฏอย่างเด่นชดัในราชส านักของ
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ก่อนหน้านี้ในสมยัก่อนพระนครพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
และหนิยานไม่ปรากฏหลกัฐานว่ามคีวามส าคญัต่อราชส านักกมัพูชา คงปรากฏหลกัฐาน
เป็นพระพุทธรูปศลิปะสมยัต่างๆ และจารกึของขุนนางในปราสาทหลงัเลก็ๆ เท่านัน้ 
(กงัวล คชัชมิา, 2550, น. 129) ดงันัน้ เมื่อราชส านักกมัพูชาอยู่ในช่วงสมยัทีพ่ระเจา้
ชยัวรมนัที ่7 ทรงนบัถอืพระพุทธศาสนานิกายมหายานเช่นเดยีวกบัพระราชบดิาของ
พระองค์ รวมทัง้ทรงอภิเษกสมรสกับธิดาตระกูลเก่าแก่ที่นับถือพระพุทธศาสนา 
(หม่อมเจ้าสุภทัรดศิ ดศิกุล, 2547, น. 19) จารกึที่ประพนัธ์ขึน้ไม่ว่าจะเป็นจารึกที่
พระราชโอรสหรอืพระมเหสขีองพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 แต่งขึน้จงึเปิดเรื่องดว้ยบทบชูา
พระรตันตรยัอยู่เสมอ 
 
6.2 เน้ือหาเก่ียวกบัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 โดยการบนัทึกเช้ือสายวงศต์ระกลู 
 
 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์โศลกที่ 6-18 
แสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 โดยการบนัทกึเชื้อสายวงศ์ตระกูล
ของพระองค์ ผู้แต่งจารกึทัง้สองหลกัคงรายละเอยีดพืน้หลงัเชือ้สายวงศ์ตระกูลของ
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 โดยมเีนื้อหาทีเ่หมอืนกนั ไม่ไดเ้พิม่เตมิหรอืดดัแปลงแกไ้ข ทัง้นี้
แสดงใหเ้หน็ว่าเนื้อหาดงักล่าวมคีวามส าคญัมาก เนื่องจากเป็นบทประศสัตทิีย่กย่อง
เชือ้สายวงศต์ระกลูมหธิรปุระทีส่บืต่อมาถงึพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 เนื้อหาสว่นนี้ในจารกึ
ทัง้สองหลกัจะใหร้ายละเอยีดบุคคลส าคญัต่างๆ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพระเจา้ชยัวรมนั
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ที ่7 นบัยอ้นไปตัง้แต่ตน้บรูพกษตัรยิต์น้วงศพ์ระเจา้ชยัวรมนัที ่7 คอื พระเจา้ศรุตวรมนั 
และต้นวงศ์ทางฝ่ายพระราชมารดา คอื พระนางกมัพุชราชลกัษม ีและพระนามบุคคล
ส าคญัเรยีงล าดบัสบืต่อมา รายละเอยีดทีก่ล่าวถึงภูมหิลงัทางเชือ้สายวงศ์ตระกูลของ
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 เป็นการประกาศความชอบธรรมในการขึน้ครองราชย ์เมื่อพระเจา้
ชยัวรมนัที่ 7 ปกครองราชอาณาจกัรกมัพูชาได้อย่างเหมาะสมเพราะเชื้อสายของ
พระองคส์บืต่อมาจากบรูพกษตัรยิท์ีย่ ิง่ใหญ่ในอดตี มกีารรบัรองถงึความบรสิุทธิข์อง
วงศต์ระกลูทีต่่อเนื่องกนัมาอย่างยาวนาน 
 

 เนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคโ์ดยรวมตัง้แต่
โศลกที่ 6-18 ผู้ประพนัธ์กล่าวถึงบุคคลส าคญัในสายตระกูลพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 
รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเชือ้สายของพระองค์ดงันี้ (1) พระเจา้ศรุตวรมนั (2) พระเจ้า
เศรษฐวรมนั (3) พระนางกมัพุชราชลกัษม ี(4) พระเจา้ภววรมนัที ่1 (5) พระเจา้หรรษ 
วรมนั (6) พระนางชยัราชจฑูามณี (7) พระเจา้ชยัวรมนัที ่6 (8) พระเจา้มหธีราทติยะ 
(9) พระเจา้สรูยวรมนัที ่2 (10) พระนางราชปตนีทรลกัษม ี(11) พระเจา้ธรณีนทรวรมนั
ที ่2 (12) พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 พระนามบุคคลส าคญัร่วมเชือ้สายพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 
ดงักล่าวนี้ สงัเกตไดว้่าผูส้รา้งเนื้อหาไม่เพยีงใหข้อ้เทจ็จรงิโดยโยงความสมัพนัธข์อง
บุคคลส าคญัตามล าดบัชัน้เท่านัน้ แต่ยงัน าเสนอคุณลกัษณะที่ยิง่ใหญ่สมบูรณ์ของ
วงศต์ระกูล รวมทัง้พระคุณลกัษณะอนัเลศิของบุคคลส าคญัดว้ย ทีน่่าสงัเกตคือเมื่อ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ประสูติ ผู้แต่งจารึกทัง้สองหลักแสดงภาพสะท้อนในแง่
จนิตนาการว่าพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 มไิดท้รงถอืก าเนิดมาแบบมนุษยโ์ดยทัว่ไป หากแต่ 
เป็นผลงานการสร้างสรรคโ์ดยพระพรหม เทพผูส้รา้งที่ได้สร้างพระเจ้าชยัวรมนัที ่7 
ใหเ้ป็นต้นแบบมนุษย ์ในส่วนภาพลกัษณ์ดา้นความงามว่าราวกบัพระกามเทพ และ
ความรุ่งเรอืงเพราะพระลกัษมหีรอืพระศรมีาสถติที่พระเจ้าชยัวรมนัที ่7 เป็นการใช้
อลงัการสร้างภาพลกัษณ์พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ซึง่ปรากฏทัง้จารกึปราสาทตาพรหม
และจารกึปราสาทพระขรรค ์
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6.3 เน้ือหาเก่ียวกบัรายการส่ิงของท่ีอทิุศถวายภายในศาสนสถาน 
 
 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มีสิ่งของบาง
รายการทีร่ะบุไวต้รงกนั แตกต่างกนัตรงล าดบับทของค าประพนัธแ์ละบรรทดัขอ้ความที่
จารกึไม่ตรงกนัเท่านัน้ ดงัที ่ยอรช์ เซเดส ์(George C d s) ใหค้วามเหน็ว่า “เนื้อหา
ในจารกึปราสาทพระขรรคก์ค็ลา้ยคลงึกบัจารกึทีป่ราสาทตาพรหม และเป็นการง่ายที ่
จะจัดท ารายการเปรียบเทียบรายรบัและรายจ่ายของโบราณสถานทัง้สองแห่งนี้ ” 
(สุภรณ์ อศัวสนัโสภณ, 2513, น. 170) เน้ือหาเกี่ยวกบัรายการสิง่ของที่อุทศิถวาย
ภายในศาสนสถานจ าแนกรายละเอยีดไดด้งันี้ 
 
6.3.1 รายการส่ิงของประเภทท่ีเป็นพืชผล อาหาร และของเหลว 
 รายการสิง่ของประเภททีเ่ป็นพชืผล อาหาร และของเหลวทีป่รากฏร่วมกนั
ในจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคม์หีลายชนิด ไดแ้ก ่(1) ขา้วสาร
ส าหรบัหุงต้มท าอาหาร ขา้วสารทีไ่ม่หกั ขา้วสารส าหรบัใชบู้ชา ขา้วเปลอืก ขา้วสุก 
(2) งา น ้ามนังา (3) ถัว่เขยีว (4) พรกิไทย (5) เนยใส (6) นมเปรี้ยว (7) นมสด (8) 
น ้าผึง้ (9) น ้าออ้ย (10) น ้ามนัจากผลไม ้(11) ผกัและผลไม ้และ (12) ขีผ้ึง้ นอกจากนี้
ยงัมกีารระบุสิง่ของทีเ่รยีกว่า “โคภกิษา” พบในจารกึปราสาทตาพรหมโศลกที ่89 และ
โศลกที่ 120 และพบในจารกึปราสาทพระขรรค์โศลกที่ 90 สนันิษฐานว่า โคภิกษา 
น่าจะเป็นอาหารของววั เพราะเนื้อหาจารกึบนัทกึว่ามสีตัวเ์ลีย้งอาท ิแม่ววั ลกูววั มา้ 
อาศยัอยู่บรเิวณปราสาทดว้ย  
 
6.3.2 รายการส่ิงของประเภทท่ีเป็นผา้และเครือ่งนุ่งห่ม 
 รายการสิง่ของประเภทเครื่องนุ่งห่มทีอุ่ทศิถวายแก่เทวรูปภายในปราสาท
ตาพรหมและปราสาทพระขรรคเ์ป็นคตกิารบูชาเทพซึ่งมสีถานะอนัศกัดิส์ทิธิส์มควร
แต่งกายเครื่องนุ่งห่มอย่างดแีบบเดยีวกบับุคคลชัน้สงู (ผาสุก อนิทราวุธ, 2520, น. 20) 
ดงัที่จารกึปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงผ้าห่มสขีาวและสแีดงที่เป็นเครื่องทรงเหมาะ
ส าหรบัเทพและเครื่องนุ่งห่มเช่นเครื่องทรง เมื่อพิจารณาเนื้อหาจารึกทัง้สองหลกั 
พบว่าผูแ้ต่งบนัทกึรายการสิง่ของประเภททีเ่ป็นผา้และเครื่องนุ่งห่ม ไดแ้ก่ (1) เครื่องทรง
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ส าหรบัเทพ (2) ผ้าไหมและผ้าส าหรบักนัยุงท าด้วยไหม และ (3) ผ้าคลุมเตียงซึ่ง
จารกึปราสาทพระขรรคก์ล่าวถงึผา้คลุมเตยีงสเีหลอืงแก่  
 
6.3.3 รายการส่ิงของประเภทท่ีเป็นส่ิงของเครือ่งใช้ วตัถโุลหะ และเครือ่งประดบั 
 จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์บนัทกึรายการสิง่ของ
ประเภททีเ่ป็นสิง่ของเครื่องใช ้วตัถุโลหะ และเครื่องประดบัเพื่อถวายบูชาแก่เทวรูป
เป็นจ านวนมาก รายละเอยีดในสว่นนี้น่าจะสะทอ้นใหเ้หน็พระราชศรทัธาของพระเจา้
ชยัวรมนัที ่7 ทีท่รงแสดงความเคารพต่อเทวรูปทีส่รา้งไวภ้ายในปราสาทเพราะสิง่ของ
ถวายเหล่านี้ปรากฏรายชื่อตรงกนั ไดแ้ก่ (1) เตยีงนอน ทีน่อนแบบจนีทีท่ าดว้ยหญ้า
(2) หมอน (3) แหวนทองค า (4) ทองค า (5) ทองแดง (6) หบีจนี (7) กล่องขนาดเลก็ 
ตลบัขนาดเลก็ (ใส่ของหอม) (8) แกว้ไพฑูรย ์(9) ทบัทมิ (10) ไข่มุก (11) ดบีุกสขีาว 
(12) เงนิ และ (13) ตะกัว่ ตะกัว่สดี า 
 
6.3.4 แสดงรายละเอียดส่ิงมีชีวิต ท่ีอยู่อาศยั และส่ิงก่อสรา้ง 
 เนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มีการระบุถึง
สิง่มชีวีติทัง้คนและสตัว ์กล่าวถงึทีอ่ยู่อาศยัและสิง่ก่อสรา้ง ปรากฏรายละเอยีดตรงกนั 
จะเหน็ไดจ้ากการระบุถงึผูช้าย หญงิรบัใช ้และหญงิฟ้อนร าประกอบกจิกรรมรื่นเรงิ 
ทางศาสนาบรเิวณปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรค ์มคีนอุทศิรายการสิง่ของ
ต่างๆ หรอืเครื่องบชูาจ านวนมาก ทีน่่าสนใจคอื จารกึทัง้สองหลกัชีใ้หเ้หน็ว่าบุคคลที่
รวมตวักนัทีป่ราสาทมหีลากหลายสถานภาพ ดงัพบว่ามทีัง้ทาส ีนกับวชผูป้ฏบิตัธิรรม 
อาจารย ์ผูอ้าศยัทีเ่ป็นนักเรยีน ผูช้ายทีเ่ป็นหวัหน้า ผูห้ญงิและผูช้ายที่อยู่ในหมู่บา้น 
นอกจากนี้เนื้อหาจารกึทัง้สองหลกัยงัระบุถึงสตัว์เลี้ยง ดงัเช่น มา้ ชา้ง รวมทัง้ที่อยู่
อาศยัและสิง่ก่อสรา้ง ไดแ้ก่ สิง่ก่อสรา้งทีท่ าดว้ยทองมปีราสาทเป็นต้น อาคารสงูและ
ปราสาท ปราสาททีม่หีลงัคาเป็นชัน้ๆ มหีมู่บา้นทีผู่ม้ใีจศรทัธามอบใหเ้ป็นทรพัยส์มบตัิ
ของศาสนสถานทัง้สองแห่ง มกีารกล่าวถึงที่อยู่อาศยัที่ท าด้วยหนิ ก าแพงศลิาแลง 
สระน ้า และเทวรปู 
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6.3.5 รายการส่ิงของประเภทท่ีเป็นไม้หอมและเครือ่งหอม 
 จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์กล่าวถึงสิง่ของถวายที่
เป็นไมห้อมและเครื่องหอมไวต้รงกนั ไดแ้ก่ (1) ยางสน หรอืน ้ามนัสน (2) ไมจ้นัทน์
(3) ไม้กฤษณา (4) การบูร อนึ่ง ไม้หอมและเครื่องหอมเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องสกัการะ 
บูชาแก่เทวรูปที่เป็นมงคลตามคติการบูชาสิง่ศกัดิส์ ิทธิใ์นทางศาสนา นอกจากน้ี
เครื่องหอมดงัเช่นน ้ามนัสนหรอืการบรูยงัมสีรรพคุณในทางยาบ าบดัโรคดว้ย  
 
6.4 เน้ือหาในส่วนท่ีเป็นบทลงท้าย ซ่ึงเป็นสารของกษตัริย ์
 
 รายละเอยีดในส่วนบทลงทา้ยของจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาท
พระขรรคม์เีนื้อหาตรงกนั จะเหน็ไดว้่าจารกึทัง้สองหลกัจารเนื้อความที่เป็นสารของ
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ไดอ้ย่างน่าประทบัใจ รายละเอยีดทีเ่หมอืนกนัปรากฏในจารึก
ปราสาทตาพรหมโศลกที ่142-144 สว่นจารกึปราสาทพระขรรคป์รากฏรายละเอยีดใน
โศลกที ่173-176 ซึง่แสดงออกถงึความจงรกัภกัดทีีพ่ระเจา้ชยัวรมนัที ่7 มต่ีอพระราช
บิดาและพระราชมารดาด้วยการก่อสร้างความมัง่คงแห่งพระธรรม คือ ก่อสร้าง
ปราสาทขึน้ และกล่าวถงึความทุกขอ์นัวปิโยคของมนุษยผ์ูท้ีข่าดทัง้บดิาและมารดา 
ดงันัน้เมื่อประจกัษ์ถงึอุปการคุณอนัประเมนิค่ามไิดข้องบดิาและมารดาแลว้ จงึท าบุญ
กุศลถวายอย่างยิง่ใหญ่ คอื บุญกริยิาวตัถุในการก่อสรา้งปราสาท พรอ้มกบัทรงฝากฝัง
ใหอ้นุชนรุ่นต่อไปหวงแหนสิง่ก่อสรา้งภายในศาสนสถานแห่งนี้ (จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 
2531, น. 85; นิพทัธ ์แยม้เดช, 2558, น. 166-168) 
 

 โดยภาพรวมนอกจากจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์จะ
มเีนื้อหาทีเ่หมอืนกนัแลว้ การศกึษาเปรยีบเทยีบเนื้อหาของจารกึทัง้สองหลกัยงัพบวา่มี
เนื้อหาทีเ่น้นสาระส าคญับางสว่นซึง่มรีายละเอยีดแตกต่างกนัดว้ย 
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7. ความแตกต่างของเน้ือหาจารึกปราสาทตาพรหมและจารึก
ปราสาทพระขรรค ์

 
 เนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรค์ในส่วนทีม่ี
รายละเอยีดแตกต่างกนั ไดแ้ก่ (1) เนื้อหาในสว่นทีเ่ป็นบทสดุดวีรีกรรมพระเจา้ชยัวรมนั
ที ่7 (2) การสรา้งศาสนสถาน (3) รายการสิง่ของบางสว่นทีถ่วายภายในปราสาท และ 
(4) การกล่าวถงึชื่อเฉพาะ และ (5) เนื้อหาในสว่นบทลงทา้ย ดงันี้ 
 
7.1 เน้ือหาในส่วนท่ีเป็นบทสดดีุวีรกรรมพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 

 
 จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคม์เีนื้อหาหลกัร่วมกนั คอื 
การสดุดพีระคุณสมบตัอินัเลศิของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 เมื่อพจิารณาเนื้อหาจารกึทัง้
สองหลกัอย่างละเอยีด พบว่า ผูแ้ต่งจะเน้นลลีาการยกย่องกษตัรยิใ์ห้เป็นแบบฉบบั
ของตนแตกต่างกนั เนื้อหาในจารกึปราสาทตาพรหมจะเน้นใหเ้หน็ถงึภาพลกัษณ์ของ
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ว่าทรงมคีวามรุ่งเรอืงอย่างมาก จนเป็นทีพ่อพระทยัพระเทวแีห่ง
แผ่นดนิ (พระนางปฤถว)ี ซึ่งรบัพระองค์ไว้เป็นพระสวาม ีอกีทัง้พระเกยีรติยศของ
พระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 ยงัขจรขจายไปทัว่ทัง้ฝัง่มหาสมุทร ภูเขา และป่าไม้ จนกระทัง่
เทยีบเท่ากบัมหาสมุทรและโลกทัง้สาม ภาพลกัษณ์ของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 จะเน้น
ในทางกษตัรยิผ์ูท้รงธรรม แสดงใหเ้หน็ความมนี ้าพระทยัเมตตา กล่าวคอื มกีารยกให้
อาตมนัของพระองคเ์องเป็นทัง้ทีต่ัง้ของความสุขและความทุกขแ์ห่งสตัวโ์ลกทัง้หลาย
ดงัเนื้อความต่อไปนี้ 
 

อาตมนัแมจ้ะแตกต่างอย่างมากในสตัวโ์ลกทีม่หีลายประการ
และหลายชนิด แต่ความเป็นหนึ่งเดียวของอาตมันของ
พระองค ์เป็นความจรงิทีช่ดัเจน เพราะว่าพระองคใ์ส่ความสขุ
และความทุกขข์องสตัวโ์ลกทัง้หลายไวท้ีอ่าตมนั คอื พระหทยั
ทีง่ดงามของพระองค ์

(นิพทัธ ์แยม้เดช, 2558, น. 131) 
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 จารกึปราสาทตาพรหมยงัแสดงใหเ้หน็ความมนี ้าพระทยัเมตตาของพระเจา้
ชยัวรมนัที ่7 ซึง่พระราชทานอภยัโทษใหแ้ก่ขา้ศกึ จะเหน็ไดจ้ากเหตุการณ์ทีพ่ระเจา้
ชยัวรมนัที ่7 เสดจ็ไปท าสงครามที่อาณาจกัรจามปา ถงึแมพ้ระองคจ์ะทรงมชียัชนะ
จับกษัตริย์เมืองจามปาได้แล้วแต่ก็ทรงปล่อยไม่ได้ท าอันตรายแต่อย่างใด จารึก
ปราสาทตาพรหมแสดงภาพลกัษณ์ว่าพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 มใิช่กษตัรยิท์ีม่นี ้าพระทยั
โหดรา้ยดงัทีว่่า 
 

เมื่อพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 เสดจ็มาทีเ่มอืงจามปา ในการสงคราม
ไดท้รงจบักษตัรยิข์องเมอืงนัน้ และไดท้รงปล่อย ราวกบัว่า
น ้าอมฤต คอื ชวีประวตัิของพระองค์ทีถู่กได้ยนิแล้ว และถูก
น ามาด้วยกระพุ่มมอืโดยกษัตรยิ์องค์อื่น แล้วรดลงบนศรีษะ
กษัตรยิ์จามปาพระองค์นัน้ เพื่อจะท าให้ความร้อนที่เกิดขึ้น
จากไฟ คอื อ านาจของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ใหด้บัลง 

(นิพทัธ ์แยม้เดช, 2558, น. 132) 
 

 เมื่อพจิารณาเนื้อหาจารกึปราสาทพระขรรคใ์นส่วนบทสดุดวีรีกรรมพระเจา้
ชยัวรมนัที ่7 แสดงรายละเอยีดภาพลกัษณ์พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีโ่ดดเด่นทีสุ่ด คอื 
ทรงเป็นกษตัรยิย์อดนักรบ เนื้อหาจารกึหลายบทยนืยนัว่าพระองคม์คีวามยิง่ใหญ่ใน
สมรภูมริบและทรงมชียัชนะขา้ศกึไดอ้ย่างง่ายดาย ตวัอย่างเช่นเนื้อหาในบทที ่23 ผูแ้ต่ง
เปรยีบพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 เป็นไฟเอารวะ (หมายถงึไฟทีเ่กดิจากในมหาสมุทร) โดย
พระราชอ านาจของพระองค์ได้เผาไหม้ศตัรูเหมือนไฟที่ลุกไหม้บนกองของดิบได้
อย่างง่ายดาย นอกจากนี้พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ยงัเปรยีบเป็นไฟป่า และเป็นพระจนัทร์
ในหมู่ดอกบวั ดงัเนื้อความต่อไปนี้ 
 

พระองค์เป็นไฟเอารวะ ที่กองของดิบคือกองทัพของศัตรู 
(หรือในทะเลคือกองทัพของศัตรู) และเป็นไฟป่าในป่าคือ
อาวุธของศตัรู เป็นพระจนัทรใ์นหมู่ของดอกบวั คอืราชาของ
ศัตรูของพระองค์ที่มานอบน้อม อ านาจของพระองค์ (แผ่
กระจายไป) เหมอืนแสงของอาวุธของพระนารายณ์ 

(จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, น. 85) 
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 เน้ือหาจารกึปราสาทพระขรรค์ ในบทที่ 25 แสดงให้เหน็ภาพลกัษณ์ของ
พระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 ในด้านความเป็นกษัตรยิ์ “ยอดนักรบ” ได้อย่างชดัเจน ดงัที่
พรรณนาภาพกลางสมรภูมริบอนัดุเดอืดระหว่างกองทพัของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 กบั
กองทพัของขา้ศกึ พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 มคีวามกลา้หาญเป็นอย่างยิง่ พระขรรคข์อง
พระองคเ์ปียกชุ่มไปดว้ยเลอืดของขา้ศกึ ขณะทีเ่หล่าขา้ศกึต่างเกรงกลวัในความทรง
อ านาจของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ดงัทีว่่า 
 

ในที่รบ พวกพระราชา เมื่อทรงเห็นพระขรรค์สเีขยีวเข้ม ที่
แดงฉานไปด้วยเลือดและที่เหลอืงอร่ามด้วยทอง ที่พระองค์
กวดัแกว่งทางดา้นขวางและทิม่แทงไปทางด้านหน้าอย่างน่า
อศัจรรย์ต่างกว็างอาวุธแล้วน้อมไหว้ เหมอืนกบัมคีวามกลวั
ว่าจะไดร้บัอนัตรายจากธนูของพระอนิทร ์(สายฟ้า) 

(จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, น. 85) 
 

 ผูแ้ต่งจารกึปราสาทพระขรรคแ์สดงภาพลกัษณ์พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ว่าทรง
เป็นกษตัรยิท์ีม่นี ้าพระทยักวา้งขวาง พระราชทานรางวลัแก่ผูท้ีท่ าความดคีวามชอบ
อย่างมากและเน้นใหเ้หน็ว่าพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทรงเป็นกษตัรยิท์ีม่คีวามฉลาดเยีย่ง
นักปราชญ์ เปรยีบเหมอืนกบัปาณินิซึ่งเป็นนักไวยากรณ์ภาษาสนัสกฤตอนัลือชื่อ
ตวัอย่างเนื้อความทีเ่ด่นมาก คอื เนื้อหาสดุดพีระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ว่าฉลาดรอบรูท้าง
ไวยากรณ์สนัสกฤต ดงันี้ 
 

พระองคเ์ป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปตัง้แต่ยงัทรงพระเยาวว์่าเป็นปาณินิ 
ผู้ชอบค าที่ถูกต้อง ผู้ท าให้ค านามเพิ่มขึ้นด้วยการประกอบ
ปัจจยั สตฺ (อตฺ, อาน, มาน) และด้วยการเปลี่ยนสระเป็นขัน้
คุณและวฤทธ ิผู้คงแก่เรยีน ผู้จดัระเบยีบของตวัอกัษร ผูใ้ห้
ค าว่า ทุรฺหฤทฺ เป็นค ายกเวน้ ผูไ้ดร้บัการไหวโ้ดยพระศวิะ ผูม้ี
ชื่อเสยีงโด่งดงั 

(จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, น. 85) 
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 เนื้อหาจารกึปราสาทพระขรรค์ทีโ่ดดเด่นอกีประการหนึ่ง คอื การแสดงให้
เหน็พระราชกรณียกจิของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทางดา้นศาสนา โดยทรงสง่เสรมิศาสนา
พราหมณ์ควบคู่ไปกบัศาสนาพุทธ ดงัจะเหน็ไดว้่าเมื่อมกีารสถาปนาเมอืงชยัศรนีัน้
จารกึปราสาทพระขรรคบ์นัทกึไวว้่าเมอืงแห่งนี้มคีวามยอดเยีย่มกว่าเมอืงประยาคซึง่
เป็นเมอืงศกัดิส์ทิธิข์องชาวฮนิดูในอนิเดยี เน่ืองจากเมอืงประยาคมสีิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พยีง 
2 อย่าง ไดแ้ก่สายน ้าคงคาและยมุนา แต่เมอืงชยัศรมีสีิง่ศกัดิส์ทิธิอ์นัยอดเยีย่มถงึ 3 
อย่าง ไดแ้ก่ พระพุทธเจา้ พระศวิะ และพระวษิณุ ดงัทีว่่า 
 

 เมอืงประยาคท าใหช้าวโลก ไปถงึความบรสิทุธิไ์ดด้ว้ย
การสกัการะกราบไหว ้เนื่องจากว่าเมอืงประยาคเป็นทีร่วมของ
สิง่ศกัดิส์ทิธิส์องประการ (คงคาและยมุนา) แต่เมอืงชยัศรมีี
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ยีย่มยอดถงึสามประการ คอื พระพุทธเจา้ พระศวิะ 
และพระวษิณุ ควรจะไดร้บัการพรรณนาว่าอย่างไรจงึจะเหมาะ 

(จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, น. 85) 
 

 รายละเอยีดดงักล่าวของเนื้อหาจารกึปราสาทพระขรรคแ์ตกต่างจากเนื้อหา
จารกึปราสาทตาพรหมตรงที่ผูแ้ต่งจารกึปราสาทตาพรหมจะยกย่องศาสนาพุทธให้
เหนือกว่าศาสนาพราหมณ์ และไม่มรีายละเอยีดส่วนใดทีผู่แ้ต่งน าคตคิวามเชื่อทาง
ศาสนาฮนิดมูาเทยีบเคยีงเสมอกบัศาสนาพุทธไดเ้ลย  
 
7.2 การสรา้งศาสนสถาน 
 
 จารกึปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์บนัทึกรายละเอียด
การสรา้งปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรคไ์วแ้ตกต่างกนั เนื้อหาจารกึปราสาท
ตาพรหมโศลกที ่35-36 ระบุถงึเมอืงทีม่ชีื่อว่าราชวภิาระ (ราชวภิารนามฺนี) หรอืปราสาท
ตาพรหม โดยพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทรงมจีุดมุ่งหมายใหพ้ื้นทีแ่ห่งนี้เป็นสถานทีดู่แล
พระมารดาของพระพุทธเจา้ รายละเอยีดจะเน้นใหเ้หน็ถงึความสวยงามของเมอืงราชวภิาระ
ทีส่รา้งขึน้ ดงัทีย่กย่องว่า “เป็นเมอืงทีม่รี่างกายประดบัตกแต่งดว้ยรตันะและทองค า
ทีส่ว่างไสวโชตชิ่วง” (นิพทัธ ์แยม้เดช, 2558, น. 135) เมื่อสรา้งเมอืงราชวภิาระ พระเจา้
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ชยัวรมนัที ่7 โปรดใหป้ระดษิฐานรปูพระมารดาของพระองคข์ึน้ในปีมหาศกัราช 1108 
สว่นปราสาทพระขรรคเ์ป็นอนุสรณ์ทีพ่ระเจา้ชยัวรมนัที ่7 โปรดใหส้รา้งถวายพระเจา้ศรี
ธรณีนทรวรมนัที่ 2 พระราชบดิา จารกึปราสาทพระขรรค์บนัทกึการสร้างเมอืงชยัศรี
หรอืปราสาทพระขรรคไ์วใ้นโศลกที ่32 ผูแ้ต่งกล่าวว่าแผ่นดนิทีพ่ระเจา้ชยัวรมนัที ่7 
กรธีาทพัไปรบนัน้ นองไปดว้ยเลอืดของศตัรู ดงันัน้ เมื่อสถาปนาเมอืงชยัศรจีงึมกีาร
ประดบัตกแต่งภูมทิศัน์โดยรอบดว้ยทอง ดอกบวัและหนิ เพื่อกลบร่องรอยคราบเลอืดบน
พื้นดิน อย่างไรก็ตามในความรู้สึกของผู้แต่ง ความงามที่สมัผัสนัน้ “ย่อมปรากฏ
เหมอืนกบัทาดว้ยเลอืดทัง้หลายจนกระทัง่ทุกวนันี้ ” (จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, 
น. 86) และเนื้อหาจารกึปราสาทพระขรรคโ์ศลกที ่34 บนัทกึเหตุการณ์ทีพ่ระเจา้ชยัวรมนั
ที ่7 ทรงเบกิพระเนตรองคพ์ระประตมิาพระเจา้ศรธีรณีนทรวรมนัที ่2 ในรปูพระโลเกศวร
ซึง่มพีระนามว่า “ศรชียวรเมศวร” ซึง่ประดษิฐานรปูเคารพขึน้ในปีมหาศกัราช 1113 ขึน้ 
(จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, น. 87) 
 
7.3 รายการส่ิงของบางส่วนท่ีถวายภายในปราสาท 

 
 สิง่ของถวายภายในปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรคบ์างรายการมี
รายละเอยีดแตกต่างกนั จะเหน็ไดจ้ากรายการสิง่ของทีป่รากฏในจารกึปราสาทตาพรหม
แต่ไม่พบในจารกึปราสาทพระขรรค์ คอื เครื่องเทศ สมุนไพร และยารกัษาโรค แม้
เน้ือหาจารกึปราสาทพระขรรคด์้านที ่2 โศลกที่ 3 ปรากฏศพัท์ว่า “อาโรคฺยายตเน” 
แปลว่า ในบริเวณของโรงพยาบาล และด้านที่ 3 โศลกที่ 31 ผู้แต่งบนัทึกไว้ว่ามี
“วลภปิรฺาสาท” หรอื อาโรคยศาลาจ านวน 102 แห่ง ดงันี้ “ปิณฺฑกีฤตาสฺตุ วลภปิรฺาสาทา 
เทฺวาสตนฺตถาศลิาคฺฤหาณ า ตุ ปญฺจาศตีศฺิจตุศฺศตะ” (สมบตั ิมัง่มสีุขศริ,ิ 2558, น.80-
81) แต่กไ็ม่ไดใ้หร้ายละเอยีดเครื่องยาสมุนไพรแบบทีพ่บในจารกึประจ าอาโรคยศาลา 
ต่างจากจารกึปราสาทตาพรหม มกีารระบุถงึเครื่องเทศสมุนไพรและเครื่องยารกัษา
โรคจ านวนมาก ดังเช่นตรุษกะ (โศลกที่ 100 และ 112) กลีบดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม 
(โศลกที ่100 และ 113) ไขมนัชะมดเชด็ (โศลกที ่101) ขงิแหง้ (โศลกที ่102) มหาหงิคุ ์
(โศลกที ่113 และ 137 ) ดปีลแีละผงดปีล ี(โศลกที ่125 และ 126) บุนนาค (โศลกที่ 
126) ทงัทงัสะ ซึง่สนันิษฐานว่า คอื ปลงิ (โศลกที ่129) ตน้กนัทงั ตน้หะลาย ตน้ชนัสยงั 
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(โศลกที ่134) เป็นต้น ซึง่สนันิษฐานว่าปราสาทตาพรหมน่าจะเป็นคลงัเกบ็เครื่องยา
สมุนไพรแล้วแจกจ่ายส่งต่อไปยงัอาโรคยศาลาในแต่ละแห่ง เพราะเน้ือความจารึก
ประจ าอาโรคยศาลามีรายชื่อเครื่องยาและสมุนไพรเป็นส่วนมากที่ปรากฏตรงกบั
จารกึปราสาทตาพรหม 
 
7.4 การกล่าวถึงช่ือเฉพาะ 
 
 ในส่วนของชื่อเฉพาะที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาท
พระขรรค ์พบว่ามรีายละเอยีดแตกต่างกนั กล่าวคอื ผูป้ระพนัธจ์ะระบุถงึชื่อเฉพาะไว้
ในจารกึของตน ดงันี้ 
 
7.4.1 ช่ือเฉพาะท่ีเป็นรปูเคารพ ช่ือหมู่บ้าน และช่ือต าแหน่ง 
 1) จารกึปราสาทตาพรหม ระบุถงึชื่อเฉพาะทีเ่กีย่วกบัรูปเหมอืนบุคคลส าคญั
ดงัพบว่ามชีื่อรูปเคารพครู ไดแ้ก่ ศรชียมงัคลารถเทวะและศรชียกรีตเิทวะ (โศลกที ่37) 
ชื่อเฉพาะทีเ่ป็นหมู่บา้น คอื ราชปตนีทร (โศลกที ่30) ชื่อต าแหน่งทีพ่ระเจา้ชยัวรมนั
ที ่7 พระราชทานแก่บุคคลที่น่ายกย่อง ไดแ้ก่ เทวสีวามแีละเสนาปต ิ(โศลกที ่33) 
(2) จารกึปราสาทพระขรรค ์มชีื่อของรูปเคารพจ านวนมาก ไดแ้ก่ พระศรชียัวรเมศวร 
(โศลกที ่34) พระศรยีโศวรเมศวร (โศลกที ่37) พระศรจีามเปศวิรพมิพะ (โศลกที ่38) 
พระศรรีาชปตศีวร พระชยัมงัคลารถจฑูามณิ (โศลกที ่113) พระศรวีชิยัราชจฑูามณิ 
(โศลกที ่158) พระศรวีรีศกัตสิคุตและพระพมิายสคุต (โศลกที ่159)  
 
7.4.2 ช่ือเฉพาะท่ีเป็นช่ือเมือง 
  จารกึปราสาทพระขรรคบ์นัทกึชื่อเฉพาะทีเ่ป็นชื่อเมอืงจ านวนมาก รายละเอยีด
ในส่วนนี้ไม่พบในจารกึปราสาทตาพรหม ชื่อเมอืงหลายชื่อทีป่รากฏในจารกึปราสาท
พระขรรค ์ไดแ้ก ่ศรชียนัตปุระ (โศลกที ่114) ศรชียัราชธานี ศรชียนัตนคร ีชยัสงิหวดี
ศรชียัวรีวด ี(โศลกที ่115) ลโวทยปุระ สวุรรณปุระ ศมัพกูปัฏฏนะ ชยัราชปุร ี(โศลกที ่
116) ศรชียัวชัรปุร ีศรชียัสตมัภปุร ีศรชียัราชคริ ีศรชียัวรีปุร ี(โศลกที่ 117) ศรชียั
วชัรวด ีศรชียักรีติปุร ีศรวีชิยาทปิุร ี(โศลกที่ 118) ศรชียัสงิหคราม มธัยมครามกะ 
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สมเรนทรคราม ศรชียัปุร ี(โศลกที ่119) วรีาโรตตรกะ ปรูพาพาส (โศลกที ่120) เมอืง
ยโสธรปุระ ประเทศจามปา (โศลกที่ 122) เมอืงวมิาย เมอืงชยัวด ีเมอืงชยัสงิหวดี 
(โศลกที ่123) เมอืงชยัวรีวด ีเมอืงชยัราชครี ีเมอืงศรสีวุรีปุร ี(โศลกที ่124) (หม่อมเจา้
สภุทัรดศิ ดศิกุล, 2509, น. 56-57) 
 
7.4.3 ช่ือเฉพาะท่ีเป็นช่ือตวัละครในวรรณคดีของอินเดีย 
  (1) จารกึปราสาทตาพรหม ระบุชื่อเฉพาะทีเ่ป็นตวัละครในมหาภารตะ คอื 
ชนเมชยั (โศลกที ่26) และ (2) จารกึปราสาทพระขรรค ์ระบุชื่อเฉพาะทีเ่ป็นตวัละคร
ในรามายณะและมหาภารตะ ไดแ้ก่ เจา้แห่งเจท ิพระเจา้คาฒ ิฤาษฤีจกีะ (โศลกที ่28) 
พระรามภารควะ (ปรศุราม) (โศลกที ่29) อนิทรชติ (โศลกที ่30) ภษีมะ (โศลกที ่31) 
อนึ่ง ในจารกึปราสาทพระขรรค์ยงักล่าวถึงชื่อของพราหมณ์ได้แก่ ศรสีูรยภฏัฏะ 
(โศลกที่ 166) และบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา ได้แก่ นายพรานชเิตนทร 
(ถวายทีน่ัง่ท าดว้ยไมแ้ด่พระพุทธเจา้) (โศลกที ่167) ซึง่ชื่อเฉพาะดงักล่าวนี้ไม่พบใน
จารกึปราสาทตาพรหม 
 
7.5 เน้ือหาในส่วนบทลงท้าย 
 
 เนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคใ์นสว่นบทลงทา้ย
หรอืบทจบเรื่องมคีวามแตกต่างกนั เหน็ไดจ้ากการระบุรายละเอยีดของผูแ้ต่ง ผูแ้ต่ง
จารกึปราสาทตาพรหมใหข้อ้มูลว่าพระองคม์พีระนามว่า ศรสีรูยกุมาร เป็นพระโอรส
ของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ประสตูจิากพระอคัรมเหสไีดแ้ต่งบทสรรเสรญินี้ ส่วนผูแ้ต่ง
จารกึปราสาทพระขรรคใ์หข้อ้มลูว่าพระองคม์พีระนามว่า ศรวีรีกุมาร เป็นพระโอรสของ
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ประสตูจิากพระนางราเชนทรเทว ีพระอคัรมเหสขีองพระเจา้ชยัวรมนั
ที ่7 และยงัขยายรายละเอยีดมากกว่าเนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหม โดยแจกแจง
พระคุณสมบตัขิองเจา้ชายศรวีรีกุมารว่าเป็นผูค้งแก่เรยีน เป็นผู้ที่อยู่แนวหน้าบรรดา
ทหาร มคีวามงามชนะพระกามเทพ ไดร้บัความเคารพจากผูส้รา้งงานศลิปะทัง้หลาย 
และมคีวามประเสรฐิยิง่ในบรรดาผูป้ระพฤตธิรรม (จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, น. 33) 
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 นอกจากนี้ยงัมเีนื้อหาในส่วนการประกอบพธิีกรรมในศาสนสถานซึ่งมี
รายละเอยีดแตกต่างกนั ดงัพบว่าเน้ือหาจารกึปราสาทตาพรหมจะกล่าวถึงพธิทีาง
ศาสนาทีก่ระท าขึน้ 18 ครัง้ และมกีารจดัพธิสีงกรานต์ซึง่จดัขึน้เป็นประจ าทุกๆ ปี มี
พธิเีฉลมิฉลองรปูเคารพของพระนางปรชัญาปารมติาทีจ่ดัขึน้ในวนัแรม 8 ค ่าไปจนถงึ
วนัขึน้ 15 ค ่า ของเดอืนไจตระ ซึ่งเป็นฤดูใบไมผ้ล ิ(Pradeep Kumar Kapur and 
SachchidanandSahai, 2007, p. 52-53) พธิกีรรมดงักล่าวนี้ไม่ไดร้ะบุไวใ้นจารกึปราสาท 
พระขรรค ์หากแต่เนื้อหาจารกึปราสาทพระขรรคเ์ฉพาะเจาะจงทีก่ารท าพธิเีบกิพระเนตร
รปูเคารพ (จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, น. 87) 
 
 
8. จารึกปราสาทตาพรหมในฐานะต้นแบบจารึกปราสาทพระขรรค ์
 
 เน้ือหาจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคแ์สดงใหเ้หน็ถงึ
ความสมัพนัธท์ีเ่ชื่อมโยงกนัอย่างชดัเจน ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัท าใหเ้หน็ถงึความเป็นตน้แบบ
ของจารกึปราสาทตาพรหมทีส่ง่อทิธพิลมายงัการแต่งจารกึปราสาทพระขรรคด์ว้ย ดงั
รายละเอยีดทีจ่ะอภปิรายใน 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) ล าดบัเวลาของการเขยีนจารกึและ
สถานภาพของผูป้ระพนัธ ์(2) โครงสรา้งของเนื้อหาและรายละเอยีดของเนื้อหา และ 
(3) การสรา้งสรรคอ์ลงัการ ดงันี้ 
 
8.1 ล าดบัเวลาของการเขียนจารกึและสถานภาพของผูป้ระพนัธ์ 
 
 จารกึปราสาทตาพรหมเป็นต้นแบบของการแต่งบทสดุดพีระเจา้ชยัวรมนัที ่
7 ซึง่สง่อทิธพิลต่อการแต่งจารกึปราสาทพระขรรคใ์นเวลาต่อมา ขอ้ยนืยนัดงักล่าวคอื
ช่วงระยะเวลาของก่อสรา้งปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรค ์เหน็ไดจ้ากจารกึ
ปราสาทตาพรหมสรา้งขึน้ในช่วงทีม่กีารสถาปนาปราสาทตาพรหม เพื่อเป็นพุทธวหิาร
ประดษิฐานรูปเคารพพระนางปรชัญาปารมติา ในปีมหาศกัราช 1108 ก่อนทีจ่ะสรา้ง
รูปเคารพพระโลเกศวรที่มนีามว่าศรชียวรเมศวร ซึ่งประดษิฐานไว้ภายในปราสาท
พระขรรค์ ในปีมหาศกัราช 1113 ด้วยระยะเวลาการก่อสร้างปราสาททัง้สองหลงัที่
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ห่างกนั 5 ปี จารกึปราสาทตาพรหมจงึสรา้งขึน้ก่อนจารกึปราสาทพระขรรค ์และการ
ทีเ่นื้อหาจารกึทัง้สองหลกัระบุถงึชื่อผูป้ระพนัธ ์ซึง่มกีารใหร้ายละเอยีดไวใ้นโศลกบท
สดุทา้ยว่าผูป้ระพนัธเ์ป็นพระโอรสของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 แมจ้ะไม่ใช่ผูป้ระพนัธค์น
เดยีวกนัแต่กไ็ดป้ระสตูจิากพระราชบดิาเดยีวกนั ดงันัน้สถานภาพของผูป้ระพนัธจ์งึมี
ความสมัพนัธใ์กลช้ดิกนั อกีทัง้น่าจะมคีวามใกลช้ดิกบัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 อยู่มาก  
 

 เนื้อความจารกึปราสาทตาพรหมทีเ่จา้ชายศรสีรูยกุมารแต่งขึน้ก่อน เพื่อให้
มจีุดมุ่งหมายสดุดพีระเกยีรตพิระเจา้ชยัวรมนัที ่7 น่าจะเป็นทีร่บัรูภ้ายในราชส านัก 
และอาจเป็นไปไดว้่าพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 พอพระทยัการแต่งค าประพนัธข์องเจ้าชาย
ศรสีรูยกุมารผูเ้ป็นพระโอรสอยู่ไม่น้อย เนื่องจากจารกึปราสาทตาพรหมแสดงรายละเอยีด
ว่าเจ้าชายศรสีูรยกุมารเป็นอาลกัษณ์จดจารเน้ือความตามกระแสรบัสัง่ของพระเจา้
ชยัวรมนัที่ 7 เน้ือหาที่เจ้าชายศรสีูรยกุมารจดจารขึน้มานี้ เจ้าชายศรวีีรกุมารน่าจะ
ทรงได้อ่านบทประพนัธด์้วย เพราะฉะนัน้เวลาต่อมาเมื่อเจา้ชายศรวีรีกุมารแต่งบท
จารกึสดุดพีระเกยีรตพิระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ขึน้อกีหลกัหนึ่งโดยประดษิฐานไวภ้ายใน
ปราสาทพระขรรค ์เจา้ชายศรวีรีกุมารจงึน าเนื้อความทีเ่จา้ชายศรสีรูยกุมารแต่งไวด้ี
อยู่แลว้มาอา้งถงึในจารกึปราสาทพระขรรคน์ัน่เอง 
 
8.2 โครงสรา้งของเน้ือหาและรายละเอียดของเน้ือหา 
 
 จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคม์โีครงสรา้งของเนื้อหา 4 
ส่วน สอดคลอ้งกนั เริม่ตัง้แต่โครงสรา้งเน้ือหาที่เป็นบทบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์โครงสร้าง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 โครงสร้างเนื้อหาที่ระบุถึงรายละเอียด
รายการสิง่ของทีอุ่ทศิภายในปราสาท และโครงสรา้งเนื้อหาล าดบัสดุทา้ย คอื บทลงทา้ย 
ซึ่งเป็นสารของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การที่จารึกทัง้สองหลักมีโครงสร้างเนื้อหา
สอดคล้องกันนี้ ท าให้เห็นถึงความเป็นต้นแบบของจารึกปราสาทตาพรหมซึ่งส่ง
อิทธิพลมายงัการแต่งจารึกปราสาทพระขรรค์ ดงัที่จารึกปราสาทพระขรรค์ยังคง
รูปแบบโครงสรา้งของเนื้อหาและรายละเอยีดของเนื้อหาไวส้อดคลอ้งกบัจารกึปราสาท
ตาพรหม จากการศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะร่วมของเนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหม
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และจารกึปราสาทพระขรรค ์พบว่าโครงสรา้งเน้ือหาในสว่นแรกทีเ่ป็นบทบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
กบัโครงสรา้งเนื้อหาในส่วนทีส่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 จารกึทัง้สองหลกั
มรีายละเอยีดเหมอืนกนัทุกประการ ในที่นี้ น่าจะแสดงให้เหน็ถงึความสามารถของ
ผูป้ระพนัธจ์ารกึปราสาทตาพรหมไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะเนื้อหาในจารกึตัง้แต่โศลกแรก
จนถงึโศลกที ่18 เน้ือหาสือ่ความหมายครบถว้นสมบรูณ์นบัตัง้แต่การบชูาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
จนถงึการบ่งชีถ้งึสายตระกูลของกษตัรยิ์อย่างเป็นล าดบัชัน้ โดยเฉพาะเชือ้สายทาง
ฝ่ายพระราชมารดาซึ่งมกีารพรรณนาอย่างละเอยีด จะเหน็ได้ว่าเน้ือความที่แต่งไว้
อย่างยอดเยีย่มสง่ผลใหผู้แ้ต่งจารกึปราสาทพระขรรคน์ าเนื้อหาช่วงตอนตน้ของจารกึ
ปราสาทตาพรหมมากล่าวซ ้าอกี ต่อจากนัน้จงึแสดงรายละเอยีดเน้ือหาให้แตกต่าง
ออกไป อน่ึง จะเหน็ได้ว่าความส าคญัของโครงสร้างเนื้อหาของจารกึทัง้สองหลกัที่
สอดคล้องกันเป็นกรอบการสร้างเนื้อหาจารึกให้มีเอกภาพ ท าให้รายละเอียดที่
ผูป้ระพนัธแ์จกแจงรายการสิง่ของภายในศาสนสถานซึง่มอียู่เป็นจ านวนมาก รวมทัง้
ชื่อเฉพาะ อาทิ เมืองต่างๆ หรือรูปปั้นพระนามต่างๆ ล้วนแสดงเนื้อหาอย่างเป็น
สดัสว่น และสามารถจ าแนกรายละเอยีดปลกีย่อยของเนื้อหาไดอ้ย่างชดัเจนดว้ย 
 
8.3 การสรา้งสรรคอ์ลงัการ 
 
 จารกึปราสาทตาพรหมมอีทิธพิลต่อการแต่งจารกึปราสาทพระขรรค์อยู่มาก 
จะเหน็ไดจ้ากการสรา้งสรรคอ์ลงัการหรอืความงดงามของบทประพนัธใ์นมติทิีเ่หมอืนกนั 
ดงัเช่น เนื้อหาในโศลกที ่19 จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคก์ล่าวถงึ
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ขณะประสตูไิวส้อดคลอ้งกนั ผูแ้ต่งใชแ้นวคดิกวสิมยะ (ขนบการ
ประพนัธข์องกว)ี โดยกล่าวอา้งว่าพระพรหมเป็นเทพผู้รงัสรรคพ์ระเจา้ชยัวรมนัที ่7 
ให้เป็นต้นแบบของมนุษย์บนโลก จารึกปราสาทตาพรหมกล่าวว่าพระพรหมได้ 
“ทอดพระเนตรร่างของพระการตติเกยะทีแ่ยกกนัอยู่ ถูกท าให้เป็นหนึง่เดยีว ด้วย
ความยนิด ีคอื การกอดกนัอย่างแนบแน่น กเ็ลยทรงสรา้งพระองค ์(พระเจา้ชยัวรมนัที ่
7) ขึ้นมาใหเ้ป็นขมุทรพัยเ์พยีงหนึง่เดยีว” (นิพทัธ ์แยม้เดช, 2558, น. 124-125) สว่น
จารกึปราสาทพระขรรคก์ล่าวว่า “พระพรหมเมือ่ประสงคท์ีจ่ะสรา้งคงจะไดร้วบรวมความ
งามในโลก แลว้วางความงามทีร่ดดว้ยน ้ าอมฤตแลว้ไวบ้นทีร่องรบั (ร่างกาย) แลว้จงึ
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ไดท้รงสรา้งพระองค ์ซึง่เพยีบพรอ้มดว้ยลกัษณะทีด่”ี (จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, 
น. 84) อย่างไรก็ตามเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์หลายบทพยายามเน้นอลงัการให้
สลบัซบัซอ้นยิง่กว่าอลงัการในจารกึปราสาทตาพรหม โดยการอา้งถงึตวัละครในมหากาพย์
ของอนิเดยีหลากหลายมากกว่าในจารกึปราสาทตาพรหม ดงัเนื้อหาในโศลกหลายบท
ของจารึกปราสาทพระขรรค์อ้างถึงตัวละครในมหากาพย์ของอินเดียเพื่อสื่อ
จนิตนาการใหม้มีติงิดงามยิง่ขึน้ ตวัอย่างเช่น เนื้อหาจารกึปราสาทพระขรรค ์โศลกที ่
30 เมื่อพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ถวายเทวรปูเตน้ร าสององคซ์ึง่หล่อดว้ยทองค าประดษิฐาน
ไวภ้ายในปราสาทพระขรรค ์ผูแ้ต่งกล่าวว่า “รูปทัง้สองนัน้เป็นเหมอืนกบัพระราฆวะ
ทัง้สอง” (จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, น. 86) คอื เปรยีบเทยีบรปูเคารพว่ามคีวาม
งดงามและมชีวีติจติใจราวกบัราฆวะ (พระรามและพระลกัษณ์) และเนื้อหาโศลกที ่31 
ผูแ้ต่งแสดงความฉงนฉงายโดยกล่าวถงึพระรามและภษีมะทีไ่ดร้บัการสดุด ีเพยีงเพราะ 
พระบดิาเสดจ็ลงมาจากสวรรคช์ัว่ครู่ แต่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 แลว้ 
“ฝ่ายพระองคจ์ะไดร้บัการสดุดขีนาดไหน ในเมือ่พระโลกนาถผู้เกดิขึ้นเองและมสีีก่ร 
ไดร้บัการกราบไหวบ้ชูาตลอดเวลา” (จริพฒัน์ ประพนัธว์ทิยา, 2531, น. 86) 
 

 จากการพจิารณาภูมหิลงัของจารกึปราสาทตาพรหมซึ่งแต่งขึน้ก่อนจารกึ
ปราสาทพระขรรค์อยู่หลายปี การพจิารณาสถานภาพของผู้แต่งซึ่งมคีวามสมัพนัธ์
ใกลช้ดิกนั รวมทัง้เนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหมซึง่มกีารจดัวางโครงสรา้งของเนื้อหา
อย่างเป็นระบบ และรายละเอยีดของเนื้อหาเป็นบทประศสัตพิระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีม่ ี
ลลีาการแต่งอย่างประณีต มอีลงัการงดงาม จารกึปราสาทตาพรหมจงึเป็นต้นแบบ
การเขยีนบทประศสัตพิระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีส่่งอทิธพิลต่อการแต่งจารกึปราสาท
พระขรรค ์โดยเฉพาะในส่วนของโครงสรา้งเนื้อหาจารกึปราสาทพระขรรค ์มกีารแบ่ง
รายละเอยีดของเนื้อหาเป็นสดัส่วนเช่นเดยีวกบัเนื้อหาจารกึปราสาทตาพรหมตัง้แต่
ล าดบัเน้ือหาบทบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เน้ือหาเกีย่วกบัพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทัง้รายละเอยีด
ของเชื้อสายกษัตริย์และบทยกย่องพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 เนื้อหาเกี่ยวกบัการสร้าง
สิง่ก่อสรา้ง และรายการสิง่ของทีอุ่ทศิถวายภายในศาสนสถาน และเนื้อหาในบทลงทา้ย
นอกจากนี้ลลีาการแต่งที่งดงามลกึซึ้งโดยผู้แต่งจารกึปราสาทพระขรรค์ใช้อลงัการ
ร่วมกนักบัจารึกปราสาทตาพรหมอยู่หลายบท และผู้แต่งจารึกปราสาทพระขรรค์
สรา้งสรรคอ์ลงัการใหพ้ฒันาซบัซอ้นไปอกีขึน้หนึ่งนัน้ กน่็าจะเป็นสิง่พสิจูน์ความเป็น
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ต้นแบบของจารึกปราสาทตาพรหมที่มีอิทธิพลต่อจารึกปราสาทพระขรรค์อย่าง
ชดัเจน 
 
 
9. บทสรปุ 
 
 จากการศกึษาเปรยีบเทยีบรายละเอยีดเน้ือหาจารกึปราสาทตาพรหมและ
จารกึปราสาทพระขรรค ์จะเหน็ว่าเนื้อหาของจารกึทัง้สองหลกัมลีกัษณะร่วมกนั และ
เนื้อหาบางสว่นมรีายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะร่วมของเนื้อหาปราสาทตาพรหม
และจารกึปราสาทพระขรรคเ์หน็ไดช้ดัเจนโดยเฉพาะช่วงตอนต้นเรื่องทีม่เีนื้อหาเป็น
บทบูชาสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เน้ือหาที่แสดงขอ้มูลทางเชื้อสายของพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 และ
เนื้อหาบางส่วนทีแ่สดงการสดุดพีระเจา้ชยัวรมนัที ่7 การบนัทกึเนื้อหาของจารึกทัง้
สองหลกัในส่วนตอนต้น มสีาระส าคญัเหมอืนกนัทุกประการ บ่งชี้ว่ารายละเอยีดใน
สว่นนี้มคีวามส าคญัมาก เพราะเนื้อความในจารกึสะทอ้นทัง้ความเชื่อทางศาสนาและ
เชื้อสายวงศ์ตระกูลของกษัตรยิ์ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ สะท้อนทัง้อุดมคติทางศาสนา
และการยนืยนัสทิธอินัชอบธรรมแห่งราชบลัลงัก์ เนื้อหาของจารกึปราสาทตาพรหม
และจารึกปราสาทพระขรรค์ยังมีรายละเอียดที่สอดคล้องกัน โดยระบุถึงรายการ
สิง่ของถวายแก่เทวรูปปรากฏตรงกนัในบางส่วน รายการสิง่ของเหล่านี้จะต่างกนั
เพยีงล าดบัของบทในจารกึกบัปรมิาณมากน้อยต่างกนั การทีม่รีายการสิง่ของระบุชื่อ
ตรงกนั สะทอ้นใหเ้หน็ว่ารายการสิง่ของทีน่ ามาถวายภายในศาสนสถานเป็นทีน่ิยมใช้
ในกจิกรรมทางศาสนาเหมอืนกนั และสิง่ของทีน่ ามาถวายเป็นผลติผลการเกษตรทีม่ี
อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ อาทิ ข้าวสารที่ใช้หุงบูชาเทพ งา ถัว่เขียว ผักและผลไม้ 
น ้าออ้ย น ้ามนัจากผลไม ้น ้าผึง้ นมสด นมเปรีย้ว เป็นต้น ปรมิาณสิง่ของดงักล่าวมี
จ านวนมาก และยงัมเีสือ้ผ้า เครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะผา้ที่ท ามาจากไหม เครื่องใช้
อ านวยความสะดวกสบาย เช่น เตยีงนอน วตัถุโลหะอนัมคี่าต่างๆ เช่น ทองค า ทองแดง 
เงิน รวมทัง้เครื่องประดับประเภทรัตนะจ านวนมากซึ่งถวายเป็นเครื่องบูชาแก่สิง่
ศกัดิส์ทิธิ ์รวมทัง้สิง่ของประเภทไม้หอม เครื่องหอม ยิ่งไปกว่านัน้มีการกล่าวถึง
รายละเอยีดของสิง่มชีวีติ ทีอ่ยู่อาศยั และสิง่ก่อสร้างในลกัษณะที่สอดคล้องกนัด้วย 
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และเนื้อหาทีเ่ป็นสารของกษตัรยิใ์นช่วงทา้ยของจารกึทัง้สองหลกัแสดงออกถงึความ
จงรกัภกัดขีองพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีม่ต่ีอพระราชบดิาและพระราชมารดาอย่างสงูสดุ 
 

 เนื้อหาของจารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคม์รีายละเอยีด
บางประการทีแ่ตกต่างกนัออกไปดว้ย เหน็ไดจ้ากเนื้อหาส่วนที่เป็นบทสดุดวีรีกรรม
พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 จารกึทัง้สองหลกัจะสดุดภีาพลกัษณ์พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ในมติิ
ทีแ่ตกต่างกนั จารกึปราสาทตาพรหมเน้นภาพลกัษณ์พระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ทีอ่งิกบัคติ
ความเชื่อทางพระพุทธศาสนามหายานอย่างชดัเจน คอื ความมเีมตตา ส่วนจารึก
ปราสาทพระขรรคเ์น้นภาพลกัษณ์ของพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ในดา้นกษตัรยิย์อดนักรบ 
รายละเอยีดทีต่่างกนัยงัเหน็ไดจ้ากการก่อสรา้งศาสนสถาน รายการสิง่ของบางส่วนที่
ถวายภายในปราสาทซึง่ไม่ปรากฏในจารกึอกีหลกั การกล่าวถงึชื่อเฉพาะ และเนื้อหา
ในสว่นบทลงทา้ยซึง่แสดงรายละเอยีดของผูแ้ต่ง 
 

 จากการพจิารณาล าดบัเวลาของการเขยีนจารกึและสถานภาพของผูป้ระพนัธ์
โครงสร้างของเน้ือหาและรายละเอยีดของเนื้อหา และการสร้างสรรค์อลงัการ ท าให้
เหน็ถงึความเป็นต้นแบบของจารกึปราสาทตาพรหมทีม่อีทิธพิลต่อการสรา้งเนื้อหา
จารกึปราสาทพระขรรคใ์นช่วงเวลาต่อมา 
 

 จารกึปราสาทตาพรหมและจารกึปราสาทพระขรรคเ์ป็นจารกึสดุดพีระเกยีรติ
พระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 และเป็นจารกึหลกัส าคญัที่สุดในรชักาลพระเจ้าชยัวรมนัที่ 7 
เนื้อหาจารกึทัง้สองหลกัแสดงภาพพระเจา้ชยัวรมนัที ่7 ในฐานะเทวราชา ธรรมราชา 
และพุทธราชา ตลอดจนการทีพ่ระองคท์รงเป็นผูเ้ลื่อมใสในกจิการทางศาสนาและทรง
เป็นวรีบุรุษยอดนักรบอย่างโดดเด่น ซึง่รายละเอยีดดงักล่าวน่าจะเป็นแนวคดิส าคญั
ของการสดุดพีระเกยีรตกิษตัรยิอ์นัอาจส่งอทิธพิลมายงัจารกึประเภทสดุดกีษตัรยิใ์น
ดนิแดนใกลเ้คยีง รวมถงึงานวรรณกรรมสดุดพีระเกยีรตปิระจ าราชส านักในดินแดน
ประเทศไทยดว้ย 
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บทคดัย่อ 

 
 บทความนี้มุ่งศกึษาลกัษณะการแต่งและคุณค่าของบทละครร าเรื่องอิเหนา
พระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ในฐานะวรรณคดี
การแสดง ผลการศกึษาพบว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ 
ทรงน าบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 มาปรบัใชใ้นการทรงพระนพินธ์
บทละครร าเรื่องนี้เพื่อใชแ้สดงละครร าตามแนวทางของพระองค ์โดยวธิกีารทีท่รง
พระนิพนธห์รอืทรง “ปรุงบท” ม ี4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ทรงปรบัการด าเนินเรื่องจากฉบบั
รชักาลที่ 2  ทรงสบืทอดบทร้อง เพลง และการเจรจาบางส่วนจากฉบบัรชักาลที่ 2 
ทรงพระนิพนธ์บทร้องรวมทัง้ทรงก าหนดเพลงและการเจรจาขึ้นใหม่ และทรงเพิ่ม
ขอ้ความก ากบัการแสดงลงในบท ผลจากการ “ปรุงบท” ดงักล่าว ท าให้บทละครร า
ฉบบันี้เป็นเรื่องอเิหนาอกีฉบบัหนึ่งทีม่คีุณค่าทัง้ในด้านวรรณคดแีละด้านการแสดง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การแสดงให้เหน็ลกัษณะการเล่นละครร าเรื่องอเิหนาในแบบของ
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ซึง่เป็นตวัอย่างหนึ่งของการแสดง
ในสมยัรชักาลที ่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 
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1. บทน ำ 
 

เรื่องอเิหนาเป็นนิทานเรื่องหนึ่งทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในสงัคมไทยมาชา้นานตัง้แต่สมยั
อยุธยาตอนปลาย โดยเป็นเรื่องหนึ่งทีใ่ชแ้สดงละครในซึง่เป็นละครของพระมหากษตัรยิ1์ 

 

ความนิยมนิทานเรื่องนี้เหน็ไดเ้ด่นชดัตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนปลายเป็นต้นมา 
เช่น การน าเรื่องอเิหนามาแต่งเป็นวรรณคดปีระเภทต่างๆ เป็นต้นว่าค าฉันท ์นิราศ 
ลลิติ ค าโคลง และบทเห่กล่อมพระบรรทม  การอา้งถงึเรื่องอเิหนาในวรรณคดหีลาย
เรื่องโดยเฉพาะเพลงยาว การน าเรื่องอเิหนาไปใชใ้นการขบัร้องประเภทต่างๆ เช่น 
มโหร ีสกัวา และคอนเสติ รวมทัง้การน าเนื้อหาไปวาดเป็นจติรกรรมหลายแห่งดงัเช่น
ทีว่หิารวดัโสมนสัวหิาร  

 

ความนิยมเรื่องอเิหนายงัเหน็ไดจ้ากการเลอืกน าเรื่องนี้ไปใชใ้นการแสดงต่างๆ 
ดว้ย ซึง่เหน็ไดช้ดัในสมยัรชักาลที ่5 ทัง้ละครในของหลวงและละครของพระบรมวงศานุวงศ์
และขนุนาง โดยการเล่นละครหลวงเรื่องอเิหนาในรชัสมยันี้ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวัโปรดเกลา้ฯ ใหล้ะครหลวงในรชักาลที ่4 แสดงในช่วงต้นรชักาล2 เนื่องจาก
ในเวลานัน้ยงัมไิดฝึ้กหดัละครหลวงขึน้ใหม่ แต่ภายหลงักท็รงพระราชด ารใิห้ฝึกหดั
ละครหลวงชุดใหม่ขึน้เพื่อแสดงในงานสมโภชพระนครอายุครบ 100 ปี เมื่อ พ.ศ.2425 
สว่นละครร าของพระบรมวงศานุวงศแ์ละขุนนางกพ็บว่านิยมเล่นเรื่องอเิหนากนัอย่าง
แพร่หลาย เช่น ละครร าของสมเดจ็เจา้พระยาบรมมหาศรสีุรยิวงศ ์ละครร าของพระองคเ์จา้
สงิหนาทราชดุรงค์ฤทธิ ์ละครร าของเจ้าพระยาเทเวศรวงศ์ววิฒัน์ และละครร าของ

                                                           
1 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ใหเ้จา้นายและขุนนางผูใ้หญ่มลีะครในได ้แต่ต้องเป็นละครชาย (เสาวณิต วงิวอน, 
2555, น. 93) 

2 ในช่วงต้นของสมยัรชักาลที่ 5 ละครในของหลวงครัง้รชักาลที่ 4 ไดอ้อกเล่นเรื่อง
อเิหนาในงานสมโภชช้างเผอืก พ.ศ.2413 โดยเล่นผสมโรงกบัละครในของหลวงครัง้รชักาลที ่2 
และเล่นในงานสมโภชช้างเผอืก พ.ศ.2415 ต่อมา พ.ศ.2440 ไดอ้อกเล่นอกีครัง้ในงานสมโภช
เมื่อพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวัเสดจ็กลบัจากยุโรป (สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2508, น. 197-199) 
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ทา้วราชกจิวรภตัร นอกจากนี้ ยงัมกีารน าเรื่องอเิหนาไปใชใ้นการแสดงละครประเภท
ใหม่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ในสมยันัน้ดว้ย เช่น ละครดกึด าบรรพ์ 

 

ในบรรดาละครเรื่องอเิหนาในสมยัรชักาลที ่5 ดงักล่าวนี้ ละครทีไ่ม่ค่อยมผีู้
รูจ้กัหรอืกล่าวถงึในปัจจุบนั คอื ละครร าเรื่องอเิหนาของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพนัธพ์งศ ์ทรงมชีื่อเสยีงในดา้นละครรอ้ง ดงัทีท่รงไดร้บัยกย่องใหเ้ป็น “พระบรม
ครแูห่งละครรอ้ง” (เพลนิพศิ ก าราญ และเนียนศริ ิตาละลกัษมณ์, 2522, น. 64) สว่น
ผลงานละครร าของพระองคท์ีม่ชีื่อเสยีงมากกค็อืเรื่องพระลอซึง่เล่นเป็นละครพนัทาง 
ด้วยเหตุนี้ จงึอาจท าใหไ้ม่ค่อยมผีู้กล่าวถงึละครร าเรื่องอเิหนาของพระองคม์ากนัก 
ทัง้ที่ได้ทรงฝึกหัดละครดังกล่าวเช่นกันคู่กับเรื่องรามเกียรติ ์โดยเล่นเป็น “ลคร
แบบเดมิ” หรอืละครร าแบบละครใน ดงัที่พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ 
ทรงเล่าไวใ้น “ภาคผนวกว่าดว้ยต้นเค้าแห่งลครชนิดซึง่เรยีกกนัว่า “แบบปรดีาลยั”” 
ว่า 

  

...กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศก์ไ็ดท้รงแต่งเรื่องใหม่ๆ เล่นต่อมา
อกีเช่นเรื่องในพงศาวดารหลายตอน เรื่องกาก ีเรื่องภารตะ เรื่อง
ตุ๊กตายอดรกั เรื่องบุญมมีาเองทีก่ล่าวในพระราชหตัถเลขาเปนต้น 
นอกจากนัน้ยงัได้เล่นลครแบบเดมิคืออิเหนาแลรามเกยีรติเปน 
ตวัอย่าง... 

(พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ, 2474, น. 94) 
 

ลกัษณะส าคญัประการหนึ่งของการแสดงละครร าเรื่องอเิหนาดงักล่าวนี้คือ 
พระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ ์ทรง “ปรุง” บทละครขึน้ใหม่จาก
บทละครในเรื่องอเิหนาพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 ดงัปรากฏหลกัฐานเป็นพระนิพนธ์
บทละครร าเรื่องอเิหนา ซึง่พบตวับทในเวลานี้ 1 ตอน คอื ตอนดะระสาแบหลา 

 

เมื่อพจิารณาพระนิพนธ์บทละครร าเรื่องอเิหนาดงักล่าวในเบื้องต้นพบว่า 
แมบ้ทละครฉบบันี้มเีพยีงตอนเดยีวและเป็นตอนสัน้ๆ แต่กแ็สดงใหเ้หน็ลกัษณะการ 
“ปรุงบท” ทีน่่าสนใจหลายประการทีส่มัพนัธก์บัการแสดง เช่น มกีารแบ่งบทออกเป็น
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ชุดๆ แลว้ปรบัเปลีย่นการด าเนินเรื่อง มกีารแต่งบทรอ้งใหม่เขา้ไปผสมผสานกบับทรอ้ง
ของบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 มกีารก าหนดเพลงและการเจรจาเขา้ไปใหม่ 
และมกีารใช้ภาษาได้อย่างมวีรรณศลิป์หลายช่วง ซึ่งจากการส ารวจงานวชิาการที่
ผ่านมาพบว่า แมจ้ะมกีารศกึษาบทละครร าพระนิพนธข์องพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์อยู่พอสมควร เช่น งานของรกัษ์พงศ ์ธรรมผุสนา (2544) งาน
ของฉายกฤษณ์ แซมค า (2553) และงานของพรรษพงศ ์สขิณัฑกนาค (2557)3 แต่ยงั
ไม่พบการศกึษาทีก่ล่าวถงึพระนิพนธบ์ทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้  
 

 ดว้ยเหตุทีบ่ทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้เป็นเรื่องอเิหนาอกีส านวนหนึ่งทีม่ ี
ลกัษณะทีน่่าสนใจหลายประการ ประกอบกบัเป็นเรื่องทีย่งัไม่เคยมผีูศ้กึษาหรอืเป็นที่
รู้จกัแพร่หลาย จงึควรน าบทละครเรื่องนี้มาศึกษาอย่างละเอยีดต่อไปในฐานะเป็น
ตวัอย่างของวรรณคดกีารแสดงเรื่องอเิหนาที ่“ปรุง” ขึน้ใหม่ในสมยัรชักาลที ่5 
 
 
2. วตัถปุระสงคใ์นกำรศึกษำ 
 
 ศกึษาลกัษณะการแต่งและคุณค่าของบทละครร าเรื่องอเิหนาพระนิพนธ์
ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ในฐานะวรรณคดกีารแสดง 
 
 
 
 

                                                           
3 งานของรกัษ์พงศ์ ธรรมผุสนา (2544) ศึกษาพระนิพนธ์บทละครร าประเภท

ละครพนัทางและละครเสภาจ านวน 14 เรื่องในฐานะวรรณคดกีารแสดง งานของฉายกฤษณ์ 
แซมค า (2553) ศกึษาการแสดงตอนพระลอตามไก่ในละครพนัทางเรื่องพระลอ พระนิพนธ์
ของพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ฉบบัอาจารยส์ุวรรณี ชลานุเคราะห์ 
และงานของพรรษพงศ ์สขิณัฑกนาค (2557) ศกึษาการบรรจเุพลงในละครพนัทางเรื่องพระลอ 
ตอนลงสรงเสีย่งน ้า พระนิพนธข์องพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
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3. ขอบเขตของข้อมลูท่ีใช้ศึกษำและข้อตกลงเบือ้งต้น 
 

บทละครร าเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพนัธ์พงศ์ ที่ใช้ศึกษาในบทความนี้ คือ บทละครร าเรื่องอิเหนา ตอนดะระสา
แบหลา ซึง่จดัพมิพโ์ดยโรงพมิพศ์ุภการจ ารญู แต่ไม่ปรากฏปีทีพ่มิพ ์ 

 

ในบทความนี้จะเรยีกบทละครฉบบันี้ว่า “บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้
บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ”์ 

 

การเรยีกชื่อตวัละครและอา้งองิบทประพนัธจ์ะคงรูปเขยีนและตวัสะกดตาม
ฉบบัพมิพด์งักล่าว 

 
 

4. ภมิูหลงัของบทละครร ำเร่ืองอิเหนำและกำรแสดงละครร ำเร่ือง
อิเหนำของพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ กรมพระนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

 
ในหวัขอ้นี้ ผูว้จิยัจะกล่าวถงึภูมหิลงัของบทละครร าเรื่องอเิหนาพระนิพนธ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ และภูมหิลงัเกี่ยวกบัการแสดง
ละครร าเรื่องอเิหนาของพระองค ์ดงันี้ 

 
4.1 ผูแ้ต่ง 
 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์ ทรงใช้พระนามแฝง
หลายพระนามในการทรงพระนิพนธ์วรรณกรรมเรื่องต่างๆ เช่น ประเสริฐอักษร 
หมากพญา พานพระศร ีและพระศร ี(สุมาล ีวรีะวงศ,์ 2553, น. 103) ในการทรงพระ
นิพนธ์บทละครร าเรื่องอเิหนา ตอนดะระสาแบหลา นี้ กท็รงใช้พระนามแฝงเช่นกนั 
คอืพระนามแฝง “พระศร”ี ดงัปรากฏขอ้ความบนหน้าปกฉบบัพมิพว์่า “พระศรชี าระ
แลปรุง” 
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พระนามแฝง “พระศร”ี ซึง่ทรงใชใ้นบทละครร าเรื่องอเิหนานี้ พบว่าทรงใช้
ในการทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องอื่นๆ ด้วยอกีหลายเรื่อง เช่น บทละครร้องเรื่อง 
“ผวัจีผ๋วัผวั” บทละครรอ้งเรื่อง “ไกวก้ลิน้ ฤๅเสยีเชงิ” และบทละครรอ้งเรื่อง “กลนืใม่เขา้
คายใม่ออก” มขีอ้สงัเกตว่า บนหน้าปกฉบบัพมิพข์องบทละครเหล่านี้ระบุว่า “พระศรี
รจนา” ต่างจากบทละครร าเรื่องอเิหนาทีใ่ชว้่า “พระศรชี าระแลปรุง” เหตุทีท่รงใชค้ าว่า 
“ช าระแลปรุง” ในบทละครร าเรื่องอเิหนา คงเป็นเพราะทรง “ปรุงบท” ขึน้จากบทละคร
ในเรื่องอเิหนาพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 มไิดท้รง “รจนา” ขึน้ใหม่ทัง้หมด 
 
4.2 ช่ือเรือ่งและช่ือตอนท่ีปรำกฏในฉบบัพิมพ ์
 

หน้าปกฉบบัพมิพข์องบทละครร าเรื่องอเิหนา ตอนดะระสาแบหลา ระบุชื่อ
เรื่องและชื่อตอนไวด้งันี้ 
 

บทลครร า 
เรื่องพระราชนิพนธอ์เิหนา (เลก็) 

ชุด ดะระสาแบหลา 
(พระศรชี าระแลปรุง) 

(พระศร,ี ม.ป.ป., หน้าปก) 
 

ชื่อเรื่องและชื่อตอนทีป่รากฏในหน้าปกดงักล่าวนี้ มขีอ้ทีน่่าสนใจ 3 ประการ 
ประการแรก การทีเ่รยีกเรื่องอเิหนานี้ว่าเป็น “พระราชนิพนธ”์ แสดงใหเ้หน็ว่าคงเรยีก
ตามบทละครในเรื่องอเิหนาพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 ซึง่เป็นฉบบัทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงใชเ้ป็นหลกัในการทรงพระนิพนธบ์ทละครร าฉบบันี้ 
ประการทีส่อง การทีม่คี าว่า “(เลก็)” ไวท้า้ยชื่อเรื่องอเิหนา เป็น “อเิหนา (เลก็)” น่าจะ
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ในช่วงเวลาทีท่รงพระนิพนธน์ัน้ เรื่องอเิหนาทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดคีงมี
ทัง้เรื่อง “อเิหนา (เลก็)” และเรื่อง “อเิหนา (ใหญ่)” หรอืเรื่องดาหลงั จงึต้องมวีงเลบ็
ระบุค าว่า “(เลก็)” ไวท้า้ยชื่อเรื่องดว้ยเพื่อบ่งชีว้่าเป็นเรื่องอเิหนาส านวนใด ประการที ่
สาม การทีฉ่บบัพมิพส์ะกดชื่อตอนว่า “ดะระสาแบหลา” เช่นเดยีวกบัในบทประพนัธท์ี่
สะกดชื่อตวัละครนี้ว่า “ดะระสา” ทุกแห่งเช่นกนั สะทอ้นใหเ้หน็ว่า พระเจา้บรมวงศ์เธอ 
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กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงเรยีกชื่อตวัละครนี้ว่า “ดะ-ระ-สา” มใิช่ “ดอ-ระ-สา” 
ดงัทีน่ิยมเรยีกกนัในสมยัหลงั 
 
4.3 เน้ือหำ 

 
บทละครร าเรื่องอิเหนาพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป

ประพนัธพ์งศ ์ฉบบัทีใ่ชศ้กึษาในบทความนี้ มเีนื้อหา 1 ตอน คอืตอนดะระสาแบหลา 
 

เนื้อหาตอนดะระสาแบหลาของบทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้ เริม่ตัง้แต่อเิหนา
น าไพร่พลออกเทีย่วป่าและปลอมตวัเป็นปันหยเีพื่อเดนิทางไปเมอืงหมนัหยาจนถึง
ระตูบุดสหินาถูกสงัหารและนางดะระสาท าพธิแีบหลา ซึง่ตรงกบัเนื้อหาของบทละครใน
เรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 

 

เนื้อหาดงักล่าวแบ่งออกเป็น 5 ชุด ก่อนเขา้สู่ชุดที ่1 มกีารสรุปจ านวนและ
ชื่อของตวัละครทัง้หมดในการแสดงตอนนี้ไว ้ดงันี้ 

 

ตวัลคร 
๑ อเิหนา ฤๅปันหย ี ๒ รตูปันจะรากนั  ๓ ระตูปักกะมาหงนั  
๔ รตูบุดสหินา  ๕ มหาเสนาต ามหงง  ๖ ถึง ๙ พระพี่เลี้ยง 
ประสนัตา กะระกาหลา ปนูตา ยะรุเดะ  ๑๐ และ ๑๑ ประไหมสรุี
เมอืงปันจะรากนั แลเมอืงปักกะมาหงนั  ๑๒ นางดะระสา 
ประไหมสหุรเีมอืงบุดสหินา ยงัมเีสนากดิาหยนัแลทหารไพร่พล
(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 1) 

 

เนื้อหาทัง้ 5 ชุดของบทละครร าฉบบันี้มกีารตัง้ชื่อชุดตามเหตุการณ์ส าคญั
ในชุดนัน้ และตัง้ชื่อชุดคลอ้งจองกนัดว้ย ไดแ้ก่ “ประพาศป่า ประสนัตาต่อนก ยกทพั
พระเยาวราช พฆิาฎรตูบุดสหินา และดะระสาแบหลา”4 แต่ละชุดมเีน้ือหาโดยสรุป
ดงันี้ 

                                                           
4 มขีอ้สงัเกตว่า การตัง้ชื่อชุดตามเหตุการณ์ส าคญัและก าหนดใหม้ชีื่อคล้องจอง

กนัน้ีพบในบทละครเรื่องอื่นๆ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ด้วย 
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ชุดที ่1 ประพาศป่า  เริม่ตัง้แต่อเิหนาน าไพร่พลออกเทีย่วป่าโดยปลอมตวั
เป็นชาวป่าชื่อมสิาระปันหยจีนถึงปันหยสีัง่ให้ไพร่พลหยุดพกัและสร้างพลบัพลาที่
ประทบับรเิวณภูเขาปะราปีใกลเ้มอืงหมนัหยา 

ชุดที ่2 ประสนัตาต่อนก  เริม่ตัง้แต่ระตูบุดสหินาพรอ้มดว้ยพีช่ายคอืระตู
ปันจะรากนัและระตูปักกะมาหงนัเดนิทางมาถึงภูเขาปะราปีและแวะกราบพระฤๅษี 
สงัปะตเิหงะทีอ่าศรมจนถงึระตูบุดสหินาลานางดะระสาไปรบกบัปันหยหีลงัจากทหาร
ของระตูมเีรื่องทะเลาะววิาทกบัประสนัตา  

ชุดที ่3 ยกทพัพระเยาวราช  เริ่มตัง้แต่ปันหยีทราบเรื่องที่ประสนัตาไป
ววิาทกบัทหารของระตูบุดสหินาจนท าใหเ้กดิศกึจนถงึปันหยสีัง่ใหย้กทพัเคลื่อนพล 

ชุดที ่4 พฆิาฎรตูบุดสหินา  เริ่มตัง้แต่ระตูบุดสหินายกทพัมาประจญักบั
ทพัของปันหยจีนถงึปันหยสีงัหารระตูบุดสหินา 

ชุดที ่5 ดะระสาแบหลา  เริม่ตัง้แต่นางดะระสากราบศพของระตูบุดสหินา 
ผูเ้ป็นสามจีนถงึนางดะระสาแบหลากระโจนเขา้กองไฟ 

 

เมื่อจบแต่ละชุดมขีอ้ความระบุว่า “ปิดม่าน” อนัแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการแสดง
บนเวททีีดู่ไดด้า้นเดยีวแบบตะวนัตกและมมี่านเปิด-ปิด และหลงัจากจบชุดที ่5 มคี า
ว่า “ศุภมสัดุ” ปิดทา้ยบทละคร ค าว่า “ศุภมสัดุ” นี้ หมายถงึ ขอความดคีวามงามจงม ี
เป็นค าทีใ่ชข้ึน้ต้นลงทา้ยในประกาศทีเ่ป็นขอ้ความส าคญั เช่น พระบรมราชโองการ 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2556, น. 1147) การลงทา้ยบทละครดว้ยค าดงักล่าวจงึมนีัยเป็น
การอวยพรหรอืใหพ้รอนัเป็นมงคลนัน่เอง 

 

ในตอนเริม่ตน้ของบทแต่ละชุด พบว่ามแีบบแผนตรงกนั คอืมขีอ้ความบอก
ล าดบัของชุดและชื่อชุดในเครื่องหมายวงเล็บ ตามด้วยค าอธิบายการจดัฉากและ
ลกัษณะการท าบทของตวัละครในตอนเริม่แสดง โดยบางชุดบอกลกัษณะการแต่งกาย
ของตวัละครและระบุเพลงหน้าพาทยไ์วด้ว้ย เช่น ตอนเริม่ต้นบทชุดที ่2 “ประสนัตา

                                                           

เช่น บทละครรอ้งเรื่องมหาราชวงศ์พม่าแผ่นดนิพระเจา้สีป๊่อมนิทร์ ทรงแบ่งบทละครออกเป็น 
12 ชุด และทรงตัง้ชื่อชุดต่างๆ คล้องจองกนัว่า “เสวยราชสมบตั ิขตัตยิาภเิษก เฉกเพชะหงึ 
ถงึฆา่ พม่าแสลง แรงสวาทตเพดี เกดีความ ยามรา้ย อุบายพระนาง อ้างยุธนา กล้าเหมอืน
ขลาด เอะกราชถลาย” (ประเสรฐิอกัษร, 2470, น. ก-ฆ) 
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ต่อนก” มขีอ้ความบรรยายลกัษณะการจดัฉาก การท าบทของตวัละคร และระบุเพลง
หน้าพาทยต์อนเริม่แสดงไว ้ดงันี้ 

ชุดที่ ๒ (ประสนัตาต่อนก)  ฉากในป่าทบึ มตี้นไม้เปน
ป่าแดงออกมา เหน็ค่ายปันหยขีวามอืลกึหน่อย ค่ายระตูซา้ยมอื
ขอ้นหน้าโรง พาทยส์มงิทองมอญ ตวัลครมตี ารวจน ารตูบุดสหินา 
คนอยู่งานพระกลด แลกดิาหยนัตามออกมากลางโรง 

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 4) 
 

4.4 กำรแสดงละครร ำเรือ่งอิเหนำของพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

 
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงตัง้คณะละครขึน้ใน

สมยัรชักาลที ่5 และไดท้รงยุตกิารแสดงในช่วงตน้สมยัรชักาลที ่65 
 

ละครของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ6์ เล่นทัง้ละครร า
และละครร้อง ละครร าที่แสดงมทีัง้ละครใน ละครนอก ละครเสภา และละครพนัทาง 
                                                           

5 เพลนิพศิ ก าราญ และเนียนศริ ิตาละลกัษมณ์ (2522, น. 63) สนันิษฐานว่าละคร
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ได้เลิกการแสดงประมาณหลงั พ.ศ.
2454 เพราะในปีดงักล่าวยงัทรงพระนิพนธ์บทละครร้องหลายเรื่องให้ละครหลวงนฤมิตร
แสดง ส่วนพวงเพญ็ สว่างใจ (2551, น. 1) กล่าวว่าละครของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์ไดแ้สดงมาจนถงึ พ.ศ.2456 จงึไดย้ตุกิารแสดง เน่ืองจากมพีระภารกจิมาก 

6 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์  ทรงมีคณะละครของ
พระองค์เองเรียกว่า คณะละครนฤมิตร แสดงที่โรงละครวิมานนฤมิตรข้างวัดสระเกศ 
ภายหลงัโรงละครถูกไฟไหม ้จงึตอ้งสรา้งโรงละครชัว่คราวเพื่อใชแ้สดง แต่ภายหลงัไดเ้ลกิแสดง
ไป ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์ จดัละครขึ้นอีกครัง้และทรงรบัไว้ในพระบรม
ราชูปถมัภ์เป็นละครหลวง เรยีกว่า “ละครหลวงนฤมติร” (เสาวณิต วงิวอน, 2555, น. 105) 
ละครของพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ไดเ้ล่นถวายตามพระบรมราช
โองการหลายครัง้  
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แต่ภายหลงัไดเ้น้นเล่นละครรอ้งซึง่ประสบความส าเรจ็และมชีื่อเสยีงมาก ถอืเป็น “ตน้แบบ
แผนของละครร้องที่เล่นกนัมาจนทุกวนัน้ี” (สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ, 2508, น. 207)  

 

ในการจดัการแสดงละคร พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
ทรงพระนิพนธ์บทละคร ทรงออกแบบโรงและฉาก และทรงบญัชาการแสดงด้วย
พระองค์เอง โดยมพีระมารดาคอืเจา้จอมมารดาเขยีนเป็นครูสอนร า7 และมหีม่อมหลวง
ต่วนผู้เป็นพระชายาเป็นผู้คิดและควบคุมเรื่องร้องและดนตรี8 (พระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นพทิยาลงกรณ, 2474, น. 85-90) 

 

ละครร าเรื่องหนึ่งทีล่ะครของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์
พงศ ์ไดจ้ดัแสดง คอืเรื่องอเิหนา ดงัทีพ่ระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ ทรง
เล่าไวว้่า พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ไดท้รงพระนิพนธบ์ทละคร
เรื่องใหม่ๆ ขึน้หลายเรื่องส าหรบัใหค้ณะละครของพระองค์ใชแ้สดง ขณะเดยีวกนัก ็
“ยงัไดเ้ล่นลครแบบเดมิคอือเิหนาแลรามเกยีรตเิปนตวัอย่าง” ด้วย (พระราชวรวงศเ์ธอ 
กรมหมื่นพทิยาลงกรณ, 2474, น. 94) ซึง่ “ละครแบบเดมิ” ทีว่่านี้ หมายถงึละครร า
แบบละครในนัน่เอง 

 

                                                           

ต่อมาพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงสรา้งโรงละครปรดีาลยั
ขึ้นในบรเิวณวงัเพื่อให้ละครหลวงนฤมติรเล่นที่โรงละครแห่งน้ีโดยเก็บค่าเข้าชม การจดั
แสดงละครที่โรงละครปรดีาลยัน้ีมชีื่อเสยีงและประสบความส าเรจ็มาก พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวัไดเ้สดจ็พระราชด าเนินไปทอดพระเนตรการแสดงหลายครัง้ (พระราช 
วรวงศเ์ธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ, 2474, น. 95)  

7 เจ้าจอมมารดาเขยีนเคยเป็นตวัละครหลวงครัง้รชักาลที่ 4 และร าเป็นตวัอิเหนาได้
งดงามเลื่องชื่อจนมฉีายาทีช่าววงัเรยีกกนัวา่ “คณุเขยีนอเิหนา” (พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พทิยาลงกรณ, 2474, น. 84) 

8 หม่อมหลวงต่วนเป็นบุตรขีองหม่อมราชวงศ์ตาบ มนตรกุีล ณ อยุธยา ซึ่งสบื
เชือ้สายมาจากเจา้ฟ้ากรมหลวงพทิกัษมนตร ีผูท้รงเป็นครูละครในสมยัรชักาลที ่2 ดว้ยเหตุ
น้ี “หม่อมหลวงต่วนเป็นเชื้อสายจึงฉลาดในการละครเป็นอนัมากและฉลาดในทางดนตรี
ดว้ย” (เพลนิพศิ ก าราญ และเนียนศริ ิตาละลกัษมณ์, 2522, น. 43-44) 
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ละครร าเรื่องอเิหนาดงักล่าว พบว่าเล่นทัง้เรื่องอเิหนาเลก็และเรื่องอเิหนาใหญ่
หรอืเรื่องดาหลงั และใช้ผู้แสดงเป็นผูห้ญงิล้วน ดงัตวัอย่างหลกัฐานการแสดงใน
บางโอกาส ดงันี้ 

 

ตวัอย่างการแสดงเรือ่งอเิหนาใหญ่หรอืเรือ่งดาหลงั พบในพระราชหตัถเลขา
ฉบบัลงวนัที่ 16 มกราคม ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ที่พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หวัพระราชทานพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์มพีระบรม
ราชโองการให้จัดละครร าเรื่องอิเหนาใหญ่ตอนฆ่านางบุษบาชาวไร่มาถวายให้
ทอดพระเนตรในงานเลีย้งของพระราชชายา เจา้ดารารศัม ีดงัมขีอ้ความตอนหนึ่งว่า 

 

นางดาราเขาจะไปเชยีงใหม่ อยากจะมกีารเลีย้งพวกพ้อง 
อยากจะดลูครไม่ใหม้ผีูช้ายปน เพราะเหตุว่าถ้าหากดูลครมผีูช้าย
ดว้ยต้องไปนัง่อยู่ทา้ยพลบัพลา แลไม่เหน็ถนัด เรื่องทีจ่ะดูนัน้ว่า
เจา้อนิทรวโรรสมาเล่าว่าเล่นอเิหนาใหญ่ฆ่าบุษบาชาวไร่ด ีจงึจะ
ขอใหเ้ล่นตอนนัน้ 

(ส าเนาพระราชหตัถเ์ลขาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
มพีระราชทานกรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์กบัโคลงกลอนพระโอวาท 

และพระพรซึง่พระชนกทรงอ านวยแก่พระนางเธอลกัษมลีาวณั, 
2474, น. 3) 

 

ส่วนตวัอย่างหลกัฐานการแสดงเรือ่งอเิหนา พบในพระราชหตัถเลขาฉบบั
ลงวนัที ่29 มกราคม ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั
พระราชทานพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์มพีระบรมราชโองการ
ใหจ้ดัละครร าเรื่องอเิหนาเขา้มาถวายทอดพระเนตรแทนเรื่องพงศาวดาร เพราะเป็น
เรื่องทีค่นดสูว่นใหญ่ซึง่เป็น “ฝ่ายใน” ชื่นชอบและเขา้ใจดมีากกว่าเรื่องพงศาวดาร ดงั
ความตอนหนึ่งว่า 

  

...จะงดเล่นพงษาวดารไวเ้ล่นอเิหนาเสยีวนัหนึ่งกไ็ด ้พงษาวดาร
เล่นทีโ่รงเมื่อใดฉนัจงึจะไปด ูเพราะพงษาวดารผูห้ญงิคงจะไม่ใคร่
มใีครรูเ้รื่อง จะดกูแ็ต่ว่าแปลกๆ เท่านัน้ การเล่นครัง้นี้มนัเปนเล่น
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เงยีบๆ ส าหรบัผูห้ญงิดูเท่านัน้ เรื่องทีไ่ม่เขา้ใจคงสูเ้รื่องซมึทราบ
ไม่ได ้

(ส าเนาพระราชหตัถเ์ลขาพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 
มพีระราชทานกรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์กบัโคลงกลอนพระโอวาทและ 
พระพรซึง่พระชนกทรงอ านวยแก่พระนางเธอลกัษมลีาวณั, 2474, น. 8) 

 

 ส่วนบทละครร าเรื่องอเิหนา ตอนดะระสาแบหลา ที่ทรงพระนิพนธข์ึน้และ
เป็นฉบบัที่ใชศ้กึษาในบทความน้ี แม้ไม่ปรากฏหลกัฐานปีทีท่รงพระนิพนธห์รอืปีที่
แสดง แต่กส็นันิษฐานว่าน่าจะเป็นเรื่องอเิหนาตอนหนึ่งทีใ่ชแ้สดงในสมยัรชักาลที ่5 
เพราะเมื่อพจิารณาจากช่วงเวลาทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
ทรงท าละคร คอืช่วงสมยัรชักาลที ่5 ถงึตน้สมยัรชักาลที ่6 พบว่าทรงเน้นเล่นละครร า
ในระยะแรกแล้วจงึเน้นเล่นละครร้องในภายหลงั บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบบันี้จงึ
น่าจะทรง “ปรุง” ขึน้เพื่อใชแ้สดงในช่วงแรกๆ ทีท่รงเน้นเล่นละครร าในสมยัรชักาลที ่5 
 
 
5. บทละครร ำเร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ กรมพระ

นรำธิปประพันธ์พงศ์: กำร “ปรุงบท” จำกบทละครในเรื่อง
อิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 

 
ในการทรงพระนิพนธ์บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 

กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงน าบทละครในเรื่องอเิหนาพระราชนิพนธร์ชักาล
ที ่2 มาปรบัใชใ้นการทรงพระนิพนธบ์ทละครขึน้ใหม่ตามแนวทางและแนวพระด าริ
ของพระองค ์ซึง่ในบทความนี้เรยีกวธิกีารทรงพระนิพนธด์งักล่าวว่า การ “ปรุงบท”  

 

ผลการศกึษาพบว่า วธิกีารทีท่รง “ปรุง” บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้ ม ี
4 ลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ ปรบัการด าเนินเรื่องจากบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่
2 สบืทอดบทร้อง เพลง และการเจรจาบางส่วนจากบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบั
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รชักาลที ่2 สรา้งสรรคใ์หม่ในดา้นบทรอ้ง เพลง และการเจรจา และเพิม่ขอ้ความก ากบั
การแสดงอยู่ในเครื่องหมายวงเลบ็ ดงันี้ 

 
5.1 ปรบักำรด ำเนินเรือ่งจำกบทละครในเรือ่งอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 
  

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงปรบัการด าเนินเรื่อง
ตอนดะระสาแบหลาให้กระชบัขึน้กว่าในบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที่ 2 
โดยทรงน าเน้ือหามาแบ่งออกเป็น 5 ชุดทีม่เีหตุการณ์หลกัสมัพนัธต่์อเนื่องกนั แลว้
ท าให้กระชบัขึน้โดยการเรยีงล าดบัเรื่องใหม่บางช่วงและตดัเนื้อหาบางส่วนออก 
ดงันี้ 

 
5.1.1 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ชุด ที่มีเหตุการณ์หลกัชดัเจนและมีความสมัพนัธ์
ต่อเนื่องกนั 

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงแบ่งเนื้อหาตอน
ดะระสาแบหลาออกเป็น 5 ชุด ซึง่ในการแสดงจะมกีารปิดม่านเมื่อจบชุดและเปิดม่าน
เปลีย่นฉากเมื่อเริม่ชุดใหม่ ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 

 

ในเนื้อหาดงักล่าว ทรงก าหนดใหแ้ต่ละชุดมเีหตุการณ์หลกั 1-2 เหตุการณ์ 
ทีเ่ป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกนัไป ท าใหก้ารแสดงแต่ละชุดกระชบัและเขา้ใจง่าย คอื เริม่จาก
ปันหยอีอกเทีย่วป่าและแวะพกัทีเ่ขาปะราปี (ชุดที ่1 “ประพาศป่า”) ท าใหป้ระสนัตา
ไดโ้อกาสไปต่อนกแลว้เกดิเรื่องววิาทกบัทหารของระตูบุดสหินาอนัท าใหร้ะตูกริ้วและ
สัง่ยกทพัมารบกบัปันหย ี(ชุดที ่2 “ประสนัตาต่อนก”) ปันหยจีงึสัง่ใหเ้คลื่อนพลเตรยีมรบ
กบัระตูบุดสหินา (ชุดที่ 3 “ยกทพัพระเยาวราช”) จากนัน้เป็นการรบของทัง้ 2 ฝ่าย 
และปันหยสีงัหารระตูสิน้ชวีติ (ชุดที ่4 “พฆิาฎรตูบุดสหินา”) ตามดว้ยการท าศพระตู
และนางดะระสาแบหลา (ชุดที ่5 “ดะระสาแบหลา”)  

 

การแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ชุดดงักล่าวนี้ ท าใหก้ารแสดงแต่ละชุดมจีุดเด่น
ของเนื้อหาทีช่ดัเจน กระชบั และต่อเนื่องสมัพนัธ์กนั ท าใหผู้ช้มตดิตามเรื่องได้ง่าย 
นอกจากนี้ เมื่อรวมกนัเขา้ทัง้ 5 ชุด ยงัท าใหต้อนดะระสาแบหลานี้มคีวามสมบูรณ์ใน
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ตวัเอง คอื มปีมขดัแยง้และการคลีค่ลายปมทีช่ดัเจน ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ระหว่างระตู
บุดสหินากบัปันหยซีึง่เกดิจากบรวิารววิาทกนั และการคลีค่ลายปมเมื่อปันหยสีงัหาร
ระตู 
 
5.1.2 เรยีงล าดบัการเล่าเรื่องใหม่และตดัเนื้อหาบางสว่นออก 

นอกจากทรงแบ่งเนื้อหาใหแ้ต่ละชุดมเีหตุการณ์หลกัทีช่ดัเจนและต่อเนื่องกนั
ดงักล่าวแลว้ ยงัทรงเรยีงล าดบัเรื่องใหม่บางช่วงและทรงตดัเนื้อหาบางสว่นออกไปดว้ย 
เพื่อใหบ้ทละครด าเนินเรื่องไดก้ระชบัยิง่ขึน้ ดงัจะเปรยีบเทยีบเนื้อหาและการล าดบั
เรื่องระหว่างบทละครในฉบบัรชักาลที่ 2 กบัพระนิพนธ์บทละครร าให้เหน็ในตาราง
ต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่1  
เปรยีบเทยีบเน้ือหาและการล าดบัเรือ่งตอนดะระสาแบหลาระหว่างบทละครในเรือ่ง
อเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 กบับทละครร าเรือ่งอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
 

เร่ืองอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 เร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธ์พงศ ์

 ชุดที ่1 “ประพาศป่า” 
1 อเิหนาน าไพร่พลออกเทีย่วป่าโดยปลอมตวัเป็นปันหย ี

 

2 ปันหยสีัง่ใหพ้กัทพัและสรา้งพลบัพลาทีภ่เูขาปะราปี 
 

 ชุดที ่2 “ประสนัตาต่อนก” 

3 ระตูบุศสิหนา9พร้อมด้วยระตูผู้เป็นพี่ชายเดนิทาง
มาถงึภูเขาปะราปีและแวะกราบพระฤๅษีสงัปะตเิหงะ
ทีอ่าศรม 

3 ✓ 
 

4 ประสนัตาต่อนกและเกดิเรื่องววิาทกบัทหารของ
ระตูบุศสหินา 

4 ✓ 

5 ระตูบุศสหินารูเ้รื่องกก็ริ้วและสัง่ใหจ้ดัทพัไปรบกบั
ปันหย ี

5 ✓ 

                                                           
9 ชื่อตวัละครในตารางช่องน้ีสะกดตามฉบบัพระราชนิพนธร์ชักาลที่ 2 
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เร่ืองอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 เร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธ์พงศ ์

6 ประสนัตารบีกลบัมาทูลปันหยเีรื่องศกึระตูบุศสหินา
แต่ปิดบงัเรือ่งทีต่นไปก่อเรือ่งววิาทจนเป็นเหตุใหเ้กดิศกึ 

ยกไปอยู่ในชุดที ่3  

7 ปนูตาสบืสวนจนรูค้วามจรงิว่าประสนัตาเป็นผูก้่อ
เรื่อง ต ามะหงงจงึต าหนิประสนัตา 

ยกไปอยู่ในชุดที ่3  

8 ปันหยสีัง่ใหเ้คลื่อนพลไปตัง้ทพัทีทุ่่งทา้ยเขา  ยกไปอยู่ในชุดที ่3  
9 ระตูบุศสหินาลานางดรสาแลว้ออกมาเคลื่อนทพั  9 ✓ 

 ชุดที ่3 “ยกทพัพระเยาวราช” 
 6 ✓ 
 7 ✓ 

8 ✓ 
 ชุดที ่4 “พฆิาฎรตูบุดสหินา” 
10 ระตูบุศสหินายกทพัมาถงึทุ่งทา้ยเขาทีปั่นหยตีัง้ทพั
รออยู่ 

10 ✓ 
 

11 ทพัทัง้ 2 ฝ่ายต่อสูก้นั 11 ✓ 
12 ปันหยสีงัหารระตูบุศสหินา 12 ✓ 
13 ระตูปันจะรากันและระตูปักมาหงันรู้เรื่องที่ระตู    
บุศสหินาผู้เป็นน้องชายถูกสงัหาร จงึจะยกทพัมารบ
กบัปันหย ีแต่พระฤๅษหีา้มไวแ้ละบอกว่าปันหยแีทจ้รงิ
คอือเิหนา  

ตดัออก 
 

14 ระตูถวายเครือ่งบรรณาการพรอ้มทัง้โอรสธดิาแก่
ปันหย ี

ตดัออก 
 

15 ระตูสัง่ใหท้หารท าพระเมรุเพือ่เผาศพระตูบุศสหินา ตดัออก 
16 ระตูครวญกบัศพระตูบุศสหินา 16 ✓ 
 ชุดที ่5 “ดะระสาแบหลา” 
17 ดรสามาถงึพระเมรุของระตูบุศสหินา นางกราบศพ
และครวญถงึระต ู

17 ✓ 
 

18 เริม่พธิเีผาศพระตูบุศสหินา 18 ✓ 
19 ดรสาท าพธิแีบหลา 19 ✓ 
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ตารางเปรยีบเทยีบขา้งต้นแสดงให้เหน็ว่า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงล าดบัเหตุการณ์บางช่วงต่างไปจากฉบบัรชักาลที ่2 คอืทรง
น าเหตุการณ์ตัง้แต่ประสนัตากลบัไปทูลปันหยเีรื่องศกึระตูบุดสหินาจนถงึปันหยสีัง่ให้
เคลื่อนพลไปตัง้ทพัทีทุ่่งทา้ยเขา (หมายเลข 6-8) แยกออกมาอยู่ในชุดที ่3 โดยเฉพาะ 
ท าใหก้ารยกทพัของปันหยเีด่นชดัมากขึน้สมกบัชื่อชุดทีว่่า “ยกทพัพระเยาวราช” และ 
ท าใหก้ารด าเนินเรื่องในชุดที ่2 กระชบัมากขึน้ดว้ย เพราะมุ่งน าเสนอเฉพาะเหตุการณ์
ทางฝ่ายระตูบุดสหินาเท่านัน้   

 

นอกจากนี้ ยงัทรงตดัเนื้อหาบางช่วงออกเพื่อใหก้ารแสดงกระชบัขึน้ดว้ย คอื 
เหตุการณ์ตัง้แต่ตอนระตูปันจะรากนัและระตูปักมาหงนัรูเ้รื่องทีร่ะตูบุดสหินาถูกสงัหาร
จนถงึตอนท าพระเมรุเผาศพระระตูบุดสหินา (หมายเลข 13-15) ซึง่เป็นรายละเอยีด
ปลกีย่อยทีม่ไิดก้ระทบต่อการด าเนินเรื่องและปมปัญหาหลกัของตอนนี้  
 
5.2 สืบทอดบทรอ้ง เพลง และกำรเจรจำบำงส่วนจำกบทละครในเรือ่งอิเหนำ

ฉบบัรชักำลท่ี 2  
 

ในการ “ปรุง” บทละครร าเรื่องอเิหนา พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิ
ประพนัธพ์งศ ์ทรงสบืทอดบทรอ้ง การบรรจุเพลง และการเจรจาบางสว่นจากบทละครใน
เรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที่ 2 มาผสานกบัส่วนที่ทรงสร้างสรรค์หรือก าหนดขึ้นใหม่ 
สว่นทีท่รงสบืทอดมาจากฉบบัรชักาลที ่2 มดีงัต่อไปนี้ 
 
5.2.1 สบืทอดบทรอ้งจากฉบบัรชักาลที ่2 แลว้ปรบัเปลีย่นถอ้ยค า 

บทรอ้งส่วนใหญ่ในบทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ มาจากบทร้องในบทละครในเรื่องอิเหนาฉบับรัชกาลที่ 2 
โดยเฉพาะบทรอ้งทีม่คีวามส าคญัต่อการแสดงกระบวนร า เช่น บทสระสรงทรงเครื่อง
ของปันหยกี่อนออกรบ บทพรรณนาการรบทวนระหว่างปันหยกีบัระตูบุดสหินา และ
บทพรรณนาตอนนางดะระสาแบหลา  
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ในการสบืทอดดงักล่าว พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ์ 
มกัทรงปรบัเปลี่ยนถ้อยค าบางค าหรือบางวรรคด้วย มิได้ทรงใช้ตรงตามบทเดิม
ทัง้หมด ถอ้ยค าทีท่รงปรบัมทีัง้ค าเรยีกตวัละคร ค าบรรยายลกัษณะตวัละคร ค าแสดง
กริยิาอาการ และค าแสดงอารมณ์ความรูส้กึ เช่น ทรงปรบัวรรค “ระตูผูผ้่านบุศสหินา” 
เป็น “รตูเผ่าเจา้มนุษยบ์ุดสหินา” ทรงปรบัวรรค “พระโฉมยงองคม์สิาระปันหย”ี เป็น 
“พระยุพะยงองค์สาระปันหย”ี ทรงปรบัวรรค “จงึแต่งตวัตามอย่างชาวป่า” เป็น “จงึ
แต่งกายกาววาวเช่นชาวป่า” ทรงปรบัวรรค “จึ่งกรูออกมาทนัใด” เป็น “ต่างกรูกนั
ออกมาซ่าไพร” และทรงปรบัวรรค “ระตูขดัแคน้แสนศลัย”์ เป็น “รตูแคน้ขดัจนหดัถส์ัน่” 

 

ในทีน่ี้จะยกตวัอย่างบทพรรณนาความโกรธของระตูบุดสหินาและบทสระสรง
ทรงเครื่องของปันหยมีาเปรยีบเทยีบกบับทเดมิในฉบบัรชักาลที ่2 ดงันี้ 

 

ตารางที ่2 
ตวัอย่างการสบืทอดบทรอ้งของฉบบัรชักาลที ่2 และการปรบัเปลีย่นถอ้ยค าบางค าใน
บทละครร าเรือ่งอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
 

เร่ืองอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 เร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธ์พงศ ์

๏ เมือ่นัน้ 
ระตผููผ้่านบุศสหินา 
ไดย้นิเสยีงอื้อองึถงึพลบัพลา 
ขดัใจไคลคลาออกมาพลนั 
เสดจ็เหนือแท่นทีน่ัง่บลัลงักร์ตัน์ 
จึง่ด ารสัตรสัถามกดิาหยนั 
ใครววิาทชกตกีนันี่นนั 
จะกลวัเกรงใจกนักไ็มม่ ีฯ 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั, 
2514: น. 124) 

๏ เมือ่นัน้  
รตูเผ่า, เจา้มนุษย,์ บุดสหินา 
ไดย้นิเสยีง, อื้อองึ, ถงึพลบัพลา 
ขดัพระไทย, ไคลคลา, ออกมาพลนั 
เหน็ทหาร, พล่านแคน้, แสนสาหศั 
จงึด ารสั, ตรสัถาม, กดิาหยนั 
ใครววิาท, ชกต,ี กนันี่นนั 
จะกลวัเกรง, ใจกนั, กไ็มม่ ีฯ 

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 10) 

๏ บรรจงทรงสอดสนบัเพลา 
ภษูานุ่งหน่วงเนาไมเ่ลือ่นหลุด 
ฉลององคเ์กราะสุวรรณกนัอาวุธ 
เจยีระบาดผาดผุดพรรณราย 

๏ พระบรรจง, สอดทรง, สนบัเพลา 
ภษูามว่ง, หน่วงเนา, ใมรู่ห้ลุด 
ฉลององค,์ เกราะสุวรรณ, กนัอาวุธ 
เจยีรบาด, ผาดผุด, พรรณะราย 
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ตาบทศิทบัทรวงดวงกุดัน่ 
คาดเขม็ขดัรดัมัน่กระสนัสาย 
สงัวาลประดบัทบัทมิพราย 
ทองกรจ าหลกัลายลงยา 
ธ ามรงคค์่าเมอืงเรอืงระยบั 
ตาดพบัพนัโพกเกศา 
แต่งเป็นเช่นชาวอรญัวา 
กุมกรชิฤทธาส าหรบัมอื ฯ 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั, 
2514: น. 129) 

ตาบทศิ, ทบัทรวง, ดวงกุดัน่ 
คาดเขม็ขดั, รดัมัน่, กระสนัสาย 
สงัวาลประดบั, ทบัทมิ, เพทาย 
ทองกร, จ าหลกัลาย, ลงยา 
ธ ามะรง, ค่าเมอืง, เรอืงรยบั 
ดาษพบั, พนัโพก, เกษา 
แต่งเล่น, เช่นชาว, พนาวา 
กุมกฤช, ฤทธา, ส าหรบัมอื ฯ  

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 21) 

 

อย่างไรกต็าม มบีทรอ้งหลายบทในฉบบัรชักาลที ่2 ทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์มไิดท้รงน ามาใชห้รอืทรงตดัออกเพื่อใหด้ าเนินเรื่องได้
กระชบัขึน้ เช่น ทรงตดับทชมทพัของระตูบุดสหินาออก แล้วแทรกเจรจาแทน หรอื
ทรงตดับทสระสรงทรงเครื่องของระตูบุดสหินาและของนางดะระสาออก ในกรณีหลงันี้
อาจเป็นเพราะทรงเลอืกสบืทอดบทสระสรงทรงเครื่องของปันหยไีวแ้ลว้ จงึไม่ทรงน า
บทประเภทเดยีวกนัมาใสใ่นบทอกี  
 
5.2.2 สบืทอดการบรรจุเพลงในบางช่วง 

ในการบรรจุเพลงหน้าพาทยแ์ละเพลงรอ้งในบทละครร าเรื่องอเิหนา พระเจา้
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ์ ทรงก าหนดเพลงตรงกบัทีป่รากฏในบท
ละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 บางช่วง ดงันี้ 

 

เพลงหน้าพาทยท์ีท่รงก าหนดตรงกบัฉบบัรชักาลที ่2 ม ี11 ตอน ไดแ้ก่  
- ตอนพรานป่าน าทางปันหยมีาถงึภูเขาปะราปี ใชเ้พลง “เชดิ” ตรงกนั   
- ตอนต ามะหงงรบัค าสัง่ปันหยอีอกมาสรา้งพลบัพลาทีป่ระทบั ใชเ้พลง 

“เสมอ” ตรงกนั 
- ตอนประสนัตาชวนบ่าวไปต่อนกในป่า ใชเ้พลง “เชดิ” ตรงกนั 
- ตอนประสันตาสัง่ให้บ่าวให้ปลดเส้าที่ใช้ต่อนกแล้วเดินทางกลับ 

ใชเ้พลง “เชดิ” ตรงกนั 
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- ตอนประสนัตารีบพาบ่าวกลับมาแจ้งข่าวศึกแก่ปันหยีที่พลับพลา 
ใชเ้พลง “เชดิ” ตรงกนั 

- ตอนปันหยสีัง่ใหท้หารเขา้ต่อสูก้บัทพัของระตูบุดสหินา ใชเ้พลง “เชดิ” 
ตรงกนั 

- ตอนระตูบุดสหินาบงัคบัมา้เขา้ต่อสูก้บัปันหย ีใชเ้พลง “เชดิ” ตรงกนั 
- ตอนปันหยรีบทวนกบัระตูบุดสหินา ใชเ้พลง “พระยาเดนิ” ตรงกนั   
- ตอนปันหยสีงัหารระตูบุดสหินาสิน้ชวีติ ใชเ้พลง “โอด” ตรงกนั 
- ตอนเชษฐาทัง้สองของระตูบุดสหินาเห็นศพของระตู ใช้เพลง “โอด” 

ตรงกนั 
- ตอนนางดะระสาแบหลากระโจนเขา้กองไฟ ใชเ้พลง “กลองแขก” และ 

“โอด” ตรงกนั 
 

เพลงหน้าพาทย์ที่บรรจุอยู่ในตอนต่างๆ ขา้งต้นน้ีเป็นไปตามขนบการใช้
เพลงหน้าพาทยน์ัน้อย่างชดัเจน เช่น เพลง “โอด” ใชใ้นตอนทีต่วัละครรอ้งไหเ้ศรา้โศก 
เพลง “เชดิ” ใชใ้นตอนทีเ่ป็นการเดนิทางระยะไกล เร่งรบี หรอืการยกทพั และเพลง 
“เสมอ” ใชใ้นตอนทีเ่ป็นการเดนิระยะใกล้ๆ  ไม่รบีรอ้น การทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงบรรจุเพลงในตอนดงักล่าวตรงกบัฉบบัรชักาลที ่2 จงึน่าจะ
เป็นเพราะสอดคลอ้งกบัขนบการใชเ้พลงเหล่านัน้อยู่แลว้ 

 

สว่นเพลงรอ้งทีท่รงใชต้รงกบัฉบบัรชักาลที ่2 พบ 2 ตอน ไดแ้ก่ บทสระสรง
ทรงเครื่องของปันหยกี่อนออกรบ ใชเ้พลง “โทน” ตรงกนั  และบทนางดะระสาครวญ
ถึงระตูบุดสหินา ใช้เพลง “โอ้บูชากูณฑ์” ตรงกนั ซึ่งสอดคล้องกบัขนบของเพลง
ดงักล่าวเช่นกนั คอื เพลง “โทน” หรอื “ลงสรงโทน” ใชก้บับทสระสรงทรงเครื่อง และ
เพลง “โอบ้ชูากณูฑ”์ มกัใชก้บับทพรรณนาความเศรา้โศก 

 

ส่วนตอนนอกเหนือจากนี้ ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทย์และเพลงร้องเข้าไป
ใหม่ ดงัจะอธบิายในหวัขอ้ต่อไป  
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5.2.3 สบืทอดการแทรกเจรจาในบางช่วง 
บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์

พงศ ์มคี าว่า “เจรจา” แทรกอยู่เป็นระยะๆ แต่ไม่มบีทเจรจาอยู่ในบท แสดงว่าตวัละคร
ต้องพูดเจรจาเองในการแสดงตอนนัน้ การระบุค าว่า “เจรจา” ไวใ้นบทแต่ไม่ปรากฏ
ขอ้ความนี้ เป็นลกัษณะหนึ่งของบทละครแบบเก่า (เสาวณิต วงิวอน, 2558, น. 97) 

 

การแทรกเจรจาในบทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้ พบว่าพระเจา้บรมวงศ์เธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงก าหนดตรงกบับทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาล
ที ่2 จ านวน 2 ช่วง ไดแ้ก่ ตอนต ามะหงงต าหนิประสนัตาทีไ่ปก่อเรื่องววิาทจนท าให้
เกดิศกึกบัระตูบุดสหินาและตอนต ามะหงงจดัทพัตามค าสัง่ของปันหย ีเหตุทีท่รงสบืทอด
การเจรจาในช่วงดงักล่าวไว้ คงเป็นเพราะทัง้ 2 ช่วงนี้เน้นการพูดของตวัละครเป็น
ส าคญั คอื ต ามะหงงพดูต าหนิประสนัตา และต ามะหงงสัง่ทหารใหจ้ดัทพั ท าใหเ้หมาะแก่
การแทรกเจรจาซึง่จะช่วยเสรมิและขยายเนื้อความในบทรอ้งใหแ้จ่มชดัมากยิง่ขึน้   
 
5.3 สรำ้งสรรคใ์หม่ในด้ำนบทรอ้ง เพลง และกำรเจรจำ 
  

ลกัษณะส าคญัของการ “ปรุง” บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบบันี้คอื พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ทรงสร้างสรรค์สิง่ใหม่หลายด้านเขา้ไป
ผสานกบัส่วนทีท่รงสบืทอดมาจากฉบบัรชักาลที ่2 ทัง้ในดา้นบทรอ้ง เพลง และการ
เจรจา ดงันี้ 

 
5.3.1 ประพนัธบ์ทรอ้งใหม่ 

บทรอ้งทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงพระนิพนธ์
ขึน้ใหม่ม ี2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นบทรอ้งทีท่รงพระนิพนธข์ึน้ใหม่โดยปรบัจากบททีม่อียู่
เดมิในฉบบัรชักาลที ่2 คอื มถี้อยค าของบทเดมิอยู่บา้ง แต่ส่วนทีท่รงพระนิพนธ์ขึน้
ใหม่มมีากกว่า และอกีกลุ่มหนึง่เป็นบทร้องทีท่รงพระนิพนธข์ึน้ใหม่ทัง้บท เช่น บท
บรรยายทีก่ล่าวถงึปันหยตีอนเปิดเรื่องชุดที ่1 บทพรรณนาความพอใจของปันหยเีมื่อ
มาถงึภูเขาปะราปี บทพรรณนาตอนปันหยเีสดจ็ขึน้พลบัพลาทีป่ระทบั และบททีน่าง
ดะระสาทดัทานระตูบุดสหินามใิหท้ าศกึกบัปันหย ี
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บทรอ้งทีท่รงพระนิพนธใ์หม่ทัง้ 2 กลุ่มขา้งตน้นี้ มลีกัษณะส าคญัคอื 
 

(1) เป็นบทรอ้งทีเ่ล่าเนื้อความไดก้ระชบัรวบรดักว่าบทรอ้งตอนเดยีวกนัใน
ฉบบัรชักาลที ่2 เช่น ตอนทีก่ล่าวแนะน าตวัละครระตูบุดสหินาและระตูผู้เป็นพี่ชาย
จนถงึตอนทีก่ล่าวว่าระตูบุดสหินากราบลาพระฤๅษทีีอ่าศรมแลว้กลบัมาหานางดะระสา
ที่พลบัพลา บทร้องตอนนี้ในฉบบัรชักาลที ่2 ม ี40 ค ากลอน ส่วนบทร้องที่ทรงพระ
นิพนธข์ึน้ใหม่ทรงปรบัใหก้ระชบัขึน้เป็น 12 ค ากลอน หรอืในตอนทีน่างดะระสากล่าว
ทดัทานระต  บุดสหินามใิหอ้อกรบ บทรอ้งตอนนี้ในฉบบัรชักาลที ่2 ม ี6 ค ากลอน สว่น
บทรอ้งทีท่รงพระนิพนธข์ึน้ใหม่ม ี4 ค ากลอน  

(2) เป็นบทรอ้งทีท่ าให้เกดินาฏการหรอืกระบวนร าชุดใหม่ทีง่ามแปลกตา 
บททีเ่หน็ไดช้ดัคอื บทรอ้งฉุยฉายในตอนปันหยเีสดจ็ขึน้พลบัพลาทีป่ระทบัในป่า ซึง่
ท าใหเ้กดิการร าฉุยฉายปันหย ีบทรอ้งนี้ทรงพระนิพนธข์ึน้ 2 บท อยู่ในชุดที ่1 “ประพาศ
ป่า” ดงันี้  

 

  ๏ ฉุยฉายเอย  องคอ์เิหนาเยาวะราช  นาฎกราย  พระหยิม่
ใจพริง้  ทัง้หญงิทัง้ชาย  ดรู าถวาย  บ าเรอรษัฐ ์ โดยแบบบรรพ ์ 
เปนขวญัเนตร  เฉลมิประเทศ  ฉลองเสวตระฉัตร  น่าชื่นน่าชม 
โศมะนศั  ปรดีิเ์ปรมเกษมสวสัดิส์ยามเอยฯ 

 

๏ องค์รเด่นเอย  องค์ระเด่นมนตรี  เฉลิมสง่าราศรี ชื่นชีวีชาว
สยาม  ประสานสอดทอดกร  ทัง้ร าฟ้อนก็แสนงาม  สมสมยั
ส าเรงิเพลงิอรา่ม  ฝากชื่อลอืนามนานเอยฯ    

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 3-4) 
 

มีข้อสงัเกตว่า บทแรกทรงก าหนดให้ร้องเพลงฉุยฉาย สวนบทที่สองที่
ขึน้ต้นว่า “องคร์เด่นเอย องคร์ะเด่นมนตร”ี มไิดท้รงระบุชดัว่าใหร้อ้งอย่างไร แต่เมื่อ
พจิารณาจากลกัษณะค าประพนัธ ์กส็นันิษฐานไดว้่าคงมพีระประสงคใ์หร้อ้งเพลง
แม่ศรตีามขนบของการร าฉุยฉายทีป่ระกอบดว้ยเพลงฉุยฉายและเพลงแม่ศร ี
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5.3.2 ก าหนดเพลงใหม่ 
บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบบันี้มีเพลงหน้าพาทย์และเพลงร้องก ากบัอยู่

ตลอดเรื่อง เพลงสว่นหนึ่งสบืทอดจากบทละครในเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 ดงัทีไ่ด้
ศกึษาในหวัขอ้ 5.2 ขา้งต้น แต่เพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงบรรจุใหม่ ดงัจะอธบิายต่อไปนี้ 

  
ก. เพลงหน้าพาทยท์ีก่ าหนดใหม่ 

เพลงหน้าพาทยท์ีท่รงใชต้รงกบัฉบบัรชักาลที ่2 มอียู่ 11 ตอน ดงัไดศ้กึษา
ในหวัขอ้ 5.2 ขา้งต้น ส่วนตอนนอกเหนือจากนัน้ทรงก าหนดเพลงเขา้ไปใหม่ ซึ่งมี
ลกัษณะส าคญั ดงันี้ 

(1) ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทย์ในตอนที่ฉบบัรชักาลที่ 2 มิได้บรรจุเพลง
หน้าพาทยไ์ว ้เช่น ตอนทหารฝ่ายปันหยแีละระตูบุดสหินารบพุ่งกนัจนพลของระตูลม้
ตายจ านวนมาก ทรงระบุเพลง “เชดิ” และ “โอด”  ขณะทีฉ่บบัรชักาลที ่2 มไิดร้ะบุชื่อ
เพลงไว ้ 

(2) ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทยต่์างไปจากฉบบัรชักาลที ่2 เช่น ตอนทหาร
ฝ่ายปันหยแีละระตูบุดสหินายกทพักรูเขา้รบกนัจนเสยีงดงัสนัน่ป่า ทรงบรรจุเพลง 
“รวั” ขณะทีฉ่บบัรชักาลที ่2 ใชเ้พลง “เชดิ” 

(3) ไม่ทรงบรรจุเพลงหน้าพาทยใ์นตอนทีฉ่บบัรชักาลที ่2 ใส่เพลงหน้าพาทย์
ไว้ เช่น ตอนประสนัตาชวนบ่าวเดนิเขา้ไปสอดแนมใกล้พลบัพลาของระตูบุดสหินา 
ทรงเวน้ไวไ้ม่ใสเ่พลงหน้าพาทย ์ขณะทีฉ่บบัรชักาลที ่2 บรรจุเพลง “เสมอ” ในตอนนี้ 

(4) ทรงน าเพลงหน้าพาทย์มาใช้ในการเปิดเรื่องหรือปิดเรื่องแต่ละชุด 
กล่าวคอื ชุดที ่1 ทรงปิดชุดดว้ยเพลง “เรว็” และ “ลา”  ชุดที ่2 ทรงเปิดชุดดว้ยเพลง 
“สมงิทองมอญ” และปิดชุดดว้ยเพลง “เสมอ”  ชุดที ่3 ทรงปิดชุดดว้ยเพลง “กราวนอก” 
ชุดที่ 4 ทรงเปิดชุดด้วยเพลง “กราวนอก” และปิดชุดด้วยเพลง “โอด”  และชุดที่ 5 
ทรงเปิดชุดดว้ย “กลองโยน” และปิดชุดดว้ยเพลง “กลองแขก” และ “โอด” นอกจากนี้ 
ระหว่างทีปิ่ดม่านชุดที ่2 และรอเปิดม่านชุดที ่3 ทรงก าหนดใหบ้รรเลงเพลงหน้าพาทย ์
“กราวนอก” และ “เชดิ” ดว้ย  การบรรจุเพลงหน้าพาทยใ์นตอนเปิดและปิดเรื่องแต่ละ
ชุดดงักล่าวนี้ ทรงเลอืกเพลงที่สมัพนัธ์กบักริยิาอาการหรอืบทบาทของตวัละครใน
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ตอนนัน้ เช่น ชุดที่ 3 เน้ือหาตอนปิดชุดเป็นตอนทีปั่นหยสีัง่ใหย้กทพัเคลื่อนพล จงึ
ทรงปิดชุดดว้ยเพลง “กราวนอก” ซึง่เป็นหน้าพาทยส์ าหรบัการยกทพั 

 

ข. เพลงรอ้งทีก่ าหนดใหม่ 
บทรอ้งทีท่รงก าหนดเพลงรอ้งตรงกบัฉบบัรชักาลที ่2 มเีพยีง 2 บทดงัทีไ่ด้

ศกึษาในหวัขอ้ 5.2 ขา้งตน้ สว่นบทรอ้งนอกเหนือจากนัน้ทรงก าหนดเพลงรอ้งเขา้ไป
ใหม่ ซึง่มลีกัษณะส าคญั 4 ลกัษณะ ดงันี้ 

(1) ทรงใชเ้พลงรอ้งหลากหลายและเปลีย่นเพลงรอ้งค่อนขา้งถี ่เพื่อใหผู้ช้ม
ได้ฟังเพลงที่ไพเราะหลายเพลงสบัเปลี่ยนกนัไปและเอื้อต่อการแสดงกระบวนร าที่
หลากหลาย ตัวอย่างเพลงร้องในบทละครร าเรื่องนี้ เช่น รื้อ ร่าย ช้าป่ี แขกลพบุรี 
สรอ้ยสนรบั แขกมอญ แขกหนัง แขกสุ่ม แขกชมดง ต่อยหมอ้ พม่าเห่ สดายงแปลง 
ปีนตลิง่ใน สงิโตเล่นหาง จระเขห้างยาว ลมพดัชายเขา โทน โอร้่าย โอป่ี้ และเวศุกรรม 
(เวสสุกรรม) โดยบทบรรยายที่เป็นการด าเนินเรื่องทัว่ไปหรือต้องการเน้นความ
กระชบัและบทพดูโตต้อบของตวัละครมกัทรงก าหนดใหร้อ้งรือ้และร่าย 

(2) เพลงรอ้งส่วนหนึ่งในบทละครร าเรื่องนี้ใชเ้พลงออกภาษาส าเนียงแขก
สอดคล้องกบัเค้าเรื่องอเิหนาที่เป็นนิทานจากชวามลายู เช่น แขกลพบุร ีแขกมอญ 
แขกหนัง แขกสุ่ม แขกชมดง ต่อยหม้อ โตม๊ะ และสดายงแปลง ซึ่งใช้กบัตวัละคร
หลากหลาย ทัง้อิเหนา ระตูบุดสหินา และเสนาทหาร นอกจากนี้  ยงัปรากฏเพลง
ส าเนียงจนีและพม่าดว้ยอย่างละ 1 เพลง คอื จนีแสร (จนีแส) และพม่าเห่ 

(3) บทร้องที่บรรจุเพลงร้องในบทละครร าฉบบันี้มกัมจี านวนค ากลอนไม่
มากนัก ท าใหเ้ปลีย่นเพลงไดค้่อนขา้งถี่ ในกรณีทีบ่ทรอ้งเดมิของฉบบัรชักาลที ่2 ที่
ทรงสบืทอดมา มจี านวนค ากลอนมาก กม็กัทรงน ามาแบ่งท่อนใหม่แลว้บรรจุเพลงรอ้ง
แตกต่างกนั เช่น บทบรรยายตอนประสนัตาแต่งตวัและชวนบ่าวใหอ้อกไปต่อนก บทรอ้ง
ตอนนี้ในฉบบัรชักาลที ่2 ม ี6 ค ากลอนต่อเนื่องกนัและมไิดบ้รรจุเพลงไว ้ส่วนในบท
ละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงสบืทอด
บทรอ้งนี้จากฉบบัรชักาลที ่2 ไว ้แต่ทรงปรบัถ้อยค าบางค าแลว้แบ่งเป็นออกเป็น 2 
ท่อน บรรจุเพลงรอ้งต่างกนั ดงันี้ 
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ตารางที ่3 
ตวัอย่างการน าบทรอ้งของฉบบัรชักาลที ่2 มาแบ่งท่อนใหม่แลว้บรรจุเพลงรอ้ง 
ทีแ่ตกต่างกนัในบทละครร าเรือ่งอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ  
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
 

เร่ืองอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 เร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธ์พงศ ์

 

  ๏ บดันัน้  
ประสนัตาพีเ่ลีย้งคนขยนั 
นึกจะไปต่อนกเล่นสกัวนั 
หาส าคญัคารมใหส้มคดิ 
จงึแต่งตวัตามอย่างชาวป่า 
โพกพนัเกศาผา้ตะบดิ 
คาดตะกรุดลงยนัต์กนัสรพษิ 
ถอืเสน่าเหน็บกรชิกรดีกราย 
 
เรยีกบ่าวนกัเลงนกหกเจด็คน 
รบีรน้แต่งตวักลวัจะสาย 
อุม้เพนียดถอืสา้วทัง้บ่าวนาย 
ออกจากค่ายเขา้ดงพงไพร ฯ 
         ฯ 6 ค า ฯ เชดิ 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั, 
2514: น. 121) 

แขกหนงัรบัสรอ้ย 

๏ บดันัน้ 
ประสนัตา, พีเ่ลีย้ง, คนขยนั 
ใคร่ต่อนก, เขาดกั, เล่นสกัวนั 
หาส าคญั, คารม, ใหส้มคดิ 
จงึแต่งกาย, กาววาว, เช่นชาวป่า 
โพกพนั, เกษาผา้ตบดิ 
คาดตกรุด, ลงยนัต์, กนัสระพสิ 
ถอืเสน่า, เหน็บกฤช, กรดีกราย  ฯ 4 ค า 
 
 แขกสุ่มรบัสรอ้ย 

 ๏ เรยีกสมนุ, นกัเลง, หลายตน 
เถลอืกถลน, แต่งตวั, กลวัจะสาย 
อุม้พะเนียด, ถอืเสรา้, ทัง้บ่าวนาย 
เลีย่งจากค่าย, เขา้ดง, พงไพร ฯ 2 ค า เชดิ 

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 6) 

 
5.3.3 ก าหนดการแทรกเจรจาใหม ่

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงแทรกการเจรจาใน
บทละครร าเรื่องอเิหนาทัง้หมด 19 ช่วง ในจ านวนนี้มอียู่ 2 ช่วงที่ทรงแทรกตรงกบั
ฉบบัรชักาลที ่2 ดงัไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ นอกเหนือจากนัน้ทรงก าหนดเขา้ไปใหม่ โดย
ในบทแต่ละชุด ทรงก าหนดเจรจามากน้อยแตกต่างกนัไป กล่าวคอื ชุดที ่1 “ประพาศ
ป่า” มเีจรจาแทรก 1 ช่วง  ชุดที ่2 “ประสนัตาต่อนก” มเีจรจาแทรก 8 ช่วง  ชุดที ่3 
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“ยกทพัพระเยาวราช” มเีจรจาแทรก 10 ช่วง  ส่วนชุดที ่4 “พฆิาฎรตูบุดสหินา” และ
ชุดที ่5 “ดะระสาแบหลา” ไม่มเีจรจาแทรก 

 

เหตุที่ทรงแทรกเจรจาหลายช่วงและค่อนขา้งถี่ในชุดที ่2 “ประสนัตาต่อนก” 
และชุดที่ 3 “ยกทพัพระเยาวราช” คงเป็นเพราะทัง้ 2 ชุดนี้มเีนื้อหาเกี่ยวกบัการมี
ปากเสยีงกนัและการไต่ถามสอบสวนสาเหตุทีท่ าให้เกดิศกึ คอื ประสนัตากบัทหาร
ระตูบุดสหินามปีากเสยีงววิาทกนั และเสนาฝ่ายปันหยสีอบสวนสาเหตุทีท่ าใหร้ะตูยก
ทพัมารบ ท าให้เอื้อต่อการแทรกเจรจา ซึ่งคงจะช่วยเสริมความสนุกและความมี
ชวีติชวีาใหก้ารแสดงมากยิง่ขึน้  

 

ส่วนสาเหตุทีชุ่ดที ่4 “พฆิาฎรตูบุดสหินา” และชุดที ่5 “ดะระสาแบหลา” ไม่
มเีจรจาแทรก คงเป็นเพราะทัง้ 2 ชุดนี้เขา้สู่เนื้อหาที่เขม้ขน้ชวนติดตาม คอื การรบ
และการตายของตวัละคร อกีทัง้เป็นชุดทีเ่ด่นดา้นการแสดงกระบวนร าทัง้การร าอาวุธ
ในฉากรบและการร าของนางดะระสาตอนแบหลา จงึทรงเวน้ไวม้ไิดแ้ทรกเจรจาเขา้มา 
เพื่อใหผู้ช้มตดิตามเรื่องราวและชมการแสดงตามบทรอ้งไดอ้ย่างเตม็อิม่   

 
5.4 เพ่ิมข้อควำมก ำกบักำรแสดงในเครือ่งหมำยวงเลบ็ 
 

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงระบุวธิกีารแสดงใน
บทละครร าเรื่องนี้ดว้ยแบบบทละครตะวนัตก โดยทรงก ากบัไว้ในเครื่องหมายวงเลบ็ 
วธิกีารแสดงทีท่รงระบุไว ้ไดแ้ก่ การเขา้-ออกของตวัละคร การเปิด-ปิดม่าน ลกัษณะ
ของฉากและการเปลี่ยนฉาก กริยิาท่าทางและอารมณ์ของตวัละคร ล าดบัของเพลง
หน้าพาทย ์และเรื่องทีต่วัละครตอ้งเจรจา การก ากบัวธิกีารแสดงไวพ้รอ้มนี้เป็นประโยชน์
ต่อทัง้นักแสดง นักดนตร ีและผู้ที่มหีน้าที่ก ากบัเวทอีย่างชดัเจน ดงัจะยกตวัอย่าง
บางขอ้ความ ดงันี้  

 

 ๏ บดันัน้ ต ามหงง, เสนา, ผูใ้หญ่ 
รบัสัง่พระ, ยุพะ, ราชดไนย บงัคมไหว,้ รบีรดั, จดักนั ฯ 2 ค า เสมอ 

เจรจา (สัง่ปลูกพลบัพลาในโรงแล้วมากราบทูล) 
(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 3) 
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 ๏ เมื่อนัน้ ปันหย,ี ศรอีสญั, ญะแดหวา 
เสดจ็ลง, สระสรง, มรุธา ตามต ารา, พไิชยณรงค,์ ยงยทุธ ์ฯ 2 ค า เสมอ
(เขา้โรง พาทยท์ าลงสรงแล้วเสมอเสดจ็ออก ทางน้ีกดิาหยนัตัง้เครื่อง 
ยทุธนาลงัการถวาย ทพัเทยีบสรรพ) 

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 20) 
 
 
6. คณุค่ำของบทละครร ำเร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 

กรมพระนรำธิปประพนัธพ์งศ ์ในฐำนะวรรณคดีกำรแสดง 
 
ผลจากการ “ปรุง” บทละครร าเรื่องอเิหนาของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ

นราธปิประพนัธพ์งศ ์ท าใหบ้ทละครร าฉบบันี้มคีุณค่าทัง้ในดา้นวรรณคดแีละดา้นการ
แสดง ดงันี้  

 
6.1 คณุค่ำด้ำนวรรณคดี  

บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
นบัเป็นเรื่องอเิหนาอกีส านวนหนึ่งทีม่คีุณค่าในวงวรรณคดไีทย ดงันี้ 

 
6.1.1 บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบบันี้เป็นเรื่องอิเหนาฉบบัหนึ่งที่ช่วยยืนยนัให้เห็น
ความนิยมเรื่องอเิหนาในสงัคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสมยัรชักาลที ่5 และแสดงให้
เหน็ความส าคญัของบทละครในเรื่องอเิหนาพระราชนิพนธร์ชักาลที่ 2 ในฐานะเป็น
วรรณคดีต้นแบบที่เป็นหลักให้แก่การแต่งเรื่ องอิเหนาในสมัยต่อมาโดยเฉพาะ
วรรณคดปีระเภทบทละคร ดงัเช่นทีพ่ระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ์ 
ทรงปรบัใชบ้ทพระราชนิพนธร์ชักาลที ่2 ในการ “ปรุง” บทละครร าขึน้มา 
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6.1.2 บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้เป็นเรื่องอเิหนาฉบบัหนึ่งทีม่คีุณค่าวรรณศิลป์ 
กล่าวคอื เมื่อพจิารณาการใชภ้าษาในบทรอ้งทีพ่ระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิ
ประพนัธพ์งศ ์ทรงพระนิพนธข์ึน้ใหม่ หรอืในสว่นทีท่รงปรบัจากบทรอ้งฉบบัรชักาลที ่
2 พบว่าทรงเลอืกใชถ้อ้ยค าไดอ้ย่างมศีลิปะหลายลกัษณะ ดงันี้ 
 

ก. ค าเรยีกตวัละครและค าบอกลกัษณะตวัละคร 
ลกัษณะเด่นประการหนึ่งของการใชภ้าษาในบทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบันี้ คอื 

การใชค้ าเรยีกและค าบอกลกัษณะตวัละคร ในดา้นค าเรยีกตวัละคร พระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์มกัทรงใชค้ าทีห่มายถงึ “พระยุพราช” เป็นค าเรยีกอเิหนา 
ซึง่เป็นค าทีไ่ม่พบในฉบบัรชักาลที ่2 เช่น “เยาวะกษตัรยิ”์ “เยาวะราช” “พระยุพะราช 
ดไนย” และ “เยาวะราชโอรสา” การที่ทรงเลอืกใช้ค าเรยีกดงักล่าวนี้คงเป็นเพราะมี
พระประสงคใ์หส้อดคลอ้งกบัความหมายทีแ่ทจ้รงิของค าว่า “อเิหนา” ซึง่มาจากค าว่า 
“อนูี” (Inu) ของชวา หมายถงึ ต าแหน่งเจา้ชายรชัทายาทหรอืพระยุพราช (หลวง
คุรุนิตพิศิาล, 2512, น. 5) 
 

 นอกจากนี้ ยงัทรงใชค้ าขยายบอกลกัษณะตวัละครที่ฟังแปลกแตกต่างไป
จากที่พบในฉบับรัชกาลที่ 2 ด้วย อันแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของกวีในการ
เลอืกใชค้ า เช่น  “ปันหยศีรอีสญัญะแดหวา”  “ปันหยศีรสีนามงามสม”  “พระสรุยิว์งศ์
เทวะเลศิเสรษีฐศ์รรี์”  “พญายุทธเ์จา้มกุฎบุดสหินา”  “รตูบุดสหินาฉ่าฉว”ี  “รตูเผ่าเจา้
มนุษย์บุดสหินา”  และ  “ดะระสาสุดาเสน่ห์มเหษี” ค าเหล่านี้มกัปรากฏในวรรครบั
ของกลอนต่อจากค าขึน้ตน้ “เมื่อนัน้” 
 

 การสรรค าที่กล่าวถึงลกัษณะตัวละครยงัเห็นได้ในบทร้องประกอบเพลง
ฉุยฉายตอนปันหยเีสดจ็ขึน้พลบัพลา ซึง่เป็นบทรอ้งทีท่รงพระนิพนธข์ึน้ใหม่ ในบทรอ้งนี้ 
ทรงสรรค าแสดงความยิง่ใหญ่และความงามของปันหยทีีป่ระทบัใจผู้คนไดอ้ย่างชดัเจน 
เช่น ค าว่า “เปนขวญัเนตร” “เฉลมิประเทศ” “ฉลองเสวตระฉตัร” “น่าชื่นน่าชม โศมะนศั” 
“เกษมสวสัดิส์ยาม” “เฉลมิสง่าราศร”ี และ “ชื่นชวีชีาวสยาม” (พระศร,ี ม.ป.ป., น. 3-4) 
โดยเน้นว่าผูค้นทีป่ระทบัใจความงามของปันหยนีี้เป็น “ชาวสยาม” 
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ข. ค าแสดงภาพ  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธปิประพนัธ์พงศ์ ทรงเลอืกใช้ถ้อยค าที่

แสดงใหเ้หน็ภาพเด่นชดัหลายช่วง เช่น ตอนทีพ่วกพลของระตูบุดสหินากรูกนัออกมา
ท ารา้ยพวกประสนัตา ทรงพรรณนาว่า “ต่างกรกูนัออกมาซ่าไพร” คอืออกเตม็ป่าไปหมด 
(บทเดมิใชว้่า “จึง่กรอูอกมาทนัใด”) หรอืตอนทีร่ะตูบุดสหินาโกรธทีป่ระสนัตาก่อเรื่อง
ววิาทกบัทหารของตน ทรงพรรณนาว่า “รตูแคน้ขดัจนหดัถ์สัน่” แสดงใหเ้หน็ภาพว่า
ระตูโกรธมากจนมอืสัน่ (บทเดมิใชว้่า “ระตูขดัแคน้แสนศลัย์”) หรอืตอนทีป่ระสนัตา
รบีพาบ่าวเดนิป่ากลบัไปทูลปันหยเีรื่องการเกดิศกึ ทรงพรรณนาว่า “ฉุบฉับกลบัมา
พลบัพลาไชย” แสดงใหเ้หน็ภาพการเดนิทางอย่างรบีรอ้นฉับไว (บทเดมิใชว้่า “มายงั
ที่ประทบัพลบัพลา”) หรือตอนที่ประสนัตาจะทูลอิเหนาเรื่องการเกิดศึกแต่พบว่า
อเิหนาบรรทมอยู่ ทรงพรรณนาวธิกีารที่ประสนัตาปลุกอเิหนาว่า “กระแอมไอให้ท่า
ปลุกบรรทม” แสดงให้เหน็ภาพกริยิาอาการของประสนัตาอย่างชดัเจน (บทเดมิไม่
ปรากฏ) หรอืตอนทีป่นูตาเปิดผา้ทีค่ลุมตวับ่าวของประสนัตาซึง่นอนบาดเจบ็อยู่ ทรง
พรรณนาภาพของปูนตาว่า “จงึเลกิผา้หน้าโผล่ยงโย่มอง” แสดงใหเ้หน็ภาพของปูนตา
ที่นัง่ยองๆ หรือขยบัตัวขึน้ลง ก้มๆ เงยๆ (บทเดิมใช้ว่า “จึงเลิกผ้าจากหน้าลงนัง่
มอง”) (พระศร,ี ม.ป.ป., น. 9, 11, 12, 15, 18)   

 

ค าแสดงภาพต่างๆ ดงักล่าวนี้สมัพนัธก์บัการก าหนดภาพบนเวทแีละเอือ้
แก่การ “ท าบท” ของตวัละครอย่างชดัเจน คอืเอือ้ใหเ้กดิการตีท่าร าหรอืแสดงกริยิา
อาการตามถอ้ยค านัน้ในการแสดง 
 

ค. ค าแสดงอารมณ์ความรูส้กึของตวัละคร 
พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงใชถ้้อยค าถ่ายทอด

อารมณ์ความรู้สกึของตวัละครได้อย่างชดัเจนและมกัทรงเลอืกใชค้ าที่ไม่ค่อยพบใน
งานของกวอีื่น เช่น ทรงกล่าวว่าปันหย ี“เหมิพระไทย” หรอืรูส้กึดใีจเมื่อเดนิทางถึง
ภูเขาปะราปีเพราะใกลถ้งึเมอืงหมนัหยาแลว้ หรอืในบทรอ้งฉุยฉายตอนปันหยเีสดจ็
ขึน้สุวรรณพลบัพลา ทรงกล่าวว่าปันหย ี“หยิม่ใจพริ้ง” คอืรู้สกึชื่นชมยนิดอีย่างยิ่ง 
หรอืทรงกล่าวว่าทหารของระตูบุดสหินาต่างรูส้กึ “พล่านแคน้แสนสาหศั” เมื่อเหน็ทหาร
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ฝ่ายตนถูกฝ่ายประสนัตาฆา่ตาย คอืรูส้กึแคน้และปัน่ป่วนใจมาก (พระศร,ี ม.ป.ป., น. 3, 
10) 
 

ง. ค าบรภิาษ 
 ในบทที่พวกพลของระตูบุดสหินาบรภิาษประสนัตาด้วยความโกรธที่ฝ่าย
ประสนัตาแสดงท่าทอีวดดใีส ่พระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรง
ปรบัถ้อยค าหลายค าในบทร้องเดิมของฉบบัรชักาลที่ 2 ให้ฟังแปลกออกไปหรอืมี
ความหมายรุนแรงขึน้ ดงัตวัอย่างเปรยีบเทยีบ 
 

ตารางที ่4 
เปรยีบเทยีบค าบรภิาษระหว่างบทละครในเรือ่งอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 กบั 
บทละครร าเรือ่งอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
 

เร่ืองอิเหนำฉบบัรชักำลท่ี 2 เร่ืองอิเหนำฉบบัพระเจ้ำบรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนรำธิปประพนัธ์พงศ ์

ว่าไมรู่ก้กูบ็อกออกให ้
ท าไมมากลบัโกรธขึง้ 
โอหงัอวดกลา้หน้ามงึ 
ถองเล่นคนละตงึกเ็หลอืตาย 
มงึมาเท่านี้สีห่า้คน 
ไมค่รอืมอืพวกพลทัง้หลาย 
แมน้รกัตวักลวัชวีติวอดวาย 
อย่าหยาบชา้ทา้ทายเร่งหนีไป ฯ 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั, 
2514: น. 123) 

มงึใมรู่,้ กบูอก, ออกให ้
ท าไม, กลบัโขยด, โกรธขึง้ 
โอหงั, ตัง้ก๋า, น ้าหน้ามงึ 
กถูองเล่น, คนละตงึ, กเ็หลอืตาย 
มงึมาเห่า, เท่านี้, สีห่า้ตวั 
มนัใมค่รอื, มอืยัว้, ไปทัง้ค่าย 
แมน้รกัตวั, กลวัชวีติ, ผดิถงึนาย  
อย่าหยาบชา้, ทา้ทาย, ตกายไว 

(พระศร,ี ม.ป.ป., น. 8-9) 

 

ตวัอย่างทีย่กมาขา้งต้นแสดงใหเ้หน็ว่าทรงปรบัถอ้ยค าจากบทฉบบัรชักาล
ที่ 2 หลายค าให้ฟังแปลกออกไปจากบทเดมิ เช่น ปรบัค าว่า “โอหงัอวดกล้า” เป็น 
“โอหงัตัง้ก๋า” ปรบัค าว่า “กลบัโกรธขึง้” เป็น “กลบัโขยดโกรธขึง้” และปรบัค าว่า “ไม่
ครอืมอืพวกพลทัง้หลาย” เป็น “ใม่ครอืมอืยัว้ไปทัง้ค่าย” นอกจากนี้ ยงัทรงปรบัถอ้ยค า
บางค าให้มคีวามหมายรุนแรงขึ้นด้วย เช่น ปรบัค าว่า “หน้ามงึ” เป็น “น ้าหน้ามึง” 
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ปรบัค าว่า “ถองเล่น” เป็น “กูถองเล่น” และ ปรบัค าว่า “มงึมาเท่านี้สีห่า้คน” เป็น “มงึ
มาเห่าเท่านี้สีห่า้ตวั”  

 
6.2 คณุค่ำด้ำนกำรแสดง  
 
 มดีงัต่อไปนี้ 
 
6.2.1 เป็นตวัอย่างของบทละครร าที ่“ปรุง” ขึน้ใหม่ในสมยัรชักาลที ่5  

สมยัรชักาลที ่5 เป็นยุคหนึ่งทีก่ารละครของไทยรุ่งเรอืงและมลีะครหลากหลาย
ประเภททัง้ละครร าตามจารตีเดมิและละครแบบใหม่ๆ เช่น ละครดกึด าบรรพ์ ละคร
พนัทาง ละครรอ้ง ละครเสภา และละครพูด บทละครทีแ่ต่งหรอืปรุงขึน้ในสมยันี้จงึมี
เป็นจ านวนมากและหลากหลายสมัพนัธก์บัประเภทของการแสดง 

 

บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
นบัเป็นหลกัฐานและเป็นตวัอย่างหนึ่งของบทละครในยุคสมยันี้ ทีป่รบัและ “ปรุง” ขึน้
จากบททีม่อียู่เดมิ คอืเรื่องอเิหนาฉบบัรชักาลที ่2 เพื่อใชส้ าหรบัเล่นละครร าประเภท
ละครใน โดยยงัคงรกัษา “หวัใจ” หรอืแบบแผนของการแสดงละครในไว ้คอืการมุ่งเน้น
ความงามของบทรอ้ง กระบวนร า เพลง และดนตร ีขณะเดยีวกนักม็ลีกัษณะพเิศษเขา้มา
ผสมผสานอยู่ดว้ย เช่น วธิดี าเนินเรื่อง บทรอ้ง เพลง และการเจรจา ดงัจะสรุปต่อไป
ขา้งหน้า 
 
6.2.2 แสดงให้เห็นลกัษณะการแสดงละครร าเรื่องอิเหนาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
ดว้ยเหตุที ่“บทเป็นหวัใจของการแสดงทุกชนิด เป็นตวัเรื่องทีบ่อกความคดิ

และก าหนดทศิทางของการแสดง” (เสาวณิต วงิวอน, 2555, น. 18) บทละครร าเรื่อง
อเิหนาฉบบันี้จงึมคีุณค่าในฐานะเป็นบททีแ่สดงใหเ้หน็ลกัษณะการแสดงละครร าเรื่อง
อเิหนาของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ซึง่พบว่าเป็นการแสดง
ละครในทีม่ลีกัษณะพเิศษบางประการ สรุปไดด้งันี้ 
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(1) เป็นการแสดงทีด่ าเนินเรือ่งอย่างกระชบั อนัเกดิจากการทีท่รงตดัเนื้อหา
และบทพรรณนาบางสว่นทีม่อียู่เดมิในฉบบัรชักาลที ่2 ออก หรอืทรงปรบับทรอ้งเดมิ
ให้กระชบัขึ้น เพื่อให้สอดรบักบัการแสดงที่ทรงแบ่งออกเป็น 5 ชุด ซึ่งแต่ละชุดมี
เหตุการณ์ต่อเนื่องร้อยเรยีงเป็นตอนที่สมบูรณ์ในตวัเอง การที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ทรงปรบับทใหน้ าเสนอเรื่องไดช้ดัเจนและเดนิเรื่องได้
เรว็ขึน้น้ี คงเป็นเพราะมพีระประสงค์ให้สามารถแสดงได้ในเวลาอนัจ ากดั เช่น เมื่อ
เล่นในโรงละครหรอืในวาระโอกาสทีม่กีารก าหนดเวลาแสดง 

 

(2) เป็นการแสดงทีม่กีระบวนร างดงามโดดเด่นทัง้แบบขนบเดมิและแบบ
ใหม่ๆ กล่าวคอื เนื้อหาในตอนดะระสาแบหลานี้นบัเป็นตอนทีม่กีระบวนร าอนังดงาม
รวมอยู่อย่างหลากหลายตัง้แต่ในฉบบัรชักาลที ่2 แลว้ เช่น กระบวนร าในบทสระสรง
ทรงเครื่องของตวัละคร กระบวนร าในบทชมทพัตรวจพล กระบวนร าในบทปันหยรีบ
ทวนกบัระตู และกระบวนร าในตอนนางดะระสาแบหลา ซึง่บทและตอนเหล่านี้ พระเจ้า
บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์กไ็ดท้รงสบืทอดไวใ้นบทละครร าเรื่องอเิหนา
ฉบบันี้ ยกเวน้บทชมทพัทีท่รงตดัออกไปเพื่อความกระชบัและบทสระสรงทรงเครื่องที่
ทรงเลอืกเกบ็ไวเ้ฉพาะบทของปันหย ีการทีท่รงสบืทอดบทส่วนใหญ่ทีเ่อือ้แก่การแสดง
กระบวนร าจากฉบบัรชักาลที ่2 ดงักล่าวนี้ ท าใหก้ารแสดงละครร าเรื่องอเิหนาตามบท
ละครร าฉบบันี้ยงัคงมกีระบวนร างามตามขนบเดมิปรากฏอยู่ ทัง้ร าลงสรงของปันหย ี
ร าทวนตอนปันหยรีบกบัระตูบุดสหินา และร าตอนนางดะระสาแบหลา 

ขณะเดยีวกนั ละครร าเรื่องอเิหนานี้กม็กีระบวนร าใหม่ๆ เพิม่เติมขึน้จาก
ฉบบัรชักาลที่ 2 ด้วยตามบทร้องและเพลงร้องที่ทรงก าหนดขึ้นใหม่ เช่น การร า
ฉุยฉายปันหยซีึ่งทรงพระนิพนธ์บทร้องขึน้ใหม่ และการร าใช้บทประกอบเพลงร้อง
ต่างๆ ทีท่รงบรรจุเขา้ไปใหม่  

 

มขีอ้สงัเกตว่า กระบวนร าทีง่ดงามทัง้แบบขนบเดมิและแบบใหม่ๆ ดงักล่าว
นี้มแีทรกอยู่ในชุดต่างๆ กระจายกนัไป มไิด้รวมอยู่ที่ชุดใดชุดหนึ่ง แสดงให้เหน็ว่า
ทรงพระประสงค์ใหก้ารแสดงชุดต่างๆ มกีระบวนร าทีง่ดงามเป็นจุดสนใจประจ าชุด
ดว้ย เช่น ชุดที ่1 มรี าฉุยฉายปันหย ีชุดที ่3 มรี าปันหยลีงสรง ชุดที ่4 มรี าทวนของ
ปันหยแีละระตูบุดสหินา และชุดที ่5 มรี าดะระสาแบหลา 
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(3) เป็นการแสดงทีม่เีพลงหลากหลายและมลีกัษณะออกภาษา ดว้ยเหตุที่
ทรงบรรจุเพลงร้องไว้จ านวนมากและทรงเปลี่ยนเพลงร้องบ่อย ท าให้ละครร าเรื่อง
อิเหนาตามบทละครร าฉบับนี้เป็นการแสดงที่มีจุดเด่นด้านเพลงและดนตรีอย่าง
เด่นชดั คือ มีเพลงร้องที่ไพเราะหลากหลายเพลงให้ได้ฟังสบัเปลี่ยนกนัไปเรื่อยๆ 
นอกจากนี้ การทีเ่พลงรอ้งสว่นหนึ่งในบทละครร าฉบบันี้เป็นเพลงออกภาษา คอืเพลง
ส าเนียงแขก ส าเนียงจนี และส าเนียงพม่า กเ็ป็นส่วนเสริมให้ละครร าเรื่องนี้มีเสน่ห์
มากขึน้จากเพลงทีฟั่งแปลกหไูปจากเดมิดว้ย 

 

(4) เป็นการแสดงทีม่รีสแปลกใหม่ทางวรรณศลิป์ การทีท่รงเลอืกใชถ้้อยค า
บางช่วงต่างไปจากฉบับรชักาลที่ 2 อย่างมีศิลปะ เช่น ค าเรียกตัวละคร ค าบอก
ลกัษณะตวัละคร ค าแสดงภาพ ค าแสดงอารมณ์ความรูส้กึ และค าบรภิาษ มสีว่นเสรมิ
ใหก้ารแสดงตามบทละครร าฉบบันี้มเีสน่หแ์ละมรีสแปลกใหม่ทางวรรณศลิป์ทีต่่างไป
จากบทเดมิทีคุ่น้เคย 

 

การ “ปรุงบท” จนเกดิเป็นละครร าเรื่องอเิหนาทีม่ลีกัษณะการแสดงดงักล่าว
ขา้งตน้นี้คงเป็นไปเพื่อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัรสนิยมทางศลิปะของคนไทยในสมยั
นัน้ทีเ่ริม่นิยมการแสดงทีม่ลีกัษณะแปลกใหม่พลกิแพลงไปจากเดมิ ขณะเดยีวกนัก็
ยงัคงต้องการชื่นชมความงามของการร า เพลง และดนตรีตามขนบเดิมด้วย การ 
“ปรุง” บทละครร าเรื่องอเิหนาฉบบัพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
จงึสอดคลอ้งกบัทีเ่สาวณิต วงิวอน (2555, น. 17) ไดอ้ธบิายเรื่องการปรบับทส าหรบั
การแสดงว่า “การปรบับทไม่ได้เป็นเพราะบทเดมิแสดงไม่ได้หรอืไม่ดเีสมอไป อาจ
เป็นทีปั่จจัยอืน่เนือ่งจากในการแสดงแต่ละครัง้มีปัจจัยไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า
สถานที ่ระยะเวลา ผูแ้สดง จุดประสงค ์ฯลฯ”  
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7. สรปุ 
 

สมยัรชักาลที ่5 เป็นยุคหนึ่งทีพ่บหลกัฐานการน าเรื่องอเิหนามาปรบัใช้ใน
การแสดงต่างๆ อย่างหลากหลาย บทละครร าเรื่องอเิหนาพระนิพนธพ์ระเจา้บรมวงศเ์ธอ 
กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์เป็นหลกัฐานหนึ่งทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าละครของพระองค์
ไดน้ าเรื่องอเิหนามาเล่นเป็นละครร าแบบละครในเช่นกนั 

 

ในการน าเรื่องอิเหนามาเล่นเป็นละครร า พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธพ์งศ ์ไดท้รงพระนิพนธบ์ทละครขึน้ใหม่ส าหรบัใชแ้สดง โดยทรงปรบั
ใช้บทละครในเรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รชักาลที่ 2 ผสานเข้ากับลักษณะที่ทรง
สรา้งสรรคห์รอืก าหนดขึน้ใหม่ เช่น การด าเนินเรื่อง บทรอ้ง เพลงรอ้ง เพลงหน้าพาทย ์
การเจรจา และการใช้ภาษาในบางช่วง วธิกีารดงักล่าวนี้ทรงเรยีกว่า “ช าระแลปรุง” 
(พระศร,ี ม.ป.ป., หน้าปก)  

 

ผลจากการ “ปรุงบท” ดงักล่าวนี้ท าใหเ้กดิเป็นการแสดงละครร าเรื่องอเิหนา
ในแบบของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์ซึง่ไม่เหมอืนกบัละครใน 
“แบบเดมิ” เสยีทเีดยีว คอื เป็นละครร าที่ยงัคงรกัษา “หวัใจ” ของละครในไว้ในดา้น
ความงามของบทร้อง กระบวนร า เพลง และดนตร ีแต่มลีกัษณะพเิศษตรงทีด่ าเนิน
เรื่องอย่างกระชบัไม่ยดืเยือ้ และมลีกัษณะใหม่  ๆเพิม่เขา้มา เช่น การแบ่งชุดในการแสดง 
การใช้เพลงร้องหลากหลาย การใช้เพลงออกภาษา การใช้ถ้อยค าใหม่ๆ ในบทร้อง 
และการแทรกบทรอ้งใหม่ทีเ่อือ้แก่การแสดงกระบวนร า การ “ปรุงบท” ดงักล่าวสะท้อน
ใหเ้หน็แนวพระด ารดิา้นการแสดงของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระนราธปิประพนัธพ์งศ ์
ทีท่รงน า “ขนบเดมิ” มาปรบัและเพิม่ “สิง่ใหม่” ใหเ้หมาะแก่ยุคสมยัและรสนิยมของ
ผูช้ม โดยไม่ทิง้จุดเด่นหรอืความดงีามของแบบแผนเดมิ แนวพระด ารดิงักล่าวนี้อาจ
เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้ละครต่างๆ ของพระองค์ประสบความส าเร็จและสร้างความ
ประทบัใจแก่ผูช้มในยุคสมยันัน้ 

 

บทละครร าเรื่องอิเหนาฉบับนี้จึงเป็นบทละครเรื่องหนึ่งที่มีคุณค่าและ
ความส าคญัไม่ยิง่หย่อนไปว่าพระนิพนธเ์รื่องอื่นๆ ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
นราธปิประพนัธ์พงศ์ และเป็นตวัอย่างของวรรณคดกีารแสดงในสมยัรชักาลที่ 5 ที่
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แสดงใหเ้หน็การน าละครร าแบบเดมิมาปรบัและผสมผสานเขา้กบัแนวคดิและลกัษณะ
ใหม่ๆ อย่างกลมกลนืโดยยงัคงรกัษาลกัษณะส าคญัตามแบบแผนไว ้
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การพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงและ 
การเขียนเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยผา่นนิทานของนักเรียน 
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จงัหวดัพะเยา โดยนักเรยีนเป็นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จ านวน 13 คน ผูว้จิยัใช้
นิทานที่มีเนื้อหาจากเรื่องเล่าในชุมชนเมี่ยน เรื่อง ชายขี้เกียจ เป็นสื่อในการสอน 
จากนัน้วดัผลการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสยีงและการเขยีนเชงิวเิคราะหภ์าษาไทย
หลงัการเรยีนผ่านนิทานเรื่องดงักล่าวเปรยีบเทยีบกบัก่อนเรยีนผ่านนิทาน งานวจิยันี้
ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผลการวจิยัพบว่าหลงัการใช้
นิทานเรื่องชายขีเ้กยีจสอนอ่านเขยีนภาษาไทยให้นักเรียนโรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดนเบต็ตีด้เูมน นกัเรยีนมผีลการอ่านออกเสยีงและการเขยีนเชงิวเิคราะหท์ัง้ดขีึน้ 
คงที่ และลดลง ผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่าการใช้นิทานเป็นสื่อในการสอนอ่านและ
เขยีนภาษาไทยให้กบันักเรยีนชนเผ่าได้ผลดใีนระดบัหนึ่ง แต่อาจจะต้องมวีธิีสอน
อื่นๆ หรอืสือ่อื่นๆ ควบคู่ไปดว้ย 
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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. บทน า 
 

เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการอ่านออกเสยีงหนังสอืในสงัคมไทยกบัประเทศอื่น 
เช่น ประเทศเกาหล ีประเทศญี่ปุ่ น ประเทศสงิคโปร์ ประเทศมาเลเซยีและประเทศ
เวยีดนาม พบว่า ประเทศไทยมอีตัราการอ่านออกเสยีงหนังสอืน้อย ประเทศไทยมี
อตัราการอ่านออกเสยีงหนังสอืเฉลี่ยคนละ 2-5 เล่มต่อปี (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2556) สาเหตุที่คนไทยอ่านหนังสือน้อยลงเนื่องมาจากการนิยมรับข่าวสารผ่าน
โทรทศัน์ รองลงมาคอื อ่านหนังสอืไม่ออก ไม่มเีวลาอ่าน และไม่ชอบไม่สนใจการอ่าน
ออกเสยีงหนังสอื (ดนยา วงศธ์นะชยั, 2542; ไพพรรณ อนิทนิล, 2546) เป็นทีท่ราบ
กนัว่าการอ่านออกเสยีงหนังสอืมผีลต่อการเขยีนเชงิวเิคราะห ์มงีานวจิยัจ านวนมาก
ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการอ่านออกเสยีงหนังสอืมากท าให้เขยีนหนังสอืไดด้ ีเนื่องจากการ
อ่านออกเสยีงสง่ผลต่อการสรา้งความคดิในกระบวนการเขยีนเชงิวเิคราะหห์ลายประการ 
เช่น การเรยีนรู้ค าศพัท์ทีเ่พิม่พูนจากการอ่านออกเสยีงสามารถน ามาใชใ้นการเขยีน
เชงิวเิคราะหใ์หม้ปีระสทิธภิาพได้ เป็นการเรยีนรู้วธิกีารเรยีงล าดบัความคดิจากการ
อ่านออกเสยีงเพื่อน ามาใชใ้นการเขยีนเชงิวเิคราะห ์เป็นต้น (Chuenchaichon, 2011; 
Flahive & Bailey, 1993; Grabe, 2003; Farahzad, 2010) จึงกล่าวได้ว่า การอ่านออก
เสยีงและการเขยีนเชงิวเิคราะหเ์ป็นทกัษะทีส่มัพนัธก์นั 

 

จากการศกึษางานวจิยัทีผ่่านมาพบว่า การศกึษาทัง้ทกัษะการอ่านออกเสยีง
และการเขยีนเชงิวเิคราะหใ์นประเทศไทย ส่วนมากนักวจิยัจะเน้นทีท่กัษะใดทกัษะหนึ่ง 
ไดแ้ก่ งานวจิยัทกัษะการอ่านออกเสยีง ทัง้การอ่านออกเสยีงภาษาไทย และการอ่าน
ออกเสยีงภาษาองักฤษ (ณัฐยิา ภูขามคม, 2552; ธญัญ์ธตีา เท่งฮวง, 2557; มาลนิี 
ศรวีรการ, 2555; อมรรตัน์ จติตะกาล, 2556) ไม่ว่าจะเป็นงานวจิยัดา้นการพฒันาทกัษะ
การอ่านออกเสยีงระดบัออกเสยีง ระดบัค า และระดบัประโยค รวมถงึการอ่านออกเสยีง
เพื่อความเขา้ใจ ฯลฯ (โสภติา โตไร่, 2558) และการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสยีงระดบั
ขอ้ความ (สมบตั ิค ามูลแกว้, 2555; โสพนิญา สุวรรณ, 2555) ระดบัประโยค (ธญัวรตัน์ 
บวัระภา, 2551; วริยิา วริยิารมัภะ, 2549) ผลการวจิยัการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสยีง
จดัว่าอยู่ในระดบัที่ดีทัง้หมด อีกทัง้ยงัส่งผลให้ประชากรที่ได้เขา้รบัการทดลองใน
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งานวจิยัมนีิสยัรกัการอ่านออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีด้วย ส่วนงานวจิยัเกี่ยวกบัการเขยีน
เชิงวิเคราะห์ในประเทศไทยมีเป็นจ านวนมาก เช่น ปัญหาการเขยีนเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทย (นวรตัน์ สุทธพินัธ์, 2547) การใชถ้้อยค าผดิไวยากรณ์ ผดิความหมาย ใช้
ถ้อยค าฟุ่มเฟือย (พนัธุ์ทพิา หลาบเลศิบุญ, 2536) ล้วนเป็นข้อค้นพบจากงานวิจยัที่
ผ่านมาทัง้สิ้น รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับการเขียนเชิงวิเคราะห์ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทย (Kaweera and Usaha, 2008; Nonkukhetkhong, 2013; Permpikul, 
1999) 
 

 โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ตีด้เูมนเป็นโรงเรยีนทีอ่ยู่ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย
เชงินโยบายของคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา นักเรยีนเป็นชนเผ่าเมี่ยนที่
ไม่ไดใ้ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่ จากการลงพืน้ทีท่ าวจิยัแกปั้ญหาการอ่านออกเสยีง
เขยีนได ้พบว่า ในระดบัการเขยีน นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาไม่สามารถสะกดค าได ้
เช่น ค าว่า “ปีต”ิ เขยีนเป็น “ตตี”ิ  ค าว่า “อดึอดั” เขยีนเป็น “อกึอาก”  ค าว่า “ปรบัปรุง” 
เขยีนเป็น “ประปรุม” เป็นต้น ส่วนในระดบัการอ่าน นักเรยีนไม่สามารถออกเสยีงระดบั
พยางค์ เช่น ค าว่า “นิพพาน” อ่านว่า “ นิบ-พาน” นักเรยีนอ่านเป็น “นิบ-พะ-พาน” 
เป็นต้น รวมถงึปัญหาการอ่านออกเสยีงเป็นค าอื่น เช่นค าว่า “สญัจร” อ่านเป็น “สัง่สอน” 
ค าว่า “ฉวดัเฉวยีน” อ่านเป็น “เฉลยีวฉลาด” เป็นตน้ 

 

จากปัญหาทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ประสทิธภิาพการอ่านออกเสยีงออกเขยีนไดข้อง 
นกัเรยีนอาจเกดิจากปัจจยับางประการ เช่น จ านวนของค าในการฝึกอ่านมจี านวนมาก 
ไม่สอดคลอ้งกบัชัว่โมงการฝึกฝนของนกัเรยีน ค าทีใ่ชใ้นการฝึกอ่าน ฝึกเขยีน อาจไม่
คุน้เคยกบับรบิทของผูเ้รยีน เช่น ค าว่า “อายโินะ” “เจยีระไน” “เรอือโีปง” “แก่งสะพอื” 
เป็นตน้ อย่างไรกต็าม จากผลงานวจิยัในระยะที ่1 ของคณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยั
พะเยาสะทอ้นใหเ้หน็ว่านักเรยีนโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ตีดู้เมนสามารถ
อ่านออกเสยีงในระดบัค า จากคะแนน O-NET ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมทีเ่พิม่ขึน้
มากกว่า 10% ในปี 2558 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2555 แต่จากนโยบายของรฐับาลที่
ประกาศใหผู้เ้รยีนในศตวรรษที ่21 ตอ้งมคีวามสามารถคดิวเิคราะหแ์ละคดิสรา้งสรรค์
ได ้(ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559) การอ่านออกเสยีงในระดบัค า
จงึไม่เพยีงพอต่อการพฒันาผูเ้รยีนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว ผูว้จิยัมองว่า ถา้



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

พฒันาผูเ้รยีนทัง้การอ่านในระดบัประโยคพรอ้มทัง้การเขยีนเชงิวเิคราะหก์น่็าจะท าให้
ผูเ้รยีนเพิม่ศกัยภาพการเรยีนรูภ้าษาไทย 

 

งานวจิยัทีพ่ฒันาการอ่านออกเสยีงและเขยีนตอบค าถามเชงิคดิวเิคราะหใ์น
นักเรยีนจ านวนหนึ่งใชน้ิทานเป็นเครื่องมอื การสอนดว้ยนิทานท าใหก้ารเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีนรวดเรว็ขึน้ และจดจ าง่ายขึน้ ดงัที ่Mayer (2001) กล่าวถงึกระบวนการเรยีนรู้
ด้วยภาพซึ่งเป็นสวนหนึ่งของทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยสื่อที่หลากหลาย (Mayer’s 
generative theory of multimedia learning) ว่า การเรียนรู้ความหมายจากสื่อที่
หลากหลาย นักเรียนจะเลือกภาพที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างรูปภาษากับภาพ 
นอกจากนี้ Underwood (1989) กล่าวว่า ผู้เรียนสามารถเข้าใจภาษาจากภาพได้
มากกว่าตวัอกัษร นอกจากนี้ ยิง่ถ้านิทานมเีน้ือหาทีใ่กล้ตวัผูเ้รยีนหรอืผูเ้รยีนสนใจ
หรอืสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและชุมชน ผูเ้รยีนจะเรยีนรูไ้ดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงัจะ
เห็นได้จากงานวิจยัที่ใช้นิทานที่มีเนื้อหาทางวฒันธรรมหรือภูมปัิญญาท้องถิ่นใน
ชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนาการอ่านออกเสียงและเขียนของผู้เรียน เช่น อัญชัญ 
เผ่าพฒัน์ (2534) ศกึษาเรื่อง การพฒันาบทเรยีนเพื่อเสรมิการสอนอ่านโดยใช้นิทาน
พืน้บา้นในชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 ผลการวจิยัปรากฏว่า ความคดิเหน็ของครสูว่นใหญ่ที่
มต่ีอบทเรยีนอยู่ในระดบัด ีความคดิเหน็ของนักเรยีนกลุ่มทดลองต่อบทเรยีนอยู่ใน
ระดบัดมีาก และความกา้วหน้าในการอ่านออกเสยีงของกลุ่มทดลองแตกต่างกนัอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ความกา้วหน้าในการอ่านออกเสยีงของกลุ่มทดลอง 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผลของการเปรียบเทียบ
สมัฤทธผิลในการอ่านออกเสยีงระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนัน้ เมื่อทดสอบ
ด้วยค่าทแีล้ว ปรากฏว่าแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่า
กลุ่มทดลองมีสัมฤทธิผลทางการอ่านออกเสียงสูงกว่ากลุ่มควบคุม เช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของอันจนา วงศ์ไชยา (2549) พบว่า การใช้หนังสือนิทานพื้นบ้าน
กะเหรีย่ง เพื่อเสรมิทกัษะการอ่านออกเสยีงส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา จ านวน 
5 เรื่อง ลกัษณะของหนังสอืเป็นการบรรยายแบบรอ้ยแกว้ มภีาพประกอบเป็นภาพวาด
ลายเสน้ ประสทิธภิาพของหนังสอืนิทานพื้นบ้านเพื่อเสรมิทกัษะการอ่านออกเสยีง
ส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษา ปรากฏว่า มปีระสทิธภิาพ 76.30/71.50 ซึง่สงูกว่า
เกณฑป์ระสทิธภิาพทีก่ าหนดคอื 70.00/70.00 และความคดิเหน็ของนักเรยีนที่มต่ีอ
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หนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการอ่านออกเสียงส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษา อยู่ในระดบัดี รวมถึงงานวจิยัของอรอุมา อินฟูล า (2551) เรนุกานต์ 
พงศพ์สิทุธกิุล (2552) และ นหิสัลงั เจะยามา (2554) มผีลการวจิยัไม่แตกต่างกนั 

 

จะเหน็ไดว้่า งานวจิยัทีก่ล่าวมาเป็นการใชน้ิทานพฒันาการอ่านออกเสยีง 
ยงัไม่มงีานวจิยัใดใชน้ิทานเป็นเครื่องมอืเพื่อพฒันาการอ่านออกเสยีงและการเขยีน
เชงิวเิคราะหต์อบค าถามเชงิคดิวเิคราะห ์งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหว์่า
การทีผู่เ้รยีนอ่านนิทานสามารถน ามาสรุปความคดิรวบยอดเพื่อน ามาตอบค าถามเชงิ
การคดิวเิคราะหไ์ดห้รอืไม่ 

 
 

2. วตัถปุระสงค ์
 
วเิคราะหท์กัษะการอ่านออกเสยีงและการเขยีนเชงิวเิคราะหภ์าษาไทยผ่าน

นิทานทีส่รา้งจากกระบวนการวเิคราะหส์มัพนัธสาร 
 
 

3. วิธีวิจยั 
 
งานวจิยัการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสยีงและการเขยีนเชงิวเิคราะห์

ภาษาไทยผ่านนิทานที่ของนักเรยีนโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ตี้ดูเมน  
อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา เป็นการสรา้งสือ่นิทานเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเองทีส่รา้งมาจาก
โครงสรา้งนิทานพืน้บา้นดว้ยกระบวนการทางภาษาศาสตร ์มวีธิดี าเนินการวจิยัดงันี้ 
 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 

งานวจิยันี้กลุ่มเป้าหมายคอืนักเรยีนโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ตี้
ดเูมน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 จ านวน 13 คน แบ่งเป็นนกัเรยีนชาย 11 คน และนกัเรยีน
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หญิง 2 คน แต่ผู้วจิยัใชก้ลุ่มเป้าหมายเพยีง 12 คน เนื่องจากนักเรยีนหญิงคนหนึ่ง
เป็นนกัเรยีนพเิศษทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมตามปกต ิแต่ไม่น ามาผลมาวเิคราะหใ์นงานวจิยั 
สาเหตุทีเ่ลอืกกลุ่มนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เนื่องจากเป็นกลุ่มช่วงชัน้สุดท้าย
ของช่วงชัน้แรก (ประถม 1-3) ทีก่ าลงัจะขึน้ไปเรยีนช่วงชัน้ทีส่อง (ประถม 4-6) เนื่องจาก 
เป็นกลุ่มที่เหมาะสมกบัการเรยีนผ่านนิทาน (เรนุกานต์ พงศ์พสิุทธกิุล, 2552) การ
เตรยีมความพร้อมเรื่องทกัษะภาษาไทยใหก้บักลุ่มตวัอย่างกลุ่มนี้จะท าใหผู้เ้รยีนมี
พืน้ฐานการใชภ้าษาไทย ทัง้การอ่านออกเสยีงและการเขยีนเชงิวเิคราะห ์เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้กบัการเรยีนรู้ในรายวชิาต่างๆ และสามารถสื่อสารในชวีติประจ าวนัได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 
3.2 เครือ่งมือท่ีใช้  

 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้ม ี3 ชิน้ ไดแ้ก่ 1) การสรา้งนิทานเรื่องชายขีเ้กยีจ 

ซึง่มพีืน้ฐานมาจากนิทานพืน้บา้น อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา พืน้ทีข่องโรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดนเบต็ตีดู้เมน  2) แบบทดสอบการอ่านออกเสยีง และ 3) แบบทดสอบ
การเขยีนเชงิวเิคราะห ์ 

 
3.2.1 การสรา้งนิทาน  

การสรา้งนิทานเป็นสือ่ชนิดหนึ่งทีไ่ดเ้กบ็รวบรวมนิทานพืน้บา้นบรเิวณชุมชน
ใกลก้บัโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ตีดู้เมน ผ่านการประสานงานจากคณาจารย์
ภายในโรงเรยีนเพื่อขอความอนุเคราะห์กบัปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
นิทานพื้นบ้าน จากนัน้น านิทานชนเผ่าเมี่ยนที่เก็บจากผู้บอกภาษามาวิเคราะห์
โครงสร้างนิทานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการน าไปใช้กับการสร้างนิทาน
ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 มขี ัน้ตอนการสรา้งนิทานดงันี้ 

1) ศกึษาวธิกีาร หลกัการ ทฤษฎแีละเทคนิคต่างๆ จากต าราและงานวจิยั
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเขยีนเชงิวเิคราะห์หนังสอืนิทาน หนังสอืส าหรบัเดก็ ภาษาที่ใช้ 
การเขยีนเชงิวเิคราะหเ์นื้อหา การเขยีนเชงิวเิคราะหบ์ทสครปิต ์ภาพประกอบ การจดัท า
รปูเล่ม และเกณฑก์ารประเมนิคุณค่าหนงัสอืส าหรบัเดก็ โครงสรา้งนิทาน ฉาก ตวัละคร 
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การเล่าเรื่อง เนื้อหาของนิทาน ตามหลกัการวเิคราะหโ์ครงสร้างวาทกรรม (Discourse 
structure) (จนัทมิา องัคพณิชกจิ, 2557)  

2) น าโครงสรา้งนิทานทีส่รา้งขึน้จากเรื่องชายขีเ้กยีจเสนอใหผู้เ้ชีย่วชาญ
จ านวน 3 คน ประเมนิความเหมาะสมของนิทานกบัผูอ้่านในระดบัประถมศกึษาปีที ่3 
ดว้ยแบบประเมนิความเหมาะสม  

3) วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบประเมนิความเหมาะสมโดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอ
นิทานพื้นบ้าน โดยรวมคะแนนจากการประเมินคุณค่าของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
หลงัจากนัน้น าคะแนนเฉลีย่มาแปลผลแลว้น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการ
บรรยายโดยเทยีบกบัเกณฑก์ารตดัสนิ ดงันี้ 

 เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมนิความเหมาะสมของนิทานพื้นบา้นแต่ละ
เรื่องโดยผูเ้ชีย่วชาญ แทนค่าตามมาตราสว่น 5 ระดบั ดงันี้ 

 ดมีาก มคี่าคะแนนเท่ากบั  5 
 ด ี มคี่าคะแนนเท่ากบั  4 
 ปานกลาง มคี่าคะแนนเท่ากบั  3 
 พอใช ้ มคี่าคะแนนเท่ากบั  2 
 ควรปรบัปรุง แกไ้ข มคี่าคะแนนเท่ากบั  1 

 

 ก าหนดเกณฑใ์นการแปลผลค่าคะแนนเฉลีย่ ดงันี้ 
 ดมีาก มคี่าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  4.50 – 5.00 
 ด ี มคี่าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  3.50 – 4.49 
 ปานกลาง มคี่าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  2.50 – 3.49 
 พอใช ้ มคี่าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  1.50 – 2.49 
 ปรบัปรุง มคี่าคะแนนเฉลีย่อยู่ระหว่าง  0.50 – 1.49 
4) น านิทานทีไ่ดร้บัการประเมนิมาสรา้งนิทานโดยเขยีนเนื้อเรื่องนิทานทีไ่ด้

จากพืน้ฐานเนื้อหาเรื่องชายขีเ้กยีจ ซึง่เป็นนิทานพืน้บา้นของชนเผ่าเมีย่นรอบบรเิวณ
โรงเรยีนต ารวจชายแดนเบต็ตีด้เูมน 

5) ก าหนดรูปแบบการเขยีนเชงิวเิคราะห์เป็นร้อยแก้ว บรรยายเนื้อหา
เป็นล าดบัขัน้ตอน โดยน าเรื่องราวของนิทานพื้นบ้านที่คดัเลือกแล้วมาเขยีนเป็น
ล าดบัขัน้ตอน ก าหนดหน้าใหเ้หมาะสม 
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6) ก าหนดรูปภาพประกอบซึ่งเป็นภาพการต์ูนให้สอดคล้องกบัเนื้อเรื่อง
ลงในกระดาษ 

7) น าหนังสือนิทานพื้นบ้านมอบให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ แก้ไข 
เสนอแนะและแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องตามค าแนะน า
ของผูเ้ชีย่วชาญ แลว้น าไปจดัท าเป็นรปูเล่มใหม่ใหส้มบรูณ์และถูกตอ้ง 

8) จดัท ารปูเล่ม 
9) เมื่อจดัรปูเล่มนิทานเรื่องชายขีเ้กยีจแลว้ น าไปใชก้บักลุ่มตวัอย่าง โดย

ใหผู้เ้รยีนฟังการเล่านิทานจากคณะผูว้จิยัก่อนแล้วจงึใหผู้เ้รยีนท าแบบทดสอบก่อน
เรยีนทัง้ 3 ชุด จากนัน้แจกนิทานใหผู้เ้รยีนคนละ 1 เล่ม เพื่อใหผู้เ้รยีนกลบัไปฝึกอ่าน
ดว้ยตนเองเป็นเวลา 1 เดอืน ซึง่เป็นช่วงทีผู่เ้รยีนปิดเทอมภาคฤดรูอ้น เมื่อเปิดเทอม
คณะผู้วจิยัได้ลงไปเก็บขอ้มูลแบบทดสอบหลงัเรยีน การวเิคราะห์และแปลผลของ
แบบทดสอบแต่ละชุด มรีายละเอยีดดงันี้  
 
3.2.1 แบบทดสอบการอ่านออกเสยีงและแบบทดสอบการเขยีนเชงิวเิคราะห ์

3.2.1.1 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการอ่านออกเสยีงภาษาไทย 
 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการอ่านออกเสยีง เป็นระดบัการอ่าน

ออกเสยีงระดบัประโยคจนไปถงึระดบัสมัพนัธสาร โดยใหผู้เ้รยีนอ่านเนื้อเรื่องในนิทาน 
งานวิจัยนี้ใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านออกเสียงตามกรอบของ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 6 ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่
3 ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นการอ่านออกเสยีงเป็นประโยคและเป็นขอ้ความ ระดบั
ความถูกต้องในการอ่านออกเสยีง งานวจิยันี้ได้ประเมนิความถูกต้องของการอ่าน
ออกเสยีงเป็น 2 ประเดน็คอื  

1) ความถูกต้องของการอ่านออกเสยีงเน้ือเรื่องทัง้หมด (การอ่าน
ออกเสยีงในระดบัขอ้ความ) เป็นการหาค่าเฉลีย่จากค าที่ปรากฏในนิทานทัง้หมดว่า 
กลุ่มตัวอย่างสามารถอ่านได้ทัง้หมดกี่ค า โดยคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละและน ามา
เปรยีบเทยีบผลก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

2) ความถูกต้องของการอ่านออกเสยีงในระดบัประโยค โดยพจิารณา
จากจ านวนหน้าทีป่รากฏในนิทาน ว่าภายในหน้า ผูเ้รยีนสามารถอ่านไดถู้กตอ้งอยู่ใน
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ระดบัคะแนนเท่าไร โดยประยุกต์เกณฑต์ามกรอบของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 6 ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ดงันี้ 

 ระดบัคะแนนที ่4 หมายความว่า สามารถอ่านถูกตอ้งไดท้ัง้หมด 
 ระดบัคะแนนที ่3 หมายความว่า สามารถอ่านได ้ผดิไม่เกนิ 3 ค า 
 ระดบัคะแนนที ่2 หมายความว่า สามารถอ่านได ้ผดิไม่เกนิ 6 ค า 
 ระดบัคะแนนที ่1 หมายความว่า พยายามอ่าน ผดิมากกวา่ 6 ค า 
3) การวดัและประเมนิผล คอื ใหก้ลุ่มตวัอย่างอ่านนิทานทัง้เรื่องและ

สงัเกตว่ามคี าใดบา้งทีก่ลุ่มตวัอย่างอ่านผดิ จ านวนกีค่น ทัง้นี้ผูว้จิยัจะตรวจสอบความ
ถูกตอ้งจากการบนัทกึเสยีงอกีครัง้หนึ่ง  

4) จากนัน้น าผลการทดสอบก่อนและหลงัการใชม้าเปรยีบเทยีบตาม
ค่าสถติ ิ

 

3.2.1.2 การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลการเขยีนเชงิวเิคราะห์ 
1) สร้างแบบทดสอบการเขียนเชิงวิเคราะห์ที่ประยุกต์จากการ

คน้ควา้เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งและผ่านการตรวจสอบ แกไ้ขปรบัปรุงตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชีย่วชาญ เกณฑก์ารประเมนิการเขยีนเชงิวเิคราะหม์รีะดบัคะแนนดงันี้ 

 ระดบัคะแนนที ่3 การเขยีนเชงิวเิคราะห์แสดงถึงความเข้าใจ
การอ่านออกเสยีงจบัใจความไดค้รบทุกประเดน็ เขยีนไดถู้กต้องตามหลกัโครงสร้าง
การเขยีนเชงิวเิคราะหป์ระโยคและการสื่อความหมายไดท้ัง้หมด สะกดค าไดถู้กต้อง
ทัง้หมด 

 ระดบัคะแนนที ่2 การเขยีนเชิงวิเคราะห์แสดงถึงความเข้าใจ
การอ่านออกเสยีงได ้แต่ขาดบางประเดน็ไปบา้ง เขยีนไดถู้กต้องตามหลกัโครงสรา้ง
การเขยีนเชงิวเิคราะหป์ระโยคและการสือ่ความหมายเป็นสว่นมาก สะกดค าไดถู้กตอ้งเป็น
สว่นใหญ่ (ผดิน้อย) 

 ระดบัคะแนนที ่1 การเขยีนเชิงวิเคราะห์แสดงถึงความเข้าใจ
การอ่านออกเสยีงได ้แต่ผดิพลาดไปบา้ง เขยีนไม่ถูกตอ้งตามหลกัโครงสรา้งการเขยีน
เชงิวเิคราะหป์ระโยคและการสือ่ความหมายบา้ง สะกดค าบางค าผดิบา้ง 

 ระดบัคะแนนที ่0 การเขยีนเชิงวิเคราะห์แสดงถึงความเข้าใจ
การอ่านออกเสยีงไม่ไดเ้ลย เขยีนไม่ไดเ้ลย สะกดค าผดิหมด 
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2) ในระดบัสมัพนัธสาร งานวจิยันี้ใชแ้บบทดสอบการเขยีนเชงิวเิคราะห์
ก่อนใชน้ิทานและหลงัใชน้ิทานทัง้หมด 5 ขอ้ คะแนนเตม็ขอ้ละ 3 คะแนน รวมคะแนน
ทัง้หมด 15 คะแนน ดงัตวัอย่างต่อไปนี้  

2.1) ท าไมชายขีเ้กยีจท างานนิดเดยีว แต่กลบับ่นว่ารอ้นและ
เหนื่อย 

2.2) ท าไมชายขีเ้กยีจจงึพบกบัเทพเจา้ 
2.3) ท าไมหญงิชราจงึเสกพนัธุข์า้วใหอ้อกรวงมากขึน้ 
2.4) ท าไมชายขีเ้กยีจจงึกลบัตวัเป็นคนขยนั 
2.5) นิทานเรื่องนี้สอนอะไร 

3) การทดสอบเครื่องมอืในงานวจิยันี้คอื การทดสอบความเทีย่งตรง 
(validity) และการหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ของแบบทดสอบการอ่านออกเสยีง 
แบบทดสอบการอ่านออกเสยีงและแบบทดสอบการเขยีนเชงิวเิคราะห ์โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหาเพื่อปรบัปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ เมื่อ
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจยัน าแบบทดสอบทัง้ 3 ชุดมาหาค่า
ความเชื่อมัน่ (reliability) โดยใช้สูตรสมัประสทิธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของ 
ครอนบาค (Cronbach) จากนัน้น ามาปรบัปรุงขอ้ผดิพลาด และน าแบบทดสอบไปใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 

4) จากนัน้น าผลการทดสอบก่อนและหลงัการใชม้าเปรยีบเทยีบตาม
ค่าสถติ ิ

 
 

4 ผลการวิจยั 
 
 งานวจิยัเรื่องการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสยีงและการเขยีนเชงิวเิคราะห์
ภาษาไทยผ่านนิทานของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนมี
วตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหพ์ฒันาการทางทกัษะการอ่านออกเสยีงและการเขยีนเชงิ
วิเคราะห์ผ่านนิทานเรื่องชายขี้เกียจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ตีด้เูมน ผลการวจิยัเป็นดงันี้ 
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4.1 พฒันาการการอ่านออกเสียง 
 
ความสามารถการอ่านออกเสยีง ขอบเขตของการอ่านออกเสยีงในงานวจิยั

นี้คอื การอ่านออกเสยีงในระดบัประโยคจนถึงระดบัสมัพนัธสารหรอืระดบัขอ้ความ 
ตามหลกัการและเหตุผลของกระทรวงศกึษาธกิารปี 2558 ทีต่ัง้เป็นนโยบายเร่งด่วนว่า 
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาต้องอ่านออกเขยีนไดแ้ละต้องมรีะบบการประเมนิที่เป็น
รปูธรรม (ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม่ เขต 6, 2559)  

 

ส าหรบังานวจิยันี้สรา้งสือ่นวตักรรมการเรยีนรูท้ีไ่ดโ้ครงสรา้งนิทานพืน้บา้น
เรื่องชายขีเ้กยีจ มาประยุกต์โดยบรรจุค าศพัทพ์ืน้ฐานของระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
ถอืเป็นสือ่การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนทีไ่ดท้ัง้ความเพลดิเพลนิและยงัซมึซบัความรู้ดา้น
ภูมปัิญญาท้องถิ่นของชนเผ่าเมี่ยนอกีด้วย ผลของการวดัและประเมนิผลการอ่าน
ออกเสยีงของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ตี้
ดูเมน็ก่อนและหลงัการใช้นิทาน ได้ผลการวจิยัของนักเรยีนแต่ละคนดงัตารางที่ 1 
ต่อไปนี้ 
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ตารางที ่1  
ร้อยละของความถูกต้องในการอ่านออกเสยีงของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่ 3 
โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ตี้ดเูมน็ก่อนและหลงัการใชน้ิทาน  
 

ช่ือ ก่อนใช้นิทาน (%) หลงัใช้นิทาน (%) ความแตกต่าง 

สารชิ วนาเจรญิธรรม 96.73 97.82 เพิม่ขึน้ 
พชัร ีเลาสาร 78.53 79.61 เพิม่ขึน้ 

กติตวิฒัน์ วนาเจรญิธรรม 98.36 99.45 เพิม่ขึน้ 

จริศกัดิ ์กจิสุนทรานนัท ์ 99.18 99.72 เพิม่ขึน้ 
ศกัดิพ์ล แซ่ผ่าน 97.82 97.01 ลดลง 

ศุภกร แซ่เติน๋ 97.82 96.19 ลดลง 
โกสนิทร ์กจิสุขโกศล 96.46 99.18 เพิม่ขึน้ 

หยง พานโชคชนั 98.91 99.72 เพิม่ขึน้ 

เกรกิฤทธิ ์วาจาสุภาพ 96.73 100 เพิม่ขึน้ 
ณฐัพล สายป้อง 98.09 98.36 เพิม่ขึน้ 

สุภสิรา แซ่ผ่าน 99.18 98.64 ลดลง 
สริภทัร กุลกติภิกัด ี 98.64 98.36 ลดลง 

 

ผลการวจิยัจากตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็รอ้ยละของความถูกต้องในการอ่าน
ออกเสยีงเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังการใช้นิทานของนักเรียนโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเม็น พบว่า หลงัการใช้นิทานที่สร้างขึน้ในการเรียนรู้ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านออกเสยีงเพื่อ
ความเขา้ใจเพิม่ขึน้จ านวน 8 คน จาก 12 คน คดิเป็น 61.53% ส่วนทีอ่่านไดล้ดลงมี
จ านวน 5 คน คดิเป็น 38.46% ทัง้นี้การเพิม่ขึน้ของความสามารถในการอ่านออกเสยีง
ไม่มนีัยส าคญัทางสถิติ อาจเนื่องมาจากนักเรยีนได้รบัการฝึกฝนจากโครงการของ 
ปตท. ในอกีทางหนึ่งดว้ย 
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4.2 พฒันาการการเขียนเชิงวิเคราะห ์
 

การวดัการเขยีนเชงิวเิคราะหเ์ป็นการประเมนิผลการใชน้ิทานอกีด้านหนึ่ง
ของงานวจิยันี้ เนื่องจากเมื่อผูเ้รยีนอ่านออกในระดบัค า ระดบัประโยคจนไปถงึระดบั
ขอ้ความไดแ้ลว้ ควรสามารถตอบค าถามแบบทดสอบการเขยีนเชงิวเิคราะหไ์ด ้เพื่อ
แสดงว่าผู้เรยีนมทีกัษะด้านการคดิวเิคราะห์ต่อยอดจากความเขา้ใจด้านรูปค าและ
ความหมาย จนสามารถถ่ายทอดผ่านการเขยีนเชงิวเิคราะห ์ 

 

การวดัและประเมนิผลด้านการเขยีนเชงิวิเคราะห์จงึเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ของงานวจิยั การประเมนิผลดา้นการเขยีนเชงิวเิคราะห ์คอื ความสามารถของผู้เรยีน
ในการตอบค าถามแบบทดสอบการเขยีนเชงิวเิคราะห ์ผลการวจิยัเป็นดงันี้ 

 

การเขยีนเชงิวเิคราะหข์องนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนต ารวจ
ตระเวนชายแดนนเบต็ตีด้เูมนก่อนและหลงัใชน้ิทาน 

 

ตารางที ่2  
การเขยีนเชงิวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่3 โรงเรยีนต ารวจตระเวน
ชายแดนเบต็ตี้ดเูมนก่อนและหลงัการใชน้ิทาน 
 

ช่ือ ก่อนใช้นิทาน 
(คะแนนเตม็ 15) 

หลงัใช้นิทาน 
(คะแนนเตม็ 15) 

ความแตกต่าง 

สารชิ วนาเจรญิธรรม 7 13 เพิม่ขึน้ 
พชัร ีเลาสาร 7 5 ลดลง 
กติตวิฒัน์ วนาเจรญิธรรม 13 13 คงที ่
จริศกัดิ ์กจิสุนทรานนัท์ 13 15 เพิม่ขึน้ 
ศกัดิพ์ล แซ่ผ่าน 10 8 ลดลง 
ศุภกร แซ่เติน๋ 8 8 คงที ่
โกสนิทร ์กจิสุขโกศล 8 7 ลดลง 
หยง พานโชคชนั 9 12 เพิม่ขึน้ 
เกรกิฤทธิ ์วาจาสุภาพ 12 15 เพิม่ขึน้ 
ณฐัพล สายป้อง 8 11 เพิม่ขึน้ 
สุภสิรา แซ่ผ่าน 10 15 เพิม่ขึน้ 
สริภทัร กุลกติภิกัด ี 7 8 เพิม่ขึน้ 
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จากตารางที ่2 เมื่อวดัความสามารถในการเขยีนเชงิวเิคราะหข์องนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ตี้ดูเมนก่อนและหลงัการ
ใชน้ิทาน พบว่า มนีักเรยีนจ านวน 7 คน จาก 12 คน มคีวามสามารถเขยีนเชงิวเิคราะห์
มากขึน้ คดิเป็น 58.84% อกี 2 คน คดิเป็น 15.38% มคีวามสามารถในการเขยีนเชงิ
วเิคราะหค์งที ่และมคีวามสามารถในการเขยีนเชงิวเิคราะหล์ดลง 3 คน คดิเป็น 23.07%  

 
 

5. สรปุผลการวิจยั 
 
ผลการวจิยัเป็นกระบวนการสรา้งนวตักรรมสื่อดว้ยแนวคดิทางสมัพนัธสาร

เรื่องเล่าที่มาจากวิถีชุมชนและสงัคมรอบตัวของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ตีด้เูมน อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ดงันี้  

 

 ขัน้ที่ 1 รวบรวมเรื่องเล่าที่มาจากวถิีชวีติของชุมชนและสงัคมรอบตวัของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 จากนัน้วเิคราะห์โครงสร้างนิทานที่รวบรวมได้ด้วย
แนวคิดโครงสร้างวาทกรรมของจนัทิมา องัคพริชกิจ (2557) จากนัน้ประเมินความ
เหมาะสมของนิทาน ปรับนิทานเรื่องดังกล่าวให้สอดแทรกค าศัพท์พื้นฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน หรอื สพฐ. ผลสุดท้ายได้นิทานเรื่อง
ชายขี้เกียจ ซึ่งมีลักษณะนิทานบูรณาการระหว่างนิทานและเรื่องราวในท้องถิ่น 
จากนัน้จงึน านิทานไปใชก้บันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
 

 จากนัน้วเิคราะห์ความสามารถในการอ่านออกเสยีง เมื่อนักเรยีนสามารถ
อ่านออกเสยีงได้ จงึจะสามารถอ่านออกเสยีงเพื่อความเขา้ใจได้ เมื่ออ่านออกเสยีงได้
สามารถเขา้ใจได ้นักเรยีนจะสามารถเขยีนวเิคราะหไ์ดเ้ป็นล าดบัถดัไป น ามาซึง่การ
วดัความสามารถในการเขยีนเชงิวเิคราะห ์ 
 

 ผลการวจิยัสรุปได้ว่า หลงัใช้นิทานที่สร้างขึน้จากงานวจิยันี้ นักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 อ่านออกเสยีงไดด้ขีึน้ดว้ยคะแนนทีเ่พิม่ขึน้ประมาณ 1-2% จากนัน้ 
หลงัใชน้ิทานทีส่รา้งขึน้เมื่อวดัความสามารถในการอ่านออกเสยีงเพื่อความเขา้ใจ พบวา่ 
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นักเรยีนสามารถท าคะแนนไดเ้พิม่ขึน้ 40-60% และอ่านไดค้ะแนนคงที ่โดยมจี านวน
นกัเรยีนทีส่ามารถท าคะแนนไดเ้พิม่ขึน้และคงทีค่ดิเป็นจ านวน 38.46 % 
 

 ในการวดัความสามารถในการเขยีนเชิงวิเคราะห์ พบว่า หลงัใช้นิทานที่
สรา้งขึน้ นักเรยีนสามารถเขยีนวเิคราะหด์ว้ยคะแนนเพิม่ขึน้ 6.67%-33.33% โดยมี
จ านวนนักเรยีนทีส่ามารถเขยีนเชงิวเิคราะหม์ากขึน้ 58.84% มคีวามสามารถในการ
อ่านออกเสยีงคงที ่คดิเป็น 15.38% และจ านวนนักเรยีนทีม่คีวามสามารถในการอ่าน
ออกเสยีงลดลง คดิเป็น 23.07%  

 

จากผลการวจิยั จะเหน็ว่า งานวจิยันี้มจีุดเด่นทีม่กีารน าเสนอกระบวนการ
สร้างสื่อด้วยแนวคิดทางสมัพนัธสารเรื่องเล่าที่มาจากวถิีชวีติของชุมชนและสงัคม
รอบตวัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 งานวจิยัทีผ่่านมามกีารน าเสนอขอ้มูลดา้น
กระบวนการท านิทานไม่มาก โดยเฉพาะการน าวธิกีารหรอืแนวคดิทางภาษาศาสตรม์า
พฒันาเป็นนิทาน งานวิจยันี้แต่งนิทานด้วยหลักการที่เกี่ยวข้องกบัการเขียนเชิง
วเิคราะหห์นังสอืนิทาน โครงสรา้งนิทาน ฉาก ตวัละคร การเล่าเรื่อง เนื้อหาของนิทาน 
ตามหลกัการวเิคราะหโ์ครงสรา้งวาทกรรม (discourse structure) ของจนัทมิา องัคพณิชกจิ 
(2557) ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบันิทานทัว่ไปจะใชห้ลกัการทางดา้นวรรณกรรมเดก็เป็น
หลกั ส่วนงานวิจยัด้านนิทานที่ผ่านมาจะเป็นงานวิจยัที่ใช้แนวคิดด้านการศึกษา 
(อญัชญั เผ่าพฒัน์, 2534; อนัจนา วงศไ์ชยา, 2549)  

 

อย่างไรกต็าม งานวจิยันี้ยงัมขีอ้จ ากดัในเรื่องเนื้อหาการสรา้งนิทาน ในสว่น
การน าขอ้มูลจากทอ้งถิน่มาผสมผสานที่ยงัขาดวธิกีารหรอืทฤษฎีทางภาษาศาสตรท์ี่
เหมาะสมในการน ามาประยุกตใ์ช ้ซึง่ควรมกีารศกึษาต่อไป นอกจากนัน้ ดว้ยขอ้จ ากดั
ทางการเดนิทาง เน่ืองจากพื้นที่โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนอยู่ห่างไกลมากจงึ
ต้องมผีูช้่วยวจิยัทีท่ าหน้าทีน่ านิทานไปสอน ผนวกเขา้กบัการน านิสติมหาวทิยาลยั
พะเยาลงพืน้ทีเ่ล่านิทานเสรมิการเรยีนรู ้ท าใหก้ารไดส้มัผสักบันิทานจะไม่เขม้ขน้มาก 
แตกต่างจากงานวจิยัที่ผ่านมา ที่มกีารใช้นิทานในชัน้เรยีนของผู้ท าวจิยัเอง ท าให้
ผลการวจิยัในดา้นการวดัคะแนนความสามารถดา้นต่างๆ ของนักเรยีนในงานวจิยันี้
เพิม่ขึน้ไม่มากเมื่อเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัอื่นๆ ในอดตี เช่น งานวจิยัของอรอุมา 
อนิฟูล า (2551) หรอื เรนุกานต ์พงศพ์สิทุธกิุล (2552) หรอื นิหสัลงั เจะยามา (2554) ฯลฯ 
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จุดเด่นอกีประการหนึ่งของงานวจิยันี้ การใชน้ิสติมหาวทิยาลยัพะเยาเขา้ไป
เสรมิการเล่านิทานใหน้ักเรยีนในรปูแบบพีส่อนน้อง ซึง่เป็นการท าใหเ้กดิ role model 
ส าหรบันักเรยีน เกดิปฏสิมัพนัธ์ที่มไีม่มชี่องว่างระหว่างวยั การเรียนรู้เป็นไปด้วย
ความเพลดิเพลนิ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Phoongprasertying and Teeranon 
(2012) ทีพ่บว่ากระบวนการแลกเปลีย่นระหว่างกลุ่มคนทีม่ชี่องว่างระหว่างวยัน้อยจะ
กระตุน้ใหเ้กดิความคดิระหว่างการเรยีนรูไ้ดด้ ี

 

งานวจิยันี้แสดงใหเ้หน็ดว้ยว่าหลงัการใชน้ิทานเป็นสื่อเรยีนรู ้นักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 ส่วนใหญ่อ่านออกเสียงได้ดีขึ้นด้วยคะแนนที่เพิ่มขึ้นและมี
ความสามารถในการเขยีนเชงิวเิคราะหเ์พิม่ขึน้ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัทีผ่่านมาในอดตี 
(อญัชญั เผ่าพฒัน์, 2534; อนัจนา วงศไ์ชยา, 2549; อรอุมา อนิฟูล า; 2551; เรนุกานต์ 
พงศ์พสิุทธกิุล; 2552; นิหสัลงั เจยามา, 2554) แม้ว่าคะแนนทีว่ดัได้ในงานวจิยันี้จะ
เพิม่ขึน้อย่างไม่มนียัส าคญั ทัง้นี้เนื่องจากขอ้จ ากดัในการลงพืน้ทีด่งัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ 

 

ผลจากงานวจิยันี้ยงัแสดงใหเ้หน็ดว้ยว่าเนื้อหาหรอืขอ้มูลดา้นวถิชีวีติของ
ชุมชน ภูมปัิญญาทอ้งถิน่และสงัคมรอบตวัของนักเรยีนเป็นสิง่ทีค่วรน ามาบรูณาการ
ให้เขา้กบัเนื้อหาทางวชิาการด้านอื่นๆ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของโสภณ นาปรงั 
(2543) เรื่องการพฒันามาตรฐานการศกึษาโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนที่พบว่า 
มาตรฐานดา้นผูเ้รยีนควรม ี12 มาตรฐาน มาตรฐานหนึ่งใน 12 ขอ้ คอื การเหน็คุณค่า
และภูมใิจในภูมปัิญญาไทย ศลิปวฒันธรรมทีด่งีามของไทย   

 

นอกจากนี้ งานวจิยันี้ยงัท าใหเ้กดิสื่อการสอนดว้ยการใชน้ิทาน ซึ่งไปสนับสนุน
ขอ้คน้พบของสเุมธ นิยมธรรม (2544) ทีพ่บว่า ครโูรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนใช้
สือ่กนัน้อย สว่นใหญ่สือ่ทีใ่ชจ้ะเป็นบตัรค า บตัรภาพ ฯลฯ ทีไ่ม่ใช่นิทาน งานวจิยันี้จงึ
สามารถท าใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาศกัยภาพการอ่านออกเสยีง การเขยีนเชงิวเิคราะหใ์น
ระดบัหนึ่งแลว้ สามารถน าทกัษะดงักล่าวเป็นพื้นฐานในการเรยีนรู้รายวชิาอื่นๆ อกี
ทัง้เป็นการส่งเสรมิให้ผู้เรยีนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองสามารถอ่านและเขยีน
ภาษาไทยได้และพร้อมที่จะเรยีนรู้ได้บรรลุตามมาตรฐานคุณลกัษณะที่พงึประสงค์
ของหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัและมาตรฐานการเรยีนรูห้ลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
อกีดว้ย 
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การศึกษาการแยกแยะเสียงสระㅐ[Ɛ] และㅔ[e]  

ในเจ้าของภาษาชาวเกาหลี ด้วยโปรแกรม OpenSesame 
 
 

ปพนพชัร ์กอบศริธิรีว์รา 
 
 
บทคดัย่อ 

 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการแยกแยะเสยีงสระㅐ[Ɛ] และเสยีง
สระ ㅔ[e] ในเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีโดยใชโ้ปรแกรม OpenSesame ในการทดสอบ
และเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลลกัษณะการแยกแยะเสยีงทีม่คีวามหลากหลาย ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืก
กลุ่มตวัอย่างชาวเกาหลเีพศชายและเพศหญงิ จ านวน 36 คน ทีม่คีวามหลากหลาย
ทางอายุและสาขาอาชพี ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าเจา้ของภาษาชาวเกาหลมีปัีญหา
ในการแยกแยะเสยีงสระㅐ[Ɛ] และเสยีงสระㅔ[e] คอื ความถูกต้องในการแยกแยะ
เสยีงสระㅐ[Ɛ] 53% และเสยีงสระㅔ[e] 52% ซึ่งผลการวิจยันี้จะน าไปพฒันาการ
เรยีนการสอนภาษาเกาหลต่ีอไป 
 

ค าส าคญั: การออกเสยีงภาษาเกาหล;ี อทิธพิลภาษาแม่; โปรแกรม OpenSesame 
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The Study of Vowels ㅐ[Ɛ] and ㅔ[e] Differentiations in 

Korean Native Speakers by OpenSesame Program 
 
 

Paphonphat Kobsirithiwara 
 
 
Abstract 

 
 This research aims to study differentiations of the vowelsㅐ[Ɛ] andㅔ[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 vowelsㅐ[Ɛ] andㅔ[e]. Korean native speakers 
correctly differentiated the vowelㅐ[Ɛ] at 53% and the vowelㅔ[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. บทน า 
 

ตัง้แต่ ค.ศ.2000 เป็นต้นมา ทัว่ทัง้เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ต่างตื่นตวัและ
ให้การตอบรบักระแสเกาหล ี(Korean Wave) เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ความนิยมใน
การเรยีนการสอนภาษาเกาหลเีตบิโตอย่างต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั แต่การเรยีนการสอน
ภาษาเกาหลใีนกลุ่มผูศ้กึษาภาษาเกาหลชีาวไทยยงัมขีอ้จ ากดัอยู่หลายประการและ
อุปสรรคที่เด่นชัดที่สุดก็คือ ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของตระกูลภาษาระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาเกาหล1ี 

 

ความแตกต่างของตระกูลภาษานี้ส่งผลอย่างมากต่อผู้เรียน ผู้สอน และ
นักวจิยัภาษาเกาหล ีกล่าวคอื ในขัน้ต้นของการเรยีนการสอนและงานวจิยัเกี่ยวกบั
ภาษาเกาหลต่ีางมุ่งให้ความส าคญักบัไวยากรณ์และค าศพัท์เป็นหลกั ในความเป็นจรงิ
แลว้ ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัมากอกีประการหนึ่งกค็อื การออกเสยีงทีช่ดัเจนและเป็น
ธรรมชาติ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวไทยต้องพบปะและ
สนทนาดว้ยส่วนใหญ่ คอืเจา้ของภาษาชาวเกาหลซีึง่มคีวามหลากหลายทางอายุและ
สาขาอาชพี และส่วนใหญ่ไม่มคีวามคุน้เคยกบัส าเนียงภาษาเกาหลแีบบชาวต่างชาต ิ
(foreigner accent) ของผู้ศึกษาภาษาเกาหลีชาวไทย ปัญหานี้จึงส่งผลโดยตรงต่อ
ประสทิธภิาพในการสื่อสารระหว่างบุคคล ด้วยเหตุนี้ เพื่อประสทิธผิลในการสื่อสาร
ดว้ยภาษาเกาหล ีผูศ้กึษาชาวไทยจงึจ าเป็นตอ้งออกเสยีงใหช้ดัเจนและเป็นธรรมชาติ
เช่นเดยีวหรอืใกล้เคยีงกบัเจ้าของภาษา นอกจากนี้ยงัพบว่ามปัีจจยัส าคญัอีกสอง
ประการทีเ่ป็นปัญหาเกีย่วกบัการออกเสยีงภาษาเกาหลคีอื ลกัษณะการเปลีย่นแปลง

                                                           
1 ภาษาเกาหลจีดัอยูใ่นกลุ่มตระกูลภาษาอูรลัอลัเตอกิ (Altaic Language) มลีกัษณะ

ทางไวยากรณ์เป็นภาษาค าตดิต่อ (Agglutinative Language) หรอืเป็นภาษาที่มกีารเตมิวภิตัติ
ปัจจยั (inflection) ค ากรยิาทีป่รากฏนัน้ถอืวา่เป็นค าทีไ่มส่ าเรจ็รปูทีส่ามารถน ามาใชใ้นประโยค
สนทนาได ้จะตอ้งมกีารเปลี่ยนแปลงส่วนท้ายค าเสมอ ภาษาเกาหลมีโีครงสรา้งประโยคแบบ 
SOV หรอื ประธาน+กรรม+กรยิา (ปรศิ วงศธ์นเสน, 2552, pp. 8-11) 
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ทางเสยีงของภาษาเกาหลแีละลกัษณะการใชภ้าษาของเจา้ของภาษาชาวเกาหลทีีไ่ม่
ตรงตามหลกัภาษาเกาหล ี

 

 เนื่องจากการเปลีย่นแปลงทางเสยีงและการใชภ้าษาของเจา้ของภาษาชาว
เกาหลทีีไ่ม่ตรงตามหลกัภาษาเกาหล ีส่งผลใหเ้จา้ของภาษาชาวเกาหลอีอกเสยีงสระ
ㅐ[Ɛ] และเสยีงสระㅔ[e] ไม่ชดัเจนถูกต้องตรงตามรูปอกัษร (이진호, 2012: 132-
135) โดยเจา้ของภาษาชาวเกาหลจีะออกเสยีงสระㅐ[Ɛ] และสระㅔ[e] เป็นเสยีงㅔ[e] 
เช่น ‘개를 먹었다[kƐ rɨl mək ʔət t’a]’ และ ‘게를 먹었다[ke rɨl mək ʔət t’a]’2 ค าว่า 
‘개[kƐ]’ ในประโยคแรก หมายถงึ ‘สุนัข’ และค าว่า ‘게[ke]’ ในประโยคทีส่องหมายถงึ 
‘ปู’ เมื่อเจ้าของภาษาชาวเกาหลอีอกเสยีงทัง้สองค านี้เป็น ‘게[ke]’ ท าให้ผู้ฟังสบัสน
และแยกแยะไม่ไดว้่าผูพู้ดกนิ ‘สุนัข’ หรอืกนิ ‘ป’ู เป็นต้น การเปลีย่นแปลงทางเสยีง
และการใช้ภาษาไม่ตรงตามหลกัภาษาเกาหลีนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาในการแยกแยะ
เสยีงสระㅐ[Ɛ] และเสยีงสระㅔ[e] มใิช่แต่เพยีงเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีแต่ยงัสง่ผลให้
ผูศ้กึษาภาษาเกาหลชีาวไทยเกดิความสบัสนในการแยกแยะและออกเสยีงตามไปดว้ย 
 

ตารางที ่1  
การเปรยีบเทยีบเสยีงสระเดีย่วในภาษาไทยและภาษาเกาหล3ี 
 

ส่วนของล้ิน ส่วนหน้า ส่วนกลาง ส่วนหลงั 
ลกัษณะรมิฝีปาก กลม กลม ไมก่ลม กลม 
ระดบัลิน้ ภาษา เกาหล ี ไทย เกาหล ี ไทย เกาหล ี ไทย เกาหล ี ไทย 

สงู ㅣ[i] 
ิิ [i] 
ิี [i:] 

 
ิึ [ɯ] 
ิื [ɯ:] 

ㅡ [ɨ]  ㅜ 
ิ ุ[u] 
ิ ู[u:] 

กลาง ㅔ[e] 
เ-ะ [e] 
เ- [e:] 

 
เ-อะ [ɤ] 
เ-อ [ɤ:] 

ㅓ[ə]  ㅗ 
โ-ะ [o] 
โ- [o:] 

ต ่า ㅐ[Ɛ] 
แ-ะ [Ɛ] 
แ- [Ɛ:] 

 
-ะ [a] 
-า [a:] 

ㅏ[a]   
เ-าะ [ɔ] 
-อ [ɔ:] 

                                                           
2 สทัอกัษรในงานวจิยัชิน้น้ีอา้งองิจาก ฮอยง (허용, 2011, pp. 46-99) 
3 อา้งองิจากตารางสรุปเปรยีบเทยีบสระเสยีงเดีย่วในภาษาไทยและภาษาเกาหลี

ของ บุญฤทธิ ์โกเฮง (분릿코헹, 2015, p. 45) 
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หากพิจารณาจากตารางเปรียบเทียบเสียงสระในภาษาไทยและภาษา
เกาหลขีา้งต้นจะพบว่า ฐานทีเ่กดิของเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ในภาษาเกาหลแีละสระ ‘แอะ
[Ɛ] / แอ[Ɛ:]’ ในภาษาไทยกบัสระ ‘ㅔ[e]’ ในภาษาเกาหลแีละสระ ‘เอะ[e] / เอ[e:]’ ใน
ภาษาไทยนัน้ตรงกนั กล่าวคอื สระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ในภาษาเกาหลกีบัสระ ‘แอะ[Ɛ] / แอ[Ɛ:]’ 
ในภาษาไทย ออกเสยีงโดยใชล้ิน้ส่วนหน้า รมิฝีปากมลีกัษณะกลม ระดบัลิน้อยู่ใน
ระดบัต ่า สว่นสระ ‘ㅔ[e]’ ในภาษาเกาหลแีละสระ ‘เอะ[e] / เอ[e:]’ ในภาษาไทย ออกเสยีง
โดยใช้ลิ้นส่วนหน้า ริมฝีปากมีลักษณะกลม ระดับลิ้นอยู่ในระดับกลาง แต่ข้อ
แตกต่างคอื ภาษาไทยจะมรีายละเอยีดในการจ าแนกเสยีงสระนี้มากกว่าในภาษา
เกาหลคีอื จ าแนกเสยีงสระเป็นสระเสยีงสัน้และสระเสยีงยาว ในขณะทีภ่าษาเกาหลี
ไม่มกีารจ าแนกดงักล่าว 

 

ความเหมือนของฐานที่เกิดเสยีงของสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ในภาษาเกาหลีและสระ 
‘แอะ[Ɛ] / แอ[Ɛ:]’ ในภาษาไทยกบัสระ ‘ㅔ[e]’ ในภาษาเกาหลแีละสระ ‘เอะ[e] / เอ[e:]’ 
ในภาษาไทย เป็นความรูพ้ื้นฐานที่ผูศ้กึษาภาษาเกาหลชีาวไทยสามารถน ามาใช้ใน
การแยกแยะและออกเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ หรอืทีเ่รยีกว่าอทิธพิลของภาษา
แม่ในเชงิบวก (positive transfer)4 ซึ่งงานวจิยัของ ฮงเฮฺยรฺยอน (홍혜련, 2012) ที่
ศึกษาเปรียบเทียบระบบเสยีง โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ รวมไปถึงความ
แตกต่างในเชงิสงัคมและวฒันธรรมไทย สรุปผลการวจิยัสอดคล้องกบัหลกัอทิธพิล

                                                           
4 บราวน์ (Brown) กล่าววา่ อทิธพิลของภาษาแมท่ีส่ง่ผลต่อการเรยีนภาษาต่างประเทศ 

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประการ คอื ในกรณีทีภ่าษาแม่และภาษาเป้าหมายมคีวามแตกต่างกนัมาก 
อิทธพิลของภาษาแม่ส่งผลเสยีต่อผู้ศึกษาภาษาเป้าหมายและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้
ภาษาเป้าหมาย เรยีกว่า อิทธพิลของภาษาแม่ในเชิงลบ (negative transfer) กรณีที่ภาษา
แมแ่ละภาษาเป้าหมายมคีวามเหมอืนหรอืใกลเ้คยีงกนัและสง่ผลดตี่อการเรยีนรูภ้าษาเป้าหมาย 
ผู้ศึกษาภาษาเป้าหมายสามารถน าความรู้ทางภาษาของภาษาแม่ไปใช้ในการเรยีนภาษา 
เป้าหมายได้และเป็นประโยชน์ เรยีกว่า อิทธพิลของภาษาแม่เชิงบวก (positive transfer) 
และกรณีที่ภาษาแม่ไม่ส่งผลใดๆ ทัง้ในด้านบวกและด้านลบกบัผู้ศึกษาภาษาเป้าหมาย 
เรยีกว่า อทิธพิลของภาษาแม่ไม่ส่งผลในเชงิบวกหรอืลบ (zero transfer) (Brown,1980, 
p. 150) 
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ของภาษาแม่ในเชงิบวกว่า กลุ่มเสยีงสระในภาษาเกาหลไีดแ้ก่ สระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และ‘ㅔ[e]’, 
สระ ‘ㅒ[yƐ]’ และ ‘ㅖ[ye]’, สระ ‘ㅙ[wƐ]’ และ ‘ㅞ[we]’ ทีเ่จา้ของภาษาไม่สามารถแยกแยะ
ไดอ้ย่างชดัเจน ผูเ้รยีนภาษาเกาหลชีาวไทยสามารถออกเสยีงไดอ้ย่างชดัเจน เนื่องจาก
ภาษาไทยมคีวามละเอยีดในการแยกแยะเสยีงสระทีม่ากกว่าภาษาเกาหล ีแต่อย่างไร
กต็าม ในงานวจิยัของ รฺยมูยีง (류미용, 2011) ทีศ่กึษาความผดิพลาดของการออกเสยีง
สระภาษาเกาหลใีนกลุ่มผูศ้กึษาภาษาเกาหลชีาวไทย กลบัสรุปผลว่าพบความผดิพลาด
ในการออกเสยีงสระของผูเ้รยีนภาษาเกาหลชีาวไทยหลายเสยีงและหนึ่งในนัน้คอืการ
ออกเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ซึ่งขดัแย้งกบัหลกัการอทิธพิลภาษาแม่ในเชงิบวกที่กล่าวมา
ขา้งตน้และผลสรุปงานวจิยัของ ฮงเฮฺยรฺยอน (홍혜련, 2012) ทีก่ล่าวว่าเจา้ของภาษา
ชาวเกาหลไีม่สามารถแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และ‘ㅔ[e]’ ได้ ด้วยเหตุนี้จงึน ามาสู่
สมมตฐิานของงานวจิยันี้ทีว่่า การทีผู่ศ้กึษาภาษาเกาหลชีาวไทยมปัีญหาในเรื่องของ
การออกเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ นัน้เกดิจากการลกัษณะการเปลีย่นแปลงทางเสยีงของภาษา
เกาหลแีละลกัษณะการใชภ้าษาของเจา้ของภาษาชาวเกาหลทีีไ่ม่ตรงตามหลกัภาษา
เกาหล ีเมื่อเจา้ของภาษาชาวเกาหลอีอกเสยีงไม่ชดัเจนและไม่สามารถแยกแยะเสยีง
สระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ได ้ย่อมส่งผลใหผู้ศ้กึษาภาษาเกาหลชีาวไทยโดยเฉพาะใน
ระดบัต้น เกดิความสบัสนว่าตวัอกัษรสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ นัน้ควรออกเสยีง
อย่างไรจงึจะถูกตอ้ง 
 

 เพื่อเป็นการพสิจูน์สมมตฐิานทีว่่าผูศ้กึษาภาษาเกาหลชีาวไทยไม่มปัีญหา
ในการแยกแยะและออกเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ เพราะมพีืน้ฐานความรู้จาก
ภาษาแม่และภาษาเป้าหมายทีต่รงกนัตามหลกัอทิธพิลของภาษาแม่ในเชงิบวก ซึง่
แตกต่างจากขอ้สรุปของ รฺยูมยีงที่ว่าผู้ศกึษาชาวไทยมปัีญหาในการออกเสยีงสระ 
‘ㅐ[Ɛ]’ ผู้วิจ ัยจึงท าการทดสอบว่า เจ้าของภาษาชาวเกาหลีมีความสบัสนในการ
แยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ซึง่เป็นเสยีงสระในภาษาแม่ของตน โดยใช้
โปรแกรมทดสอบ OpenSesame เพื่อน าผลทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผล
ต่อไป 
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2. วิธีด าเนินการวิจยัและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ในอดตีการเกบ็ขอ้มลูหรอืกลุ่มตวัอย่างเพื่อวจิยัปัญหาเกีย่วกบัการแยกแยะ
เสยีงพยญัชนะและสระของภาษาเกาหลทีัง้ในกลุ่มเจ้าของภาษาและผู้ศกึษาภาษา
เกาหลชีาวไทยพบอุปสรรคมากมาย เช่น ความยากล าบากในการเดนิทางไปยงัแหล่ง 
ขอ้มลู กลุ่มตวัอย่างทีก่ระจดักระจาย ปัญหาเรื่องการจดัเกบ็หรอืบนัทกึเสยีงจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ปัญหาเกีย่วกบัคุณภาพและราคาของอุปกรณ์ทีใ่ชบ้นัทกึเสยีง การขาดแคลน
ผูช้่วยวจิยัชาวเกาหลใีนการพจิารณาเรื่องความถูกต้องของเสยีง รวมถงึระยะเวลาที่
ใช้ในกระบวนการการจดัการขอ้มูล เป็นต้น (분릿코헹, 2015: 152) อุปสรรคต่างๆ 
เหล่านี้ส่งผลให้ผู้วิจ ัยส่วนมากเลือกเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการแยกแยะเสียงโดยใช้
แบบสอบถามซึง่เป็นวธิกีารทีส่ะดวก ลดเวลาและขัน้ตอนในการวเิคราะหข์อ้มูล อกีทัง้
ยงัมคี่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเดินทางไปยงัแหล่งขอ้มูลและบนัทึกเสยีงด้วยอุปกรณ์
บนัทกึเสยีง แต่การใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลมขีอ้บกพร่องประการส าคญัคอื 
ไม่สามารถประเมนิและแสดงผลของการแยกแยะเสยีงหรอืการออกเสยีงไดอ้ย่างเทีย่งตรง 
เนื่องจากเป็นการแสดงทศันคต ิความคดิเหน็ หรอืความรูส้กึของผูท้ าแบบสอบถามที่
มต่ีอการแยกแยะเสยีงหรอืการออกเสยีงเท่านัน้ ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึตอ้งการผลการทดสอบ
ทีช่ดัเจนและแม่นย าในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษา
ชาวเกาหล ีและน าโปรแกรม OpenSesame5 เวอรช์นั 2.8.3 มาใชใ้นการทดสอบแทน

                                                           
5 OpenSesame เป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปที่ใช้ในการสรา้งแบบทดสอบทางจติวทิยา 

เวอร์ชนัล่าสุดคอื 3.1.4 เจซซี่ เจมซ์ (Jazzy James) เป็นโปรแกรมฟรทีี่อยู่ในระหว่างการ
พฒันา ฟังก์ชนัการใช้งานยงัไม่สมบูรณ์  ผู้ใช้จ าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรมมิง่เพื่อการปรบัแต่งโปรแกรมให้พร้อมสร้างแบบทดสอบที่มคีวามเฉพาะเจาะจง
ตรงตามวตัถุประสงคข์องผู้ใช้ แมว้่าปัจจุบนัจะสามารถใช้งานโปรแกรม OpenSesame ได้
ทัง้ระบบปฏบิตักิาร Window OS และ Mac OSX แต่เน่ืองจากเป็นโปรแกรมที่พฒันาขึ้นจาก
ระบบปฏบิตักิาร Mac OSX ฟังกช์นัการใช้งานบางประเภทที่ตอ้งใช้งานกบัระบบฐานขอ้มูล 
เช่น การแสดงไฟล์วดิโีอหรอืไฟล์เสยีงจะท างานไดส้มบูรณ์บนระบบปฏิบตัิการ Mac OSX 
เท่านัน้ จุดเดน่ของโปรแกรมน้ีคอื ภายหลงัการทดสอบจะสามารถสรุปและสร้างไฟล์แสดงผล
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การเกบ็ขอ้มูลด้วยวธิกีารที่กล่าวมาขา้งต้น เนื่องจากโปรแกรม OpenSesame เป็น
โปรแกรมทีส่ามารถประเมนิและแสดงผลการทดสอบไดอ้ย่างแม่นย า คอื แสดงค่าอตัรา
ความถูกตอ้งและค่าเวลาในการตอบสนองเป็นตวัเลข  

 

วธิกีารทดสอบโดยโปรแกรม OpenSesame ตามล าดบัขัน้ตอนคอื ล าดบัแรก
ใหผู้ท้ าการทดสอบชาวเกาหลนีัง่หน้าคอมพวิเตอร ์เมื่อพรอ้มทดสอบใหก้ดปุ่ ม SPACE 
BAR เริม่ท าการทดสอบจะปรากฏหน้าจอแสดงการเล่นเสยีงเป็นภาพวงกลมเลก็ๆ สขีาว
ขึน้กลางจอและเล่นเสยีงใหฟั้ง 1 ครัง้ หลงัจากนัน้จะเปลีย่นเป็นหน้าแสดงตวัเลอืกซึง่
ปรากฏตวัเลอืกเป็นภาษาเกาหล ี2 ค า ทางด้านซ้ายและด้านขวาของจอภาพ ผู้ท า
การทดสอบต้องประเมนิว่าเสยีงที่ได้ยนิก่อนหน้านัน้ตรงกบัตวัเลอืกขอ้ใด โดยการ
กดปุ่ ม Z เพื่อเลอืกค าตอบที่ปรากฏทางด้านซ้ายหรอืกดปุ่ ม M เพื่อเลอืกค าตอบที่
ปรากฏทางดา้นขวา เมื่อเลอืกแลว้จะเปลีย่นเป็นหน้าจอแสดงการเล่นเสยีงคอื ภาพ
วงกลมเลก็ๆ สขีาวขึน้กลางจอและเล่นเสยีงชุดใหม่ใหฟั้ง 1 ครัง้ หลงัจากนัน้จะเปลีย่น 
เป็นหน้าแสดงตวัเลอืกใหม่ซึง่ปรากฏตวัเลอืกเป็นภาษาเกาหล ี2 ค า ตามขัน้ตอนเดมิ 
การท างานของชุดเสยีงและชุดค าตอบจะปรากฏขึน้จนครบ 34 ชุด และเพื่อไม่ใหผู้ท้ า
การทดสอบคนอื่นจดจ ารูปแบบของชุดเสยีงและชุดค าตอบก่อนหน้าได ้ผูว้จิยัจงึตัง้ค่า
การแสดงชุดเสยีงและค าตอบเป็นแบบสุ่ม (random) เมื่อท าการทดสอบเสรจ็สิน้จะ
ปรากฏค าว่า Thank you หลงัจากนัน้โปรแกรมจะท าการประมวลผลและบนัทกึขอ้มูล
ทีท่ดสอบในรปูแบบ Excel โดยอตัโนมตั ิ

 

การประมวลขอ้มูลทีบ่นัทกึไดจ้ะแบ่งออกเป็นสองสว่นคอื ความถูกตอ้ง หรอื 
“correct”  แสดงผลเป็น 1 หมายถงึ ถูกตอ้ง หรอื 0 หมายถงึ ผดิ และแสดงเวลาในการ

                                                           

การทดสอบในรูปแบบ excel ไดโ้ดยอตัโนมตั ิแต่ปัญหาที่พบคอืแบบทดสอบที่สรา้งขึน้จาก
โปรแกรม OpenSesame เวอรช์นัก่อนหน้าอาจจะไม่สามารถใช้งานไดก้บัโปรแกรมเวอรช์นั
ล่าสุด ผูว้จิยัไดป้รบัแต่งโปรแกรม OpenSesame โดยใช้ฟังก์ชนัการเล่นเสยีงและการแสดง
ภาพชุดค าตอบเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการทดสอบการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ 
ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ี
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ตอบสนอง หรอื “responding time” ซึง่มหีน่วยเป็น ms6 ซึง่หากอตัราความถูกตอ้งยิง่มาก
ยิง่แสดงถงึการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ทีด่แีละหากเวลาในการตอบสนอง
น้อยมากเท่าไรยิง่แสดงให้เหน็ถึงการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ที่ดี
มากเท่านัน้7  

 

 
 

ภาพที ่1. ภาพแสดงขัน้ตอนการทดสอบของโปรแกรม OpenSesame 

                                                           
6 ms มคีา่เท่ากบั 1 ส่วนของ 1000 วนิาท ี 
7 งานวจิยัของ เชฺวเจซู (최재수, 2014) และ อคีวงัโอ (이광오, 1990) ท าการ

ทดสอบความสมัพนัธ์ของระบบเสยีงกบัความซบัซ้อนของรูปอกัษรในภาษาเกาหล ี
โดยท าการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างเจา้ของภาษาชาวเกาหลแีละผูศ้กึษาภาษาเกาหลี
ชาวต่างชาต ิงานวจิยัทัง้สองเรื่องก าหนดกรอบการแยกแยะเสยีงและเวลาทีใ่ชใ้นการ
ตอบสนองว่า ควรอยู่ในช่วงเวลาไม่เกนิ 3000 ms หรอื 3 วนิาท ีหากเกนิเวลาทีก่ าหนด
จะไม่น าขอ้มูลมาใชใ้นการพจิารณา แต่งานวจิยันี้จะใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลเช่นเดยีวกบั
งานวจิยัของ บุญฤทธิ ์โกเฮง (분릿코헹, 2015) คอื เกบ็ขอ้มูลตามจรงิแม้ว่าเวลาใน
การตอบสนองจะเกนิ 3000 ms หรอื 3 วนิาที และน าขอ้มูลที่ได้ทัง้หมดมาวเิคราะห์
เพื่อสรุปผลการทดสอบ 
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2.1 ชุดเสียงและค าตอบ 
 

 เน่ืองจากการทดสอบในงานวจิยันี้มจีุดประสงค์เพื่อประเมนิการแยกแยะ
เสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหลใีหม้คีวามเทีย่งตรง ดงันัน้
เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ท้ าการทดสอบคาดเดาค าและความหมายจากบรบิท ผูว้จิยัจงึคดัเลอืก
เฉพาะค าทีม่ ี1-2 พยางค ์และเป็นค าทีม่คีวามหมายต่างกนัตามรูปสระทีป่รากฏทัง้สระ 
‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ รวมทัง้หมด 34 ค า และชุดเสยีงในการทดสอบ บนัทกึจากเจา้ของ
ภาษาชาวเกาหลเีพศหญงิ ดงัตารางแสดงชุดเสยีงและค าทีใ่ชใ้นการทดสอบดงัต่อไปนี้  
 

ตารางที ่2  
ชุดเสยีงและค าทีใ่ชใ้นการทดสอบ8 
 

ค าหมวดสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ค าหมวดสระ ‘ㅔ[e]’ 
ค าศพัท์ เสียง ความหมาย ค าศพัท์ เสียง ความหมาย 
개 kƐ หมา 게 ke ป ู
개시 kƐ si การเริม่ตน้ 게시 ke si ปิดประกาศ 
개장 kƐ ʧaŋ เปิดท าการ 게장 ke ʧaŋ ปดูอง 
내 nƐ ของฉนั 네 ne ใช่ 
내게 nƐ ge ถงึฉนั 네게 ne ge ถงึเธอ 
대다 tƐ da แตะ 데다 te da ถูก(ไฟ)ลวก 
대리 tƐ li ผูช้่วย/ตวัแทน 데리(다) te li พา, น า 
대마 tƐ ma ปอ 데마 te ma การปลุกปัน่ 
매다 mƐ da มดั 메다 me da สะพาย 
매우 mƐ ʔu มาก 메우(다) me ʔu รดั, ผกู 
모래 mo rƐ ทราย 모레 mo re มะรนืนี้ 
배다 pƐ da ซมึ 베다 pe da ตดั, หัน่  
새 sƐ นก 셋 set สาม 
새다 sƐ da ฟ้าสาง 세다 se da นบัจ านวน 

                                                           
8 ค าทีใ่ชใ้นการทดสอบน้ีอ้างองิจากพจนานุกรมเกาหล-ีไทย มหาวทิยาลยัฮนักุ๊ก

ภาษาและกจิการต่างประเทศ (한국외국어대학교) 
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ค าหมวดสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ค าหมวดสระ ‘ㅔ[e]’ 
ค าศพัท์ เสียง ความหมาย ค าศพัท์ เสียง ความหมาย 
새우 sƐ ʔu กุง้ 세우(다) se ʔu ตัง้ตรง 
재자 ʧƐ ʤa ชายทีม่คีวามรู ้ 제자 ʧe ʤa ลกูศษิย ์
해지 hƐ ʤi การยกเลกิ 헤지(다) he ʤi แยกกนั 

 
2.2 กลุม่ตวัอย่าง 
 
 เนื่องจากผู้ศกึษาภาษาเกาหลชีาวไทยจ าเป็นต้องสนทนากบัคู่สนทนา
ชาวเกาหลเีพศชายและเพศหญงิทีม่คีวามหลากหลายทัง้อายุและอาชพี งานวจิยันี้
จงึคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 36 คน ทีม่คีวามหลากหลาย จ าแนกตามอายุ เพศ
และอาชพี คอืกลุ่มตวัอย่างชาวเกาหลทีี่มอีายุตัง้แต่ 19-54 ปี เพศชายและหญงิ 
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ธุรกิจ
สว่นตวั อาจารย ์รบัราชการ พยาบาล ลกูจา้งและแม่บา้น  

 

ผู้วิจยัมุ่งเน้นกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้มอีายุตัง้แต่ 20-39 ปี เน่ืองจากผู้ศกึษา
ภาษาเกาหลชีาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบัอุดมศกึษาเรยีนภาษาเกาหลเีพื่อ
ต่อยอดทางการศกึษาหรอืเพื่อการประกอบวชิาชพี ดงันัน้กลุ่มเป้าหมายชาวเกาหลี
ทีม่โีอกาสพบปะและสนทนาดว้ยมากทีสุ่ดจงึเป็นกลุ่มคนในระดบัอุดมศกึษาและกลุ่ม
คนท างานซึง่มอีายุอยู่ในช่วงระหว่าง 20-39 ปี 
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ตารางที ่3  
รายละเอยีดของผูท้ดสอบ9 
 

ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ 
KNS01 ชาย 26 เจา้ของธุรกจิรา้นกาแฟ 
KNS02 ชาย 37 พนกังานบรษิทั 
KNS03 ชาย 35 อาจารยส์อนภาษาเกาหล ี
KNS04 หญงิ 22 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS05 หญงิ 25 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS06 ชาย 22 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS07 หญงิ 49 แมบ่า้น 
KNS08 ชาย 51 ขา้ราชการ 
KNS09 หญงิ 21 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS10 หญงิ 24 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS11 หญงิ 40 อาจารยส์อนภาษาเกาหล ี
KNS12 หญงิ 20 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS13 ชาย 28 พนกังานบรษิทั 
KNS14 หญงิ 22 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS15 ชาย 28 ช่วงเตรยีมสมคัรงาน 
KNS16 หญงิ 22 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS17 ชาย 31 อาจารยส์อนภาษาเกาหล ี
KNS18 หญงิ 22 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS19 หญงิ 27 อาจารยส์อนภาษาเกาหล ี
KNS20 หญงิ 32 ขา้ราชการ 
KNS21 หญงิ 28 พนกังานบรษิทั 
KNS22 ชาย 23 พนกังานพารท์ไทม ์
KNS23 หญงิ 37 อาจารยส์อนภาษาเกาหล ี
KNS24 หญงิ 30 อาสาสมคัรชาวเกาหล ี

                                                           
9 เพื่อเป็นการพทิกัษส์ทิธิข์องกลุ่มตวัอยา่งตามที่กลุ่มตวัอยา่งประสงค ์งานวจิยัน้ี

จงึไม่แสดงชื่อของกลุ่มตวัอย่างและใช้ค าว่า KNS (Korean native speaker) ตามดว้ยล าดบั
ตวัเลขแทนชื่อของผูท้ดสอบ 
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ช่ือ เพศ อายุ อาชีพ 
KNS25 หญงิ 30 อาจารยส์อนภาษาเกาหล ี
KNS26 หญงิ 25 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS27 ชาย 31 อาจารยส์อนภาษาเกาหล ี
KNS28 ชาย 26 พนกังานบรษิทั 
KNS29 ชาย 25 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS30 หญงิ 26 พยาบาล 
KNS31 หญงิ 22 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS32 หญงิ 22 นกัศกึษามหาวทิยาลยั 
KNS33 หญงิ 19 นกัเรยีน 
KNS34 ชาย 38 พนกังานบรษิทั 
KNS35 ชาย 18 นกัเรยีน 
KNS36 หญงิ 54 ขา้ราชการ 

 
 

3. ผลการทดสอบ 
 

การเรยีนรูภ้าษามปัีจจยัหลายดา้นทีส่ง่เสรมิหรอืเป็นอุปสรรค เอลลสิ (Ellis, 
1994) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเรยีนรูภ้าษาและเสนอว่า หนึ่งในปัจจยัส าคญัทีส่ง่ผล
ต่อการเรยีนรูภ้าษากค็อื ปัจจยัทางสงัคม ซึง่ประกอบไปดว้ย อายุ เพศ วรรณะทาง
สงัคม ชาตพินัธุ ์เป็นต้น เพื่อเป็นการวเิคราะหว์่าปัจจยัทางสงัคมประการใดที่ส่งผล
ต่อการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีผูว้จิยั
จึงจ าแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ประเด็นคือ การจ าแนกการแยกแยะเสียงสระ 
‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ตามประเภทของเสยีงสระ การจ าแนกตามเพศ การจ าแนกตาม
อายุ ส าหรบัปัจจยัเรื่องอาชพีผูว้จิยัจ าแนกออกเป็นสองกลุ่มคอื ผูป้ระกอบอาชพีเป็น
อาจารยส์อนภาษาเกาหล ี(Korean language teachers) และกลุ่มทีป่ระกอบอาชพีอื่นๆ 
(Non-Korean language teachers) เนื่องจากกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีอาจารยส์อนภาษา
เกาหลถีอืเป็นกลุ่มคนทีม่ทีกัษะความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้นภาษามากกว่ากลุ่ม
คนทีป่ระกอบอาชพีอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัภาษาและการเรยีนการสอนหรอือาจเรยีกได้
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ว่าเป็นผูม้คีวามรูเ้ฉพาะทางดา้นภาษา ซึง่อาจเป็นปัจจยัก่อใหเ้กดิความแตกต่างใน
การแยกแยะเสยีงสระทัง้สอง  
 
3.1 การแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี

จ าแนกตามเสียงสระ 
 

จากการวเิคราะห์ผลการทดสอบปัญหาเรื่องการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 
และสระ ‘ㅔ[e]’ ในกลุ่มเจ้าของภาษาชาวเกาหลทีี่มคีวามหลากหลายทางเพศ อายุ
และอาชพี ดว้ยโปรแกรมวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิSPSS10 พบว่าค่าเฉลีย่ความถูกต้อง
ในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ โดยรวม คอื 52% ในทางสถติไิม่พบ
ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั เมื่อจ าแนกความถูกต้องตามรูปแบบของเสยีงสระ 
‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ค่าเฉลีย่ความถูกตอ้งในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ ของเจา้ของ
ภาษาชาวเกาหล ีคอื 53% และค่าเฉลีย่ความถูกต้องในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅔ[e]’ 
ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีคอื 52%  

 

 
 

ภาพที ่2. แผนภมูแิสดงอตัราเฉลีย่ความถูกตอ้งในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีจ าแนกตามเสยีงสระ 

 

                                                           
10 งานวจิยัน้ีใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science) ซึ่ง

เป็นโปรแกรมทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ 
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จากผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยเวลาในการตอบสนองต่อการแยกแยะ
เสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลโีดยรวมคอื 1995 ms 
หรอืประมาณ 2 วนิาท ีและเมื่อจ าแนกตามเสยีงสระสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ พบว่า
ค่าเฉลีย่เวลาในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ คอื 2014 ms หรอืประมาณ 2 วนิาท ีและ
ค่าเฉลีย่เวลาในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅔ[e]’ คอื 1976 ms หรอืประมาณ 2 วนิาท ีซึง่
ในทางสถติไิม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

 

 
 

ภาพที ่3. แผนภมูแิสดงค่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีจ าแนกตามเสยีงสระ 

 
3.2 การแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี

จ าแนกตามเพศ 
 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ในเจา้ของ
ภาษาชาวเกาหลจี าแนกตามเพศ พบว่า ค่าความถูกตอ้งในการการแยกแยะเสยีงสระ 
‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเพศชายคอื 51% และค่าเฉลีย่ความถูกตอ้งในการแยกแยะ
เสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเพศหญงิคอื 53% ซึง่ค่าเฉลีย่ความถูกต้องของ
เพศหญงิสงูกว่าเพศชายเลก็น้อย แต่ในทางสถติแิลว้ไม่พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั  
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ภาพที ่4. แผนภมูแิสดงอตัราเฉลีย่ความถูกตอ้งในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีจ าแนกตามเพศ 

 

จากการจ าแนกตามเพศพบว่าค่าเฉลี่ยเวลาในการตอบสนองของเพศชาย 
คอื 1956 ms หรอืประมาณ 1.9 วนิาท ีส่วนค่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองของเพศหญงิ 
คอื 2020 ms หรอืประมาณ 2 วนิาท ีซึ่งไม่แตกต่างกนัและในทางสถิติไม่พบความ
แตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

 

 
 

ภาพที ่5. แผนภมูแิสดงค่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีจ าแนกตามเพศ 
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3.3 การแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี
จ าแนกตามช่วงอายุ 

 
เนื่องจากอายุเป็นปัจจยัส าคญัประการหนึ่งทีส่่งผลต่อการเรยีนรูแ้ละการใช้

ภาษา ในงานวจิยันี้ผู้วจิยัแบ่งขอ้มูลอายุของกลุ่มตวัอย่างเป็น 5 ช่วงอายุ คอื ช่วง
อายุ 10-19 ปี, ช่วงอายุ 20-29 ปี, ช่วงอายุ 30-39 ปี, ช่วงอายุ 40-49 ปี และกลุ่ม
ตวัอย่างที่มอีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป ผลการวเิคราะห์ข้อมูลโดยจ าแนกตามช่วงอายุ
พบว่า ช่วงอายุที่มอีตัราความถูกต้องในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ 
มากทีส่ดุคอื กลุ่มเจา้ของภาษาชาวเกาหลทีีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไป อตัราความถูกตอ้งคอื 59% 
ช่วงอายุ 40-49 ปี อตัราความถูกตอ้งคอื 56% ช่วงอายุ 10-19 ปี อตัราความถูกตอ้งคอื 
53% ช่วงอายุ 30-39 ปี อตัราความถูกตอ้งคอื 52% และกลุ่มเจา้ของภาษาชาวเกาหลี
ที่มชี่วงอายุ 20-29 ปี มอีตัราความถูกต้องน้อยที่สุดคอื 51% ซึ่งในทางสถิติไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

 

 
 

ภาพที ่6. แผนภมูแิสดงอตัราเฉลีย่ความถูกตอ้งในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีจ าแนกตามช่วงอายุ 

 

ส่วนผลวิเคราะห์เวลาในการตอบสนองพบว่าช่วงอายุที่มีค่าเวลาในการ
ตอบสนองทีน้่อยทีสุ่ดคอื กลุ่มเจา้ของภาษาชาวเกาหลทีีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไป ค่าเฉลีย่
เวลาในการตอบสนองคอื 922 ms ล าดบัถดัมาคอื กลุ่มเจา้ของภาษาชาวเกาหลทีี่มี
ช่วงอายุ 40-49 ปี ค่าเฉลี่ยเวลาในการตอบสนองคือ 1712 ms ช่วงอายุ 20-29 ปี 
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ค่าเฉลี่ยเวลาในการตอบสนองคอื 2024 ms ช่วงอายุ 10-19 ปี ค่าเฉลี่ยเวลาในการ
ตอบสนองคอื 2161 ms ช่วงอายุ 30-39 ปี มคี่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองมากทีสุ่ด
คอื 2175 ms ซึ่งพบค่าความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั จ าแนกได้เป็น 3 กลุ่มดงันี้ 
กลุ่มที ่1 กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองต ่าทีสุ่ดคอื กลุ่มทีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไป 
กลุ่มที ่2 คอื กลุ่มทีม่ชี่วงอายุ 40-49 ปี และกลุ่มที ่3 คอื กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่เวลาในการ
ตอบสนองมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ กลุ่มทีม่ชี่วงอายุ 10-19 ปี, ช่วงอายุ 20-29 ปีและช่วงอายุ 
30-39 ปี ตามล าดบั 

 

 
 

ภาพที ่7. แผนภมูแิสดงค่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีจ าแนกตามช่วงอายุ 

 
3.4 การแยกแยะเสียงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาวเกาหลี

จ าแนกตามสาขาอาชีพ 
 
ในประเดน็สุดทา้ยคอื การวเิคราะหข์อ้มูลการและแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 

และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีโดยจ าแนกตามกลุ่มอาชพีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คอื กลุ่มทีท่ างานดา้นภาษาหรอืเป็นผูส้อนภาษาชาวเกาหลแีละกลุ่มผูท้ีป่ระกอบอาชพี
อื่นๆ ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการสอนภาษา จากผลการทดสอบพบว่า ค่าเฉลีย่ความถูกต้อง
ของทัง้สองกลุ่มเท่ากนัคอื 52%  
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ภาพที ่8. แผนภมูแิสดงอตัราเฉลีย่ความถูกตอ้งในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีจ าแนกตามอาชพี 
ส าหรบัผลค่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองนัน้ ปรากฏว่า กลุ่มอาชพีทีท่ างาน

ดา้นภาษามคี่าน้อยกว่ากลุ่มทีท่ าอาชพีอื่นๆ เลก็น้อยคอื 1969 ms หรอืประมาณ 2 
วนิาท ีส่วนกลุ่มผูท้ีท่ าอาชพีอื่น  ๆทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัภาษามคี่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนอง
คอื 2003 ms หรอืประมาณ 2 วนิาท ีซึง่ในทางสถติไิมพ่บความแตกต่างอย่างมนียัส าคญั 

 

  

ภาพที ่9. แผนภมูแิสดงค่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 
และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีจ าแนกตามอาชพี 
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4. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการวเิคราะห์ผลทดสอบการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ 
ของเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีจากกลุ่มตวัอย่างเจา้ของภาษาชาวเกาหลเีพศชายและ
เพศหญิงทัง้หมด 36 คน ที่มีความหลากหลายทางอายุและอาชีพ ด้วยโปรแกรม 
OpenSesame พบว่าโดยรวมแลว้เจา้ของภาษาชาวเกาหลมีคี่าเฉลีย่ความถูกต้องใน
การแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ คอื 53% และค่าเฉลีย่ความถูกตอ้งในการแยกแยะเสยีง
สระ ‘ㅔ[e]’ คอื 52% สว่นค่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ คอื 2014 ms 
หรอืประมาณ 2 วนิาท ีและค่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองเสยีงสระ ‘ㅔ[e]’ คอื 1976 
ms หรอืประมาณ 2 วนิาท ีหากพจิารณาในส่วนของความถูกต้องจะพบว่า ค่าเฉลี่ย
ความถูกต้องในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ของเจ้าของภาษาชาว
เกาหลีนัน้มีค่าเฉลี่ยความถูกต้องเพียงครึ่งหนึ่ง หรือสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
ปัจจุบนัเจา้ของภาษาชาวเกาหลไีม่สามารถแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ได ้
อนัเนื่องมาจากการออกเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ทีไ่ม่ถูกตอ้งตามหลกัภาษาเกาหลี
ของชาวเกาหลเีอง  

 

ในส่วนของค่าเฉลีย่เวลาในการตอบสนองการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และ
สระ ‘ㅔ[e]’ ทีจ่ าแนกตามช่วงอายุ พบความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัคอื ค่าเฉลีย่เวลา
ในการตอบสนองการแยกแยะเสยีง ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ นัน้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 
3 กลุ่มอย่างชดัเจนคอื กลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่การตอบสนองน้อยทีสุ่ด คอื กลุ่มทีม่อีายุตัง้แต่ 
50 ปีขึน้ไป กลุ่มถดัมาคอื ช่วงอายุ 40-49 ปี และกลุ่มทีม่คี่าเฉลีย่การตอบสนองมาก
ที่สุด คอื กลุ่มที่มชี่วงอายุ 10-19 ปี, 20-29 ปี และ 30-39 ปี หากพจิารณาความแตกต่าง
อย่างมนียัส าคญัในทางสถติจิะพบว่า กลุ่มเจา้ของภาษาชาวเกาหลทีีม่ชี่วงอายุตัง้แต่ 
10-39 ปี มคี่าเฉลีย่การตอบสนองในการแยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ มากกว่าใน
กลุ่มเจ้าของภาษาชาวเกาหลีที่มีช่วงอายุตัง้แต่ 40 ปีขึ้นไป กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 
เนื่องจากการเปลีย่นแปลงของภาษาเกาหลแีละการใชภ้าษาอย่างไม่ถูกต้องของชาว
เกาหลใีนปัจจุบนั คอื การออกเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ ทีไ่ม่ถูกตอ้งชดัเจนนัน้ 
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คอืปัจจยัทีส่่งผลต่อกลุ่มวยัรุ่นชาวเกาหล ีท าใหเ้กดิความสบัสนในการแยกแยะเสยีง 
‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ มากกว่ากลุ่มชาวเกาหลทีีม่อีายุตัง้แต่ 40 ปีขึน้ไป  

 

จากผลการทดสอบทีก่ล่าวมานี้สามารถพสิจูน์สมมตฐิานของผูว้จิยัไดว้่า 
ผูศ้กึษาภาษาเกาหลชีาวไทยไม่มปัีญหาในการแยกแยะและออกเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และ
สระ ‘ㅔ[e]’ เนื่องจากอทิธพิลของภาษาแม่เชงิบวก หากแต่ปัญหาในการออกเสยีงสระ 
‘ㅐ[Ɛ]’ ทีไ่ม่ชดัเจนของชาวไทยที ่รฺยูมยีง (류미용, 2011) กล่าวไวน้ัน้ เป็นปัญหาทีเ่กดิขึน้
จากการเปลีย่นแปลงทางเสยีงของภาษาเกาหลแีละการใชภ้าษาทีไ่ม่ถูกตอ้งตรงตาม
หลกัภาษาเกาหลขีองเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีซึง่ส่งผลใหเ้กดิปัญหาในการแยกแยะ
เสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’  และสระ‘ㅔ[e]’ ทัง้ในกลุ่มเจา้ของภาษาชาวเกาหล ีและยงัส่งผลใหผู้ศ้กึษา
ภาษาเกาหลชีาวไทยเกดิความสบัสนในการแยกแยะเสยีงและการออกเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ 
และสระ ‘ㅔ[e]’ ตามไปดว้ย  
 

 ส าหรบัข้อเสนอแนะเพิม่เติม เนื่องจากงานวจิยันี้เก็บตวัอย่างขอ้มูลจาก
กลุ่มเจา้ของภาษาชาวเกาหลโีดยมุ่งเน้นไปทีช่่วงอายุตัง้แต่ 20-39 ปี ตามทีค่าดหมาย
ว่าเป็นกลุ่มทีผู่ศ้กึษาชาวไทยมโีอกาสปฏสิมัพนัธ์ดว้ยมากที่สุด ดงันัน้หากต้องการ
ผลการทดสอบทีล่ะเอยีดมากขึน้ในทุกช่วงอายุ ผูท้ีส่นใจสามารถท าการทดสอบการ
แยกแยะเสยีงสระ ‘ㅐ[Ɛ]’ และสระ ‘ㅔ[e]’ โดยเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิจากกลุ่มตวัอย่างเจา้ของ
ภาษาชาวเกาหลทีีม่อีายุตัง้แต่ 40 ปีขึน้ไป เพื่อใหก้ารอภปิรายและสรุปผลในประเดน็
ปัจจยัเรื่องอายุมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
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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 
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การแปลพทุธธรรมจากภาษาบาลีเป็นภาษาองักฤษ: 
สองตวัอย่างเน้ือหา 

 
 

ปีเตอร ์ฟรยีอฟ 
 
 
บทคดัย่อ 

 
 บทความนี้จะอภิปรายโครงสร้างทางภาษาศาสตร์และความแตกต่างทาง
วฒันธรรมที่ก่อให้เกิดความยากล าบากในการแปลพุทธธรรมจากภาษาบาลีเป็น
ภาษาองักฤษ การแปลดงักล่าวนี้มีมาในช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 บทความนี้
ตรวจสอบพุทธวจนะจากสองเน้ือหาที่ได้รบัการแปลเป็นภาษาองักฤษหลายส านวน
ตัง้แต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 คือปัจฉิมโอวาท เป็นข้อความสัน้ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จ ักดีของ
ชาวตะวนัตกที่อ่านหนังสอืพุทธศาสนาฉบบัภาษาองักฤษและยงัเป็นข้อความที่ถูก
กล่าวถงึบ่อยครัง้ ในส านวนแปลภาษาองักฤษ อกีเนื้อหาทีจ่ะกล่าวถงึเป็น คาถาสามบท
จากธรรมบทในพระไตรปิฎก ธรรมบทได้รบัการแปลบ่อยครัง้จากภาษาบาลีเป็น
ภาษาอังกฤษหลายส านวน ส านวนแปลจะมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงและมีความ
คลาดเคลื่อนจากตน้ฉบบัมาเป็นล าดบัร่วม 150 ปี บทความนี้มุ่งทีจ่ะศกึษาโครงสรา้ง
ทางภาษาศาสตรแ์ละความยุ่งยากทางวฒันธรรมในการแปลภาษาอนิเดยีโบราณซึง่มี
อายุร่วม 2500 ปี โดยให้ความส าคญักบัเนื้อหาซึ่งมาจากแหล่งก าเนิดศาสนาเชิง
ปรชัญาและระบบวฒันธรรมที่แตกต่างจากระบบวฒันธรรมตะวนัตกเป็นอย่างมาก 
อนัดบัแรกบทความจะพจิารณาเนื้อหาทีส่ ัน้กว่าคอืปัจฉิมโอวาทแลว้จงึพจิารณา คาถา
สามบทจากธรรมบท จากส านวนแปลภาษาอังกฤษจ านวนหนึ่ง จุดเน้นจะเป็นด้าน
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ภาษาศาสตรแ์ละโครงสรา้งที่ต่างกนัระหว่างภาษาบาลกีบัภาษาองักฤษและกล่าวถงึ
ปัญหาทางวฒันธรรมในการแปลภาษาอนิเดยีโบราณเป็นภาษาองักฤษดว้ย 
 

ค าส าคญั: การแปล; พุทธธรรมภาษาบาล;ี ปัจฉิมโอวาท; ธรรมบท;  
 ความแตกต่างทางโครงสรา้งภาษา; ความแตกต่างทางวฒันธรรม 
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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 (2010- 
2012)  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)  

 



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

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 
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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  
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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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การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของความรบัผิดชอบท่ีมีต่อสงัคม
ของหนังสือพิมพภ์าษาไทยรายวนัในทศันะ 

ของนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ 
 
 

วชัระ จริฐติกิาลกจิ 
ศรณัยธ์ร ศศธินากรแกว้ 

 
 
บทคดัย่อ 

 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาทศันะเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบที่มต่ีอ
สงัคมของนกัวชิาชพีหนงัสอืพมิพไ์ทยและวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความรบัผดิชอบ
ที่มีต่อสงัคมของหนังสอืพิมพ์ภาษาไทยรายวนัโดยใช้ระเบียบวิธวีิจยัเชงิปริมาณ 
ได้แก่ 1) การพฒันาตวัแปรเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบที่มต่ีอสงัคมโดยการทบทวน
วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 2) การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม
ของหนงัสอืพมิพใ์ชก้ารวจิยัเชงิส ารวจกลุ่มนกัหนงัสอืพมิพไ์ทยจ านวน 385 ราย โดย
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณาและการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ 

                                                           
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธเ์รื่อง “การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของ

ความรบัผิดชอบที่มตี่อสงัคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวนัในทศันะของนักวิชาชีพ
หนงัสอืพมิพ”์ 
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 ผลวจิยัพบว่าความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนงัสอืพมิพม์ ี8 องคป์ระกอบ 
รวม 55 ตวัแปร ไดแ้ก่ 1) ความรบัผดิชอบดา้นความเป็นวชิาชพีสื่อมวลชน 2) ความ
รบัผดิชอบดา้นการปฏบิตัติามจรยิธรรมวชิาชพี 3) ความรบัผดิชอบดา้นการเป็นสื่อ
เพื่อสาธารณะ 4) ความรบัผดิชอบด้านการวพิากษ์วจิารณ์ในประเด็นสาธารณะ 5) 
ความรบัผดิชอบดา้นการปฏบิตังิานตามพนัธกจิสื่อมวลชน 6) ความรบัผดิชอบด้าน
การสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่สาธารณะ 7) ความรบัผดิชอบดา้นการค านึงถงึผลกระทบ
ทีม่ต่ีอสงัคม และ 8) ความรบัผดิชอบดา้นการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะโดยร่วมกนั
อธบิายความแปรปรวนของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนังสอืพมิพ์ภาษาไทย
รายวนัไดร้อ้ยละ 63.6 
 

ค าส าคญั: ความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม; หนงัสอืพมิพไ์ทย; การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
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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. บทน า 
 
 ยุคสมัยของ “หนังสือพิมพ์” มีจุดเริ่มต้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่ง
หนังสอืพมิพ์ต้องดิ้นรนอย่างหนักเน่ืองจากการต้องตกเป็นเครื่องมอืของชนชัน้สูง
โดยในช่วงเวลานี้หนงัสอืพมิพต์้องท าหน้าทีร่บัผดิชอบต่อเนื้อหาและอยู่ในความดูแล
ของรฐัอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ต่อมาช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่17 การควบคุมเริม่ผ่อนคลาย
เมื่อสงัคมไดก้า้วเขา้สูห่ลกัเสรนีิยมอย่างเตม็ตวัแต่ว่าการท างานบนหลกัการดงักล่าว 
หนงัสอืพมิพก์ลบัตกเป็นเป้าหมายของการวพิากษ์วจิารณ์เนื่องจากความลม้เหลวของ 
ตลาดเสรไีดท้ าใหก้ารท าหน้าทีส่ื่อมวลชนของหนังสอืพมิพน์ัน้ขาดความรบัผดิชอบทีม่ี
ต่อสาธารณะไป เมื่อกา้วเขา้สูยุ่คใหม่ช่วงครสิต์ศตวรรษที ่19 เหล่าบรรณาธกิารจงึเริม่
ตระหนกัถงึขอ้ต าหนิทีผ่่านมามากขึน้และเงื่อนไขของสงัคมในช่วงนี้กต็อ้งการสือ่มวลชน
รูปแบบใหม่ ดงันัน้ ดว้ยความตระหนักจงึน ามาสู่การเริม่ต้นทีจ่ะปรบัปรุงการท างาน
ของนกัหนงัสอืพมิพใ์หม้มีาตรฐานบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมตราบจน
ปัจจุบนั (Siebert, Peterson & Schramm, 1969) 
 

 ส าหรบัหนงัสอืพมิพไ์ทยกไ็ดร้บัอทิธพิลทางความคดิดงักล่าว กล่าวคอืการ
ท าหน้าทีส่ือ่มวลชนในสงัคมไทยนัน้ตอ้งด าเนินไปในรปูแบบเดยีวกนักบัสงัคมตะวนัตก
โดยการท าพนัธกจิบนพื้นฐานของขอ้บงัคบัทีว่่าดว้ยจรยิธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชพีทีจ่ะคอยเป็นกรอบและแนวทางในการท าหน้าทีส่ื่อเสมอซึง่จะเป็นตวัสะท้อน
ให้เหน็ว่าหนังสอืพมิพม์กีารใชเ้สรภีาพอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ถึงกระนัน้
การน าขอ้บงัคบัหลกัจรรยาบรรณพืน้ฐานดงักล่าวไปใชใ้นทางปฏบิตักิลบัพบปัญหา
หลายประการจนเป็นเหตุใหก้ารท าหน้าทีส่ื่อของนักหนังสอืพมิพไ์ทยขาดมาตรฐาน 
มคีวามคลาดเคลื่อนและเกดิความเขา้ใจไมต่รงกนัจนสง่ผลกระทบต่อสงัคม โดยสามารถ
สรุปสาเหตุทีส่ง่ผลต่อความชดัเจนของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนงัสอืพมิพ์
ไทยไดใ้น 3 ประเดน็ คอื 
 

 1. ปัญหาทีเ่กดิจากการมสีถาบนัหนงัสอืพมิพท์ัง้ในรปูแบบสถานประกอบการ 
มูลนิธ ิสมาคม สมาพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้งกบันักหนังสอืพมิพม์ากเกนิไปจนท าใหแ้นวทาง
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ในการท าหน้าทีส่ื่ออย่างมคีวามรบัผดิชอบของนักหนังสอืพมิพไ์ม่มคีวามชดัเจนและ
ขาดความเป็นเอกภาพ (มาล ีบุญศริพินัธ,์ 2548) 
 

 2. การศกึษาเกี่ยวกบัการปฏบิตัิหน้าที่สื่อของหนังสอืพมิพ์ไทยส่วนใหญ่
มกัมุ่งประเดน็การน าขอ้บงัคบัทางจรยิธรรมวชิาชพีไปประยุกต์ใช้เป็นรายกรณีและ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการประยุกต์ใช้ขอ้บงัคบัดงักล่าวไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึแบบแผน 
โครงสรา้งภาพรวมและความเป็นมาตรฐานของจรยิธรรมในเรื่องความรบัผดิชอบทีม่ี
ต่อสงัคมอย่างเป็นหนึ่งเดยีวกนั  
 

 3. ขาดการบูรณาการผลการศึกษาเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบที่มต่ีอสงัคม
ของหนังสอืพมิพไ์ทยร่วมกนั โดยทัว่ไปมกัเป็นการศกึษาแบบซ ้าไปมาจนท าให้เกิด
ค าถามว่าแท้ที่จรงิแล้วความรบัผิดชอบต่อสงัคมของหนังสอืพมิพ์ที่เป็นกรอบและ
แนวทางการปฏบิตัหิน้าทีส่ ื่อมวลชนของนักหนังสอืพมิพใ์นสงัคมไทยนัน้ควรประกอบ 
ดว้ยมาตรฐานอะไรบา้ง 
 

 จากมูลเหตุขา้งต้น ผูว้จิยัจงึต้องการพฒันาความรู้ภาพรวมเกีย่วกบัความ
รบัผิดชอบที่มีต่อสงัคมของหนังสอืพิมพ์ไทยโดยการศึกษาทศันะนักวิชาชีพและ
วเิคราะห์องคป์ระกอบของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนังสอืพมิพ์จากทศันะ
ดงักล่าว ซึง่ผลการศกึษาจะน าไปสู่การสรา้งแบบแผนและโครงสรา้งของความรบัผดิชอบ
ที่มีต่อสงัคมที่มีความชดัเจนซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดมาตรฐานในการท างานของ
นกัหนงัสอืพมิพท์ีต่อ้งควบคู่ไปกบัการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อไป 
 
 
2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาทศันะเกีย่วกบัความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนังสอืพมิพ์
ภาษาไทยรายวนัของนกัวชิาชพีหนงัสอืพมิพไ์ทย 
 2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของ
หนงัสอืพมิพภ์าษาไทยรายวนั 
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3. สมมติฐานการวิจยั 
 
 ตวัแปรทีน่ ามาศกึษาซึง่ไดจ้ากการวเิคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่
เกี่ยวข้องสามารถจัดเข้าองค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของ
หนงัสอืพมิพภ์าษาไทยรายวนัได ้
 
 
4. ขอบเขตการวิจยั 
 
 1. มุ่งศึกษาทัศนะของนักหนังสือพิมพ์ไทยซึ่งเป็นพนักงานในองค์กร
หนังสอืพมิพ์ภาษาไทยรายวนัส่วนกลางเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบที่มต่ีอสงัคมของ
หนงัสอืพมิพ ์
 2. วิเคราะห์องค์ประกอบของความรบัผิดชอบที่มีต่อสงัคมที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและจากทศันะของนกัหนงัสอืพมิพไ์ทยเท่านัน้ 
 3. เกบ็รวบรวมขอ้มลูระหว่างวนัที ่11 มกราคม-31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
 
 
5. ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 
 1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกบัแบบแผนและโครงสร้างของความรบัผดิชอบทีม่ี
ต่อสงัคมของหนังสอืพมิพไ์ทยทีม่มีาตรฐานซึง่จะน าไปสู่การพฒันาเป็นองคค์วามรู้
ของวงการวชิาชพีหนงัสอืพมิพไ์ทยในภาพรวม 
 2. แบบแผนและโครงสรา้งของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนงัสอืพมิพ์
ไทยทีม่คีวามชดัเจนจะน าไปสู่การสรา้งมาตรฐานในการท างานของหนังสอืพมิพไ์ทย
ทีต่อ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อไป 
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6. การทบทวนวรรณกรรม 
 
 1. ทฤษฎคีวามรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม 
 รากฐานทฤษฎีมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดกลุ่มบรรณาธิการและส านักพมิพ์
ในช่วงต้นครสิต์ศตวรรษที่ 20 ที่ตระหนักว่าการท างานของหนังสอืพมิพ์ในช่วงนัน้
ต้องมกีารเปลีย่นแปลงดว้ยการมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่ทฤษฎคีวามรบัผดิชอบที่มต่ีอ
สงัคมของสือ่มวลชนนี้จะอยู่บนพืน้ฐานการปรบัปรุงทฤษฎเีสรนีิยมเดมิ (Libertarianism) 
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้โดยเปลีย่นมุมมองจากแนวคดิเสรภีาพในเชงิลบ (negative 
freedom) มาสู่เสรีภาพเชิงบวก (positive freedom) หรือ “เสรีภาพเพื่อ” (freedom 
for) ทีจ่ะน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายทีพ่งึปรารถนาของสงัคม ดว้ยเหตุนี้ ท าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงแนวคดิเสรนีิยมไปสู ่“ทฤษฎคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมของสือ่มวลชน” บน
พื้นฐานสมมติฐานที่ว่า “เสรภีาพ” ต้องควบคู่ไปกบั “พนัธกจิ” และ “หนังสอืพิมพ์” 
ต้องมพีนัธกจิที่ต้องรบัผดิชอบ โดยทฤษฎีความรบัผดิชอบที่มต่ีอสงัคมได้ก าหนด 
“มาตรฐาน” การท างานของนักหนังสอืพมิพท์ีจ่ าเป็นไวแ้ละไดเ้รยีกรอ้งใหน้ักวชิาชพี
สนองต่อมาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดขึน้ไวด้งักล่าวดว้ย (Siebert et al., 1969, pp. 87-94) 
 

 ตวัแปรที่ปรากฏในทฤษฎีนี้จะถูกน ามาเป็นกรอบตวัแปรในเบื้องต้นของ
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนงัสอืพมิพภ์าษาไทย
รายวนัต่อไป 
 

 2. บทบาทหน้าทีแ่ละพนัธกจิของหนงัสอืพมิพ ์
 ระหว่าง ค.ศ.1940-1950 หนึ่งในนักทฤษฎีด้านสงัคมทีม่อีทิธพิล คอื เมอร์ตนั 
พยายามออกแบบทฤษฎีระดบักลาง (middle-range theory) โดยการเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎีสงัคมขนาดใหญ่ (grand social theories) กบัทฤษฎีระดบัเลก็ (micro theories) 
เพื่ออธิบายพฤติกรรมต่างๆ ทางสงัคมอย่างมีขอบเขตและมีผลการวิจัยรองรับ 
(Merton, 1968 cited in Barran & Davis, 2009, pp. 167-168) เขาเชื่อว่าอนาคตของ
สงัคมศาสตรต์อ้งอยู่บนพืน้ฐานของการสรา้งและรวบรวมหลกัฐานทีเ่ป็นสากลเหล่านี้ 
จนกระทัง่ ค.ศ.1949 จงึไดเ้สนอแนวคดิทีเ่รยีกว่า “กระบวนทศัน์การวเิคราะหห์น้าที่” 
โดยหนึ่งในคุณลกัษณะส าคญัของ “การวิเคราะห์หน้าที่” คือ “ความเป็นกลางทาง
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คุณค่า” (value-neutrality) ของผู้ศกึษาโดยการไม่ตดัสนิกจิกรรมใดๆ ของสงัคมว่า 
“ด”ี หรอื “เลว” และนกัหน้าทีน่ิยมควรศกึษาทัง้ “การท าหน้าที”่ (functions) และ “การ
ท าหน้าที่อนัตราย” (dysfunctions) ของสื่อมวลชนบนพืน้ฐานของการวจิยัควบคู่กนั
รวมถงึ “การท าหน้าทีเ่ปิดเผย” (manifest functions) ทีเ่ป็นไปอย่างตัง้ใจและสามารถ
สงัเกตได ้เช่น การรายงานขา่วสาร การเสนอความคดิเหน็ การใหส้าระบนัเทงิและการ
เป็นสื่อกลางโฆษณาสนิคา้รวมถงึ “การท าหน้าทีซ่่อนเรน้” (latent functions) ซึง่เป็น
ผลโดยออ้มไม่สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนหรอืเกดิขึน้โดยไม่ไดต้ัง้ใจจากการท าหน้าที่
เปิดเผยดว้ย 
 

 จากทีม่าของแนวคดินี้ ไรท ์(Wright, 1959) และซเีบอรท์และคณะ (Siebert 
et al., 1969) จงึไดก้ าหนดและรวบรวมบทบาทหน้าทีท่ีส่ าคญัของสือ่มวลชนเพื่อเป็น
มาตรฐานใหน้กัหนงัสอืพมิพต์อ้งกระท าต่อสงัคมสงัคม 
 

 สรุปว่าบทบาทหน้าที่และพนัธกจิของหนังสอืพมิพ์ คอื “มาตรฐาน” ที่ถูก
ก าหนดไว้ตามหลักของการมีความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยตัวแปรที่ปรากฏใน
แนวคดิน้ี ผู้วจิยัจะน าไปใช้วเิคราะห์องคป์ระกอบของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม
ของหนงัสอืพมิพภ์าษาไทยรายวนัต่อไป 
 

 3. จรยิธรรมแห่งวชิาชพีหนงัสอืพมิพ ์
 กลุ่มนกัวชิาการและนกัหนงัสอืพมิพอ์าวุโสของไทยระบุว่า “จรยิธรรม” เป็น
ค าที่มาจาก “ธรรมจรยิา” ซึ่งเป็นค าศพัทท์ี่เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตรไีดบ้ญัญตัขิึน้
โดยใหห้มายถงึการกระท าเกีย่วกบัสิง่ทีด่หีรอืเป็นคุณความดทีีค่วรประพฤติปฏบิตัิ
จนกระทัง่ต่อมาจงึได้มกีารบญัญตัิค าว่า “จรรยาบรรณ” ไว้เพื่อใช้ในภายหลงัโดย
หมายถงึการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างรบัผดิชอบในแต่ละวชิาชพีซึง่บุคคลในแต่ละวชิาชพี
ควรที่จะยดึถือเป็นหลกัในการปฏบิตัิ อย่างไรกต็าม “จรรยาบรรณแห่งวชิาชพี” นี้
ไม่ได้มีสถานะหรือมีบทลงโทษเช่นเดียวกับกฎหมายแต่ทว่ามีสถานะที่สูงกว่า 
กล่าวคอื หากนกัวชิาชพีมกีารฝ่าฝืนขอ้บงัคบัทางจรยิธรรมทีไ่ดใ้หไ้ว้แก่สงัคมเมื่อใด 
หนังสอืพมิพก์จ็ะถูกลงโทษจากสงัคมเมื่อนัน้โดยการเสื่อมศรทัธาและขาดความเชื่อถอื
เนื่องจากนกัหนงัสอืพมิพไ์ดก้ระท าการทีเ่ป็นการละเมดิต่อพนัธะสญัญาทีไ่ดใ้ห้ไวแ้ก่
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สงัคม (สุภา ศริมิานนท,์ 2530, น. 12-14; นิยดา พุทธวงศ,์ 2534, น. 11; พศิษิฐ ์ชวาลาธวชั, 
2540, น. 307; ราชบณัฑติยสถาน, 2542) 
 

 ส าหรบั “จรรยาบรรณวชิาชพีหนังสอืพมิพไ์ทย” พบว่า มสีถาบนัหนังสอืพมิพ์
ทัง้ในรปูแบบสถานประกอบการ มลูนิธ ิสมาคมและสมาพนัธร์วมทัง้สิน้ 17 แห่ง (มาล ี
บุญศริพินัธ์, 2548, น. 168-169) โดยมกีารระบุ “จรรยาบรรณหนังสอืพมิพ์” ไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเพื่อสรา้งมาตรฐานและเป็นกรอบในการปฏบิตัหิน้าทีส่ ือ่ตามพนัธกจิ
อย่างรบัผดิชอบเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมของนักหนังสอืพมิพไ์ทย ซึง่ตวัแปรเกีย่วกบั
จรรยาบรรณหนังสอืพมิพน์ี้จะถูกน ามาใชเ้ป็นกรอบตวัแปรเบือ้งต้นของการวเิคราะห์
องค์ประกอบของความรบัผิดชอบที่มีต่อสงัคมของหนังสอืพมิพ์ภาษาไทยรายวัน
ต่อไป 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมตามแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถ
สรุปกรอบตวัแปรของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนังสอืพมิพภ์าษาไทยรายวนั
ส าหรบัน าไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดจ้ านวนรวมทัง้สิน้ 55 ตวัแปร 
 
 
7. วิธีการวิจยั 
 
 วธิกีารวจิยัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณโดยมกีระบวนการวจิยั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 1. การพฒันาตวัแปรเกีย่วกบัความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมโดยการทบทวน
วรรณกรรมจากแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม
ของหนงัสอืพมิพ ์
 

 2. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนงัสอืพมิพ์
ใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณเป็นวธิกีารวจิยัหลกั โดยการวจิยัเชงิส ารวจทศันะนกัหนงัสอืพมิพ์
ทีส่งักดัองคก์รหนงัสอืพมิพภ์าษาไทยรายวนัสว่นกลางโดยไมจ่ ากดัองคก์รหนงัสอืพมิพ์ 
จากการทีน่ักหนังสอืพมิพไ์ทยมลีกัษณะเป็นประชากรไม่จ ากดั (infinite population) 
ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึใชส้ตูรของคอแครน (Cochran, 1977) ในการค านวนเพื่อก าหนดขนาด
ตวัอย่างทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนไม่น้อยกว่า 5% ท าให้
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ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวนทัง้สิ้น 384 คนและเก็บข้อมูลโดยอิงความสะดวก 
(convenience sampling) ผูว้จิยัท าหนงัสอือย่างเป็นทางการไปยงัองคก์รหนังสอืพมิพไ์ทย
เพื่อขอความร่วมมอืและผูว้จิยัเป็นผูแ้จกจ่ายและตดิตามเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง 
 

 ส าหรบัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถาม 2 สว่น ประกอบดว้ย 1) 
ขอ้ค าถามทัว่ไปเกีย่วกบัภูมหิลงั ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา องคก์รหนังสอืพมิพท์ี่
สงักดั ต าแหน่งงานและประสบการณ์ทัง้หมดในวชิาชพีเป็นรายการเลอืกตอบ จ านวน 6 
ขอ้ 2) ทศันะเกีย่วกบัความรบัผดิชอบที่มต่ีอสงัคมของหนังสอืพมิพภ์าษาไทยรายวนั 
จ านวน 55 ขอ้ เป็นมาตรวดัประเมนิค่าตัง้แต่ 1-5 (Rating scale) และก าหนดเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลีย่ 5 ระดบั (Cooper & Schindler, 1998) คอื 1) 1.00–1.80 
= ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ว่าเป็นตวัแปรทีส่ าคญัต่อการเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าที่
สื่ออย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 2) 1.81–2.60 = ไม่เหน็ดว้ยว่าเป็นตวัแปรทีส่ าคญั
ต่อการเป็นแนวทางในการปฏบิตัหิน้าทีส่ ื่ออย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 3) 2.61–
3.40 = ไม่แน่ใจว่าเป็นตวัแปรที่ส าคญัต่อการเป็นแนวทางในการปฏบิตัิหน้าที่สื่อ
อย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 4) 3.41–4.20 = เหน็ดว้ยว่าเป็นตวัแปรทีส่ าคญัต่อ
การเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ 5) 
4.21–5.00 = เหน็ดว้ยอย่างยิง่ว่าเป็นตวัแปรทีส่ าคญัต่อการเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
หน้าทีส่ือ่อย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 

 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื 4 ขัน้ตอน คอื 1) การทดสอบหาความเทีย่งตรง
เชงิเนื้อหาเพื่อพจิารณาความเหมาะสมของภาษาทีใ่ชโ้ดยการปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ระเบยีบวธิวีจิยั 2) การทดสอบความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ 
(IOC) โดยพจิารณาขอ้ความทีม่คี่าดชันีตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป (ศริชิยั กาญจนวาส,ี 2544) 
ผ่านการพจิารณาของผูเ้ชีย่วชาญ 3 คน ประกอบดว้ย นักวชิาการ จ านวน 2 คนและ
นกัหนงัสอืพมิพ ์จ านวน 1 คน 3) การทดสอบหาความเชื่อมัน่ก่อนเกบ็ขอ้มูลจรงิโดย
การศึกษาก่อนกบักลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียง จ านวน 30 ชุด ด้วยสมัประสทิธิอ์ลัฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha-Coefficient) พบว่า ความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืมี
ค่าเท่ากบั 0.941 และ 4) ทดสอบความสมัพนัธโ์ดยวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เพื่อพจิารณาว่าตวัแปรความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนงัสอืพมิพม์คีวามสมัพนัธ์
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กนัจนสามารถสงัเคราะห์ร่วมกนัเป็นตวัแปรใดตวัแปรหนึ่งเพยีงตวัเดยีวได้หรอืไม่ 
พบว่า ตวัแปรทัง้หมดมค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) ระหว่าง 0.834-0.084 ซึ่งต ่า
กว่า 0.900 ดงันัน้ จึงพิจารณาไม่สงัเคราะห์รวมตัวแปรและน าตัวแปรทัง้หมดไป
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบต่อไป 
 

 การวเิคราะหข์อ้มูลแบ่งเป็น 2 สว่น ประกอบดว้ย 1) สถติเิชงิพรรณนาเพื่อ
วเิคราะหต์วัแปรภูมหิลงัและทศันะเกีย่วกบัความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนงัสอืพมิพ์
ไทย 2) สถิติเชงิอ้างองิเพื่อวเิคราะหอ์งค์ประกอบของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม
ของหนังสอืพมิพไ์ทยโดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจและสกดัองคป์ระกอบ
ดว้ยวธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัและหมุนแกนแบบวารแิมกซโ์ดยเลอืกองคป์ระกอบ
ที่มคี่าไอเกน (eigenvalues) ตัง้แต่ 1 ขึน้ไปและก าหนดค่าน ้าหนักปัจจยัตัง้แต่ 0.4 
ขึน้ไปในการเลอืกตวัแปรขององคป์ระกอบ 
 
 
8. ผลการวิจยั 
 
 1. ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของชุดตวัแปร พบว่า ค่า Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) มคี่าเท่ากบั .947 หมายความวา่ตวัแปร
ชุดนี้สามารถน าไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบไดร้ะดบัดมีาก (Hair, Black, Babin, Anderson 
& Tatham, 2006, p. 114) สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหค์่า Bartlett’s test of Sphericity 
ยนืยนัว่าตวัแปรชุดน้ีมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 (p = 
0.00) ดงันัน้ จงึสามารถน าตวัแปรชุดนี้ไปวเิคราะหอ์งคป์ระกอบได ้
 

 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั 
พบว่า ตวัแปรความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนังสอืพมิพภ์าษาไทยรายวนั จ านวน 
55 ตวัแปรมคี่าความร่วมกนั (communalities) ระหว่าง 0.817-0.465 หมายความว่า
ตวัแปรชุดนี้มแีนวโน้มทีจ่ะจบักลุ่มอยู่ในองคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่งได ้
 

 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสงัคมของ
หนังสอืพมิพภ์าษาไทยรายวนัเมื่อหมุนแกนแบบวารแิมกซ ์(varimax) พบว่า ความ
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รับผิดชอบที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ มีค่าไอเกนตัง้แต่ 1 ขึ้นไป จ านวน 8 
องคป์ระกอบ โดยสามารถอธบิายความแปรปรวนของขอ้มูลไดร้ะหว่าง 20.134-3.255 
และร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนทัง้หมดไดร้อ้ยละ 63.630 ดงัตารางที ่1 
 

ตารางที ่1  
แสดงองค์ประกอบของความรับผิดชอบทีม่ีต่อสงัคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทย
รายวนั เมือ่หมุนแกนแบบวารแิมกซ ์
 

องคป์ระกอบท่ี 
ผลรวมก าลงัสองของน ้าหนักองคป์ระกอบ 

ท่ีได้จากการหมุนแกน 
Total % of Variance Cumulative % 

1 11.074 20.134 20.134 
2 6.718 12.214 32.348 
3 3.899 7.090 39.438 
4 3.143 5.715 45.152 
5 2.964 5.388 50.541 
6 2.829 5.143 55.684 
7 2.596 4.720 60.405 
8 1.774 3.225 63.630 

 

 4. ผลการจดัตัวแปรเข้าองค์ประกอบและการตัง้ชื่อองค์ประกอบ พบว่า 
สามารถจดัตวัแปรเขา้องคป์ระกอบไดค้รบทัง้ 55 ตวัแปรโดยมคี่าน ้าหนกัปัจจยัระหวา่ง 
0.410-0.863 และองคป์ระกอบถูกตัง้ชื่อใหส้อดคลอ้งกบัชุดตวัแปรในองคป์ระกอบได้ 
ดงัตารางที ่2 
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ตารางที ่2  
ผลการจดัตวัแปรเขา้องคป์ระกอบและการตัง้ชือ่องคป์ระกอบ 
 

องคป์ระกอบ ตวัแปร 
น ้าหนัก
ปัจจยั 

1. ความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อสงัคมด้าน
ความเป็นวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

1. พยายามเรยีนรูร้ะเบยีบปฏบิตัติ่างๆ ของสงัคม
เพื่อเขา้รว่มงานสงัคมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

0.863 

2. ไม่รบัสิง่ของเล็กๆ น้อยๆ ในการท าข่าวและ
สนิบนจากแหล่งขา่ว 

0.838 

3. ไมล่งภาพทีบุ่คคลในขา่วไดร้บัความคุม้ครองทาง
กฎหมาย เช่น เดก็ สตรแีละผูต้อ้งหาในคดตี่างๆ 

0.817 

4. พงึเคารพความคดิเหน็และการวพิากษ์วจิารณ์
ของผูอ้ื่นซึง่ไมต่รงกบัความคดิเหน็ของตนเอง 

0.804 

5. เจ้าของหนังสือพิมพ์ต้องได้รบัความเชื่อถือ
จากมวลชน 

0.783 

6. พงึละเวน้การแสดงความเหน็ชวนเชื่อ เวน้แต่
การกระท านัน้เป็นประโยชน์สูงสุดของชาต ิ

0.782 

7. การโฆษณาสนิค้าหรอืบรกิารต้องให้ข่าวสาร
ที่ถูกต้อง ไม่โอ้อวดเกินความจริง อยู่ภายใน
ขอบเขตของศีลธรรมและวฒันธรรมโดยไม่เป็น
ภยัแก่สงัคมและพงึละเวน้การโฆษณาสนิค้าหรอื
บริการที่ เป็นการหลอกลวงซึ่ งไม่ชอบด้วย
กฎหมายไมว่า่จะกระท าดว้ยรปูแบบใดๆ 

0.755 

8. ข่าวหรอืภาพใดๆ ต้องไม่ล่วงละเมดิศกัดิศ์รี
ความเป็นมนุษย์หรอืซ ้าเติมบุคคล องค์กรหรือ
สถาบนัทีต่กเป็นขา่ว 

0.729 

9. ไม่เสนอข่าวและภาพที่ท าให้ประชาชนเสีย
ขวญั เกิดการแตกแยกกระทบกระเทือนความ
มัน่คงแห่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
สมัพนัธไมตรอีนัดรีะหวา่งประเทศ 

0.673 
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องคป์ระกอบ ตวัแปร 
น ้าหนัก
ปัจจยั 

1. ความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อสงัคมด้าน
ความเป็นวิชาชีพ
สื่อมวลชน  

10. พงึละเวน้การรบัอภสิทิธิห์รอืต าแหน่งใดๆ ที่
อาจจะขดัต่อการปฏบิตัหิน้าทีส่ื่อเพื่อใหป้ระชาชน
สามารถไดร้บัขอ้มลูขา่วสารอยา่งถูกตอ้งรอบดา้น 

0.650 

11. ควรเป็นอิสระและควบคุมกันเองภายใต้
กฎหมายและสถาบนัทีไ่ดจ้ดัตัง้ขึน้ 

0.618 

12. รบัรูแ้ละเขา้ใจในบทบาทและพนัธกจิสื่อตาม
ปรชัญาความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

0.610 

13. มคีวามมัน่คงทางการเงินพอที่จะเป็นอิสระ
จากแรงกดดนัต่างๆ 

0.608 

14. ไม่สอดแทรกความคิดเหน็ลงในข่าวรวมถึง
การเสนอขา่วหรอืความคดิเหน็กบัประกาศโฆษณา
ตอ้งแยกออกจากกนั 

0.553 

15. ให้ความเคารพต่อสิทธิของบุคคล องค์กร
และสถาบนัอื่นตามกฎหมายโดยไม่ละเมิดสิทธิ
เวน้แต่จะเป็นเรื่องทีเ่กีย่วกบัประโยชน์สาธารณะ 

0.547 

16. สนบัสนุนระบบเศรษฐกจิโดยเป็นสื่อกลางให้
ผูซ้ือ้และผูข้ายไดพ้บกนัผ่านโฆษณา 

0.528 

17. ส่งเสรมิและรกัษาไวซ้ึ่งเสรภีาพในการเสนอ
ข่าวและความคดิเหน็ที่มคีวามรบัผดิชอบต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัรยิภ์ายใต้ขอบเขตกฎหมาย
และจรรยาบรรณนักหนังสอืพมิพ ์

0.483 

18. ไม่เสนอข่าวลือหรือภาพไร้สาระที่ชวนเชื่อ
หรอืมเีจตนาใหห้ลงเชื่องมงาย 

0.410 
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องคป์ระกอบ ตวัแปร น ้าหนัก
ปัจจยั 

2. ความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสงัคมด้าน
การปฏิบัติตาม
จรยิธรรมวชิาชพี 

19. พงึปฏบิตัติ่อบุคคล องคก์รหรอืสถาบนัด้วย
ความสภุาพและมเีกยีรตเิสมอกนัโดยไม่ค านึงถงึ
ฐานะความมัน่คงของสงัคม 

0.769 

20. ขา่วตอ้งเป็นความจรงิตามขอ้เทจ็จรงิทีป่ราศจาก
การเตมิเสรมิแต่ง 

0.753 

21. การได้มาซึ่งข่าว ภาพหรอืข้อมูลอื่นใดต้อง
ใชว้ธิกีารทีส่ภุาพและซื่อสตัย ์

0.716 

22. หากปรากฏข่าวใดคลาดเคลื่อนหรอืเกินจาก
ความเป็นจรงิต้องรบีแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเร็ว
โดยไมต่อ้งมผีูร้อ้งเรยีน 

0.708 

23. เคารพต่อความไว้วางใจที่ได้รบัมอบหมาย
จากการปฏบิตัหิน้าที่ในวชิาชพี 

0.681 

24. การน าเสนอข่าว ภาพและความคดิเห็นต้อง
เป็นไปอย่างสุจรติและเป็นกลางปราศจากอามสิ
สนิจา้งใดหรอืมุง่หวงัในประโยชน์สว่นตน 

0.600 

25. ภาษาในขา่ว ภาพและความคดิเหน็ตอ้งสุภาพ
ปราศจากการหยาบโลน เหยยีดหยาม กระทบ
กระเทียบเปรยีบเปรย เสยีดสหีรอืส่อไปในทาง
ดงักล่าว 

0.600 

26. ต้องปฏิบตัิหน้าที่โดยถือสาธารณประโยชน์
เป็นส าคญัโดยไม่อวดอ้างหรอืใช้ต าแหน่งหน้าที่
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะ
โดยมชิอบ 

0.572 

27. เสรมิสรา้งสวสัดภิาพ ส่งเสรมิสวสัดกิารและ
สนับสนุนสทิธอินัชอบธรรมของนักหนังสอืพมิพ์
ให้มีบทบาทสร้างสรรค์ความสมบูรณ์พูนสุข 
ความเป็นธรรมและสนัตสิุขในสงัคม 

0.564 
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2. ความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อสงัคมด้าน
การปฏิบัติตาม
จรยิธรรมวชิาชพี 

28. ต้องประพฤตตินใหม้เีกยีรตแิละศกัดิศ์รตีาม
หลกัเกณฑข์องจรยิธรรมและบรรทดัฐานวชิาชีพ
โดยไม่กระท าการใดที่บัน่ทอนเกียรติคุณใน
วชิาชพีหรอืความสามคัคเีพื่อนร่วมอาชพี 

0.540 

29. ร่วมมือกับองค์กรและนักหนังสือพิมพ์ใน
นานาประเทศเพื่อสร้างความเข้าใจอนัดรีะหว่าง
กนั รวมทัง้ผดงุมติรภาพและสนัตภิาพของโลก 

0.434 

3. ความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อสงัคมด้าน
การเป็นสื่ อเพื่ อ
สาธารณะ 

30. เป็นภาพตวัแทนของทุกกลุ่มในสงัคมโดย
น าเสนอภาพกลุ่มต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

0.819 

31. ชี้น า ปลุกจติส านึกที่ควรมแีละโน้มน้าวสงัคม
โดยให้ข้อเท็จจริงและเสนอแนะแนวทางการ
เปลีย่นแปลงสงัคมใหเ้ป็นไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง 

0.813 

32. เขม้งวดและไม่อนุญาตใหม้โีฆษณาแฝงหรอื
เลยีนแบบในขา่วหรอืบทความสารคด ี

0.688 

33. น าเสนอสาระ ความรูแ้ละข่าวสารประจ าวนั
อย่างสมบูรณ์ ทนัต่อเวลาและเข้าถึงผูร้บัสารใน
วงกวา้งทีส่ดุเท่าที่จะเป็นไปได ้

0.631 

34. ปกป้องสาธารณะจากการโฆษณาชวนเชื่อ
ต่างๆ 

0.583 

35. เป็นเสยีงตวัแทนของประชาชน 0.511 
4. ความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อสงัคมด้าน 
การวพิากษ์วจิารณ์ 
ในประเดน็สาธารณะ 

36. สอดส่องดูแลความเป็นไปในสงัคมเพื่อน า
เรื่องราวที่เกิดขึ้นมารายงานให้ประชาชนได้รบั
ทราบ 

0.752 

37. ใหก้ารศกึษาทางออ้มเพื่อก่อใหเ้กดิการเรยีนรู้
ทางสงัคมหรอืทางวฒันธรรม 

0.717 

38. วพิากษว์จิารณ์ขอ้มลูต่าง  ๆดว้ยวจิารณญาณ
ของตนผา่นการเป็นผูด้ าเนินการอภปิรายสาธารณะ 

0.685 
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องคป์ระกอบ ตวัแปร น ้าหนัก
ปัจจยั 

5. ความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อสงัคมด้าน
การปฏิบัติ ง าน
ต า ม พั น ธ กิ จ
สื่อมวลชน 

39. ต้องมพีนัธกจิที่ดแีละพงึประพฤติปฏิบตัิต่อ
สงัคม 

0.707 

40. การที่สาธารณะมีสิทธิกดดนัหรือเข้ามามี
ส่วนร่วมกับการปฏิบัติหน้าที่สื่อเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์สว่นรวม 

0.658 

41. ให้ความบนัเทิงและการผ่อนคลายจากการ
อ่านหนงัสอืพมิพแ์ก่สงัคม 

0.591 

42. ช่วยใหป้ระชาชนมองเหน็ความเชื่อมโยงใน
ส่วนต่างๆ ของสงัคมอย่างเป็นองค์รวมทัง้ใน
เรื่องทีเ่ป็นผลดแีละผลเสยี 

0.518 

43. สนับสนุนระบบการเมอืงแบบประชาธิปไตย
โดยน าเสนอข่าว อภิปรายและโต้แย้งในเรื่อง
กจิกรรมสาธารณะ 

0.462 

44. ให้แรงบันดาลใจแก่ผู้อ่านจากข้อเท็จจริง
ต่างๆ ทีไ่ดน้ าเสนอ 

0.442 

6. ความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อสงัคมด้าน
การสร้างความ
เ ข้ ม แข็ ง ใ ห้ แ ก่
สาธารณะ 

45. เป็นเวทใีนการแสดงความคดิเหน็ในประเดน็
ต่างๆ ที่น่าสนใจและประชาชนมีสิทธิที่จะใช้
หนงัสอืพมิพใ์นการแสดงความเหน็ 

0.786 

46. สรา้งความมัน่คงใหแ้ก่ชาต ิ 0.734 
47. ตีความข่าวอย่างมีเหตุผลให้เข้าใจได้ง่าย
เพื่อใหผู้อ้่านสามารถน ามาวนิิจฉัยแนวโน้มของ
เหตุการณ์เหล่านัน้ได ้

0.566 

48. เป็นผู้สร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิทางการเมือง แจ้ง
ขา่วในประเดน็สาธารณะ อ านวยความสะดวกต่อ
การตดัสนิใจอยา่งเป็นประชาธปิไตยและส่งเสรมิ
การอภิปรายเพื่ อก่อตัวความคิดเห็นของ
ประชาชน 

0.511 
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7. ความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อสงัคมด้าน
ก า ร ค า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบที่มีต่อ
สงัคม 

49. ละเว้นการเสนอข่าวหรือภาพที่เป็นภัยแก่
สุขภาพ อาจน าไปสู่อาชญากรรมหรอืความรุนแรง 
ละเมิดต่อชนกลุ่มน้อยหรือขัดต่อความสงบ
เรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนโดยไม่
ค านึงถงึความรูส้กึของสาธารณชนอย่างถีถ่้วน 

0.513 

50. ใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยเปิดโอกาส
ใหฝ่้ายที่ถูกกล่าวหาแสดงขอ้เทจ็จรงิและน าเสนอ
มุมมองขดัแยง้ทัง้หมดเพื่อเป็นหลกัประกนัเสยีง
ทีห่ลากหลายในสงัคม 

0.479 

51. หลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวหรือการแสดง
ความคดิเหน็อย่างล าเอยีงหรอืมอีคตจินเป็นเหตุ
ใหข้า่วนัน้คลาดเคลื่อนหรอืเกนิจากความเป็นจรงิ 

0.478 

52. เคารพในความไว้วางใจของผู้ให้ข่าวและ
รกัษาไวซ้ึ่งความลบัของแหล่งข่าวโดยไม่เปิดเผย
ความลบัไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 

0.477 

53. เมื่อคดัลอกข้อความใดต้องบอกแหล่งที่มา
ของข้อความนัน้เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิด
เพื่อสวสัดภิาพและความปลอดภยัของแหล่งขา่ว 

0.427 

8. ความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อสงัคมด้าน
ก า ร ป ก ป้ อ ง
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
สาธารณะ 

54. ท าหน้าที่รายงานข่าวเชงิสบืสวนโดยตรวจสอบ
การท างานของรฐั สอดสอ่งกลุ่มอ านาจรฐั คน้หา
การกระท าผดิและเปิดโปงความผดิพลาดในการ
ท างานของรฐัแมว้า่มาจากการเลอืกตัง้กต็าม  

0.571 

55. รบัผดิชอบ สนับสนุนและถ่ายทอดบรรทดัฐาน 
คา่นิยมและคณุคา่ที่เป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

0.468 

8 องคป์ระกอบ 55 ตวัแปร 0.410-0.863 
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9. การอภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ พบว่า ตวัแปรทีศ่กึษาทัง้หมด 55 
ตวัแปร สามารถจดัเป็นองคป์ระกอบของความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของหนังสอืพมิพไ์ด ้
8 องค์ประกอบซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทัง้หมดได้ร้อยละ 
63.630 และตวัแปรมคี่าน ้าหนกัปัจจยัระหว่าง 0.410-0.863 หมายความว่าตวัแปรทุก
ตวัในกลุ่มนี้ซึง่มแีนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งรองรบัสามารถใชศ้กึษาความ
รบัผิดชอบที่มีต่อสงัคมของหนังสอืพิมพ์ไทยได้และสามารถอภิปรายผลการวิจัย
ตามล าดบัขององคป์ระกอบได ้ดงันี้ 
 

1. ความรบัผดิชอบด้านความเป็นวชิาชพีสื่อมวลชน เน่ืองจากการปฏบิตัิ
พันธกิจของนักหนังสือพิมพ์สามารถส่งผลกระทบต่อสังคมได้  ซึ่งการน าเสนอ
ขอ้เทจ็จรงิใดนัน้จะขึน้อยู่กบัมุมมองแบบปัจเจกชนของนักหนังสอืพมิพ์เป็นส าคญั 
ดงันัน้ จงึหลกีเลี่ยงไม่ได้ที่นักหนังสอืพมิพ์อาจมอีคติส่วนตวัเขา้มาปะปนจนท าให้
ความถูกตอ้งของเหตุการณ์ทีถู่กน าเสนอเบีย่งเบนไปจนอาจสง่ผลกระทบต่อสงัคมใน
เชงิลบได ้ดว้ยเหตุนี้ “ความเป็นวชิาชพี” จงึเขา้มามบีทบาทส าคญัเพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางช่วยควบคุมใหน้กัหนงัสอืพมิพป์ฏบิตัหิน้าทีส่ ือ่อย่างรบัผดิชอบต่อผลประโยชน์
สาธารณะ (Siebert et al., 1969) ฉะนัน้การท าหน้าทีส่ื่ออย่างไม่ละเมดิต่อความเป็น
วชิาชพีนี้จงึเป็นพืน้ฐานส าคญัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
ผูท้ีท่ างานดา้นสือ่ทีส่ าคญัยิง่ 

 

2. ความรบัผดิชอบดา้นการปฏบิตัติามจรยิธรรมวชิาชพีโดย “การพงึปฏบิตัิ
ต่อบุคคล องค์กรหรอืสถาบนัด้วยความสุภาพและมเีกยีรติเสมอกนัโดยไม่ค านึงถงึ
ฐานะความมัน่คงของสงัคม” เป็นตวัแปรทีม่คี่าน ้าหนักสงูสุด ทัง้นี้ เพราะหลกัเสรภีาพ
และความเสมอภาคคอืหนึ่งในหวัใจส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธปิไตยที่
ใหค้วามส าคญักบัทุกคนอย่างเท่าเทยีมโดยไมค่ านึงถงึความแตกต่าง (วสิทุธิ ์โพธแิทน่, 
2524) การทีห่นังสอืพมิพไ์ดท้ าหน้าทีอ่ยู่ในสงัคมเช่นนี้จงึหลกีเลีย่งไม่ไดท้ีจ่ะตอ้งให้
ความส าคญัแก่การปฏบิตัต่ิอทุกคนอย่างใหเ้กยีรตแิละอย่างเท่าเทยีมกนั เช่นเดยีวกบั
แนวคดิของแมคเควล (McQuail, 1987) ทีว่่า ในการท าหน้าทีส่ื่อของหนงัสอืพมิพน์ัน้
ควรมไีว้เพื่อรบัใช้สาธารณะและทุกคนควรมสีทิธไิด้รบับรกิารจากสื่อมวลชนอย่าง
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เสมอภาคและเท่าเทยีม ด้วยเหตุนี้ การท าหน้าที่สื่ออย่างสุภาพและใหเ้กยีรติอย่าง
เท่าเทยีมกนัจงึมคีวามส าคญัและสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมใน
หลกัการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

 

3. ความรบัผดิชอบดา้นการเป็นสือ่เพื่อสาธารณะ พบว่า การเป็นภาพตวัแทน
ของทุกกลุ่มในสงัคมโดยน าเสนอภาพกลุ่มต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเป็นตวัแปรทีม่คี่า
น ้าหนกัสงูสดุ ทัง้นี้ เนื่องจากสงัคมไทยเป็นสงัคมทีม่ลีกัษณะพหุวฒันธรรม (multicultural 
society) คอื มกีารอยู่ร่วมกนัของผูค้นทีห่ลากหลาย ดงันัน้ การน าเสนอขอ้มูลเกีย่วกบั
บุคคลทุกกลุ่มไดอ้ย่างถูกตอ้งจงึมคีวามส าคญัเพื่อไม่ใหผู้อ้่านไดร้บัขอ้มลูทีผ่ดิเพีย้นไป 
จนอาจก่อใหเ้กดิความวุ่นวายรวมถงึผลกระทบในเชงิลบต่อกลุ่มบุคคลทีถู่กน าเสนอข่าว
อย่างผดิเพีย้นได ้ดว้ยเหตุนี้ การน าเสนอภาพของทุกกลุ่มในสงัคมไดอ้ย่างถูกต้องจงึ
เป็นประเดน็ส าคญัที่สามารถส่งผลต่อสงัคมและใช้เพื่อประเมนิความรบัผดิชอบได้
เช่นกนั 

 

4. ความรบัผดิชอบดา้นการวพิากษ์วจิารณ์ในประเดน็สาธารณะ พบว่า การ
สอดส่องดูแลความเป็นไปในสงัคมเพื่อน าเรื่องราวทีเ่กดิขึน้มารายงานใหป้ระชาชน
ได้รบัทราบคอืตวัแปรที่มคี่าน ้าหนักสูงสุด ในฐานะที่หนังสอืพมิพ์เป็นสื่อทีส่ามารถ
เขา้ถงึผูอ้่านไดใ้นวงกวา้งจงึถอืเป็นหน้าทีพ่ืน้ฐานทีต่้องคอยสอดส่องเหตุการณ์โดย
น ามารายงานแก่ผูอ้่านไดร้บัทราบโดยเฉพาะเรื่องราวเชงิลบทีส่ามารถบัน่ทอนความ
มัน่คงของสงัคมไดเ้พื่อใหป้ระชาชนสามารถตอบโต้ต่อเหตุการณ์เหล่านัน้ได้อย่างทนั 
ท่วงท ีดงัขอ้เสนอของลาสเวลล ์(Lasswell, 1949 cited in Barran & Davis, 2009) ที่
ระบุว่าการสอดส่องดูแลของสื่อ คอื บทบาทหน้าที่ส าคัญดัง้เดมิขัน้พื้นฐาน ดงันัน้ 
หากนักหนังสอืพิมพ์ขาดความรบัผิดชอบโดยไม่ท าหน้าที่ในฐานะเป็นผู้สอดส่อง
ดงักล่าวแลว้ สงัคมกม็โีอกาสสญูเสยีเสถยีรภาพจนสมาชกิในสงัคมไม่สามารถด ารง
อยู่ไดใ้นทีส่ดุ 

 

5. ความรบัผดิชอบดา้นการปฏบิตังิานตามพนัธกจิสื่อมวลชนโดย “การต้อง
มพีนัธกจิทีด่แีละพงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอสงัคม” เป็นตวัแปรทีม่นี ้าหนกัสงูสดุ เนื่องจาก
นกัหนงัสอืพมิพไ์ดพ้ยายามต่อสูเ้พื่อเรยีกรอ้งเสรภีาพจากการถูกควบคุมมาโดยตลอด 
ด้วยขอ้อ้างที่ว่าการท าหน้าที่ของตนนัน้เพื่อตอบสนองต่อสทิธไิด้รู้ (right to know) 



วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 209 
 

ของประชาชน ดังนัน้ ตนจึงมีสิทธิน าเสนอข่าวสารใดก็ได้ในนามของประชาชน 
จนกระทัง่ขอ้จ ากดัจากภาครฐัทีม่ต่ีอสื่อลดลงไปแต่มาตรฐานในการท าหน้าทีก่ลบัไม่
เพิม่มากขึน้จงึน ามาสู่ค าวจิารณ์ที่มต่ีอการท างานของหนังสอืพมิพ์ ดงัปรากฎเป็น
รายงานของคณะกรรมการฮทัชนิส ์(The Hutchins Commission, 1947) ด้วยเหตุนี้ 
สงัคมจงึไดเ้รยีกรอ้งใหห้นังสอืพมิพจ์ าเป็นต้องมพีนัธกจิและเป็นสื่อทีเ่ชื่อถอืได้ของ
มวลชน กล่าวคอืหนังสอืพมิพ์ไม่มสีทิธใิช้เสรภีาพตามที่เรียกร้องเท่านัน้แต่ต้องมี
ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ีผ่กูตดิมากบัการใชเ้สรภีาพนัน้ดว้ย ดงันัน้ การทีห่นงัสอืพมิพ์
ตอ้งมพีนัธกจิและพงึประพฤตปิฏบิตัต่ิอสงัคมจงึเป็นประเดน็ส าคญัทีส่ามารถสะทอ้น
ใหเ้หน็ว่านกัหนงัสอืพมิพไ์ทยมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมเพยีงใด 

 

6. ความรบัผดิชอบดา้นการสรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่สาธารณะ พบว่า การเป็น 
เวทใีนการแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ ทีน่่าสนใจและประชาชนมสีทิธทิีจ่ะใช้
หนังสอืพมิพใ์นการแสดงความเหน็คอืตวัแปรทีม่คี่าน ้าหนักสงูสุด เนื่องจากประเทศ
ไทยเป็นสงัคมที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ดงันัน้ การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนจงึส าคญัและถอืเป็นหนึ่งในหลกัการขัน้พืน้ฐานของการปกครองรูปแบบนี้ 
ฉะนัน้จงึเป็นหน้าที่ของหนังสอืพมิพท์ี่จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความส าคญัและคงไวซ้ึง่
หลกัการดงักล่าว โดยการเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนสามารถเขา้มามสี่วนร่วมและ
แสดงความเหน็ของตนผ่านสือ่มวลชนได ้สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของแมคเควล (McQuail, 
1987) ทีร่ะบุว่าการสื่อสารแบบแนวนอนทีไ่ม่เป็นอุปสรรคต่อปัจเจกบุคคลในการเขา้ถงึ
สื่ออย่างเท่าเทยีมมคีวามส าคญัเพราะทุกคนควรมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบั
กจิการสาธารณะ ดว้ยเหตุนี้ การเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนสามารถใชพ้ืน้ทีส่ ื่อเพื่อ
แสดงออกจึงเท่ากบัเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในกจิการ
สาธารณะซึง่จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องของการช่วย
สรา้งความเขม้แขง็ใหแ้ก่ภาคประชาชนเช่นกนั 

 

7. ความรบัผดิชอบดา้นการค านึงถงึผลกระทบทีม่ต่ีอสงัคม พบว่า การละเวน้
การเสนอขา่วหรอืภาพทีเ่ป็นภยัแก่สขุภาพ อาจน าไปสูอ่าชญากรรมหรอืความรุนแรง 
ละเมดิต่อชนกลุ่มน้อยหรอืขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
โดยไม่ค านึงถงึความรูส้กึของสาธารณชนอย่างถีถ่ว้น คอืตวัแปรทีม่คี่าน ้าหนักสงูสดุ 
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ทัง้นี้ หนังสอืพมิพ์เป็นหนึ่งในสถาบนัพื้นฐานที่สามารถให้ความรู้และบ่มเพาะทาง
สงัคมได้ ดงันัน้ ขอ้มูลข่าวสารใดที่น าเสนอจงึอาจส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ผลในแง่ลบที่อาจเกิดขึ้นจากการรายงานข่าว หากหนังสอืพมิพ์ขาดความ
รบัผดิชอบ ดงัผลการศกึษาของเสร ีภทัรพศิาล (2546) พบว่าหนังสอืพมิพ์สามารถ
ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการลอกเลยีนแบบ เช่น การทะเลาะววิาทของนกัเรยีนอาชวีศกึษา 
ดงันัน้ เพื่อป้องกนัผลเชงิลบทีอ่าจเกดิขึน้ การละเวน้การเสนอข่าวหรอืภาพทีเ่ป็นภยั 
จงึมคีวามส าคญัและเป็นความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมประการหนึ่งทีน่กัหนังสอืพมิพ์
ไทยจ าเป็นตอ้งตระหนกัถงึ 

 

องคป์ระกอบสดุทา้ย ความรบัผดิชอบดา้นการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ
ซึ่งการท าหน้าที่รายงานข่าวเชงิสบืสวนโดยตรวจสอบการท างานของรฐั สอดส่อง
กลุ่มอ านาจรฐั คน้หาการกระท าผดิและเปิดโปงความผดิพลาดในการท างานของรฐั
แม้ว่ามาจากการเลอืกตัง้กต็ามคอืตวัแปรที่มนี ้าหนักสูงสุด ทัง้นี้ การท าหน้าที่ของ
นักหนังสอืพมิพแ์ทจ้รงิแลว้กค็อืการใชเ้สรภีาพแทนในนามของประชาชนเพื่อสนอง
ต่อสทิธไิดรู้ข้องมวลชน ดงันัน้ เมื่อนักหนังสอืพมิพไ์ดก้ล่าวอา้งถงึการใชส้ทิธทิีม่อียู่
ดงักล่าว ในการท าหน้าทีส่ื่อจงึหลกีเลี่ยงไม่ไดท้ีจ่ะต้องสนองต่อประเดน็ที่เกีย่วข้อง
กบัผลประโยชน์สาธารณะเสมอ ดว้ยเหตุนี้ การรายงานข่าวเชงิสบืสวน การตรวจสอบ
และการสอดส่องกลุ่มอ านาจจงึมคีวามส าคญัเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม 
สอดคล้องกบัแนวคดิของซเีบอร์ทและคณะ (Siebert et al., 1969) ที่ระบุว่าหนังสอืพมิพ์
เป็นสื่อที่มีขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในเชิงตรวจสอบโดยน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัอ านาจรฐั
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถตดัสนิใจเกีย่วกบัการท างานของรฐับาลได ้ฉะนัน้จงึส าคญั
ยิ่งที่หนังสือพิมพ์ต้องเป็นอิสระเพื่อสามารถท าความจริงให้ปรากฏและปกป้อง
ผลประโยชน์ของประชาชน ด้วยเหตุนี้ การท าหน้าที่รายงานข่าวเชิงสบืสวนของ
นกัหนงัสอืพมิพจ์งึส าคญัยิง่และสามารถเป็นตวัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบทีม่ี
ต่อสงัคมไดผ้่านการใชเ้สรภีาพสือ่ทีไ่ดร้บัจากประชาชนท าหน้าทีเ่พื่อปกป้องผลประโยชน์
ของมวลชน 
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10. ข้อเสนอแนะ 
 
 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 
 1. ควรน าองค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมไปวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) เพื่อตรวจสอบและยืนยัน
ความถูกต้องของผลการวเิคราะห์ว่าความรบัผิดชอบที่มต่ีอสงัคมจะประกอบด้วย
องคป์ระกอบและตวัแปรตามทีไ่ดจ้ากการศกึษาหรอืไม่ 
 

 2. ควรน าตวัแปรความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมไปพฒันาเป็นตวัชีว้ดัความ
รบัผดิชอบของหนังสอืพมิพไ์ทยโดยการสรา้งนิยามปฏบิตักิารและแนวทางการวดัใน
เชงิปฏบิตัทิีส่อดคลอ้งกบันิยามดงักล่าวเพื่อสามารถประเมนิถงึระดบัความรบัผดิชอบ
ทีม่ต่ีอสงัคมของหนงัสอืพมิพไ์ทยต่อไปได ้
 

 3. ขยายขอบเขตการศกึษาดา้นความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของสื่อมวลชน
ประเภทอื่น เช่น วทิยุ โทรทศัน์และอินเตอร์เน็ต ว่ามแีบบแผนและโครงสร้างของ
ความรบัผดิชอบในรปูแบบอย่างไร มคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนักบัความรบัผดิชอบ
ที่มีต่อสงัคมของหนังสอืพิมพ์ไทยหรือไม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมของ
ความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคมของสือ่มวลชนไทยไดช้ดัเจนขึน้ 
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การศึกษาการอ้างเหตผุลผิดในชีวิตประจ าวนั: 
ศึกษาเฉพาะกรณีความคิดเหน็บนกระดานสนทนา 

ของกลุ่มผูใ้ช้อินเทอรเ์น็ต 
 
 

นภสัสรณ์ วสวุฒัน์คงสนิ 
วทิยา ศกัยาภนินัท์ 

 
 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัในครัง้นี้มจีุดประสงค ์1) เพื่อศกึษาการอา้งเหตุผลผดิทางตรรกศาสตร ์

2) เพื่อศกึษาประเดน็การอา้งเหตุผลผดิในสงัคมเครอืข่ายออนไลน์ผ่านความคดิเหน็
ของกลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตบนกระดานสนทนาของเวบ็ไซตด์ราม่าแอดดคิดอทคอมและ 
3) เพื่อวเิคราะหก์ารอา้งเหตุผลผดิของกลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีแ่สดงความคดิเหน็บน
กระดานสนทนาของเวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิดอทคอมด้วยหลกัการทางตรรกศาสตร์ 
การวจิยันี้เป็นการวจิยัจากเอกสารที่เกีย่วเนื่องกบัแนวคดิและเกณฑก์ารตดัสนิทาง
ตรรกศาสตร์เรื่องการอ้างเหตุผลผดิและความคดิเหน็บนกระดานสนทนาของเวบ็ไซต์ 
ดราม่าแอดดคิดอทคอมขอ้มลูทีน่ ามาศกึษา คอื เอกสารและงานวจิยัทางตรรกศาสตร ์
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และความคิดเห็นของผู้ใช้งานกระดานสนทนาต่อกระทู้จ านวน 3 กระทู้ที่ตัง้ขึน้ใน 
พ.ศ.2556  

 

 ผลการศกึษาพบว่า การอา้งเหตุผลผดิ (fallacy) ทางตรรกศาสตรแ์บ่งเป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ คอื 1) การอา้งเหตุผลผดิทางรูปแบบ 2) การอา้งเหตุผลผดิทางเนื้อหา 
และ 3) การอา้งเหตุผลผดิทางจติวทิยา เมื่อน ามาวเิคราะหค์วามคดิเหน็บนกระดาน
สนทนาของเวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิดอทคอมทัง้ 3 กรณี พบว่า ความคดิเหน็ที่น ามา 
ศกึษามทีัง้หมด 379 ขอ้ความ เป็นความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิจ านวน 
150 ขอ้ความ คดิเป็นรอ้ยละ 39.58 ซึง่สว่นใหญ่มกัจะเป็นการอา้งเหตุผลผดิมากกว่า 
1 ประเภทต่อ 1 ความคดิเหน็ โดยการอา้งเหตุผลผดิทีถู่กน ามาใชม้ากทีสุ่ด 3 อนัดบั
แรก คอืการใชค้ ายอ้มส ี97 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 32.23 การเปรยีบเทยีบผดิแง่ 52 ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 17.28 และการแยง้ทีต่วับุคคล 47 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.61 ของการใช้
การอ้างเหตุผลผิดทัง้หมด 301 ครัง้ จะเหน็ได้ว่า การอ้างเหตุผลผดิแบบจติวิทยา
น ามาใชม้ากทีสุ่ด (การใชค้ ายอ้มสแีละการแยง้ทีต่วับุคคล) รองลงมาคอืการอา้งเหตุผล
ผดิแบบเนื้อหา ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชง้านกระดานสนทนาของเวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิ 
ดอทคอมส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ในการแสดงความคดิเห็นมากกว่าเหตุผล และแสดง
ความคดิเหน็ก่อนจะหาขอ้มลูทีถู่กตอ้งของประเดน็ทีก่ าลงัถกเถยีง 
 

ค าส าคญั: ตรรกศาสตร;์ การอา้งเหตุผลผดิ; ความคดิเหน็บนกระดานสนทนาของ
กลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต; เวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิดอทคอม 
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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 
                                                           

 This paper is a part of the author’ s dissertation “A Study of Logical 
Fallacies in Daily Life: A Case Study of Comments on Web Board of Internet User” 
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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. บทน า 
 

การด าเนินชวีติของมนุษยน์ัน้ต้องมกีารตดัสนิใจตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุ
ปัจจยัใดๆ และมตีวัเลอืกมากน้อยเท่าใดกต็าม โดยสิง่ที่มนุษย์น ามาเป็นเกณฑ์ใน
การตดัสนิใจ ม ี2 สว่นส าคญั คอื อารมณ์ความรูส้กึและเหตุผล ซึง่ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจ
ของปัจเจกบุคคลว่าจะใหค้วามส าคญัระหว่างเหตุผลหรอือารมณ์มากกว่ากนั 

 

เมื่อมนุษย์แต่ละคนมาอาศยัอยู่ร่วมกนัจนกลายเป็นสงัคมกย็่อมต้องมี
ปฏสิมัพนัธต่์อกนั และเมื่อเกดิความขดัแยง้ขึน้ คู่กรณีแต่ละฝ่ายย่อมหาวธิกีารทีท่ า
ใหฝ่้ายของตนไดเ้ปรยีบ ซึง่ขอ้ความทีน่ ามาอา้งนัน้อาจไม่ใช่การอา้งทีส่มเหตุสมผล
เสมอไป แต่การอา้งเหตุผลผดิในบางกรณีกลบัสามารถท าใหบุ้คคลอื่นคล้อยตามได้
ส าเรจ็กว่าคู่กรณีทีอ่า้งเหตุผลไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 

 

ปัจจุบนั สงัคมเครอืข่ายออนไลน์ (social network) มบีทบาทต่อมนุษยเ์ป็น
อย่างมาก ก่อให้เกดิการซ้อนทบัของสงัคมเครอืข่ายออนไลน์กบัโลกแห่งความจรงิ 
และเนื่องจากระบบของสงัคมเครอืข่ายออนไลน์สามารถส่งข่าวสารได้อย่างฉับไว
กวา้งขวาง รวมถงึววิฒันาการทางเทคโนโลยทีีก่า้วหน้าอย่างรวดเรว็ท าใหเ้กดิช่องว่าง
ทางกฎหมาย รวมถงึเมื่อเกดิการท าความผดิบนสงัคมออนไลน์บางพฤตกิรรมอาจถูก
มองขา้ม และการด าเนินการทางกฎหมายอาจยุ่งยากซบัซอ้น ท าใหป้ระชากรในสงัคม
เครอืขา่ยออนไลน์แสดงพฤตกิรรมอนัไรข้อ้ควบคุมมากกว่าสงัคมแห่งความเป็นจรงิ 

 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วจิยัจงึเลอืกวเิคราะหก์ารอา้งเหตุผลผดิจากความคดิเหน็บน
กระดานสนทนาของเวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิดอทคอม เพราะรูปแบบการตัง้กระทู้ที่
หลากหลายตัง้แต่เรื่องทีเ่ป็นประเดน็เฉพาะกลุ่มไปจนถงึเรื่องทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลาย
อกีทัง้การน าเสนอทีม่คีวามคดิเหน็ของผูต้ัง้กระทู้สอดแทรกควบคู่กบัเรื่องราวในกระทู ้
รวมถงึการระบุแหล่งทีม่าของประเดน็ไวใ้นกระทูท้ าใหต้ดิตามเรื่องราวไดง้่าย นอกจากนี้
เวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิดอทคอมยงัเป็นเวบ็ไซตท์ีม่ชีื่อเสยีงในสงัคมเครอืขา่ยออนไลน์
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โดยเฉพาะด้านดราม่า1 ซึง่ใหค้วามส าคญัแก่อารมณ์ความรู้สกึของผู้ร่วมเหตุการณ์
และผูแ้สดงความคดิเหน็ต่อกระทูไ้ม่ว่าจะเป็นการแสดงความคดิเหน็ที่สมเหตุสมผล
หรอืไม่สมเหตุสมผลกต็าม 

 
 

2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
1. เพื่อศกึษาการอา้งเหตุผลผดิทางตรรกศาสตร ์
2. เพื่อศกึษาประเดน็การอ้างเหตุผลผดิในสงัคมเครอืข่ายออนไลน์ผ่าน

ความคดิเหน็ของกลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตบนกระดานสนทนาของเวบ็ไซตด์ราม่าแอดดคิ 
ดอทคอม 

3. เพื่อวเิคราะหก์ารอา้งเหตุผลผดิของกลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตทีแ่สดงความ
คดิเหน็บนกระดานสนทนาของเวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิดอทคอมดว้ยหลกัการทาง
ตรรกศาสตร ์

 
 

3. ขอบเขตของการวิจยั 
 

การวจิยันี้เป็นการวจิยัจากเอกสารที่เกีย่วกบัแนวคดิและเกณฑ์การตัดสนิ
ทางตรรกศาสตรต์ะวนัตกเรื่องการอา้งเหตุผลผดิและความคดิเหน็บนกระดานสนทนา 
ของเวบ็ไซตด์รามา่แอดดคิดอทคอม ซึง่ผูว้จิยัเลอืกศกึษาความคดิเหน็จากกระทูจ้ านวน 
3 กระทู ้คอื 1) ลขิสทิธิเ์ป็นของนอกกาย!! 2) คุณชายหมอ และ 3) ลกูคา้ขีแ้พ!้! ซึง่ตัง้ขึน้
ใน พ.ศ.2556 เพื่อน ามาวเิคราะห์การอ้างเหตุผลผิดในชวีติประจ าวนัของกลุ่มผู้ใช้
อนิเทอรเ์น็ตทีแ่สดงความคดิเหน็บนกระดานสนทนาดงักล่าว 

                                                           
1 ดราม่า (drama) ย่อมาจาก dangerous reply and maybe annoying หมายถึง 

การแสดงความคดิเหน็ทีรุ่นแรงและอาจก่อใหเ้กดิความน่าร าคาญ  



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

4. ข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิจยั 
 

เนื่องจากการวจิยันี้เป็นการวเิคราะหค์วามคดิเหน็บนกระดานสนทนาของ
เวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิดอทคอมตามหลกัเกณฑ์การอา้งเหตุผลผดิของตรรกศาสตร์
ทางตะวนัตกท าใหบ้างขอ้ความทีน่ ามาวเิคราะหม์กีารใชค้ าไม่สภุาพ และผูว้จิยัไม่สามารถ
ตดัออกได ้เนื่องจากอาจท าใหก้ารตีความความคดิเหน็ของกลุ่มผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตไม่
ตรงตามทีผู่แ้สดงความคดิเหน็ตอ้งการได ้

 
 
5. วิธีด าเนินการวิจยั 
 

การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (qualitative research) เป็นการวจิยั
เอกสาร (documentary research) โดยมวีธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 

 

1. เลอืกกระทูท้ีน่่าสนใจจากเวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิดอทคอม 
2. วเิคราะหเ์นื้อหาของกระทู ้เพื่อหาประเดน็สนบัสนุนและประเดน็คดัคา้น 
3. ท าเป็นตรรกบท (syllogism) เพื่อหาตรรกบทแบบย่อ (enthymeme) 

ส าหรบัประเดน็สนับสนุนและประเดน็คดัค้าน และเพื่อใช้เทยีบเคยีงกบัขอ้ความ
อา้งเหตุผลผดิทีผู่แ้สดงความคดิเหน็ไดแ้สดงความคดิเหน็ในกระทู้ ทัง้นี้เพราะความ
คดิเหน็บนกระดานสนทนามกัจะเป็นขอ้ความสัน้ๆ แบบตรรกบทแบบย่อ จงึต้องใช้
เหตุผลแบบตรรกบทเป็นหลกัเทยีบเคยีงในการวเิคราะห ์

4. ขอ้ความจากกระทูท้ีเ่ลอืกมาศกึษาต้องเป็นขอ้ความทีม่กีารอา้งเหตุผล
ผดิ (fallacy) เท่านัน้ และตอ้งเป็นขอ้ความทีแ่สดงความคดิเหน็ต่อกระทูโ้ดยตรง 

5. ความคดิเหน็ทีแ่สดงต่อผูแ้สดงความคดิเหน็ดว้ยกนัและไม่เกีย่วขอ้งกบั
กระทูโ้ดยตรงจะไม่น ามาพจิารณา 

6. ในการตคีวามจะพจิารณาว่าความคดิเหน็นัน้แสดงความคดิเหน็สนับสนุน
หรอืคดัคา้นต่อกระทู ้หากความคดิเหน็นัน้สนับสนุนกระทูก้จ็ะวเิคราะหต่์อว่า เป็นการ
อา้งเหตุผลผดิหรอืไม่ และหากเป็นการอา้งเหตุผลผดิ กจ็ะวเิคราะหต่์ออกีว่าเป็นการ
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อ้างเหตุผลผดิประเภทใด ซึ่งความคดิเหน็ที่คดัค้านกระทู้กจ็ะพจิารณาด้วยวิธีการ
เช่นเดยีวกนั 

 
 

6. การตรวจเอกสาร 
 
6.1 ความหมายของตรรกศาสตร ์
 

กรีต ิบุญเจอื (2547, น. 1) กล่าวว่า ตรรกศาสตรห์รอืตรรกวทิยา คอื วชิา
ว่าดว้ยกฎเกณฑก์ารใชเ้หตุผล ส่วนวทิยา ศกัยาภนิันท ์(2554, น. 1) กล่าวถงึความหมาย
ตามรปูศพัท ์“ตรรกศาสตร”์ ว่า มาจากค าในภาษาสนัสกฤต 2 ค า คอื “ตรฺก” หมายถงึ 
ตรกึตรอง และ “ศาสตฺร” หมายถงึ วชิา ฉะนัน้ “ตรรกศาสตร”์ จงึหมายถงึ วชิาทีว่่าดว้ย
การตรกึตรอง ส่วนในภาษาองักฤษ ตรรกศาสตรแ์ปลมาจากค าว่า “logic” ซึง่มาจาก
ค าคุณศพัท ์“logike” ในภาษากรกี ค านามของค านี้ในภาษากรกี คอื “ogos” ซึง่หมายถงึ 
ความคดิ (thought) และค าพดู (word)  

 
6.2 การอ้างเหตผุลแบบนิรนัยและอปุนัย 
 

ด ารงค ์วเิชยีรสงิห ์(2542, น. 11-14) กล่าวว่า การอา้งเหตุผลสามารถแบ่งเป็น 
2 ประเภทคอื  

 

1) การอา้งเหตุผลแบบนิรนัย (deductive argument) เป็นการน าความรูซ้ึง่
ยอมรบัว่าเป็นความจรงิทัว่ไปมาเป็นขอ้อ้าง ท าให้ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้อ้างกบั
ขอ้สรุปมลีกัษณะทีว่่าขอ้สรุปทีไ่ดเ้กดิจากขอ้อา้งโดยจ าเป็น (necessity) ท าใหข้อ้สรุป
ทีไ่ดไ้ม่ก่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ การอา้งเหตุผลแบบนี้จงึกล่าวว่า เป็นการรกัษาความจรงิ 
(truth-preserving) โดยการอา้งเหตุผลแบบนิรนัยมกัใชใ้นการค านวณเชงิคณิตศาสตร์
หรอืเรขาคณิต 
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2) การอ้างเหตุผลแบบอุปนัย (inductive argument) เป็นการน าความรู้ที่
เป็นความจรงิเฉพาะมาเป็นขอ้อา้ง ท าใหข้อ้สรุปไม่ไดเ้กดิจากขอ้อา้งโดยจ าเป็น แต่
เกดิโดยความน่าจะเป็น (probability) ซึง่ขอ้สรุปทีไ่ดม้ลีกัษณะเกนิกว่าเนื้อหาในขอ้อา้ง 
ซึง่ก่อใหเ้กดิความรูใ้หม่ ไดแ้ก่ วทิยาศาสตร ์สงัคมศาสตร์ หรอืความรูท้างปฏบิตัใิน
ชวีติประจ าวนั 

 

แมก้ารอา้งเหตุผลทัง้สองแบบนี้จะแตกต่างกนัทีห่ลกัฐานขอ้มลูทีน่ ามาอา้ง 
แต่มขีอ้เหมอืนกนัอยู่อย่างหนึ่ง คอื ขอ้สรุปของการอ้างเหตุผลทัง้สองแบบล้วนเกิด
จากการอนุมานเช่นเดยีวกนั 
 
6.3 ตรรกบท (syllogism)2 
 

ด ารงค ์วเิชยีรสงิห ์(2542, น. 36-37) กล่าวว่า ตรรกบทเป็นรปูแบบมาตรฐาน
ของการอา้งเหตุผล ประกอบดว้ยประโยคตรรก 3 ประโยค โดยม ี2 ประโยคเป็นขอ้อ้าง 
และ 1 ประโยคเป็นขอ้สรุป ซึง่ประโยคตรรกทัง้ 3 ประโยคประกอบดว้ยเทอม 3 เทอม 
และแต่ละเทอมจะปรากฏ 2 ครัง้  

 

เทอมแต่ละเทอมทีม่ชีื่อเรยีกต่างกนั ดงันี้ 
 

เทอมหลกั (major term) คอื เทอมแสดงของขอ้สรุป  
เทอมรอง (minor term) คอื เทอมประธานของขอ้สรุป  
เทอมกลาง (middle term) คอื เทอมทีป่รากฏ 2 ครัง้ในขอ้อา้งแต่ไม่ปรากฏ

ในขอ้สรุป โดยเทอมกลางจะท าหน้าทีเ่ชื่อมความสมัพนัธข์องอกี 2 เทอมในขอ้อา้งให้
มาสมัพนัธก์นัในขอ้สรุป  

 

ตวัอย่าง 
ระบอบประชาธปิไตยเป็นระบอบการปกครอง 
ระบอบการปกครองเป็นระบอบทีม่ขีอ้ดแีละขอ้เสยีในตวัเอง 

                                                           
2 ตรรกบท (syllogism) นัน้สามารถใช้ได้กบัทัง้ตรรกศาสตร์แบบนิรนัยและ

ตรรกศาสตรแ์บบอุปนยั 



วารสารมนุษยศาสตร์ปีที่ 24 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) 223 
 

ดงันัน้ ระบอบประชาธปิไตยเป็นระบอบทีม่ขีอ้ดแีละขอ้เสยีในตวัเอง 
 

จากตวัอย่าง เทอมหลกั คอื “ระบอบทีม่ขีอ้ดแีละขอ้เสยีในตวัเอง” เทอมรอง 
คอื “ระบอบประชาธปิไตย” และเทอมกลาง คอื “ระบอบการปกครอง” 

 

โดยขอ้อา้ง 2 ขอ้ของตรรกบทมชีื่อเรยีกต่างกนัดงันี้  
 

ขอ้อา้งหลกั (major premise) คอื ขอ้อา้งทีเ่ทอมหลกัปรากฏอยู่  
ขอ้อา้งรอง (minor premise) คอื ขอ้อา้งทีเ่ทอมรองปรากฏอยู่  
 

จากตวัอย่างขา้งต้น ขอ้อ้างหลกั คอื “ระบอบการปกครองเป็นระบอบที่มี
ขอ้ดแีละขอ้เสยีในตวัเอง” และขอ้อา้งรอง คอื “ระบอบประชาธปิไตยเป็นระบอบการ
ปกครอง”  

 

ขอ้ควรระวงั คอื ขอ้อ้างหลกัและขอ้อ้างรองไม่ได้ถูกก าหนดว่าขอ้อ้างใด
ต้องมาก่อนหรอืหลงัเสมอไปในแต่ละตรรกบท แต่จะถอืเอาเทอมหลกัและเทอมรอง
เป็นตวัก าหนด  
 
6.4 ตรรกบทแบบย่อ (enthymemes) 
 

จติรา ทบัแสง (2529, น. 94-106) กล่าวว่า ตรรกบทแบบย่อ (enthymeme) 
มาจากภาษากรกี en = ใน thymos = ใจ คอื ละไวใ้นใจนัน่เอง โดยการอา้งเหตุผลรปูแบบ
นี้มเีพยีง 2 ประโยคตรรกและละประโยคตรรกไว ้1 ประโยค แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท 
คือ การละข้ออ้างหลกั การละข้ออ้างรอง และการละข้อสรุป ซึ่งนิยมใช้สนทนาใน
ชวีติประจ าวนั  

 

ตวัอย่าง 
 

ตรรกบท: แม่ค้าที่ไม่ท าตามขอ้ตกลงที่ให้ไว้กบัลูกค้าเป็นผู้ละเมดิสญัญา
ทางการคา้ 

 แม่คา้คนนี้เป็นแม่คา้ทีไ่ม่ท าตามขอ้ตกลงทีใ่หไ้วก้บัลกูคา้ 
ดงันัน้ แม่คา้คนนี้เป็นผูล้ะเมดิสญัญาทางการคา้ 
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ตรรกบทแบบย่อ: “แม่ค้าคนน้ีเป็นผู้ละเมดิสญัญาทางการคา้ เพราะแม่คา้
คนนี้ไม่ท าตามขอ้ตกลงทีใ่หไ้วก้บัลกูคา้” 
 

โดยสามารถน าหลกัความสมเหตุสมผลของการอา้งเหตุผลแบบนิรนัย3 มา
พจิารณาไดว้่าตรรกบทนัน้สมเหตุสมผลหรอืไม่ 
 
6.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ณฐัรชัต ์สาเมาะ และคณะ (2557, น. 351-363) พบว่า เยาวชนใหค้วามหมาย
ต่อการรบัรูข้องการรงัแกในพื้นที่ไซเบอร์ (cyberbullying) ว่า การใชโ้ทรศพัท์มอืถือ
หรอือนิเทอร์เน็ตในการท าร้ายกนั ซึ่งมมีติิที่ส าคญัคอืต้องสร้างความเสยีหายและ
สรา้งความร าคาญต่อผูถู้กกระท า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเจตนาของผูก้ระท าและความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้กระท ากบัผูถู้กกระท า รูปแบบของการรงัแกทีร่บัรู้ประกอบด้วยการโจมตี
หรือใช้ถ้อยค าที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง (hate speech) ผ่านอินเทอร์เน็ตและ
โทรศพัท์มอืถือ การคุกคามทางเพศออนไลน์ การแอบอ้างชื่อหรือตวัตนของผู้อื่น
เพื่อใหร้า้ย รวมไปถงึสรา้งกลุ่มขึน้เพื่อโจมตบีุคคลอื่น สว่นสาเหตุนัน้ เยาวชนรบัรูว้่า
เกดิจากความเป็นนิรนามของพืน้ทีไ่ซเบอร ์ความง่ายและความสะดวกในการรงัแกกนั 
และเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากความรุนแรงในโลกแห่งความจริง ผลกระทบจากการ

                                                           
3 กีรติ บุญเจอื (2547, น. 359) กล่าวถึงหลกัความสมเหตุสมผลของการอ้าง

เหตุผลแบบนิรนยั 5 ขอ้ ซึง่เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป ดงัน้ี 
 1) ตอ้งม ี3 เทอมเท่านัน้ คอื เทอมหลกั เทอมกลาง และเทอมรอง โดยแต่ละ

เทอมจะตอ้งปรากฏ 2 ครัง้ 
 2) เทอมกลางจะตอ้งเป็นค ากระจายอยา่งน้อย 1 ครัง้  
 3) เทอมที่กระจายในข้อสรุปต้องกระจายในข้ออ้างด้วย กล่าวคอื เทอมที่มี

อยูใ่นขอ้สรปุจะมคีวามหมายกวา้งกว่าเทอมเดยีวกนันัน้ในขอ้อา้งไมไ่ด ้  
 4) ข้ออ้างทัง้สองเป็นประโยคตรรกรูปปฏิเสธทัง้คู่ไม่ได้  มิฉะนัน้ จะถือว่า

ขอ้สรปุทีไ่ดไ้มส่มเหตุสมผล 
 5) ถา้ขอ้อา้งหน่ึงเป็นประโยคตรรกรปูปฏเิสธ ขอ้สรปุตอ้งเป็นรปูปฏเิสธดว้ย  
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รงัแกในพื้นที่ไซเบอร์นัน้ส่งผลกระทบทัง้ในระดบับุคคลและระดบัปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคม ในแง่ของการจัดการปัญหาดงักล่าวพบว่า เยาวชนมีการรับรู้ว่าจะจัดการ
ปัญหาดว้ยตวัเองหรอือาจมกีารปรกึษาเพื่อนๆ บา้ง แต่จะไม่ปรกึษาผูป้กครอง และ
ประเดน็ที่ต้องตระหนักคือปัญหาเกี่ยวกบัการรงัแกในพื้นที่ไซเบอร์ถูกมองว่าเป็น
เรื่องปกตใินสายตาของเยาวชน 

 

ธนัยากร ตุดเกือ้ (2557) ไดศ้กึษาการพฒันาตวับ่งชีพ้ฤติกรรมการรงัแกใน
พืน้ทีไ่ซเบอรข์องเยาวชนในจงัหวดัสงขลา พบว่า ตวับ่งชีพ้ฤตกิรรมการรงัแกในพืน้ที่
ไซเบอรข์องเยาวชนในจงัหวดัสงขลาม ี5 องคป์ระกอบ คอื 1. การหมิน่ประมาทผูอ้ื่น 
2. การน าความลบัทีเ่ป็นขอ้มูลส่วนตวัหรอืขอ้มลูของผูอ้ื่นไปเปิดเผย ซึง่มนี ้าหนกั
องคป์ระกอบมากทีสุ่ด รองลงมาคอื 3. การแอบอา้งชื่อผูอ้ื่นในทางลบ 4. องคป์ระกอบ
ดา้นการนินทาหรอืด่าทอผูอ้ื่น และ 5. การลบหรอืบลอ็กผูอ้ื่นออกจากกลุ่ม 

 

นิพทัธ ผึง้ไผ่งาม (2557) ศกึษาการอา้งเหตุผลผดิในการโตแ้ยง้บนเวบ็บอร์ด 
พบว่า กลวธิทีีใ่ชก้นัมากในการแสดงความคดิเหน็ คอื การประชดประชนัและการใช้
เหตุผลตามความรูส้กึของตนเอง ซึง่เป็นกลวธิทีีเ่น้นอารมณ์ความรูส้กึสว่นตวั จงึสงัเกต
ไดว้่า การอา้งเหตุผลผดิน่าจะเกดิจากการโตแ้ยง้ทีใ่ชค้วามรูส้กึของตนเองเป็นสว่นใหญ่ 
ท าใหก้ารโตแ้ยง้นัน้กลายเป็นไม่สมเหตุสมผลในทีส่ดุ 

 

วมิลทพิย์ มุสกิพนัธ์ และคณะ (2552) ได้ส ารวจพฤติกรรมการรงัแกใน
พืน้ทีไ่ซเบอรข์องเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครแลว้ พบว่าเยาวชนไทยใน
ปัจจุบนัแทบทุกคนสามารถเขา้ถงึและใชง้านโทรศพัทม์อืถอืและอนิเทอรเ์น็ตได้อย่าง
กว้างขวางรวดเรว็ และมคีวามถี่ในการใช้งานมาก โดยผลการส ารวจชี้ว่า อุปกรณ์
เหล่านี้ถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการสรา้งความรุนแรงและขม่เหงรงัแกกนั และมแีนวโน้ม
ว่าพฤตกิรรมการข่มเหงรงัแกกนัหากยงัไม่มกีารแกไ้ขอาจจะกลายเป็นพฤติกรรมที่
เยาวชนเหน็เป็นเรื่องปกติ ซึ่งการข่มเหงรงัแกนัน้เป็นพฤติกรรมที่เขม้ขน้ในหมู่
นักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มี
แนวโน้มกระท าการรงัแกในพื้นที่ไซเบอร์มากกว่ากลุ่มอื่นมกัมาจากครอบครวัของ
บดิา/มารดาเลีย้งเดีย่ว บดิา/มารดามกีารศกึษาไม่สงูนกัและมอีาชพีรบัจา้งเป็นหลกั 
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Chokwichien (2006) ศกึษาการอา้งเหตุผลผดิของกลุ่มผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตซึง่
ศกึษาเฉพาะกรณีความคดิเหน็เชงิจรยิธรรมบนกระดานข่าว พบว่า 1. มากกว่าครึ่ง 
(51.39%) ของการอา้งเหตุผลผดิแสดงใหเ้หน็ถึงการขาดคุณสมบตัใินการใช้เหตุผล
ของผู้ใช้กระดานข่าว 2. การอ้างเหตุผลผดิประเภทการทวนค าถาม (38.46%) และ
การตอบนอกประเดน็ (25.64%) ถูกน ามาใชจ้ านวนมากชีใ้หเ้หน็ว่าผูใ้ชก้ระดานข่าว
ขาดความเขา้ใจในประเดน็ของค าถาม และ 3. การอา้งเหตุผลผดิประเภทการแย้งที่
ตวับุคคล พบมากเป็นอนัดบัที ่3 (14.87%) การอา้งเหตุผลผดิประเภทนี้เป็นที่นิยม
มากและพบไดแ้มแ้ต่ในกระดานขา่ว 

 

อมรทพิย ์อมราภบิาล (2559) พบว่า นิสติตกเป็นเหยื่อของการรงัแกใน
พื้นที่ไซเบอร์และมีพฤติกรรมการรงัแกผู้อื่นในพื้นที่ไซเบอร์ระดบัต ่าถึงปานกลาง 
รูปแบบของการตกเป็นเหยื่อและพฤติกรรมการรงัแกผู้อื่นมหีลากหลาย โดยขอ้มูล
ของเพศชายและเพศหญงิแตกต่างกนัเลก็น้อย ผลการวเิคราะหโ์มเดลความสมัพนัธ์
เชงิสาเหตุ พบว่า โมเดลที่สร้างขึน้มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ในระดบั
พอใช ้ปัจจยัการมพีฤตกิรรมรงัแกผูอ้ื่นส่งผลต่อการตกเป็นเหยื่อมากทีสุ่ด รองลงมา
คอื พฤตกิรรมเสีย่งทางออนไลน์เป็นผลทางออ้มผ่านทางพฤตกิรรมรงัแกผู้อื่น ส่วน
ปัจจยัทีไ่ม่ส่งผลคอื ภาวการณ์ขาดการปกป้อง และปัจจยัแรงจูงใจผูก้ระท า ในด้าน
ผลของการตกเป็นเหยื่อส่งผลทางสุขภาพจติเชงิลบ และต่อการปรกึษาบุคคลที่สาม
ส่งผลต่อสุขภาพจิตเชิงลบ ผลการเปรียบเทียบโมเดลของเพศชายและเพศหญิง
แตกต่างกนัเลก็น้อย 

 

สรุปแลว้ งานวจิยันี้แตกต่างจากงานวจิยัอื่นทีเ่กีย่วขอ้งคอื กลุ่มตวัอย่างที่
น ามาวเิคราะหใ์นงานวจิยันี้มาจากกระดานสนทนาของเวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิดอทคอม 
ซึง่เน้นเรื่องประเดน็ดราม่าและความเป็นนิรนามในการแสดงความคดิเหน็ ท าใหผู้แ้สดง
ความคดิเหน็มคีวามยบัยัง้ช่างใจในการแสดงความคิดเห็นน้อยลง ซึ่งอาจเป็นการ
แสดงความคิดเหน็ด้วยถ้อยค าที่ก่อให้เกิดความเกลยีดชงัและน าไปสู่การรงัแกใน
พืน้ทีไ่ซเบอรไ์ด ้แต่ขณะเดยีวกนักม็ผีูแ้สดงความคดิเหน็บางคนทีแ่สดงความคดิเหน็
อนัเป็นสาระ แสดงใหเ้หน็ถงึความขดัแยง้ระหว่างความคดิเหน็ทีใ่ชอ้ารมณ์และความ
คดิเหน็ทีใ่ชเ้หตุผลเพื่อปกป้องความคดิเหน็ทีต่นเหน็ดว้ย 
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7. ผลการวิจยั 
 

ผลจากการศึกษาการอ้างเหตุผลผิดของกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่แสดง
ความคดิเหน็บนกระดานสนทนาของเวบ็ไซต์ดราม่าแอดดคิดอทคอมตามวตัถุประสงค์
ทีต่ัง้ไวม้ดีงันี้ 
 
7.1 การอ้างเหตผุลผิดตามหลกัตรรกศาสตร ์
 

การอา้งเหตุผลผดิในทางตรรกศาสตรท์ีผ่ดิกฎนิรนยัและอุปนยัอย่างชดัเจน
เรยีกว่า การอา้งเหตุผลผดิแบบปกต ิ(formal fallacy) ส่วนการอา้งเหตุผลผดิในงานวจิยั
นี้เป็นการอา้งเหตุผลผดิแบบไม่ปกต ิ(informal fallacy) ซึง่เป็นการอา้งเหตุผลผดิใน
ชวีติประจ าวนั โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 

 

1) การอา้งเหตุผลผดิทางรูปแบบ คอื การอา้งเหตุผลทีไ่ม่ถูกต้องตามหลกั
ความสมเหตุสมผลของการอา้งเหตุผลแบบนิรนยั 

2) การอ้างเหตุผลผิดทางเน้ือหา คอื การอ้างเหตุผลซึ่งมคีวามบกพร่อง
ดา้นเนื้อหา ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีน่ ามาอา้งไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เพยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิขอ้สรุป
นัน้ๆ ได ้และขอ้อา้งกบัขอ้สรุปไม่สมัพนัธก์นั ท าใหข้อ้สรุปไม่มนี ้าหนกัน่าเชื่อถอื 

3) การอา้งเหตุผลผดิทางจติวทิยา คอื การอา้งเหตุผลซึง่น าสิง่ทีไ่ม่เป็นเหตุ
เป็นผลกบัขอ้สรุปมาเป็นขอ้อา้ง เพื่อสรา้งสถานการณ์ใหผู้ร้บัสารคลอ้ยตามดว้ยอทิธพิล
ของอารมณ์แทนเหตุผล  

 
7.2 การอ้างเหตผุลผิดจากกรณีศึกษา 
 
7.2.1 กรณีศกึษาที ่1 ลขิสทิธิเ์ป็นของนอกกาย!! 

มสีมาชกิพนัทปิ (pantip) คนหนึ่งตัง้กระทู้โดยแท็กห้องกล้องว่า เฟซบุ๊ก 
แฟนเพจคานิวอลไทยแลนด์ (facebookfanpagecanivalthailand) ได้น าผลงานของ
ผู้อื่นไปใช้โดยไม่ขออนุญาต และเมื่อสมาชกิพนัทปิคนอื่นตามไปดูกพ็บว่าจรงิและ
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กลอนทีแ่อดมนิ4 น าไปใชก้ไ็ม่ไดค้ดิเอง ท าใหเ้กดิกระแสเชงิลบต่อเพจนัน้ ซึง่แอดมนิ
ก็แสดงความคิดเห็นเชิงขอโทษที่พนัทิป โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้ไม่สามารถติดต่อ
เจา้ของผลงานเพื่อขออนุญาตก่อนน าไปใชไ้ด้และพร้อมจะลบภาพทีเ่จา้ของภาพไป
ยนืยนัความเป็นเจ้าของภาพในเพจ ท าให้กระแสเชงิลบเริม่ลดลง แต่ที่เพจแอดมนิ
แสดงความคดิเหน็ว่า การกระท าของตวัเองเป็นการแบ่งปันและเจา้ของผลงานเป็น
ผูแ้ลง้น ้าใจ โดยสมาชกิเพจสว่นใหญ่แสดงความคดิเหน็เชงิเหน็ดว้ยกบัแอดมนิ ท าให้
กระแสเชงิลบในพนัทปิปะทุขึน้อกี ยิง่แอดมนิลบความคดิเหน็ทีแ่สดงความไม่เหน็ด้วย
ในเพจและแสดงความคดิเหน็อย่างไม่รูส้กึผดิในพนัทปิ ท าใหก้ระทูต้น้เรื่องในเวบ็ไซต์
พนัทปิมกีารเรยีกรอ้งใหร้่วมกนัแจง้ลบเพจนัน้ 

 

ประเดน็ในกรณีศกึษาที ่1 สามารถเขยีนเป็นตรรกบทแบบย่อได ้ดงันี้ 
ตรรกบทสนบัสนุนแบบย่อ: “แอดมนิของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด ์

เป็นผูท้ีน่ าผลงานของผูอ้ื่นมาใชโ้ดยไม่ขออนุญาตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ ฉะนัน้ 
แอดมนิของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนดเ์ป็นผูท้ีท่ าการละเมดิลขิสทิธิ”์ 

 

ตรรกบทคดัคา้นแบบย่อ: “แอดมนิของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด์
ไม่เป็นผูท้ีน่ าผลงานของผูอ้ื่นมาใชโ้ดยไม่ขออนุญาตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิ ฉะนัน้ 
แอดมนิของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนดไ์ม่เป็นผูท้ีท่ าการละเมดิลขิสทิธิ”์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 แอดมนิ (admin) หมายถงึ ผูดู้แลเพจ ซึ่งแอดมนิในบรบิทน้ี หมายถงึ แอดมนิ 

ของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนด ์
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ตารางที ่1 
จ านวนความคดิเหน็และความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิต่อกรณีศกึษาที ่1 
 

ประเภทความคดิเหน็ จ านวนความคดิเหน็ทัง้หมด 
(รอ้ยละ5) 

จ านวนความคดิเหน็ทีเ่ป็น
การอา้งเหตุผลผดิ (รอ้ยละ) 

สนบัสนุน (ละเมดิลขิสทิธิ)์ 
คดัคา้น (ไมล่ะเมดิลขิสทิธิ)์ 
ไมแ่น่ใจ 

106 (65.84) 
2 (1.24) 

53 (32.92) 

92 (97.87) 
2 (2.13) 
0 (0.00) 

รวม 161 (100.00) 94 (100.00) 
 

จ านวนความคดิเหน็ต่อกรณีศกึษาที่ 1 มทีัง้หมด 161 ขอ้ความ แบ่งเป็น
ขอ้ความสนบัสนุนจ านวน 106 ขอ้ความ จดัเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นการอา้งเหตุผลผดิ 
92 ขอ้ความ ขอ้ความคดัคา้นจ านวน 2 ขอ้ความ จดัเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นการอ้าง
เหตุผลผดิ 2 ขอ้ความ และไม่แน่ใจว่าเป็นขอ้ความสนับสนุนหรือขอ้ความคัดค้าน
จ านวน 53 ขอ้ความ จดัเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นการอา้งเหตุผลผดิ 0 ขอ้ความ รวมมี
ความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิทัง้หมด 94 ขอ้ความ 
 
7.2.2 กรณีศกึษาที ่2 คุณชายหมอ 

หมอวศนิไดเ้ขยีนบทความลงบนเฟซบุก๊ของตนเองเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน
ว่า ละครเรื่อง “คุณชายพุฒภิทัร” มฉีากทางการแพทยท์ีผ่ดิพลาดและอธบิายว่าการ
ปฏบิตัทิีถู่กต้องตามหลกัการทางการแพทย์ควรท าเช่นไร จากนัน้ หมอวศนิกไ็ด้ไป
ท าการรกัษาคนไขว้กิฤตจนหวัใจกลบัมาเต้นตามปกติ แต่ความดนัยงัไม่ค่อยดนีัก 
หมอวศนิจงึตดัสนิใจตดิรถไปส่งคนไขเ้ขา้รบัการรกัษาโรงพยาบาลในตวัจงัหวดั แต่
หลงัจากหมอวศนิเดนิทางกลบัมาแลว้ คนไขไ้ดเ้สยีชวีติทีโ่รงพยาบาลนัน้ ท าใหญ้าติ
ของคนไขบ้อกว่าจะฟ้องรอ้งหมอวศนิเพราะเชื่อว่าวศนิใหก้ารรกัษาคนไขไ้ม่ถูกต้อง
ขณะที่เฟซบุ๊กของหมอวศินที่ตัง้สเตตัสเกี่ยวกบัละครเรื่องคุณชายพุฒภิทัรไว้กม็ี

                                                           
5 อัตราส่วนร้อยละที่ปรากฏในการวิจ ัยน้ีเป็นการค านวณอัตราส่วนร้อยละ

โดยประมาณทีท่ศนิยม 2 ต าแหน่ง 
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ความคดิเหน็มากมายที่ต่อว่าหมอวศนิว่าคุณชายหมอเป็นแค่ตวัละครสมมติ หมอ
วศนิไม่ควรเขยีนด่าคุณชายหมอ  

 

ประเดน็ในกรณีศกึษาที ่2 สามารถเขยีนเป็นตรรกบทแบบย่อได ้ดงันี้ 
 

ตรรกบทสนับสนุนแบบย่อ: “หมอวศนิเป็นผูท้ีท่ าสิง่ทีค่วรกระท าในการรบัชม
ละคร เพราะเป็นผูท้ีว่จิารณ์ละครอย่างสรา้งสรรค”์ 

 

ตรรกบทคดัคา้นแบบยอ่: “หมอวศนิไม่เป็นผูท้ีท่ าสิง่ทีค่วรกระท าในการรบัชม
ละคร เพราะเป็นผูท้ีว่จิารณ์ละครอย่างสรา้งสรรค”์ 

 

ตารางที ่2 
จ านวนความคดิเหน็และความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิต่อกรณีศกึษาที ่2 
 

ประเภทความคดิเหน็ จ านวนความคดิเหน็ทัง้หมด 
(รอ้ยละ) 

จ านวนความคดิเหน็ทีเ่ป็น 
การอา้งเหตุผลผดิ (รอ้ยละ) 

สนบัสนุน (ควรวจิารณ์ละคร) 
คดัคา้น (ไมค่วรวจิารณ์ละคร) 
ไมแ่น่ใจ 

9 (23.08) 
5 (12.82) 
25 (64.10) 

4 (44.44) 
5 (55.56) 
0 (0.00) 

รวม 39 (100.00) 9 (100.00) 
 

 จ านวนความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาที่ 2 มีทัง้หมด 39 ข้อความ แบ่งเป็น
ขอ้ความสนบัสนุนจ านวน 9 ขอ้ความ จดัเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นการอา้งเหตุผลผดิ 4 
ข้อความ ข้อความคดัค้านจ านวน 5 ข้อความ จดัเป็นความคิดเห็นที่เป็นการอ้าง
เหตุผลผดิ 5 ขอ้ความ และไม่แน่ใจว่าเป็นข้อความสนับสนุนหรือข้อความคดัค้าน
จ านวน 25 ขอ้ความ จดัเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นการอา้งเหตุผลผดิ 0 ขอ้ความ รวมมี
ความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิทัง้หมด 9 ขอ้ความ 
 
7.2.3 กรณีศกึษาที ่3 ลูกคา้ขีแ้พ!้! 

มสีมาชกิพนัทปิตัง้กระทู้โดยเผยแพร่บทความในนิตยสารที่เป็นจดหมาย
จากทางบา้นของแม่คา้ทีร่บัท าเคก้โฮมเมดทีเ่ขยีนถงึลูกคา้ทีม่อีาการภูมแิพอ้าหารว่า 
ถ้าแพอ้าหารหลายชนิดขนาดนี้ไม่น่าจะมชีวีติอยู่รอดมาไดแ้ละเล่าว่าไดท้ าขนมเค้ก
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โดยใส่ทุกสิง่ทุกอย่างทีลู่กค้าแพ้ลงไป ท าให้สมาชกิพนัทปิหลายคนไม่เหน็ด้วยกบั
การกระท าของแม่คา้ ต่อมาจ่าพชิติ ขจดัพาลชนไดแ้ชรก์ระทูน้ี้บนเฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
ดราม่าแอดดคิซึ่งมทีัง้ความคดิเหน็ที่สงสยัเรื่องภูมแิพ้อาหาร ความคดิเหน็ที่อธิบาย
ถงึอาการภูมแิพอ้าหาร และการท าเคก้โดยเลีย่งสว่นประกอบทีแ่พ ้รวมถงึความคดิเหน็
ที่ว่าหากมอีาการภูมแิพ้ส่วนผสมที่นิยมน ามาท าเคก้กไ็ม่ควรอยากรบัประทานเคก้ 
และมบีางความคดิเหน็ทีก่ล่าวว่าแม่คา้ควรท าตามรายการสัง่ซือ้ ท าใหเ้กดิการโตเ้ถยีง
กนัอย่างดุเดอืด  

 

ประเดน็ในกรณีศกึษาที ่3 สามารถเขยีนเป็นตรรกบทแบบย่อได ้ดงันี้ 
 

ตรรกบทสนับสนุนแบบย่อ: “แม่คา้ในดราม่านี้เป็นผูท้ีร่บัรายการสัง่ซือ้แลว้
ไม่ท าตามทีต่กลงไวก้บัลูกคา้ ฉะนัน้ แม่คา้ในดราม่านี้เป็นผูท้ีส่มควรถูกต าหนิเพยีง
ฝ่ายเดยีว” 

 

ตรรกบทคดัคา้นแบบย่อ: “แม่คา้ในดราม่านี้เป็นผูท้ีร่บัรายการสัง่ซือ้แลว้ไม่
ท าตามทีต่กลงไวก้บัลูกคา้ ฉะนัน้ แม่คา้ในดราม่านี้ไม่เป็นผูท้ีส่มควรถูกต าหนิเพยีง
ฝ่ายเดยีว” 

 

ตารางที ่3 
จ านวนความคดิเหน็และความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิต่อกรณีศกึษาที ่3 
 

ประเภทความคดิเหน็ จ านวนความคดิเหน็
ทัง้หมด (รอ้ยละ) 

จ านวนความคดิเหน็ทีเ่ป็น
การอา้งเหตุผลผดิ (รอ้ยละ) 

สนบัสนุน (ควรถูกต าหนิฝ่ายเดยีว) 
คดัคา้น (ไมค่วรถูกต าหนิฝ่ายเดยีว) 
ไมแ่น่ใจ 

56 (31.28) 
16 (8.94) 

107 (59.78) 

34 (72.34) 
13 (27.66) 
0 (0.00) 

รวม 179 (100.00) 47 (100.00) 
 

 จ านวนความคดิเหน็ต่อกรณีศกึษาที่ 3 มทีัง้หมด 179 ขอ้ความ แบ่งเป็น
ขอ้ความสนับสนุนจ านวน 56 ขอ้ความ จดัเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นการอา้งเหตุผลผดิ 
34 ขอ้ความ ขอ้ความคดัคา้นจ านวน 16 ขอ้ความ จดัเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นการอ้าง
เหตุผลผดิ 13 ขอ้ความ และไม่แน่ใจว่าเป็นขอ้ความสนับสนุนหรอืขอ้ความคดัคา้น
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จ านวน 107 ขอ้ความ จดัเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นการอา้งเหตุผลผดิ 0 ขอ้ความ รวมมี
ความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิทัง้หมด 47 ขอ้ความ 
 
7.2.4 สรุปจ านวนประเภทของการอา้งเหตุผลผดิทัง้ 3 กรณีศกึษา 

ความคดิเหน็ทีน่ ามาวเิคราะหท์ัง้ 3 กรณีศกึษา มจี านวนทัง้หมด 379 ขอ้ความ 
จดัเป็นความคดิเหน็ทีเ่ป็นการอา้งเหตุผลผดิโดยแบ่งตามประเภทได ้ดงันี้ 

 

ตารางที ่4 
สรุปจ านวนประเภทของการอา้งเหตุผลผดิทัง้ 3 กรณีศกึษา  
 

ประเภทของการอา้งเหตุผลผดิ กรณีศกึษา 
ที ่1 

กรณีศกึษา 
ที ่2 

กรณีศกึษา 
ที ่3 

รวม รอ้ยละ 

การอา้งเหตุผลผดิทางรปูแบบ 
- การใชภ้าษาก ากวม 
- การสรุปเกนิขอ้อา้ง 
- การสรุปนอกประเดน็ 

 
การอา้งเหตุผลผดิทางเน้ือหา 
- การเปรยีบเทยีบผดิแง ่
- การรบีสรุป 
- การอา้งพวก 
- การตัง้สมมตฐิานที่

พสิจูน์ไม่ได ้
- ไมใ่ช่ตวัแทนในการสรุป 
- การอา้งแบบ

ครอบจกัรวาล 
 
การอา้งเหตุผลผดิทางจติวทิยา 

- การใชค้ ายอ้มส ี
- การแยง้ทีต่วับุคคล 

15 
10 
3 
2 
 

65 
45 
3 
8 
4 
 
4 
1 
 
 

116 
62 
25 
 

1 
1 
0 
0 
 
4 
0 
0 
3 
0 
 
1 
0 
 
 
9 
4 
1 
 

5 
0 
2 
3 
 

29 
7 
17 
3 
2 
 
0 
0 
 
 

57 
31 
21 
 

21 
11 
5 
5 
 

98 
52 
20 
14 
6 
 
5 
1 
 
 

182 
97 
47 
 

6.98 
3.65 
1.66 
1.66 

 
32.56 
17.28 
6.65 
4.65 
1.99 

 
1.66 
0.33 

 
 

60.47 
32.23 
15.61 
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- การอา้งประเพณีหรอื
ศรทัธา 

- การอา้งอยา่งหวัรุนแรง 
- การอา้งจ านวน 
- การเยย้หยนัขู ่
- การอา้งอ านาจ 
- การขอความเหน็ใจ 
- การอา้งความเป็นพวก

เดยีวกนั 
- การอา้งต าราหรอื

ปรมาจารย ์
- การอา้งผูอ้ื่นเป็นตวัอยา่ง 

16 
 
4 
4 
2 
2 
0 
0 
 
1 
 
0 

0 
 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
 
0 
 
1 

0 
 
3 
0 
0 
0 
1 
1 
 
0 
 
0 

16 
 
9 
5 
2 
2 
1 
1 
 
1 
 
1 

5.32 
 

2.99 
1.66 
0.66 
0.66 
0.33 
0.33 
0.33 
0.33 

 
0.33 

รวม 196 14 91 301 100.00 
 

สรุปจ านวนประเภทของการอา้งเหตุผลผดิทัง้ 3 กรณีศกึษา มทีัง้หมด 301
ครัง้ แบ่งเป็น  

 

1. การอา้งเหตุผลผดิทางรูปแบบ 21 ครัง้ (6.98%) มปีระเภทการอา้งเหตุผล
ผดิทีถู่กน ามาใชม้ากทีส่ดุตามล าดบั คอื การใชภ้าษาก ากวม 11 ครัง้ (3.65%) การสรุป
เกนิขอ้อา้ง 5 ครัง้ (1.66%) และการสรุปนอกประเดน็ 5 ครัง้ (1.66%) 

 

2. การอา้งเหตุผลผดิทางเนื้อหา 98 ครัง้ (32.56%) มปีระเภทการอา้งเหตุผล
ผดิที่ถูกน ามาใช้มากที่สุดตามล าดบั คอื การเปรยีบเทยีบผดิแง่ 52 ครัง้ (17.28%) 
การรีบสรุป 20 ครัง้ (6.65%) การอ้างพวก 14 ครัง้ (4.65%) การตัง้สมมติฐานที่
พสิูจน์ไม่ได้ 6 ครัง้ (1.99%) ไม่ใช่ตวัแทนในการสรุป 5 ครัง้ (1.66%) และการอ้าง
แบบครอบจกัรวาล 1 ครัง้ (0.33%) 

 

3. การอ้างเหตุผลผดิทางจติวทิยา 182 ครัง้ (60.47%) มปีระเภทการอ้าง
เหตุผลผดิที่ถูกน ามาใช้มากที่สุดตามล าดบั คอื การใช้ค าย้อมส ี97 ครัง้ (32.23%) 
การแยง้ทีต่วับุคคล 47 ครัง้ (15.61%) การอา้งประเพณีหรอืศรทัธา 16 ครัง้ (5.32%) 
การอา้งอย่างหวัรุนแรง 9 ครัง้ (2.99%) การอา้งจ านวน 5 ครัง้ (1.66%) การเยย้หยนั
ขู ่2 ครัง้ (0.66%) การอา้งอ านาจ 2 ครัง้ (0.66%) การขอความเหน็ใจ 1 ครัง้ (0.33%) 



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

การอา้งความเป็นพวกเดยีวกนั 1 ครัง้ (0.33%) การอา้งต าราหรอืปรมาจารย ์1 ครัง้ 
(0.33%) และการอา้งผูอ้ื่นเป็นตวัอย่าง 1 ครัง้ (0.33%) 
 
 
8. สรปุผลการวิจยัและการวิจารณ์ 
 
 จากผลการวจิยัสามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 

 1. เมื่อพจิารณาจ านวนความคดิเหน็ทัง้หมดและจ านวนความคดิเหน็ที่เป็น
การอา้งเหตุผลผดิพบว่า กรณีศกึษาที ่1 มอีตัราสว่นการแสดงความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็น
การอา้งเหตุผลผดิมากทีสุ่ด ส่วนกรณีศกึษาที ่2 และกรณีศกึษาที ่3 มอีตัราส่วนการ
แสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นการอ้างเหตุผลผดิใกล้เคยีงกนั เนื่องจากในกรณีศกึษาที ่1 
จ่าพิชิตฯ ไม่ได้น าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายลิขสทิธิม์าประกอบการน าเสนอ 
แตกต่างจากกรณีศกึษาที่ 2 และกรณีศกึษาที่ 3 ซึ่งจ่าพชิติฯ ได้ให้ความรู้ทางการ
แพทยป์ระกอบการน าเสนอ 
 

กรณีศกึษาที่ 1 แม้ความคดิเหน็ส่วนใหญ่เหน็ด้วยว่า แอดมนิของเฟซบุ๊ก 
แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนดล์ะเมดิลขิสทิธิ ์ซึง่เป็นจรงิตามกฎหมาย6 แต่การแสดง
ความคดิเหน็ส่วนใหญ่ใช้อารมณ์เขา้มาเกี่ยวขอ้งท าให้กลายเป็นความคดิเหน็ที่ใช้
การอา้งเหตุผลผดิโดยความคดิเหน็เชงิคดัคา้นมเีพยีง 2 ความคดิเหน็ และเป็นการอา้ง
เหตุผลผดิทัง้หมด เพราะกล่าวอา้งถงึน ้าใจอย่างไม่ถูกตอ้ง  

 

กรณีศกึษาที่ 2 นัน้ ความคดิเหน็ส่วนใหญ่เป็นความคดิเหน็ที่ไม่แน่ใจว่า
เป็นขอ้ความสนบัสนุนหรอืคดัคา้น เพราะแสดงความคดิเหน็ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัประเดน็
ในการวจิารณ์ละครของวศนิ ส่วนความคดิเหน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัการวจิารณ์ละครของ

                                                           
6 การวจิยัน้ีวเิคราะหเ์ฉพาะความคดิเหน็ที่เกี่ยวกบัการน าผลงานอื่นมาใช้โดยไม่

ขออนุญาตเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิเท่านัน้ แต่ความจรงิแล้ว การน าผลงานของผูอ้ื่นมาใช้
โดยไม่ขออนุญาตจากเจ้าของลิขสทิธิเ์ป็นการละเมดิลิขสทิธิท์ ัง้หมด นอกจากที่ระบุไว้ใน
พระราชบญัญตัลิขิสทิธิห์มวด 1 ลขิสทิธิ ์สว่นที ่6 ขอ้ยกเวน้การละเมดิลขิสทิธิ ์
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วศนินัน้ มจี านวนความคดิเหน็ที่จดัเป็นขอ้ความสนับสนุนมากกว่าความคดิเห็นที่
จดัเป็นขอ้ความคดัคา้น โดยความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นขอ้ความคดัคา้นนัน้เป็นความคดิเหน็
ทีใ่ชก้ารอา้งเหตุผลผดิทัง้หมด เกดิจากการอา้งว่าคนไทยทัง้หมดหรอืผูห้ญิงทัง้หมด
รบัชมละครโดยไม่จ าเป็นต้องน าเสนอตามหลกัขอ้เทจ็จรงิ และยกตวัอย่างภาพยนตร์
ต่างประเทศบางเรื่องว่าไม่จ าเป็นตอ้งน าเสนอโดยใสใ่จขอ้เทจ็จรงิ 

 

กรณีศกึษาที ่3 มจี านวนความคดิเหน็ที่ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อความสนับสนุน
หรอืขอ้ความคดัคา้นมากทีสุ่ด เพราะแสดงความคดิเหน็ในประเดน็อื่นทีไ่ม่ใช่เรื่อง
การกระท าของแม่คา้ในกรณีศกึษานี้ สว่นความคดิเหน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าของ
แม่คา้ในกรณีศกึษา มจี านวนความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นขอ้ความสนับสนุนมากกว่าความ
คดิเหน็ที่จดัเป็นขอ้ความคดัค้าน โดยความคดิเหน็ที่จดัเป็นขอ้ความคดัค้านนัน้ 
ส่วนใหญ่แสดงความคดิเห็นว่าต าหนิทัง้การกระท าของแม่ค้าและลูกค้าที่มอีาการ
ภูมแิพอ้าหาร โดยต าหนิแม่คา้ทีไ่ม่ท าตามรายการสัง่ซือ้ และต าหนิลกูคา้ว่าหากรูต้วั
ว่ามอีาการภูมแิพ้อาหารที่เป็นวตัถุดบิที่นิยมน ามาท าเค้กกไ็ม่ควรรบัประทานเค้ก
หรือถ้าต้องการรบัประทานเค้กก็ควรซื้อวตัถุดิบมาท าเค้กเอง และมีความคดิเหน็
คดัคา้นส่วนน้อยทีต่ าหนิลูกคา้ว่า จงใจก่อกวนแม่คา้หรอืพฤตกิรรมของลูกคา้ท าให้
แม่คา้เขา้ใจว่าลูกคา้ตอ้งการก่อกวน ซึง่มบีางความคดิเหน็ทีเ่ป็นขอ้ความคดัคา้นแต่
ไม่ไดจ้ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิแตกต่างจากกรณีศกึษาที ่1 และกรณีศกึษาที ่2 ซึง่มี
การน าเสนอขอ้มูลของทัง้สองฝ่ายทีม่คีวามคดิเหน็ขดัแยง้กนั ในขณะที่กรณีศกึษาที ่
3 มเีพยีงขอ้ความจากแม่คา้เพยีงฝ่ายเดยีว ท าใหไ้ม่ทราบถงึพฤตกิรรมของลูกค้าที่
แม่คา้กล่าวถงึจงึสามารถเกดิขอ้สงสยัในการกระท าของลูกคา้ไดว้่าอาจจงใจก่อกวน
แม่คา้ โดยความคดิเหน็ทีเ่ป็นขอ้ความคดัค้านแต่ไม่ไดจ้ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดินัน้
คอืความคดิเหน็ที่ไม่ได้ตคีวามว่าลูกค้าเจตนาก่อกวนแม่คา้ แต่แนะน าว่าลูกคา้ทีม่ี
อาการภูมแิพอ้าหารควรสัง่อาหารอย่างละเอยีดเพื่อไม่ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ 

 

 2. เมื่อพจิารณาประเภทของการอา้งเหตุผลผดิทีป่รากฏในงานวจิยั พบว่า 
อนัดบัการใชก้ารอา้งเหตุผลผดิทัง้สามประเภทสอดคลอ้งกนั กล่าวคอื การอา้งเหตุผลผดิ
ทางจติวทิยาถูกน ามาใชเ้ป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมาคอืการอ้างเหตุผลผดิทางเนื้อหา 
และล าดบัสุดทา้ยคอืการอา้งเหตุผลผดิทางรปูแบบ โดยจากการศกึษากรณีศกึษาทัง้ 
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3 กรณีศกึษา พบว่า การอา้งเหตุผลผดิทีถู่กน ามาใชม้ากทีสุ่ด 3 อนัดบัแรก คอืการ
ใชค้ ายอ้มส ี97 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 32.23 ของความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผล
ผดิทัง้ 3 กรณีศกึษา การเปรยีบเทยีบผดิแง่ 52 ครัง้คดิเป็นรอ้ยละ 17.28 ของความ
คดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิทัง้ 3 กรณีศกึษา และการแยง้ทีต่วับุคคล 47 ครัง้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 15.61 ของความคดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิทัง้ 3 กรณีศกึษา 
แสดงใหเ้หน็ว่าการแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นเรื่องราวดราม่านัน้ ผูแ้สดงความคดิเหน็
มกัใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผล ซึง่ผลการศกึษานี้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนิพทัธ 
ผึง้ไผ่งาม (2557) ซึง่ศกึษาการอา้งเหตุผลผดิในการโตแ้ยง้บนเวบ็บอรด์  
 

การใช้ค าย้อมสถีูกน ามาใชม้ากทีสุ่ดในทัง้ 3 กรณีศกึษาและการแย้งทีต่วั
บุคคลถูกน ามาใชใ้นกรณีศกึษาที ่1 มากเป็นอนัดบัสามถูกน ามาใช ้1 ครัง้ในกรณีศกึษา
ที ่2 และถูกน ามาใชม้ากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองในกรณีศกึษาที ่3 นัน้ ล าดบัของการอา้ง
เหตุผลผดิทัง้สองอนัดบัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Kanchana Chokwichien (2006) 
ซึง่ศกึษาการอา้งเหตุผลผดิของกลุ่มผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตซึง่ศกึษาเฉพาะกรณีความคดิเหน็
เชงิจรยิธรรมบนกระดานขา่ว โดยแตกต่างเพยีงผลการวจิยัดงักล่าวมกีารอา้งเหตุผล
ผดิประเภทการทวนค าถามหรอืการอา้งเหตุผลผดิประเภททวนค าถามเป็นอนัดบัที ่2 
เท่านัน้ 

 

ตวัอย่างเช่น 
 

 
 

ภาพที ่1. ความคดิเหน็ที ่17 จากกรณีศกึษาที ่1 (ดราม่าแอดดคิดอทคอม, 2556) 
 

จะเหน็ไดว้่า ผูแ้สดงความคดิเหน็ที ่17 ใชก้ารอา้งเหตุผลผดิแบบการใช้
ค ายอ้มสโีดยกล่าวว่า แอดมนิของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนดล์ะเมดิลขิสทิธิ ์
เพราะเป็นโจร 
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ภาพที ่2. ความคดิเหน็ที ่16 จากกรณีศกึษาที ่2 (ดราม่าแอดดคิดอทคอม, 2556) 
 

 จะเหน็ไดว้่า ผูแ้สดงความคดิเหน็ที ่16 ใชก้ารอา้งเหตุผลผดิแบบการใช้
ค าย้อมสีโดยกล่าวว่าหมอวศินไม่ใช่ผู้ที่สมควรกระท าในการรับชมละคร เพราะเป็น
เดก็อมมอื และใชก้ารอา้งเหตุผลผดิแบบการแยง้ทีบุ่คคล เพราะหมอวศนิเสีย้มมัว่ซัว่ 
คดิเองเออเอง 

 

 
 

ภาพที ่3. ความคดิเหน็ที ่57 จากกรณีศกึษาที ่3 (ดราม่าแอดดคิดอทคอม, 2556) 
 

 จะเหน็ไดว้่า ผูแ้สดงความคดิเหน็ที ่57 ใชก้ารอา้งเหตุผลผดิแบบการใช้
ค ายอ้มสโีดยกล่าวว่าแม่คา้ในดราม่านี้สมควรถูกต าหนิฝ่ายเดยีวเพราะแม่คา้โง่เขลา
และเป็นสตัวเ์ลือ้ยคลาน 

 

ส่วนการอ้างเหตุผลผิดแบบการเปรยีบเทยีบผิดแง่ที่ถูกน ามาใช้มากเป็น
อนัดบัสองในกรณีศกึษาที่ 1 นัน้ ไม่ถูกน ามาใช้ในกรณีศกึษาที่ 2 และถูกน ามาใช้
มากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองของการอา้งเหตุผลผดิทางเนื้อหาในกรณีศกึษาที ่3 ซึง่หาก
เทยีบอตัราส่วนในการใชก้ารอา้งเหตุผลผดิแลว้ จะเหน็ไดว้่า การเปรยีบเทยีบผดิแง่
นัน้ แมจ้ะถูกน ามาใชเ้ป็นอนัดบัที ่2 แต่กเ็ป็นเพราะการใชก้ารอา้งเหตุผลผดิประเภท
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นี้เป็นจ านวนมากเป็นอนัดบัสองในกรณีศกึษาที ่1 ซึง่มจี านวนการอา้งเหตุผลผดิมาก
ทีส่ดุนัน่เอง 

 

ตวัอย่างเช่น 
 

 
 

ภาพที ่4. ความคดิเหน็ที ่17 จากกรณีศกึษาที ่1 (ดราม่าแอดดคิดอทคอม, 2556) 
 

 จะเหน็ไดว้่า ผูแ้สดงความคดิเหน็ที ่17 ใชก้ารอา้งเหตุผลผดิแบบเปรยีบเทยีบ
ผดิแง่ โดยกล่าวว่าแอดมนิของเฟซบุ๊ก แฟนเพจ คานิวอล ไทยแลนดล์ะเมดิลขิสทิธิ ์
เพราะเป็นโจร แต่ในแง่กฎหมายการละเมดิลขิสทิธิก์บัการปลน้ทรพัย ์(โจร) มรีายละเอยีด
และบทก าหนดโทษทีต่่างกนั 
 

 
 

ภาพที ่5. ความคดิเหน็ที ่11 จากกรณีศกึษาที ่3 (ดราม่าแอดดคิดอทคอม, 2556) 
 

 จะเหน็ไดว้่า ผูแ้สดงความคดิเหน็ที ่11 ใชก้ารอา้งเหตุผลผดิแบบเปรยีบเทยีบ
ผดิแง่โดยกล่าวว่าแม่คา้ในดราม่านี้สมควรถูกต าหนิฝ่ายเดยีวเพราะกรณีอาหารเจนัน้
เป็นขอ้ตกลงกนัระหว่างผู้ขายอาหารเจและผู้รบัประทานอาหารเจซึ่งงดเว้นจากการ
ใชเ้นื้อสตัวป์รุงอาหาร ในขณะที่กรณีศกึษานี้ แม่คา้ไดใ้ส่วตัถุดบิทีลู่กคา้ระบุว่าหา้ม
ใสล่งไปในอาหารทีล่กูคา้สัง่ท า 
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9. อภิปรายผลการวิจยั 
 

จากผลการศกึษางานวจิยันี้ พบว่า แมม้กีารใชค้ ายอ้มสเีพื่อสรา้งภาพลกัษณ์
เชงิบวก แต่ค ายอ้มสสีว่นใหญ่ทีป่รากฏเป็นการใชค้ ายอ้มสซีึง่สรา้งภาพลกัษณ์ในเชงิ
ลบ ซึง่สง่ผลกระทบเชงิลบต่อผูท้ีถู่กตัง้สมญานามเช่นเดยีวกบัการแยง้ทีต่วับุคคล  

 

เมื่อพจิารณาการแสดงความคดิเหน็ในเวบ็ไซตด์ราม่าแอดดคิดอทคอมแลว้ 
พบว่า มกีารใช้ค าย้อมสทีีส่ร้างภาพลกัษณ์ในเชงิลบและการแย้งที่ตวับุคคลซึ่งอาจ
เขา้ข่ายถ้อยค าทีก่่อใหเ้กดิความเกลยีดชงัซึง่ถอืเป็นการรงัแกในพืน้ทีไ่ซเบอรไ์ด ้ดงั
ผลการศกึษาของณัฐรชัต์ สาเมาะ และคณะ (2557, น. 351-363) ซึ่งศกึษาการรบัรู้
ของเยาวชนต่อการรงัแกในพืน้ทีไ่ซเบอร ์ธนัยากร ตุดเกือ้ (2557) ซึง่ศกึษาการพฒันา
ตวับ่งชีพ้ฤตกิรรมการรงัแกในพืน้ที่ไซเบอรข์องเยาวชนในจงัหวดัสงขลา วมิลทพิย์ 
มุสกิพนัธ ์และคณะ (2552) ซึง่ส ารวจพฤตกิรรมการรงัแกในพืน้ทีไ่ซเบอรข์องเยาวชน
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และอมรทพิย์ อมราภิบาล (2559) ซึ่งศกึษาเหยื่อการ
รงัแกในพืน้ทีไ่ซเบอรใ์นกลุ่มเยาวชน: ปัจจยัเสีย่งผลกระทบต่อสุขภาพจติและการ
ปรกึษาบุคคลทีส่าม ดงันัน้จงึควรช่วยกนัรณรงคถ์งึผลเสยีอนัเกดิจากการกลัน่แกลง้
กนัทางอนิเทอร์เน็ต โดยเริม่จากตนเองก่อนคือ คดิก่อนแสดงความคิดเหน็ว่าเมื่อ
แสดงความคดิเหน็แลว้จะเป็นการท ารา้ยใครหรอืไม่ 

 

ส่วนการแสดงความคดิเหน็จากกรณีศกึษาทัง้ 3 กรณีศกึษา พบว่า มผีูแ้สดง
ความคดิเหน็จ านวนมากทีไ่ม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งในการถกเถยีง 
และรีบแสดงความคิดเห็น โดยข้อมูลที่น ามาอ้างนัน้ก็ไม่แน่ว่าจะมีถูกต้องและ
ครบถ้วนหรือไม่ ท าให้เกิดการอ้างเหตุผลผิด ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการศึกษา
ขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีก่ าลงัถกเถยีงก่อนแสดงความคดิเหน็ และการใหข้อ้มลู
ทีเ่ป็นความรูเ้กีย่วกบัประเดน็ของเรื่องทีก่ าลงัถกเถยีงแก่ผูท้ีร่่วมแสดงความคดิเหน็  
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10. ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 
 1. จากผลการวจิยัพบว่า การอา้งเหตุผลผดิทางจติวทิยาถูกน ามาใชม้ากทีส่ดุ
ในการแสดงความคดิบนกระดานสนทนาของเวบ็ไซตด์ราม่าแอดดคิดอทคอมอาจดว้ย
แอดมนิเลอืกน าเรื่องราวทีถ่กเถยีงกนัจนเกดิเป็นดราม่ามาน าเสนอ ดงันัน้ หากมกีาร
วจิยัครัง้ต่อไปจงึควรพจิารณากลุ่มตวัอย่างจากความคดิเหน็บนกระดานสนทนาของ
เวบ็ไซต์อื่นทีไ่ม่ไดเ้น้นการน าเสนอกระทูด้ว้ยเรื่องราวดราม่า เพื่อวเิคราะห์ว่ามคีวาม
คดิเหน็ทีจ่ดัเป็นการอา้งเหตุผลผดิหรอืไม่ และถ้ามคีวามคดิเหน็นัน้จดัเป็นการอ้าง
เหตุผลผดิแบบใด 
 

 2. เนื่องดว้ยการวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัความคดิเหน็บนกระดานสนทนา ท า
ให้มหีลายความคดิเหน็ที่ผู้แสดงความคดิเหน็ตอบโต้กนัเองจนเบี่ยงเบนประเดน็ที่
ก าลงัถกเถยีง หากต้องการวจิยัเกีย่วกบัการอ้างเหตุผลผดิครัง้ต่อไป ควรเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างทีไ่ม่ใช่กระดานสนทนาทางอนิเตอรเ์น็ต เช่น แบบส ารวจความคดิเหน็ เพื่อ
พจิารณาว่า หากไม่มกีารตอบโตก้นั การแสดงความคดิเหน็เหล่านัน้จะมกีารเบีย่งเบน
ประเดน็หรอืไม่ และมกีารอา้งเหตุผลผดิหรอืไม่ 
 

 3. จากผลการวจิยัพบว่า การอ้างเหตุผลผิดแบบการใช้ค าย้อมสมีกีารใช้
มากที่สุดเป็นอนัดบัหนึ่ง และเป็นการแสดงความคดิเหน็ทีท่ าใหผู้้ทีถู่กกล่าวถงึมี
ภาพลกัษณ์ในเชงิลบซึง่อาจถอืเป็นการรงัแกในพืน้ทีไ่ซเบอรไ์ด ้หากมกีารวจิยัครัง้
ต่อไปจงึควรมุ่งประเดน็ไปทีก่ารวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการรงัแกในพืน้ทีไ่ซเบอรบ์น
กระดานสนทนาต่างๆ  
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บทคดัย่อ 

 
 บทความนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวบทประวตัิศาสตร์ว่าด้วยก าเนิด
ประชาธปิไตยในสงัคมไทยทีเ่ชื่อว่ามาจากการพระราชทานโดยกษตัรยิจ์นกลายเป็น
ความทรงจ าของสงัคมไทยทีว่่า “อ านาจอธปิไตยแต่เดมิเป็นของกษตัรยิ ์กษตัรยิใ์ห้
อ านาจอธปิไตยแก่ประชาชน เพราะฉะนัน้ กษตัรยิเ์ป็นนักประชาธปิไตย” โดยใชว้ธิี
วทิยาของการวจิยัแบบวเิคราะหก์ารอา้งเหตุผลทางปรชัญา ตรวจสอบว่าการอา้งเหตุผล
ดงักล่าวเป็นการอา้งเหตุผลทีด่หีรอืไม่ ผลการศกึษาพบว่า ตวับทดงักล่าวเป็นการอ้าง
เหตุผลทีไ่ม่ด ีทัง้นี้เพราะขอ้อา้งทีห่นึ่งทีว่่า “อ านาจอธปิไตยแต่เดมิเป็นของกษตัรยิ”์ 
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และขอ้อา้งทีส่อง “กษตัรยิใ์หอ้ านาจอธปิไตยแก่ประชาชน” ไม่สามารถพสิจูน์ว่าจรงิ 
การศกึษาพบว่าขอ้อา้งใดๆ ของนักคดิส านักจารตีประเพณีทีว่่า พระมหากษตัรยิไ์ทย
ทรงขึน้ครองราชย์โดยได้อ านาจจากประชาชนหรอืขอ้อ้างที่ว่าได้รบัราชสมบตัิ
สืบสนัตติวงศ์ก็ไม่อาจยืนยนัได้ว่าจริงด้วยหลกัฐานหรือในทางหลกัการ ทัง้ข้ออ้าง
เหล่านี้เองกลบัจะชีว้่า กษตัรยิไ์ม่ใช่เจา้ของอ านาจอธปิไตยแต่เดมิ จงึมขีอ้สรุปของ
การวจิยัทีว่่า เป็นการอา้งเหตุผลทีไ่ม่ด ีเพราะขอ้อา้งทีใ่ชข้ดัแยง้กนัเอง 
 

ค าส าคญั: ตรรกวทิยา; ประวตัศิาสตร;์ ประชาธปิไตย 
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of Thai Democracy 
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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. บทน า 
 

ประชาธปิไตยในความหมายว่าประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจสงูสดุ เป็นระบบ
การเมอืงที่ถูกขดัขวางด้วยระบอบอื่นๆ อยู่เป็นระยะๆ และไม่เป็นทีต่้อนรบันักจาก
ชนชัน้ปกครองไทยนับตัง้แต่สมยัสมบูรณาญาสทิธริาชย ์บางเหตุผลบอกว่าไม่เหมาะ
กบัสงัคมไทยๆ อย่างเรา บางเหตุผลบอกว่าคนไทยยงัไม่พรอ้มเพราะขาดการศกึษา
ทีถู่กตอ้ง โดยไม่ไดม้กีารใหค้ าตอบว่าการศกึษาทีถู่กตอ้งเป็นอย่างไรและเมื่อไรถงึจะ
เรยีกว่าพร้อม (ประจกัษ์ ก้องกรีติ, 2558ข, น. 5-28) ทว่าปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ใน
หมู่นักคดิชนชัน้น าจากระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชย์ที่ต้องปรบัตวักบัระบอบใหม่
โดยคณะราษฎรทีเ่กดิขึน้เมื่อ 24 มถุินายน พ.ศ.2475 มคีวามน่าสนใจไปอกีทางหนึ่ง 
กล่าวคอืมทีศันะต่อประชาธปิไตยที่ไม่ได้เป็นการต่อต้านประชาธปิไตยดงัแต่ก่อน 
ทว่าได้ปรบัตวัต้อนรบัเพื่อสร้างความหมายแก่ประชาธปิไตยเขา้กบัระบอบกษตัรยิ์
อนัมแีต่เดมิ คอื มกีารพยายามสรา้งความหมายหนึ่งขึน้ว่า กษตัรยิใ์นสงัคมไทยเป็น
นักประชาธปิไตย ดว้ยเหตุนี้ระบอบการเมอืงประชาธปิไตยทีไ่ม่ไดร้บัการต้อนรบัใน
ระยะก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จงึเริม่ได้รบัการต้อนรบัเป็นอย่างดี
จากชนชัน้น าเก่า โดยวธิกีารสรา้งค าอธบิายสร้างความหมายแก่ระบอบใหม่ทีเ่รยีก
โดยรวมว่าระบอบรฐัธรรมนูญหรอืประชาธปิไตยนัน้ว่ามทีีม่าหรอืก าเนิดอย่างไร  

 

ค าอธบิายของนครนิทร ์เมฆไตรรตัน์ (2546) แสดงว่า กระแสความคดิหนึ่ง
เป็นแนวคดิของฝ่ายทีเ่รยีกว่า “จารตีประเพณี”1 ดงัทีอ่ธบิายว่า ประชาธปิไตยไม่ใช่
สิง่ใหม่ แต่เป็นของเดมิที่มอียู่แล้วในสงัคมไทย การกระท าของคณะราษฎรจึงเป็น
เพยีงการ “ปฏวิตั”ิ คอืการหมุนยอ้นกลบัไปสู่รูปแบบการปกครองแบบประชาธปิไตย
ทีเ่คยมอียู่แลว้ในสงัคมไทย โดยอา้งว่าการทีใ่นอดตีกษตัรยิไ์ดร้บัเลอืกจากขนุนางชัน้
ผูใ้หญ่มคีวามหมายเท่ากบัมรีะบอบการเมอืงแบบประชาธปิไตยแลว้ สิง่ทีเ่กดิขึน้จาก

                                                           
1 กลุ่มนักคิดสายราชวงศ์และขุนนางที่ได้ร ับอิทธิพลความคิดตะวันตก เช่น 

ม.จ.วรรณไวทยากร วรวรรณ, ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช และมคีวามคดิเหน็ทางการเมอืงต่อระบอบ
ประชาธปิไตยว่า เป็นระบอบที่สงัคมไทยมมีานานแล้ว ฉะนัน้การปฏิวตั ิพ.ศ.2475 จงึไม่ใช่
เรื่องใหม ่แต่คอืการยอ้นกลบัไปสูร่ะบอบทีส่งัคมไทยเคยมใีนอดตีจงึเรยีกว่าการ “ปฏวิตั”ิ 
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คณะราษฎรจงึไม่ใช่สิง่ใหม่แต่อย่างใด อกีกระแสหนึ่งเป็นของฝ่ายทีเ่รยีกว่า “นักคดิ
ตะวนัตก”2 ทีอ่ธบิายว่า ประชาธปิไตยเป็นสิง่ใหม่ทีส่งัคมไทยยงัไม่เคยมมีาก่อน การ
กระท าของพวกเขาจงึเป็น “การอภวิฒัน์” สรา้งสิง่ใหม่ในสงัคมไทยทีไ่ม่เคยมมีาก่อน 
(นครนิทร ์เมฆไตรรตัน์, 2546, น. 80-120) 

 

งานวจิยัทีไ่ดม้ผีูศ้กึษาไวก้่อนหน้านี้ชีใ้หเ้หน็ความเปลีย่นแปลงและการกอ่ตวั
ของการสร้างความหมายกษัตรยิน์ักประชาธปิไตย โดยมงีานส าคญัดงันี้ งานศกึษา
ของสมศกัดิ ์เจียมธีรสกุล (2544) ในบทความ “พระราชหตัถเลขาสละราชย์ ร.7: 
ชวีประวตัขิองเอกสารฉบบัหนึ่ง” ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า เอกสารดงักล่าวมจีุดเริม่ต้นและถูก
ตคีวามผดิจากบรบิทเดมิ จากการเป็นเอกสารต่อรองเพิม่อ านาจระหว่างพระองคก์บั
คณะราษฎร จากสาเหตุความขดัแยง้เรื่องการเพิม่พระราชอ านาจของพระองคใ์นกรณี
แต่งตัง้สภาผูแ้ทนบางส่วนและการมอี านาจคดัคา้นกฎหมายทีไ่ม่เหน็ชอบ ทว่ากลบั
เขยีนและถูกอ่านนอกบรบิททีม่นัเกดิ จนกลายเป็นเอกสารทีม่บีทบาทและแสดงออกว่า 
พระองค์ต่อสูเ้พื่อประชาธปิไตยจากการตคีวามโดยคนกลุ่มต่างๆ ในเหตุการณ์ทาง
การเมอืงทีอ่ยู่นอกบรบิทของการเกดิเอกสารดงักล่าว จนน าไปสูก่ารสรา้งความหมาย
ของการเป็นกษตัรยิน์กัประชาธปิไตยในเวลาต่อมา 

 

นครนิทร์ เมฆไตรรตัน์ (2550) ศกึษา “กรณี ร.7 ทรงสละราชสมบตัิ: การ
ตีความและการสานต่อความหมายทางการเมือง” ศกึษากรณีผู้คนในสงัคมจัดการ
ความจรงิในกรณีรชักาลที ่7 สละราชสมบตั ิซึง่เหตุการณ์นี้เองเป็นทีม่าของเอกสาร
และขอ้ความวาทกรรมกษตัรยิน์ิยมประชาธปิไตยโดยชีใ้หเ้หน็วา่ มกีารจดัการความจรงิ
เปลีย่นไปตามยุคสมยั กล่าวคอืในช่วง 20 ปีแรกเน้นปัญหาทีเ่ป็นขอ้ขดัแยง้ระหว่าง 
รชักาลที ่7 กบัคณะราษฎรเป็นส าคญั ขณะที่เนื้อหาว่าด้วยเรื่องพระมหากษตัรยิ์
นักประชาธปิไตยมแีพร่หลายน้อยมาก ซึง่ผดิกบัพฒันาการในระยะหลงัจากนัน้ที่ได้

                                                           
2 กลุ่มนกัคดิทีส่นใจวชิากฎหมายและเศรษฐศาสตรก์ารเมอืง เช่น ปรดี ีพนมยงค ์

ทีต่อ้งการเปลี่ยนแปลงสงัคมไทยใหม้คีวามเจรญิอย่างเป็นสากลแบบตะวนัตก ทีเ่น้นเสรภีาพ 
สมภาพและภราดรภาพ โดยมคีวามเหน็ทางการเมอืงว่า ก่อน พ.ศ.2475 ลกัษณะการเมอืง
การปกครองไทยไม่มสีิ่งใดที่เรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตย การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ.2475 จงึเป็นการน าสิง่ใหม่ๆ  มาสูส่งัคมไทย จงึเรยีกวา่เป็นการ “อภวิฒัน์” 
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เปลีย่นประเดน็มาเน้นย ้าว่าพระองคท์รงเป็นพระมหากษตัรยิน์กัประชาธปิไตยที่แทจ้รงิ 
ในขณะทีค่ณะราษฎรเป็นฝ่ายตอ้งการผกูขาดอ านาจและท าการปกครองโดยไม่ฟังเสยีง
อนัแทจ้รงิของประชาชน 

 

ประจกัษ์ กอ้งกรีติ (2558ก) ในบทความ “24 มถุินา ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม” 
ศกึษาความเป็นมาของ “วาทกรรมกษตัรยิน์ิยมประชาธปิไตย” โดยชีใ้หเ้หน็ว่า วาทกรรม
ดงักล่าวเริม่ต้นจากเอกสารสละราชสมบตัขิองรชักาลที ่7 ที่เป็นเอกสารต่อรองเพิม่
อ านาจระหว่างพระองค์กบัคณะราษฎร ทว่ากลบัเขยีนและถูกอ่านนอกบรบิทที่มนั
เกิดจนกลายเป็นว่าเป็นเอกสารที่มีบทบาทและแสดงออกว่ารชักาลที่ 7 ต่อสู้เพื่อ
ประชาธปิไตย ซึง่มผีลอย่างส าคญัต่อความคดิของนิสตินักศกึษาในขบวนการเหตุการณ์ 
14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ขอ้ความดงักล่าวปรากฏบนหน้าปกจุลสารเรยีกรอ้งรฐัธรรมนูญ
ว่า “ขา้พเจ้ามคีวามเต็มใจทีจ่ะสละอ านาจอนัเป็นของข้าพเจ้าแต่เดมิให้แก่ราษฎร
โดยทัว่ไป แต่ขา้พเจ้าไม่ยนิยอมยกอ านาจทัง้หลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใด
โดยเฉพาะ เพือ่ใชอ้ านาจนัน้โดยสทิธขิาดและโดยไม่ฟังเสยีงอนัแทจ้รงิของราษฎร” 
ซึง่นับว่าเป็นตวับทต้นทางว่าดว้ยเรื่องก าเนิดประชาธปิไตยในสงัคมไทยก าเนิดจาก
การพระราชทานรฐัธรรมนูญ ทีง่านชิน้อื่นๆ น าไปผลติซ ้าและขยายความตามแต่ละ
บรบิทรวมทัง้เป็นตวับทต้นทางในการร่วมสรา้ง “วาทกรรมกษตัรยิน์ิยมประชาธปิไตย” 
เพื่อต่อต้านเผดจ็การทหารและคณะราษฎรอย่างส าคญัในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2516 

 

ประเด็นในการศึกษาของบทความนี้ไม่ใช่การชี้ให้เห็นพฒันาการความ
เปลี่ยนแปลงที่มผีู้ศึกษามาก่อนแล้ว แต่พยายามชี้ให้เหน็จุดเปราะบางในการอ้าง
เหตุผลของฝ่ายจารตีประเพณีทีพ่ยายามสรา้งความหมายใหแ้ก่ก าเนิดประชาธปิไตย
ในสงัคมไทย เพื่อสรา้งกรอบความคดิเรื่องกษตัรยิน์กัประชาธปิไตย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การสร้างความหมายแก่ก าเนิดประชาธิปไตยในสังคมไทยว่าก าเนิดจากการ
พระราชทานโดยกษตัรยิว์่ามกีารอา้งเหตุผลอย่างไร ขอ้อา้งเป็นจรงิหรอืไม่ แลว้ขอ้อา้ง
ขดัแยง้กบัขอ้สรุปหรอืไม่  
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2. วิเคราะห์ประวติัศาสตรว่์าด้วยก าเนิดประชาธิปไตยในสงัคมไทย 
 
ความคดิความเชื่อที่ว่าจะมกีารพระราชทานรฐัธรรมนูญในความหมายว่า

เป็นรฐัธรรมนูญในระบอบประชาธปิไตยนัน้เป็นการคดิเกีย่วกบัรฐัธรรมนูญโดยไม่ได้
ดูเนื้อหาสาระภายในของรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมายทีอ่า้งว่าเป็นกฎหมายรฐัธรรมนูญ
แต่อย่างใด เพราะในระยะเริ่มต้นในช่วง พ.ศ.2475 นัน้ยงัไม่มีการค้นพบเอกสาร
การเมอืงที่คดิเชื่อว่าจะเป็น “ร่างรฐัธรรมนูญ” ความเชื่อที่อ้างกนัมาในเรื่องนี้น ามา
จากหนังสอื “เจ้าชวีติ” ของพระองค์เจ้าจุลจกัรพงษ์ (2558) ที่ว่า “ฉันไดค้ดิรายการ
ละเอยีดของพธิ ี(รฐัธรรมนูญ) นี้มาหลายปี เพราะรู้ดวี่าจะต้องเกดิขึ้นในรชักาลของ
ฉัน ฉันร่างค าประกาศไว้ในใจฉันเป็นเวลานานมาแลว้” กระทัง่ภายหลงั 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2516 เบนจามนิ เอ. แบต็สนั (Benjamin A. Batson) นักวชิาการทีศ่กึษาการเมอืง
รชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าฯ ได้ค้นพบเอกสารดงักล่าวในหอจดหมาย
เหตุแห่งชาต ิในชื่อ “ร่างเคา้โครงการเปลีย่นรูปการปกครอง” (An Outline of Change 
in the Form of the Government) (ประจกัษ์ กอ้งกรีต,ิ 2558ก, น. 30) และการอา้งเรื่อง
กฎหมายรฐัธรรมนูญนัน้มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งดูเน้ือหาสาระ การก าหนดบทบาทและ
ค านิยามเรื่องอ านาจว่าเป็นอย่างไร และกฎหมายทีเ่ป็นรฐัธรรมนูญในระบอบประชาธปิไตย
นัน้ต้องก าหนดบทบาทและค านิยามเบือ้งตน้ทีว่่า อ านาจสงูสดุเป็นของราษฎร การอา้ง 
ความเชื่อดงักล่าวเป็นต้นทางส าคญัทีส่รา้งค าอธบิายและภาพทางการเมอืงทีว่่า หาก
คณะราษฎรไม่ท าการปฏวิตัแิย่งชงิอ านาจไปจากการเตรยีมการพระราชทานรฐัธรรมนูญ 
หรือประชาธิปไตยไปจากกษัตริย์ บ้านเมืองก็คงไม่วุ่นวาย และการเปลี่ยนผ่านสู่
ประชาธปิไตยในสงัคมไทยกค็งราบรื่น กล่าวอย่างกระชบัคอื มคีวามคดิความเชื่อ
ทีว่่าประชาธปิไตยทีเ่กดิจากการพระราชทานนัน้จะราบรื่น ส่วนประชาธปิไตยทีเ่กดิ
จากคณะราษฎรนัน้ก่อความขดัแย้งวุ่นวาย เพราะเป็นเพยีงการแย่งชงิอ านาจของ
กลุ่มการเมอืงนกัเรยีนนอกกลุ่มหนึ่งจากการเตรยีมการพระราชทานประชาธปิไตยแก่
ราษฎรโดยกษตัรยิ ์

 

ทว่าจุดอ่อนของค าอธบิายแนวทางดงักล่าวอยู่ทีว่่า สิง่ทีอ่า้งว่าจะเป็นกฎหมาย 
รฐัธรรมนูญมเีนื้อหาสาระอย่างไร จากการศกึษาของนักวชิาการจะเหน็ไดว้่า เอกสาร
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ดงักล่าวไม่ใช่กฎหมายในระบอบประชาธปิไตยแต่อย่างใด เพราะก าหนดบทบาทและ
ค านิยามเรื่องอ านาจสงูสุดเป็นของกษตัรยิ ์(ณฐัพล ใจจรงิ, 2556, น. 59) ซึง่ตรงขา้ม
กบัการก าหนดนิยามว่า อ านาจสงูสุดเป็นของราษฎรทัง้หลาย จะเหน็ไดว้่าการก าหนด
นิยามแบบแรกทีว่่า อ านาจสงูสุดเป็นของกษตัรยิเ์ป็นค านิยามตามระบอบสมบรูณาญา 
สทิธริาชย ์ผดิกบัระบอบประชาธปิไตยทีว่่า อ านาจสงูสุดเป็นของราษฎร จุดอ่อนใน
ประเด็นที่สองคือ แนวคิดที่ว่าคณะราษฎรแย่งชงิอ านาจไปจากการเตรียมการ
พระราชทานไปเป็นของพวกตนนัน้ ผดิกบัหลกัฐานทีว่่า คณะราษฎรยดึอ านาจได้
ในวนัที ่24-26 มถุินายน พ.ศ.2475 และไดป้ระกาศใชร้ฐัธรรมนูญในวนัที ่27 มถุินายน 
พ.ศ.2475 ซึง่ขอ้ความส าคญัในกฎหมายกค็อืว่า ก าหนดนิยามและประกาศให ้“อ านาจ 
สงูสดุของประเทศนัน้เป็นของราษฎรทัง้หลาย” (มาตรา 1 ธรรมนูญการปกครองแผ่นดนิ
สยามชัว่คราว พ.ศ.2475) ซึง่เป็นการก าหนดนิยามตามระบอบประชาธปิไตยทีอ่ านาจ
สงูสุดเป็นของราษฎรทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อนในสงัคมไทย (ปิยบุตร แสงกนกกุล, 2559, 
น. 33) จุดอ่อนในประเดน็ที่สามคอื ความเชื่อทีว่่าความขดัแยง้วุ่นวายทางการเมือง
เกดิจากคณะราษฎรแย่งชงิอ านาจนัน้มจีุดอ่อนทีว่่า กฎหมายทีเ่ชื่อว่าจะมกีารพระราชทาน
ไม่ใช่กฎหมายในระบอบประชาธปิไตย ความขดัแยง้วุ่นวายจงึไม่ใช่การแย่งชงิอ านาจ
ไปจากการเตรยีมการพระราชทาน เพราะไม่ปรากฏว่ามอียู่จรงิ แต่ความขดัแยง้วุ่นวาย
เป็นผลอกีดา้นของการแย่งชงิ คอื เป็นเพราะการพยายามชงิอ านาจกลบัของเครอืข่าย
ระบอบเก่าที่สูญเสยีอ านาจเพื่อถวายคืนอ านาจต่างหาก กรณีที่รู้จกักนัดคีอื กรณี
กบฏบวรเดชที่กลุ่มบุคคลมีเป้าหมายเพื่อถวายคืนอ านาจแก่กษัตริย์อย่างชดัเจน 
(หลวงโหญรอนราญ, 2492, น. 61-62) หรือกล่าวได้ว่า เป็นความขดัแย้งของฝ่าย
คณะราษฎรกบัฝ่ายต่อตา้นการปฏวิตั ิ24 มถุินายน พ.ศ.2475 (ณฐัพล ใจจรงิ, 2556, 
น. 3-63) 

 

ดงัทีก่ล่าวเบือ้งต้นว่าเมื่อมเีหตุการณ์เปลีย่นแปลงการปกครองเกดิขึน้แลว้ 
ได้มกีารพยายามสร้างความหมายให้แก่ประชาธิปไตยในสงัคมไทยของฝ่ายจารีต
ประเพณี โดยมีประเด็นร่วมกนัคือ ต้องการสร้างความหมายว่า “กษัตริย์เป็นนัก
ประชาธปิไตย” นี่คอืประเดน็ร่วมกนัของฝ่ายจารตีประเพณี แต่ประเดน็ร่วมกนัน้ีมี
ความแตกต่างในการใชข้อ้อา้งทีต่่างกนั กล่าวคอื ระยะเริม่ต้น พ.ศ.2475 การพยายาม
สร้างความหมายว่ากษัตริย์เป็นนักประชาธิปไตยมิใช่การยืนยันโดยการอ้างว่า
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ประชาธปิไตยก าเนิดจากการพระราชทานโดยกษตัรยิ ์แต่เป็นการยนืยนัโดยการอา้ง
ทีว่่า ประชาธปิไตยไม่ใช่สิง่ใหม่ เพราะกษตัรยิใ์นสงัคมไทยมคีวามเป็นประชาธปิไตย
อยู่แลว้ กล่าวคอื กษตัรยิไ์ด้รบัอ านาจหรอืขึน้ครองราชยจ์ากการเลอืกตัง้โดยราษฎร
อยู่แลว้ โดยอา้งว่า “อเนกนิกรสโมสรสมมต” คอืหลกัการดงักล่าว (ม.จ.วรรณไวทยากร 
วรวรรณ, 2475 อา้งใน ณฐัพล ใจจรงิ, 2556, น. 79) การทีใ่นระยะเริม่ต้นระบอบใหม่
ไม่ไดอ้า้งว่าเกดิจากการพระราชทานโดยกษตัรยิก์อ็าจเพราะคณะราษฎรมอี านาจน าอยู่
ในช่วงดงักล่าวกเ็ป็นได ้และเหตุการณ์กเ็พิง่ผ่านไปอย่างชดัเจนว่าคณะราษฎรท าการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จงึไม่ใช่การพระราชทาน แต่หนัไปอ้างว่าประชาธปิไตย
ไม่ใช่ของใหม่ โดยกษัตรยิ์ในสงัคมไทยมคีวามเป็นประชาธปิไตยอยู่แล้วเพราะมา
จากการเลอืกตัง้แทน แต่กเ็ริม่มกีารเปลีย่นค าอธบิายว่าเกดิจากการพระราชทานเมื่อ
มกีารร่างรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ 10 ธนัวาคม พ.ศ.2475 (ธ ารงศกัดิ ์เพชรเลศิอนันต์, 
2548, น. 89-113) ในขณะที่การสร้างความหมายเรื่องกษัตริย์นักประชาธิปไตยที่
ส าคญัอกีทางหนึ่งกค็อื การสรา้งความหมายจากขอ้อา้งทีว่่า ประชาธปิไตยเกดิจาก
การพระราชทานโดยกษัตรยิ์ เพราะอ านาจแต่เดมิเป็นของกษัตรยิ์ และกษัตรยิ์ให้
อ านาจแก่ประชาชน กษตัรยิจ์งึเป็นนกัประชาธปิไตย ซึง่จะปรากฏเด่นชดัหลงัเหตุการณ์ 
สละราชสมบตัิของรชักาลที่ 7 เป็นต้นมา เพราะเน้ือความในเอกสารสละราชสมบตัิ
ดงักล่าวเป็นเอกสารต้นทางทีส่ าคญัทีถู่กใชเ้ป็นแหล่งอา้งองิตคีวามของนักคดิ นิสติ 
นกัศกึษา และนกัวชิาการ ในการตคีวามและสรา้งความหมายแกง่านของตน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งหลังการปล่อยนักโทษในคดีกบฏบวรเดชและก่อนเหตุการณ์เรียกร้อง
ประชาธิปไตยต่อสู้กบัเผด็จการทหาร 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 (ประจกัษ์ ก้องกีรติ, 
2556, น. 415-444) แต่อย่างไรกต็าม การกล่าวอา้งว่าประชาธปิไตยก าเนิดจากการ
พระราชทานเพื่อสรา้งกรอบความคดิเรื่องกษตัรยิน์ักประชาธปิไตยนัน้จะน่าเชื่อถอืก็
ต่อเมื่อแน่ใจไดว้่าอ านาจแต่เดมิเป็นของกษตัรยิจ์รงิ ดงันัน้การวเิคราะหข์อ้อา้งเรื่อง
ทีม่าของอ านาจเพื่อยนืยนัว่าอ านาจแต่เดมิเป็นของกษตัรยิต์ามแนวทางของประวตัศิาสตร ์
ฝ่ายจารตีประเพณีในประเดน็ดงักล่าวจงึเป็นภารกจิของงานนี้ 
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3. วิเคราะห์การอ้างเหตุผลกรณีการสร้างความหมายเร่ืองก าเนิด
ประชาธิปไตยไทย 

 
การสร้างความหมายแก่ประชาธิปไตยในสงัคมไทยว่ากษัตริย์เป็นนัก

ประชาธิปไตยจากแง่มุมนี้ไม่ใช่การอ้างว่าประชาธปิไตยเป็นสิง่เดิมที่มอียู่แล้วใน
สงัคมไทยอย่างที่เคยอ้างหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครองใหม่ๆ แต่คอืการอ้างว่า
เกดิจากการพระราชทานอ านาจแก่สงัคมไทย การพระราชทานนี้มตีน้ทางการตคีวาม
มากกว่าหนึ่งทาง เช่น ตคีวามตวัเหตุการณ์พธิรีฐัธรรมนูญทีล่งพระปรมาภไิธย ว่ามี
นัยยะส าคญัคอื พระราชทานสทิธเิสรภีาพตามรฐัธรรมนูญแก่ตวัแทนของประชาชน 
เป็นต้น แต่ต้นทางที่ส าคญัอกีทางหนึ่งเป็นผลมาจาการอ้างองิและตีความขอ้ความ
จากตวับทเอกสารสละราชสมบตัขิองรชักาลที ่7 ทีก่ล่าวมา โดยเฉพาะในกลุ่มนักคดิ
นิสตินักศกึษายุค 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ทีร่ือ้ฟ้ืนวาทกรรมกษตัรยิน์ักประชาธปิไตย
จากงานเขยีนของนักคดินักเขยีนนักการเมอืงฝ่ายจารตีประเพณีทีไ่ดร้บัการปล่อยตวั
จากคดีกบฏบวรเดชเป็นส าคญั ซึ่งปรากฏอย่างส าคญัในเอกสารใบปลิวของกลุ่ม
เรยีกรอ้งรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2516 (ประจกัษ์ กอ้งกรีต,ิ 2556, น. 415-444) ความว่า 

 

พีน้่องประชาชนทีร่กั 
นับแต่เปลีย่นแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ.2475 พระบาทสมเดจ็
พระปกเกลา้เจา้อยู่หวั ไดท้รงมพีระราชปณิธานอย่างแน่ชดัว่า 
“ขา้พเจา้มคีวามเตม็ใจทีจ่ะสละราชอ านาจอนัเป็นของขา้พเจา้อยู่
แต่เดมิให้แก่ราษฎรโดยทัว่ไป แต่ขา้พเจ้าไม่ยนิยอมยกอ านาจ
ทัง้หลายของขา้พเจา้ใหแ้ก่ผูใ้ด คณะใด โดยเฉพาะเพื่อใชอ้ านาจ
นัน้โดยสทิธิข์าด และโดยไม่ฟังเสยีงอนัแทจ้รงิของราษฎร” 
แต่ตลอด 41 ปีที่ผ่านมา อ านาจหาได้เคยตกถึงมอืประชาชนไม่ 
คนไทยยังไม่ได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ และ
ผลประโยชน์ของตนอย่างแท้จริง การละเมิดสทิธิ เสรีภาพและ
ผลประโยชน์ของประชาชนยงัปรากฏขึ้นทัว่ๆ ไป อนัท าความ
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ยุ่งยากเดือดร้อน อดอยากแร้นแค้นให้เกิดแก่พี่น้องชาวไทย
นานปัการ 
 

 ขอ้ความงานเขยีนของคนกลุ่มนี้บรรจุความหมายสองขอ้ความส าคญัเอาไว ้
คอื สรุปว่ากษตัรยิเ์ป็นนักประชาธปิไตยจากการอา้งว่าไดท้รงพระราชทานสละอ านาจ
ใหแ้ก่ประชาชน จากประโยค “สละราชอ านาจอนัเป็นของขา้พเจา้อยูแ่ต่เดมิใหแ้ก่ราษฎร
โดยทัว่ไป”  และการสละอ านาจใหป้ระชาชนนัน้ กบ็รรจุขอ้ความทีร่บัไวก้่อนว่า อ านาจ
แต่เดมิเป็นของกษตัรยิ ์ดงัว่า “อ านาจอนัเป็นของขา้พเจา้อยู่แต่เดมิ” จุดวเิคราะห์ก็
คือว่า การสละอ านาจให้ประชาชนจะน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อสามารถยนืยนัได้ว่า  การ
กล่าวอ้างว่า อ านาจแต่เดมิเป็นของกษัตรยิ์นัน้เป็นจรงิ และอะไรคอืขอ้อ้างที่ถูกใช้
เพื่อสนบัสนุนในประเดน็นี้ 
 
 
4. ข้ออ้าง: ข้าพเจ้าได้รบัราชสมบติัสืบสนัตติวงศ ์

 
ขอ้อ้างนี้เป็นขอ้อ้างของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยู่หวั ซึ่งปรากฏ

อยู่ในตวับทเอกสารสละราชสมบตัดิว้ย ขอ้อา้งดงักล่าวคอื “...ขา้พเจา้ไดร้บัราชสมบตัิ
สบืสนัตตวิงศ.์..” แมต้วับทจะแสดงว่าได้อ านาจจากแหล่งอื่น และไม่ไดม้อี านาจบน
สทิธใินตวัเอง แต่ความน่าเชื่อถือของขอ้อ้างนี้กย็งัแขง็แกร่งในแง่มุมทีว่่า “กษัตรยิ์
สบืเนื่องกบักษัตรยิ์” กล่าวคอื กษัตรยิ์องค์ปัจจุบนัได้สทิธอิ านาจจากกษัตริย์องค์
ก่อนหน้า ซึง่กย็งัคงเป็นอ านาจของกษตัรยิเ์ช่นเดมิซึง่มรีะนาบทีส่บืเนื่องกนั หรอืที่
เรยีกว่า “การสบืสนัตติวงศ์” แต่กระนัน้กต็าม การสบืสนัตติวงศ์ตอบได้เพยีงแต่ว่า
อ านาจสบืกนัมาอย่างไร แต่ไม่ไดต้อบว่าทีม่าของอ านาจมาจากไหน และต้องประสบ
ปัญหาทีว่่าอ านาจทีส่บืกนัมานัน้กลบัมตีน้ทางในการอธบิายจากรชักาลที่ 4 ผูอ้ธบิาย
การเป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระองค์ว่ามาจากหลกัการ “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” 
ความว่า 

 

ที่ได้เปนพระเจ้าแผ่นดนิทัง้นี้ ครัน้จะว่าไปว่าได้เปนด้วยอ านาจ
เทวดาก็จะเปนอันลบหลู่บุญคุณของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่าน
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พรอ้มใจกนัอุปถมัภ์ค ้าชูใหเ้ปนเจา้แผ่นดนินัน้ไป ดว้ยว่าความที่
ได้เปนเจ้าแผ่นดนิเพราะท่านผู้หลกัผู้ใหญ่ค ้าชูอุดหนุนนัน้ รู้อยู่
แก่ตา เห็นอยู่แก่ตาของคนเปนอนัมากตรงๆ ไม่อ้างว่าอ านาจ
เทวดาแลว้ (พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั อา้งใน อรรถจกัร ์
สตัยานุรกัษ์, 2555, น. 38)  
 

ความหมายคอื รชักาลที่ 4 ทรงเหน็ว่า ที่พระองค์ได้เป็นกษัตรยิ์นัน้เป็น
เพราะขุนนางผูใ้หญ่ต่างหากทีท่ าใหพ้ระองคไ์ดข้ึน้เป็นพระเจา้แผ่นดนิ ซึง่ก็หมายความ
ว่า ขุนนางผู้ใหญ่เป็นชุมชนทางการเมอืงนัน่เอง นัน่คือพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลง
ค าอธบิายเดมิและเปลี่ยนแปลงใหม่ จากเดมิที่เชื่อว่า “พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
พระโพธสิตัวซ์ึง่ก าลงัสัง่สมบุญบารม ีทรงปฏเิสธคตเิทวสทิธิ”์ ซึง่จะท าใหพ้ระองคม์ี
อ านาจในตวัเอง มาเป็น “พระเจา้แผ่นดนิกท็รงเป็นมนุษย”์ และ “ท่านผูห้ลกัผูใ้หญ่ทีท่่าน
พรอ้มใจกนัอุปถมัภค์ ้าชใูหเ้ปนเจา้แผ่นดนิ” (อรรถจกัร ์สตัยานุรกัษ์, 2555, น. 38-40) 

 
5. ข้ออ้าง: กษัตริย์ขึ้นครองราชย์จากหลกัการ “อเนกนิกรสโมสร

สมมติ” 
 
ตามลทัธินิยมของไทยนัน้ พระเจ้าแผ่นดินเสวยราชสมบตัิโดย
ประชาชนเลอืกตัง้ ดงัมคีวามปรากฏในพระบรมนามาภไิธยของ
พระเจา้แผ่นดนิ... ในพระบรมนามาภิไธยของพระพุทธเจา้หลวง
ยังมีความชดัอยู่ว่าอเนกชนนิกรสโมสรสมมต ซึ่งแปลว่า โดย
ประชาชนเลอืกตัง้... (ม.จ.วรรณไวทยากร วรวรรณ, 2475 อา้งใน 
ณฐัพล ใจจรงิ, 2556, น. 79)  
 

ข้ออ้างดงักล่าวนี้เป็นข้ออ้างของนักประวตัิศาสตร์และปัญญาชนนักคิด
นักเขยีนส านักจารตีประเพณี ที่อ้างว่า “ที่มาของอ านาจ” คอื พระมหากษัตรยิ์ไทย
ทรงขึน้ครองราชยโ์ดย “ความเหน็ชอบของชุมชนการเมอืง” หลกัการดงักล่าวเรยีกว่า 
หลกัการ “อเนกนิกรสโมสรสมมต”ิ เพื่อสรา้งความหมายว่าประชาธปิไตยไม่ใช่สิง่ใหม่ 
แต่มอียู่แลว้ในสงัคมไทยแต่เดมิ การอา้งดงักล่าวนัน้คลา้ยคลงึกบัการอา้งของ พระยา



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

ศรีวิสารวาจา นักกฎหมายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ได้พยายามอธิบาย
อ านาจของกษัตริย์ว่ามีที่มาจากประชาชน โดยอ้างคติเรื่อง “อเนกชนนิกรสโมสร
สมมต”ิ ความว่า 

 

อนัว่าอ านาจอธปิไตยมาจากปวงชนชาวสยามนัน้ แปลว่า
พระมหากษตัรยิเ์สดจ็ขึน้เถลงิถวลัยร์าชสมบตัดิว้ยประชาชนอญัเชญิ
เสดจ็ขึน้ ทัง้นี้เป็นการตรงกบัหลกัการในโบราณประเพณีของเรา 
แต่เดมิมาพระนามของพระเจา้แผ่นดนิของเรามคีวามตอนหนึ่งว่า 
อเนกนิกรสโมสรสมมต และพิธีราชาพิเศกก็มีพราหมณ์และ
ข้าราชการผู้ใหญ่ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ซึ่งแสดงชัดว่า 
ประเพณีของเราไม่ถอืว่าพระมหากษตัรยิเ์สดจ็ขึน้เถลงิถวลัยร์าช
สมบตัเินื่องมาจากพระราชอ านาจของพระองคเ์อง ในบางประเทศ 
เช่น ประเทศองักฤษ ในสมยัพระเจา้แผ่นดนิวงศส์ตวิารต เป็นต้น 
ถือว่าพระเจ้าแผ่นดนิจุติลงมาเกดิจากสวรรค์ จงึน าเอาพระราช
อ านาจที่ได้รบัจากสวรรค์มาปกครองแผ่นดนิ ประเทศเราตัง้แต่
โบราณมาไม่ถอืหลกัการเช่นนัน้ (พระยาศรวีสิารวาจา, 2475, น. 1-2) 
 

ในการเริม่วเิคราะหข์อ้อา้งนี้ คอืการตัง้ค าถามทีว่่า สถานการณ์หรอืเหตุการณ์
ใดทีท่ าใหค้วามหมายของประโยคดงักล่าวเป็นจรงิ ซึง่ในประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทย
กย็งัขาดหลกัฐานชิน้ดงักล่าวสนับสนุนในตอนนี้ (อาจมหีลกัฐานสนับสนุนในภายภาค
หน้ากเ็ป็นได ้แต่ตอนนี้ยงัไม่มหีรอืยงัไม่พบ) เพราะยงัไม่มกีระบวนการเลอืกตัง้ใดๆ 
ในความหมายที่ประชาชนเลือกตัง้เลยก่อน พ.ศ.2475 ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองโดยคณะราษฎรเป็นอย่างน้อย แต่ถ้าหากมหีลกัฐานสนับสนุน กเ็กดิค าถาม
ทีต่้องวเิคราะหต่์อไปว่า ชุมชนทางการเมอืงทีเ่รยีกว่า “อเนกนิกรสโมสรสมมต”ิ เท่ากบั
ชุมชนการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยหรอืไม่ ซึง่กเ็หน็ไดช้ดัเจนว่าเป็นชุมชนการเมอืง
ในความหมายแค่เจา้นายและขุนนางชนชัน้น าเท่านัน้มไิดร้วมถงึประชาชนโดยทัว่ไป
(ณัฐพล ใจจริง, 2556, น. 79) หรืออย่างน้อยจนบดันี้กย็งัมไิด้มหีลกัฐานยนืยนัให้
น่าเชื่อถือได้ การอ้างว่าประชาธปิไตยเป็นสิง่ที่มอียู่แล้วจากการขึน้ครองราชยโ์ดย
หลกัการ “อเนกนิกรสโมสรสมมต”ิ จงึเป็นสิง่ทีย่งัขาดความน่าเชื่อถอื ขอ้อา้งนี้เป็นผล
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จากการพยายามดดัแปลงประชาธปิไตยว่ามอียู่แลว้ในสงัคมไทย ไม่ใช่ของใหม่อะไร 
โดยการอ้างว่ากษัตรยิ์ในสงัคมไทยมาจากการเลือกโดยประชาชนอยู่แล้ว แต่การ
พยายามกระท าเช่นนัน้มีผลขดัแย้งกันต่อการอ้างเหตุผลในตัวบทแนวทางการ
พระราชทานอย่างชดัเจน เพราะหวัใจของการพระราชทานคอืการรบัไวก้่อนว่ากษตัรยิ์
เป็นเจา้ของอ านาจแต่เดมิ การดดัแปลงดงักล่าวจงึเป็นการชีไ้ปสู่ขอ้สรุปทีว่่า อ านาจ
แต่เดมิไม่ใช่ของกษตัรยิ์ แต่เป็นของประชาชนหรอืชุมชนทางการเมอืง ไม่ว่าชุมชน
ทางการเมอืงนัน้จะเป็นชุมชนในระบอบประชาธปิไตยหรอืไม่ หรอืเป็นแค่กลุ่มการเมอืง
ในระบอบขนุนางสมบูรณาญาสทิธริาชยก์ต็าม ดงัทีพ่ระยาศรวีสิารวาจา นกักฎหมาย
ในระบอบสมบูรณาญาสทิธริาชยก์ล่าวไวเ้องว่า “พระมหากษตัรยิเ์สดจ็ขึ้นเถลงิถวลัย์
ราชสมบตัิด้วยประชาชนอญัเชญิเสด็จขึ้น ทัง้นี้ เป็นการตรงกบัหลกัการในโบราณ
ประเพณีของเรา...ประเพณีของเราไม่ถือว่าพระมหากษตัรยิเ์สดจ็ขึ้นเถลงิถวลัย์
ราชสมบตัเินือ่งมาจากพระราชอ านาจของพระองคเ์อง” เป็นตน้ ถา้เป็นเช่นทีก่ล่าวมา
ในเบื้องต้นจริง ความหมายจากข้อความดังกล่าวที่ว่า “อ านาจแต่เดิมเป็นของ
กษตัรยิ”์ กข็าดความน่าเชื่อถอื 

 

กระนัน้กต็าม อาจมขีอ้โต้แยง้ของฝ่ายจารตีประเพณีที่น่ารบัฟังว่า ชุมชน
การเมอืงทีเ่รยีกว่า “อเนกนิกรสโมสรสมมต”ิ ถ่ายโอนอ านาจใหก้ษตัรยิแ์ลว้ “อ านาจ
จงึเป็นของกษตัรยิ”์ นัน่เอง ถา้เช่นนัน้จุดวเิคราะหจ์ะอยู่ทีว่่า จะมหีลกัการหรอืหลกัฐาน
ใดๆ ทีว่่าการถ่ายโอนอ านาจดงักล่าวน่าเชื่อถอืว่าเป็นจรงิ หรอืกล่าวคอื ถา้เป็นจรงิก็
คงเขา้ใจไดย้ากว่า ท าไมกษตัรยิถ์งึสละอ านาจใหป้ระชาชนอกี ในเมื่อประชาชนสละ
อ านาจใหก้ษตัรยิต์ัง้แต่ต้นแลว้ และจะกลายเป็นการอา้งเหตุผลทีว่กวนที่น าขอ้สรุป
มาเป็นขอ้อ้างและขอ้อ้างไปเป็นขอ้สรุป แต่กระนัน้กต็ามการอา้งเหตุผลเรื่องนี้ทีว่่า 
“ชุมชนการเมอืง” ทีเ่รยีกว่า “อเนกนิกรสโมสรสมมต”ิ ถ่ายโอนอ านาจใหก้ษตัรยิแ์ลว้ 
อ านาจจึงเป็นของกษัตริย์นัน่เอง ต้องประสบกบัความขดัแย้งกบัขอ้อ้างในตวับท
เอกสารสละราชสมบตัเิองทีว่่า “...ขา้พเจา้ไดร้บัราชสมบตัสิบืสนัตตวิงศ.์..” นัน่คอื ได้
อ านาจมาจากการสบืราชสมบตัจิากกษตัรยิอ์งคก์่อนหน้าพระองค ์

 

จากการวเิคราะห์ขอ้อ้างทัง้จากตวับทและของนักคดิปัญญาชนฝ่ายจารตี 
จะเหน็ได้ว่ายงัขาดหลกัฐานที่น่าเชื่อถือเพยีงพอที่จะท าใหข้อ้อ้างทีห่นึ่งมคี่าความ
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เป็นจรงิ เพราะขอ้อา้งต่างชีว้่าไดอ้ านาจมาจากแหล่งอื่น ขอ้อา้งทีว่่า “พระมหากษัตรยิ ์
ทรงเป็นพระโพธสิตัว์ซึ่งก าลงัสัง่สมบุญบารม”ี ที่จะท าให้กษตัรยิม์อี านาจในตวัเอง
จากการกระท าสะสมบุญบารมกีลบัถูกปฏเิสธจากชนชัน้น าช่วงรชักาลที ่4 อนัเป็นผล
มาจากการเปลีย่นแปลงโลกทศัน์มาเป็นแบบมนุษยนิยมทีเ่น้นเหตุผลทีป่ระจกัษ์ไดเ้ป็น
รากฐานในช่วงรตันโกสนิทรต์อนตน้ (นิธ ิเอยีวศรวีงศ,์ 2555, น. 68-190) เป็นต้นมา 
จงึท าใหข้าดขอ้อา้งทีน่่ารบัฟังทีว่่า “อ านาจแต่เดมิเป็นของกษตัรยิ”์ ในตวัเอง ทีไ่ม่ได้
อา้งจากแหล่งอื่น 

 
 

6. บทสรปุ 
 
 บทสรุปจงึอยู่ทีว่่า การวเิคราะหก์ าเนิดประชาธปิไตยในสงัคมไทยจากแนวทาง
พระราชทานยงัขาดความน่าเชื่อถอืไดใ้นตอนนี้ จนกว่าจะหาหลกัการมายนืยนัไดว้่า
อ านาจแต่เดมิเป็นของกษัตรยิ์เป็นจรงิ เพราะขอ้อา้งทีใ่ชอ้ยู่ทัง้ของนักคดิฝ่ายจารตี
ทีว่่ากษตัรยิไ์ดอ้ านาจจากชุมชนทางการเมอืงและของเอกสารสละราชสมบตัเิองทีว่่า
ไดอ้ านาจจากการสบืราชสมบตัสินัตตวิงศย์งัขาดความน่าเชื่อถอื เพราะขอ้อา้งต่างชี้
ว่าอ านาจแต่เดมิไม่ใช่ของกษตัรยิ ์ในเมื่อไม่สามารถยนืยนัได้ว่าอ านาจแต่เดมิเป็น
ของกษตัรยิ ์กเ็ป็นไปไม่ไดว้่ามกีารพระราชทานอ านาจแก่ประชาชน เพราะจะกลายเป็น
ให้ในสิง่ทีไ่ม่มอียู่ไป เพราะคนเราจะใหอ้ะไรได้ กต่็อเมื่อเป็นเจา้ของสิง่นัน้เสยีก่อน 
จากการวเิคราะหข์อ้อา้งทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ท าใหป้ระวตัศิาสตรก์ าเนิดประชาธปิไตย
ในสงัคมไทยทีว่่ามาจากการพระราชทานโดยพระมหากษัตรยิ์เพื่อสร้างความหมาย
กษตัรยิน์กัประชาธปิไตยจงึยงัคงขาดความน่าเชื่อถอื 
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ตวับ่งช้ีทางภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจ: 

ลกัษณะทางภาษาท่ีใช้จ าแนกค าให้การจริงและเทจ็ 
 
 

ภทัณิดา โสดาบนั 
วโิรจน์ อรณุมานะกลุ 

 
 
 

บทคดัย่อ 
 

 มคีวามเชื่อว่าเราสามารถจ าแนกคนทีพ่ดูความจรงิกบัคนทีพู่ดเทจ็ออกจากกนั
ไดด้ว้ยการสงัเกตอากปักริยิาและภาษาทีใ่ชไ้ด ้บทความนี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
และยนืยนัว่า ตวับ่งชีท้างภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจสามารถใชจ้ าแนกค าใหก้ารจรงิ
ออกจากค าใหก้ารเทจ็ได ้โดยการศกึษาครัง้นี้ใชผู้บ้อกภาษาจ านวน 60 คน ทัง้หมดจะ
ไดช้มฉากฆาตกรรมฉากหนึ่ง จากนัน้จะไดร้บัค าสัง่ใหใ้หก้ารตามสิง่ทีไ่ดเ้หน็ในฐานะ
ประจกัษ์พยานทัง้ทีเ่ป็นจรงิและเทจ็ จากนัน้จะนับตวับ่งชีท้างภาษาแสดงความลงัเล
ไม่มัน่ใจและน ามาวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความถี่การปรากฏ ซึ่งพบว่าค าให้การจรงิ
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และเทจ็มจี านวนความถี่การปรากฏที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั p<0.05 
โดยค าใหก้ารจรงิมคีวามถี่การปรากฏทีส่งูกว่า ดงันัน้จ านวนความถี่การปรากฏใชต้วั
บ่งชี้ทางภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจที่ต่างกนัน้ีสามารถใช้จ าแนกค าให้การจริง
และเทจ็ได ้
 

ค าส าคญั: การโกหก; ค าใหก้ารจรงิ; ค าใหก้ารเทจ็; ตรวจจบัการโกหก  
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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. บทน า 
 
 มนีกัวจิยัจ านวนมากจากหลายแขนงวชิาทัง้นิตวิทิยาศาสตร ์จติวทิยา รวมทัง้
ภาษาศาสตร์ที่สนใจและพยายามหาวธิีจ าแนกค าพูดโกหกออกจากค าพูดจริง ใน
ปัจจุบนัมหีลกัการ ทฤษฎี และเครื่องมอืถูกคดิค้นออกมาไม่น้อย เครื่องมอืที่ได้รบั
การยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดเครื่องมือหนึ่งคือ Statement Validity Analysis 
(SVA) ทีพ่ฒันาขึน้จากงานดา้นนิตจิติวทิยาในประเทศสวเีดนโดย Arne Trankell และ
ในประเทศเยอรมนันีโดย Udo Undeutsch ซึง่ทัง้สองเป็นผูบุ้กเบกิงานดา้นจติวทิยา
กบัการสบืพยานสมยัใหม่ โดยจุดมุ่งหมายแรกมขีึน้เพื่อพสิจูน์ความจรงิเทจ็ในค าใหก้าร
ของเดก็ทีเ่ป็นเหยื่อในคดทีารุณกรรมทางเพศซึง่มกัเป็นคดทีีไ่ม่มพียานรูเ้หน็นอกจาก
เหยื่อเพยีงคนเดยีว และต่อมาจงึมกีารศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิกระทัง่ขยายการใชไ้ปสู่
คดทีัว่ไปอย่างกวา้งขวางขึน้ ขณะทีง่านดา้นนี้ในประเทศไทยยงัอยู่ในวงจ ากดั การคน้ควา้ 
วจิยัและสรา้งเครื่องมอืขึน้ใชจ้งึเป็นเรื่องจ าเป็น 
 

 เครื่องมือ Statement Validity Analysis (SVA) ที่ว่านี้ประกอบไปด้วย
แบบทดสอบหลายสว่น ทัง้ทีเ่ป็นแบบทดสอบทางจติวทิยา กลวธิสี าหรบัเจา้หน้าที่ใช้
สบืสวนสอบสวนผูต้อ้งสงสยัและพยานต่างๆ รวมทัง้แบบการประเมนิและพจิารณาทาง
คลินิก (Clinical judgment) ทัง้นี้หัวใจของเครื่องมือชิ้นนี้คือ Criteria-Based Content 
Analysis (CBCA) ซึง่เป็นชุดรายการตวับ่งชีส้ าหรบัการพจิารณาวจันภาษาทีเ่กดิจาก
สมมตฐิานของ Undeutsch ทีว่่า ค ำใหก้ำรทีม่ำจำกประสบกำรณ์ทีไ่ดพ้ำนพบด้วยตำ
ตนเองนัน้ย่อมมคีวำมต่ำงจำกค ำใหก้ำรทีถู่กแต่งขึ้น ตามสมมตฐิานนี้ท าใหเ้กดิการศกึษา
ความแตกต่างของลกัษณะทางภาษาเปรยีบเทยีบกนัระหว่างค าใหก้ารจรงิและค าใหก้าร
เทจ็ทัง้ในระดบัค าและปรจิเฉทอย่างกวา้งขวางมากขึน้ 
 

 หนึ่งในเกณฑ์ที่มีการถกเถียงและน าไปสู่ประเด็นศึกษาในบทความนี้คือ 
เกณฑ์ที่ว่าด้วยเรื่อง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความทรงจ าที่บกพร่อง (admitting 
lack of memory) ทีเ่ชื่อว่า ‘ในค ำใหก้ำรทีน่่ำเชือ่ถอืนัน้ พยำนจะพดูออกตวัว่ำตรงไหน
ทีต่นจ ำไม่ได ้และมกัจะก ำกบับำงสว่นของเหตุกำรณ์ทีต่นคดิว่ำไม่มัน่ใจดว้ยหน่วยถอ้ย
ชุดหนึง่ ความน่าสนใจคอืลกัษณะดงักล่าวขดัแย้งกบัความเชื่อดัง้เดมิของการโกหก
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ที่ว่า ในค าพูดโกหกจะปรากฏค ากล่าวที่แสดงความไม่มัน่ใจหรอืความตะกุกตะกกั
มากกว่าในค าพูดความจริง (Hosman & Wright, 1987; Vrij & Winkel, 1991; Vrij, 
Edward, Roberts & Bull, 2000) ผลการศึกษาในงานด้านการตรวจจบัการโกหกที่
ผ่านมาพบว่า คนโกหกจะมกีารปรากฏของตวับ่งชีท้างภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจ 
หรือหน่วยถ้อยจ าพวกหน่วยค าเติมเต็มประโยคมากกว่าคนพูดความจริงอย่างมี
นัยส าคญั (Depaulo et al., 2003) เช่น may, I guess แต่หลงัจากปี 2003 มงีานวจิยั
หลายชิน้ทีไ่ดศ้กึษาหน่วยเตมิเตม็ประโยคเหล่านี้ ผลการศกึษาพบว่า ค าจ าพวก um 
และ uh กลบัมกีารปรากฏในค าพูดจรงิมากกว่าในค าพูดโกหก (e.g., Benus et al., 
2006) ซึง่สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ Sporer and Schwandt (2006) ทีว่่า เมื่อศกึษาใน
ขอ้มูลที่มากขึน้ พบว่าลกัษณะของการพูดตะกุกตะกกัทีบ่่งชีว้่าเป็นค าพูดโกหกนัน้
ไม่น่าเชื่อถอือกีต่อไป งานของ Arciuli et al (2010) ยงัยนืยนัทศิทางของตวับ่งชีน้ี้ดว้ย
ผลการศกึษาทีว่่า ค าว่า like ทีท่ าหน้าทีแ่สดงความลงัเลไม่มัน่ใจนัน้พบในค าพดูของผูท้ี่
พดูความจรงิมากกว่าในค าพดูโกหกเช่นกนั จากงานวจิยัเหล่านี้แยง้กบัความเชื่อดัง้เดมิ
ทีว่่าเรามกัพบค าจ าพวกนี้จ านวนมากในการโกหกเพราะเชื่อว่าเป็นผลจากการท างาน
ทีไ่ม่ปกตขิองระบบปรชิาน 
 

 ในขณะทีก่ารศกึษาทีผ่่านมาต่างพบว่าลกัษณะทางภาษาเป็นตวับ่งชีห้นึ่งที่
สามารถแยกค าใหก้ารจรงิออกจากค าใหก้ารเทจ็ได ้การปรากฏใชข้องตวับ่งชีท้างภาษา
แสดงความลงัเลไม่มัน่ใจยงัเป็นประเดน็ถกเถียงว่าเป็นตวับ่งชี้การโกหกไดห้รอืไม่ 
ผูว้จิยัจงึไดน้ าประเดน็เรื่องการปรากฏของตวับ่งชีท้างภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจ 
(verbal hedges) ทีย่งัเป็นประเดน็ปัญหานี้มาทดสอบในภาษาไทย เพราะจากขอ้มูล 
2 ชุดขอ้มูลที่ผู้วจิยัได้รวบรวมขึน้นัน้ พบว่าค าประเภทนี้มคีวามแตกต่างกนัอย่าง
เหน็ได้ชดั และศกึษาวเิคราะหเ์พื่อแสดงใหเ้หน็ว่าค าประเภทนี้สามารถเป็นตวับ่งชี้
ทางภาษาทีจ่ะใชจ้ าแนกระหว่างค าใหก้ารจรงิกบัค าใหก้ารเทจ็ออกจากกนัไดอ้ย่างมี
นยัส าคญัในทศิทางตรงขา้มกบัความเชื่อดัง้เดมิ 
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2. ค าแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจ 
 

จากการศกึษาทีผ่่านมาแสดงใหเ้หน็ว่ารปูภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจซึง่
สะทอ้นว่าผูพู้ดมคีวามจ าทีบ่กพร่องหรอืขาดความมัน่ใจนัน้สมัพนัธก์บัความจรงิเทจ็
ของค าพูด การใชรู้ปภาษาทีว่่านี้เป็นกลวธิหีนึ่งทีอ่ยู่ในปรากฏการณ์ทีเ่รยีกว่าการใช้
รูปภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจ (hesitation) Clark and Fox Tree (2002) กล่าวถงึ
การใชร้ปูภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจนี้ว่า ถูกใชเ้พื่อสือ่เจตนาความลงัเลใจต่อสิง่ที่
ผูพู้ดก าลงัอา้งถงึส่งไปยงัผูฟั้งนอกเหนือไปจากใจความหลกัของสาร ซึง่หากละรปูภาษา
แสดงความลงัเลนี้ไป ใจความหลกัของสารกจ็ะยงัคงอยู่เช่นเดมิ กลวธิทีางภาษาเมื่อ
ผู้พูดไม่มคีวามมัน่ใจหรอืลงัเลในสิง่ที่ตนก าลงัพูดถึงที่ว่านี้ ประกอบไปด้วยการใช้
ช่วงเงยีบ (silent pauses) การใช้ค าแสดงช่วงหยุด (fillers/filled pause) การพูดซ ้า 
(repeating word) การปรากฏของค าเพื่อแสดงความต้องการแก้ไขสิง่ที่ตนพูดผิด 
(speech repair) การขึน้ต้นหน่วยถ้อยผดิ (false start) การลากเสยีงค าในหน่วยถ้อย 
(lengthening) รวมไปถึงการใชรู้ปภาษาก ากบัเพื่อแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจ (verbal 
hedge) ซึง่รูปภาษาที่ว่านี้พบว่าส่วนใหญ่เป็นค าบ่งชีท้ศันภาวะ (modality) Palmer 
(2001) ได้กล่าวถึงค าบ่งชีท้ศันภาวะไวว้่าเป็นรูปภาษาทีท่ าหน้าทีแ่สดงความตัง้ใจ
หรอืเจตนาบางประการของผูพู้ด ในทางภาษาศาสตรส์ามารถจ าแนกออกเป็น 2 มติิ
ส าคญัไดแ้ก่ทศันภาวะปรพิทัธ (deontic modality) ซึง่เกีย่วกบัภาวะหน้าที ่การอนุญาต 
และการสัง่ห้าม และทศันภาวะสญัชาน (epistemic modality) ซึ่งเกี่ยวขอ้งกบัความ
แน่นอนหรอืความสงสยั ความเป็นไปไดห้รอืเป็นไปไม่ได ้(Cruse, 2006) ขณะทีก่าร
จ าแนกค าตามหน้าที่ของนววรรณ พนัธุเมธา (2549) จดัอยู่ในหมวดค ำขยำย คอืมี
หน้าที่ช่วยขยายค าหลกัและค าขยายดว้ยกนัเองเพื่อใหม้คีวามหมายชดัเจนขึน้ อยู่ใน
ประเภทย่อยคอื ค ำบอกควำมเหน็ ซึง่ประกอบไปดว้ยค าแสดงความเหน็ของผูพู้ดใน
หลายกรณี เช่น แสดงความเชื่อมัน่ แสดงความเป็นธรรมดา แสดงความเป็นไปได้ 
ส าหรบัรูปภาษาที่ใชใ้นงานวจิยันี้คอื รูปภาษาที่แสดงถึงความลงัเลไม่มัน่ใจ ดงันัน้
ค าบ่งชีท้ศันภาวะประเภททีม่หีน้าทีบ่่งชีค้วามไม่มัน่ใจของผูพ้ดูต่อเรื่องทีก่ าลงัพูดถงึ 
หรอืค าขยายบอกความเหน็ประเภทบ่งชีก้ารคาดคะเนจงึเป็นรปูภาษาของปรากฏการณ์
ทีม่กีารใชต้วับ่งชีท้างภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจ (hesitation) นัน่เอง 
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 งานของ Smith & Clark (1993), Brennan & Williams (1995) และ Swerts 
& Krahmer (2005) ไดศ้กึษาการปรากฏใชค้ าขึน้ต้นหน่วยถ้อยเพื่อใชแ้สดงความ
ไม่มัน่ใจ (an utterance-initial hesitation) ทีส่มัพนัธก์บัความมัน่ใจในสิง่ทีพู่ด พบว่า 
เมื่อผูพ้ดูถูกก าหนดใหป้ระเมนิระดบัความมัน่ใจในค าตอบของตนจากการตอบค าถาม
ก่อนหน้า จะพบว่าค าตอบที่มคี าเหล่านี้ปรากฏในต าแหน่งขึน้ต้นหน่วยถ้อยสูงจะถูก
ประเมนิว่าผูพู้ดมคีวามมัน่ใจน้อย จากขอ้คน้พบนี้ ผูว้จิยัจงึเชื่อว่า ปรากฏการณ์ทาง
ภาษาทีม่กีารใชต้วับ่งชีท้างภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจ (hesitation) จะพบมาก ใน
กรณีที่ผู้พูดไม่สามารถจ าเพาะเจาะจงขอ้มูลหรอืให้ขอ้มูลหนึ่งๆ อย่างมัน่ใจได้ รวมทัง้
กรณีทีผู่พ้ดูไม่ตอ้งการลงรายละเอยีด ซึง่อาจเกดิจากความไม่แน่ใจ หรอืตอ้งการก ากบั
ขอ้มลูทีต่นพดูว่ามคีวามเป็นไปไดแ้ต่อาจจะไม่ถูกต้อง แมผู้พ้ดูจะเชื่อในสิง่ทีต่นไดพู้ด
ออกไปก็ตาม และเมื่อพิจารณาการปรากฏของค าเหล่านี้จากค าให้การทัง้สอง
ประเภทกพ็บว่า ในค าใหก้ารจรงิมคีวามถี่การปรากฏทีส่งูกว่าในค าใหก้ารเทจ็อย่าง
สงัเกตได ้จงึน าไปสู่การพสิจูน์ทศิทางการใช ้และความแตกต่างกนัมากน้อยอย่างมี
นยัส าคญัระหว่างค าใหก้ารจรงิและเทจ็รวมทัง้หาทฤษฎทีีใ่ชอ้ธบิายปรากฏการณ์นี้ 
 

 ทัง้นี้ในเครื่องมือที่ใช้ในงานตรวจจบัการโกหกที่ชื่อว่า Linguistic Inquiry 
and Word Count (LIWC) 1 จดัค าทีม่ลีกัษณะขา้งต้นนี้ไวเ้ป็นว่า ค าแสดงความลงัเล
ไม่มัน่ใจ (มชีื่อเรยีกว่ากลุ่ม tentative words) โดยมสีมาชกิของค าประเภทนี้ เช่น may, 
maybe, think, like จากการทบทวนงานวจิยัทีศ่กึษาเรื่องนี้เพิม่เตมิ (Barr, 2001; Beattie, 
1979; Maclay & Osgood, 1959) ผูว้จิยัเหน็ว่า การปรากฏของค าเหล่านี้เป็นผลจาก
กระบวนการเชงิปรชิานทีพ่ยายามเชื่อมต่อหน่วยถ้อยความต่างๆ เขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นไป
อย่างราบรื่น ขณะเดยีวกนักก็ ากบัเจตนาเรื่องความลงัเลไม่แน่ใจในขอ้มูลทีก่ าลงัใหแ้ก่
ผูฟั้งดว้ยเช่นกนั ซึง่เกณฑแ์ละตวัอย่างค าจาก LIWC นี้ใชป้ระกอบการพจิารณาค า
ในงานวจิยันี้ดว้ย 
 

                                                           
1 โปรแกรม Text analysis ทีพ่ฒันาขึน้โดย Francis and Pennebaker ตัง้แต่ช่วง

ปี 1990 เป็นเครื่องมอือ านวยความสะดวกใหส้ามารถประมวลและค านวณค าต่างๆ ในค าพูด
ของคนเราไดง้่ายและแมน่ย าขึน้ 
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ตวับ่งช้ีทางภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจในภาษาไทย  
 จากรูปภาษาที่มคีุณสมบตัิทางความหมายเพื่อสะท้อนเจตนาของผู้พูดที่
เป็นความลงัเลไม่มัน่ใจ รูปภาษานี้จะสามารถตัดออกจากประโยคได้โดยไม่ท าให้
ความหมายหลกัของประโยคนัน้ๆ เสยีไป ดงันัน้ตวับ่งชี้นี้จงึมตี าแหน่งการปรากฏ
ร่วมกบักรยิาหลกัของภาคแสดงของหน่วยถอ้ยหนึ่งๆ เช่น  
 

คิดว่าพวกเขาอาจจะเป็นสามภีรรยากนั  
 

ใจความหลกัของหน่วยถอ้ยนี้คอื พวกเขำเป็นสำมภีรรยำกนั โดยมกีรยิาหลกัคอื เป็น 
แต่การปรากฏของ คดิว่ำ และ อำจจะ แสดงใหเ้หน็ว่าผูพ้ดูไม่ไดม้ัน่ใจขอ้มลูนี้ หรอืไม่
ตอ้งการยนืยนัว่าเขาสองคนมคีวามสมัพนัธด์งัทีก่ล่าวเช่นนัน้จรงิๆ  
 

 ดงันัน้ในภาษาไทย รูปภาษาทีแ่สดงความลงัเลไม่มัน่ใจจงึไดแ้ก่ค าจ าพวก 
น่ำจะ คงจะ อำจจะ คดิว่ำ เป็นต้น รวมทัง้หน่วยเตมิเตม็ (fillers) เช่น เอ่อ อ่ำ และวลี
ที่ปรากฏท้ายประโยค เช่น อะไรอย่ำงนี้  อะไรประมำณนี้ เป็นต้น ซึ่งรูปภาษาจ าพวก 
อะไรอย่ำงนี้ Chodchoey (1986) จดัให้เป็นสมาชกิของภาษาคัน่ความ หรอืที่เรยีกว่า
หน่วยส่งทา้ยความ (prefabricated filler) ซึง่เป็นไดท้ัง้ค าและวล ีส่วนมากมกัปรากฏ
ร่วมกบั อะไร ก ากบัสิง่ทีก่ าลงัพูดถงึโดยไม่ต้องการใหข้อ้มูลอื่นเพิม่เตมิอกี นับเป็น
สญัญาณว่าผู้พูดต้องการจะจบสิง่ที่ก าลงัพูดแล้ว เช่น [เขาโกรธที่ผู้ชายมีชู้ อะไร
อย่ำงนี้ และ เขาก าของแตกไว้ในมอื ก า อะไรซกัอย่ำง] เป็นต้น กรณีนี้จงึนับว่ามี
ความสอดคลอ้งกบัตวับ่งชีท้างภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจซึง่เป็นส่วนที่สามารถ
ตดัออกได้โดยไม่ท าให้ใจความส าคญัของประโยคเสยีไป แต่ผู้พูดพูดเพื่อต้องการ
แสดงออกถงึความไม่มัน่ใจในสิง่ทีต่นใหข้อ้มูลอยู่ ดงันัน้รูปภาษาในหน่วยในการส่ง
ทา้ยความจงึเป็นสมาชกิของปรากฏการณ์ทีเ่รยีกว่า ปรากฏการณ์ทางภาษาทีม่กีาร
ใชต้วับ่งชีท้างภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจดว้ย 
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3. ระเบียบวิธีวิจยั 
 
3.1 การเกบ็ข้อมูล 
 ในงานวจิยันี้ ไดเ้กบ็ขอ้มลูค าใหก้ารจากนิสติจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เป็น
นิสติชายคณะวศิวกรรมศาสตร ์จ านวน 30 คน และนิสติหญงิคณะอกัษรศาสตร ์จ านวน 
30 คน รวมทัง้สิน้ 60 คน โดยนิสติแต่ละคนจะไดช้มภาพยนตรข์นาดสัน้ และเล่าถึง
สิง่ที่พบเหน็จ านวน 2 ครัง้ด้วยกนั ครัง้แรกจะเป็นการให้การตามสิง่ที่ได้รบัรู้อย่าง
ตรงไปตรงมา (ค าใหก้ารจรงิ) สว่นอกีครัง้หนึ่งก าหนดใหผู้พู้ดใหก้ารทีไ่ม่ตรงกบัสิง่ที่
ไดเ้หน็มา โดยมเีจตนาโกหก (ค าใหก้ารเทจ็) 
 

 ส าหรบัค าใหก้ารจรงินัน้ ผูว้จิยัไดใ้หผู้ส้วมบทบาทเจา้หน้าทีส่บืสวนขอให้
ผูใ้หข้อ้มูลเล่าเหตุการณ์ทัง้หมดตามทีคุ่ณไดเ้หน็มาโดยละเอยีด โดยแจง้ว่าจะมกีาร
บนัทกึเสยีงขณะเล่าเรื่อง  
 

 ส่วนค าใหก้ารเทจ็ ผูช้่วยวจิยัจะสัง่ผูใ้หข้อ้มูลว่า จากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นัน้ 
คุณเป็นพยานเพยีงคนเดยีวทีจ่ะสามารถใหค้ าใหก้ารเพื่อช่วยเหลอืเพื่อนรกัของคุณ
ใหพ้น้จากความผดิในคดฆี่าคนตายโดยเจตนาได ้ซึง่หากคุณท าไม่ส าเรจ็ คุณจะถูก
จบัขอ้หาใหก้ารเทจ็ คุณจะเล่าถงึเหตุการณ์นัน้อย่างไร 
 
3.2 การวิเคราะหข์้อมูลภาษา 
 
 ขอ้มูลภาษาซึง่ไดแ้ก่ค าใหก้ารจรงิและค าใหก้ารเทจ็จะถูกน ามาแบ่งเป็น
ค าเดีย่วดว้ยโปรแกรม Thai word segmentation ทีพ่ฒันาขึน้มาโดย วโิรจน์ อรุณมานะกุล 
หลงัจากนัน้ผูว้จิยัไดก้ ากบัค าทีพ่บทุกค าตามประเภททางไวยากรณ์ไทยและประเภท
ค าเชงิจติวทิยา โดยเกณฑ์ตามประเภททางไวยากรณ์ (grammatical category) ยดึ
เกณฑข์องอมรา ประสทิธิร์ฐัสนิธุ ์(2553) โดยมหีลกัการส าคญัคอื จะถอืว่าภาษามเีพยีง
โครงสรา้งเดยีว คอืโครงสรา้งผวิ ดงันัน้ในการวเิคราะหผ์ูว้จิยัจะยดึโครงสรา้งทีเ่หน็ใน
ภาษาทีใ่ชจ้รงิ โดยไม่ค านึงว่าควรจะมคี าทีล่ะไวใ้นโครงสรา้งลกึหรอืไม่ ค าทีพ่บจาก
ในขอ้มูลจงึจะถูกก ากบัเป็น 8 ประเภทคอื ค ากรยิา ค านาม ค าคุณศพัท์ ค าบุพบท 
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ค าวเิศษณ์ ค าสนัธาน ค าปรมิาณ และค าอนุภาค ส่วนประเภทของค าเชงิจิตวทิยา 
ผูว้จิยัอา้งองิตามประเภททีถู่กก าหนดไวใ้น Linguistic Inquiry and Word Count ซึง่มี
ทัง้สิน้ 13 ประเภทคอื ค าแสดงอารมณ์ ค าสะทอ้นแง่ลบ ค าสะทอ้นแง่บวก ค าแสดง
ความไม่มัน่ใจ ค าแสดงความแน่นอนมัน่ใจ ค าแสดงความเป็นเหตุเป็นผล ค าแสดง
การรบัรูผ้่านประสาทสมัผสั ค าสะทอ้นทศันะผ่านการนึกคดิ ค าแสดงความคลาดเคลือ่น 
ค าเชื่อมสมัพนัธสาร ค าแสดงความขดัแยง้ ค าแสดงความคลอ้ยตาม และค าแสดงการ
หา้มไม่ใหท้ า และหลงัจากทีก่ ากบัค าดว้ยประเภทตามหลกัจติวทิยาขา้งตน้แลว้ ผูว้จิยั
ไดน้ าไปใหเ้จา้ของภาษาอกี 5 คนตรวจทานว่า ประเภทของค าทีก่ ากบัไวน้ัน้สอดคลอ้ง
ตามเจตนาการใชข้องผูใ้ชภ้าษาไทยอย่างน้อย 3 ใน 5 เสยีงอกีครัง้หนึ่งดว้ย 
 

การก ากบัข้อมูลและการสกดัตวับ่งช้ีทางภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจ 
 

ในขณะทีก่ ากบัค าทุกค าตามประเภททีก่ าหนดไวน้ัน้ กรณีของประเภทของ
ค าแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจผูว้จิยัไดอ้าศยันิยามของเกณฑท์ีร่ะบุไว ้และไดเ้ทยีบแบบ
จากค าตวัอย่างทีพ่บจากใน Linguistic Inquiry and Word Count รวมทัง้เมื่อผูว้จิยัใน
ฐานะเจา้ของภาษาพบค าทีเ่ป็นค าบ่งชีท้ศันภาวะ (epistemic modality) ประเภททีม่ี
หน้าทีบ่่งชีค้วามลงัเลไม่มัน่ใจของผูพู้ด หรอืค าขยายบอกความเหน็ประเภทบ่งชีก้าร
คาดคะเนของภาษาไทยตามที่นววรรณ พนัธุเมธา (2549) ได้แสดงตวัอย่างไว้กจ็ะ
ก ากบัดว้ยประเภทของค าประเภทนี้ดว้ย ดงันัน้ค าทีถู่กก ากบัทัง้หมด คอื เหมอืน แบบ 
น่ำจะ คง อำจจะ คดิว่ำ เดำว่ำ คำดว่ำ ประมำณว่ำ ตวัอย่างประโยคทีพ่บ เช่น 

 

(1) เหมือน ดมูอืถอือยู่ 
(2) ผูห้ญงิน่าจะจบัไดว้่าผูช้ายมกีิก๊ 
(3) ผูห้ญงิไปกระแทกกบั น่าจะเป็นแจกนั 
 

อย่างไรกต็ามผู้วจิยัพบว่ายงัมีกลุ่มค าที่สมควรถูกก ากบัด้วยประเภทค า
แสดงความลงัเลไม่มัน่ใจได้อกีจ านวนหนึ่ง ซึ่งกลุ่มค าที่พบนัน้มลีกัษณะสอดคล้อง
กบัความเป็นค าแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจคอื เป็นส่วนที่หากละออกจากประโยคก็
ไม่ได้ท าให้ใจความหลกัของประโยคหายไป กล่าวคอืประโยคที่แสดงเหตุการณ์ใน
อดตีที่ผู้พูดก าลงัอ้างถึงนัน้ยงัมคีวามสมบูรณ์อยู่ แต่ที่มกีลุ่มค าเหล่านัน้ก ากบัไวก้็
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เพื่อแสดงทศันะของผู้พูดที่มต่ีอเรื่องที่พูดว่าตนไม่มัน่ใจ ซึ่งกไ็ด้แก่หน่วยเติมเต็ม
ถ้อยความ (fillers) ได้แก่ เอ่อ อ่ำ และวลีส่งท้ายความ (prefabricated filler) ได้แก่ 
อะไรประมำณนี้  อะไรอย่ำงนี้ ซึ่งมรีูปแปรได้แก่ อะไรอย่างงี้ อะไรอย่างเงี้ยะ อะไร
เงีย้ะ ยกตวัอย่างขอ้มลูทีพ่บ อาท ิ

 

  (1) ถามผูช้ายว่าคนนี้ใคร อะไรอย่างง้ี 
  (2) โกรธกนัมานานแลว้โกรธกนัมาก อะไรง้ี 
  (3) ผูช้ายก าลงัแบบมคีนอื่น อะไรเง้ียะ 
 

 การก ากบัขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นนี้ ผูว้จิยัไดอ้าศยัการสอบถามเจา้ของภาษา
จ านวน 15 คนโดยการใหป้ระเมนิระดบัความน่าเชื่อถอืเมื่อไดอ้่านประโยคทีม่แีละไมม่วีลี
สง่ทา้ยความดงักล่าว และพบว่า ทัง้หมดเหน็ว่าประโยคทีม่วีลสีง่ทา้ยความ (prefabricated 
filler) น่าเชื่อถอืน้อยกว่าประโยคทีไ่ม่มหีน่วยนี้ก ากบัอยู่ 
 
 
4. ผลการวิเคราะห ์
 
 เมื่อสกดัค าประเภทนี้มาไดแ้ลว้ ผูว้จิยัไดว้เิคราะหภ์าพรวมการใชข้องตวับง่ชี้
โดยใชแ้ผนภูมเิชงิเสน้เพื่อแสดงว่าการปรากฏมกีารกระจายตวัในผูพ้ดูทัง้ 60 คน ไม่ได้
กระจุกตวัเฉพาะในผูพ้ดูไม่กีค่น ดงัในแผนภูมทิี ่1 
 

 
 

แผนภูมทิี ่1. แสดงความถีก่ารปรากฏของค าแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจของผูพ้ดูแต่ละคน 



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

 จากนัน้จงึน ามาค านวณหาค่าตามสดัส่วนการปรากฏ (ratio) ซึง่เป็นค่าของ
จ านวนความถี่การปรากฏของตวับ่งชีแ้สดงความลงัเลไม่มัน่ใจที่พบต่อจ านวนค าที่

ปรากฏทัง้หมดในหนึ่งค าใหก้าร (
(Hedging) 

(Total)
) ดงัในตารางที่ 1 ท าเช่นน้ีทัง้ในชุด

ขอ้มูลค าใหก้ารจรงิและเทจ็ แลว้จากนัน้น าตวัเลขจากทัง้สองชุดขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าจาก
ค าให้การจรงิและค าให้การเท็จมาเปรยีบเทยีบกนัโดยใช้วธิกีารทางสถิติ (Z-Test) 
ยนืยนัความต่างของสองชุดขอ้มลู 
 

ตารางที ่1 
ตวัอย่ำง (ค าใหก้าร 1-20 ค าใหก้ารแรก) ควำมถีก่ำรปรำกฏของตวับ่งชี้ 
แสดงควำมลงัเลไม่มัน่ใจทีใ่นแต่ละค ำใหก้ำร 
 

 
 

จากคลงัขอ้มลูค าใหก้ารจรงิจ านวน 60 ค าใหก้ารมจี านวนค าทัง้หมด 7,380 
ค า เฉลีย่ต่อคนอยู่ที ่123 ค า (SD=38.27) เป็นค าแสดงความลงัเลสงสยัจ านวนทัง้หมด 
435 ค า เฉลีย่ต่อคนอยู่ที ่7.25 ค า และจากค าใหก้ารเทจ็จ านวน 60 ค าใหก้าร มจี านวนค า
ทัง้หมดอยู่ที ่6,713 ค า เฉลีย่ต่อคนอยู่ที ่111.88 ค า (SD=71.79) เป็นค าแสดงความ
ลงัเลสงสยัจ านวนทัง้หมด 121 ค า เฉลีย่ต่อคนอยู่ที ่2.02 ค า เมื่อน ามาค่าตามสดัส่วน
การปรากฏ (ratio) ของทัง้สองชุดขอ้มูลมาทดสอบดว้ยการค านวณทางสถติ ิ(Z-test) 
แล้วผลปรากฏว่า ค าแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจในค าให้การจรงิและค าให้การเท็จมี
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ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (Z = 10.276, p < 0.05) โดยค าให้การ
จรงิมคีวามถี่สูงกว่าค าใหก้ารเทจ็ซึ่งพจิารณาจากค่าเฉลี่ย (Mean) อย่างไรกต็ามมี
ความเป็นไปได้ว่า ผลการเปรียบเทยีบความถี่การใช้ของค าประเภทใดกต็ามย่อม
แตกต่างกนัเป็นปกติเพราะเป็นขอ้มูลคนละชุดกนันัน้ ผูว้จิยัจงึไดใ้ชว้ธิกีารค านวณ
เดยีวกนันี้กบัค านาม และผลการค านวณกพ็บว่าการปรากฏใชค้ านามระหว่างค าใหก้าร
จรงิและเทจ็ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ 

 
 

5. สรปุและอภิปรายผล 
 
 งานของ DePaulo et al. (2003) กล่าวสรุปไวว้่า คนโกหกมกัใชค้ าที่แสดง
ความไม่มัน่ใจและพูดจาคลุมเครอืกว่าในผูพู้ดความจรงิเพื่อเป็นการไม่ผูกมดัตวัเอง
กบัสิง่ที่ตนพูด แต่ภายหลงั Arciuli et al. (2010) พบว่าค าว่า like ที่ท าหน้าที่แสดง
ความลงัเลไม่มัน่ใจกลบัพบในผู้ทีพู่ดความจรงิมากกว่า จากขอ้ค้นพบใหม่นี้จงึเกดิ
การศกึษาปรากฏการณ์ทางภาษานี้อย่างกวา้งขวางโดยใชข้อ้มูลทีม่ากขึน้ จนกล่าว
ไดว้่าผลทีไ่ดส้ามารถลดความน่าเชื่อถอืของความเชือ่ดัง้เดมิทีว่่า สถานการณ์การโกหก
ซึง่เป็นหนึ่งในกจิกรรมทีต่อ้งเพิม่ภาระงานใหก้บัระบบปรชิานจะมกีารปรากฏค าแสดง
ความลงัเลไม่มัน่ใจในความถีส่งู (Vrij & Winkel, 1991) ลงไปได ้และวตัถุประสงคข์อง
บทความนี้กเ็พื่อศกึษาและแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามเปลีย่นแปลงของทศิทางการใช้ค า
ลงัเลแสดงความไม่มัน่ใจ โดยศกึษาเปรยีบเทยีบเฉพาะขอ้มูลประเภทค าใหก้ารจรงิ
และเทจ็เท่านัน้ ซึง่พบว่าการปรากฏใชรู้ปภาษาประเภทนี้มมีากในค าใหก้ารจรงิ โดย
ผลการค านวณทางสถติแิสดงว่าในค าใหก้ารจรงิและเทจ็ในภาษาไทยมคีวามถีก่ารปรากฏ
ของค าแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัโดยค าใหก้ารจรงิมคีวามถี่
การปรากฏสงูกว่าในค าใหก้ารเทจ็ 
 

 จากผลการศกึษาที่พบว่ามกีารปรากฏของค าแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจใน
ค าใหก้ารจรงิมากกว่าในค าใหก้ารเทจ็นัน้ สามารถอธบิายผ่านทฤษฎทีางจติวทิยาว่า
ด้วยเรื่องความพยายามควบคุมพฤติกรรมได้ (The attempted control framework) 
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(Larcker & Zakolyukina, 2010; Vrij & Mann, 2001; Bruck et al.  2002; Buller & 
Burgoon, 1996) ทฤษฎนีี้มองว่า ผูท้ีโ่กหกจะพยายามควบคุมพฤตกิรรมบางอย่างที่
เชื่อต่อๆ กนัมาว่าเป็นตวับ่งชีก้ารโกหก ดงันัน้เราจงึพบค าประเภทดงักล่าวนี้ในค าใหก้าร
เทจ็น้อยมากเมื่อเทยีบกบัในค าใหก้ารจรงิ กล่าวคอื คนทีก่ าลงัโกหกจะพยายามควบคมุ
พฤตกิรรมของตนเองอย่างเตม็ทีเ่พื่อโน้มน้าวใจใหผู้ฟั้งเชื่อในสิง่ทีต่นพดูอยู่ โดยมกัจะ
ระมดัระวงัและลดจ านวนของค าที่แสดงความไม่มัน่ใจให้ปรากฏน้อยที่สุด นับเป็น
ความพยายามของคนโกหกทีจ่ะผลติค าพดูใหเ้หมอืนกบัคนพูดความจรงิตามความเชื่อ
ทีม่อียู่ว่าคนโกหกมกัจะพดูตะกุกตะกกัและไม่มัน่ใจ 
 

 นอกจากนี้ จากผลทีพ่บว่าผูใ้หก้ารจรงิมกีารใชค้ าแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจ
มากกว่าขณะใหก้ารเทจ็นัน้ ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า เกดิจากความเป็นธรรมชาตขิองการพูด
โดยไม่มกีารเตรียมตัวล่วงหน้า คอืหลงัจากที่ได้เห็นเหตุการณ์การฆาตกรรมแล้ว 
ผู้ให้การจะไม่มเีวลาซกัซ้อมในสิง่ที่ตนจะต้องพูด แต่จะถูกกระตุ้นใหเ้ล่าในสิง่ทีต่น
พบเหน็ทนัท ีซึ่งเป็นปกติที่การพูดจะตะกุกตะกกั ไม่ลื่นไหล และมขีอ้ผดิพลาดได้ 
ขณะทีผู่ใ้หก้ารโกหกจะตอ้งระมดัระวงัธรรมชาตขิองการพดูในขอ้นี้และเลอืกจะละ
ตวับ่งชี้ที่จะลดความน่าเชื่อถือออกไป นอกจากนี้ผู้วจิยัเชื่อว่าผู้พูดความจริงนัน้มี
ความตอ้งการพืน้ฐานทีจ่ะรกัษาหน้า ตามหลกัการของบราวน์และเลวนิสนั (Brown & 
Levinson, 1978) ทีว่่า ภาษาเป็นผลของการคดิไตร่ตรองอย่างมเีหตุผลและเป็นการ
กระท าทีม่เีป้าหมาย (rational & goal-directioned behaviour) โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อ
การสื่อสารนัน้ๆ เป็นการคุกคามหน้า “หน้า” ที่บราวน์และเลวนิสนักล่าวถึงนี้แบ่งออก 
เป็นสองส่วน คอื หน้าดา้นบวกและหน้าดา้นลบ หน้าดา้นบวกคอืความตอ้งการพืน้ฐาน
ทีจ่ะท าใหผู้อ้ื่นชืน่ชมคุณสมบตัทิีผู่ใ้ชภ้าษาม ีสว่นหน้าดา้นลบคอืความตอ้งการพืน้ฐาน
ทีจ่ะไม่ถูกผูใ้ดรบกวนหรอืลดิรอนสทิธ ิซึง่การใหค้ าใหก้ารเป็นสถานการณ์ทีผู่พู้ดจะ
ค านึงถงึหน้าดา้นบวกของตนและพยายามทีจ่ะไม่ใหเ้กดิการถูกคุกคาม ดงันัน้ผูพู้ด
จะไม่ยอมใหต้นมคีุณสมบตัทิีไ่ม่น่าชื่นชมหากผูฟั้งมาทราบภายหลงัว่าตนไดใ้หข้อ้มูล
ทีผ่ดิพลาดไป ดงันัน้ผูใ้หก้ารจรงิจงึเลอืกทีจ่ะออกตวัยอมรบัขอ้ผดิพลาด ก ากบัความ
ไม่สมบูรณ์ของเรื่องทีต่นใหก้ารอยู่ดว้ยการออกตวัว่าตนจ าเรื่องราวไม่ได ้หรอืจ าผดิ
ไปจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ดว้ยการใชต้วับ่งชีท้างภาษาก ากบัว่าตนไม่แน่ใจเองก่อน 
เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้ฟั้งมาประณามว่าตนใหข้อ้มูลทีผ่ดิไปจากความจรงิ ขณะทีผู่ใ้หก้าร
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เทจ็จะพยายามซ่อนหรอืละตวับ่งชี้ที่จะท าให้เสยีหน้าและจะสะท้อนถึงความไม่น่า 
เชื่อถอืในสิง่ทีต่นใหก้ารอยู่ ซึง่กค็อืตวับ่งชีท้างภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจนัน่เอง 
งานวจิยันี้จงึแสดงให้เหน็ว่าตวับ่งชีท้างภาษาแสดงความลงัเลไม่มัน่ใจนี้สามารถใช้
พจิารณาเพื่อจ าแนกความต่างระหว่างค าใหก้ารจรงิและเทจ็ได ้และยงัสอดคลอ้งกบั
Criteria-Based Content Analysis (CBCA) เรื่องพฤติกรรมทีแ่สดงถงึความทรงจ าที่
บกพร่อง (admitting lack of memory) ทีเ่ชื่อว่า ‘ในค าใหก้ารทีน่่าเชื่อถอืนัน้ พยานจะ
พูดออกตวัว่าตรงไหนทีต่นจ าไม่ได ้และมกัจะก ากบับางส่วนของเหตุการณ์ที่ตนคิด
ว่าไม่มัน่ใจดว้ยหน่วยถอ้ยชุดหนึ่ง’ อกีดว้ย 
 

 อย่างไรกต็ามจ านวนของตวัแปรต่างๆ อาท ิความยากง่ายของสถานการณ์
ในการผลิตถ้อยความจริงและเท็จ ระยะเวลาของการเตรียมตัว การซกัซ้อม หรือ
แรงจูงใจ ตลอดจนรูปแบบการพูด เช่น การพูดทางเดยีวหรอืบทสนทนาลว้นมผีลต่อ
ทศิทางการปรากฏของค าบ่งชีต่้างๆ ซึง่ยงัจ าเป็นตอ้งศกึษาและวเิคราะหต่์อไปอกีมาก 
รวมทัง้ขยายผลจากการใชร้ะเบยีบวธิใีนหอ้งทดลองไปสู่การทดสอบกบัสถานการณ์
จรงิเพื่อความแม่นย าของเกณฑใ์หม้ากขึน้ อกีทัง้พฒันาไปสู่การสรา้งเครื่องมอืรายการ
ตวับ่งชีก้ารโกหกส าหรบัใชพ้จิารณาความจรงิเทจ็ของหลกัฐานประเภทวจันภาษาใน
กระบวนการยุตธิรรมในอนาคตอกีดว้ย 
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คณุสมบติัทางวากยสมัพนัธแ์ละอรรถศาสตรข์องค ากริยา

แสดงเหตกุารณ์การแยกส่วนภาษาไทย 
 
 

เกยีรต ิเทพชว่ยสขุ 
กิง่กาญจน์ เทพกาญจนา 

 
 
บทคดัย่อ 

 
 บทความนี้ศกึษาคุณสมบตัิทางวากยสมัพนัธแ์ละอรรถศาสตร์ของค ากรยิา
แสดงเหตุการณ์การแยกส่วนของผูใ้ชภ้าษาไทยตามแนวภาษาศาสตรป์รชิาน ขอ้มูล
ค ากรยิาทีใ่ชใ้นการวเิคราะหม์าจากการเกบ็ขอ้มลูโดยใชเ้ครื่องมอืวดีทิศัน์ทีอ่อกแบบโดย
โครงการวจิยัการจดัประเภทเหตุการณ์ต่างๆ ในชวีติประจ าวนัโดยสถาบนัภาษาศาสตร์
จติวทิยาแมก็ซแ์พลงก ์โดยผูว้จิยัใชเ้ครื่องมอืทางสถติิ ไดแ้ก ่การวเิคราะหปั์จจยัเพื่อ
ช่วยจ าแนกประเภทของเหตุการณ์และความสมนัยในการสรา้งแผนทีท่างอรรถศาสตร์
ของเหตุการณ์การแยกส่วนและศกึษาคุณสมบตัิทางอรรถศาสตร์ของค ากรยิาทีใ่ชใ้น
การพรรณนาเหตุการณ์ จากนัน้จงึวเิคราะหค์ุณสมบตัิทางวากยสมัพนัธ์โดยพจิารณา
จากโครงสรา้งอารก์วิเมนตข์องค ากรยิาและพฤตกิรรมในการปรากฏสลบัสกรรมสภาพ
ของค ากรยิา ผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้่า ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุทีผู่ใ้ชภ้าษาไทย
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ใช้ในการบรรยายเหตุการณ์การแยกส่วนวัตถุจากวีดิทศัน์มีการจดัประเภทตาม
คุณสมบตัทิางอรรถศาสตรต์ามการปรากฏหรอืไม่ปรากฏของเครื่องมอื ประเภทของ
เครื่องมอื ทศิทางและแรงทีใ่ชใ้นการกระท า และความสามารถในการคาดเดาต าแหน่ง
ทีว่ตัถุถูกแยกสว่น ส่วนค ากรยิาแสดงผล พบว่าคุณสมบตัทิางอรรถศาสตรท์ีม่ผีลต่อ
การเลอืกใช้ค ากรยิาในเหตุการณ์คอืลกัษณะทางกายภาพของวตัถุที่เปลี่ยนแปลง
สภาพและการปรากฏหรือไม่ปรากฏของวิธกีารและเครื่องมอื ในแง่วากยสมัพนัธ์ 
ค ากรยิาแยกสว่นในภาษาไทยสามารถถูกจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ค ากรยิา
แยกส่วนแสดงเหตุการณ์เหตุซึ่งไม่สามารถสลบัไปปรากฏในหน่วยสร้างอกรรมได้ 
ค ากรยิาแยกสว่นแสดงเหตุการณ์ผลทีไ่ม่สามารถสลบัไปปรากฏในหน่วยสรา้งสกรรม
การีตได้ ค ากริยาสลบัการีตกบักระบวนการ และค ากริยาที่ปรากฏในหน่วยสร้าง
กรยิาเรยีง 
 

ค าส าคญั: ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์การแยกสว่น; สกรรมสภาพ; การสลบัสกรรมสภาพ; 
ภาษาศาสตรป์รชิาน 
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Syntactic and Semantic Properties of Verbs of 

Separation in Thai 
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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. บทน า 
 

การจ าแนกประเภทสิง่ต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่เป็นกระบวนการทางปรชิาน
ทีส่ าคญักระบวนการหนึ่งของมนุษย ์ซึง่มนุษยจ์ะใชก้ารพจิารณาลกัษณะคุณสมบตัิ
ของสิง่ต่างๆ แล้วเปรยีบเหมอืนหรอืเปรยีบต่างเพื่อจดัจ าแนกสิง่เหล่านัน้ออกเป็น
ประเภทที่เหมือนหรือต่างกัน หนึ่งในขอบเขตเหตุการณ์ที่เป็นที่สนใจส าหรับ
นักภาษาศาสตรใ์นการเขา้ไปศกึษาการจ าแนกประเภทกค็อืเหตุการณ์การตดัและ
การแยกสว่น (cutting and breaking events) 

 

ตามนิยามทางความหมายโดยเฮลและคีย์เซอร์ (Hale & Keyser, 1987) 
เหตุการณ์การแยกส่วนหมายถึงเหตุการณ์ที่วตัถุเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพโดย
ความสมบูรณ์ของวตัถุมกีารแยกออกจากกนั (separation of material integrity) โดย
อาจเกดิจากการกระท าโดยผูก้ระท า แรงภายนอก หรอือาจเกดิจากปัจจยัภายในกไ็ด ้
ตวัอย่างค ากรยิาในภาษาองักฤษทีถู่กอา้งถงึโดยใชน้ิยามทางความหมายโดยเฮลและ
คีย์เซอร์ เช่น break, chop, lip, crack, crash, crush, cut, fold, fracture, hack, hew, 
rip, saw, scrape, scratch, shatter, slash, smash, snap, snip, splinter, split, และ tear 
เป็นตน้ (Levin, 1993) ในประโยคตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 

 

(1) I broke the window. 
(2) I chopped my hair. 
(3) I clipped my cat’s nail. 
(4) I cracked an egg. 
 

ส่วนในภาษาไทย จะเห็นได้ว่ามีค ากริยามากมายที่สามารถใช้ในการ
พรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนสิง่ต่างๆ โดยอาจแบ่งกวา้งๆ ออกไดต้ามการเลอืก
เพ่งความสนใจไปยงัเหตุการณ์ย่อยทีต่่างกนัในเหตุการณ์การตี (causative event)1 

                                                           
1 คอมรี (Comrie, 1981, pp. 158-177) ได้อธิบายว่าเหตุการณ์การีต (causative 

event) คอืเหตุการณ์ใหญ่ (macroevent) ที่เกี่ยวข้องกบัการที่หน่วยร่วมเหตุการณ์หน่ึงท า
ใหห้น่วยร่วมเหตุการณ์อื่นท ากรยิาอะไรบางอย่างหรอืท าให้ตกอยู่ในสภาพบางอย่าง และ
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ได้แก่ ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุ เช่น ตดั สบั ฉีก หกั แยก เป็นต้น และค ากรยิา
แสดงเหตุการณ์ผล เช่น ขาด แตก หกั เป็นตน้ โดยในภาษาไทย ซึง่เป็นภาษาทีส่ามารถ
แสดงเหตุการณ์ผ่านหน่วยสร้างกรยิาเรยีง มลีกัษณะพเิศษคอืค ากรยิาแยกส่วนที่
ปรากฏในหน่วยสร้างกริยาเรียงจะปรากฏโดยแสดงล าดบัของเหตุการณ์เหตุและ
เหตุการณ์ผลตามล าดบัเวลาของเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิ ดงัใน
ตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 

 

(5) เขาตดัเชอืกขาด 
 

 ค ากรยิาค าแรกของประโยคตวัอย่าง ตดั แสดงเหตุการณ์ย่อยเหตุคอืการที่
ผู้กระท าของเหตุการณ์ เขา กระท าการแยกส่วนต่อวตัถุผู้รบัการกระท า เชอืก ส่วน
ค ากรยิาค าทีส่อง ขาด แสดงเหตุการณ์ย่อยผลคอืการทีผู่ร้บัการกระท าของเหตุการณ์ 
เชอืก เกดิการเปลีย่นแปลงสภาพโดยการแยกส่วนซึ่งเป็นผลจากการถูกกระท าโดย
ผูก้ระท า 
 
 
2. การจัดประเภทเหตุการณ์แยกส่วนและค ากริยาแยกส่วนใน

งานวิจยัท่ีผา่นมา 
 

สาเหตุที่ขอบเขตของเหตุการณ์การตัดและการแยกส่วนของวตัถุเป็นที่
สนใจส าหรบันักภาษาศาสตรเ์ป็นเพราะสถานะของเหตุการณ์เหล่านี้ในระบบปรชิาน
ยังเป็นที่คลุมเครือ จากงานวิจยัที่ผ่านมา พบทัง้งานวิจยัที่กล่ าวว่าประเภทของ
เหตุการณ์เหล่านี้มคีวามเป็นสากลและมกีารแปรไปในแต่ละภาษา 

 

                                                           

เหตุการณ์นั ้นจะประกอบไปด้วยเหตุการณ์ย่อย (microevent) สองเหตุการณ์ ได้แก่
เหตุการณ์เหตุ (causing event) หรือเหตุการณ์ที่หน่วยร่วมเหตุการณ์หน่ึงท ากริยา
บางอย่างต่อหน่วยร่วมเหตุการณ์อื่น และเหตุการณ์ผล (caused event) หรอืเหตุการณ์ที่
หน่วยรว่มเหตุการณ์ทีถู่กกระท าเกดิการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
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เกอร์สเซลและคณะ (Guerssel, Hale, Laugbren, Levin, & White Eagle, 
1985) และเลวนิและโฮวาฟ (Levin & Hovav, 1995) เป็นฝ่ายที่กล่าวว่าการจ าแนก
ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์การแยกสว่นมคีวามเป็นสากลโดยต่างคน้พบว่าค ากรยิาทีใ่ช้
พรรณนาเหตุการณ์การแยกสว่นสามารถถูกจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
ค ากรยิากลุ่มตดั (cut) และค ากรยิากลุ่มแตก (break) โดยมหีลกัฐานจากพฤตกิรรม
การสลบัสกรรมสภาพ (transitivity alternation) ของค ากรยิา2 โดยเกอรส์เซลและคณะ
สรุปไวว้่าค ากรยิาในกลุ่ม cut เช่นค ากรยิา cut, saw และ slash ในตวัอย่างที ่(6) จะ
ท าหน้าที่เป็นสกรรมกริยาของหน่วยสร้างสกรรมการีต ( transitive causative 
construction) ดงัในตวัอย่างที่ (6ก) และจะไม่สามารถสลบัไปปรากฏในหน่วยสร้าง
อกรรมกระบวนการ (intransitive inchoative construction) ดงัในตวัอย่างที ่(6ข) หรอื
กล่าวได้ว่าไม่สามารถปรากฏสลบัการีตกบักระบวนการได้ (causative/inchoative 
alternation) ในขณะที่สมาชกิของค ากรยิาในกลุ่ม break เช่นค ากรยิา break, snap 
และ tear จะสามารถปรากฏสลบัการตีกบักระบวนการได ้(ดงัในตวัอย่างที ่7ก และ ข) 
โดยในการสลับการีตกับกระบวนการ กรรมตรงที่มีหน้าที่ทางความหมายเป็น
ผูถู้กกระท าของประโยคซึ่งแสดงเหตุการณ์การตี (causative event) สลบัมาปรากฏ
ในต าแหน่งประธานของประโยคทีม่หีน่วยสรา้งอกรรมกระบวนการ ซึง่แสดงเหตุการณ์
การเปลีย่นแปลงสภาพของวตัถุตามธรรมชาตหิรอืเป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิผลกระทบต่อ
ผูถู้กกระท าเองโดยไม่มรีะบุผูก้ระท าเหตุการณ์ทีช่ดัเจน (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 อา้งถงึใน 
Bohnemeyer, 2001, p. 91) 

                                                           
2 การสลบัสกรรมสภาพหมายถึงการที่ค ากรยิาค าหน่ึงๆ มคีวามสามารถในการ

สลบัปรากฏไดท้ัง้ในหน่วยสรา้งสกรรมและในหน่วยสรา้งอกรรม ตวัอยา่งการสลบัสกรรมสภาพ
ของค ากรยิา break ในภาษาองักฤษ เช่น I broke the vase. และ The vase broke. 
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โดยเกอร์สเซลและคณะกล่าวว่าปัจจยัที่ส่งอทิธพิลให้ค ากรยิาในกลุ่ม cut 
ไม่สามารถปรากฏสลบัการตีกบักระบวนการไดไ้ดแ้ก่การทีค่ ากรยิากลุ่มนี้เลอืกเน้น
การแสดงเหตุการณ์เหตุในเหตุการณ์ย่อย (causing sub-event) เนื่องจากค ากรยิากลุ่ม 
cut เป็นค ากรยิาทีบ่รรยายวธิกีาร (means) และลกัษณะ (manner) ของเหตุการณ์เหตุ 
รวมถงึมกีารใหข้อ้มูลเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการกระท าการแยกส่วน ท าใหค้ ากรยิาในกลุ่มนี้
ไม่สามารถปรากฏในประโยคซึ่งใช้หน่วยสร้างอกรรมกระบวนการในการแสดง
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพของวตัถุโดยไม่เกี่ยวขอ้งกบัสาเหตุได้ ในขณะที่
ค ากรยิาในกลุ่ม break เป็นค ากรยิาทีไ่ม่ไดใ้หข้อ้มลูว่าการเปลีย่นแปลงสภาพนัน้เกดิ
จากอะไร จงึปรากฏในหน่วยสรา้งอกรรมกระบวนการเป็นพืน้ฐานโดยเป็นค ากรยิาที่
เลือกแสดงเหตุการณ์ผลในเหตุการณ์ย่อย (result sub-event) เท่านัน้ ส าหรบัการ
สลบัไปปรากฏในหน่วยสรา้งสกรรมการตี เป็นผลมาจากการทีผู่ใ้ชภ้าษาเปลีย่นเป็น
การเน้นเหตุการณ์การตีโดยมองว่าการเปลีย่นแปลงสภาพของวตัถุผู้รบัการกระท า
นัน้เป็นผลมาจากการกระท าโดยผูก้ระท า ไม่ใช่เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพที่
ปรากฏขึน้เองโดยไม่มผีูก้ระท า (Levin, 1993; Levin & Hovav, 1995) 

 

อย่างไรกต็าม หลกัฐานทางภาษาศาสตรท์ีว่่าค ากรยิาแยกส่วนสามารถถูก
จ าแนกไดเ้ป็นสองกลุ่มดงัทีย่กมายงัคงมขีอ้ถกเถยีงจากอกีฝ่ายทีเ่ชื่อว่าการรบัรูป้ระเภท
เหตุการณ์การแยกส่วนมกีารแปรไปตามแต่ละภาษาโดยขอ้โต้แยง้นี้มาจากหลกัฐาน
ต่างๆ เช่น ความแตกต่างทางวฒันธรรม (Majid, Boster, & Bowerman, 2008; Pye, 
1996; Pye, Loeb, & Pao, 1995) การพบขอ้ผดิพลาดในการใชค้ ากรยิาของเดก็ผูพ้ดู
ภาษาองักฤษในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วน (Bowerman, 2005; Pye et al., 
1995; Schaefer, 1979)  
 

ท่ามกลางขอ้สรุปเกีย่วกบัค ากรยิาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วนยงัคงเป็นที่
ถกเถียง ในปี 2007 สถาบนัทางภาษาศาสตร์จติวทิยาแมก็ซ์แพลงก์ (Max Planck 
Institute of Psychological Linguistics) ไดเ้ผยแพร่ผลงานภายใตโ้ครงการวจิยัการจดั
ประเภทเหตุการณ์การแยกส่วน (cutting and breaking events) ซึ่งได้ศึกษาการ
จ าแนกค ากริยาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วนในภาษาทัง้สิ้น 28 ภาษาโดยมี
วตัถุประสงคส์ าคญัคอืต้องการศกึษาการจ าแนกประเภทของเหตุการณ์การแยกสว่น
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ออกเป็นประเภทต่างๆ ตวัแปรทางอรรถศาสตรท์ีก่ าหนดการจ าแนกประเภทค ากรยิา
เหล่านี้ในผูใ้ชภ้าษาต่างๆ รวมถงึในการศกึษาคุณสมบตัทิางหน่วยค าวากยสมัพนัธ์
ของค ากรยิาแยกส่วน โดยโบหเ์นอเมเยอร ์(Bohnemeyer, 2007) พบว่าบางภาษาไม่
อาจจ าแนกค ากริยาแยกส่วนออกเป็น 2 กลุ่มได้อย่างชัดเจน และพฤติกรรมทาง
วากยสมัพนัธ์ของค ากรยิากลุ่มนี้บางส่วนขึน้อยู่กบัคุณสมบตัิทางอรรถศาสตร์และ
โครงสร้างทางหน่วยค าวากยสมัพนัธ ์กล่าวคอื ในบางภาษาทีม่กีารใชรู้ปแสดงทาง
ภาษาทีส่ามารถบรรยายทัง้เหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์ผล (เช่น หน่วยสรา้งกรยิาเรยีง
ในภาษาจนีกลางหรอืหน่วยสร้างอนุภาคกรยิาในภาษาเยอรมนั) จะไม่มพีฤติกรรม
การสลบัสกรรมสภาพดงัทีเ่กอรส์เซลไดก้ล่าวมา 
 
 
3. การจ าแนกประเภทของเหตกุารณ์การแยกส่วนและค ากริยา 
 แยกส่วนภาษาไทย 
 

ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจ ัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติคือการ
วเิคราะหปั์จจยัเพื่อช่วยในการจ าแนกประเภทของเหตุการณ์การแยกสว่น และใชก้าร
วเิคราะหค์วามสมนัยเพื่อช่วยในการสรา้งแผนทีท่างอรรถศาสตรเ์พื่อศกึษาความละมา้ย
ของเหตุการณ์การแยกส่วนแต่ละเหตุการณ์ตลอดจนค ากรยิาแยกส่วนที่ใช้ในการ
พรรณนาเหตุการณ์เหล่านัน้  

 

ก่อนการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัจ าแนกค ากรยิาแยกสว่นออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ ไดแ้ก่ ค ากรยิาแยกสว่นทีใ่ชใ้นการพรรณนาเหตุการณ์เหตุ และค ากรยิาแยกส่วน
ทีใ่ชใ้นการพรรณนาเหตุการณ์ผลทัง้เหตุการณ์กระบวนการและเหตุการณ์สภาพผล 
แล้วจึงวิเคราะห์ค ากริยาทัง้ 2 ประเภทนี้แยกจากกันเนื่องจากค ากริยาเน้นแสดง
เหตุการณ์ย่อยต่างกนั การแบ่งค ากริยาออกเป็นประเภทย่อยดงักล่าวนี้ผู้วิจยัได้
แนวคดิมาจากทฤษฎหี่วงโซ่การตีโดยครอฟต ์(Croft, 1991)  

 

ทฤษฎีห่วงโซ่การตี (causal chain) ซึ่งเสนอโดยครอฟต์ เป็นแบบจ าลอง
เพื่อใช้แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างเหตุการณ์การตีกบัการถ่ายโอนพลงังานระหว่าง
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หน่วยร่วมเหตุการณ์ โดยครอฟต์มสีมมตฐิานว่าโครงสรา้งภายในของเหตุการณ์การตี
นัน้สามารถวเิคราะหไ์ดโ้ดยแบ่งออกเป็นช่วงของเหตุการณ์ย่อย 3 ออกเป็น 3 ระยะ 
ไดแ้ก่  

 

1) ระยะก่อเหตุ (causing event/causative) คือช่วงของเหตุการณ์ที่เป็น
สาเหตุ มผีูก้่อเหตุกระท ากรยิาบางอย่างกบัผูร้บัเหตุ 

2) ระยะรบัเหตุหรอืระยะกระบวนการ (caused event/inchoative) คอืช่วง
ของเหตุการณ์ทีผู่ร้บัเหตุเริม่เกดิการเปลีย่นแปลงอนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากการกระท า
ของผูก้่อเหตุในเหตุการณ์เหตุ หรอืเป็นเหตุการณ์ทีผู่ร้บัเหตุเกดิการเปลีย่นแปลงโดย
ธรรมชาติหรอืการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสาเหตุภายในตวัผู้รบัเหตุเองโดยไม่ได้มี
ผูก้ระท า 

3) ระยะผลหรอืระยะทรงสภาพ (resulting state/stative) คอืช่วงของเหตุการณ์
ทีผู่ร้บัเหตุทรงสภาพทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลงัจากเหตุการณ์ผลสิน้สดุลง โดยอาจจะเป็น
การเปลีย่นแปลงสภาพทางกายภาพหรอืเป็นการเปลีย่นแปลงสภาพเชงิพืน้ที ่การแสดง
หรอืไม่แสดงของเหตุการณ์ย่อยภายในหว่งโซ่การตีนัน้บ่งบอกถงึการมมีุมมองทีต่่างกนั
ต่อเหตุการณ์เดยีวกนัของผูใ้ชภ้าษาอนัเป็นผลมาจากกระบวนการทางปรชิาน ซึง่สิง่นี้
สามารถสะทอ้นผ่านไดจ้ากตวัภาษาหรอืประโยคทีผู่ใ้ชภ้าษาใชใ้นการพรรณนาเหตุการณ์ 
 
3.1 การจ าแนกประเภทของเหตกุารณ์การแยกส่วนโดยใช้การวิเคราะหปั์จจยั 

 
ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลค ากรยิาจากประโยคทีผู่ใ้ชภ้าษาไทยจ านวน 48 

คน3ใช้ในการพรรณนาเหตุการณ์ในวีดทิศัน์ซึ่งจ าลองเหตุการณ์การแยกส่วนวัตถุ
สิง่ของทีต่่างกนัทัง้โดยการใช้เครื่องมอืและไม่ใช้เครื่องมอืและดว้ยวธิต่ีางๆ รวมถึง
การแยกสว่นอวยัวะของร่างกายจ านวน 61 วดีทิศัน์ (ดชูื่อเหตุการณ์ไดจ้ากภาคผนวก
ที ่1) ซึง่เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูวจิยันี้มาจากสถาบนัทางภาษาศาสตรจ์ติวทิยา

                                                           
3 ผูบ้อกขอ้มูลจ านวน 48 คนถูกสุ่มเลอืกจากผูท้ี่มอีายุระหว่าง 20-50 ปี คละกนั

ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญงิและมภีูมลิ าเนาอยู่ในกรงุเทพมหานคร 
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แม็กซ์แพลงก์4 ผลคือ ผู้บอกข้อมูลมีการใช้ค ากริยาที่แตกต่างกันเพื่อพรรณนา
เหตุการณ์ย่อยแสดงการเปลีย่นแปลงสภาพรวมไปถงึการพยายามท าใหเ้ปลีย่นแปลง
สภาพเป็นจ านวนทัง้สิน้ 38 ค า ไดแ้ก่ แกะ กรดี กาง ขาด งา้ง เจาะ จาม จิ้ม เฉือน ฉีก 
ดนั ดงึ ตอก ตดั แตก ถอด ถอย ถ่าง แทง ทิม่ ทุบ แบ(มอื) บาด เปิด ปอก ปาด ผลกั 
ผ่า ฟัน แยก เลือ่น เลือ่ย ลมื(ตา) สบั แหก หกั หัน่  และ อา้  

 

ในการวเิคราะหก์ารจ าแนกประเภทเหตุการณ์การแยกส่วนตามคุณสมบตัิ
ทางอรรถศาสตร ์ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหจ์ากความละมา้ยของการปรากฏของค ากรยิาทีใ่ช้
ในการพรรณนาเหตุการณ์ อธบิายโดยง่ายคอื ในผูบ้อกขอ้มูลจ านวนทัง้หมด 48 คน 
ผูว้จิยัจะเปรยีบเทยีบประโยคทีผู่บ้อกขอ้มลูใชใ้นการพรรณนาวดีทิศัน์ทัง้ 61 วดีทิศัน์
ไปทลีะคู่ หากวดีทิศัน์คู่ใดมกีารใชค้ ากรยิาค าเดยีวกนัในการพรรณนาเหตุการณ์ ไม่
ว่าจะจากผูบ้อกขอ้มูลคนใดกต็าม จะมกีารใหค้ะแนน 1 คะแนน ดงันัน้ วดีทิศัน์คู่ใดที่
ผู้บอกขอ้มูลทุกคนมกีารใช้ค ากรยิาเหมอืนกนัโดยเอกฉันท์จะถือว่าวดีทิศัน์คู่นัน้มี
ความละมา้ยกนัอย่างสงูสุด ส่วนวดีทิศัน์คู่ใดทีไ่ม่มกีารใชค้ ากรยิาค าเดยีวกนัเลยจะ
ถือว่าวีดิทศัน์คู่นัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างสูงสุด ส่วนวีดิทศัน์ที่เหลือซึ่งมกีารใช้
ค ากรยิาค าเดยีวกนัอยู่บา้งกจ็ะถอืว่ามคีวามละมา้ยกนัเลก็น้อย  

 

โดยสรุป มจี านวนวดีทิศัน์ทีถู่กน ามาเปรยีบเทยีบกนัเพื่อหาค่าความละมา้ย
จ านวน 1,830 คู่ และผู้วจิยัใชเ้ครื่องมอืทางสถิติ คอื 1) การวเิคราะห์ปัจจยั (factor 
analysis) ซึ่งเป็นเครื่องมอืทางสถิตเิครื่องมอืหนึ่งซึ่งใชเ้ทคนิคการวเิคราะหต์วัแปร
หลายตัว (multivariate statistical technique) ซึ่งจะช่วยแสดงการจบักลุ่มหรือการ
รวมตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธไ์วใ้นกลุ่มหรอืองคป์ระกอบเดยีวกนั โดยตวัแปรทีอ่ยู่ใน
ปัจจยัเดยีวกนัจะมคีวามสมัพนัธก์นัมาก ความสมัพนัธน์ัน้อาจเป็นไปในทางเดยีวกนั 
หรอืเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกไ็ด ้สว่นตวัแปรทีอ่ยู่คนละปัจจยัจะไมม่คีวามสมัพนัธก์นั
หรือมีความสมัพนัธ์กนัน้อยมาก (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2546) โดยการวิเคราะห์
ปัจจยัจะแสดงให้เหน็ถึงการจ าแนกประเภทออกเป็นประเภทที่ต่างกนัโดยละเอียด 
                                                           

4 ส าหรบัระเบียบวธิวีจิยัโดยละเอียดดูจาก มาจดิและคณะ (Majid et al., 2008) 
และสามารถดาวน์โหลดเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็ขอ้มูลไดจ้าก fieldmanuals.mpi.nl/volumes/ 
2001/cut-and-break-clips/  
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และ 2) การวเิคราะหค์วามสมนยั (Correspondence Analysis) ซึง่จะช่วยสรา้งแผนที่
ทางอรรถศาสตรโ์ดยการระบุต าแหน่งตวักระตุ้น (ในทีน่ี้คอืวดีทิศัน์แต่ละวดีทิศัน์ซึ่ง
เป็นตวัแทนของเหตุการณ์การแยกส่วนแต่ละเหตุการณ์) ลงบนแผนที ่โดยระยะห่าง
ระหว่างตวักระตุน้จะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึระดบัของความละมา้ย (ตวักระตุ้นทีอ่ยู่ใกลก้นั
มากกว่าจะมคีวามคลา้ยคลงึกนัมากกวา่ตวักระตุน้ทีอ่ยู่ไกลออกไป) (Greenacre, 1984) 
การวเิคราะหแ์ผนทีท่างอรรถศาสตรจ์ะท าใหเ้หน็ถงึการจ าแนกประเภทโดยกวา้งขึน้
รวมถงึพืน้ทีแ่ละขอบเขตของเหตุการณ์ โดยผูว้จิยัใชโ้ปรแกรม SPSS ในการท างาน
เครื่องมอืทางสถติทิัง้สองตวันี้ 

 

ผลจากการวเิคราะห์ปัจจยัพบว่า ผู้พูดภาษาไทยมกีารจ าแนกเหตุการณ์
และการใชค้ ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุออกเป็น 16 กลุ่ม (ดตูารางที ่1) โดยผลลพัธท์ีไ่ด้
จากการวเิคราะหปั์จจยัคอื มปัีจจยั (ตวัแปร) ทัง้หมด 16 ตวัแปรทีม่คี่าลกัษณะเฉพาะ 
(eigenvalue) มากกว่า 15 รวมรอ้ยละของความแปรปรวนของทัง้ 16 ตวัแปรไดร้อ้ยละ 
93.837 (ดูภาคผนวกที่ 2) หมายความว่า 16 ตวัแปรนี้อธบิายความแปรปรวนของ
กลุ่มตวัอย่างไดร้อ้ยละ 93.837 สว่นค่าลกัษณะเฉพาะของตวัแปรทีเ่หลอืเรยีงตวัในแนว
เกอืบลาดในตารางแสดงค่าลกัษณะเฉพาะ (ดแูผนภาพที ่1) แสดงใหเ้หน็ถงึการกระจาย
อย่างไม่มนียัส าคญั 

 

                                                           
5 ค่าลกัษณะเฉพาะ (eigenvalue) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถของตวัแปร

ว่าจะอธบิายความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างได้มากน้อยเพียงไร โดยปกติถ้าตวัแปรนัน้
อธบิายความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งไดน้้อยกวา่ 1 คา่ลกัษณะเฉพาะ กไ็มค่วรน าปัจจยันัน้
มาวเิคราะหเ์น่ืองจากถอืว่าไมส่่งผลต่อความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด  
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แผนภาพที ่1. ค่าลกัษณะเฉพาะของการวเิคราะหปั์จจยัของวดีทิศัน์ทัง้หมด 

(เรยีงตามค่าความแปรปรวนมากไปน้อย) 
 
ตารางที ่1  
ตวัแปรทีจ่ าแนกเหตุการณ์การแยกส่วนและค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุทีใ่ชร้่วมกนั
ในแต่ละเหตุการณ์ 
 

กลุ่มท่ี ร้อยละความ
แปรปรวนของ
กลุ่มตวัอย่าง 

วีดิทศัน์ 
ท่ีถกูแสดง 
ด้วยตวัแปร 

ค ากริยาท่ีมีการใช้
ร่วมกนัมากท่ีสุด
ภายในกลุ่ม 

คณุสมบติัของตวัแปร 

1 21.265 56, 27, 24, 
49, 12, 13, 
34, 4, 61,  

ตดั ใช้เครื่องมอืในการแยกส่วนวตัถุทีม่ ี
แนวโน้มจะเปลี่ยนสภาพได้ง่ายหาก
ถูกกระท าการแยกส่วนโดยผูก้ระท า 
และผู้กระท าการแยกส่วนไม่จ าเป็น 
ต้องใชแ้รงมากในการท าใหว้ตัถุแยก
ส่วน อกีทัง้ผูก้ระท ายงัสามารถก าหนด 
หรอืคาดเดาต าแหน่งของการแยกส่วน
ไดง้า่ย 
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กลุ่มท่ี ร้อยละความ
แปรปรวนของ
กลุ่มตวัอย่าง 

วีดิทศัน์ 
ท่ีถกูแสดง 
ด้วยตวัแปร 

ค ากริยาท่ีมีการใช้
ร่วมกนัมากท่ีสุด
ภายในกลุ่ม 

คณุสมบติัของตวัแปร 

2 10.847 40, 31, 21, 
39, 23, 50 

ทบุ ใชค้้อนเป็นเครื่องมอืท าใหว้ตัถุแยก
ออกเป็นหลายส่วนอย่างคาดเดา
ต าแหน่งไดย้าก 

3 9.990 6, 48, 54, 51, 
42, 32, 3 

สบั, ฟัน ใชเ้ครื่องมอืมลีกัษณะเป็นสนัหรอืคม
ขนาดใหญ่ เชน่ มดีขนาดใหญ่ ขวาน 
และสันมือ แยกส่วนวัตถุโดยแรง 
โดยต าแหน่งของการแยกส่วนบนตวั
วัตถุที่ถูกกระท าสามารถคาดเดา
ต าแหน่งไดย้าก 

4 9.452 25, 19, 57, 5 หกั แยกส่วนวตัถุทีม่ลีกัษณะเป็นแทง่ยาว 
เช่น แครอทหรือกิ่งไม้ โดยไม่ใช้
เครื่องมอื 

5 7.570 41, 44, 60, 
55, 33, 22 

เปิด, ถอด การแยกส่วนวตัถุทีส่ามารถน ากลบัมา
ประกอบกลบัเป็นรปูเดมิไดง้า่ย 

6 5.709 10, 20, 26, 
28 

หัน่ ใช้เครื่องมือมีคมขนาดเล็ก นัน่คือ 
มดีขนาดเลก็ แยกส่วนวตัถุออกเป็น
ชิ้นเล็กๆ โดยต าแหน่งของการแยก
ส่วนบนตวัวตัถุที่ถูกกระท าสามารถ
คาดเดาต าแหน่งได้ง่าย กล่าวคือ 
การแยกส่วนจะเกดิขึน้ในต าแหน่งที่
เครื่องมือสัมผัสกับวัตถุที่ถูกแยก
ส่วน 

7 5.436 38, 11, 35 ดงึ แยกส่วนวัตถุโดยการใช้แรงเพื่ อ
เคลื่อนวตัถุออกจากเป้าหมายเดมิ 

8 4.315 1, 36 ฉีก แยกส่วนวตัถุทีม่ ี2 มติ ิเช่น ผา้หรอื
กระดาษดว้ยมอื 

9 3.975 43, 53, 45, 2 ตอก เจาะ ทิม่  จิม้  ใช้เครื่องมอืปลายแหลมเคลื่อนที่ลง
ในแนวดิ่งเข้าสู่ตัววัตถุที่ผู้กระท า
ตัง้ใจใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพ 

10 3.240 37, 14, 9 ผา่ ใชเ้ครื่องมอืมคีม เช่น มดีหรอืขวาน 
ท าให้วัตถุแยกส่วนออกจากกัน
ตามยาว 
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กลุ่มท่ี ร้อยละความ
แปรปรวนของ
กลุ่มตวัอย่าง 

วีดิทศัน์ 
ท่ีถกูแสดง 
ด้วยตวัแปร 

ค ากริยาท่ีมีการใช้
ร่วมกนัมากท่ีสุด
ภายในกลุ่ม 

คณุสมบติัของตวัแปร 

11 2.887 52, 59 อา้ กาง ถ่าง งา้ง แยกส่วนวัตถุที่สามารถน ากลับมา
ประกอบเป็นรูปเดิมได้ง่ายโดยยงัมี
บางส่วนทีต่ดิกนัอยู่ 

12 2.407 29, 30 ปอก แกะ  แยกส่วนเปลอืกนอกของผลไม ้
13 1.698 7 เลื่อน ดนั ถอย  การแยกส่วนวตัถุโดยการท าใหว้ตัถุ

เคลื่อนที่ออกห่างจากอีกหนึ่ งวัตถุ  
ท าให้เกิดการแยกส่วนในเชิงพื้นที่ 
แต่วัตถุที่ถูกท าให้ออกห่างจากกัน
ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงสภาพแต่อย่าง
ใด 

14 1.684 15 เลือ่ย แยกส่วนโดยใชเ้ครื่องมอืประเภท 
ฟันเลื่อย 

15 1.670 47 แบ(มอื) แยกส่วนนิ้วมอืทัง้หา้ออกจากกนั 
16 1.536 58 ลมื(ตา) แยกส่วนเปลอืกตาบนและล่าง 

 
3.2 คณุสมบติัทางอรรถศาสตรข์องค ากริยาแยกส่วน 
 
3.2.1 คุณสมบตัทิางอรรถศาสตรข์องค ากรยิาแยกสว่นแสดงเหตุการณ์เหตุ 

จากข้อมูลค ากริยาที่ใช้ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วน ค ากริยา
แสดงเหตุการณ์เหตุทีม่คีวามสามญัมากทีสุ่ดไดแ้ก่ค ากรยิา ตดั โดยมกีารใชค้ ากรยิา 
ตดั ในการพรรณนาเหตุการณ์ทีต่่างกนัถงึ 25 จาก 61 เหตุการณ์และทบัซอ้นกบัค ากรยิา
ค าอื่นถงึ 13 ค าไดแ้ก่ ค ากรยิา หัน่ ผ่า จาม ฟัน สบั เลือ่ย ทุบ ขาด ตอก เจาะ ทิม่ จิ้ม และ 
แทง (ดภูาคผนวกที ่1) อย่างไรกต็าม ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุในภาษาไทยถอืว่า
มคีวามหลากหลายมากกว่าหากเปรยีบเทยีบกบัการใชค้ ากรยิากลุ่มนี้ในภาษาองักฤษ 
ในภาษาองักฤษ ผู้ใช้ภาษาสามารถใช้ค ากรยิาค าหนึ่งเพื่อบรรยายเหตุการณ์ไดใ้น
ขอบเขตทีก่วา้ง เช่น ค ากรยิา cut, break และ open ซึง่สามารถใชพ้รรณนาเหตุการณ์ได้
หลายเหตุการณ์ในวีดิทัศน์ถึงแม้ว่าในภาษาจะมีค ากริยาค าอื่นที่มีความเฉพาะ
มากกว่ากต็าม  
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ส่วนค ากรยิาทีม่คีวามเฉพาะมากทีสุ่ดไดแ้ก่ค ากรยิา หกั และ แบ(มอื) เนื่องจาก
ไม่มกีารใชค้ ากรยิาทบัซอ้นกบัค ากรยิาค าอื่นในการบรรยายเหตุการณ์เลย  

 

เมื่อน าคะแนนความละม้ายของเหตุการณ์มาท าการวเิคราะห์ความสมนัย
ของการใชค้ ากรยิาแยกสว่นแสดงเหตุการณ์เหตุและสรา้งแผนทีท่างอรรถศาสตรแ์บบ 
2 มติขิึน้มา จะสามารถเหน็การจ าแนกประเภทของค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุออกเป็น
ประเภทอย่างกว้างๆ ได้อย่างชดัเจนมากขึน้ดงัในแผนภาพที่ 2 ซึ่งเป็นแผนที่ทาง
อรรถศาสตร์แบบ 2 มติิแสดงความละมา้ยของวดีทิศัน์ผ่านการใชค้ ากรยิาแยกส่วน 
ซึง่ตวัเลข 1 ถงึ 61 แสดงล าดบัของวดีทิศัน์ทีใ่ชส้มัภาษณ์ผูบ้อกขอ้มลู โดยวดีทิศัน์ทีม่ี
ความละมา้ยกนั นัน่คอื มกีารใชค้ ากรยิาแยกส่วนทีค่ลา้ยกนัในการพรรณนาเหตุการณ์
จะมตี าแหน่งอยู่ใกลก้นัในแผนทีท่างอรรถศาสตร ์ส่วนวดีทิศัน์ทีม่คีวามแตกต่างกนั 
นัน่คือ ไม่มีการใช้ค ากรยิาแยกส่วนค าเดียวกนัเลยหรือมกีารใช้ค ากริยาแยกส่วน
คลา้ยกนัเลก็น้อยจะมตี าแหน่งอยู่ห่างกนัในแผนทีท่างอรรถศาสตร ์

 
 

แผนภาพที ่2. แผนทีท่างอรรถศาสตรแ์สดงความละมา้ยของเหตุการณ์ 
จากการวเิคราะหค์วามสมนยัของการใชค้ ากรยิาแยกสว่นแสดงเหตุการณ์เหตุ 
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จากแผนทีท่างอรรถศาสตรแ์สดงความละมา้ยของเหตุการณ์ผ่านการวเิคราะห์
ความสมนยัของการใชค้ ากรยิาแยกส่วนเพื่อพรรณนาเหตุการณ์เหตุ จะเหน็ไดว้่าการ
จ าแนกค ากรยิาแยกสว่นออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามคุณสมบตัทิางอรรถศาสตรโ์ดย
ผูใ้ชภ้าษาไทยมคีวามแตกต่างจากการจ าแนกค ากรยิากลุ่มนี้ในภาษาอื่นจากงานวจิยั
ที่ผ่านมา กล่าวคือ แทนที่ผู้ใช้ภาษาจะจ าแนกค ากริยาออกเป็นสองประเภทใหญ่
ไดแ้ก ่ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์การแยกสว่นวตัถุทีส่ามารถน ากลบัมาประกอบกนัเป็น
รปูเดมิไดง้่าย (reversible separation) และค ากรยิาแสดงเหตุการณ์การแยกส่วนวตัถุ
ทีไ่ม่สามารถน ากลบัมาประกอบเป็นรูปเดมิไดห้รอืน ากลบัมาประกอบกนัเป็นรูปเดมิ
ได้ยาก (irreversible separation) ผู้ใช้ภาษาไทยจ าแนกค ากริยาแยกส่วนออกเป็น
ประเภทตามการปรากฏหรอืไม่ปรากฏของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการกระท าการแยกส่วน 
ดงัสามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 

 

1) ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์การแยกสว่นโดยไม่ใชเ้ครื่องมอื  
จากแผนทีแ่สดงความสมนยัของเหตุการณ์ จะเหน็ไดว้่าเหตุการณ์การแยก

ส่วนทีไ่ม่มกีารปรากฏของเครื่องมอืถูกจดัต าแหน่งใหอ้ยู่ใกล้ๆ  กนั เหตุการณ์เหล่านี้
สามารถแบ่งย่อยออกไดอ้กีเป็นเหตุการณ์การแยกส่วนวตัถุสองชิน้ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั
ตัง้แต่แรกโดยการเคลื่อนทีว่ตัถุ เช่น การถอดแกว้น ้า ถอดปลอกปากกา การเลื่อนเกา้อี้
ออกจากโต๊ะ เหตุการณ์การแยกส่วนอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น การลมืตา 
อา้ปาก แบมอื เหตุการณ์การแยกส่วนวตัถุทีส่ามารถน ากลบัมาประกอบเป็นรูปเดมิ
ไดง้่าย เช่น การเปิดประตู กางกรรไกร กางหน้าหนงัสอื เหตุการณ์การฉีก เหตุการณ์
การหกั และเหตุการณ์การปอก  

 

อย่างไรกต็าม ส าหรบัเหตุการณ์การปอก มาจดิและคณะ (Majid et al., 2008) 
กล่าวไวว้่าเป็นเหตุการณ์ทีอ่ยู่กึง่กลางระหว่างเหตุการณ์การแยกส่วนวตัถุทีส่ามารถ
น ากลบัมาประกอบกนัเป็นรปูเดมิไดง้่ายและเหตุการณ์การแยกสว่นวตัถุทีไ่ม่สามารถ
น ากลบัมาประกอบเป็นรูปเดมิไดห้รอืน ากลบัมาประกอบกนัเป็นรูปเดมิได้ยาก จาก
ขอ้มลูการพรรณนาเหตุการณ์ ผูบ้อกขอ้มลูพรรณนาเหตุการณ์การปอกโดยใชค้ ากรยิา 
ปอก และ แกะ เท่านัน้ โดยค ากรยิาที่ใช้ทัง้สองค านี้ไม่ปรากฏทบัซ้อนกบัค ากริยา
แยกสว่นทีใ่ชใ้นขอบเขตของการพรรณนาเหตุการณ์การแยกสว่นโดยใชเ้ครื่องมอืเลย 
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อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตว่า หากเปลีย่นภาพเหตุการณ์ทีต่้องใหผู้บ้อกข้อมูล
พรรณนาเหตุการณ์เป็นการแยกส่วนเปลอืกนอกของผลไมโ้ดยการใชเ้ครื่องมอื ผูบ้อก
ขอ้มลูอาจพรรณนาเหตุการณ์โดยใชค้ ากรยิาอื่นทีซ่อ้นทบักบัค ากรยิาแยกส่วนโดยมี
การปรากฏของเครื่องมอื เช่น ค ากรยิา เฉือน ปาด เป็นตน้ ดงันัน้ ขอ้สงัเกตนี้จงึเป็น
หลกัฐานยนืยนัว่าผูใ้ชภ้าษาไทยจ าแนกค ากรยิาแยกส่วนออกเป็นสองประเภทใหญ่
ตามการปรากฏของเครื่องมอื ไม่ใช่ความสามารถในการน ากลบัมาประกอบเป็นรปูเดมิ 

 

2) ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์การแยกสว่นโดยใชเ้ครื่องมอื 
เมื่อพิจารณาแผนที่แสดงความสมนัยของเหตุการณ์ จะสงัเกตเห็นได้ว่า 

เหตุการณ์การแยกส่วนที่ปรากฏการใช้เครื่องมอืมกีารวางต าแหน่งโดยสมัพนัธก์บั
ความสามารถคาดเดาต าแหน่งของการแยกสว่นของวตัถุ โดยเหตุการณ์ทีถู่กพรรณนา
โดยค ากรยิาทีไ่ม่ไดม้วีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการแยกสว่นวตัถุและไม่มกีารแสดงนัยผล
การเปลีย่นแปลงสภาพ แต่เมื่อท าการกระท าดงักล่าวแล้ววตัถุเกดิการเปลี่ยนแปลง
สภาพโดยการแยกส่วนออกเป็นหลายส่วนโดยไม่สามารถคาดเดาต าแหน่งทีเ่กดิการ
แยกส่วนได ้เช่น เหตุการณ์ทีผู่ใ้ชภ้าษาพรรณนาโดยใชค้ ากรยิา ทุบ ตอก แทง เจาะ 
จิ้ม จะมกีารจดัต าแหน่งใหอ้ยู่ค่อนไปทางส่วนบนของตาราง และเหตุการณ์ทีม่กีารใช้
เครื่องมอืประเภทใบมดีในการแยกส่วนซึง่ผู้ใชภ้าษาสามารถคาดเดาต าแหน่งในการ
แยกสว่นของวตัถุไดง้่ายจะยิง่มตี าแหน่งค่อนมาทางสว่นล่างของตาราง เช่น เหตุการณ์
ทีถู่กพรรณนาดว้ยค ากรยิา กรดี บาด ตดั ส่วนค ากรยิาที่ประกอบด้วยคุณสมบตัิใน
การคาดเดาต าแหน่งทีถู่กแยกส่วนอยู่กึง่กลางระหว่างการคาดเดาง่ายและยาก เช่น 
เหตุการณ์ทีถู่กพรรณนาดว้ยค ากรยิา ผ่า จาม จะถูกจดัใหอ้ยู่กึง่กลางของแผนทีแ่สดง
ความสมนยั 

 

จากการวเิคราะหค์วามสมนัย สามารถสรุปคุณสมบตัทิางความหมายที่ใช้
ในการจ าแนกค ากรยิาแยกสว่นออกเป็นกลุ่มโดยผูใ้ชภ้าษาไทยไดด้งันี้ 

 

ก) เครื่องมอื 
เมื่อสงัเกตทีแ่ผนทีท่างอรรถศาสตรแ์สดงความสมนัยของเหตุการณ์ พบว่า

การกระท าเหตุการณ์การแยกส่วนสามารถถูกจ าแนกความแตกต่างออกจากกนัได้
เป็น 2 ประเภทอย่างชดัเจนจากการปรากฏหรอืไม่ปรากฏของเครื่องมอืการกระท า
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การแยกสว่น (ดภูาคผนวกที ่1) ซึง่แสดงการใชค้ ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุทบัซอ้นกนั
ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนจากวีดิทัศน์จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ค ากรยิาทัง้สองกลุ่มนี้ไม่ถูกใชพ้รรณนาเหตุการณ์โดยทบัซอ้นกนัเลย 

 

นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาค ากรยิาที่อยู่ในกลุ่มทีใ่ชพ้รรณนาเหตุการณ์การ
แยกสว่นโดยมกีารปรากฏของเครื่องมอื พบว่าความแตกต่างในแง่ของคุณสมบตัทิาง
กายภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการแยกส่วนเป็นตวัแปรส าคญัที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
ค ากรยิา เช่น การใชเ้ครื่องมอืใบมดีเดีย่วขนาดเลก็ ผูพ้ดูมแีนวโน้มจะใชค้ ากรยิา ตดั 
หัน่ เฉือน กรดี การใชเ้ครื่องมอืใบมดีคู่ เช่น กรรไกร ผูพู้ดมแีนวโน้มทีจ่ะใชค้ ากรยิา 
ตดั การใช้เครื่องมอืขนาดใหญ่ ผู้พูดมแีนวโน้มจะใช้ค ากรยิา สบั ฟัน เฉาะ การใช้
เครื่องมอืประเภทคอ้น ผูพู้ดจะใชค้ ากรยิา ทุบ การใชเ้ครื่องมอืประเภทเลื่อย ผูพู้ดมี
แนวโน้มจะใชค้ ากรยิา เลือ่ย เหล่านี้เป็นตน้ 

 

ข) การใชแ้รง  
การใชแ้รงกระท าการแยกสว่นวตัถุมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความแขง็แรง

ของวตัถุทีถู่กแยกส่วน หากวตัถุทีเ่ป็นเป้าหมายของการแยกส่วนมลีกัษณะแขง็แรง
และยากต่อการท าใหเ้ปลีย่นแปลงสภาพโดยการแยกส่วน ผูก้ระท าการแยกส่วนต้อง
ใชแ้รงในการแยกส่วนมากตามไปดว้ย ในทางตรงขา้ม หากวตัถุทีเ่ป็นเป้าหมายของ
การแยกส่วนมมีวลน้อย ขนาดเลก็ และสามารถท าให้เกดิการแยกส่วนได้โดยง่าย 
ผูก้ระท าการแยกสว่นไม่ตอ้งใชแ้รงมากในการท าใหว้ตัถุแยกสว่น ตวัอย่างเปรยีบเทยีบ
การใชแ้รงทีแ่ตกต่างกนัไดแ้ก่วดีทิศัน์แสดงเหตุการณ์ที ่13 ซึง่ผูบ้อกขอ้มูลส่วนใหญ่
ใชค้ ากรยิา ตดั ในการพรรณนาเหตุการณ์การใชเ้ครื่องมอืขวานในการท าใหเ้สน้เชอืก
แยกสว่น สว่นในวดีทิศัน์แสดงเหตุการณ์ที ่37, 48 และ 54 เมื่อเปลีย่นวตัถุเป็นแครอท
และกิง่ไมข้นาดใหญ่ ถงึแมว้่าจะใชเ้ครื่องมอืเดยีวกนัในการท าใหว้ตัถุแยกส่วน แต่การใช้
แรงทีต่่างกนัท าใหผู้บ้อกขอ้มูลมแีนวโน้มทีจ่ะใชค้ ากรยิา สบั และ ผ่า ในการพรรณนา
เหตุการณ์แทน 

 

ค) ทศิทางในการแยกสว่น 
คู่ของตวัอย่างเหตุการณ์ทีแ่สดงความแตกต่างในแง่ของทศิทางในการแยกสว่น

ซึง่ส่งผลต่อแนวโน้มในการเลอืกใชค้ ากรยิาทีช่ดัเจนทีสุ่ดไดแ้ก่เหตุการณ์ในวดีทิศัน์
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ที ่9 กบั 26 ซึง่เป็นเหตุการณ์จ าลองแสดงการแยกสว่นแครอทโดยใชว้ตัถุประเภทมดี
ขนาดเลก็ทัง้คู่ โดยในวดีทิศัน์ที ่9 ซึ่งผู้กระท าแยกส่วนแครอทตามแนวยาว ผู้บอก
ขอ้มูลส่วนใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะใชค้ ากรยิา ผ่า ในการพรรณนาเหตุการณ์ ส่วนในวดีิ
ทัศน์ที่ 26 ซึ่งผู้กระท าแยกส่วนแครอทตามแนวขวาง ผู้บอกข้อมูลส่วนใหญ่มี
แนวโน้มทีจ่ะใชค้ ากรยิา หัน่ ในการพรรณนาเหตุการณ์ 

 

ง) ความสามารถคาดเดาต าแหน่งทีว่ตัถุเกดิการแยกสว่น 
ในกลุ่มทีเ่ป็นค ากรยิาทีใ่ชใ้นการพรรณนาเหตุการณ์การแยกสว่นทีม่กีารปรากฏ

ของเครื่องมอืในเหตุการณ์ ความสามารถคาดเดาต าแหน่งที่วตัถุเกดิการแยกส่วน
เป็นอกีหนึ่งตวัแปรทีส่ าคญัทีส่่งผลต่อการเลอืกใชค้ ากรยิา ซึง่ความสามารถคาดเดา
ต าแหน่งทีว่ตัถุเกดิการแยกส่วนนัน้มคีวามสมัพนัธก์บัชนิดของเครื่องมอืทีใ่ชร้วมถงึ
วธิกีารทีใ่ชใ้นการแยกส่วน เช่น ในการ “ทุบ” วตัถุโดยใชค้อ้น (วดีทิศัน์ที ่39 และ 40) 
วตัถุเกดิการแยกส่วนออกเป็นหลายส่วนโดยไม่สามารถระบุต าแหน่งทีว่ตัถุเกดิการ
แยกสว่นได ้สว่นในการ “กรดี” (วดีทิศัน์ที ่14 และ 18) ผูก้ระท าการแยกสว่นสามารถ
เป็นผูเ้ลอืกต าแหน่งในการแยกสว่นของวตัถุได ้

 

จ) รปูร่างของวตัถุทีถู่กแยกสว่น 
ในการแยกส่วนวตัถุที่มลีกัษณะ 2 มติิ เช่น ผ้าหรอืกระดาษ และวตัถุที่มี

ลกัษณะเป็นแท่ง เช่น กิง่ไมห้รอืแครอท โดยไม่ใชเ้ครื่องมอื ผูบ้อกขอ้มูลมแีนวโน้ม
จะใชค้ ากรยิาคนละกลุ่มกนัในการพรรณนาเหตุการณ์ 

 

อย่างไรกต็าม ในการเลอืกใชค้ ากรยิาค าหนึ่งๆ ในการพรรณนาเหตุการณ์ 
อาจมอีรรถลกัษณ์หลายอรรถลกัษณ์ประกอบกนั เช่น ในเหตุการณ์การ “ฉีก” ผา้โดย
ใชม้อื ประกอบไปดว้ยอรรถลกัษณ์  การไม่ปรากฏของเครื่องมอื + วตัถุทีถู่กแยกส่วน
มลีกัษณะ 2 มติ ิหรอืในเหตุการณ์การ “ผ่า” แครอทตามแนวยาวโดยใชข้วาน ประกอบ
ไปดว้ยอรรถลกัษณ์ การปรากฏของเครื่องมอื (ประเภทขวาน) + วตัถุทีถู่กแยกสว่นมี
ลกัษณะเป็นแท่ง + มกีารใชแ้รง + การแยกสว่นเกดิขึน้ตามแนวยาว + ต าแหน่งทีถู่ก
แยกสว่นคาดเดาไดค้่อนขา้งง่าย เป็นตน้ 
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3.2.2 คุณสมบตัทิางอรรถศาสตรข์องค ากรยิาแยกสว่นแสดงเหตุการณ์ผล 
จากขอ้มูล ผูใ้ชภ้าษาไทยใชค้ ากรยิาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์ผลน้อยกว่า

ค ากรยิาแยกสว่นแสดงเหตุการณ์เหตุ โดยมคี ากรยิาแยกสว่นทีใ่ชแ้สดงเหตุการณ์ผล 
5 ค า ไดแ้ก่ ขาด ฉีก หกั แยก แตก โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทตามคุณสมบตัิ
ทางอรรถศาสตรน์ัน้คอืลกัษณะของวตัถุทีไ่ดร้บัผลกระทบและการปรากฏหรอืไม่ปรากฏ
ของวธิกีารทีใ่ชใ้นการแยกสว่น ดงันี้ 1) ขาด และ ฉีก เป็นค ากรยิาทีใ่ชใ้นการพรรณนา
ผลการแยกส่วนของวตัถุที่มลีกัษณะ 2 มติิที่เป็นเนื้อเดยีวกนั เช่น ผ้าและกระดาษ 
หรอืสิง่ทีม่ลีกัษณะเป็นเสน้ยาวทีม่บีางส่วนตดิอยู่ดว้ยกนั เช่น เสน้เชอืก 2) หกั เป็น
ค ากรยิาทีใ่ชใ้นการพรรณนาผลการแยกส่วนทัง้เหตุการณ์กระบวนการและสภาพผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพของวตัถุที่มลีกัษณะเป็นแท่งยาว เช่น กิง่ไม้หรอืแครอท 3) 
แตก เป็นค ากรยิาทีใ่ชใ้นการพรรณนาผลการแยกสว่นของวตัถุทีม่ลีกัษณะ 3 มติแิละ
เป็นของแขง็ออกเป็นหลาย  ๆสว่นและไม่สามารถคาดเดาต าแหน่งทีว่ตัถุเกดิการแยกสว่น
ได้ เช่น หม้อดนิเผาและจาน 4) แยก เป็นค ากรยิาที่ผูบ้อกขอ้มูลมกัใชเ้พื่อบรรยาย
การแยกสว่นทีไ่ม่สามารถระบุวธิกีารทีใ่ชใ้นการแยกสว่นทีช่ดัเจน เช่นในวดีทิศัน์ที ่8 
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เศษผ้าค่อยๆ แยกส่วนออกจากกนัเป็นสองส่วนโดยไม่ปรากฏ
ผูก้ระท าและวธิกีารทีใ่ชใ้นการกระท า  

 
3.3 คุณสมบัติทางวากยสัมพันธ์และรูปแบบการสลับปรากฏของ

ค ากริยาแยกส่วน 
 
3.3.1 คุณสมบตัทิางวากยสมัพนัธข์องค ากรยิาแยกสว่น 

ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนจากวดีทิศัน์พบว่า เหตุการณ์ทีถู่ก
น ามาใชเ้กบ็ขอ้มลูเป็นจ านวนมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่เหตุการณ์ทีป่ระกอบดว้ย 2 หน่วยร่วม
เหตุการณ์ไดแ้ก่ผูก้ระท าและผูร้บัการกระท า อย่างไรกต็าม ในการพรรณนาเหตุการณ์
เหล่านี้ พบว่าผูบ้อกขอ้มูลสามารถบรรยายไดด้้วยการใชจ้ านวนภาคแสดงทีต่่างกนั 
โดยค ากรยิาหลกัของแต่ละภาคแสดงเป็นตวัแสดงเหตุการณ์ย่อยแต่ละเหตุการณ์ 
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1) หน่วยสรา้งภาคแสดงเดีย่ว 
 ในเหตุการณ์ทีม่ ี2 หน่วยร่วม ปรากฏการใชภ้าคแสดงเดีย่วในหน่วยสร้าง
ศพัทการตี6 ในการพรรณนาเหตุการณ์โดยผูบ้อกขอ้มลูทุกคนไดแ้ก่เหตุการณ์ในวดีทิศัน์
ที่ 5 19 และ 57 ซึ่งเป็นการแยกส่วน (หกั) กิง่ไม้และแครอท วดีทิศัน์ที่ 20 ซึ่งเป็น
การตดักิง่ไม้ขนาดเลก็โดยการเลื่อยดว้ยมดี วดีทิศัน์ที่ 29 และ 30 ซึ่งเป็นการปอก
เปลอืกนอกของผลไมอ้อกจนหมด วดีทิศัน์ที ่33 44 55 และ 60 ซึง่เป็นการแยกส่วน
วตัถุทีส่ามารถน ากลบัมาประกอบเป็นรปูเดมิไดง้่าย ไดแ้ก ่เหตุการณ์การเปิดหนังสอื 
ฝากระป๋อง ฝากาน ้า และประตู ซึ่งเหตุการณ์ทัง้หมดมคีุณสมบตัเิหมอืนกนัคอืเมื่อ
ผู้กระท าลงมือกระท าเหตุการณ์ ค ากริยาซึ่งเป็นการกระท าของผู้กระท านัน้มกีาร
แสดงนัย (implication) ว่าผู้รบัการกระท าจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอย่าง
แน่นอนโดยไม่ต้องใชค้วามพยายามมาก ดงันัน้ ผูใ้ชภ้าษาจงึใชค้ ากรยิาการตีซึง่แสดง
เหตุการณ์เหตุเท่านัน้ในการพรรณนาเหตุการณ์ 

 

ค ากรยิาแยกสว่นทีป่รากฏในหน่วยสรา้งสกรรมการตีถูกใชใ้นการพรรณนา
เหตุการณ์เหตุของเหตุการณ์การแยกส่วนซึง่แสดงการทีผู่ก้ระท า (ซึง่อาจไม่ปรากฏ
ในประโยค) กระท าเหตุการณ์โดยมคีวามตัง้ใจท าใหว้ตัถุเกดิการแยกสว่นผ่านการใช้
ค ากรยิาการตีเพยีงค าเดยีว ดงัในตวัอย่างต่อไปนี้ 

 
 
 
 

                                                           
6 คอมร ี(Comrie, 1981, pp. 158-177) จ าแนกประเภทของรูปแสดงเหตุการณ์การตี

ในภาษาออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. Lexical causative (ศพัทการตี) ซึ่งเหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์ผลจะถูก

แสดงผา่นการใช้ค าศพัท ์(lexical item) หน่ึงค า 
2. Morphological causative (การตีหน่วยค า) ซึง่เหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์

ผลจะถูกแสดงผา่นหน่วยค าการตี (causative morphology) หน่ึงหน่วยค า 
3. Analytic causative (การตีกลุ่มค าหรอืการตีแบบวเิคราะห์) ซึ่งเหตุการณ์

เหตุและเหตุการณ์ผลจะถูกแสดงผา่นอนุพากย ์2 อนุพากย ์
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(8) ก. ผูห้ญงิฉีกผา้ 
ข. คนผูช้ายเลื่อยไม ้
ค. เธอปอกเปลอืกสม้ 
ง. เธอเปิดฝากาน ้าชา 

 

เหตุการณ์เหตุทีถู่กแสดงโดยค ากรยิาการตีเป็นเหตุการณ์ย่อยในส่วนแรก
ของเหตุการณ์การแยกส่วนทัง้หมดจากห่วงโซ่การตี (Croft, 1991) โดยจากข้อมูล 
เหตุการณ์ทีม่กัพบการใชก้รยิาเดีย่วทีป่รากฏในหน่วยสรา้งศพัทการตีในการพรรณนา
จะเป็นเหตุการณ์การแยกส่วนต้นแบบ (prototypical separating events)7 หรอืเหตุการณ์
การแยกส่วนวตัถุสิง่ของต่างๆ หรอือวยัวะของร่างกายทีเ่กดิขึน้ทัว่ไปในชวีติประจ าวนั 
ท าใหก้ารพรรณนาเหตุการณ์เหล่านี้ในชวีติประจ าวนัของผูใ้ชภ้าษามคีวามถีส่งู ตวัอย่าง
ของเหตุการณ์การแยกสว่นตน้แบบเช่น การหกักิง่ไม ้การหัน่ผกั การสบัหม ูการเปิด
ประตู การลมืตา การอา้ปาก การแบมอื โดยผูใ้ชภ้าษาทุกคนสามารถเลอืกใชค้ ากรยิาเฉพาะ 
เพื่อน ามาพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนต้นแบบไดอ้ย่างเป็นเอกฉันท ์แสดงใหเ้หน็ว่า 
ขอบเขตมโนทศัน์ของเหตุการณ์แยกสว่นต้นแบบมคีวามชดัเจนและจะไม่ซอ้นทบักนั
กบัมโนทศัน์เหตุการณ์อื่นๆ  

 

ค ากรยิาแยกส่วนอกีประเภทได้แก่ค ากรยิาที่ปรากฏในหน่วยสร้างอกรรม
กระบวนการซึง่จะปรากฏร่วมกบัประธานทีม่หีน้าทีท่างความหมายเป็นแก่น (theme) 
ของเหตุการณ์ โดยค ากริยาจะปรากฏหลงัประธานของหน่วยสร้างอกรรมซึ่งแสดง
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพของวตัถุตามธรรมชาติ หรือเป็นเหตุการณ์การ
เปลีย่นแปลงสภาพโดยไม่มกีารระบุผูก้ระท าเหตุการณ์ทีช่ดัเจน จากขอ้มลู พบการใช้
ค ากรยิาทีป่รากฏเดีย่วเป็นอกรรมกรยิาในหน่วยสรา้งอกรรมกระบวนการทัง้หมด 4 ค า 
ไดแ้ก่ ขาด หกั แยก และ ฉีก โดยผูใ้ชภ้าษาไทยจะใชป้ระโยคทีม่หีน่วยสรา้งนี้ใน
การแสดงการแยกส่วนของวตัถุทีเ่กดิขึน้เองโดยไม่มผีูก้ระท าในวดีทิศัน์ที ่8, 16, 17 
และ 46 เท่านัน้ ดงัในตวัอย่างต่อไปนี้ 
                                                           

7 เหตุการณ์การแยกส่วนต้นแบบหมายถงึเหตุการณ์การแยกส่วนที่ประกอบด้วย 
3 หน่วยร่วมเหตุการณ์ ไดแ้ก่ ผูก้ระท า ผูร้บัการกระท า และเครื่องมอื แสดงการแยกส่วน
วตัถุโดยการมผีูก้ระท าใช้เครื่องมอืช่วยในแยกส่วนวตัถุ 
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(9) ก. ผา้ขาด 
ข. กิง่ไมห้กั 
ค. แครอทหกั 
ง. เชอืกขาด 

 

อย่างไรกต็าม เหตุการณ์จ าลองการแยกสว่นเองโดยไม่มผีูก้ระท าในวดีทิศัน์
เป็นเหตุการณ์ทีม่กัจะพบเจอไดไ้ม่บ่อยในโลกแห่งความเป็นจรงิและเป็นเหตุการณ์ที่
ไม่เป็นธรรมชาต ิโดยผลของการแยกส่วนของวตัถุสิง่ของต่างๆ บนโลกนี้จะเกดิการ
เปลีย่นแปลงสภาพโดยการแยกส่วน มกัจะต้องมสีาเหตุมาจากแรงภายนอก (external 
force) อะไรบางอย่างเสมอ 

 

2) หน่วยสรา้งหลายภาคแสดง 
ในการพรรณนาเหตุการณ์โดยประโยคที่มหีลายภาคแสดง ประโยคที่พบ

การใชม้ากโดยผูใ้ชภ้าษาจะเป็นประโยคทีอ่ยู่ในหน่วยสรา้งกรยิาเรยีงซึง่เป็นลกัษณะ
พเิศษของภาษาไทย รูปแบบการปรากฏในหน่วยสร้างกรยิาเรยีงทีพ่บจะแสดงการ
เกดิต่อเนื่องกนัของเหตุการณ์ โดยในหน่วยสรา้งกรยิาเรยีงประเภทนี้จะประกอบดว้ย
ค ากรยิา 2 ค าขึน้ไป โดยค ากรยิาค าแรกจะแสดงเหตุการณ์ที่เกดิก่อนเหตุการณ์ที่
แสดงโดยค ากรยิาค าทีส่องและเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ กิง่กาญจน์ เทพกาญจนา (2549) 
กล่าวว่าหน่วยสร้างกริยาเรียงประเภทนี้มีลักษณะจ าลองเหตุการณ์จริง ( iconic) 
เนื่องจากล าดบัของค ากรยิาสะทอ้นล าดบัของเหตุการณ์ทีแ่สดงโดยค ากรยิา กล่าวคอื 
ค ากริยาค าที่หนึ่งแสดงเหตุการณ์ที่เกิดก่อน และค ากริยาค าที่ตามมาจะแสดง
เหตุการณ์ทีเ่กดิถดัมา  

 

ก) หน่วยสรา้งก่อผล 
หน่วยสร้างก่อผลเป็นหน่วยสร้างการตีประเภทหนึ่งที่มโีครงสร้างแบบ 2 

อนุพากย ์(biclausal) โดยเป็นหน่วยสรา้งทีใ่ชแ้สดงเหตุการณ์การตีย่อย 2 เหตุการณ์
ไดแ้ก ่เหตุการณ์ย่อยเหตุและเหตุการณ์ย่อยผล ซึง่มกีารแสดงรปูในประโยคผ่านการ
ใชค้ ากรยิา 2 ค าใน 2 ภาคแสดง เรยีกภาคแสดงทัง้สองว่าภาคแสดงหลกัหรอืภาคแสดง
ก่อเหตุ (causative predicate) และภาคแสดงรองหรือภาคแสดงผล (resultative 
predicate) โดยในภาคแสดงก่อเหตุ ค ากริยาจะปรากฏเป็นสกรรมกริยาแสดงการ
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กระท าเหตุการณ์บางอย่างของประธานที่มหีน้าที่ทางความหมายเป็นผู้กระท าที่มี
ต าแหน่งอยู่หน้ากรยิานัน้ และตามหลงัค ากรยิาด้วยกรรมที่มคีวามหมายเป็นผู้รบั 
การกระท า ในขณะเดยีวกนั กรรมนัน้กท็ าหน้าทีเ่ป็นประธานของภาคแสดงผลทีต่ามมา 
ซึง่ค ากรยิาในภาคแสดงผลมกัจะเป็นค ากรยิาแสดงกระบวนการทีเ่ป็นเหตุการณ์พลวตั
หรอืค ากรยิาแสดงสภาพทีเ่ป็นเหตุการณ์คงที ่ดงัในตวัอย่างประโยคทีผู่ใ้ชภ้าษาไทย
ใชใ้นการพรรณนาเหตุการณ์การแยกสว่นต่อไปนี้ 

 

(10) ก. เขาฟันผา้ขาด, หล่อนทุบจานแตก 
 ข. หล่อนหัน่แครอทเป็น 2 สว่น 
 ค. หล่อนถอยเกา้อีอ้อกจากโต๊ะ, หล่อนลมืตาขึน้ 
 ง. เขาใชข้วานสบัแครอทออกเป็นสองท่อน 
 จ. เขาสบัแครอทขาดเป็นสองท่อน 
 ฉ. เขาสบัแครอทขาดออกเป็นสองท่อน 
 ช. ฉีกผา้(แต่)ไม่ขาด, ผ่าแตงโมไม่ขาด 
 

ในภาคแสดงก่อเหตุของประโยคทีใ่ชใ้นการพรรณนาเหตุการณ์การแยกสว่น 
ปรากฏค ากรยิาแยกส่วนเป็นสกรรมกรยิาแสดงการกระท าการแยกส่วนโดยวธิต่ีางๆ 
ของประธานทีม่หีน้าทีท่างความหมายเป็นผูก้ระท าต่อกรรมทีม่หีน้าทีท่างความหมาย
เป็นผูร้บัการกระท า เช่น ฟัน ทุบ หัน่ ถอย ลมื(ตา) สบั ฉีก ผ่า สว่นในภาคแสดงผลจะ
แสดงสภาพของกรรมผู้รบัการกระท าหลงัจากการถูกกระท า ผู้บอกขอ้มูลพรรณนา
สภาพผลนี้ค ากรยิาหลายรปูแบบ เช่น 1) ใชค้ ากรยิาแยกสว่น เช่น ขาด แตก เพื่อแสดงผล
การเปลี่ยนแปลงสภาพและเพื่อยนืยนัการบรรลุผลส าเรจ็ของการกระท าเหตุการณ์ 
(ตัวอย่างที่ 10ก.) 2) ใช้กริยาวลีแสดงสภาพหลังการถูกแยกส่วนเป็นส่วนขยาย 
(adjunct) เช่น เป็น 2 สว่น (ตวัอย่างที ่10ข.) 3) การใชค้ ากรยิาแสดงทศิทาง (directional 
verb) ออก ซึง่บางครัง้ตามดว้ยบุพบทวล ีจาก + วตัถุต้นแหล่งเพื่อแสดงทศิทางของ
การแยกส่วนอ้างองิจากสถานที่ต้นแหล่ง หรอืค ากรยิาแสดงทศิทาง ขึ้น เพื่อแสดง
ทศิทางของการแยกส่วน (ตวัอย่างที่ 10ค.) โดยในการพรรณนาเหตุการณ์ผลด้วย
ภาคแสดงรอง ผูบ้อกขอ้มลูสามารถพรรณนาเหตุการณ์ผลทัง้ในแง่ของการยนืยนัการ
บรรลุผลส าเรจ็ของการกระท า ทศิทางของการแยกส่วน และสภาพหลงัการถูกแยกสว่น 
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ประกอบกนัได ้(ตวัอย่างที ่10ง.- ฉ.) นอกจากนี้ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์ผลยงัสามารถ 
ปรากฏร่วมกบัค าปฏเิสธแสดงการปฏเิสธผลการเปลีย่นแปลงสภาพ เช่น ฉีกไม่ขาด 
หรอื ผ่าไม่ขาด (ตวัอย่างที ่10ช.)  
 

 จากขอ้มลูการพรรณนาเหตุการณ์ ผูบ้อกขอ้มลูพรรณนาเหตุการณ์การแยก
สว่นโดยใชห้น่วยสรา้งก่อผลซึง่ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์ผลถูกใชใ้นการยนืยนัผลการ
แยกสว่นมากทีสุ่ดส าหรบัการพรรณนาเหตุการณ์ในวดีทิศัน์ที ่23 และ 35 ตามล าดบั 
โดยวดีทิศัน์ที ่23 ซึง่เป็นเหตุการณ์การใชค้อ้น “ทุบ” ผา้ และผา้เกดิการแยกสว่น มผีู้
บอกขอ้มลูจ านวน 21 คน (จาก 48 คน) ทีใ่ชห้น่วยสรา้งก่อผลในการพรรณนา และใน
วีดิทศัน์ที่ 35 ซึ่งเป็นเหตุการณ์การ “ดึง” เส้นเชือกให้ขาดจากกนั มีผู้บอกข้อมูล
จ านวน 19 คน ที่ใช้หน่วยสร้างก่อผลในการพรรณนา ผลการวจิยัในแง่ของความถี่
ของการปรากฏร่วมระหว่างค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุและค ากรยิาแสดงเหตุการณ์
ผลในหน่วยสรา้งก่อผลนี้แสดงใหเ้หน็ว่าระดบัของการแสดงผลของการเปลีย่นแปลง
สภาพนัน้มไีม่เท่ากนัในทุก  ๆค ากรยิา โดยจากขอ้มลู ค ากรยิา ทุบ และ ดงึ เป็นค ากรยิา
ที่ไม่มกีารแสดงนัยผล (implication) ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ ลองพจิารณาจาก
ตวัอย่างต่อไปนี้ 
 

(11) ก. ผูช้ายเอาคอ้นทุบผา้ 
 ข. ผูช้ายดงึเสน้เชอืก  

 

 จากตวัอย่างจะเหน็ได้ว่าค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุ ทุบ และ ดงึ ไม่ได้
แสดงนัยว่าจะมผีลการเปลีย่นแปลงสภาพเกดิขึน้จากการกระท าโดยผูก้ระท า ดงันัน้
ในการพรรณนาวดีทิศัน์เหตุการณ์เหล่านี้ทีม่ผีลการเปลีย่นแปลงสภาพโดยการแยก
สว่นเกดิขึน้ ผูบ้อกขอ้มลูจงึมคีวามจ าเป็นตอ้งใหข้อ้มลูเหตุการณ์ผลดว้ย เพื่อใหเ้หน็
ได้ชดัเจนขึน้ ลองเปรยีบเทยีบวดีทิศัน์ที่ 23 (ใช้ค้อนทุบผ้า) กบัวดีทิศัน์ที่ 56 (ใช้
กรรไกรตดัผา้) ซึง่เป็นการแยกสว่นวตัถุประเภทเดยีวกนั แต่เครื่องมอืและวธิกีารทีใ่ช้
ในการกระท าต่างกนั ในวดีทิศัน์ที ่56 ผูบ้อกขอ้มลูสว่นใหญ่ (จ านวน 46 คน) ใชห้น่วย
สรา้งสกรรมการตีในการพรรณนาเหตุการณ์โดยตวัอย่างประโยคใชใ้นการพรรณนา 
ได้แก่ เขาใชก้รรไกรตดัผ้า โดยมผีู้บอกขอ้มูลจ านวนเพยีง 2 คนเท่านัน้ที่พรรณนา
เหตุการณ์นี้โดยใช้หน่วยสร้างก่อผล แสดงให้เห็นว่า ค ากริยากลุ่ม ตัด ต่างจาก
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ค ากรยิากลุ่ม ทุบ และ ดงึ ในแง่มุมหนึ่งนัน่คอืในแง่ของการแสดงผลการเปลี่ยนแปลง 
สภาพ 
 

 จากการศึกษางานของกิ่งกาญจน์ เทพกาญจนาและซาโตชิ อุเอะฮาระ 
(Thepkanjana & Uehara, 2009) พบว่าค ากรยิาแยกส่วนทีใ่ชแ้สดงเหตุการณ์เหตุที่
มรีะดบัของการแสดงการเปลี่ยนแปลงสภาพสูงดงักล่าว เช่น ค ากรยิา ตดั ฉีก และ 
หกั จัดเป็นกริยาประเภทบรรลุผล (accomplishment verb) ประเภทหนึ่งซึ่งเป็น
ค ากรยิาแสดงกระบวนการทีด่ าเนินผ่านช่วงเวลาหนึ่งและมจีุดสิน้สุดของเหตุการณ์ 
โดยกริยาแยกส่วนที่ใช้แสดงเหตุการณ์เหตุประเภทนี้มีคุณสมบัติเฉพาะคือการ
ประกนัผล (entailment) หมายความว่าในการใช้ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุมกีาร
แสดงการบรรลุผลหรอืการประกนัว่าผูร้บัการกระท าไดผ้่านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
โดยเป็นผลมาจากการกระท าโดยผูก้ระท าและผลนัน้มกีารบรรลุแลว้  

 

อย่างไรกต็าม เมื่อผูใ้ชภ้าษาบรรยายเหตุการณ์การแยกส่วนโดยใช้หน่วย
สรา้งก่อผลทีป่ระกอบไปดว้ยค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุทีม่กีารประกนัผลร่วมกบั
ค ากริยาแสดงเหตุการณ์ผล หมายความว่า ผู้ใช้ภาษามีการตีความมโนทศัน์ใหม่ 
(reconceptualization) และมองว่าค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุนัน้เป็นเพยีงค ากรยิา
ทีแ่สดงกจิกรรม (activity) และหน้าทีใ่นการบรรยายผลการเปลีย่นแปลงสภาพนัน้ถูก
ย้ายต าแหน่งจากค ากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุไปยงัค ากริยาแสดงเหตุการณ์ผล 
ดงันัน้ ในงานวจิยันี้ การพบการปรากฏร่วมของค ากรยิาแยกสว่นแสดงเหตุการณ์เหตุ
กบัค ากรยิาแสดงเหตุการณ์ผลซึง่ท าหน้าทีใ่นการยนืยนัผลการเปลีย่นแปลงสภาพ และ
การปรากฏร่วมของค ากรยิาแสดงเหตุการณ์ผลปรากฏร่วมกบัค าปฏิเสธ เพื่อหกัล้าง
คุณสมบตักิารประกนัผลของค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุและปฎเิสธผลการเปลีย่นแปลง
สภาพ จงึเป็นการสนับสนุนขอ้คน้พบในเรื่องของการตคีวามมโนทศัน์ใหม่ โดยพบว่า
ผูใ้ชภ้าษาจะพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนโดยการใชค้ ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุ
ร่วมกบัค ากรยิาแสดงเหตุการณ์ผลเพื่อยนืยนัผลการแยกส่วนส าหรบัเหตุการณ์การ
แยกส่วนทีผู่ก้ระท าต้องมกีารใชค้วามพยายามอย่างมากในการท าใหผู้ร้บัการกระท า
เกดิการแยกสว่นดงัในวดีทิศัน์ที ่3 (ใชด้าบฟันกิง่ไมใ้หญ่หลายครัง้จนหกั) และ 4 (ใช้
มดีเลก็ฟันผา้หลายครัง้จนขาด) และพบการแสดงการปฏเิสธผลการแยกสว่นในเหตุการณ์
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ที่ผู้รบัการกระท าไม่ได้มกีารแยกออกจากกนัเป็น 2 ส่วนโดยอสิระในวดีทิศัน์ที่ 25 
(หกักิง่แต่กิง่ไมไ้ม่ขาดจากกนั) และวดีทิศัน์ที ่36 (ฉีกผา้ไม่ขาด)  

 

อย่างไรกต็าม เมื่อค ากรยิาแสดงเหตุการณ์ผลปรากฏในภาคแสดงผลของ
หน่วยสรา้งกรยิาเรยีง ความหมายในแง่ของกระบวนการของค ากรยิาจะหายไป โดย
สามารถทดสอบไดโ้ดยการเตมิค าวเิศษณ์แสดงกระบวนการเอง ซึง่แสดงการไม่ปรากฏ
ผูก้ระท าหรอืการกระท าจากภายนอกและการทีว่ตัถุเกดิการแยกสว่นจากปัจจยัภายใน
ตวัวตัถุเอง ดงัในตวัอย่างต่อไปนี้ 

 

(12) *เขาฟันผา้ขาดเอง 
 

 ข) หน่วยสรา้งการตีกลุ่มค า 
หน่วยสรา้งการตีกลุ่มค าเป็นหน่วยสรา้งทีแ่สดงเหตุการณ์การตีโดยทีเ่หตุการณ์

เหตุและเหตุการณ์ผลถูกแสดงแยกกนัผ่านภาคแสดงสองภาคแสดงไดแ้ก่ภาคแสดง
ก่อเหตุและภาคแสดงผลตามล าดบั อย่างไรกต็าม หน่วยสร้างการตีกลุ่มค ามคีวาม
แตกต่างจากหน่วยสร้างก่อผลโดยที่ค ากริยาที่ปรากฏในภาคแสดงก่อเหตุ ได้แก่ 
ค ากรยิาการตี ท า ให ้และ ท าให ้เป็นค ากรยิาทีไ่ม่ไดร้ะบุวธิกีารในการกระท าทีช่ดัเจน
ว่าประธานกระท าการกระท าอย่างไรต่อกรรมทีเ่ป็นสาเหตุน าไปสูผ่ลการเปลีย่นแปลง
สภาพของกรรม เพยีงแต่สื่อความหมายว่าประธานเป็นสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งท าให้
เกดิเหตุการณ์ผล ในการพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนโดยใชห้น่วยสรา้งสกรรม
การตีประเภทการตีกลุ่มค า พบการใชค้ ากรยิาการตี 2 ค า ไดแ้ก่ ท า และ ท าให ้ใน
ภาคแสดงก่อเหตุ 

 

จากนิยามของอิวาซากิและอิงคาภิรมย์ ( Iwasaki & Ingkapirom, 2005) 
ค ากรยิาการตี ท า และ ท าให ้มคีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบัของการควบคุมเหตุการณ์
ของผูก้่อเหตุ กล่าวคอื ค ากรยิา ท า แสดงระดบัการควบคุมเหตุการณ์โดยผูก้่อเหตุ
แบบสูง โดยผู้ก่อเหตุกระท าต่อผูร้บัการกระท าโดยตรง (direct causation) ไม่ว่าจะ
เจตนาหรอืไม่กต็าม ในขณะทีค่ ากรยิา ท าให ้แสดงระดบัการควบคุมเหตุการณ์โดยผู้
ก่อเหตุแบบปานกลาง โดยหากเปรียบเทียบระหว่างค ากริยาการีตทัง้สองค าแล้ว 
ค ากรยิาการตี ท าให ้มกีารแสดงการตีแบบออ้ม (indirect causation) มากกว่า กล่าวคอื
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การกระท าโดยผูก้่อเหตุนัน้เป็นเหตุโดยออ้มใหเ้กดิเหตุการณ์การตีขึน้แมว้่าจะเจตนา
หรอืไม่กต็าม 

 

อย่างไรกต็าม จากการวเิคราะหข์อ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผู้บอกข้อมูล 
ผูว้จิยัพบว่า เมื่อค ากรยิาการตี ท า และ ท าให ้ปรากฏในการใชแ้สดงเหตุการณ์การ
แยกส่วน ค ากรยิาการตี ท า มกัแสดงเหตุการณ์การตีแบบโดยตรง โดยทีผู่ก้่อเหตุไม่
มเีจตนาในการท าใหเ้กดิผล ในขณะทีค่ ากรยิาการตี ท าให ้มกัแสดงเหตุการณ์การตี
แบบอ้อมโดยที่ผู้ก่อเหตุมกัมีเจตนาในการท าให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ได้ 
สงัเกตตวัอย่างดงัต่อไปนี้ 

 

(13) ก. เขาท ามดีบาดมอื 
 ข. ผูช้ายใชข้องมคีมท าใหเ้ชอืกทีโ่ดนตงึไวข้าดแบ่งสว่น 
 

จากขอ้มลูทัง้หมด สามารถแบ่งรปูแบบของการใชห้น่วยสรา้งนี้เพื่อพรรณนา
เหตุการณ์การแยกส่วนออกเป็น 2 รูปแบบ คอื 1) ค ากรยิาค าแรกของหน่วยสรา้งคอื
ค ากรยิา ท า แสดงความไม่เจตนาในการกระท าเหตุการณ์ของผูก้ระท า (ดงัในตวัอย่าง 
13ก.) ซึง่ปรากฏการใชห้น่วยสรา้งสกรรมการตีกลุ่มค าซึง่กรยิาค าแรกของภาคแสดง
คือค ากริยา ท า ในการพรรณนาเหตุการณ์ในวีดิทศัน์ที่ 18 เพียงเหตุการณ์เดียว
เท่านัน้ (เหตุการณ์มดีบาด) เนื่องจากเป็นเพยีงเหตุการณ์เดยีวจากทัง้หมด 61 เหตุการณ์ 
ทีก่ารแยกส่วนเกดิขึน้โดยไม่ปรากฏเจตนาของผู้กระท า และ 2) ค ากรยิาค าแรกคือ 
ท าให ้แสดงการมเีจตนากระท าใหว้ตัถุเกดิการเปลีย่นแปลงสภาพ (ดงัในตวัอย่าง 13ข.) 
ซึง่พบในการพรรณนาเหตุการณ์ทีว่ธิกีารและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการแยกสว่นมคีวามไม่
ชดัเจน โดยไม่ใช่เหตุการณ์การแยกส่วนทีพ่บบ่อยในชวีติประจ าวนั เช่น การน ามดี
เล่มเลก็ๆ มาฟันผา้ทีข่งึไวต้งึระหว่างโต๊ะสองตวัซ ้าๆ จนเกดิการแยกสว่น หรอืการใช้
สนัมือสบัลงไปบนเชอืกที่ขงึไว้ตึงระหว่างโต๊ะสองตัวและเกิดการแยกส่วน ในการ
พรรณนาเหตุการณ์ซึง่พบไดไ้ม่บ่อยในชวีติประจ าวนัท าใหผู้บ้อกขอ้มลูไม่สามารถน า
คุณสมบตัิทางอรรถศาสตร์ทีแ่น่นอนเพื่อมาก าหนดค ากรยิาทีจ่ะใชใ้นการพรรณนา
เหตุการณ์เหตุได ้จงึใชค้ ากรยิาการตี ท าให ้ซึง่เป็นค ากรยิาทีเ่ป็นกลางในเชงิการให้
ขอ้มลูวธิกีารและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการกระท า โดยเป็นเพยีงค ากรยิาทีแ่สดงเจตนาและ
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ความพยายามในการท าใหผู้ร้บัการกระท าเกดิการเปลีย่นแปลงสภาพในทางใดทาง
หนึ่งเท่านัน้  

 

ค) หน่วยสรา้งกรรมวาจก 
ในการพรรณนาเหตุการณ์ทีแ่สดงการแยกสว่นของวตัถุสิง่ของโดยไม่ปรากฏ

ผูก้ระท าเหตุการณ์นอกจากการพรรณนาเหตุการณ์โดยใชห้น่วยสรา้งอกรรมกระบวนการ 
พบว่าผูบ้อกขอ้มูลจ านวนไม่น้อยพรรณนาเหตุการณ์เหล่านี้โดยใชห้น่วยสรา้งกรรม
วาจก โดยหน่วยสร้างกรรมวาจกเป็นหน่วยสร้างกริยาเรียงประเภทหนึ่งซึ่งมกีาร
ปรากฏของกรยิาบ่งชี้กรรมวาจก ถูก หรอื โดน โดยเน้นการมองเหตุการณ์ไปที่ตวั
ประธานซึ่งมีหน้าที่ทางความหมายเป็นผู้รบัการกระท า โดยผู้ใช้ภาษาไทยจะใช้
ประโยคที่มีหน่วยสร้างนี้ในการแสดงการแยกส่วนของวตัถุที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มี
ผูก้ระท าในวดีทิศัน์ที ่8, 16, 17 และ 46 เท่านัน้ ซึง่พบการปรากฏของค ากรยิาแยกสว่น
ร่วมกบัค ากรยิาบ่งชี้กรรมวาจกในประโยคทีม่หีลายภาคแสดงโดยสามารถแบ่งออก
ไดเ้ป็นหน่วยสรา้งต่างๆ ดงันี้  

1) หน่วยสร้างกรรมวาจกซึ่งปรากฏกับสกรรมกริยา ในหน่วยสร้างนี้  
ค ากรยิาแยกส่วนซึง่เป็นสกรรมกรยิาจะปรากฏหลงัตวับ่งชีก้รรมวาจก ถูก หรอื โดน 
ซึง่แสดงการเน้นเหตุการณ์เหตุทีป่ระธานซึง่มหีน้าทีเ่ป็นผูร้บัการกระท าถูกท าให้เกดิ
การเปลีย่นแปลงสภาพโดยการแยกส่วนจากผูก้ระท าซึง่อาจไม่ปรากฏในประโยค ดงั
ในตวัอย่างที ่(14)  

 

(14) กิง่ไมถู้กหกั 
 

 2) หน่วยสร้างกรรมวาจกซึ่งปรากฏร่วมกบัอกรรมกรยิา ในหน่วยสร้างนี้ 
ค ากริยาแยกส่วนซึ่งเป็นกริยาอกรรมแสดงเหตุการณ์ผลสามารถปรากฏโดยไม่มี
ค ากรยิาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์เหตุได้ แต่จะปรากฏร่วมกบัค ากริยาการตีแสดง
ความตัง้ใจ ท าให ้โดยผูใ้ชภ้าษาจะใชห้น่วยสรา้งเช่นน้ีเมื่อต้องการเน้นที่เหตุการณ์
ผลคอืการเปลีย่นแปลงสภาพของตวัประธานซึง่มหีน้าทีท่างความหมายเป็นผูร้บัการ
กระท า โดยความหมายในแง่ของกระบวนการในอกรรมกรยิาจะหายไป ดงัในตวัอย่าง
ที ่(15) 
 

(15) เชอืกถูกท าใหข้าด 
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 3) หน่วยสรา้งกรรมวาจกซึง่ปรากฏร่วมกบัหน่วยสรา้งก่อผล โดยผูใ้ชภ้าษา
จะใชห้น่วยสรา้งนี้เมื่อต้องการเน้นการมองเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัประธานซึง่มหีน้าที่
ทางความหมายเป็นผูร้บัการกระท า โดยต้องการเพ่งความสนใจไปยงัส่วนย่อยต่างๆ 
ของเหตุการณ์ทัง้การกระท าทีเ่กดิขึน้ต่อตวัประธานและผลการเปลีย่นแปลงสภาพทีม่ี
ต่อตวัประธานผูร้บัการกระท า ดงัในตวัอย่างที ่(16) 
 

(16) ผา้ถูกฉีกขาดไปเรื่อยๆ 
 

 การที่ผู้บอกขอ้มูลพรรณนาเหตุการณ์การแยกส่วนทีไ่ม่มปีรากฏผูก้ระท า
โดยใชห้น่วยสรา้งกรรมวาจกแสดงเป็นหลกัฐานยนืยนัว่าผูใ้ชภ้าษามองว่าเหตุการณ์
การแยกสว่นของตวัวตัถุเองโดยไม่ปรากฏผูก้ระท าเป็นเหตุการณ์ทีม่กัเกดิขึน้ไม่บ่อย
และไม่ใช่เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในโลกแห่งความเป็นจรงิ เนื่องจากในหน่วยสรา้งกรรมวาจก 
ประธานที่อยู่หน้าตวับ่งชีก้รรมวาจกจะมหีน้าที่ทางความหมายเป็นผูร้บัการกระท า 
นัน่หมายความว่า ผู้ใช้ภาษามองว่ามผีู้กระท าอยู่ในเหตุการณ์เพียงแต่ไม่ปรากฏ
เท่านัน้ 
 
3.3.2 การสลบัสกรรมสภาพของค ากรยิาแยกสว่น 

เพื่อเปรยีบเทยีบกบัขอ้สรุปแบบลกัษณ์การจดัประเภทของงานวจิยัก่อนหน้า 
ผูว้จิยัจงึน าค ากรยิาทีพ่บในขอ้มลูประโยคพรรณนาเหตุการณ์แยกส่วนทัง้ 38 ค า มา
ทดสอบดว้ยเกณฑก์ารสลบัปรากฏในประโยคทีม่โีครงสรา้งอารก์วิเมนตท์ีต่่างกนัของ
เกอร์สเซลและคณะนัน่คือการสลับการีตกับกระบวนการ (causative/inchoative 
alternation) เพื่อพสิจูน์ว่าค ากรยิาแยกส่วนสามารถถูกจ าแนกออกเป็นสองประเภท
ตามความสามารถในการสลบัปรากฏของค ากรยิาดงัขอ้สรุปของงานวจิยัก่อนหน้าได้
หรอืไม่ 

 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจ ัยไม่ใช้การสลับแบบผู้รับการกระท ากับเป้าหมาย 
(conative alternation) เป็นหนึ่งในเกณฑ์ทดสอบการสลบัสกรรมสภาพ เนื่องจาก
นิยามของหน่วยสรา้ง conative ซึง่หมายถงึการสลบัสกรรมสภาพโดยกรรมตรงของ
ประโยคหน่วยสร้างสกรรมซึ่งมหีน้าที่ทางความหมายเป็นผู้รบัการกระท าสามารถ
ปรากฏสลบักบักรรมของบุพบทวล ีท าใหก้ารไดร้บัผลกระทบของกรรมในบุพบทวลี
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นัน้ลดน้อยลงและหน้าทีท่างความหมายลดลงจากผูถู้กกระท าเป็นเพยีงเป้าหมายของ
การกระท าเท่านัน้ และแสดงว่าผลของการกระท านัน้ยงัไม่บรรลุ จากนิยามนี้ เมื่อ
น ามาใชก้บัภาษาไทย ดงัในตวัอย่างเช่น เขาใชม้ดีตดัทีห่วัปลา หรอื เขาสบัลงไปบน
หวัปลา กรรมของประโยคทีอ่ยู่หลงับุพบทวลไีม่ไดม้กีารถูกลดระดบัการรบัผลกระทบ 
เพยีงแต่เป็นการใหข้อ้มูลในเชงิสถานทีท่ีก่ระท าการแยกสว่นเท่านัน้ ดงันัน้จากเกณฑ์
การนิยามทีไ่ม่ตรงกนั ผูว้จิยัจงึไม่ใช่เกณฑน์ี้ในการพจิารณาพฤตกิรรมการสลบัสกรรม 
สภาพของค ากรยิาแยกสว่น 

 

ในการทดสอบความสามารถในการสลบัการตีกบักระบวนการ ผูว้จิยัไดน้ า
ค ากรยิาทีพ่บในขอ้มูลประโยคพรรณนาเหตุการณ์แยกส่วนทัง้ 38 ค ามาทดสอบการ
สลบัปรากฏในประโยคที่มีโครงสร้างอาร์กิวเมนต์ที่ต่างกันโดยการสร้างประโยค
ทดสอบ โดยมเีงื่อนไข 2 เงื่อนไข เงื่อนไขแรกคอืค ากรยิาต้องสามารถปรากฏไดใ้น
ประโยคทีใ่ชห้น่วยสรา้งสกรรมการตี โดยค ากรยิาจะปรากฏในต าแหน่งระหว่างประธาน
ซึง่มหีน้าทีท่างความหมายเป็นผูก้ระท าและกรรมตรงซึง่มหีน้าทีท่างความหมายเป็น
ผู้ถูกกระท า และเงื่อนไขที่สองคือค ากริยาต้องสามารถปรากฏได้ในประโยคที่ใช้
หน่วยสรา้งอกรรมกระบวนการ โดยค ากรยิาจะปรากฏในต าแหน่งหลงัประธานซึ่งมี
หน้าทีท่างความหมายเป็นผู้กระท า โดยกรรมตรงซึง่เป็นผูถู้กกระท าของเหตุการณ์
ในโครงสร้างสกรรมการีตจะต้องเป็นวตัถุเดียวกัน (identical) กบัประธานซึ่งเป็น
ผูถู้กกระท าของเหตุการณ์ในโครงสรา้งอกรรมกระบวนการ  
 

 โดยค ากรยิาทีบ่รรลุทัง้สองเงื่อนไขและมคีวามสามารถในการสลบัการตีกบั
กระบวนการมทีัง้หมด 11 ค า ได้แก่ ค ากรยิา หกั เปิด ฉีก อา้ ลมื(ตา) แบ(มอื) แยก 
ถอย เลือ่น กาง ง้าง โดยสามารถยืนยันได้ด้วยตัวอย่างประโยคจากการทดสอบ
ดงัต่อไปนี้  
 

(17) เขาหกักิง่ไม/้กิง่ไมห้กั 
(18) เขาเปิดประตู/ประตูเปิด 
(19) เขาแบมอืออก/มอืแบออก 
 

จากผลการทดสอบการสลบัการตี/กระบวนการ พบว่าค ากรยิาที่สามารถ
ปรากฏสลบัการตีกบักระบวนการหรอืสามารถเลอืกสลบัการเน้นทีเ่หตุการณ์เหตุหรอื
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เหตุการณ์ผลไดม้คีุณสมบตัทิางอรรถศาสตรท์ีเ่หมอืนกนัคอืการไม่ปรากฏวธิกีารและ
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการแยกส่วนทีช่ดัเจน เช่น ในการหกักิง่ไม ้ผูก้ระท าสามารถกระท า
ได้หลายวธิเีพื่อท าให้กิง่ไม้เกดิการเปลี่ยนแปลงสภาพ เช่น การหกัด้วยการจบัทัง้
สองขา้งแลว้งอเขา้หากนั การจบัแลว้ใชเ้ขา่กระแทกตรงกลางกิง่ไม ้เป็นตน้ 

 

ค ากรยิาแสดงเหตุการณ์เหตุทัง้หมดที่ปรากฏเครื่องมอืในการกระท าและ
ปรากฏในหน่วยสร้างสกรรมการีตเป็นพื้นฐาน ได้แก่ ค ากริยา กรดี เจาะ จาม จิ้ม 
เฉือน ฉีก ตอก ตดั ถอด แทง ทิม่ ทุบ บาด ปอก ปาด ผลกั ผ่า ฟัน เลือ่ย สบั และ หัน่ 
ไม่สามารถปรากฏสลบัการตี/กระบวนการได ้เนื่องจากเป็นค ากรยิาทีใ่ชแ้สดงการเน้น
เหตุการณ์เหตุซึ่งเน้นการกระท า เครื่องมือ และวิธีการในการกระท าเท่านัน้  แต่
ค ากรยิาในกลุ่มนี้จะมพีฤติกรรมทางวากยสมัพนัธค์อืสามารถปรากฏในหน่วยสร้าง
กรรมวาจกได ้
 

ส าหรบัค ากรยิาแสดงเหตุการณ์ผลทีป่รากฏในหน่วยสรา้งอกรรมเป็นพืน้ฐาน 
ไดแ้ก่ ค ากรยิา ขาด และ แตก ไม่สามารถปรากฏสลบัการตี/กระบวนการได้เช่นกนั 
เนื่องจากเป็นค ากรยิาทีใ่ชแ้สดงการเน้นเหตุการณ์ย่อยผลการเปลีย่นแปลงสภาพของ
เหตุการณ์การแยกส่วนเท่านัน้ แต่ค ากรยิาในกลุ่มนี้จะมพีฤตกิรรมทางวากยสมัพนัธ์
คอืสามารถปรากฏร่วมกบัค าแสดงการตี ท า และ ท าให ้
 
 
4. ความแตกต่างของค ากริยาแยกส่วนภาษาไทยเปรียบเทียบกบั

ภาษาอ่ืน 
 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างอาร์กิวเมนต์และการสลับสกรรมสภาพของ
ค ากรยิาแยกส่วนในภาษาไทยสนับสนุนขอ้สรุปที่ว่ารูปแบบการสลบัสกรรมสภาพ
ส่วนหนึ่งถูกก าหนดโดยคุณสมบตัิทางอรรถศาสตร์ของค ากรยิา (Guerssel et al., 
1985; Levin & Hovav, 1995) โดยสามารถสรุปได้ว่าค ากรยิาแยกส่วนในภาษาไทย
ไม่อาจแบ่งออกเป็นสองประเภททางวากยสมัพนัธไ์ดต้ามขอ้สรุปของเกอร์สเซลและ
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คณะผู้วิจยัเมื่อพิจารณาจากทัง้การแสดงของโครงสร้างเหตุการณ์ คุณสมบตัิทาง
อรรถศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการสลบัสกรรมสภาพ  
 

ในภาษาไทย ค ากริยาแยกส่วนถูกจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) 
ค ากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์เหตุปรากฏเดี่ยวที่มคีุณสมบตัิทางอรรถศาสตร์
ได้แก่การเน้นเหตุการณ์ที่ผู้กระท าและเครื่องมือการกระท า โดยการที่ค ากริยา
ประเภทนี้สามารถปรากฏร่วมกบัการยนืยนัผลหรอืการปฏเิสธผลไดเ้ป็นหลกัฐานว่า
ค ากรยิาประเภทนี้มกัถูกใชโ้ดยเพ่งความสนใจไปยงัเหตุการณ์เหตุเท่านัน้ คุณสมบตัิ
ทางวากยสมัพนัธข์องค ากรยิาคอืการปรากฏในหน่วยสร้างสกรรมการตีเป็นพื้นฐาน
และไม่สามารถสลบัสกรรมสภาพได้ 2) ค ากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์ผลที่มี
คุณสมบตัิทางอรรถศาสตร์ในการบรรยายผลการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยไม่ปรากฏ
การให้ขอ้มูลการกระท าจะปรากฏในหน่วยสร้างอกรรมเพื่อแสดงกระบวนการและ
สภาพผลเท่านัน้โดยไม่สามารถสลบัสกรรมสภาพได้เช่นกนั 3) ค ากรยิาสลบัการีต/
กระบวนการทีเ่น้นแสดงทัง้เหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์ผลทีม่คีุณสมบตัทิางอรรถศาสตร์
ที่ส าคญัคอืการละการให้ขอ้มูลวธิีการเปลี่ยนแปลงสภาพและเครื่องมือที่ใช้ในการ
เปลีย่นแปลงสภาพผูร้บัการกระท า และ 4) ค ากรยิาแยกส่วนทีป่รากฏในหน่วยสรา้ง
กรยิาเรยีงก่อผล โดยเมื่อค ากรยิาแยกส่วนทัง้สองค าปรากฏในหน่วยสรา้งกรยิาเรยีง
ก่อผล ไม่ว่าจะปรากฏร่วมกบัค ากรยิาบ่งชีก้รรมวาจกหรอืไม่ หน่วยสรา้งนี้จะเน้นทัง้
การแสดงเหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์ผล และมคีุณสมบตัทิางอรรถศาสตรค์อืการเน้น
ทีผู่ก้ระท า วธิกีารและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการกระท า ไปจนถงึสภาพผลของการแยกส่วน 
อย่างไรกต็าม ค ากรยิาที่ปรากฏในหน่วยสร้างนี้ไม่อาจแสดงกระบวนการหรือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพด้วยตวัเองของแก่นของเหตุการณ์ได้ ความแตกต่างของการจ าแนก
ประเภทของค ากรยิาแสดงเหตุการณ์แยกส่วนระหว่างภาษาไทยและภาษาองักฤษ
สามารถแสดงใหเ้หน็ภาพบนเสน้แสดงภาวะต่อเนื่องไดด้งัในแผนภาพที ่3 ซึง่ข ัว้ทาง
ด้านซ้ายของเสน้แสดงภาวะต่อเน่ืองแสดงการเพ่งความสนใจไปยงัเหตุการณ์เหตุ
เท่านัน้ และขัว้ทางดา้นขวาของเสน้แสดงภาวะต่อเนื่องแสดงการเพ่งความสนใจไปยงั
เหตุการณ์ผลเท่านัน้ ส่วนค ากรยิาสลบัการีต/กระบวนการและค ากรยิาแยกส่วนที่
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ปรากฏในหน่วยสรา้งกรยิาเรยีงประเภทก่อผลปรากฏอยู่ตรงกลางระหว่างสองขัว้ซึ่ง
แสดงการคุณสมบตักิารเน้นทัง้เหตุการณ์เหตุและเหตุการณ์ผลของค ากรยิา 
 

 
 

แผนภาพที ่3. ความแตกต่างของการแสดงเหตุการณ์ของค ากรยิาแยกสว่น 
ในภาษาองักฤษและภาษาไทย 

 
 
5. สรปุผลการวิจยั 
 

จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้่า ค ากรยิาทีผู่ใ้ชภ้าษาไทยใชใ้นการพรรณนา
เหตุการณ์การแยกส่วนวตัถุจากวดีทิศัน์จ านวน 61 วดีทิศัน์มจี านวนทัง้หมด 38 ค า 
โดยเมื่อเปรยีบเทยีบการจดัประเภทของเหตุการณ์กบัภาษาต่างๆ ที่มกีารวจิยัโดย
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งานวจิยัก่อนหน้าพบว่า ผูใ้ชภ้าษาไทยจ าแนกค ากรยิาแยกสว่นออกเป็นประเภทตาม
คุณสมบตัิทางอรรถศาสตร์แตกต่างกบัการจ าแนกประเภทในภาษาต่างๆ โดยผู้ใช้
ภาษาไทยจ าแนกประเภทตามการปรากฏของหรอืไม่ปรากฏของเครื่องมอื ประเภท
ของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการกระท า ความแรงและทศิทางของการกระท า ความสามารถในการ
คาดเดาต าแหน่งของการแยกส่วนของวตัถุทีถู่กกระท า ประเภทของเครื่องมอื ส่วน
ค ากริยาแสดงเหตุการณ์ผล พบว่าคุณสมบตัิทางอรรถศาสตร์ที่มผีลต่อการเลอืกใช้
ค ากรยิาในเหตุการณ์คอืลกัษณะทางกายภาพของวตัถุที่เปลีย่นแปลงสภาพและการ
ปรากฏหรอืไม่ปรากฏของวธิกีารที่ใช้ในการแยกส่วน ในแง่วากยสมัพนัธ์ ค ากรยิา
แยกส่วนในภาษาไทยมคีุณสมบตัทิางวากยสมัพนัธค์ลา้ยคลงึกบัแบบลกัษณ์ทีเ่สนอ
ไว้โดยเกอร์สเซลในบางกรณี กล่าวคือ ค ากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุส่วนใหญ่ใน
ภาษาไทยไม่สามารถปรากฏสลบัการตีกบักระบวนการได้ดงัเช่นในภาษาองักฤษ
เนื่องจากเป็นค ากรยิาทีเ่น้นใหข้อ้มลูเครื่องมอืและวธิกีารในการกระท า ส่วนค ากรยิา
ทีไ่ม่ระบุวธิกีารและเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการกระท าการแยกส่วนสามารถปรากฏสลบัการตี
ได ้แต่พบขอ้แตกต่างคอื ในภาษาไทย ค ากรยิาทีใ่ชแ้สดงเหตุการณ์ผลในแง่ของการ
บรรยายสภาพผลการแยกส่วนของวตัถุจะปรากฏเฉพาะในหน่วยสรา้งอกรรมและไม่
สามารถสลบัไปปรากฏในหน่วยสรา้งสกรรมได ้เนื่องจากคุณสมบตัทิางอรรถศาสตร์
ของค ากริยาแยกส่วนแสดงเหตุการณ์ผลในภาษาไทยไม่ครอบคลุมถึงการแสดง
เหตุการณ์เหตุดงัเช่นค ากรยิาที่มคีวามไม่ชี้เฉพาะในแง่ของการกระท า โดยปัจจยั
ส าคญัทีม่ผีลต่อการจ าแนกประเภทค ากรยิาออกเป็น 4 ประเภททางวากยสมัพนัธค์อื
ลกัษณะการแสดงโครงสรา้งอารก์วิเมนตข์องภาษาไทยไดแ้ก่การอนุญาตใหใ้ชห้น่วย
สรา้งกรยิาเรยีง 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวกท่ี 1  
แผนภาพแสดงการใช้ค ากริยาแสดงเหตุการณ์เหตุทับซ้อนกันในการพรรณนา
เหตุการณ์การแยกสว่นจากวดีทิศัน์ 
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ภาคผนวกท่ี 2  
ตารางแสดงค่าลกัษณะเฉพาะของตวัแปรทัง้หมดจากการวเิคราะหปั์จจยั 
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บทคดัย่อ 

 
 การสะกดค าผดิอาจท าใหเ้กดิค าผดิทีไ่ม่เป็นค าหรอืเป็นค าทีไ่ม่ตอ้งการสือ่ 
ซึง่การสะกดผดิแบบไม่เป็นค าสามารถตรวจแกไ้ดง้่ายกว่าดว้ยวธิกีารเทยีบจากรายการ
ค า เนื่องจากจะไม่พบในพจนานุกรม แต่การตรวจจบัค าสะกดผดิทีเ่ป็นค าจรงิเป็นงานที่
ยากกว่าเพราะไม่สามารถตรวจแกด้ว้ยการเทยีบจากรายการค าไดโ้ดยตรง การศกึษา
ครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาวเิคราะหค์ าทีม่กัเขยีนผดิในภาษาไทยทีส่ะกดผดิแบบ
เป็นค าจรงิ ซึง่ไดม้าจากการรวบรวมค าจากหนงัสอืค าไทยทีม่กัเขยีนผดิแลว้คดัเลอืก
เฉพาะค าสะกดผดิที่เป็นค าจรงิ ไดจ้ านวน 1,674 ค า จากนัน้จงึศกึษาวเิคราะห์ค าที่
มกัเขยีนผดิทีร่วบรวมไวว้่ามรีูปแบบหรอืลกัษณะของการสะกดผดิเป็นอย่างไร โดย
การเปรยีบเทยีบลกัษณะของค าที่สะกดผดินัน้ว่าเปลี่ยนแปลงไปจากรูปการสะกดที่
ถูกตอ้งอย่างไรบา้ง ซึง่จากผลการวเิคราะหร์ะบวุ่าค าทีม่กัเขยีนผดิและเป็นการสะกดผดิ
แบบเป็นค าจรงิทีน่ ามาศกึษาในครัง้นี้สามารถจ าแนกไดต้ามลกัษณะของความแตกต่าง
ระหว่างค าทีส่ะกดผดิกบัค าทีส่ะกดถูกตอ้งไดเ้ป็น 10 ลกัษณะ 
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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. บทน า 
 

การเขียนนัน้ถือเป็นวิธีการสื่อสารที่ส าคัญวิธีการหนึ่งที่มนุษย์ใช้เพื่อ
ตดิต่อสื่อสารกนั และเป็นวธิกีารหนึ่งทีส่ามารถใชเ้พื่อถ่ายทอดความรู ้ความคดิ และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้สื่อสารและผูร้บัสาร อกีทัง้ยงัเป็นวธิกีารส าคญัวธิกีารหนึ่งที่
มนุษย์ใช้เพื่อบนัทกึขอ้มูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ประสบการณ์ หรอืเหตุการณ์
ต่างๆ เกบ็ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานหรอืเพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดศ้กึษา (เสนีย ์วลิาวรรณ, 2544) 
ในปัจจุบนัเทคโนโลยทีางดา้นโทรคมนาคมและการสื่อสารกไ็ดพ้ฒันาไปอย่างกา้วไกล
ท าใหจ้ านวนช่องทางและความสะดวกในการตดิต่อสื่อสารมเีพิม่มากขึน้ และหนึ่งใน
ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ก าลงัได้รบัความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้กค็อื การ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางโลกออนไลน์หรือโซเชียลแอพพลิเคชันต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค 
อนิสตาแกรม หรอืเวบ็พนัทปิ เป็นตน้ ซึง่เป็นวธิกีารตดิต่อสื่อสารทีส่ะดวกและรวดเรว็ 
อกีทัง้ยงัไม่จ ากดัคุณลกัษณะและวุฒกิารศกึษาของผูใ้ช ้ท าใหป้ระชาชนทุกผูทุ้กวยั
สามารถเขา้ถงึและใชง้านผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทนี้ไดซ้ึง่ถอืเป็นขอ้ด ีแต่ดว้ย
จ านวนผู้ใชท้ีม่หาศาลและความต้องการด้านความสะดวกรวดเรว็ในการสื่อสารของ
ผูใ้ชบ้รกิารนัน้ท าใหข้อ้มลูหรอืขอ้ความทีเ่ขยีนนัน้ไม่ไดผ้่านการตรวจสอบความถกูตอ้ง 
และอาจมขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ เช่น การสะกดค าผดิ ซึง่ถ้าหากค าที่เขยีนผดินัน้เป็น
การสะกดผดิแบบไม่เป็นค า เช่น ค าว่า สงัเกต เขยีนผดิเป็น สงัเกตุ โปรแกรมตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของภาษาทีต่ดิตัง้ในคอมพวิเตอรห์รอืโทรศพัทส์มารท์โฟนกอ็าจจะช่วย
แก้ไขค าผิดนัน้ให้อตัโนมตัิหรือท าเครื่องหมายแจ้งเตือนว่ามีค าที่สะกดผิดอยู่ใน
ขอ้ความ แต่ค าผดิแบบที่ตรวจพบได้ยากกว่าเป็นค าผดิที่สะกดผดิแบบเป็นค าจรงิ 
เช่น สะกดค าว่า ผูข้าย ผดิเป็น ผูช้าย ในขอ้ความ ช่วยแนะน าผูช้ายใหด้ว้ยค่ะ จะเอา
ไปใหแ้ฟนเป็นของขวญัปีใหม1่ ซึง่ค าผดิในขอ้ความนี้เป็นค าทีม่คีวามหมายและปรากฏ
ในพจนานุกรม ถ้าหากว่าในขอ้ความทีเ่ขยีนมคี าที่สะกดผดิแบบเป็นค าจรงินี้ปนอยู่ 
กอ็าจจะส่งผลกระทบต่อความหมายของขอ้ความทีต่้องการจะสื่อ ท าใหส้ือ่ความหมาย
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ผดิเพีย้นไปได ้และนอกจากนี้อาจจะสง่ผลใหผู้อ้ื่นจดจ าหรอืเลยีนแบบรปูแบบการเขยีน
ทีไ่ม่ถูกตอ้งนี้ต่อกนัไปเรื่อยๆ ได ้ 
 

 ดว้ยเหตุนี้ ผูว้จิยัจงึตอ้งการศกึษาวเิคราะหล์กัษณะของค าไทยทีม่กัเขยีนผดิ
และเป็นการสะกดผดิแบบเป็นค าจรงิ เพื่อทีจ่ะสามารถน าผลการศกึษามาเป็นขอ้มูล
พืน้ฐานส าหรบัระบบการตรวจแกก้ารเขยีนสะกดผดิในภาษาไทยได ้
 
 

2. ประเภทของค าท่ีสะกดผิด 
 
ในการตรวจจบัค าสะกดผดินัน้ ในทางคอมพวิเตอรส์ามารถมองค าทีส่ะกดผดิ

ออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคอืค าทีส่ะกดผดิแลว้ไม่เป็นค า คอืไม่พบค าๆ นัน้
ปรากฏในพจนานุกรม สว่นประเภททีส่องคอืค าทีส่ะกดผดิแลว้กลายไปเป็นอกีค าหนึ่ง
ซึง่ไม่ควรใชใ้นบรบิทนัน้ ตวัอย่างเช่น ลูกชายผมสอวขวบมไีข่สงูมากใหก้นิยาลดไข้
ไดไ้หม ขอ้ความนี้มคี าทีส่ะกดผดิอยู่สองค าซึง่เป็นการสะกดผดิในลกัษณะทีแ่ตกต่าง
กนั ค าแรกคอืค าว่า สอว เป็นค าผดิทีเ่กดิจากการสะกดผดิแบบไม่เป็นค า เน่ืองจาก
ค านี้ไม่มปีรากฏอยู่ในพจนานุกรมและไม่มคีวามหมาย ซึง่ค าทีถู่กต้องคอื สอง ส่วน
ค าทีส่ะกดผดิค าทีส่องในขอ้ความนี้คอืค าว่า ไข ่เป็นค าผดิทีเ่กดิจากความผดิพลาดที่
มคีวามซบัซอ้นกว่าค าผดิค าแรก ซึง่ถ้าดูแบบผวิเผนิโดยไม่สนใจค าบรบิทขา้งเคยีง
จะไม่สามารถทราบไดว้่าค าว่า ไข ่นัน้เป็นค าทีส่ะกดผดิเพราะว่า ไข ่เป็นค าทีป่รากฏ
อยู่ในพจนานุกรมและเป็นค าทีม่คีวามหมาย แต่ในประโยคนี้ ไข ่ถอืเป็นค าทีเ่กดิจาก
การสะกดผดิเป็นค าอื่น คอื ค าทีส่ะกดผดินัน้ยงัคงเป็นค าทีป่รากฏในพจนานุกรม แต่
เมื่อดูจากค าแวดลอ้มอื่นๆ เช่น ค าบรบิท กนิยาลดไข ้และค าขา้งเคยีง สงู จะเหน็ไดว้่า
ค าว่า ไข ่เมื่อปรากฏกบัค าเหล่านี้แลว้ท าใหค้วามหมายของประโยคนัน้แปลกประหลาด 
ท าใหท้ราบไดว้่า ไข่ เป็นค าทีส่ะกดผดิ แต่ค าทีถู่กต้องคอืค าว่า ไข ้ซึง่มคีวามหมาย
ว่า ‘อาการทีม่อีุณหภูมขิองร่างกายผดิจากระดบัปรกตเินื่องจากความเจบ็ป่วย’ จงึจะ
เหมาะสมกบัค าบรบิทและค าขา้งเคยีง 
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จากตวัอย่างขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า ค าทีส่ะกดผดินัน้สามารถแบ่งออกได้เป็น 
2 ประเภท (Mishra & Kaur, 2013; Mitton, 1987; Murthy S et al., 2012; Verberne, 
2002) ซึง่ไดแ้ก่ ค าผดิทีเ่กดิจากการสะกดผดิแบบไม่เป็นค าและค าผดิทีเ่กดิจากการ
สะกดผดิแบบเป็นค าจรงิ 
 
2.1 ค าผิดท่ีเกิดจากการสะกดผิดแบบไม่เป็นค า (non-word spelling errors)  

 
การสะกดผดิแบบไม่เป็นค า คอื การน าตวัอกัขระของพยญัชนะ สระ และ

วรรณยุกต์มาประกอบเขา้ดว้ยกนัเป็นค าแต่ค าทีไ่ด้นี้ไม่มคีวามหมายและไม่ปรากฏ
ในพจนานุกรม ซึง่อาจจะมสีาเหตุมาจากการเตมิ (insertion) การลบ (deletion) หรอื
การแทนที ่(substitution) ตวัอกัขระผดิพลาดไปจากค าทีถู่กต้องตัง้แต่หนึ่งตวัขึน้ไป 
(Kaur & Garg, 2014; Stehouwer, 2011) เช่น 

 

ประสบ  ประสนบ เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิจาก การเตมิ <น> 
ประสบ  ประส  เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิจาก การลบ <บ> 
ประสบ  ปรสับ  เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิจาก การแทนที ่<ะ> 
   ดว้ย <ั>ั 

 
2.2 ค าผิดท่ีเกิดจากการสะกดผิดแบบเป็นค าจริง (real-word spelling errors) 
 

การสะกดผดิแบบเป็นค าจรงิ คอื การประกอบตวัอกัขระของพยญัชนะ สระ 
และวรรณยุกตเ์ขา้ดว้ยกนัแลว้เกดิเป็นค าอื่นทีม่คีวามหมายและปรากฏอยูใ่นพจนานุกรม 
แต่ค านัน้ไม่ใช่ค าที่ผู้เขียนตัง้ใจจะเขียน (Wilcox-O'Hearn, Hirst, & Budanitsky, 
2008) จึงถือเป็นการสะกดผิดอีกประเภทหนึ่ง โดยค าที่สะกดผิดนี้อาจมีผลท าให้
โครงสร้างหรือความหมายของประโยคผิดเพี้ยนไป (Mitton, 1987) ซึ่งสาเหตุของ
ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้นัน้อาจเกดิจากสาเหตุเดยีวกนักบัการสะกดผดิประเภทแรก
ดว้ยเช่นกนั ซึง่เกดิจากการเตมิ การลบ หรอืการแทนทีต่วัอกัขระตัง้แต่หนึ่งตวัขึน้ไป
ผดิพลาด เช่น  
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มองนก  มดองนก เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิจาก การเตมิ <ด>  
มองนก  องนก เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิจาก การลบ <ม> 
มองนก  ลองนก เป็นความผดิพลาดทีเ่กดิจาก การแทนที ่<ม>  
   ดว้ย <ล> 

 

 จะเหน็ไดว้่าการสะกดค าผดิแบบแรกนัน้ โปรแกรมตรวจแกค้ าผดิสามารถ
ตรวจจบัไดง้่ายเพราะใชว้ธิกีารเทยีบหาค าในพจนานุกรมไดว้่า หากขอ้ความนัน้มคี า
ทีส่ะกดผดิแลว้ไม่เป็นค าทีรู่จ้กักน่็าจะมขีอ้ผดิเรื่องการสะกดค าอยู่ แต่การสะกดผิด
แบบเป็นค าจรงินัน้เป็นปัญหาทีท่า้ทายต่อการตรวจจบัดว้ยคอมพวิเตอร ์เนื่องจากค า
ทีส่ะกดผดิกย็งัเป็นค าทีม่ใีชอ้ยู่จรงิ ไม่สามารถตรวจพบไดด้ว้ยการเทยีบหารายการ
ค าในพจนานุกรม แต่ต้องอาศยับริบทขา้งเคียงเพื่อพิจารณาว่าค านัน้ๆ เป็นค าที่
เหมาะสมหรอืไม่ หากไม่ใช่กม็คีวามเป็นไปไดส้งูทีจ่ะสะกดผดิ 
 

 นอกจากโปรแกรมตรวจแกค้ าผดิจะสามารถช่วยตรวจจบัค าทีส่ะกดผดิแลว้
ยงัตอ้งสามารถแกไ้ขหรอืเสนอค าทีถู่กต้องไดด้ว้ย ซึง่วธิกีารพืน้ฐานทีม่กัถูกน ามาใช้
ในการแกไ้ขค าทีส่ะกดผดิดว้ยคอมพวิเตอรน์ัน้กค็อื วธิกีารทีม่ชีื่อว่า Minimum Edit 
Distance (Jurafsky, 2016) ซึง่เป็นการปรบัแกค้ าทีส่ะกดผดิดว้ยการเตมิ การลบ หรอื
การแทนที ่ท าใหค้ าทีส่ะกดผดิกลายเป็นค าทีส่ะกดถูกตอ้ง ซึง่หวัใจส าคญัของวธิกีารนี้
กค็อืการแกไ้ขค าทีส่ะกดผดิใหถู้กตอ้งดว้ยจ านวนการปรบัแกท้ีน้่อยทีส่ดุ 
 
 

3. การศึกษาเร่ืองการเขียนค าผิด 
 
 การศกึษาเรื่องการเขยีนค าไทยผดิมกัพบในสองกลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกสนใจ
สาเหตุของการเขยีนผดิ กลุ่มสองสนใจลกัษณะหรอืรูปแบบของขอ้ผดิทีพ่บในงานเขยีน 
การศกึษากลุ่มแรก เช่น กุหลาบ มลัลกิะมาส และวพิุธ โสภวงศ ์(2536) ระบุสาเหตุของ
การสะกดผดิของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายไวว้่ามาจากสาเหตุหลกัสีอ่ย่าง คอื 
การออกเสยีงผดิ การใชแ้นวเทยีบผดิ ความไม่เขา้ใจในความหมายของค าพอ้งเสยีง
แต่ละค า และการขาดความรูใ้นการใชว้สิรรชนีย ์นอกจากนี้ จากผลงานวจิยัของคณาจารย์
ภาควชิาภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร คณะมนุษยศาสตร ์(2541) พบว่า การสะกดผดินัน้
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อาจเกดิขึน้ไดห้ากผูใ้ชภ้าษามคีวามรูเ้รื่องการใชภ้าษาไม่ดพีอและไม่ค านึงถงึหลกัการ
ใชภ้าษาใหถู้กต้อง ท าใหเ้กดิความผดิพลาดในการสื่อสารหรอืสื่อความหมายผดิเพีย้น
ไป เป็นการสือ่สารทีข่าดประสทิธภิาพ 

 

ประภาศร ีสหีอ าไพ และคณะ (2544) ได้สรุปสาเหตุต่างๆ ของการสะกดผดิ
เอาไวใ้นหนงัสอืประกอบการเรยีนการสอนรายวชิาภาษาไทย 4 ส าหรบัคณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในทศิทางคลา้ยกนั คอื เกดิจากการออกเสยีงผดิ แลว้เขยีน
ตามทีอ่อกเสยีง เกดิจากการใชแ้นวเทยีบผดิ โดยเทยีบว่าค าทีอ่อกเสยีงเหมอืนกนัก็
เขยีนเหมอืนกนั เกดิจากการขาดความรูเ้รื่องการสะกดค าทีถู่กตอ้ง เมื่อเหน็ค าทีส่ะกด
ผดิกไ็ม่รูว้่าผดิ และเกดิจากความเคยชนิและไม่สนใจทีจ่ะเขยีนใหถู้กตอ้ง 
 

 ส าหรบักลุ่มที่สองซึ่งสนใจลกัษณะของขอ้ผดิที่พบในงานเขยีน โดยทัว่ไป
จะไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะเรื่องการสะกดค าผดิ แต่รวมถงึการใชเ้ครื่องหมายผดิ ใชค้ าผดิ
หรอืไม่เหมาะสมด้วย เช่น ชูศร ีศรแีก้ว (2527) ได้ศกึษาขอ้ผดิพลาดในการเขยีน
ภาษาไทยของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ปีการศกึษา 2525 ซึง่จาก
ผลการศกึษาปรากฏว่านักศกึษาส่วนใหญ่มกัจะเขยีนตวัสะกดการนัต์ผดิบ่อยที่สุด 
รองลงมาเป็นขอ้ผดิพลาดในการใชค้ า ขอ้ผดิพลาดในการแต่งประโยค ขอ้ผดิพลาดใน
การใชเ้ครื่องหมาย และขอ้ผดิพลาดทีพ่บน้อยทีสุ่ดในการศกึษาครัง้นี้คอื ขอ้ผดิพลาด
ในการใชอ้กัษรย่อ 

 

พยอม ธนมี (2541) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัลกัษณะข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนกัศกึษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู ปีที ่1 ในวทิยาลยัเทคนิค
นราธวิาส ปีการศกึษา 2539 ซึ่งผลการศึกษาพบข้อผิดพลาดทัง้หมด 651 ครัง้ซึ่ง
จ าแนกตามลกัษณะข้อผิดพลาดในการเขยีนของนักศึกษากลุ่มดงักล่าวทัง้หมด 5 
ลกัษณะ ดงันี้ 

 

ก. ขอ้ผดิพลาดในการใชค้ า 226 ครัง้ (34.72%) 
ข. การใชเ้ครื่องหมายวรรคตอน 142 ครัง้ (21.81%) 
ค. การใชร้ปูแบบการเขยีน 103 ครัง้ (15.82%) 
ง. การใชถ้อ้ยค าและส านวน 102 ครัง้ (15.67%) 
จ. การใชโ้ครงสรา้งของประโยค 78 ครัง้ (11.98%) 
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 นอกจากนี้ยงัพบว่า เกอืบครึง่หนึ่งหรอื 107 ครัง้จาก 226 ครัง้ ของขอ้ผดิพลาด
ในการใชค้ านัน้มสีาเหตุจากการสะกดค าไม่ถูกตอ้ง คอืใชพ้ยญัชนะตน้ สระ วรรณยุกต์ 
การนัต ์และพยญัชนะสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดและหลกัภาษาไทย 
 

 จากงานที่กล่าวมา จะเห็นว่าความสนใจเรื่องการศึกษาการสะกดค าผิด
โดยเฉพาะยงัมไีม่มาก ส่วนใหญ่สนใจการเขยีนผดิในภาพรวมและสนใจทีส่าเหตุการ
เขยีนผดิ จะมทีี่วเิคราะห์ค าที่เขยีนผดิบ้าง แต่กศ็กึษาผ่านขอ้มูลที่มขีนาดไม่ใหญ่
มากนกั จงึอาจจะยงัไม่สามารถน ามาอธบิายถงึภาพรวมของขอ้ผดิพลาดในการเขยีน
ของผู้ใช้ภาษาไทยได้ นอกจากนี้ผู้วิจยัยงัไม่พบว่ามีงานวิจยังานใด นักวิจยัหรือ
นักวชิาการท่านใดทีศ่กึษาวเิคราะหค์ าไทยทีม่กัเขยีนผดิประเภทค าที่สะกดผดิแบบ
เป็นค าจรงิ ซึ่งจะเป็นพื้นความรู้ทีส่ าคญัส าหรบัการพฒันาโปรแกรมแก้ไขค าผดิใน
ภาษาไทยดว้ยคอมพวิเตอรไ์ด ้ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึไดอ้อกแบบการศกึษาวเิคราะหค์ าที่
มกัเขยีนผดิแลว้ยงัคงเป็นค าจรงิในครัง้นี้ขึน้ เพื่อทีจ่ะวเิคราะหข์อ้ผดิพลาดทีเ่กดิจาก
การสะกดผดิแบบเป็นค าและน าผลทีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
 
 

4. ขอบเขตการวิจยั 
 
 การศึกษาครัง้นี้ศึกษาและวิเคราะห์เฉพาะค าที่สะกดผิดแบบเป็นค าจรงิ
เท่านัน้ เพราะฉะนัน้ขอ้มูลทีน่ ามาใชว้เิคราะหใ์นการศกึษาครัง้นี้เป็นคลงัค าทีส่ะกดผดิ
แบบเป็นค าจรงิทีม่จี านวนค าอยู่ทัง้หมด 1,674 ค า ทีผู่ว้จิยัไดร้วบรวมเอาเฉพาะค าที่
สะกดผดิแบบเป็นค าจรงิจากหนังสอืค าไทยทีม่กัเขยีนผดิทัง้หมด 5 เล่ม ไดแ้ก่ อ่าน
อย่างไรและเขยีนอย่างไร ฉบบัราชบณัฑติยสถาน (แก้ไขเพิม่เติม) พมิพ์ครัง้ที ่22 
(ราชบณัฑติยสถาน, 2557), 280 ค าไทยทีม่กัเขยีนและใชก้นัผดิ (ดนัย เมธติานนท์, 
2549), รอ้ยแปด (108) ค าทีม่กัเขยีนผดิ (ธนู ทดแทนคุณ, 2550), ค าไทยทีม่กัใชผ้ดิ 
(ตระการ เอีย่มตระกูล, 2554) และ ภาษาไทย ค าทีม่กัเขยีนผดิ (ฝ่ายวชิาการ พบีซี,ี 
2553) ทีภ่ายในหนังสอืดงักล่าวทุกเล่มบนัทกึค าภาษาไทยทีม่กัเขยีนผดิรวมถงึค าที่
เขยีนถูกตอ้งเอาไว ้ 
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5. วิธีด าเนินการวิจยั 
 
5.1 การเตรียมคลงัค าท่ีสะกดผิดแบบเป็นค าจริง 

 
เนื่องจากการศกึษาครัง้นี้ศกึษาและวเิคราะหค์ าไทยทีม่กัเขยีนผดิเฉพาะค า

ทีม่กีารสะกดผดิแบบเป็นค าจรงิโดยรวบรวมจากหนังสอืค าไทยทีม่กัเขยีนผดิ 5 เล่ม 
ดงัทีร่ะบุไวข้า้งตน้ แต่หนงัสอืค าทีม่กัเขยีนผดิทัง้ 5 เล่มนี้ไม่ไดแ้ยกประเภทของค าที่
สะกดผดิแบบไม่เป็นค าและค าที่สะกดผิดแบบเป็นค าจรงิเอาไว้ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึน า
รายการค าทีม่กัเขยีนผดิทัง้หมดทีพ่บในหนงัสอืทัง้ 5 เล่มมาบนัทกึรปูค าทีถู่กและรูป
ค าต่างๆ ทีม่กัเขยีนผดิไป จากนัน้จงึน าขอ้มูลค าเหล่านัน้ไปผ่านกระบวนการตดัค า
ดว้ยโปรแกรมตดัค าThai Segmentation (Aroonmanakun, 2002) แลว้คดัเลอืกเฉพาะ
ค าทีเ่ขยีนผดิทีผ่่านกระบวนการตดัค านี้ ค าเหล่านัน้ถอืเป็นค าสะกดผดิทีเ่ป็นค าจรงิ
เพราะค าทีม่คีวามหมายและปรากฏในพจนานุกรมเท่านัน้ทีโ่ปรแกรมจะสามารถตดัค า
ไดส้ าเรจ็ หลงัจากทีผ่่านกระบวนการตดัค าแลว้ผูว้จิยักค็ดัเลอืกเอาเฉพาะค าที่ผ่าน
การตดัค าส าเรจ็เท่านัน้ ซึง่มจี านวนทัง้หมด 1,674 ค า ทีจ่ะน ามาศกึษาวเิคราะหใ์นครัง้นี้ 
โดยค าในคลงัค าทีส่ะกดผดิแบบเป็นค าจรงิมลีกัษณะดงัตวัอย่าง 

 

ค าท่ีสะกดถกูต้อง  ค าท่ีสะกดผิด  ค าท่ีสะกดถกูต้อง  ค าท่ีสะกดผิด 
|กากบาท|  |กา|กะ|บาท|  |ทนู|หวั|  |ทลู|หวั| 
|อุดมการณ์|  |อุดมการ|  |กมัพชูา|  |ก าพ|ูชา| 
|บนบาน|  |บน|บาล|  |ตะกรอ้|  |ตระ|กรอ้| 

 

 โดยทัว่ไป ค าที่สะกดผิด โปรแกรมตัดค าจะเข้าใจว่าเป็นค าหลายค ามา
ประกอบกนั เช่น กา|กะ|บาท ซึง่แต่ละส่วนสามารถเป็นค าได ้หลงัจากทีไ่ดค้ลงัค าที่
สะกดผดิแบบเป็นค าจรงิมาเรยีบร้อยแลว้กน็ าไปศกึษาวเิคราะหค์ าผดิเหล่านัน้เพื่อ
หารปูแบบหรอืลกัษณะของการสะกดผดิ 
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5.2 การวิเคราะหค์ าท่ีมกัเขียนผิดท่ีเป็นการสะกดผิดแบบเป็นค าจริง 
 
ในการศกึษาวเิคราะห์ค าที่มกัเขยีนผดิครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศกึษาเปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างระหว่างค าทีส่ะกดผดิควบคู่กบัรูปค าสะกดทีถู่กต้องตามพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑติยสถาน ว่ามขีอ้ผดิพลาดเกดิขึน้ทีส่่วนใดหรอืในลกัษณะใดระหว่างค า
ทัง้สอง เช่น 

 

ค าว่า กงัวาน พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554 ระบุว่าเป็นค า
วเิศษณ์ มคีวามหมายว่า กอ้งอยู่ไดน้าน มกัจะถูกสะกดผดิเป็น กงัวาล 
 

ตารางที ่1  
ตวัอย่างขอ้มูลลกัษณะขอ้ผดิพลาดในการสะกดผดิทีผู่ว้จิยับนัทกึไวเ้พือ่น ามาศกึษา
วเิคราะห ์
 

ค าท่ีสะกด
ถกูต้อง 

มกัสะกดผิด
เป็น 

จ านวน
ข้อผิดพลาด 

ต าแหน่ง
ข้อผิดพลาด 

รปูแบบ
ข้อผิดพลาด 

กงัวาน กงัวาล1 1 1 ตวัสะกด น_ล (น ถูกแทนที่
ดว้ย ล) 

วกิฤตกิาล วกิฤต1การ2 2 1 สระ 
2 ตวัสะกด 

ัิ_0 (ลบสระ อ)ิ 
ล_ร (ล ถูกแทนที่
ดว้ย ร) 

นานปัการ นานับ1ปร2ะ3

การ 
3 1 ตวัสะกด 

2 พยญัชนะควบกล ้า 
3 สระ 

0_บ (เตมิ บ) 
0_ร (เตมิ ร) 
0_ะ (เตมิสระ อะ) 

 

จากตวัอย่าง จะเหน็ได้ว่าค าที่สะกดผดิและค าทีส่ะกดถูกต้องนัน้แตกต่าง
กนัอยู่หนึ่งที่คอืทีต่วัสะกด จาก <น> เปลี่ยนไปเป็น <ล> ซึ่งผู้วจิยัไดท้ าการบนัทกึ
ขอ้มูลต่างๆ ทีจ่ะสามารถช่วยอธบิายลกัษณะของการสะกดผดิเกบ็เอาไว ้เช่น จ านวน
ของขอ้ผดิพลาด ต าแหน่งทีเ่กดิขอ้ผดิพลาด และรปูแบบของอกัขระทีเ่ปลีย่นไปในค า
ทีส่ะกดผดิเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค าทีส่ะกดถูกต้อง (ดงัตวัอย่างในตารางที ่1) จากนัน้ก็
น าขอ้มูลลกัษณะขอ้ผดิพลาดในการสะกดผดิที่บนัทกึไว้ทัง้หมดมาศกึษาวเิคราะห์
เพื่อรายงานผล 
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6. ผลการวิเคราะห ์
 
 จากการศกึษาวเิคราะหล์กัษณะขอ้ผดิพลาดในการสะกดผดิแบบเป็นค าจรงิ
ของค าที่มกัเขยีนผดิจ านวน 1,674 ค า สามารถจ าแนกค าที่มกัเขยีนผดิเหล่านี้ตาม
จ านวนของลกัษณะขอ้ผิดพลาดที่พบในแต่ละค าได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มของค าที่
สะกดผดิหนึ่งลกัษณะ มจี านวน 1,339 ค า คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของค าทีเ่ขยีนผดิทัง้หมด 
และกลุ่มของค าที่สะกดผิดหลายลกัษณะ โดยมจี านวน 335 ค า คดิเป็นร้อยละ 20 
ของค าทีเ่ขยีนผดิทัง้หมด 
 
6.1 ค าท่ีสะกดผิดหน่ึงลกัษณะ 

 
เมื่อศกึษาวเิคราะหค์ าทีส่ะกดผดิหนึ่งลกัษณะจากต าแหน่งทีส่ะกดผดิ พบว่า

สามารถแบ่งค าในกลุ่มนี้ออกเป็น 7 กลุ่ม ตามลกัษณะของการสะกดผดิในลกัษณะต่างๆ 
ไดแ้ก ่
 
6.1.1 ค าทีส่ะกดผดิทีพ่ยญัชนะสะกด  

จากการศึกษาครัง้นี้ พบว่าค าที่มกัเขียนผิดที่สะกดผิดแบบเป็นค าจริง
มกัจะสะกดผดิทีต่วัสะกดทัง้หมด 338 ค า หรอืรอ้ยละ 20.2 จากค าทีม่กัเขยีนผดิใน
คลงัค าทัง้หมด 1,674 ค า ซึง่เป็นลกัษณะการสะกดผดิทีพ่บมากทีสุ่ด และเมื่อศกึษา
วเิคราะหค์ าทีม่กัเขยีนผดิในกลุ่มนี้โดยเฉพาะ กพ็บว่าสามารถจ าแนกค าที่สะกดผิด
ในกลุ่มนี้ออกตามการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ระหว่างค าที่สะกดถูกและค าที่สะกดผิด
โดยสงัเกตจากค าทีส่ะกดผดิว่ามกีารเปลีย่นแปลงค าไปในลกัษณะใดจากค าทีส่ะกดถูก
ไดเ้ป็น 3 กลุ่มย่อย คอื  

 

ก. กลุ่มทีแ่ทนทีต่วัสะกดทีถู่กตอ้งดว้ยตวัสะกดอื่นในมาตราตวัสะกดเดยีวกนั 
ซึง่เป็นลกัษณะขอ้ผดิพลาดทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัสะกด ทีพ่บมากทีสุ่ดคอื 315 ค า หรอื 
93.2% จากทัง้หมด 338 ค า ซึง่รปูแบบทีพ่บมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ การใชต้วัสะกด 
<ล> แทน <น> เช่น ทูนหวั เขยีนผดิเป็น ทูลหวั การใช้ <น> แทน <ล> เช่น กงัวล 
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เขียนผิดเป็น กงัวน และการใช้ <น> แทน <ณ> เช่น เกษียณอายุ เขียนผิดเป็น 
เกษยีนอายุ  

 

ข. กลุ่มทีเ่ตมิตวัสะกดเพิม่เขา้ไปในค าทีถู่กตอ้งท าใหก้ลายเป็นค าทีส่ะกดผดิ 
พบทัง้หมด 12 ค า หรอืร้อยละ 3.55 ตวัอย่างเช่น การเติมตวัสะกด <น> ใน ค าว่า 
ทรมาทรกรรม เขยีนผดิเป็น ทรมานทรกรรม เป็นตน้  

 

ค. กลุ่มทีล่บตวัสะกดของค าทีส่ะกดถูกต้องท าใหค้ านัน้สะกดผดิ มทีัง้หมด 
11 ค าหรอื 3.25% เช่น การลบตวัสะกด <ษ> ออก จากค าว่า อธษิฐาน ท าใหเ้ขยีนผดิ
เป็น อธฐิาน เป็นตน้ 
 
6.1.2 ค าทีส่ะกดผดิทีต่วัการนัต ์ 

การสะกดผดิทีเ่กดิจากการใชต้วัการนัตเ์ป็นลกัษณะของการสะกดผดิทีพ่บ
มากเป็นอนัดบัทีส่อง คอื 270 ค า ซึง่คดิเป็นเปอรเ์ซน็ตไ์ด ้16.13% หลงัจากทีไ่ดศ้กึษา
วเิคราะหค์ าทีม่กัเขยีนผดิในกลุ่มนี้พบว่า สามารถแบ่งค าผดิในกลุ่มนี้ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย
ตามการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ระหว่างค าที่สะกดถูกและค าที่สะกดผดิ เช่นเดยีวกนั
กบัค าในกลุ่มแรก ไดแ้ก่  

 

ก. กลุ่มทีเ่ตมิตวัการนัต์เพิม่เขา้ไปท าใหส้ะกดผดิ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีพ่บว่ามี
การเขยีนผดิมากทีสุ่ด 101 ค า จากทัง้หมด 270 ค า หรอืคดิเป็น 37.4% ตวัอย่างเช่น 
การเตมิ <ย>์ ในค าว่า อนิทร ี(นก) เขยีนผดิเป็น อนิทรยี ์(สาร) 

ข. กลุ่มที่แทนที่ตวัการนัต์เดมิในค าทีส่ะกดถูกต้องด้วยตวัการนัต์ใหม่พบ
ทัง้หมด 90 ค าหรือร้อยละ 33.33 เช่น การแทนที่ <ต์> ด้วย <ตร์> เช่นในค าว่า 
น ้ามนต ์เขยีนผดิเป็น น ้ามนตร ์ 

ค. กลุ่มทีล่บตวัการนัต์จากค าทีส่ะกดถูกตอ้งท าใหส้ะกดผดิ มทีัง้หมด 79 ค า 
หรือ 26.33% ยกตัวอย่างเช่น การลบ <ณ์> ในค าว่า ประสบการณ์ เขยีนผิดเป็น 
ประสบการ เป็นตน้ 
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6.1.3 ค าทีส่ะกดผดิทีพ่ยญัชนะตน้ 
ลกัษณะของความผดิพลาดในการสะกดผดิที่พยญัชนะต้นของค า ซึ่งจาก

การศกึษาพบว่าค าทีม่กัเขยีนผดิทีส่ะกดผดิในลกัษณะนี้มทีัง้หมด 204 ค า หรอืรอ้ยละ 
12.18 ซึง่เป็นลกัษณะการสะกดผดิทีพ่บมากเป็นอนัดบัที่สาม นอกจากนี้เมื่อสงัเกต
ความแตกต่างระหว่างค าทีส่ะกดผดิกบัค าทีส่ะกดถูกต้องแลว้กส็ามารถแบ่งค าผดิใน
กลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คอื  
  

ก. กลุ่มทีแ่ทนทีพ่ยญัชนะต้นดว้ยเสยีงทีค่ลา้ยกนัหรอืเหมอืนกนัแต่รปูเขยีน
ต่างกนัเป็นลกัษณะขอ้ผดิพลาดทีพ่ยญัชนะต้น ทีพ่บมากทีส่ดุคอื 186 ค าจากทัง้หมด 
204 ค า หรอืเท่ากบั 91.2% ซึง่รปูแบบของการสะกดผดิในลกัษณะนี้ทีพ่บมากเป็นอนัดบั
ต้นๆ ไดแ้ก่ การใชพ้ยญัชนะ <ล> แทน <ร> หรอื ใช ้<ล> แทน <ร> ซึง่ในทางปฏบิตัิ
แลว้การพดูหรอืออกเสยีงพยญัชนะทัง้สองตวันี้มกัจะถูกใชส้ลบักนัอยู่เป็นประจ า แต่
ดว้ยบรบิทในการสนทนาจงึไม่ส่งผลต่อความหมาย ผูฟั้งยงัสามารถเขา้ใจสิง่ที่ผู้พูด
ตอ้งการจะสื่อแมจ้ะออกเสยีงไม่ถูกต้องตามหลกัภาษาไทย ดว้ยเหตุนี้วธิกีารออกเสยีง
อาจเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการสะกดผดิในลกัษณะนี้ได ้ตวัอย่างเช่นค าว่า รา้งรา 
เขยีนผดิเป็น รา้งลา หรอื เลา้โลม เขยีนผดิเป็น เรา้โลม ซึง่เป็นการใช ้<ล> สลบักบั 
<ร> และการใช ้<ล> สลบักบั <ร> ตามล าดบั นอกจากนี้ความผดิพลาดในลกัษณะนี้
ยงัสามารถเกดิขึน้กบัพยญัชนะตวัอื่นๆ ดว้ย ตวัอย่างเช่น การใชพ้ยญัชนะ <น> แทน 
<ณ>, ใช ้<ส> แทน <ศ>, และใช ้<ทร> แทน <ซ> ในค าว่า ปราณี เขยีนผดิเป็น ปราน,ี 
ประกาศติ เขยีนผดิเป็น ประกาสติ และ ซาบซึ้ง เขยีนผดิเป็น ทราบซึ้ง ตามล าดบั 
ซึง่พยญัชนะต้นแต่ละคู่ที่สะกดผดิในลกัษณะนี้มกัเป็นรูปเขยีนทีใ่ชแ้ทนหน่วยเสยีง
เดยีวกนั  

 

ข. กลุ่มทีเ่ตมิพยญัชนะตน้เพิม่ไปในค าท าใหเ้ป็นการสะกดผดิมจี านวน 15 ค า 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 7.35 ซึ่งพยญัชนะที่มกัจะถูกเตมิเขา้ไปในค าแล้วท าใหเ้กดิการ
สะกดผดิในลกัษณะนี้คอื <ญ> เช่น ธญัพชื เขยีนผดิเป็น ธญัญพชื หรอื สญัลกัษณ์ 
เขยีนผดิเป็น สญัญลกัษณ์  
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ค. กลุ่มที่ลบพยัญชนะต้นออกท าให้สะกดผิด พบเพียงแค่ 3 ค า เท่ากับ 
1.47% ไดแ้ก่ค าว่า พรรณนา เขยีนผดิเป็น พรรณา, สมัมนา เขยีนผดิเป็น สมันา และ 
จติรลดา เขยีนผดิเป็น จติรดา 

 
6.1.4 ค าทีส่ะกดผดิทีก่ารประวสิรรชนีย ์

การสะกดผดิพลาดที่เกดิจากการประวสิรรชนีย์หรอืไม่ประวสิรรชนีย์เป็น
ลกัษณะความผดิพลาดทีพ่บมากเป็นอนัดบัทีส่ีใ่นการศกึษาครัง้นี้ ซึง่มจี านวนทัง้หมด 
198 ค าหรอืเท่ากบั 11.82% ของค าในคลงัค าทีม่กัเขยีนผดิ ซึง่จากการศกึษาพบว่า
การสะกดผดิในลกัษณะนี้สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่  

 

ก. กลุ่มค าสะกดผดิเนื่องจากมกีารประวสิรรชนีย ์จ านวน 110 ค าจาก 198 ค า 
หรอืรอ้ยละ 55.55 ซึง่รูปแบบของการสะกดผดิในกลุ่มทีห่นึ่งนัน้มกัจะเกดิขึน้กบัค าที่
ประกอบดว้ยพยางคท์ีอ่อกเสยีงว่า ระ แต่ไม่ประวสิรรชนีย ์เช่น ธุรกจิ เขยีนผดิเป็น 
ธุระกิจ, สรีรวิทยา เขียนผิดเป็น สรีระวิทยา, หรือ สารประโยชน์ เขียนผิดเป็น 
สาระประโยชน์ เป็นต้น นอกจากพยางค์ที่ออกเสยีงว่า ระ แล้วกย็งัพบพยางคอ์ื่นๆ 
อกีทีเ่กดิขอ้ผดิพลาดในลกัษณะเดยีวกนั ไดแ้ก่ วะ และ สะ ซึง่ความถีท่ีพ่บกล็ดหลัน่
ตามล าดบั ตวัอย่างเช่น ค าว่า สภาวการณ์ เขยีนผดิเป็น สภาวะการณ์ และ สดมภ์ 
เขยีนผดิเป็น สะดมภ ์เป็นตน้ 

 

ข. กลุ่มค าสะกดผดิเนื่องจากไม่ประวสิรรชนีย ์จ านวน 88 ค า หรอืรอ้ยละ 44.45 
ส่วนรูปแบบการสะกดผดิในกลุ่มทีส่องนัน้พบว่าพยางคท์ีป่ระวสิรรชนียแ์ละออกเสยีง
ว่า ชะ ระ และ สะ ประกอบอยู่ในค านัน้มกัจะถูกสะกดผดิโดยการไม่ประวสิรรชนีย์ 
ตวัอย่างเช่น ชะงกั เขยีนผดิเป็น ชงกั จระเข ้เขยีนผดิเป็น จรเข ้และ สะอาด เขยีนผดิ
เป็น สอาด เป็นตน้ 
 
6.1.5 ค าทีส่ะกดผดิทีพ่ยญัชนะควบกล ้า  

การสะกดผดิที่เกดิจากความผิดพลาดของค าควบกล ้านี้เป็นลกัษณะการ
สะกดผดิที่เมื่อจดัเรยีงตามจ านวนค าผดิที่ถูกจ าแนกตามลกัษณะการสะกดผดิแลว้ 
อยู่ในล าดบัทีห่า้ พบว่ามจี านวนค าทีส่ะกดผดิเนื่องจากความผดิพลาดในของการใช้
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ค าควบกล ้าอยู่ 178 ค า หรอืคดิเป็น 10.60% ของค าทีม่กัเขยีนผดิในคลงัทัง้หมด ซึง่
การสะกดผดิในลกัษณะน้ีสามารถจ าแนกตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงระหว่างค าที่
สะกดถูกและค าทีส่ะกดผดิได ้3 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่  
 

ก. กลุ่มค าสะกดผิดเนื่องจากการเติมพยัญชนะควบกล ้า <ร> <ล> หลัง
พยญัชนะต้นเพื่อใหเ้กดิเป็นอกัษรควบกล ้า ซึง่พบว่ามคี าทีม่กัเขยีนผดิในลกัษณะนี้
ทัง้หมด 65 ค าหรอืรอ้ยละ 36.52 และรปูแบบของค าทีส่ะกดผดิในลกัษณะนี้ทีพ่บมาก
ที่สุดคือ การเติม <ร> หลังพยัญชนะต้น <ก> ได้เป็นอักษรควบกล ้า <กร> เช่น 
กะทนัหนั เขยีนผดิเป็น กระทนัหนั และรปูแบบทีพ่บรองลงมา คอื การเตมิ <ล> หลงั
พยญัชนะต้น <ผ> หรอื <ก> ไดเ้ป็นอกัษรควบกล ้า <ผล> หรอื <กล> เช่น ผดัผ่อน 
เขยีนผดิเป็น ผลดัผ่อน และ วางกา้ม เขยีนผดิเป็น วางกลา้ม เป็นตน้  

 

ข. กลุ่มค าทีส่ะกดผดิเนื่องจากการลบพยญัชนะควบกล ้า <ร> <ล> ออกไป
เหลอืแต่พยญัชนะต้น ซึง่มคี าทีส่ะกดผดิในลกัษณะนี้ทัง้สิน้ 61 ค า เท่ากบั 34.27% 
และการลบพยญัชนะควบกล ้า <ร> ที่ตามหลงัพยญัชนะต้น <ก> เป็นรูปแบบการ
สะกดผดิลกัษณะนี้ทีพ่บมากทีสุ่ด ตวัอย่างเช่น กระเพาะ เขยีนผดิเป็น กะเพาะ และ
การลบ <ล> และ <ร> หลงัพยญัชนะต้น <ผ> และ <ป> ตามล าดบั เป็นรูปแบบการ
สะกดผดิลกัษณะนี้ที่พบรองลงมาตามความถี่ ตวัอย่างเช่น ผลดัเวร เขยีนผิดเป็น 
ผดัเวร และ ประณิธาน เขยีนผดิเป็น ปณิธาน เป็นตน้  

 

ค. กลุ่มค าที่สะกดผิดเนื่องจากการเลือกใช้พยัญชนะควบกล ้าผิดท าซึ่ง
พบว่ามจี านวนค าที่สะกดผดิในลกัษณะนี้จ านวน 52 ค า หรอื 29.21% ซึง่รูปแบบที่
มกัจะเขยีนผิดในลกัษณะนี้ ได้แก่ การเลือกใช้อกัษรควบกล ้า <พล> แทน <พร>, 
<กล> แทน <กร>, และ <คล> แทน <คร> ตัวอย่างเช่น พรางตา เขียนผิดเป็น 
พลางตา, เกร็ดความรู้ เขียนผิดเป็น เกล็ดความรู้, และ หอยแครง เขียนผิดเป็น 
หอยแคลง เป็นตน้  
 
6.1.6 ค าทีส่ะกดผดิทีส่ระ 

การสะกดผดิในลกัษณะนี้เกดิจากการเลอืกใชส้ระอื่นๆ ทีไ่ม่ใชร้ปูสระอะ <ะ> 
ไม่ถูกต้อง ซึง่พบจ านวนค าทีส่ะกดผดิในลกัษณะนี้จ านวน 108 ค าจากค าทัง้หมดใน
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คลงัค าทีศ่กึษา หรอืเท่ากบั 6.45% จากการศกึษาพบว่าสามารถจ าแนกค าทีส่ะกดผดิ
ในลกัษณะนี้ออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ตามลกัษณะทีเ่ปลีย่นแปลงไประหว่างค าทีถู่กตอ้ง
และค าผดิ ไดแ้ก่  
 

ก. กลุ่มแรกเป็นการสะกดผดิทีเ่กดิจากการเลอืกใชส้ระไม่ถูกต้อง ซึง่พบว่า
มคี าทีส่ะกดผดิในลกัษณะนี้ 56 ค า จาก 108 ค า คดิเป็น 51.85% ซึง่รปูแบบของการ
สะกดผิดในลักษณะนี้มักจะเป็นการเลือกใช้สระผิดระหว่าง สระ <ไ> และ<ใ> 
ตวัอย่างเช่น ไตฝุ้่ น เขยีนผดิเป็น ใตฝุ้่ น และ เยือ่ใย เขยีนผดิเป็น เยือ่ไย เป็นตน้  

 

ข. กลุ่มทีส่องเป็นการสะกดผดิทีเ่กดิจากการเตมิรปูสระเพิม่เขา้ไปในค า ซึง่มี
จ านวนค าที่สะกดผิด 34 ค า คิดเป็น 31.48% โดยรูปแบบของค าที่มกัเขยีนผิดใน
ลกัษณะนี้ไดแ้ก่ การเตมิสระ <า>ตวัอย่างเช่น คารวะ เขยีนผดิเป็น คาราวะ  

 

ค. กลุ่มทีส่ามเป็นการสะกดผดิทีเ่กดิจากการลบรูปสระออก ซึง่รูปแบบของ
การสะกดผดิในลกัษณะนี้ ไดแ้ก่ การลบไมไ้ต่คูอ้อก < ั็> ซึง่เป็นเครื่องหมายทีเ่ป็น
ส่วนประกอบของสระเอะ <เ ั ็ะ> สระแอะ (<แ ั ็ะ>) และสระเอาะ(< ั ็อ>) ตวัอย่างเช่น 
ผลอ็ย เขยีนผดิเป็น ผลอย เป็นตน้ 
 
6.1.7 ค าทีส่ะกดผดิทีว่รรณยุกต ์ 

จากการศกึษาพบว่าการสะกดผดิหนึ่งลกัษณะทีเ่กดิจากความผดิพลาดใน
การใชว้รรณยุกตน์ัน้เป็นการสะกดผดิทีพ่บน้อยทีส่ดุคอื 43 ค า จากค าในคลงัทีศ่กึษา
ทัง้หมด 1,674 ค า หรอืเท่ากบัร้อยละ 2.57 ซึ่งจากการศกึษาพบว่าสามารถจ าแนก
การสะกดผดิที่เกดิจากความผดิพลาดที่วรรณยุกต์โดยสงัเกตจากลกัษณะของการ
เปลีย่นแปลงระหว่างค าทีถู่กตอ้งกบัค าทีผ่ดิได ้3 กลุ่มย่อย ไดแ้ก่  
 

ก. กลุ่มที่หนึ่งซึ่งพบว่ามจี านวนค าที่มกัสะกดผดิในลกัษณะมากที่สุด คอื 
การสะกดผิดเนื่องจากการเติมรูปวรรณยุกต์ตัวใดตัวหนึ่งซึ่งในค าที่ผิดพลาดที่
วรรณยุกต์ทัง้หมด 43 ค า พบว่ามีค าที่สะกดผิดในลักษณะนี้ 22 ค า หรือเท่ากับ 
51.16% โดยรูปวรรณยุกต์ทีม่กัถูกเตมิในการสะกดผดิลกัษณะนี้คอื วรรณยุกต์เอก 
ตร ีโท และจตัวา ไล่เรยีงตามความถีท่ีพ่บ ตวัอย่างเช่น เลกิลัก่ เขยีนผดิเป็น เลิก่ลัก่, 
จกัจัน่ เขยีนผดิเป็น จัก๊จัน่, ตงัโอ ๋เขยีนผดิเป็น ตัง้โอ๋ และ กวยจี ๊เขยีนผดิเป็น ก๋วยจี ๊ 
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ข. กลุ่มทีส่องเป็นค าทีม่กีารสะกดผดิเนื่องจากใชรู้ปวรรณยุกต์ผดิเพี้ยนไป
จากเดมิ ซึ่งมทีัง้หมด 15 ค า คดิเป็น 34.88% ซึ่งการสะกดผดิในลกัษณะน้ีมกัจะมี
รูปแบบดงันี้ ใช้รูปวรรณยุกต์ตรีแทนที่รูปวรรณยุกต์โท หรือใช้รูปวรรณยุกต์เอก
แทนทีรู่ปวรรณยุกต์โท ตวัอย่างเช่น ปลัก๊ไฟ เขยีนผดิเป็น ปลัก้ไฟ หรอื เลื้อยเจื้อย 
เขยีนผดิเป็น เลือ่ยเจื้อย เป็นตน้ 

 

ค. กลุ่มทีส่ามเป็นค าทีส่ะกดผดิเนื่องจากการไม่เตมิรูปวรรณยุกต์ซึง่มคี าที่
สะกดผดิในลกัษณะนี้ 6 ค า หรอืเท่ากบั 13.96% และรปูแบบการสะกดผดิทีม่กัพบใน
ลกัษณะนี้ ไดแ้ก่ การไม่ใสร่ปูวรรณยุกตต์ร ีตวัอย่างเช่น ก๊าซ เขยีนผดิเป็น กาซ เป็นตน้ 
 
6.2 ค าท่ีสะกดผิดหลายลกัษณะ 
 

ค าทีม่กัเขยีนผดิทีถู่กจ าแนกไวใ้นกลุ่มนี้เป็นค าทีม่คีวามผดิพลาดมากกว่า 
1 ลกัษณะ เช่นค าว่า จนัทน์กพอ้ เขยีนผดิเป็น จนัทรก์ะพอ้ จะเหน็ไดว้่ามขีอ้ผดิพลาด 
2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความผดิพลาดในการเลอืกใชต้วัการนัต์และความผดิพลาดในการ
ประวสิรรชนีย ์หรอื ค าว่า ขโมย เขยีนผดิเป็น โขมย ซึง่เป็นการสะผดิในลกัษณะของ
โครงสรา้งอกัษรน า โดยผูว้จิยัจดัว่ามขีอ้ผดิพลาด 2 ลกัษณะ คอื การลบพยญัชนะตน้ 
<ข> หรอื สระ <โ> แลว้จงึเตมิสระ <โ> หน้าพยญัชนะ <ข> หรอืเตมิพยญัชนะ <ข> 
หลงัสระ <โ> ซึ่งจากการศกึษาพบว่ามคี าที่สะกดผดิในลกัษณะดงักล่าวขา้งต้นอยู่
ทัง้หมด 335 ค า หรอืรอ้ยละ 20.01 ของค าทัง้หมดในคลงัค าทีใ่ชศ้กึษาวเิคราะห ์โดย
สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงันี้  
 
6.2.1 ค าทีส่ะกดผดิหลายลกัษณะแต่เสยีงคงเดมิ 

ค าทีส่ะกดผดิหลายลกัษณะในกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของค าทีม่กีารสะกดผดิโดย
เขยีนพยางคใ์นรปูแบบอื่นทีม่เีสยีงคงเดมิ ท าใหผ้ดิมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง ไดแ้ก่ การใช้
รูป <ันั> แทน รูป ร หนั <รร> ซึง่ความผดิพลาดในลกัษณะนี้มกัจะเกดิขึน้กบัค าที่
ขึ้นด้วยค าว่า กรร หรือ บรร เช่นค าว่า กรรแสง เขยีนผิดเป็น กนัแสง และค าว่า 
บรรทดั เขยีนผดิเป็น บนัทดั เป็นต้น นอกจากนี้ยงัม ีค าว่า หมา้ย กบั ม่าย และ สญู 
กบั ศนูย ์ซึง่ทัง้หมดเป็นค าพอ้งเสยีงทีม่รีูปเขยีนไม่เหมอืนกนั หากใชผ้ดิกอ็าจจะท า
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ให้ความเหมายผดิเพี้ยนไปได้ ตวัอย่างเช่นค าว่า ศูนย์หน้า เขยีนผดิเป็น สูญหน้า 
และ พ่อม่าย เขยีนผดิเป็น พ่อหมา้ย ตามล าดบั กลุ่มนี้พบมากสุดในกลุ่มค าที่สะกด
ผดิหลายลกัษณะ คอืมจี านวน 220 ค า เท่ากบัรอ้ยละ 65.67 ของค าทีส่ะกดผดิหลาย
ลกัษณะ และ 13.14% ของค าผดิทัง้หมด 
 
6.2.2 ค าทีส่ะกดผดิหลายลกัษณะทีอ่อกเสยีงเปลีย่นไป 

กลุ่มทีส่องเป็นกลุ่มของค าทีผู่ว้จิยัคาดว่าเป็นการสะกดผดิทีม่สีาเหตุมาจาก
การออกเสยีงค าทีผ่ดิเพีย้นไปท าใหร้ปูเขยีนของค าเหล่าน้ีผดิเพีย้นตามไปดว้ย จาก
การศกึษาพบว่ามคี าทีส่ะกดในลกัษณะนี้จ านวน 98 ค าจาก 335 ค า หรอืรอ้ยละ 29.25 
ของค าที่สะกดผดิหลายลกัษณะ และ 5.85% ของค าผดิทัง้หมด ตวัอย่างเช่น ค าว่า 
กระบวนการ เขยีนผดิเป็น ขบวนการ หรอื ค าว่า ฟัน่ เขยีนผดิเป็น ควัน่ เป็นตน้ 
 
6.2.3 ค าทีส่ะกดผดิหลายลกัษณะทีอ่กัษรน า 

กลุ่มสดุทา้ยเป็นกลุ่มของค าทีม่กีารสะกดผดิในลกัษณะของโครงสรา้งอกัษรน า 
คอื โครงสรา้งของค าทีม่พียญัชนะต้นสองตวั แต่อ่านแยกกนัเป็นสองพยางค ์(สุนันท ์
อญัชลนุีกูล, 2552, น. 88) ซึง่ไม่สามารถระบุไดแ้น่ชดัว่าค าทีส่ะกดผดินัน้จะออกเสยีง
เช่นเดมิหรอืเปลีย่นไป โดยพบว่ามคี าทีส่ะกดผดิในลกัษณะเช่นนี้จ านวน 17 ค า หรอื
รอ้ยละ 5.07 ของค าทีส่ะกดผดิหลายลกัษณะ และ 1.02% ของค าผดิทัง้หมด ตวัอย่าง 
เช่น ค าว่า ทแยง (อ่านว่า ทะ-แยง) เขยีนผดิเป็น แทยง (อาจจะอ่านว่า ทะ-แยง หรอื 
แท-ยง กไ็ด)้ หรอื ค าว่า แสลง (อ่านว่า สะ-แหลง) เขยีนผดิเป็น สแลง (อาจจะอ่านว่า 
สะ-แหลง หรอื สะ-แลง) เป็นตน้ 

 
 

7. สรปุและอภิปรายผล 
 

จากผลการศกึษาวเิคราะหค์ าทีม่กัเขยีนผดิทีเ่ป็นการสะกดผดิแบบเป็นค าจรงิ
จ านวน 1,674 ค า โดยน าค าทีม่กัเขยีนผดิทีเ่ป็นค าทีส่ะกดผดิแบบเป็นค าจรงิมาวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบลกัษณะของค าทีส่ะกดผดินัน้ว่าเปลีย่นแปลงไปจากรูปการสะกดทีถู่กต้อง
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อย่างไรบ้าง จากผลการวเิคราะห์สามารถสรุปได้ว่าค าที่มกัเขยีนผิดที่น ามาศึกษา
วเิคราะห์ในครัง้นี้สามารถจ าแนกตามจ านวนของลกัษณะขอ้ผดิพลาดที่พบในค าที่
สะกดผดิแต่ละค าไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื กลุ่มของค าทีส่ะกดผดิหนึ่งลกัษณะ 1,339 ค า 
และกลุ่มของค าทีส่ะกดผดิหลายลกัษณะ 335 ค า หรอืประมาณรอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 
20 ตามล าดบั ดงัทีแ่สดงในรปูภาพที ่1  

 

 
 

ภาพที ่1. ประเภทของค าทีม่กัเขยีนผดิจ าแนกตามจ านวนลกัษณะขอ้ผดิพลาด 
ทีพ่บในการสะกดผดิ 

 

เมื่อพจิารณาต าแหน่งของการสะกดผดิในค าทีส่ะกดผดิหนึ่งลกัษณะพบว่า
สามารถจ าแนกออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ไดอ้กีทัง้หมด 7 กลุ่ม (ดงัรปูภาพที ่2) ไดแ้ก่  

1. ค าทีส่ะกดผดิทีต่วัสะกด จ านวน 338 ค า คดิเป็นรอ้ยละ 20.19 
2. ค าทีส่ะกดผดิทีต่วัการนัต ์จ านวน 270 ค า คดิเป็นรอ้ยละ 16.13 
3. ค าสะกดผดิทีพ่ยญัชนะตน้ จ านวน 204 ค า คดิเป็นรอ้ยละ 12.19 
4. ค าทีส่ะกดผดิทีก่ารประวสิรรชนีย ์จ านวน 198 ค า คดิเป็นรอ้ยละ11.83% 
5. ค าทีส่ะกดผดิทีค่ าควบกล ้า จ านวน 178 ค า คดิเป็นรอ้ยละ 10.63 
6. ค าทีส่ะกดผดิทีส่ระ จ านวน 108 ค า คดิเป็นรอ้ยละ 6.45 
7. ค าทีส่ะกดผดิทีว่รรณยุกต ์จ านวน 43 ค า คดิเป็นรอ้ยละ 2.57 

ผิดหน่ึงลกัษณะ, 
1,339 ค า, 80%

ผิดหลายลกัษณะ, 
335 ค า, 20%

ประเภทของค าท่ีมกัเขียนผิดตามจ านวนลกัษณะการสะกดผิด
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ภาพที ่2. แผนภูมแิท่งแสดงค าทีส่ะกดผดิหนึ่งลกัษณะประเภทต่างๆ 
 

นอกจากนี้ยงัพบว่าสามารถจ าแนกค าทีส่ะกดหลายลกัษณะออกเป็น 3 กลุ่มย่อย 
(ดงัรปูภาพที ่3) ไดแ้ก่  

1. ค าทีส่ะกดผดิหลายลกัษณะแต่เสยีงคงเดมิ จ านวน 220 ค า คดิเป็นรอ้ยละ 
13.14 

2. ค าทีส่ะกดผดิหลายลกัษณะทีอ่อกเสยีงเปลีย่นไป จ านวน 98 ค า คดิเป็น
รอ้ยละ 5.85 

3. ค าที่สะกดผิดหลายลกัษณะที่อกัษรน า จ านวน 17 ค า คิดเป็นร้อยละ 
1.02 
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ค าท่ีสะกดผิดหน่ึงลกัษณะประเภทต่างๆ
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ภาพที ่3. แผนภูมแิท่งแสดงค าทีส่ะกดผดิหลายลกัษณะประเภทต่างๆ 
 

จากผลการวเิคราะหส์ามารถสรุปไดว้่าค าทีม่กัเขยีนผดิทีน่ ามาศกึษาวเิคราะห์
ในครัง้นี้สามารถจ าแนกตามลกัษณะของค าทีส่ะกดผดิซึง่เปลีย่นแปลงไปจากการสะกด
เดมิทีส่ะกดไดถู้กต้องออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื ค าทีส่ะกดผดิหนึ่งต าแหน่งและค าที่
สะกดผดิหลายต าแหน่ง โดยค าที่สะกดผดิหนึ่งต าแหน่งสามารถจ าแนกออกเป็น 7 
กลุ่มย่อย และค าทีส่ะกดผดิหลายต าแหน่งสามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย รวม
เป็น 10 ลกัษณะดงัในรปูภาพที ่4 (ดา้นล่าง) โดยเรยีงล าดบัจากลกัษณะทีพ่บว่ามคี า
ทีส่ะกดผดิในลกัษณะนัน้จากมากทีสุ่ดไปหาน้อยทีสุ่ด แสดงใหเ้หน็ว่าค าทีม่กัเขยีนผดิ
สว่นใหญ่นัน้มรีปูแบบทีส่ามารถน ามาใชเ้ป็นเกณฑเ์พื่อจ าแนกหรอืจดักลุ่มได้ 
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ค าท่ีสะกดผิดหลายลักษณะประเภทต่างๆ
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ภาพที ่4. แผนภูมแิท่งแสดงค าทีส่ะกดผดิประเภทต่างๆ  
ทีพ่บทัง้หมดในการศกึษาครัง้นี้ 

 

ผลการวเิคราะหท์ีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้นี้ ผูว้จิยัพบว่า ค าทีส่ะกดผดิสว่นใหญ่
มกัมกีารสะกดผดิเพยีงหนึ่งต าแหน่ง คอื พมิพห์รอืเขยีนอกัษรหนึ่งตวัผดิเป็นตวัอื่น 
หรอืตกอกัษรหนึ่งตวั หรอืใสอ่กัษรเกนิมาหนึ่งตวั ดงัตวัอย่างในหวัขอ้ 3.2 เพราะฉะนัน้
ในทางกลบักนัค าทีส่ะกดผดิหนึ่งต าแหน่งเหล่านี้กส็ามารถปรบัแกใ้หเ้ป็นค าที่สะกด
ถูกตอ้งไดด้ว้ยการปรบัแกเ้พยีงครัง้เดยีว โดยอาศยัรปูแบบของการสะกดผดิทีไ่ดจ้าก
การวเิคราะหค์ าไทยทีม่กัสะกดผดิในครัง้นี้ ซึง่รปูแบบของการสะกดผดิเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการแกไ้ขการสะกดผดิดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์โดยทัว่ไปแลว้มกัจะท าการ
แกไ้ขการสะกดผดิดว้ยโมดูล minimum edit distance (Neil Bowers, 2015) เป็นวธิกีาร
ปรบัแก้ค าที่สะกดผดิให้เป็นค าที่สะกดถูกต้องด้วยการปรบัแก้น้อยสุดซึ่งส่วนใหญ่
แลว้จะถูกก าหนดใหเ้ป็นหนึ่งครัง้ ตวัอย่างเชน่ เมื่อใหร้ะบบแกไ้ขการสะกดผดิของค าวา่ 
เกรด็ปลา และ หอมหวล โดยปกตแิลว้ระบบกจ็ะคน้หาว่ามคี าใดทีเ่ป็นไปไดบ้า้งจาก
การปรบัแกค้ าสะกดผดิเพยีงหนึ่งครัง้ ซึง่อาจจะพบว่า เกรง็ปลา และ หอมหวง เป็น
ค าทีเ่ป็นไปไดเ้พราะมจี านวนการปรบัแกเ้พยีงครัง้เดยีวแต่ยงัไม่ใช่ค าทีถู่กต้องทีส่ดุ

338 ค า (20.19%)

270 ค า (16.13%)
220 ค า (13.14%)

204 ค า (12.19%)
198 ค า (11.83%)

178 ค า (10.63%)

108 ค า (6.45%)
98 ค า (5.85%)

43 ค า (2.57%)
17 ค า (1.02%)

ค าทีส่ะกดผดิหนึ่งลกัษณะ
ค าทีส่ะกดผดิหลายลกัษณะ

ค าท่ีสะกดผิดลกัษณะต่างๆ
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ซึ่งกค็อืค าว่า เกลด็ปลา และ หอมหวน ซึ่งจากรูปแบบทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ะท าให้
ทราบว่าตวัอกัษร <ร> และ <ล> มกัถูกใชส้ลบักนั และตวัสะกดในมาตราเดยีวกนัมกัจะ
ถูกใชส้ลบักนั ในตวัอย่างนี้กค็อื <ล> แทน <น> เมื่อฝึกฝนใหร้ะบบเรยีนรูว้่าค าใดที่
สะกดผดิที่ตวัอกัษร <ร> กค็วรแทนที่ด้วย <ล> หรอืในทางกลบักนัหากสะกดผดิที่
ตวัอกัษร <ล> กค็วรแทนทีด่ว้ย <ร> เพราะทัง้สองตวัอกัษรนี้มกัจะถูกใชส้ลบักนั หรอื 
ควรแทนทีต่วัสะกด <ล> ดว้ยตวัอกัษร <น> เพราะ ทัง้สองตวัอกัษรนี้เป็นตวัสะกดใน
มาตราแม่กน เหมอืนกนั และ <น> มกัถูกใช้สลบักบั <ล> เป็นต้น รูปแบบของการ
สะกดผดิเหล่านี้จะช่วยใหค้าดเดาแนวทางการแกไ้ขค าทีส่ะกดผดิใหถู้กตอ้งไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยการจ ากดัการปรบัแกท้ีเ่ป็นไปไดใ้หแ้คบลงแต่ความแม่นย า
เพิม่มากขึน้ ผู้วจิยัคาดว่าการน าเอารูปแบบของการสะกดผดิเหล่านี้มาประยุกต์ใช้
ปรบัแกก้ารสะกดผดิจะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพและความรวดเรว็ในการแกไ้ขค าที่
สะกดผดิใหถู้กตอ้งแม่นย าและรวดเรว็มากยิง่ขึน้  

 

 อย่างไรกด็ ีการปรบัแกค้ าสะกดผดิตามทีก่ล่าวมาขา้งต้นเพยีงอย่างเดยีว 
คงยงัไม่เพยีงพอต่อการเลอืกค าทีถู่กตอ้งได ้เพราะทัง้ค าทีส่ะกดผดิและค าทีส่ะกดถูกนัน้ 
ต่างกเ็ป็นค าทีม่ปีรากฏในพจนานุกรมทัง้คู่ การตรวจแกค้ าสะกดผดิแบบเป็นค าจรงินี้
จงึจ าเป็นต้องอาศยับรบิทช่วยทัง้ในการระบุค าที่สะกดผดิและเลอืกค าทีค่วรจะเป็น
วธิกีารหนึ่งทีค่อมพวิเตอรจ์ะท าไดค้อืดูสายค าทีป่รากฏในขอ้ความว่าเป็นสายค าที่พบ
เป็นปกตหิรอืไม่ เพราะหากเป็นการสะกดค าผดิเป็นค าอื่นแลว้ ค าทีผ่ดินัน้กไ็ม่ควรจะ
พบเหน็บ่อยอยู่ในสายค านัน้ ในขณะทีค่ าทีถู่กควรเป็นตวัเลอืกค าทีเ่มื่อน ามาแทนที่
ค านัน้แลว้ท าใหไ้ดส้ายค าทีเ่ป็นปกตมิากกว่า การตรวจแกค้ าสะกดผดิแบบเป็นค าจรงิ
จงึเป็นงานทีจ่ าเป็นต้องพฒันาต่อโดยอาศยัแนวคดิทีอ่งิบรบิทในการระบุค าทีผ่ดิและ
คดัเลอืกค าทีถู่กตอ้งมาแทน ผลของการวเิคราะหใ์นงานนี้เป็นจุดเริม่ต้นทีท่ าใหเ้ขา้ใจ
การสะกดผดิแบบเป็นค าจรงินี้มากขึน้ 
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ลกัษณะดงักล่าวแมว้่าจะมคีวามคลา้ยคลงึกบัรูปแบบความสมัพนัธแ์บบชายรกัชาย 
หากแต่ไม่ไดห้มายถงึรสนิยมหรอืพฤตกิรรมทางเพศ (sexuality) แต่หมายถงึ เรื่องเล่า 
(narrative) ประเภทต่างๆ ทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบัความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ายกบัผูช้ายใน
ท านองรกัโรแมนติก ซึ่งผลติและบรโิภคโดยกลุ่มผู้หญิงที่เรยีกตัวเองว่า “สาววาย” 
เรื่องเล่านี้มกัปรากฏในรูปแบบนวนิยายหรอืที่เรยีกกนัในกลุ่มสาววายว่า “ฟิคชัน่”1 
(fiction) ซึ่งได้รบัความนิยมอย่างสูงจนหลายเรื่องถูกสร้างเป็นละครชุด เช่น Love 
Sick the Series (รกัวุ่น วยัรุ่นแสบ) Sotus the Series (พี่ว้ากตวัร้ายกบันายปีหนึ่ง) 
2 Moons the Series (เดอืนเกีย้วเดอืน เดอะซรียี)์ เป็นตน้  

 

ลกัษณะทางวฒันธรรมดงักล่าวไม่ใช่ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ใหม่แต่อย่างใด 
แทจ้รงิแลว้ “วาย” ซึง่เป็นค าเรยีกย่อๆ ของค าว่า Yaoi หรอืบางครัง้กเ็รยีกว่า Boys 
Love2 เป็นวฒันธรรมกลุ่มย่อย (sub-culture) ทีไ่ดร้บัความนิยมมาเป็นเวลานาน แต่
จ ากดัอยู่เพยีงในกลุ่มแคบๆ ตดิต่อสื่อสารกนัผ่านช่องทางเฉพาะกลุ่มหรอืทางออนไลน์ 
แต่ปัจจุบนัเมื่อสือ่ออนไลน์แพร่หลายมากขึน้สง่ผลใหว้ฒันธรรมดงักล่าวขยายตวัและ
ปรากฏออกมาใหเ้หน็อย่างเด่นชดั 

 

หากพจิารณาค าว่า Yaoi3 วฒันธรรมนี้ไดร้บัอทิธพิลจากประเทศญี่ปุ่ น แต่
ปรากฏการณ์ “วาย” และกลุ่ม “สาววาย” ไม่ไดจ้ ากดัอยู่เฉพาะประเทศญีปุ่่ นหรอืกลุ่ม
ประเทศแถบเอเชยีเท่านัน้ แต่ยงัมปีรากฏทัง้ในทวปียุโรปและอเมรกิาจนกลายเป็น
วฒันธรรมย่อยทีแ่ฝงฝังอยู่ในวฒันธรรมประชานิยมหลายรปูแบบ 

 

                                                           
1 บางครัง้เรยีกสัน้ๆ ว่า “ฟิควาย” ฟิคชัน่ประเภทน้ีมกัเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 

เช่น www.thaiboyslove.com หรอื www.dek-d.com เป็นตน้ 
2 ในบทความน้ีจะขอเรยีกยอ่ๆ ว่า BL 
3 ย่อมาจาก Yamanashi, Ochinashi, Iminashi หมายถึง ไม่มีไคลแม็กซ์ ไม่มี

ประเดน็ ไม่มคีวามหมาย เป็นการเรยีกเพื่อล้อเลยีนเน้ือหาของเรื่องเล่าประเภทน้ี ซึ่งมกัไม่
มโีครงเรื่องหรอืแนวคดิส าคญั แต่มุ่งเน้นความสมัพนัธแ์บบรกัโรแมนตกิหรอืความสมัพนัธ์
ทางเพศของตวัละครชายกบัชายเท่านัน้ 
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มาร์ก แมค็เลลแลนด์ (Mark McLelland) เป็นนักวชิาการด้านสงัคมวทิยา
และนักประวตัิศาสตร์วฒันธรรมที่สนใจประเด็นเพศ เพศสถานะและสื่อสมยัใหม่ 
ผลงานทีผ่่านมาของเขามกัเกีย่วขอ้งกบัความเปลีย่นแปลงดา้นการรบัรูเ้รื่องเพศและ
เพศสถานะที่เป็นผลมาจากภาวะโลกาภิวัตน์ เช่น Love, Sex and Democracy in 
Japan during the American Occupation อนัเป็นงานวิจยัที่ศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ทางการรบัรูเ้กีย่วกบัเรื่องความรกัและความสมัพนัธร์ะหว่างหญงิชายในประเทศญีปุ่่ น
ในช่วงสงครามโลกครัง้ทีส่อง ผลงานล่าสุดของเขา Boys Love Manga and Beyond: 
History, Culture, and Community in Japan ก็ยงัคงให้ความสนใจเรื่องเพศและเพศ
สถานะในบริบทสงัคมญี่ปุ่ นที่ปรากฏในสื่อสมยัใหม่ ในที่นี้ได้แก่ มงังะ4 (manga) 
ประเภท Yaoi หรอื Boys Love5 โดยไดร้วบรวมบทความจากนักวชิาการด้านต่างๆ 
ที่ให้ความสนใจงานดงักล่าวมาไวเ้ป็นหนังสอืรวมบทความที่ใหค้วามรู้เกี่ยวกบั BL 
จากหลายแง่มุม 

 

อย่างไรกด็ ีหนงัสอืเล่มนี้อาจเหมาะกบัผูอ้่านทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจงาน BL 
หรอืคุน้เคยกบัวฒันธรรมดงักล่าวมาพอสมควร เนื่องจากในหลายบทความกล่าวถึง
ศพัทเ์ฉพาะ วรรณกรรม หรอืกจิกรรมทีม่คีวามเป็นเฉพาะกลุ่มซึง่อาจท าใหผู้้อ่านที่
ไม่มีพื้นความรู้มาก่อนท าความเข้าใจได้ยาก ทว่า แม็คเลลแลนด์ได้เขียน “An 
Introduction to ‘Boys Love in Japan’” ไว้ในบทแรกเพื่ออธิบายศัพท์เฉพาะและ
ลกัษณะทางวฒันธรรมเอาไว้บ้างแล้ว นอกจากนี้ยงัเสนอขอ้มูลทางประวตัิศาสตร์
วฒันธรรมของประเทศญี่ปุ่ นอนัแสดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ายกบัผูช้าย
ที่มมีาอย่างยาวนาน โดยชี้ให้เหน็ว่าความสมัพนัธ์ดงักล่าวมกัอยู่ในรูปแบบของผู้
อาวุโสกับผู้น้อยหรือนายกับบ่าวที่ใกล้ชิด เช่น ซามูไรอาวุโสกับซามูไรรุ่นหนุ่ม 

                                                           
4 การต์ูนวาดลายเสน้แบบญี่ปุ่ น 
5 แม้ว่าจะมีนักวิชาการพยายามให้ค าจ ากัดความที่แตกต่างกันระหว่างงาน

ประเภท Yaoi และ Boys Love (BL) แต่ในบทความน้ีจะขอเรียกรวมกันว่า BL เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัชื่อหนงัสอื 
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นกับวชกบัเดก็รบัใช ้เป็นตน้ ทัง้ยงัเป็นการแสดงใหเ้หน็ความมอีภสิทิธิข์องผูช้ายอกี
ดว้ย ดงันัน้ ความสมัพนัธร์ะหว่างผูช้ายกบัผูช้ายในสงัคมญีปุ่่ นในอดตีจงึไม่อาจเรยีก
ไดว้่าเป็นความสมัพนัธใ์นรูปแบบชายรกัชายอย่างทีเ่ขา้ใจกนัในปัจจุบนั แต่มนียัของ
ความศักดิส์ ิทธิแ์ละเป็นพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิง อย่างไรก็ดี บริบทนี้ได้
เปลีย่นแปลงไปเมื่อญี่ปุ่ นเขา้สู่ยุคสมยัใหม่และความรูค้วามเขา้ใจในความหมายของ
ค าว่า “ความรกั” ตามแบบตะวนัตกแพร่หลายเข้ามา แม็คเลลแลนด์ระบุว่าความ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวสมัพนัธ์กบัการเกดิขึน้ของงาน BL ซึง่เป็นวฒันธรรมของกลุ่ม
ผูห้ญงิอย่างมนียัส าคญั 

 

ก่อนทีจ่ะน าเสนอบทความทีน่่าสนใจในหนงัสอืเล่มนี้ ผูเ้ขยีนขออธบิายเรื่อง
วฒันธรรม BL และลกัษณะเฉพาะของตวับท BL ส าหรบัผูอ้่านทีอ่าจจะไม่คุน้เคยกบั
งานดงักล่าวมากนกั กล่าวคอื ตวับท BL อาจจดัอยู่ในงานประเภทโรมานซ ์(romance 
literature) เน่ืองจากมเีน้ือหาเกี่ยวกบัความรกัและความสมัพนัธข์องตวัละคร มกีาร
ต่อสูก้บัอุปสรรคเพื่อใหไ้ดร้บัความรกัเป็นการตอบแทนในทา้ยทีสุ่ดเช่นเดยีวกบังาน
โรมานซท์ัว่ไป แต่จุดเด่นส าคญักค็อืตวัละครหลกัทีก่ระท าความสมัพนัธด์งักล่าวลว้น
แล้วแต่เป็นตวัละครชาย โดยที่ตวัละครชายฝ่ายหนึ่งจะแสดงบทบาทแบบผู้กระท า 
(เรยีกว่า seme) ทัง้ในดา้นพฤตกิรรมทัว่ไปและในความสมัพนัธท์างเพศ ในขณะทีต่วั
ละครชายอกีฝ่ายหนึ่งแสดงบทบาทแบบผู้ถูกกระท า (เรยีกว่า uke) งานประเภทนี้
อาจอยู่ในรูปแบบของมงังะ อะนิเมะ6 (anime) นวนิยาย หรืองานที่ท าซ ้าจากงาน
ต้นแบบ (canon) ซึง่เรยีกกนัว่า dojinshi7 กไ็ด ้ปัจจุบนัความนิยมงาน BL เพิม่มาก
ขึน้จนอาจกล่าวไดว้่ากลายมาเป็นประเภท (genre) หนึ่งของวรรณกรรมร่วมสมยัของ
                                                           

6 ภาพยนตรก์ารต์ูนลายเสน้แบบญี่ปุ่ น 
7 การต์ูนภาพแนวมงังะทีน่ าตวัละครหรอืฉากจากงานต้นแบบมาท าซ ้า โดยสรา้ง

เรื่องราวขึ้นใหม่เป็นของตวัเอง มกัเป็นผลงานของกลุ่มมอืสมคัรเล่นที่ชื่นชอบผลงานเรื่อง
นัน้ๆ เช่น dojinshi เรื่องสบึาสะ กน็ าตวัละครสบึาสะมาวาดใหม่และเล่าเรื่องความสมัพนัธ์
กบัตวัละครอื่นๆ ในเรื่อง หรอือาจสรา้งตวัละครที่ไม่เคยมอียู่ในงานต้นแบบเพื่อสอดแทรก
เขา้ไปในเรื่องกไ็ด ้
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ญี่ปุ่ นไปแล้ว8 ทัง้นี้ งานดงักล่าวมกัมผีู้สร้าง/เสพส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ถือเป็นส่วน
หนึ่งของวฒันธรรมแบบผูห้ญงิ (girl’s culture) ดว้ยเช่นกนั 

 

หนังสอืเล่มนี้ประกอบไปด้วยบทความจากนักวชิาการหลายสาขาที่ศึกษา
กลุ่มขอ้มูลตามความสนใจของตน เราอาจแบ่งกลุ่มบทความในหนังสอืเล่มนี้ออกเป็น
ประเดน็ต่าง  ๆโดยเริม่จากการศกึษาเชงิประวตัศิาสตรแ์ละความเป็นมาของปรากฏการณ์ 
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 
ฮารท์ลยี ์(Barbara Hartley) ทีพ่ยายามสบืค้นทีม่าของงาน BL ในประเทศญี่ปุ่ น ซึง่
ถอืเป็นประเทศต้นก าเนิดของงานประเภทนี้ ฮารท์ลยีไ์ดส้บืยอ้นกลบัไปถงึภาพวาด
ของทาคาบาตาเกะ คะโช (Takabatake Kashõ) ศลิปินชาวญีปุ่่ นทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ด
คนหนึ่งในสมยัไทโช (1912-1926) และโชวะตอนต้น (1926-1966) ภาพวาดของเขา
มกัเป็นภาพของชายหนุ่มรปูงาม (Bishönen) ทีแ่สดงสหีน้าหรอือากปักริยิาใหเ้หน็ว่า
ก าลงัเผชญิหน้ากบัความหวาดกลวัหรอืความเจบ็ปวด การเคลื่อนไหวของตวัละครใน
ภาพมักมีการเปิดเผยเรือนร่างบางส่วน เช่น ช่วงไหล่ ต้นขา แผ่นหลัง ฯลฯ ซึ่ง
ลกัษณะเช่นน้ีสร้างความคลุมเครอืและเปิดพืน้ที่ส าหรบัการจนิตนาการถงึเรื่องราว
ต่างๆ ทีอ่ยู่เบือ้งหลงั คลา้ยคลงึกบัการท างานของ BL ในปัจจุบนั 

 

เช่นเดยีวกบัเจมส ์เวลเคอร ์(James Welker) ในบทความ “A Brief History 
of Shonen’ai, Yaoi, and Boys Love” เขาได้น าเสนอความเป็นมาของงานที่พูดถึง
ความสมัพนัธแ์บบโรแมนตกิระหว่างชายกบัชายโดยผูส้รา้ง/เสพทีเ่ป็นผูห้ญงิ เวลเคอร์
พยายามนิยามความแตกต่างทางความหมายของค าว่า Shonen’ai, yaoi, JUNE และ 
Boys Love ซึ่งแม้ทัง้หมดจะกล่าวถึงเรื่องราวความสัมพันธ์แบบชายรักชาย
เหมอืนกนัแต่กม็คีวามแตกต่าง โดยเวลเคอรไ์ดใ้ชจุ้ดก าเนิดและพฒันาการของงาน

                                                           
8 ในประเทศไทยกม็กีลุ่มผูช้ื่นชอบงาน BL มาเป็นเวลานานและเพิม่ปรมิาณมาก

ขึน้เรื่อย  ๆปัจจบุนัรา้นหนงัสอืชัน้น าไดจ้ดัชัน้วางนวนิยายหรอืการต์ูนประเภท BL ไวโ้ดยเฉพาะ 
แลว้ 
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ประเภทย่อยๆ เหล่านี้ในการจดัจ าแนก ซึ่งท าให้เหน็ความแตกต่างทัง้ด้านเนื้อหา 
กลุ่มผู้สร้าง/เสพ รวมถึงยุคสมยัที่ต่างกนั กล่าวคอื Shonen’ai หมายถึง มงังะแบบ
ชายรักชายยุคแรกที่ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1970 ถือเป็นประเภทย่อย
ของมงังะส าหรบัผู้หญิง (shojo manga) โดยมีลกัษณะเด่นคือตัวละครชายรูปร่าง
หน้าตาสวยงาม ขอ้สงัเกตทีน่่าสนใจคอืงานประเภทนี้มกัจะใชต้วัละครชาวต่างชาติ
และฉากในต่างประเทศทัง้สิน้ สว่น yaoi มาจากนิยามทีก่ลุ่มผูส้รา้งงาน dojinshi แบบ
ชายรกัชายใชล้อ้เลยีนงานของตวัเอง ประเดน็ส าคญัของค าว่า yaoi คอืจะใชเ้รยีกงาน
ของผู้สร้างมือสมัครเล่นเท่านัน้ ทว่าต่อมาเมื่องานแนวชายรักชายเป็นที่รู้จ ัก
แพร่หลายมากขึน้กถ็ูกน ามาใชเ้รยีกงานประเภทนี้ไปโดยปรยิาย ส่วน JUNE เดมิที
เป็นชื่อของนิตยสารแนวกามารมณ์เล่มแรกที่มกีลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงซึ่งได้รบั
ความนิยมอย่างมากในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ในนิตยสารดงักล่าวจะมคีอลมัน์ที่
น าเสนอเรื่องเล่าชายรกัชายทัง้ในรปูแบบเรื่องสัน้ จดหมาย หรอืภาพวาด รวมถงึเป็น
พืน้ทีส่ าหรบัการติดต่อสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์วพิากษ์วจิารณ์และเสนอแนะเทคนิค
วิธีการสร้างงานแก่มือสมัครเล่นอีกด้วย เวลเคอร์ชี้ว่า JUNE ถือเป็นหมุดหมาย
ส าคญัที่น าเอางานแบบชายรกัชายมาน าเสนอในรูปแบบการค้าและเป็นการปูทาง
ไปสู่การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของงาน BL ในช่วงทศวรรษ 1990 ถงึ 2000 มนีิตยสาร
จ านวนมากเกดิขึน้เพื่อเผยแพร่งาน BL ตามอย่าง JUNE และมหีลายเล่มทีเ่ริม่น าเอา
ค าว่า Boys Love มาพิมพ์ไว้บนหน้าปก การจัดชัน้วางส าหรบันวนิยายและมงังะ
ประเภท BL โดยเฉพาะในรา้นหนังสอื ไปจนกระทัง่เกดิเป็นชุมชน BL ทีเ่รยีกกนัว่า
ถนนโอโทเมะ (Otome road) ในย่านอิเคะบุคุโระกลางกรุงโตเกียวซึ่งเต็มไปด้วย
รา้นคา้จ านวนมากทีจ่ าหน่ายสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน BL จนท าใหค้ าว่า Boys Love 
กลายเป็นค าเรยีกสามญัของงานทีม่เีนื้อหาเช่นนี้ 

 

เช่นเดียวกับในบทความเรื่อง “What Can We Learn from Japanese 
Professional BL Writer?” ของ คาซุโกะ ซุสุกิ (Kazuko Suzuki) ซึ่งพยายามให้ค า
จ ากดัความของงานประเภทย่อยๆ เหล่านี้ผ่านมุมมองของผูส้รา้งงาน ในทีน่ี้ ซุสุกไิด้
เพิม่ค าว่า “tanbi” เขา้มาในกลุ่มงานประเภทนี้ด้วย โดยมนีัยยะหมายถึงงานชัน้สูง 
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(high culture) ทีม่คีุณค่าทางศลิปะและวรรณศลิป์เหนือกว่า Shonen’ai, yaoi, JUNE 
และ BL ซึง่เป็นงานประชานิยมและมเีป้าหมายเพื่อการคา้เป็นส าคญั อย่างไรกด็ ีแม้
จะมนีักวชิาการพยายามใหค้ าจ ากดัความแก่ค าเหล่านี้ แต่การจ าแนกความแตกต่าง
ใหช้ดัเจนกย็งัท าไดย้าก ดงันัน้ ในแวดวงนักวชิาการหรอืกระทัง่ตวัผูส้รา้ง/เสพเองก็
มกัเรยีกรวมกนัว่า Yaoi หรอื BL 

 

บทความทัง้สองขา้งตน้ท าใหเ้หน็ความเป็นมาทีย่าวนานของงาน BL ซึง่ใน
ประเทศไทยอาจจะยงัเป็นเพยีงเรื่องอ่านเล่นหรอืวฒันธรรมกลุ่มย่อยทีไ่ดร้บัอทิธพิล
จากต่างประเทศเท่านัน้ แต่ในประเทศตน้ทางอย่างญีปุ่่ นกลบัมคีวามหลากหลายและ
กลายเป็นวฒันธรรมที่สมัพนัธ์กบับริบททางสงัคมอย่างน่าสนใจ ไม่เพียงเท่านัน้ 
การศกึษางานประเภทนี้หรอืทีเ่รยีกว่า BL studies ในวงวชิาการของญีปุ่่ นและในกลุ่ม
นักวชิาการต่างชาตกิเ็ริม่เขม้ขน้มากขึน้ และไม่จ ากดัอยู่เพยีงแขนงวชิาใดวชิาหนึ่ง 
ดังที่ คาซุมิ นากาอิเกะ (Kazumi Nagaike) และโทโมโกะ อาโอยามะ (Tomoko 
Aoyama) ได้รวบรวมงานศึกษาด้าน BL studies เอาไว้ในบทความชื่อ “What is 
Japanese ‘BL studies’ :  A Historical and Analytical Overview”  เพื่ อ ให้ เห็นทั ้ง
พฒันาการของงานศึกษา ความหลากหลาย ตลอดจนทิศทางการศึกษาต่อไปใน
อนาคต  

 

ประเดน็ทีส่ าคญัในงาน BL คอืประเดน็ดา้นเพศสถานะซึง่สมัพนัธอ์ย่างมาก
กบัวฒันธรรมย่อยกลุ่มนี้ ในบทความ “The Evolution of BL as ‘Playing with Gender’: 
Viewing the Genesis and Development of BL from a Contemporary Perspective” 
ของฟุจโิมโต ยูคาร ิ(Fujimoto Yukari) ซึ่งเป็นนักวชิาการผู้บุกเบกิด้าน BL studies 
ฟุจโิมโตไดเ้คยน าเสนอการตคีวามงาน BL ว่ามคีวามเกีย่วขอ้งกบัความไม่เท่าเทยีม
กนัทางเพศระหว่างหญิงชายในสงัคมญี่ปุ่ นซึ่งผู้หญิงถูกควบคุมด้วยเงื่อนไขทาง
สงัคมมากกว่าผู้ชาย จงึน าไปสู่ความหวาดกลวัต่อความสมัพนัธ์ทางเพศและความ
เกลียดชงัในความเป็นหญิงของตน งาน BL จึงเป็นเสมือนพื้นที่และเครื่องมือให้
ผู้หญิงได้มีโอกาส “เล่น” กับเรื่องทางเพศ (Play with sex) ซึ่งเป็นเรื่องต้องห้าม
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ส าหรบัพวกเธอ ผ่านการจอ้งมองความสมัพนัธข์องตวัละครชายในเรื่องซึง่มกัมฉีากที่
แสดงความสัมพันธ์ทางเพศ การที่ผู้หญิงได้จ้องมองตัวละครชายทัง้สองจึง
เปรยีบเสมอืนการให้อ านาจแก่พวกเธอ และเป็นการจ าลองความสมัพนัธ์ทางเพศ
ก่อนที่พวกเธอจะเขา้สู่การแต่งงานและเผชญิหน้ากบัโลกความเป็นจรงิ อย่างไรกด็ ี
ในบทความนี้ ฟุจิโมโตได้พฒันาขอ้เสนอของเธอขึน้จากเดิม โดยเสนอว่างาน BL 
ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ส าหรบัการเล่นกบัเรื่องทางเพศเท่านัน้ แต่ยงัขยบัขยายไปสู่
ประเดน็การเล่นกบั “เพศสถานะ” (Playing with gender) ผ่านการจบัคู่ตวัละครชายที่
หลากหลาย สามารถสลบับทบาทการเป็นผูก้ระท าหรอืผูถู้กกระท ากไ็ด ้ขึน้อยู่กบัการ
จบัคู่ (coupling) ทีไ่ม่ตายตวั เช่น ตวัละคร A เมื่อจบัคู่กบัตวัละคร B อาจมบีทบาท
เป็นผู้กระท า แต่เมื่อจบัคู่กบัตวัละคร C ในเรื่องเดยีวกนั ตวัละคร A อาจกลายเป็น
ผู้ถูกกระท ากไ็ด้ ดงันัน้ งาน BL จงึไม่ได้เป็นเพยีงเครื่องมอืเพื่อหลบหนีจากความ
หวาดกลัวต่อความสมัพันธ์ทางเพศหรือแรงกดดันทางสังคมที่กระท าต่อผู้หญิง
เท่านัน้ แต่ยงัท าให้พวกเธอได้ปรบัเปลี่ยนเพศสถานะที่เลื่อนไหลของตนไปตาม
รสนิยมทีแ่ตกต่างกนัไดเ้ช่นเดยีวกนั 

 

ประเด็นทางเพศสถานะที่ น่ าสนใจอีกประเด็นหนึ่ ง ในบทความ 
“Representational Appropriation and the Autonomy of Desire in Yaoi/BL” ของ 
อชิดิะ ฮโิตช ิ(Ishida Hitoshi) ไดพ้ยายามชีใ้หเ้หน็ถงึปัญหาของการน าเสนอภาพตวัแทน 
ทีป่รากฏในงาน BL อชิดิะยอ้นกลบัไปหาขอ้ถกเถยีงจากกลุ่มรกัเพศเดยีวกนัที่มต่ีอ
งานประเภทนี้วา่ งาน BL ไดน้ าเสนอภาพตวัแทนของกลุ่มคนรกัเพศเดยีวกนัทีบ่ดิเบอืน
ไปจากความเป็นจรงิ ในขณะทีก่ลุ่มผูส้รา้ง/เสพ BL ต่างยนืยนัว่างานของพวกเธอเป็น
เพยีงจนิตนาการ ไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบักลุ่มรกัเพศเดยีวกนัในโลกความเป็นจรงิแต่อย่าง
ใด แต่อชิดิะกไ็ดช้ีใ้หเ้หน็อคตต่ิอกลุ่มรกัเพศเดยีวกนัทีซุ่กซ่อนอยู่ภายในตวับท ดว้ย
การยกฉากที่ตวัละครแสดงถึงความรงัเกยีจหรอืไม่ยอมรบัความปรารถนาระหว่าง
เพศเดยีวกนั แมว้่าภายหลงัความรูส้กึต่อต้านรงัเกยีจนัน้จะแปรเปลีย่นไปเป็นความรกั 
แต่อชิดิะเสนอว่าความรูส้กึปฏเิสธในครัง้แรกนัน้เองทีผ่ลติซ ้าอคตต่ิอกลุ่มรกัเพศเดยีวกนั
แบบเดยีวกบัที่เกดิขึน้ในโลกความเป็นจรงิ ดงันัน้ กลุ่มผู้สร้าง/เสพงาน BL อาจไม่
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สามารถหลกีเลีย่งขอ้กล่าวหานี้ไดแ้มว้่าจะพยายามปกป้องตวัเองดว้ยการอา้งจนิตนาการ
แลว้กต็าม 

อย่างไรกด็ ีในขอ้ถกเถยีงและวพิากษ์วจิารณ์ทีม่ต่ีองาน BL บทความเรื่อง 
“Politics of Utopia: Fantasy, Pornography, and Boys Love” ของรโิอ โอโทโมะ (Rio 
Otomo) ไดแ้สดงคุณูปการต่อการเมอืงเรื่องเพศสถานะอย่างแหลมคม รโิอศกึษากลุ่ม
ผู้อ่านงาน BL และเสนอว่าการเขียนและอ่านงานประเภทนี้สะท้อนลักษณะของ 
Autoeroticism ของกลุ่มผู้สร้าง/เสพเองผ่านการจ้องมองตัวละครชาย มุมมองของ
ผู้สร้าง/เสพที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ผ่านสายตาตัวละครทัง้ฝ่ายผู้กระท าและฝ่าย
ผูถู้กกระท าไดท้ าใหผู้ส้รา้ง/เสพมตีวัตนทีห่ลากหลาย และไดส้รา้งโลกแฟนตาซทีีต่น
กลายเป็นสว่นหนึ่งขึน้มา ณ จุดนัน้เองทีต่วัตนของผูส้รา้ง/เสพสลายไปซึง่ย่อมรวมถงึ
ตัวตนทางเพศสถานะด้วย เมื่อนัน้ผู้สร้าง/เสพ BL ก็สามารถที่จะมีความสุขกับ 
Autoeroticism ของพวกเธอได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพงิผู้ชาย ดงันัน้ เมื่ออ้างองิทฤษฎี
ของลวิซ ์อริกิาเรย ์(Luce Irigaray) ทีว่่าเมื่อใดกต็ามที่ผูห้ญงิสามารถเตมิเตม็ความ
ปรารถนาของพวกเธอได้โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านอวยัวะเพศเท่านัน้ (ในที่นี้โดยผ่าน
การสร้าง/เสพงาน BL) ก็เท่ากับเป็นการล้มล้างมายาคติดัง้เดิมที่มองว่าผู้หญิง
จ าเป็นตอ้งพึง่พงิผูช้ายในความสมัพนัธท์างเพศ 

 

ไม่เพียงแต่การศึกษาจากแง่มุมทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเพศ
สถานะ ในบทความเรื่อง “Moe Talk: Affective Communication among Female 
Fans of Yaoi in Japan” ของแพทรคิ ดบับลวิ. กลัเบรท (Patrick W. Galbraith) ได้
ศกึษากลุ่มผูส้รา้ง/เสพงาน BL หรอืทีเ่รยีกตวัเองว่า “fujoshi”9 โดยใหค้วามสนใจแก่
กจิกรรมทีเ่รยีกว่า “โมเอะทอลก์” (Moe Talk) อนัหมายถงึการพูดคุยถงึจนิตนาการที่
พวกเธอมต่ีอตวัละครชาย โมเอะทอลก์ถอืเป็นกจิกรรมส าคญัของกลุ่ม fujoshi ซึง่ไม่
เพยีงแต่มจีนิตนาการต่อตวัละครทีป่รากฏในตวับทเท่านัน้ หากยงัรวมไปถงึมุมมองที่

                                                           
9 กลุ่มผูส้รา้ง/เสพ หรอืผูท้ี่ชื่นชมในงาน Yaoi และ BL ที่เป็นผูห้ญิง หากเป็นผูช้าย

จะเรยีกวา่ “fudanshi”  
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พวกเธอมต่ีอสิง่แวดล้อมและขา้วของเครื่องใช้ในชวีติประจ าวนัซึ่งสามารถที่จะถูก
แปรเปลี่ยนเป็นวตัถุดิบทางจนิตนาการแบบโรแมนติกได้ทุกเมื่อ กลัเบรทเสนอว่า
โมเอะทอล์กเป็นเสมอืนพื้นที่ปลอดภยั (safe spaces) ของกลุ่มผู้หญิงที่อนุญาตให้
พวกเธอได้พูดคุยหรอืแสดงออกซึ่งความปรารถนาเกี่ยวกบัเรื่องเพศได้อย่างอิสระ
โดยไม่ตอ้งกลวัว่าจะถูกต าหนิ 

 

แมว้่างาน Yaoi และ BL จะเป็นเสมอืนเครื่องมอืทีท่ าใหผู้ห้ญงิไดแ้สดงออก
ซึง่ความปรารถนาเพื่อหลบหนีออกจากเงื่อนไขทางสงัคมว่าดว้ยเรื่องเพศ ตลอดจน
ท้าทายขนบความรกัแบบเพศตรงขา้มกต็าม ในบทความเรื่อง “Fujoshi Emergent: 
Shifting Popular Representations of Yaoi/BL Fandom in Japan” ของเจฟฟรยี์ ท.ี 
เฮสเตอร์ (Jeffrey T. Hester) ได้ศึกษามงังะ 3 เรื่องที่มีตัวละครเอกฝ่ายหญิงเป็น 
fujoshi และมีตัวละครเอกฝ่ายชายที่พยายามเอาชนะใจหญิงสาวที่หลงใหลใน
ความสมัพนัธโ์รแมนตกิของผูช้ายใหไ้ด ้เฮสเตอรเ์สนอว่าตวับททัง้ 3 เรื่องทีเ่ขาศกึษา
ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่ นปัจจุบนัเริ่มตระหนักถึงอ านาจของพวกเธอผ่าน
จนิตนาการแบบ BL พวกเธอสามารถผลติและเสพงานดงักล่าวเพื่อสนองความพงึพอใจ
ของตน สามารถพูดถึงความปรารถนา ตลอดจนเล่นกบัเพศสถานะ (ดงัขอ้เสนอใน
บทความของฟุจิโมโต) ผ่านงาน BL และการใช้มุมมองแบบ BL เพื่อต่อรองและมี
ปฏสิมัพนัธก์บัโลกรอบตวั fujoshi จงึไม่ไดเ้ป็นเพยีงงานอดเิรก หากแต่เป็นอตัลกัษณ์
ทางสงัคมที่ผู้หญิงเลือกที่จะมหีรือเป็นได้ อย่างไรกด็ ีตวับททัง้ 3 เรื่องนี้ยงัคงถูก
น าเสนอภายใต้โครงเรื่องแบบรกัต่างเพศ เพราะในตอนท้ายเรื่องตัวละคร fujoshi 
สามารถด ารงความชื่นชอบใน BL ของเธอเอาไวไ้ดไ้ปพรอ้มๆ กบัการมคีวามสุขกบั
คนทีเ่ธอรกัและรกัเธอในแบบทีเ่ธอเป็น ซึง่เฮสเตอรส์รุปว่าตวับททัง้ 3 เป็นการจ ากดั
และสัน่คลอนปฏบิตักิารของ fujoshi เอง 

 

อนึ่ง ถึงแม้งาน BL ส่วนใหญ่จะมีกลุ่มผู้สร้าง/เสพเป็นผู้หญิง ทว่ากลุ่ม
ผู้สร้าง/เสพที่เป็นชายก็มีเช่นเดียวกัน เรียกกันว่า ‘fudanshi’ บทความ “Do 
Heterosexual Men Dream of Homosexual Men?: BL Fudanshi and Discourse on 
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Male Feminization” ของคาซุม ินากาอเิกะ (Kazumi Nagaike) ได้ศกึษากลุ่มผู้เสพ
งาน BL ที่เป็นชายรกัต่างเพศ พบว่างานแนว BL ตอบสนองความต้องการของชาย
ชาวญี่ปุ่ นทีอ่ยากจะหลบหนีออกจากแรงกดดนัและบรรทดัฐานทางสงัคมอนัเขม้ข้น
เกี่ยวกบัอตัลกัษณ์ความเป็นชาย ด้วยการให้พื้นที่ที่พวกเขาสามารถแสดงความ
ปรารถนาต่อบุคลกิลกัษณะทีเ่ป็นหญงิหรอืแบบไร้เพศ (feminized men/androgyny 
characters) ได ้
 

 ในบทความ “Queering the Cooking Man: Food and Gender in Yoshinaga 
Fumi’s (BL) Manga” โดยโทโมโกะ อาโอยามะ (Tomoko Aoyama) ได้ศกึษามงังะ
แนว BL ของ โยชนิางะ ฟุม ิ(Yoshinaga Fumi) นกัวาดมงังะทีม่ชีื่อเสยีงมากที่สุดคน
หนึ่งของญี่ปุ่ น ในงานมงังะแนว BL ของโยชนิางะมกัจะเกี่ยวขอ้งกบัการท าอาหาร 
หรอืมตีวัละครทีม่อีาชพีท าอาหาร อาโอยามะเสนอว่างาน BL ของโยชนิางะไดท้ าลาย
ขนบเรื่องเล่าเกีย่วกบัอาหารในบรบิทสงัคมญีปุ่่ นอย่างสิน้เชงิ กล่าวคอื ในสงัคมญีปุ่่ น 
อาหารสมัพนัธ์กบัเพศสถานะ อาหารเป็นเรื่องของผู้ชาย ในขณะที่ผู้หญิงมีหน้าที่
ท าอาหาร (cooking) และรบัใช้เท่านัน้ เรื่องเล่าเกี่ยวกับอาหารในสงัคมญี่ปุ่ นมัก
เกีย่วขอ้งกบัการแสวงหาวตัถุดบิชัน้ยอดหรอืการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความเป็นเลศิ 
แต่ในงาน BL ทีย่กมาศกึษา โยชนิางะไดน้ าเสนอตวัละครชายทีท่ าอาหารเป็นกจิวตัร
ประจ าวนัเช่นเดยีวกบัการเขา้ครวัท าอาหารของผูห้ญงิ แมจ้ะประกอบอาชพีเป็นเชฟ
แต่กไ็ม่ไดเ้ป็นไปเพื่อกจิทีเ่ป็นทางการหรอืเพื่อความโดดเด่นเป็นเลศิ เช่น เชฟจาก
เรื่อง Antique Bakery10 หากแต่ท าขนมเพื่อขายในรา้นทีลู่กคา้จะเป็นใครกไ็ดท้ีเ่ขา้มา
ซือ้เพื่อไปรบัประทานในชวีติประจ าวนั นอกจากนี้ ตวัละครชายในมงังะของโยชนิางะ
ยงัแตกต่างจากตวัละครใน BL ทัว่ไปซึ่งมกัมรีูปร่างหน้าตาสวยงาม อยู่ในวยัหนุ่ม 
และมคีุณสมบตัสิมบูรณ์พรอ้ม แต่ตวัละครของโยชนิางะมกัเป็นผูช้ายธรรมดาทัว่ไป 
เช่น พนกังานบรษิทั หรอืชายวยักลางคนรปูร่างหน้าตาสามญัไปจนกระทัง่ศรีษะลา้น 

                                                           
10 ได้รบัการสร้างเป็นอะนิเมะและละครชุดทางโทรทศัน์ในประเทศญี่ปุ่ นและ

เกาหล ี
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เรื่องราวทีเ่กดิขึน้กเ็ป็นเรื่องในชวีติประจ าวนัมากกว่าจะมุ่งเน้นไปทีก่ารพสิจูน์รกัแท้
ดว้ยการกา้วขา้มอุปสรรคทีห่นกัหนาสาหสัตามขนบของ BL ดงันัน้ BL ของโยชนิางะ
จงึแตกต่างจาก BL ทัว่ไป เพราะนอกจากจะท าลายขนบของ BL ดว้ยกนัแลว้ เธอยงั
แสดงใหเ้หน็ถงึความสามารถในการสอดแทรกเรื่องราวของกลุ่มคนชายขอบลงไปใน
งานแบบประชานิยมไดอ้กีดว้ย 
 ในบทความสดุทา้ย “Regulation of Manga Content in Japan: What is the 
Future for BL?” แมค็เลลแลนดไ์ดเ้ขยีนบทความปิดทา้ยเล่มเพื่อเสนอขอ้ถกเถยีงของ 
BL ทีส่มัพนัธก์บับรบิททางสงัคมญีปุ่่ น เขาเสนอว่าขอ้โตแ้ยง้เกีย่วกบัมงังะโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ BL ในบรบิทระหว่างประเทศกบัในประเทศญี่ปุ่ นนัน้แตกต่างกนั แมว้่ามงังะ
ของญี่ปุ่ นมกัจะถูกกล่าวหาในประเด็นเรื่องความรุนแรงทางเพศต่อตวัละครที่เป็น 
(หรอืเสมอืนว่าจะเป็น) เยาวชนซึง่ผดิกบัหลกักฎหมายสากลว่าดว้ยการคุม้ครองสทิธิ
เดก็ แต่ในประเทศญีปุ่่ น การโตแ้ยง้เรื่องความเหมาะสมของ BL กลบัเกีย่วพนัอย่างยิง่
ต่อนโยบายการศกึษาดา้นเสรภีาพทางเพศสถานะ แมค็เลลแลนดช์ีใ้หเ้หน็ว่านโยบาย
เสรภีาพทางเพศสถานะซึง่เริม่ต้นในทศวรรษ 1990 ก่อใหเ้กดิประเดน็ถกเถยีงอย่าง
มากเมื่อฝ่ายอนุรกัษ์นิยมกล่าวหาว่านโยบายดงักล่าวมผีลต่อวิกฤตเศรษฐกิจและ
อตัราการเกดิภายในประเทศที่ลดต ่าลง เน่ืองมาจากความสบัสนต่อบทบาทหน้าที่
ทางเพศอย่างที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้หญิง งาน BL ในฐานะ
วฒันธรรมย่อยที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องเพศและเพศสถานะจงึถูกโจมตีอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได ้จนน าไปสูก่ารจ ากดัการเขา้ถงึสือ่ประเภทนี้ และการออกกฎหมายเพื่อควบคุมสือ่
ทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อเยาวชนขึน้ แมว้่าในประเทศญีปุ่่ นจะมนีกัวชิาการ นักเคลื่อนไหว
ทางสงัคม ตลอดจนกลุ่มผูส้รา้ง/เสพ BL เองทีเ่สนอขอ้คดิเหน็คดัคา้นต่อขอ้กฎหมาย
ดงักล่าว แต่ก็ไม่เป็นผล ท าให้ BL ยงัคงสถานะเป็นวฒันธรรมของผู้หญิงที่ตกอยู่
ภายใตข้อ้โตแ้ยง้และถกเถยีงเกีย่วกบัความเหมาะสมต่อไป แมค็เลลแลนดไ์ดท้ิ้งท้าย
ไว้อย่างน่าสนใจว่าวฒันธรรม BL ในต่างประเทศก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็น
เหล่านี้เช่นกนั และน่ากงัวลเสยียิ่งกว่าเพราะยงัขาดนักวิชาการ สื่อมวลชน หรือ
แมก้ระทัง่ตวัผูส้รา้ง/เสพงานเองทีจ่ะออกมาใหค้วามเหน็คดัคา้น 
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 ในประเทศไทย สถานะของงาน BL ยงัถอืว่าเป็นกลุ่มงานประเภทอ่านเล่นที่
มกีลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และมกัจะท าใหเ้กดิประเดน็ถกเถียงด้านศลีธรรมและความ
เหมาะสมเช่นเดียวกนั เนื่องด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องทางเพศอย่างเปิดเผย 
จนกระทัง่ถูกจดัใหอ้ยู่ในกลุ่มสื่อลามกและถูกกวาดลา้งครัง้ใหญ่ไปเมื่อประมาณ พ.ศ.
2548 ท าใหผู้ส้รา้ง/เสพงาน BL ต้องใชช้่องทางออนไลน์ในการตดิต่อสื่อสารกนัอย่าง
ลบัๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไป กระแส BL ทีแ่พร่หลายเขา้มามากขึน้ ทัง้จากประเทศญี่ปุ่ น
และจากตะวนัตก บวกกบัการเตบิโตของสื่อออนไลน์และสงัคมออนไลน์หลายรูปแบบ 
จึงกลายมาเป็นช่องทางในการเผยแพร่งานและเข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง 
กระแสวฒันธรรม BL จงึกลายมาเป็นกระแสวฒันธรรมประชานิยมทีเ่ป็นที่รูจ้กัมาก
ยิง่ขึน้และถูกแปรรปูเป็นสนิคา้ทางความบนัเทงิอกีชนิดหนึ่ง  

 

อย่างไรกด็ ีหากจะกล่าวถงึงานวชิาการดา้น BL studies ของไทยเองยงัถอื
ว่ามไีม่มากนกั งานวจิยัชิน้แรกๆ ของไทยทีก่ล่าวถงึขอ้มลูกลุ่มนี้กค็อื YAOI : การต์ูน
เกยโ์ดยผูห้ญงิเพือ่ผูห้ญงิ วทิยานิพนธร์ะดบัมหาบณัฑติ ของญาณาธร เจยีรรตันกุล 
ทีไ่ดร้เิริม่น าการต์ูนประเภทชายรกัชายมาศกึษาในเชงิสงัคมวทิยาดว้ยการเกบ็สถิติ 
สมัภาษณ์ และเขา้ร่วมสงัเกตการณ์กจิกรรมของกลุ่มสาววาย ทัง้นี้ยงัได้ใชมุ้มมอง
การศกึษาในฐานะคนในกลุ่มวฒันธรรมย่อยนี้อกีดว้ย ท าใหเ้ธอคน้พบถงึความส าคญั
ของงาน BL ที่เปรยีบเสมอืนพื้นที่เฉพาะของกลุ่มผู้หญิง แต่กย็งัคงผลติซ ้ารูปแบบ
ความรกัแบบรกัต่างเพศอยู่ เนื่องจากบทบาทของตวัละครชายในการต์ูนเหล่านี้ยงัคง
เป็นเพียงการแทนที่บทบาททางเพศระหว่างชายหญิงด้วยตัวละครชายเท่านัน้ 
อย่างไรก็ตาม งานศึกษาชิ้นนี้ได้ก่อให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กนัอย่างกว้างขวาง
เนื่องจากเป็นงานชิน้แรกๆ ทีห่ยบิยกงาน BL มาศกึษาและท าใหส้งัคมเริม่รบัรูถ้งึการ
มอียู่ของกลุ่มวฒันธรรมย่อยนี้ 

 

นอกเหนือจากงานขา้งต้น ยงัมงีานศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างการ
อ่านหนังสอืการต์ูนญีปุ่่ นแนวชายรกัชาย (YAOI) และวถิทีางเพศของวยัรุ่นไทย ของ
ชยภทัร จนิดาเลศิ ซึง่ชีใ้หเ้หน็ว่ากลุ่มวยัรุ่นทีอ่่านการต์ูนประเภทนี้มทีศันคตเิกีย่วกบั
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เรื่องเพศคลา้ยคลงึกนั แต่กย็งัไม่เหน็ดว้ยกบัความรกัแบบรกัเพศเดยีวกนัและมองว่า
เป็นสิง่ทีไ่ม่เหมาะสมกบัสงัคมไทย ผลการศกึษาดงักล่าวนอกจากจะสะท้อนให้เหน็
ถงึแนวคดิเรื่องรกัเพศเดยีวกนัทีย่งัไม่เป็นทีย่อมรบั ยงัสอดคลอ้งกบัขอ้วพิากษ์วจิารณ์
ของกลุ่มรกัเพศเดยีวกนัที่มองว่างาน BL ไม่ได้ช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิการยอมรบัเรื่อง
ความหลากหลายทางเพศแต่อย่างใด  

 

อนึ่ง ยงัคงมงีานวชิาการทีห่ยบิยกกลุ่มขอ้มูลประเภทย่อยของงาน BL ซึง่
ไดร้บัความนิยมในหมู่วยัรุ่นไทยไปศกึษา นัน่กค็อืกลุ่มงาน BL ประเภทแฟนฟิคชัน่ 
(Fan Fiction) อนัหมายถงึนวนิยายทีผ่ลติขึน้โดยกลุ่มผูช้ื่นชอบงานตน้ฉบบัทีม่ชีื่อเสยีง
แลว้น ามาดดัแปลงเป็นงาน BL เช่น แฟนฟิคชัน่จากเรื่องแฮรร์ี ่พอตเตอร ์หรอืการใช้
ตวัละครที่เป็นนักร้องนักแสดงที่มชีื่อเสยีงจากต่างประเทศ (ส่วนใหญ่คอืญี่ปุ่ นและ
เกาหลี) เช่น ภาพแทนคนรกัเพศเดยีวกนัในนิยายวายจากสือ่อนิเทอร์เน็ต  ของ
สุภาวรชัต์ วฒันทพั ซึง่เป็นการศกึษาเชงิกลวธิกีารประพนัธใ์นฐานะวรรณกรรมและ
การศกึษาวาทกรรม ซึง่ผลศกึษากไ็ดท้ าเหน็ว่านวนิยายวายจากสื่ออนิเทอรเ์น็ตยงัคง
ท าการผลติซ ้าวาทกรรมต่างๆ ในสงัคมไทย หากกไ็ดพ้ยายามน าเสนอวาทกรรมใหม่
เกีย่วกบัคนรกัเพศเดยีวกนัใหส้งัคมรบัรูเ้ช่นกนั แต่สภุาวรชัตก์เ็สนอว่างานประเภทนี้
ยงัมพีลงัน้อยในการโตแ้ยง้กบัวาทกรรมดัง้เดมิ เนื่องจากกลุ่มผูส้รา้ง/เสพทีจ่ ากดัและ
ลกัษณะพาฝันของตวับทเอง ลกัษณะนี้อาจจะเป็นสิง่ทีต่วับท BL ของไทยยงัแตกต่าง
และดอ้ยพลงัเมื่อเทยีบกบัตวับทและบรบิท BL ในญีปุ่่ นซึง่ผูส้รา้ง/เสพไม่จ ากดัอยู่แต่
เฉพาะกลุ่มวยัรุ่น ขณะเดยีวกนัอุตสาหกรรมมงังะของญีปุ่่ นกเ็ตบิโตและมสีถานะเป็น
วรรณกรรมแขนงหนึ่งซึ่งมเีน้ือหาที่รุ่มรวยเพยีงพอทีจ่ะขบัเคลื่อนสงัคม ดงัเช่นงาน
ของโยชนิางะ ฟุม ิในบทความของโทโมโกะ อาโอยามะ 

 

จากที่กล่าวมา งาน BL Studies ในไทยจึงยงัไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก 
อาจเนื่องมาจากทศันคตทิีม่องว่างานดงักล่าวเป็นเพยีงเรื่องอ่านเล่นในหมู่วยัรุ่น แต่
ประเดน็นี้กถ็ูกหยบิยกขึน้มาถกเถยีงในวงกวา้งมากขึน้ใน พ.ศ.2559 เมื่อ “พนมเทยีน” 
นักเขยีนนวนิยายชื่อดงัของไทยแสดงความเห็นคัดค้านการน าเอานวนิยายเรื่อง 
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เพชรพระอุมาของตนไปดัดแปลงเป็นแฟนฟิคชัน่โดยให้ตัวละครในเรื่องมี
ความสมัพนัธก์นั ไม่ว่าจะแบบชายรกัชายหรอืชายรกัหญงิทีไ่ม่เหมาะสมกต็าม (เช่น 
การให้ตัวละครพี่ชายและน้องสาวมีความสมัพนัธ์กนั) กรณีดังกล่าวน าไปสู่การ
วพิากษ์วจิารณ์ในหลากหลายแง่มุม ทัง้เรื่องกฎหมายลขิสทิธิแ์ละความเหมาะสมของ
การแสดงออกทางเพศ จนก่อใหเ้กดิงานเสวนา “เพชรพระอุมาแฟนฟิค เมือ่ป๊อปขึ้น
หิ้งเผชญิป๊อปออนไลน์” จดัขึน้ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร1์1 ซึง่ไดห้ยบิ
ยกเอาประเดน็ BL นี้ขึน้มากล่าวถงึในช่วงหนึ่งของการเสวนา ท าใหเ้หน็ว่าวงวชิาการ
ของไทยเริม่สนใจและตื่นตวักบัประเดน็นี้มากขึน้  

 

อย่างไรกด็ ีงาน BL Studies ในประเทศไทยกย็งัคงมชี่องว่างใหศ้กึษาอกี
มากมาย โดยเฉพาะในปัจจุบนัเมื่องานประเภทนี้ถูกน าไปดดัแปลงสรา้งเป็นละครชุด
ซึง่สามารถสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่นักแสดงอย่างรวดเรว็ ทัง้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในต่างประเทศ
จนมกีลุ่มนักแสดงเดนิทางไปท ากจิกรรมพบปะกบัแฟนคลบัทีช่ื่นชอบไดใ้นประเทศ
เหล่านัน้ได้ คล้ายคลึงกบัการส่งออกทางวฒันธรรมของประเทศญี่ปุ่ นและเกาหลี 
น่าสนใจว่าการเผยแพร่งาน BL อย่างค่อนข้างเป็นอิสระของประเทศไทย12 จะส่ง
อิทธิพลต่อผู้เสพงานดงักล่าวมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มี
ขอ้จ ากดัและกฎหมายควบคุมการแสดงออกทางเพศอย่างเขม้งวด เช่น ประเทศจนี 
มาเลเซยี อนิโดนีเซยี เป็นตน้ อนึ่ง ผูเ้ขยีนไดต้ัง้ขอ้สงัเกตจากการศกึษา BL Studies 
มาระยะหนึ่ง พบว่ากลุ่มผูเ้สพงาน BL ในไทย ณ ปัจจุบนัไม่ไดม้เีพยีงผูห้ญงิเท่านัน้ 
แต่กลุ่มผูช้ายกเ็พิม่จ านวนมากขึน้อย่างมนีัยส าคญั โดยเฉพาะกลุ่มรกัเพศเดียวกนั 
กลุ่มผู้อ่านดงักล่าวนี้จะตระหนักถึงขอ้จ ากดัของงาน BL ที่มต่ีอเพศสถานะของตน 

                                                           
11 จดัขึน้เมื่อวนัที ่19 มนีาคม พ.ศ.2559 
12 ละครชุดทีม่เีน้ือหาแบบชายรกัชายส่วนใหญ่จะฉายผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 

LINE TV หรอืช่องทวีดีจิติลั แต่บางเรื่องกฉ็ายในช่องฟรทีวีไีด ้ต่างจากประเทศอื่น เช่น จนี
และเกาหลทีี่เผยแพร่ผ่านทางออนไลน์ได้เท่านัน้ และบางครัง้ก็ถูกระงบัการฉายเน่ืองจาก
กฎหมายทีเ่ขม้งวด  
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หรอืได้ใช้งาน BL เป็นเครื่องมอืในการต่อรองอตัลกัษณ์ทางเพศหรอืไม่กเ็ป็นสิง่ที่
น่าสนใจศกึษาเช่นกนั  

 

หนังสือ Boys Love Manga and Beyond: History, Culture, and Community 
in Japan เสนอบทความทีมุ่่งศกึษาตวับทและบรบิทจากสงัคมญี่ปุ่ นอนัเป็นประเทศ
ต้นทางของวฒันธรรมย่อยประเภทนี้ ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์แก่งานศกึษาในประเทศ
ไทยที่แม้จะมคีวามแตกต่างทัง้ด้านตวับทและบรบิท แต่การผลติและบรโิภคที่เพิม่
มากขึ้นอย่างเหน็ได้ชดักอ็าจท าให้นักวชิาการไทยค้นพบขอ้เสนอใหม่ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ในการท าความเขา้ใจรูปแบบวฒันธรรมประชานิยมในปัจจุบนั ตลอดจน
ความซบัซอ้นดา้นเพศสถานะในประเทศไทยเองทีก่ท็วคีวามเขม้ขน้น่าสนใจมากขึน้
เช่นเดยีวกนั 
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ข้อแนะน ำในกำรส่งบทควำมเพ่ือตีพิมพ ์
ในวำรสำรมนุษยศำสตร ์
  
1. กำรจดัเตรียมต้นฉบบั 
 

บทความที่จะเสนอตีพมิพใ์นวารสารมนุษยศาสตรต์้องเป็นบทความวจิยั (research 
article) บทความวชิาการทีไ่ม่ใช่งานวจิยั (non-research academic article) บทความ
ปรทิรรศน์ (review article) หรอืบทวจิารณ์หนงัสอื (book review) เนื้อหาของบทความ
ต้องเกีย่วกบัมนุษยศาสตรห์รอืสาขาวชิาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิภาษา ภาษาศาสตร์ 
การเรยีนการสอนภาษา การแปล วรรณคด ีคตชินวทิยา ศลิปะการแสดง ปรชัญาและ
ศาสนา สือ่สารมวลชน ดนตร ีศลิปะ และการท่องเทีย่ว 
 

บทความต้องเขยีนเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ หากผู้เขยีนบทความไม่ใช่ 
เจ้าของภาษา บทความต้องได้รบัการตรวจทานและแก้ไขภาษาจากผู้อ่านที่เป็น 
เจา้ของภาษาก่อนส่งมายงักองบรรณาธกิาร ความยาวของต้นฉบบัไม่ควรเกนิ 15 
หน้ากระดาษ A4 
 

บทความทีส่่งมาเพื่อพจิารณาตพีมิพต์อ้งระบุขอ้มลู ชื่อบทความ บทคดัย่อ ค าส าคญั 
อย่างน้อย 3 ค า ชื่อผูเ้ขยีน และหน่วยงานต้นสงักดั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
การอา้งองิในบทความต้องท าตามระบบ APA อย่างเคร่งครดั (สามารถดูรายละเอยีด 
ได้ที่ American Psychological Association. (2010). Publication manual of the 
American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. ซึง่เผยแพร่ 
บนเวบ็ไซต ์http://www.apastyle.org/ learn/index.aspx หรอืดรูายละเอยีดที ่นนัทพร 
ธนะกูลบรภิณัฑ ์(2558.). การอา้งองิและการเขยีนรายการเอกสารอา้งองิ ตามแบบ APA 
ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่6. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. ซึง่เผยแพร่บนเวบ็ไซต ์
http://library.stou.ac.th/sites/default/files/editor/APA6th.pdf 
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2. กำรอ้ำงอิงและกำรเขียนเอกสำรอ้ำงอิง 
 

กรณีทีผู่เ้ขยีนต้องระบุแหล่งทีม่าของขอ้มูลในเนื้อเรื่อง ใหใ้ชว้ธิกีารอา้งองิในส่วน
เนื้อเรื่องแบบนาม-ปี (author-date in-text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ปีพมิพ์ของ
เอกสารและเลขหน้าของเอกสารทีอ่า้ง เพื่อบอกแหล่งทีม่าของขอ้ความนัน้ หากผูเ้ขยีน
ผลงานทีอ่า้งองิเป็นชาวไทย ใหร้ะบุชื่อและนามสกุล ส่วนผูเ้ขยีนผลงานทีอ่้างองิเป็น
ชาวต่างประเทศใหร้ะบุเฉพาะนามสกุล เช่น 
  

วทิยา ศกัยาภนินัท ์(2548, น. 34) กล่าวไวว้่า...  หรอื  
 

ลกัษณะดงักล่าวพบไดใ้นการอนุมานแบบนิรนยั (วทิยา ศกัยาภนินัท,์ 2548, น. 34)  
 

Said (1978, p. 15) มขีอ้เสนอทางวชิาการในประเดน็นี้ว่า... 
 

ทัง้นี้ใหม้กีารอา้งองิส่วนทา้ยเล่ม (reference citation) ในรูปแบบของเอกสารอา้งองิ 
(References) โดยจดัเรยีงรายการเอกสารตามล าดบัอกัษร และแสดงรายการอา้งองิ
ภาษาไทยก่อนรายการอา้งองิภาษาองักฤษ โดยมตีวัอย่างการเขยีนรายการเอกสาร 
อา้งองิดงันี้ 

 
2.1 หนังสือ 
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American Psychological Association. (2010). Publication manual of the 
American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: 
Author. 



362 Humanities Journal Vol.24 No.1 (January-June 2017) 
 

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 
 

คโิยซาก,ิ โรเบริต์ท.ี (2545). พ่อรวยสอนลกู 5: โรงเรยีนสอนธุรกจิ (พบิลูย ์ดษิฐอ์ุดม, 
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2.3 บทหรอืบทควำมในหนังสือ 

 

จนัทมิา เอยีมานนท.์ (2549). ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างภาษา วาทกรรม และอตัลกัษณ์ 
ของผูต้ดิเชือ้/ผูป่้วยเอดส:์ การศกึษาเชงิปฏพินัธว์เิคราะห.์ ใน กฤษดาวรรณ 
หงศล์ดารมภ ์และ จนัทมิา เอยีมานนท ์(บ.ก.), มองสงัคมผ่านวาทกรรม 
(น. 49-76). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

Fairclough, N. (1997). Technologisation of discourse. In C. R. Caldas-
Coulthard & M. Coulthard (Eds.), Texts and practices: Readings 
in critical discourse analysis (pp. 71-83). London: Routledge. 

 

2.4 บทควำมในวำรสำร 
 

วุฒนินัท ์แกว้จนัทรเ์กตุ. (2546). กเิลส: การศกึษาอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ใน 
ภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร,์ 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 บทควำมในหนังสือพิมพ ์
 

โสภณิ ทองปาน. (2544, 15 มกราคม). การพฒันาชนบทในอดตี. มตชิน, น. 6. 
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. 

The Washington Post, pp. A1, A4. 
 

2.6 วิทยำนิพนธ ์
 

จารุวรรณ พุม่พฤกษ์. (2536). การวเิคราะหก์ลอนกลบทไทยดว้ยระเบยีบวธิ ี
วจิยัทางภาษาศาสตร ์(วทิยานิพนธด์ุษฎบีณัฑติ สาขาภาษาศาสตร)์.
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 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 ข้อมูลจำกอินเทอรเ์น็ต 
 

สถาบนัไทใหญ่ศกึษา. (2559, 21 ธนัวาคม). ประวตัคิวามเป็นมาของชนชาตไิต
โดยสงัเขป. สบืคน้เมื่อ 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. ตวัอกัษรและรปูแบบกำรพิมพ ์
 

3.1 ระยะขอบ 
 

การตัง้ระยะขอบกระดาษ ใหต้ัง้ดงันี้ 
ดา้นบน 1 นิ้ว ดา้นล่าง 1 นิ้ว 

ดา้นซา้ย 1.5 นิ้ว ดา้นขวา 1 นิ้ว 
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3.2 รปูแบบและขนำดตวัอกัษร 
 

ส่วนของ
บทควำม 

กำรจดั 
ชิดขอบ 

ลกัษณะ
ตวัอกัษร แบบอกัษร ขนำดอกัษร 

(พอยต)์ 

ชื่อบทความ 
กลาง

หน้ากระดาษ ตวัหนำ 
Browallia 

New 
18 

หวัขอ้ ชดิซา้ย ตวัหนำ 
Browallia 

New 
16 

เน้ือความ จดัพอดหีน้า ปกต ิ
Browallia 

New 
14 

การเน้นความ - ตวัเอยีง 
Browallia 

New 
14 

 

3.3 กำรน ำเสนอข้อมูลด้วยตำรำง (table)  
 

ขอ้ความในตารางใชรู้ปแบบอกัษร Browallia New ขนาด 14 พอยต์ หรอืสามารถ 
ปรบัขนาดตวัอกัษรใหเ้หมาะสมกบัขอ้มลู ใส่เลขล าดบัตารางและชื่อตารางไวด้า้นบน
ตาราง และจดัระยะชดิซา้ย โดยจดัรปูแบบอกัษรดงันี้ เลขล าดบัตารางใชอ้กัษรตวัปกติ 
และชื่อตารางใชอ้กัษรตวัเอยีง (italic) เช่น 
 

ตารางที ่2 
การเปลีย่นแปลงดา้นค าศพัทก์ารประกอบอาหารไทยถิน่เหนือในกลุ่มศพัทท์ีย่งัคง 
ใชท้ัง้ 3 ช่วงอายุ 
 

ค ำศพัทก์ำร
ประกอบอำหำร
ไทยถ่ินเหนือ 

ค ำศพัทอ่ื์นท่ีพบจำกกำรสมัภำษณ์ 

ช่วงอำยท่ีุ 1 ช่วงอำยท่ีุ 2 ช่วงอำยท่ีุ 3 

อ่อง ขัว้ ขัว้ ขัว้ 
 - ผัด๋ ผัด๋ 
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3.4 กำรน ำเสนอข้อมูลด้วยรปูภำพ (figure) ได้แก่ กรำฟ (graph) แผนผงั/ผงัภมิู 
(chart) แผนท่ี (map) ภำพวำด (drawing) ภำพถ่ำย/รปูภำพ (photograph/ 
picture) 

 

ระบุหมายเลขรูปภาพและชื่อรูปภาพไวใ้ต้รูปภาพ โดยใชรู้ปแบบอกัษร Browallia 
New ขนาด 14 และจดัระยะแบบกลางหน้ารูปภาพหรอืกลางรูปภาพ โดยจดัรูปแบบ
อกัษรดงันี้ เลขล าดบัภาพใช้อกัษรตวัเอียง (italic) และชื่อภาพใช้อกัษรตวัปกติ 
เช่น 

 

 
 

ภาพที ่2. ฆอ้ง (ดดัแปลงจาก ส านกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, 2559) 

 

4. กำรแบ่งหวัข้อในบทควำม 
 

ต้นฉบบับทความควรจะแบ่งหวัขอ้หลกัเป็นสดัส่วน และก ากบัหวัขอ้หลกัและหวัขอ้ย่อย
ดว้ยระบบตวัเลข โดยจดัรปูแบบใหเ้ป็นไปตามรปูแบบดงันี้ 
 

1. หวัข้อล ำดบัท่ี 1 
 

หวัขอ้ล าดบัที ่1 พมิพด์ว้ยอกัษรตวัหนา (bold) ขนาด 16 พอยต์ จดัชดิซา้ย เวน้บรรทดั
ดา้นบนสองบรรทดัและเวน้บรรทดัดา้นล่างหนึ่งบรรทดั 

 

1.1 หวัข้อล ำดบัท่ี 1.1 
 

หวัขอ้ล าดบัที ่1.1 พมิพด์ว้ยอกัษรตวัหนา (bold) ขนาด 14 พอยต์ จดัชดิซา้ย เวน้บรรทดั
ดา้นบนหนึ่งบรรทดัและเวน้บรรทดัดา้นล่างหนึ่งบรรทดั 
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1.1.1 หวัขอ้ล าดบัที ่1.1.1  
หวัขอ้ล าดบัที ่1.1.1 พมิพด์ว้ยอกัษรตวัปกต ิขนาด 14 พอยต ์จดัชดิซา้ย เวน้บรรทดั
ดา้นบนหนึ่งบรรทดั และบรรทดัดา้นล่างตามดว้ยเนื้อความทนัท ี
 
5. กำรส่งต้นฉบบั 
 
ผูส้นใจสามารถสง่บทความออนไลน์ ผ่านระบบฐานขอ้มลูวารสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลาง
ของประเทศไทย (Thai Journals Online) ไดท้ี ่
https://www.tci-thaijo.org/index. php/abc/index 
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ใบสมคัรสมำชิกวำรสำรมนุษยศำสตร ์
 

วารสารมนุษยศาสตร ์มกี าหนดออกเป็นราย 6 เดอืนคอื  
ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถุินายน) และ ฉบบัที ่2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม) 
 

ขา้พเจา้มคีวามประสงคส์มคัรเป็นสมาชกิวารสารมนุษยศาสตร ์ 
โดยสมคัรเป็นรายปี เป็นระยะเวลา......ปี  
เริม่ตัง้แต่ (ระบุปีที ่ฉบบัที ่และเดอืน).....................................................ถงึ 
(ระบุปีที ่ฉบบัที ่และเดอืน).................................................................... 
 

โปรดสง่วารสารไปยงั 
(ชื่อ-สกุล ผูร้บั) ............................................................................................... 
(ทีอ่ยู่ส าหรบัจดัสง่)........................................................................................... 
....................................................................................................................... 
.......................................................................................................................
โทรศพัท.์.................... โทรสาร........................ อเีมล....................................... 
 

โดยออกใบเสรจ็ในนาม.................................................................................... 
 

อตัราค่าสมาชกิ ปีละ 240 บาท (2 ฉบบั รวมค่าจดัสง่) 
ราคาเล่มละ 100 บาท 
 
จ่ายค่าสมาชกิผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย โดยใช้แบบฟอร์มการโอนเงนิใน 
หน้าถดัไป และสง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงนิจากธนาคารพรอ้มใบสมคัรไปที ่
โทรสาร 02-561-3485 
 

ลงชื่อ............................................................. 
วนัที.่.............................................................. 
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