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ประชาธิปไตย ที่ไกลเกินเอ้ือม 
'OUT OF REACH' DEMOCRACY 

พัชรสฤษด์ิ กนิษฐเสน1 
Patcharasalid Kanittasen 

  
บทคัดยอ 

 
บทความนี้นําเสนอการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย ไปสูการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอยางสมบูรณ วายังมีกลุมพลังตางๆ มากมาย กอใหเกิดความแตกแยกทางความคิด ผูเขียนได
กลาวถึงประเด็นตางๆ ไดแก การไดมาของผูแทนราษฎร นโยบายของรัฐบาล การมีสวนรวมของประชาชน การ
ลงประชามติ การชุมนุมประทวง การคอรัปชั่น และปญหาจากการบริหารงานผิดพลาด ตลอดจนการไมสามารถ
เขาถึงนักการเมืองซ่ึงเปนผูแทนของตนเอง ประชาธิปไตยของไทย จึงไมไดเปนระบอบการปกครองของประชาชน 
โดยประชาชน เพื่อประชาชน ดังอมตพจนของอับราฮัม ลินคอลน แตเปนระบอบการปกครองของผูมีอํานาจ โดย
ผูมีอํานาจ เพื่อผูมีอํานาจ หรือการปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุม
ผลประโยชน ปญหาในลักษณะเดียวกันนี้ เกิดข้ึนในสังคมประชาธิปไตยทั่วโลก 
 
คําสําคัญ : ประชาธปิไตย, กลุมผลประโยชน, อํานาจ, การเมือง   
 

Abstract 
 

This article presents that a change of Thai government to complete democracy upon 
to power groups that causes disharmony of thought. The author talks to representative 
derivation, governmental policy, people participation, referendum, protest, corruption, 
problems of  mistaken administration, and inaccessible to representatives of people. Thai 
democracy is not the same to Abraham quote ‘democracy is the government of the people, 
by the people, for the people’ but it is a government for benefit that occurs with worldwide 
democracy.  

Keywords: democracy, benefit group, power, politics.  
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บทนํา 
 

การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยตลอดเวลา
78 ปที่ผานมาหากจะเปรียบเปนชีวิตคน ก็เปนถนน
แหงชีวิตที่เต็มไปดวยอุปสรรคขวากหนาม บางคร้ัง
เดินไปได 2 กาวก็ตองสะดุดกอนหิน บางคร้ังเดินไปได
ระยะอีกสักหนอยก็พลาดตกลงไปในหลุมลึก กระทั่ง
บางคร้ัง มองเห็นแสงสวางที่ปลายอุโมงครําไร แตกลับ
ตองเผชิญกับกําแพงใหญที่ขวางหนา จนตองถอยหลัง
กลับเสียกอน ความขัดแยงกันของพลังกลุมตางๆ
นับตั้งแตปแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม
เคยลดนอยถอยลง มีแตความพยายามจะเขามามีสวน
รวมในการปะทะที่ไมสังสรรคของกลุมพลังตางๆ มาก
ข้ึน นับตั้งแตพลังของกลุมศักดินาและขาราชบริพาร 
พลังของกลุมรัฐธรรมนูญนิยม พลังของกลุมอํานาจ
นิยม พลังของกลุมอนุรักษนิยม พลังของกลุมฝายขวา 
พลังของกลุมฝายซาย พลังของกลุมธุรกิจ พลังของ
กลุมการเมือง พลังของกลุมอิทธิพล พลังของกลุม
ขาราชการ พลังของกลุมนักวิชาการ พลังของสื่อ พลัง
ของทหาร พลังของทองถ่ิน พลังของรากหญา การ
เติบโตพลังในกลุมตางๆเหลานี้ เปนธรรมชาติที่ตอง
เกิดข้ึน ภายใตสภาพสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่ทวี
ความซับซอน การพัฒนาที่ขาดดุลยภาพจนทําใหเกิด
ปญหาทั้งทางดานเศรษฐกิจการเมืองและสังคม ย่ิง
เพิ่มพูนความขัดแยงของพลังกลุมตางๆ ทวีความ
รุ น แ ร ง ม า ก ข้ึ น  จ น ดู ป ร ะ ห นึ่ ง ว า เ ร า พั ฒ น า
ประชาธิปไตยไปสูความขัดแยงโดยแท  

กระทั่ งการเ มืองอเมริกันที่ เรามองจาก
ภายนอกดูเหมือนมีประสิทธิภาพ เพราะเต็มไปดวย
กลุมอันเปนตัวแทนของผลประโยชนอยูมาก และกลุม
เหลานี้ตางมีสวนรวมในการผลักดันนโยบาย ตั้งแต
ในชวงการเลือกตั้งระดับตางๆ ไปจนกระทั่งในเวลา

บริหารงาน ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของเจมส เมดิสัน  
ซ่ึงมุงหวังวาการแขงขันของกลุมผลประโยชน ให
ผลประโยชนของกลุมควบคุมผลประโยชนสวนตัว การ
แขงขันของกลุมตางๆ จะนํามาซ่ึงการคานอํานาจซ่ึง
กันและกัน การแขงขันของกลุมผลประโยชนตางๆ นั้น 
จะผลักดันให รัฐบาลพยายามหาจุดสมดุลและมี
นโยบายที่เปนผลดีตอสวนรวมมากที่สุด โดยเชื่อวา
การแขงขันเปนเร่ืองที่ดี เพราะสิ่งที่ดีที่สุดมีแนวโนมจะ
ประสบความสําเร็จ ตามหลักเศรษฐศาสตรของอดัม 
สมิธ ซ่ึงสงผลกระทบอยางสูงตอทฤษฎีประชาธิปไตย 
เมดิสันคงคาดไม ถึงว า เวลาผานไปรอยป  กลุ ม
ผลประโยชนเหลานี้เองที่ใชการล็อบบี้ในการผูกขาด
การมีสวนรวมในทางนโยบายของประเทศ และ
กลายเปนตัวผลักดันประชาชนอเมริกันสวนใหญ      
ที่ไมไดสังกัดอยูในกลุมผลประโยชนกลุมใดกลุมหนึ่ง   
ใหหางเหินกระทั่งหลุดออกจากวงจรการเมือง  

ปญหาในลักษณะเดียวกันนี้ เกิดข้ึนในสังคม
ประชาธิปไตยทั่วโลก ไมเวนแมแตการเมืองไทย 
ประชาชนถูกทําใหกลายเปนเพียงผูบ ริโภคทาง
การเมือง ดวยฝมือของกลุมผูมีบทบาททางการเมือง 
อาทิ กลุมผลประโยชน นักการเมือง ขาราชการ และ 
ทหาร พรรคการเมืองไทยในปจจุบัน เกิดการจาก
รวมตัวของกลุมผลประโยชนของชนชั้นสูง และกลุม
อิท ธิพลในทอง ถ่ิน เปนการรวมตัว กันโดยผาน
เครือขายอํานาจนิยมและระบบอุปถัมภ ไมไดเปนการ
รวมตัวของกลุมอุดมการณ นักการเมืองถูกมองวาเปน
เพียงนักเลือกตั้ง ประชาชนจะเขาถึงนักการเมืองไดก็
ในชวงเลือกตั้งเทานั้น พรรคการเมืองไทยจึงกลายเปน
เพียงตัวแทนกลุมอิทธิพลและกลุมธุรกิจที่หนุนหลัง
เทานั้น ไมไดเปนตัวแทนของประชาชน  
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ชนชั้นกลางคือฐานนโยบาย...? 
 
ในงานชิ้นสําคัญของ อเนก เหลาธรรมทัศน 

คือสองนคราประชาธิปไตย พยายามอธิบายวาปญหา
มูลฐานของประชาธิปไตยไทย มีรากเหงามาจากความ
ตองการทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน ระหวาง
คนชั้นกลางหรือคนในเขตเมือง กับชาวชนบทหรือ
ชาวไรชาวนา กอใหเกิดความแตกแยกทางความคิด 
ความตองการและพฤติกรรม 

ชาวไรชาวนาเปน “ฐานเสียง” ของพรรค
การเมือง คือเปนผูทําใหพรรคการเมืองไดรับเลือกเขา
มาบริหารประเทศ จึงเรียกวาเปน “ผูตั้งรัฐบาล” 
ในขณะที่คนชั้นกลางเปน “ฐานนโยบาย” และมักจะ
เปน “ผูลมรัฐบาล” โดยการวิพากษวิจารณและกอ
กระแสกดดัน ประทวง ขับไลรัฐบาล อันมีสาเหตุมาก
จาก “ฐานเสียง” กับ “ฐานนโยบาย” มีแนวคิด      
ไมตรงกัน นิยมชมชอบนักการเมืองและรัฐบาลตางกัน  

ผูตั้งรัฐบาลมักจะกําหนดความอยูรอดและ
การสิ้นสุดของรัฐบาลไมได สวนผูลมรัฐบาลเม่ือลม
รัฐบาลเกาไปแลว ก็มักตั้งรัฐบาลใหมที่มีผูนําและ
นโยบายอยางที่ตนเองตองการ อาจารยอเนกเชื่อวา 
ชนชั้นกลางนิยมใชมาตรฐานตะวันตกในการมอง
ประชาธิปไตย ใหความสําคัญกับนโยบาย อุดมการณ
คุณธรรม ความสามารถของพรรค และนักการเมือง 
ในการนําพาประเทศชาติ นอกจากนั้น ยังถือวาการ
ลงคะแนนเสียงของประชาชนตองกระทําในฐานะ
ปจเจกชนผู ใชวิจารณญาณทางการเมือง โดยไม
คํานึงถึงความผูกพันหรือหนี้บุญคุณที่ มีผูสมัครรับ
เลือกตั้ง และไมคํานึงถึงอามิสสินจาง 

หากเราพิจารณาใหดีแลวจะพบวา ชนชั้น
กลางในเมืองไมไดเปนฐานนโยบาย นั่นเพราะชนชั้น
กลางในเมืองโดยทั่วไป ไมไดเปนผูริเร่ิมนโยบายเลย   

ผูที่สรางนโยบายจริงๆ คือ นักการเมือง ขาราชการ
ระดับสูง และกลุมผลประโยชนตางหาก ชนชั้นกลาง
ในเมืองเปนเพียงผูที่วิพากษวิจารณ ที่เสียงดังกวาคน
ในชนบนเทานั้น และเม่ืออยูใกลมากพอ มีเสียงดังพอ
จนเกิดกระแสกดดัน ทําใหนักการเมืองตองพยายาม
ปรับเปลี่ยนทาทีเสียกอนที่จะไมสามารถครองอํานาจ
อยูได เชน ทบทวนนโยบาย ใหมีการตรวจสอบ หรือ
ปรับคณะรัฐมนตรี การกระทําดังกลาวเปนไปเพื่อลด
ความกดดัน กลาวไดวาเปนการกระทําโดยมีเหตุจูงใจ
ในการรักษาอํานาจเทานั้น ไมไดตอบสนองในดาน
นโยบายใดๆ ดังนั้นชนชั้นกลางในเมือง จึงไมไดเปน 
“ฐานนโยบาย” 

อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได
เคยแสดงความคิดเห็นไววา โดยสวนตัวแลวเขาเชื่อวา
การเลือกตั้งเขตใหญแบบเรียงเบอร ซ่ึงจะมีผูที่ มี
โอกาสไดรับเลือกหลายคนในหนึ่งเขตนั้น มีความ
เหมาะสมกวาการเลือกตั้งแบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง โดยมี
เขตเลือกตั้งเล็ก ประการหนึ่งเพราะการแขงขัน
ระหวางผูสมัครจะเปนไปแบบถอยทีถอยอาศัย และจะ
ไมรุนแรงเทาการแขงขันแบบเขตเดียวคนเดียว อีก
ประการหนึ่ ง คือ การที่ เขตใหญทําใหผูสมัครรับ
เลือกตั้งกับผูใชสิทธิ์มีความหางเหินกัน ดังนั้นผูใชสิทธิ์
จึงมีแนวโนมจะเลือกตามนโยบาย ตามอุดมการณ 
มากกวาจะเลือกผูแทนจากความสัมพันธใกลชิด 

สิ่งที่ควรพิจารณาในคํากลาวนี้ก็คือ เปนเร่ือง
เหมาะสมแลวหรือไม ที่เราพยายามจะทําใหผูแทน 
หางเหินกับประชาชนมากข้ึน ในเม่ือปญหาสําคัญของ
เราก็คือ การที่ประชาชนขาดการมีสวนรวมกับ
การเมือง การมุงหวังใหประชาชนตัดสินใจ เพียง
เพราะเชื่อในนโยบายที่แถลง ไมตางกับการบังคับให
เชื่อในสิ่งที่ผูสมัครพูดโดยขาดการไตรตรอง เพราะเปน
การยากยิ่งที่ผูใชสิทธ์ิจะวัดไดวาขอเสนอเชิงนโยบาย
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ของนักการเมือง จะไดรับการปฏิบัติจริงหรือไม หรือ 
ผูสมัครที่ไดรับเลือกจะเปนผูความสามารถ มีความ
ตั้ ง ใ จ ในกา รทํ าหน า ที่  แ ละทํ า ง าน ได อย า ง มี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด การตัดสินใจในภาวะ
หางเหิน ก็ไมตางจากการต้ังความหวังในความมืด 
เพราะผู ใชสิทธิ ไม มีขอมูลเชิงประจักษ ในการใช
วิจารณญาณ และตัดสินใจแมแตนอย 

ทั ศ น ค ติ ที่ ม อ ง เ พี ย ง ห ลั ก ก า ร ที่ ว า 
ผูแทนราษฎรเปนฝายนิติบัญญัติทําหนาที่กลั่นกรอง
กฎหมายเพียงอยางเดียว จึงเปนทัศนคติที่แบงแยก
ประชาชนกับรัฐ มองประชาชนเปนเพียงผูรับผลของ
นโยบาย ขวางก้ันประชาชนในการมีสวนในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย ไมเห็นความสําคัญของผูแทนใน
ฐานะที่เปนตัวแทนผลประโยชน และผูสงตอความ
คิดเห็นของประชาชน ดวยเหตุนี้มุมมองดังกลาวจึงไม
นาเหมาะสมนัก สําหรับการพัฒนาการเมืองไทย 

มองในอีกดานหนึ่ง คนในสังคมเมืองดําเนิน
ชีวิตอยูภายใตสภาพเศรษฐกิจ และสังคมตองเรงรีบทํา
มาหากิน อยูกันแบบตัวใครตัวมัน ทําใหคนในเมืองมี
ระยะหางจากผูแทนของตนสูง ความที่ไมรูจักผูสมัคร
รับเลือกตั้งอยางใกลชิด ทําใหคนในเมืองจําตอง
พิจารณาผูสมัครจากเปลือกนอก อาทิ ความนิยม 
การศึกษา พูดจาดี ดูทาทางเปนคนดี หรือภาพลักษณ
ดี โดยผานทางสื่อมวลชน ซ่ึงไมไดหมายความวาจะ
เปนจริงตามที่คาดหวัง การพิจารณาไปตามกระแส
สังคมนั้น เปนขอจํากัดในการใชวิจารณญาณ มากกวา
ขอไดเปรียบ จะเห็นไดวา แมชนชั้นกลางจะตั้งรัฐบาล
ใหมข้ึนมาได ก็ยังไมไดนักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ที่ดีดังที่หวัง ยังคงมีการคอรัปชั่น และปญหาจากการ
บริหารงานผิดพลาดอยูตลอดมา หากชนชั้นกลาง
สามารถตั้ ง รัฐบาล โดยพิจารณาจากหลักการ
ประชาธิปไตย หลักคุณธรรม หลักการความรูหรือ

ความสามารถไดจริง การพัฒนาประชาธิปไตยไทยใน
ปจจุบันคงจะกาวหนาไปมากกวาที่เปนอยู  

จากการศึกษาของ ศาสตราจารย โรเบริต บี 
อัลบริททัน และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล เก่ียวกับประชา
สังคมในชวงป พ.ศ. 2544 กลาววา ที่ผานมามักมี
แนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ซ่ึงเชื่อวาควรพัฒนา
ภาคประชาสังคมดวยการนําของชนชั้นนํา หรือบาง
แนวคิดก็เชื่อวาภาคประชาสังคมของไทยควรจะนํา
โดยชนชั้นกลาง ดังนั้นคําถามสําคัญประการหนึ่งของ
งานชิ้นนี้ก็คือ “คนชั้นกลางมีสวนรวมทางสังคมใน
ระดับสูง มากกวาคนที่อยูในสถานะทางสังคมที่ต่ํากวา
หรือไม” ซ่ึงผลออกมาสอดคลองกับแนวคิดของผูเขียน 
คือ ระดับการมีสวนรวมกับภาคประชาสังคมของไทย
นั้นมีอยูสูงในเขตชนบท และคอยๆ ลดลงในพื้นที่ซ่ึง
สภาพสังคมมีความเปนเมืองมากข้ึน ดังตารางที่แสดง
ไวดานลาง 
ตาราง 1 การมีสวนรวมในภาคประชาสังคม แยกตามตําแหนงท่ีต้ังในชนบทหรือในเมือง 

 
 
ระดับการมีสวนรวม 0 หมายถึง ไมมีสวน

รวมเลย และ 5 หมายถึงการมีสวนรวมมาก เราจะ
เห็นไดวา  คนชนบทที่ ไม มีสวนรวมเลย มี 48.4 
เปอร เ ซ็นต  และคนในเมือง  75 .7 เปอร เ ซ็นต 
ปริมณฑล 82.7 เปอรเซ็นต ขณะที่กลุมตัวอยางใน
กรุงเทพ ที่ ไม มีสวนรวมเลยมีมากที่สุด คือ 94.0 
เปอรเซ็นต นอกจากนี้ในงานวิจัยดังกลาวนี้ยังพบวา
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การมีสวนรวมกับภาคประชาสังคม มีผลตอการมีสวน
รวมทางการเมือง และผูสูงวัยมีสวนรวมมากกวาคน
อายุนอย ขณะที่ผูมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาจะมี
สวนรวมกับภาคประชาสังคมนอยกวาผูมีสถานะทาง
สังคมต่ํากวา ซ่ึงตรงขามกับแนวคิดดานพัฒนาการทาง
การเมืองของตะวันตกที่เคยเชื่อถือกันมา อยางไรก็
ตามงานชิ้นนี้เปนการศึกษาในชวงกอนเกิดวิกฤตการณ
ความแตกแยกในสังคมในปจจุบัน ดังนั้นแนวโนม
ตางๆ อาจมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ 
หากไดทําการศึกษาวิจัยอีกคร้ังในขณะนี้ 

งานอีกชิ้นหนึ่งคือ “การมีสวนรวมทางการ
เมืองของนิสิตนักศึกษา ในวิกฤตการณทางการเมือง
ชวงปลายรัฐบาลทักษิณ” ของ กฤติยา ยั่งยืน ซ่ึงแสดง
ใหเห็นถึงขอเท็จจริงในดานการมีสวนรวมทางการ
เมืองของผู มีการศึกษาอยางนาสนใจคือ พบวา
นักศึกษามีการติดตามขาวสารทางการเมืองในระดับ
ปานกลาง รวมทั้งมีจิตสํานึกประชาธิปไตยอยูใน
ระดับสูง ซ่ึงตามทฤษฎีพัฒนาการทางการเมือง ควร
เปนผู มีสวนรวมทางการเมืองในระดับกลางหรือ
คอนขางสูง แตผลการศึกษากลับบงชี้ไปในทางตรงกัน
ขาม คือแมนักศึกษาจะมีความรูความเขาใจในเร่ือง
ประชาธิปไตยเปนอยางดี แตกลับมีสวนรวมทางการ
เมืองในอัตราที่ต่ํามาก 

นี่ ไ ม ได หมายความว าชนชั้ นกลาง ไม มี
วิจารณญาณ หรือไมมีจิตสาธารณะ มีชนชั้นกลางทั้ง
รุนใหม รุนเกา กระทั่งรุนเกาจํานวนมาก ที่เปนพลัง
สําคัญในการทํางานเพื่อสาธารณะ ดําเนินธุรกิจเพื่อ
สวนรวม รวมเปนพลั ง ในการผลักดันการเมือง
สาธารณะ หากสําหรับคนเมืองจํานวนมากแลว สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่รอยรัด ชีวิตที่ เปลี่ยนแปลง
รวดเร็ว การแขงขันที่ รุนแรง ไมเอ้ือตอเปาหมาย
เชนนั้นมากนัก ทําใหคนเมืองสวนใหญที่ มีความ

ตองการในใจลึกๆ ที่จะทําประโยชนเพื่อสวนรวม มอง
ไมเห็นทางออก ยังไมตองกลาวถึงหลุมดําของโลก
ออนไลน ที่ดึงดูดผูคนจากความสัมพันธแบบตอหนา 
ไปสูความสัมพันธที่กาวราวมากข้ึนในโลกไซเบอร กอน
จะถูกผลักใหรวงหลนลงไปในกระแสปรากฏการณ 
Snob (การดูแคลนคนบานนอก หรือคนฐานะต่ํา) ซ่ึง
เพิ่มพูนการตัดสินใจโดยไรเหตุผล ขาดการใครครวญ 
สุดโตง และสงผลเปนความขัดแยงรุนแรงในที่สุด   

อาจกลาวไดวามุมมองในทฤษฎีตะวันตก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมนักรัฐศาสตรสายการพัฒนา
ทางการเมือง ไมไดสอดคลองกับความเปนจริงที่
เกิดข้ึนในสังคมไทยไปเสียทั้งหมด แนนอนวาพลังของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social mobilization) มี
สวนในการพัฒนาการทางการเมือง หากวิถีดั้งเดิม 
วัฒนธรรมสังคมแบบประเพณีของไทย และผลกระทบ
ที่ประชาชนไดรับโดยตรงจากปญหา ก็มีสวนสําคัญ
เชนกัน หรืออาจเปนปจจัยสําคัญย่ิงกวาเสียดวยซํ้า  
ในดานการพัฒนาความเปนพลเมือง หรือการสวนรวม
ของภาคประชาสังคมไทย  

ใชวาปญหาของชนชั้นกลางในเมืองจะไรทาง
แกโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคมเมือง เปน
สังคมที่ประชากรมีความหลากหลาย มีแนวโนมจะ
รวมกลุมตามวิถีชีวิตและความสนใจเฉพาะตัว มีความ
เชื่อมโยงกับขอมูลขาวสารและโลกาภิวัตนสูง ดังนั้นจึง
เปนสังคมที่ เต็มไปดวยคนที่ มี ศักยภาพ หากเรา
สามารถชักนํา ศักยภาพนั้น มุ งไปสู เป าหมายที่
เหมาะสม ก็จะเปนประโยชนตอสังคมไทยอยางย่ิง 
เปาหมายที่วานั้นก็คือ การขยายพลังทางสังคมของ
กลุมกอนเล็กๆ ใหมีจํานวนมากข้ึน ผสานรวมวิธีชีวิต
แบบทุนนิยม และกิจการเพื่อสังคม กลายเปนทุนนิยม
แบบสรางสรรคที่จะนําไปสูการแบงปน การเอ้ืออาทร 
และการพัฒนาทุนนิยมที่ยั่งยืนไดในที่สุด 
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คนชนบทคือตัวการของปญหา...? 
 
สําหรับคนในชนบทซ่ึงถูกกลาวหาวาเปน

ปญหาของประชาธิปไตยตลอดมา แมผูเขียนจะเห็น
ดวยกับแนวคิดบางสวนของอาจารยอเนก ที่วา “การ
ที่ชาวไรชาวนาจะสนับสนุนนักการเมืองคนใด จึง
ข้ึนอยู กับบุญคุณของผู ส มัครที่ มีตอตนเองและ
ครอบครัว หรือพวกพองในอดีตเปนสําคัญ รวมทั้ง
ความคาดหวังจะไดรับความชวยเหลือและคุมครองใน
อนาคตจากผูสมัครและบริวาร” และ “คนชนบทเปน
ฐานเสียง ไมไดเปนฐานนโยบาย” ซ่ึงหากเราพิจารณา
จากขอเท็จจริงแลว ในอดีตประชาชนไทยโดยสวนใหญ       
ไมวากลุมใด ก็แทบไมเคยเปนฐานนโยบายเลย เพราะ
นโยบายของไทยในอดีตลวนกอกําเนิดข้ึนมาจากภาค
ราชการและชนชั้นนําเปนสวนใหญ จนกระทั่งในชวง
สิบปที่ผานมานี้เอง ที่เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง เม่ือ
พรรคการเมืองเร่ิมมีการแขงขันทางนโยบายมากข้ึน 
จําตองพยายามคนหาความสําเร็จจากนโยบายของ
ภาคประชาชนมาเปนตนแบบ หรือคนหาความ
ตองการที่แทจริงของภาคประชาชน มาจัดทําเปน
นโยบายเพื่อเอาชนะในการแขงขันทางการเมือง  

กระนั้นก็ตาม ผูเขียนยังมองเห็นโอกาสใน
ความสัมพันธทางการเมืองของชาวชนบทยิ่งกวา   
แนวทางการพัฒนาภาคประชาสังคม ภายใตการนํา
ของชนชั้นนําหรือชนชั้นกลาง เนื่องจากคนในชนบทมี
ความใกลชิดกับการเมืองยิ่งกวาที่หลายคนคิด มี
งานวิจัยที่ทําการศึกษาการเลือกต้ังทองถ่ินในอําเภอ
หนึ่งของจังหวัดเชียงใหมบงชัดวา การที่ผู มีสิทธิ์
ตัดสินใจเลือกใครนั้น ไมใชเลือกเพียงเพราะรับเงินซ้ือ
เสี ย งมา เท า นั้ น  หากยั ง ข้ึ นอยู กั บป จ จั ย  และ
ความสัมพันธอ่ืนๆที่หลากหลาย เชน ความเชื่อใจใน
หัวคะแนน การที่ผูสมัครเปนคนทองถ่ิน ความใจกวาง 

การพึ่งพาได ความสามารถในการชักนํางบประมาณ 
และความใกลชิดกับพื้นที่เปนตน สิ่งตางๆ เหลานี้ 
ลวนเปนขอพิจารณาสําคัญในการตัดสินใจลงคะแนน
ใหผูสมัคร  

ป ญ ห า สํ า คั ญ คื อ  ร ะ บ บ ก า ร เ มื อ ง
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน ทําใหคนชนบทมีอํานาจ
ตอรองอยูในชวงเวลาเลือกตั้งเทานั้น แมจะเขาใจดีวา 
ผูสมัครที่ซ้ือเสียงยอมเขาไปกอบโกยผลประโยชน แต
ดวยการพัฒนาประเทศที่ขาดความสมดุล ชาวชนบท
ซ่ึงเปนผูดอยโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรอยูแลว จึง
ไม ใช เ ร่ื อ งน าแปลกใจนั ก  หากจะมีผู คํ านึ ง ถึ ง
ผลประโยชนเฉพาะหนา เลือกผูสมัครที่เขาถึงพื้นที่ 
ผูสมัครที่ไววางใจได และสามารถชักนํางบประมาณสู
ทองถ่ินไดไวกอนที่จะไมไดอะไรเลย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในสถานการณที่ผูสมัครทั้ง 2 ฝาย ตางก็ซ้ือเสียง
เชนเดียวกัน ดังนั้นเราจึงเห็นนักการเมืองผูกขาด
หลายป หรือผูกขาดตระกูลจนกลายเปนผูมีอิทธิพล
ทางการเมือง  

อยางไรก็ดี นี่ไมใชความภักดีโดยไรขอบเขต 
ที่จะสามารถอธิบายดวยมุมมองงายๆ เชนวาคนชนบท
โง ซ่ือ ไรการศึกษา จึงเห็นแกเงินไมก่ีรอยหรือไมก่ีพัน 
ก็ยอมขายสิทธิ์ขายเสียงของตน  

อันที่จริงคนชนบทสามารถเปลี่ยนแปลง  
การตัดสินใจของตนไดตลอดเวลา ข้ึนอยูกับผลกระทบ
ของปญหาที่มีตอตนเองโดยตรงเปนสําคัญ เราจะเห็น
ไดชัดยิ่งข้ึนจากการเมืองทองถ่ิน เชนการเลือกตั้ง 
อบต.หรือผูใหญบาน ซ่ึงหากการบริหารงานและ
โครงการของ อบต. สงผลกระทบในดานลบตอ
ชาวบานอยางรุนแรง เขาก็พรอมจะเทคะแนนให
นักการเมืองกลุมอ่ืนไดในทันที 

นอกจากนั้น ความแตกตางในดานระดับ
ความทันสมัยในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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ระหวางคนตางจังหวัดกับคนกรุงเทพ ไมไดทําให
วิจารณญาณทางการเมืองของประชาชนในแตละพื้นที่ 
อยูในระดับที่แตกตางกัน หรือพิจารณาทุกสิ่งอยางไป
ในทางตรงขามดังที่คิด หากแตมีความเห็นสอดคลอง 
เปนไปในทางเดียวกัน และมีอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน
อยางย่ิง จะเห็นไดจากการผลสํารวจความคิดเห็นที่มี
ตอการแกไขรัฐธรรมนูญ จากกรรมการชุดของ สมบัติ 
ธํารงธัญวงศ ดังตารางทั้งสองซ่ึงยกมาพอสังเขป 
ตาราง 2  รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการแกไขรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ

ควรจะมีการจัดต้ังสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ทํานองเดียวกับ สสร. ป 2540 
และภาค 

 
ตาราง 3  รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองการทําหนังสือสัญญาท่ีตอง

ไดรับความเห็นชอบของสภา (มาตรา 190) และภาค 

 
 
จะเห็นไดวาประชาชนในทุกพื้นที่  ลวนมี

ความคิดเห็นไปในทางที่สอดคลองกัน ความแตกตาง
ของวิจารณญาณระหวางชาวเมืองกับชาวชนบทจึง
ไมไดพลิกเปนคนละข้ัวดังที่คิด แมวาแนวทางในการ
ตัดสินใจเลือกผูสมัครของชาวชนบทบางสวน ไมใชวิธี
ที่เหมาะสมตอการพัฒนาประชาธิปไตย แตหากเรา
มองอีกแงหนึ่งจะพบวา ชาวชนบทคุนเคยกับการ
ตอรองกับความสัมพันธเชิงอํานาจอันหลากหลายใน
การเมืองทองถ่ิน นั่นหมายถึงคนชนบทมีประสบการณ
ทางการเมืองโดยตรงยิ่งกวาชาวเมือง เทากับวาเขา
เหลานั้นมีสิ่งเราอันจะนําไปสูการมีสวนรวมทางการ

เ มื อ ง สู ง  ซ่ึ ง มี โ อกาสจะที่ จ ะป รับ เปลี่ ย น ไปสู         
แนวทางการตัดสินใจในการคัดเลือกนักการเมืองที่มี
คุณภาพดีข้ึนได หากชาวชนบทเขาใจถึงความเปน
พลเมือง มีวิจารณญาณที่เหมาะสม และมีวิสัยทัศน
กว างขวาง ก าวพนขอบเขตของพื้นที่  สูปญหา
ระดับประเทศ โดยเฉพาะวิถีชีวิตแบบสังคมประเพณี 
ดั้งเดิมของไทยนั้น เอ้ือตอการพัฒนาไปสูความเปน 
“ฐานนโยบาย” ไดงายยิ่งกวาวิถีชีวิตแบบตัวใครตัวมัน
ของคนในเมือง  

จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาปญหา
ประการสําคัญ ไมวาจะเปนชนชั้นกลางในเมืองหรือ
คนชนบทในตางจังหวัด ตางก็ตองเผชิญ เชนเดียวกันก็
คือ การไมสามารถเขาถึงนักการเมืองอันเปนตัวแทน
ของพวกเขาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักการเมืองผูมี
อิทธิพลในการกําหนดนโยบาย ประชาชนไมมีโอกาส 
ในการแบงปนความคิด หรือเสนอแนะนโยบายให
ผูแทนของตนรับรูมากนัก โดยเฉพาะนักการเมือง
ระดับชาติ มักถีบตัวออกหางประชาชนทันทีที่ไดรับ
ตําแหนง และตองรอคอยกระทั่งใกลจะมีการเลือกตั้ง
คร้ังใหม สายลมจึงจะหวนกลับมาอีกคร้ัง  

นอกจากนักการเมืองแลว กลุมผูมีบทบาท
ทางการเมือง และผูมีสวนในทางนโยบาย (Policy 
stakeholders)  อ่ืนๆ ก็ มีส วนสํ า คัญในการผลั ก
ประชาชนออกจากการเมืองเชนกัน 

สําหรับขาราชการ ผูซ่ึงมีสวนสําคัญที่สุดใน
การกําหนดนโยบายของประเทศตลอดก่ึงศตวรรษที่
ผานมา มีปญหาสําคัญซ่ึงทุกคนทราบกันดีก็คือ ระบบ
ราชการอันใหญโต เทอะทะ กฎระเบียบที่กลาย
อุปสรรคในการทํางาน มากกวาจะเปนเคร่ืองมือใน
การทํางาน ขาราชการระดับสูงผูซ่ึงทําหนาที่วางแผน
นโยบาย โดยมากเปนขาราชการระดับ 8 ข้ึนไป แมจะ
ผานประสบการณในการทํางานมายาวนาน หาก
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ความคุนเคยกับวัฒนธรรมการทํางาน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของเจานายและหนวยงาน ทําให
เปาหมาย วิธีคิด รวมไปแนวคิดเชิงนโยบายหางไกล
จากสภาพความตองการที่แทจริงในชุมชน กอใหเกิด
ความคับของใจ ความขัดแยงระหวางรัฐกับชาวบาน 
ยังมิตองกลาวถึงการทุจริตประพฤตมิชอบในวง
ราชการ ซ่ึงบางกรณีเปนการทํารายชาวบานและ
ทําลายวิถีชีวิตชุมชนโดยตรง เชนความขัดแยงดาน
ที่ดินในจังหวัดลําพูน หรือความรุนแรงใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ปญหาเหลานี้ยิ่งทําชาวใหบานขาด
ความไวเนื้อเชื่อใจตอขาราชการ นโยบายตางๆ จึงมัก
ถูกตั้ งข อสงสัย  และไม ได รับความร วม มือจาก
ประชาชน  

ขณะเดียวกัน ในสายตาของขาราชการ
บางสวน ก็เห็นประชาชนเปนตัวปญหา นอกจากจะ
เปนภาระที่ตองคอยดูแลแลว ยังมักจะมีขอเรียกรอง 
สรางความวุนวายอยางไมมีเหตุผล คอยจับผิดการ
ทํางาน รวมทั้งขัดขวางการผลักดันนโยบายของรัฐ 
มุมมองดานลบของทั้ง 2 ฝายนี้ เอง นําไปสูความ
ขัดแยงและปญหานานัปการที่ติดตามมาระหวาง
เจาหนาที่รัฐกับประชาชน แมวามีความพยายามใน
การปรับวิสัยทัศนของขาราชการให เปนผู รับใช
ประชาชน และมีขาราชการทั้งสวนกลาง สวนทองถ่ิน
จํานวนมาก ที่ทํางานดวยความทุมเท ทํางานดวย
ความเขาใจประชาชน หากก็ตองยอมรับวายังมี
ขาราชการอีกสวนหนึ่ง ที่ยังคงเปนผูรับใชประโยชน
ของตัวเอง ผู รับใชประโยชนของนาย และผู รับใช
ระบบราชการมากกวาผูรับใชประชาชนอยูนั่นเอง  

ในดานผูนํากองทัพ การศึกษาเร่ืองความคิด
ทางการเมืองของพลเอกสุจินดา คราประยูร ของ
วาสนา นานวม เปนตัวอยางอันดีในการอธิบาย
ความคิดของผูนําทางทหารของไทยวา ความคิดทาง

การเมืองของผูนําทหารนั้น เปนผลจากสาเหตุสําคัญ
สองประการคือ  

1. กระบวนการกลอมเกลาทางสังคม จาก
สถาบันการศึกษาของทหาร และสังคมทหารที่มีการ
ถายทอดปลูกฝงความคิดความเชื่อแบบทหาร 

2. ประสบการณทางการเมืองของผูนําทหาร
คนนั้นเอง  

ผูนําทหารถูกสรางใหมีความเชื่อม่ันในตนเอง
สูง กระทั่งบางคนสูงจนเกินขอบเขตถึงระดับสุดโตง 
จนเชื่อวาสิ่งที่ตนเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุด เปนประโยชน
มากที่สุด เปนสิ่งที่ประชาชนตองพอใจยอมรับและ
ควรปฏิบัติตาม การยึดอํานาจของฝายทหารในการ
เมืองไทยตลอดมา บงชัดถึงวัฒนธรรมทางการเมืองขอ
นี้ไดเปนอยางดี การปฏิวัตินั้นไมไดเปนไปเพราะ
ผลประโยชนของผูนําและกองทัพขัดแยงกับรัฐบาลใน
ขณะนั้นเทานั้น หากปจจัยสําคัญอีกสวนหนึ่ง ก็คือ
อุดมการณ และวัฒนธรรมทางการเมืองที่ถูกบมเพาะ
ข้ึน จนมีความภาคภูมิใจในสถาบันทหาร มอง
นักการเมืองในแงไมดีนัก รวมไปถึงความเชื่อและ
แนวคิดทางการเมืองของทหาร ที่เปนไปในแนวทาง 
Praetorian soldier คื อ  เ ชื่ อ ว า ท ห า ร มี ห น า ที่
รับผิดชอบอนาคต และความม่ันคงของประเทศ ตอง
คลี่คลายความวุนวายทางการเมือง เพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอย และความเขมแข็งของสถาบัน กระทั่ง
เขาควบคุมใหเปนไปตามแนวทางในอุดมคติ และ
ความเชื่ออยางที่ตนคิดวาควรเปน ไมวาจะตองใช
วิธีการทางกฎหมาย เลหกลทางการเมือง การโฆษณา
ชวนเชื่อ ยึดอํานาจ ปราบปรามดวยกําลังอาวุธ 
กระทั่งการลอบสังหาร สถาบันทางทหารและสังคม
ทหารมีอิทธิพลในการหลอหลอมความคิดของเหลา
ผูนําทางทหารเปนอยางย่ิง เห็นไดจากแนวคิดของ
บรรดาผูนําทหาร ซ่ึงทําการปฏิวัติรัฐประหาร แมจะ
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ตางรุนหลากสมัยกระทั่งคนละยุค แตกลับเปนไปใน
แนวทางเดียวกันราวกับนักเรียนลอกขอสอบ ดังนั้น
หลักการความเปนทหารอาชีพ หรือทหารภายใต
การเมือง อันเปนสิ่งที่หลายคนหวังจะไดเห็น และคิด
วาเคยมีอยูในชวงหลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ จึงเปน
เพียงเปลือกนอกที่หอหุมเนื้อในของอํานาจนิยม
ปตาธิปไตยเอาไว เพื่อรอวันหวนคืน จึงไมใชเร่ืองนา
แปลกใจนัก ที่ภายหลังจากเหตุการณพฤษภาทมิฬ 
ความเปนทหารอาชีพ จะจางหายไปอยางรวดเร็วราว
กับหยดน้ําในเม็ดทราย และไมไดเปนสิ่งที่ดํารงอยูเลย 
ในความคิดของผูนําทหารปจจุบัน 

ดานกลุมผลประโยชนของไทยก็เปนปญหา
สําคัญประการหนึ่ง นั่นเพราะกลุมผลประโยชนของ
ไทย ถูกแบงเปนระดับชั้น กลุมผลประโยชนภาค
ประชาชน เชน สหภาพแรงงาน กลุม สมาคม ยังขาด
ความเขมแข็ง และขาดเอกภาพในการเคลื่อนไหว และ
สวนใหญเปนกลุมผลประโยชนที่มีเจตนารมณเฉพาะ
เร่ือง มักถูกละเลยจากนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐ 
ถูกมองวาไมมีความสําคัญ เปนกลุมระดับลางที่มุงตั้ง
ขอเรียกรอง จึงถูกกีดกันออกหางจากกระบวนการ
นโยบาย ในขณะที่กลุมผลประโยชนทางธุรกิจของ  
นักธุรกิจ นักการเมือง ทั้งในระดับสูงและระดับทองถ่ิน 
เปนกลุมผลประโยชนชั้นสูง ที่จะไดรับความสําคัญ 
สามารถเข า ถึงนักการเมือง และผู มี อิทธิพลใน
กระบวนการนโยบาย และโครงการตางๆ อยางใกลชิด 
รวมทั้งเปนฐานการเงินใหกับพรรคการเมือง และ
นักการเมือง จึงมีบทบาทสําคัญในการชี้นําแนวทาง
นโยบาย รวมทั้งแบงปนผลประโยชนในโครงการของ
รัฐ  

ดวยเหตุนี้นโยบายสาธารณะจํานวนมาก จึง
ไม ได เปน ไป เพื่ อตอบสนองความต องการของ
ประชาชน เสียงของประชาชนไมไดเปนเสียงสวรรค 

แตเปนเสียงกระซิบของนักธุรกิจ หรือพวกพองผูมี
อิทธิพล อันจะสามารถแบงปนผลประโยชนให
ตางหากเลา ที่นักการเมืองยินดีที่จะเงี่ยหูรับฟง สิ่งที่
เกิดข้ึนทําใหเสียงของประชาชน ถูกลดระดับใหดอย
คากวาเงินทองและผลประโยชน นักการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน จึงไมไดทําหนาที่เปน
ผูแทนของประชาชนผูใชสิทธิอยางแทจริงตามที่ควร 
จนมีคํากลาววา ประชาธิปไตยของไทย ไมไดเปน
ระบอบการปกครองของประชาชน โดยประชาชน 
เพื่อประชาชน ดังอมตพจนของอับราฮัม ลินคอลน แต
เปนระบอบการปกครองของผูมีอํานาจ โดยผูมีอํานาจ 
เพื่อผู มี อํานาจ หรืออีกอยางคือ เปนระบอบการ
ปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน 
และเพื่อกลุมผลประโยชนเสียมากกวา 

 
กลไกการมีสวนรวม = เคร่ืองจักรที่ไรประสิทธิภาพ 

 
เคร่ืองมือของประชาชน อันเปนชองทางใน

การมีสวนรวมของประชาชนเทาที่ มีอยู ก็ ยังไม มี
ประสิทธิภาพมากนัก นอกจากกระบวนการเลือกตั้ง
ผูแทน ดังที่กลาวไปแลวขางตนและกลไกอ่ืนๆ ก็ยังมี
ปญหาเชนกัน เชน 

อํานาจในการเสนอกฎหมาย หรือ แกไข
รัฐธรรมนูญของประชาชน แมจะเปนสิทธิตาม
กฎหมาย แตก็ไมใชเร่ืองงายที่จะผานการพิจารณาของ
สภา หรือคณะรัฐมนตรี นั่นเพราะความขัดแยงทาง
การเมือง และน้ําหนักของกลุมผลประโยชนอ่ืน มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของรัฐสูงกวา ดังจะเห็นไดจาก 
การเสนอพระราชบัญญัติสับปะรดแหงชาตสิมัยรัฐบาล
ทักษิณ ซ่ึงแมจะผานคณะรัฐมนตรี แตก็ตองตกไป
ภายหลังกลุมโรงงานรวมตัวกันล็อบบี้ หรือกรณีการ
ยื่นแกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ นพ. เหวง โตจิราการ ที่ถูก
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ดองไวกวา 3 ป และตองตกไปโดยที่แทบไมมีการ
พิจารณาเนื้อหาสาระ ดังนั้นชองทางการมีสวนรวม ใน
การเสนอกฎหมายนี้  จึง เปนเหมือนกับดักหนูที่
สามารถ เสนอเขาไปไดแตออกมาไมได เพราะผูมี
อํานาจในขณะนั้นไมเปดชองทางออกให 

การทําโพล หรือการสํารวจความคิดเห็น
สาธารณะก็มีปญหาเชนกัน นอกจากปญหาในดาน
กระบวนการวิจัยแลว ปญหาประการสําคัญก็คือ 
ความเห็นของสาธารณะมักเปนความเห็นที่ได รับ
อิทธิพลจากความรูสึก กระแสสังคม และขาวสารจาก
สื่อมวลชนในขณะนั้น มากกวาที่เปนความเห็นจาก
การไดรับขอมูลขอเท็จจริงครบถวนทุกดาน ผานการ
ขบคิดโดยใชวิจารณญาณชั่งน้ําหนักทางเลือกโดยรอบ
คอบแลวจึงตัดสินใจ ดังจะเห็นไดจากโพลที่ทําการ
สํารวจในเร่ืองเดียวกัน ดังจะไดอธิบายจากตารางที่ยก
มาขางลางนี้ 

ตารางแรก เปนผลการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน เก่ียวกับการแกไขรัฐธรรมนูญจาก
คณะอนุกรรมการชุดของ สมบัติ ธํารงธัญวงศ โดยเก็บ
ขอมูลในชวงระหวางวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2553 จาก
กลุมตัวอยางทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 
ตาราง 4  รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการแบงเขตเลือกต้ัง และภาค 

 
 
ตารางถัดมาเปนผลการสํารวจความคิดเห็น

ของประชาชนในกลุม 6 จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 
ของนเรศวรโพล จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2553 
 

ตาราง 5  รอยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกต้ังแบบเขตเดียวเบอร
เดียว 

 

 
 
แมวาขอบเขตในการศึกษา และชวงเวลาของ

การสํารวจความคิดเห็นทั้ง 2 ฉบับจะไมไดเปน
ชวงเวลาเดียวกัน กลาวคือ ชุดของสมบัติ ธํารงธัญวงศ 
ทําการสํารวจจากทั่วประเทศ ขณะที่นเรศวรโพล  
เปนการสํารวจเฉพาะกลุมภาคเหนือตอนลางอันเปน
ขอจํากัดในการวิเคราะห อยางไรก็ดีการสํารวจความ
คิดเห็นทั้ง 2 นี้ก็ยังสามารถแสดงใหเห็นถึงแนวโนม
สําคัญๆ บางประการได 

ในที่นี้จะนําผลการสํารวจฉบับของสมบัติ 
ธํารงธัญวงศ โดยนําผลการสํารวจในเขตภาคเหนือ
ทั้งหมด กับผลการสํารวจของนเรศวรโพลซ่ึงทําการสํา
รวจากกลุมตัวอยางในกลุมภาคเหนือตอนลางมาใชใน
การวิเคราะหเปรียบเทียบกัน 

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตภาคเหนือ จากชุดของสมบัติ ธํารงธัญวงศ พบวา 
เห็นดวยกับการแกไขรัฐธรรมนูญเร่ืองการแบงเขต
เลือกตั้งรอยละ 44.3 และเห็นดวยกับสาระเดิม คือไม
เห็นดวยกับการแกไขรอยละ 31.9 โดยมีประชาชนที่
ไมแสดงความคิดเห็นรอยละ 23 ขณะที่ผลนเรศวร
โพลซ่ึงทําการสํารวจในชวงที่มีการประชุมรวม 2 สภา
เพื่อพิจารณาแกไขรัฐธรรมนูญพอดี ใหผลไปในทาง
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ตรงกันขามอยางสิ้นเชิง คือ มีประชาชนเห็นดวยกับ
การแกไขรัฐธรรมนูญเร่ืองการแบงเขตเลือกตั้งรอยละ 
36.2 และไมเห็นดวยรอยละ 44.3 โดยมีประชาชนที่
ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 19.3 คําถามคือ เพราะ
เหตุใดความคิดเห็นของประชาชน จึงแตกตางเปนคน
ละดานของเหรียญไดเชนนั้น ทั้งที่ระยะเวลาของการ
สํารวจหางกันเพียงไมถึง 2 เดือนเทานั้น 

เหตุผลประการแรกก็คือ สภาพแวดลอมทาง
การเมืองในหวงเวลาที่สํารวจนั้นแตกตางกัน การ
สํารวจของสมบัติ ธํารงธัญวงศ เปนการสํารวจในหวง
เวลาปกติ คือยังไมไดมีสื่อมวลชน หรือมีกระแสสังคม
ในการคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญเกิดข้ึน ขณะที่การ
สํารวจของนเรศวรโพล เปนการดําเนินการในชวงเวลา
ที่กําลังมีการอภิปรายการแกไขรัฐธรรมนูญวาระแรก
ในสภา ซ่ึงถูกโจมตีจากสื่อ ฝายคาน วุฒิสมาชิก
บางสวน จากมวลชนหลายฝาย รวมทั้งมีการชุมนุม
ประทวงที่หนารัฐสภาอีกดวย เสียงของความไมเห็น
ดวยนี้เอง สงผลใหการสํารวจของนเรศวรโพล เปนไป
ในทิ ศท า งต ร ง กั น ข า ม กับผลกา รสํ า ร ว จขอ ง
คณะอนุกรรมการชุดสมบัติ ธํารงธัญวงศ นั่นบงชี้วา
ความคิดเห็นของประชาชน ในการสํารวจความคิดเห็น 
มีแนวโนมที่จะคลอยตามกระแสขาว และกระแสสังคม
ในชวงเวลานั้นๆ สูง  

ที่เปนเชนนั้นก็เพราะ เหตุผลประการที่สอง 
คือ ประชาชนไดรับขอมูลในการตัดสินใจไมครบถวน 
หรือแสดงความคิดเห็น โดยไมไดมีการพิจารณาที่
รอบคอบเพียงพอ ดังจะเห็นไดจากการใหเหตุผลบาง
ขอของประชาชนจากนเรศวรโพล อาทิ ผูที่ไมเห็นดวย 
ซ่ึงใหเหตุผลวา จะเกิดการผูกขาดและซ้ือเสียงไดงาย 
อาจไมทราบขอมูลวา ในการแกไขมีการลดจํานวนส.ส.
เขตลง และจะมีการแบงเขตเลือกตั้งใหมใหมีขนาด
ใหญข้ึน เพื่อลดปญหาการซ้ือเสียงของเขตเล็ก ขณะที่

ก็ยังมีความเปนธรรมคือทุกคนมีสิทธิในการเลือก
ผูสมัครเพียงคนเดียวเทากันทุกคน อีกดานหนึ่ง ผูที่
เห็นดวยกับการแกไข ซ่ึงแสดงความเห็นวา เปนการ
ลดความขัดแยง ทั้งที่ในขอเท็จจริงแลว การเลือกตั้ง
แบบเขตเดียวเบอรเดียว จะทําใหเกิดการแขงขันที่
รุนแรงกวา เพราะผูสมัครที่จะไดรับเลือกในแตละเขต 
มีไดเพียงคนเดียวเดียวเทานั้น  

นี่เปนเพียงตัวอยางในประเด็นที่ประชาชนมี
ความคุนเคยอยูแลว คือในเร่ืองระบบการเลือกตั้ง ยัง
แสดงใหเห็นถึงความสับสน และปญหาของการใชโพล
ไดเปนอยางดี ซ่ึงถาหากเราพิจารณาเปรียบเทียบการ
ใหเหตุผลในอีกประเด็นหนึ่ง ซ่ึงเปนเร่ืองไกลตัวจาก
ประชาชน คือ ประเด็นการแกไขรัฐธรรมนูญเร่ืองการ
ทําสัญญากับตางประเทศของรัฐบาลที่ตองผานสภา
แลว ความสับสนในการใหเหตุผล จะมีมากข้ึนกวาใน
กรณีนี้ เพราะประชาชนมีขอมูลในการตัดสินใจนอย
กวา  

นอกจากนั้น ผลการสํารวจจากชุดของสมบัติ 
ธํารงธัญวงศ เก่ียวกับความรูความเขาใจของประชาชน
ในเร่ืองรัฐธรรมนูญยังพบวาประชาชนสวนใหญ มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญป 50 นอย ซ่ึง
เปนขอยืนยันไดดีวา ประชาชนซ่ึงใหความเห็นในโพล 
ยังขาดขอมูลในการตัดสินใจที่ เพียงพอขณะให
ความเห็น  
ตาราง 6  รอยละของประชาชน จําแนกตามความรูความเขาใจเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และภาค 
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ดัวยเหตุที่ โพลจะมีความโนมเอียงไปตาม
กระแสสังคม รวมทั้งเปนการแสดงความคิดเห็นโดย
ไม ไดชั่ งน้ํ าหนักผลดีผลเสียอยางเ พียงพอนี้ เอง 
โพลหรือความเห็นสาธารณะ จึงเปนไดเพียงเคร่ืองมือ
วัดกระแสสังคมในชวงเวลาหนึ่งๆ เทานั้น ซ่ึงไมเพียง
พอที่จะใชเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย โดยเหมารวมเอาวาประชาชนเห็นดวยหรือ
คัดคาน เพราะขอมูลจากภาคประชาชน ที่จะใช
ประกอบในการตัดสินใจเชิงนโยบายไดนั้น ตองเปน
ความเห็นที่มาจากวิจารณญาณที่แทจริง คือเปน
ความเห็นจากการไดรับขอมูลที่เพียงพอในทุกดาน 
ผานการกลั่นกรองอยางมีเหตุมีผล ชั่งน้ําหนักถึงผลได
ผลเสีย กระทั่งตกผลึกเปนขอคิดเห็นของสังคม หรือ
ขอเสนอของสังคมในที่สุด  

การลงประชามติ  แมจะเปนวิถีทางที่ มี
ประโยชน ในฐานะที่เปนชองทางเพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจ หรืออยางนอยก็เปนการสง
เสียงสะทอนที่มีผลตอการตัดสินใจในเชิงนโยบายได
โดยตรง อยางไรก็ตามการลงประชามติก็ไม เกิด
ประโยชนอยางเต็มที่ตามหลักการที่ควรจะเปน เพราะ
การลงประชามติก็มีปญหาในลักษณะเดียวกันกับการ
ทําโพลคือ เปนการตัดสินใจเพื่อเลือกตามทางเลือกที่
ถูกกําหมดมา โดยประชาชนสวนใหญยังขาดขอมูล
และการใชวิจารณญาณที่เพียงพอ รวมทั้งอาจถูกโนม
นาว และกดดันใหเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งได 
ซ่ึงปญหานี้เปนที่ทราบดีของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ทางการเมือง ดังจะเห็นไดจากการทําประชามติคร้ัง
แรกและคร้ัง เดียวที่ผ านมาของไทย คือการทํา
ประชามติเพื่อรับหรือไมรับรางรัฐธรรมนูญป 50 ซ่ึงไม
เพียงแตจะมีการโนมนาว การโฆษณาชวนเชื่อ เชน
การเผยแพรขอมูลที่มีแตดานดีของรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม การสงทหารเขาไปตามชุมชนตางๆ เพ่ือชักจูง 

พยายามใชการเลือกตั้งเพื่อกดดันประชาชน ดวยการ
บอกใหยอมรับไปกอนคอยมาแกไขทีหลัง หรือกระทั่ง
ใช การข ม ขู  เ ชนกล าวว าหากประชาชนไม รับ
รัฐธรรมนูญฉบับป 50 จะนํารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ ก็ได
ที่ผานมา มาใชแทน ทั้งหมดนี้เองทําใหประชามติของ
ประชาชน ที่ควรจะเปนเสียงซ่ึงเกิดจากการตัดสินใจ
ดวยเหตุดวยผล แปรเปลี่ยนไปเปนเพียงเคร่ืองมือ
สรางความชอบธรรมทางการเมืองให กับกลุมผู มี
อํานาจทางการเมืองเทานั้น 

การชุมนุมประทวง เปนขอบงชี้สําคัญ ถึง
ความไรประสิทธิภาพทางการเมือง และการบริหาร
ราชการแผนดินของไทย เพราะการชุมนุมประทวง
ยอมแสดงใหเห็นวา รัฐไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนได กระทั่งประชาชนไมเหลือ
ทางออก และไมเห็นชองทางอ่ืน อันจะนําไปสูการ
แกปญหา ดังนั้นจึงคิดวาทางเดียวที่รัฐจะรับฟง คือ
ตองทําเสียงของตนเองใหดังที่สุดเทาที่จะทําได รวมไป
ถึงการกดดันรัฐใหยินยอมทําตาม อีกนัยหนึ่งการ
ชุมนุมประทวงแสดงใหเห็นถึงความสิ้นหวังของ
ประชาชนที่มีตอระบบการเมือง และระบบราชการ 
การรวมศูนยอํานาจบริหาร การพัฒนาที่ไรดุลยภาพ
ตลอดเวลาที่ผานมา เพราะหากไมมีความจําเปนถึง
ที่สุดแลว คงไมมีใครอยากมานอนกลางถนนรอนๆ
กลางกรุง หรือหนาสภาเปนแน 

 
ประชาชนที่สิ้นหวัง 

 
ภายใตระบบการเมืองที่มีปญหาดังกลาว ได

ผลักดันการเมืองไปอยูในจุดที่ประชาชนคนธรรมดา
เอ้ือมไมถึง ผลที่เกิดข้ึนก็คือ ประชาชนรูสึกวาสิทธิแ์ละ
เสียงของตนไมมีคุณคา ไมสามารถเปลี่ยนแปลงอะไร
ใหดีข้ึนได ไมวาจะพยายามมาเพียงไหนก็ตาม นําไปสู
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ความเบื่อหนายการเมือง กระทั่งสิ้นหวังตอระบบ
การเมืองไปในที่สุด บางคนระบายอารมณดวยการกน
ดานักการเมือง แตการกนดาไมใชทางออก เพราะไม
วาจะเสียน้ําลายเทาไหร ปญหาของระบบการเมือง   
ก็ยั ง เป น เช น เดิ ม ไม เปลี่ ยนแปลง  บางคน รู ว า
เปลี่ยนแปลงอะไรไมไดก็กระโจนเขาไปมีสวนรวมกับ
การคอรัปชั่น การติดสินบน การใชเสนสาย การซ้ือ
สิทธิขายเสียงกระทั่งสนับสนุนอํานาจอันไมชอบธรรม
เสียเอง โดยคิดวาอยางนอยก็ไดผลประโยชนกลับคืน
มาบางสวน หรือบางก็คิดกวาการกลายเปนสวนหนึ่ง
ของเจามือทางการเมือง ยังดีเสียกวาเปนแคผูเลน ที่
จุดจบมีอยูอยางเดียวคือ...เสียจนหมดตัว...ไมวันใดก็
วันหนึ่ง  

บางคนก็หาทางออกของตนดวยการหันเห
เข า ร วมชุมนุม  ห รือใช ความ รุนแรงต อต าน รัฐ 
นักวิชาการบางทานกลาววาวิกฤตการเมืองที่ผานมา
นั้นมีขอดีอยูอยางหนึ่ง คือทําใหคนมีความตื่นตัวที่จะมี
สวนรวมทางการเมืองมากข้ึน นั่นอาจเปนคํากลาวที่
เปนจริงเพียงคร่ึงเดียว เพราะการมีสวนรวมดวยการ
“ตื่นตัว” เพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ การต่ืนตัว
และเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองโดยขาดการ
พิจารณาถึงความเปนเหตุเปนผล และชั่งน้ําหนัก
ขอเท็จจริงอยางถองแทนั้น ยอมนํามาซ่ึงความไร
เสถียรภาพและความปนปวนทางการเมือง ดังที่ ฮันติง
ตัน นักรัฐศาสตรสายพัฒนาการเมืองไดกลาวไว จะ
เห็นไดวากลุมผูชุมนุมทั้งหลากสีและไมมีสีทั้งหลาย มี
แนวโนมที่จะกระทําการตางๆ ไปตามคําชักจูงของ
ผูนําการชุมนุม ซ่ึงบางคร้ังไมไดเปนไปโดยมีเหตุผล
รองรับ หรือมีมุมมองที่หลากเพียงพอแกการพิจาณา 
จนนําไปสูความวุนวาย กระทั่งผูคนที่ไมไดรวมการ
ชุมนุมก็มีแนวโนมจะเอนเอียงไปตามสื่อที่ตนเสพ ไม
วาจะเชื่อตามสื่อฝายผูชุมนุม หรือเชื่อคําโฆษณาของ

รัฐบาลจนออกใบอนุญาตฆาคนใหฝายใดฝายหนึ่งโดย
ไมตั้งใจก็ตามที ลวนเปนการมอบอํานาจนอกกรอบ
ของความชอบธรรมใหตกอยูในเมืองของสิ่งมีชีวิตผู
เสพอํานาจทั้งหลาย อันจะนําไปสูความไรเสถียรภาพ
ของบานเมืองทั้งสิ้น หากจะมีขอดีอยูบางในเหตุวิกฤต
การเมืองที่เกิดข้ึนในคร้ังนี้ ก็คงเปนเพราะมันทําใหเรา
ไดเห็นวา สิ่งมีชีวิตที่ดํารงอยูไดดวยอํานาจทัง้หลายนัน้ 
อํามหิตโหดเห้ียมไดมากเพียงใด 

การมีสวนรวมทางการเมืองในรูปแบบที่จะ
นําไปสูการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยนั้น ลําพังแค
เพียงความตื่นตัวยังไมเพียงพอ หากยังตองตื่นรู รูวา
การวิพากษวิจารณประชดประชัน ขัดแยงกันไมชวย
อะไร รูวาเรามีความรับผิดชอบ ตอครอบครัว ตอ
ชุมชน ตอเมืองของเรา และตอประเทศของเรา      
เราตองตัดสินใจอยางมี วิจารณญาณเพื่อคุณคา
โดยรวมของสังคม รูวาปญหาเกิดจากพวกเราเอง ที่
ปลอยปละละเลยใหทุกอยางมันเปนไป ปลอยให
นักการเมือง ทหาร ชนชั้นนํา ขาราชบริพารทั้งหลาย 
ฉอฉล แกงแยงชวงชิงอํานาจโดยใชเลือด ชีวิต และ
น้ําตาของประชาชนเปนเคร่ืองสังเวย รูวาคนที่จะ
แกปญหาของเราได คือพวกเราเอง และรูวาเราทุกคน
มีศักยภาพ ที่ จะสร าง อํานาจสาธารณะในการ
แกปญหาที่เปนอยูได  

นั่ น คื อคน ไทยจะ เปน เพี ย งประชาชน       
คนธรรมดาไมไดอีกตอไป หากยังตองเปนพลเมือง คือ
ผูเปนกําลังของเมือง เปนคนที่มีศักดิ์ศรีแหงความเปน
มนุษย มีอิสระ มีความรู มีเหตุผล และมีสวนรวมใน
กระบวนการสาธารณะ แนวคิดเร่ืองพลเมืองนี้มีมา
ตั้งแตยุคแรกเร่ิมของระบอบประชาธิปไตย และไมใช
เร่ืองไกลตัว เพราะมันแทรกอยูในประชาธิปไตยแบบ
ชุมชนดั้ ง เดิมแทบทุกวัฒนธรรมในโลกรวมทั้ ง
วัฒนธรรมไทยดวย ความเปนพลเมืองเปนสิ่งที่คนไทย
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คุนเคยอยูแลว เพียงแตเราถูกความเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ถูกอํานาจรัฐที่กดทับเอาไวตลอดเวลาลาอัน
ยาวนานนับรอยป จนอาจจะหลงลืมไป กระนั้นเราก็
ยังสามารถฟนฟูจิตวิญญาณนั้นข้ึนมาใหมได ดังที่
หลายๆ ชุมชนในประเทศไทยเปนอยูในขณะนี้ คือเปน
ชุมชนที่สามารถทวงคืนอํานาจของตน กลับมาจากรัฐ
ไดสําเร็จ และมีอํานาจในการกําหนดวิถีชีวิตของ
ตนเองอยางแทจริง วิธีการนั้นเรียกวา “กระบวนการ
วิจารณญาณสาธารณะ” ซ่ึงคงตองยกไปกลาวใน
บทความถัดไป 
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เงื่อนประวัติศาสตรศึกษาอ้ัวเชียงแสนคลีโอพัตรา 
ราชินิกุลอียิปต-เชียงแสน มิติคิดใหมในประวัติศาสตรไทย 

ศักดิ์ ส.รัตนชัย* 
   Sakdi (S) Rattanachai 

บทคัดยอ 
 

บทความนี้เปนมิติคิดของ ศักดิ์ ส. รัตนชัย ไดนําเสนอเงื่อนประวัติศาสตรราชนิกูลอียิป คลิโอพัตรา กับ 
อ้ัวเชียงแสน ในประวัติศาสตรไทยยุคโยนกเชียงแสน โดยอางถึงพงศาวดาร ภาค 61 พระยารวงเปนชูกับนางอ้ัว
เชียงแสน ซ่ึงเปนเมียของพระยางําเมือง เทียบกับคลิโอพัตรา ยุคอียิปเปนเมืองข้ึนโรมัน ที่ขุนพลมารค แอนโทนี่ 
เปนชูกับคลิโอพัตรา  
 
คําสําคัญ : อ้ัวเชียงแสน, คลีโอพัตรา  
 

Abstract 
 

 This is an opinion of Sakdi (S) Rattanachai who presents historical clues of Cleopatra 
and Auo Chiangsaen, Yonok of Thai. Refer to annals 61, Praya Ruang commits adultery with 
Auo Chiangsaen who is a wife of Praya Ngammuang comparing to Cleopatra and Mark Anthony 
in a period of Egypt belongs to Roman. 
 
Keywords: Auo Chiangsaen, Cleopatra  

 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
                                                           
* ครูภูมิปญญาไทย 2549 จตุตถดิเรกคุณาภรณ 2548 เบญจมดิเรกคุณาภรณ 2540  
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คลีโอภัตรา ซีซาแอนโทนี่ในบทหนัง บทจริงพะเยาของใคร ? ระหวางเชียงราย-เชียงแสน-พระรวง? 
 

เนื่องในการประชุมลองเรือเหนือเข่ือนก่ิวลม
ของคณะนายกสมาคม สมาพันธทองเที่ยว 16 
จังหวัด ภาคเหนือ ในรอบ 12 วันกอนหนาเดือน
เดียวกัน  ผู เ ขียนได  มี  โอกาส นํ า เ ร่ืองพรอม
ภาพประกอบมาฉายในวาระบรรยายสรุปของจังหวัด
ลําปาง แด คณาจารยและนักศึกษา วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร (วปรอ.)รุน52 และ ปรอ.รุน 22 ฟง
บรรยายสรุป ณ วันที่ 25 มีนาคม 2553 ณ หอง

ประชุม กฟผ. แมเมาะลําปางมีเร่ือง เงื่อน
ประวัติศาสตร ศึกษา อ้ัวเชียงแสนคลี โอพัตรา 
ราชินิ กุล อี ยิปต -
เ ชี ย ง แ ส น  เ ป น
ปฐมเหตุ 

 
 
มิติคิดใหมในประวัติศาสตรไทย 
 

จากผลศึกษาอารยธรรมประวัติศาสตรยุคโยนก
เชียงแสน งานสํารวจของสแคนดิเนเวียน แหงเด็น
มารค โดยแผนที่ มิ ติทางอากาศ และการศึกษา 
ภาคพื้นดินของนักโบรารณคดีประวัติศาสตรไทยเปน
ขอมูลสั่งสม รองน้ําแมวังในเขตจังหวัดลําปางตอน
เหนือเข่ือนก่ิวลมข้ึนไป คืออาณาจักรโยนกเชียงแสน
โบราณ โดยภูมิพงศาวดารยุคกษัตริยไทยโยนกเชียง
แสน แบงเปน 2 ราชวงศ คือราชวงศสิริชัยเชียงแสน
วงศ เ ชี ย ง ร า ย  อพยพลง ไ ปตั้ ง จั ก ร ว งศ ไ ท ยที่
กําแพงเพชร คร้ันตอมาอาณาเขตพื้นที่ตั้งจักรวงศ
โยนกนาคพันธเชียงแสนฝายเหนือเกิดถลมจมน้ํา สิ้น
ราชวงศาเหลือแตวงศเสนามาตยเกาตั้งเวียงปรึกษา สู 

ยุคขุนนางอามาตยาธิปไตยไทย
ฝายเหนือ แทนจักรวงศสิงหนวติกุมาร
ก ษั ต ริ ย ที่ จ ม น้ํ า  ต า ม ค ว า ม ใ น
พงศาวดารภาคที่ 61 (ศรีศักดิ์ วัลลิโภด
ม. : 2532) 

ศิ ล า จ า รึ ก มี ห ลั ก ฐ า น ใ ห ม 
โดยเฉพาะ พ.ศ.1710 และพระนามกษัตริยศรีธรรมา
โศกราช ซ่ึงเปนนามที่ไมปรากฏในนามกษัตริยขอม ณ 
เมืองพระนคร พระมหากษัตริยองคนี้ นาจะทรงครอง
อยู  ณ เมืองลพบุ รี หรือไม ก็หริภุญชัยหรือลําพูน 
ชี้ใหเห็นวาดง (แมนางเมือง) เปนอิสระทางการเมือง
ของขอม...  

การเมืองของรัฐทั้งสี่ กลาวคือ รัฐสุพรรณภูมิ
สามารถผนวกนครศรีธรรมราชเขาไวได คือตอมาก็ได
รวมกันกับรัฐละโว อันเนื่องมาจากอภิเษกสมรส
ระหวางสมเด็จพระรามาธิบดี (พระเจาอูทอง) ของรัฐ
ละโวกับราชธิดาของผูปกครองกษัตริยสุวรรณภูมิ  

“ขุนเจื่อง ความสํานึกรวมทางวัฒนธรรมของ
คนลุมโขงตอนบน ของทานศรี ศักร วัลลิ โภดม 
เปรียบเทียบพระนางจามเทวีปฐมกษัตริยหริภุญไชย
กับขุนเจื่อง “ภาพการเปนผูนําของขุนเจื่อง จึงมิใช
ผูนําในการสรางบานแปงเมืองเชนพระเจาสิงหนวติ
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กุมาร หากเปนผูนําในการรวบรวมบานเมืองใหเปน
ปกแผน...โดยมีศูนยกลางอํานาจอยูที่ตัวผูนําเอง ซ่ึงใน
ลักษณะเชนนี้ บุคคลที่เปนผูนําจะตองมีความเปน
กลางในเร่ืองของเชื้อชาติและเผาพันธุ ..การรับรูเร่ือง
ของขุนเจื่องนั้น กลาวไดวาอยูในสํานึกรวมของชนชาติ
หลายเผาในลุมน้ําโขงตอนบนทีเดียว” 

เอกสารจีนใหชื่อจักรวงศฝายเหนือวา “ปาไปสี
ฟู” หมายถึงสะไภ 800 ก็คือการสืบขัตติยวงศาทาง
ราชินิกูล ในราชวงศลาวจกหรือลวจักรราชมีกษัตริย
เปนใหญโดยพระราชอํานาจจัดตั้งหนองแส ดวยเร่ือง
ยุทธหัตถีชิงพระราชธิดาโอคา แปง และราชธิดาจันผง 
ของกษัต ริย ขุนชิน  รัชกาลนี้ คือตัวอยาง ศึกษา
พงศาวดารสืบโอรสาธิวงศที่จีนจะยอมรับ ใหเปนหัว
สวยข้ึนพระราชอํานาจตรงตอวองหลวง  คือเงื่อนไขที่
ประดาลูกสวยเมืองในเขตอิทธิพลของจีนจะตองมาชิง
สองนางในยุทธหัตถีหนาพระที่นั่ง กษัตริยขุนชิน  

นี่ คื อ เ งื่ อ น ไ ข ที่ ก ษั ต ริ ย ป ร ะ เ ท ศ ท ร ง
แสนยานุภาพแหงแหลมอินโดจีนชาติหนึ่งคือญวนหรือ
อันหนําที่พงศาวดารภาค 61 เรียก วาแกว จําตองยก
ขบวนพยุหยาตรามาเพื่อกระทําสงครามยุทธหัตถีชิง
ตําแหนงเขยกษัตริยเงินยาง ดวยตนเอง เปนยุทธหัตถี
ชิงตําแหนงกษัตริยหัวเมืองบรรณาการของฮองเต 

แตแลวผูชนะชิงตําแหนงสองธิดาคือพระนาง
อามแพง และพระนางจันผง  ไดทั้งคูคือ “ขุนเจื่อง” 
แหงพะเยา 

ขณะที่มีผู เขาใจวา ขุนเจื่องเกงกาจในฐานะ
ขุนพลชาญสนามรบสนามรัก แบบนิยาย ผูชนะสิบทิศ 
แตหลักฐานขุนเจื่องในพงศาวดารภาค 61 กษัตริย 10 
ทิศลุมโขงอินโดจีน ก็มาประจันหนา และปราชัยแถม
ตองยกธิดากษัตริยตางๆ ใหขุนเจื่อง ประเด็นศึกษา
ระบบกลุมประเทศบริวารของอาณาจักรวองหลวงใน
ฐานะบุคคลที่ 1 ดูจะพรองตอความสนใจ แมเร่ือง

หนองแสมีสองแหง คือความรูใหมยังกระจายกันไม
ทั่วถึง 

หลังการสัมมนานานาชาติ เร่ืองไทยศึกษาที่
นครคุนหมิง พ.ศ.2533 เอกสารชิ้นแรกที่เผยแพรในวง
แคบๆ คือ 

หนองแสมีสองแหง แมน้ําลานชางไมมี ขอมูล
ใหมจากการสัมมนาไทยศึกษา คุนหมิง 11-13 พ.ค.
2533 กรุงเทพฯ (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต) 19 มิย.
2540 โดยมี ศาสตราจารยเจีย แยนจอง ศูนยจีน
ศึกษาสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
Mr.Guo Huszhong และProf.Cal Juaqi แหง
สถาบันชนกลุมนอยยูนนาน หัวเร่ือง การศึกษาและ
วัฒนธรรมชนกลุมนอยมณฑปยูนนาน บันทึกพิมพ
รูปเลมโดยศักดิ์ ส.รัตนชัย ผอ.สถาบันศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยโยนก และคะทํางานเอกสารนิทรรศการ 

 ยุคฮองเตทรงพระราชอํานาจจัดตั้งตําแหนง
กษัตริยหัวสวยเมือง แทนกษัตริยขุนชิน ประดาลูก
สวยเมืองตั้งแต เวียตนาม ลาว พมา นาน แพร เชียง
รุง ยอมมีสิทธิสืบตําแหนงหัวสวยเมืองดวยประเพณี
ยุทธหัตถี พงศาวดารภาค 61 ใหความชัดเจนถึงตอน
ขุนเจื่องชนะตําแหนงชิงสองธิดาขุนชิน เมืองที่แพก็
ตางยกลูกสาวมาถวาย เพื่อสืบบําเหน็จตําแหนงความ
เปนลูกเมืองรัชทายาท  ภาษาประวัติศาสตรจีนเรียก
ตําแหนงปาไปสีฟู หรือสะไภ 800 คือยุคพระราช
อํานาจจัดตั้งฮองเตเพื่อใหหัวเมืองสวยปฏิบัติตอลูก
สวยเมืองทั้งหลายสอบพงศาวดารทางอาณาจักรนาน
เจาถึงยุทธศาสตรปกครองราชวงศตางๆ ตออํานาจคุม
หัวสวยเมืองอันหนัม หรือแกวหลวง มีอุปสรรคถูก
ปลนทําลาย ปลอมราชสาสน ฯ คือความสูญเสีย
มากกวาการยกทัพไปตีเมืองแกวอันหนัมแตแรกๆ จึง
หันมาใหความสําคัญลูกสวยเมืองที่มีระบบขนสงใกล
กวาปลอดภัยกวา 
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โ ค ร ง ส ร า ง พ ง ศ า ว ด า ร น า น เ จ า  ที่ นั ก
ประวัติศาสตรไทยยุคหลังขาดการใหความสําคัญตอ
ราชวงศสิงหนวติ เปนรัชทายาทอันชอบธรรมนอก
อํานาจ 6 เจาในยูนนานที่ มีความบอกชัดเจนใน
พงศาวดารนานเจาแตแรก โอรสที่สองแหงกษัตริย
หนองแสลงไปตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสนลุมโขง
เจาพระยาเชียงราย และกําแพงเพชร  

ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ใน
พระนิพนธ ประวัติชนชาติไทยในทัศนคติชาว
ตางประเทศ สมัยมองโคลแผ อํานาจในยูนนาน
หลังจากยึดเมืองตาลี คือเมืองหลวงของแควนยูนนาน

ไดเม่ือวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.1779 และปราบปราม
แควนยูนนานราบคาบ พ.ศ.1800 (ค.ศ.1257) ก็คงจะ
เห็นวาการต้ังแควนเล็กๆ นอยๆ ไทยข้ึนแทนอารย
ธรรมอินเดียมากอน คงงายกวาการที่จะควบคุมของ
ประเทศจีน สถานการณเชนนี้ จึงทําใหหัวหนาชนชาติ
ไทยเขายึดอํานาจได  

ยิ่งกวานั้นคือความปนปวนของประชาชนใน
แหลมอินโดจีนในขณะนั้น ในประเทศพมา การที่
กองทัพมองโคลเขายึดพุกามไวไดใน พ.ศ.1830 (คศ.
1287) ก็ทําใหอํานาจพมาเสื่อมสูญลงไปชั่วคราว และ
ทําใหพมาตองแบงแยกออกไปหลายแควน 

 

 
                

โครงสรางประวัติศาสตร ใตอํานาจมองโคล 
พ.ศ.1800 คือจุดเร่ิมตนรัฐไทย กษัตริยไทยสุโขทัยเผา 

ภาษานับเลขยี่สิบวาซาว มีคํารํ่าเปงที่หมายถึง 
รําพึงใช มีคําวาแพที่หมายถึงไชยชนะ ขณะที่วงศเสนา
มาตย 

เชียงแสน ทําไดแคผลแหงการสถาปนาตระกูล
ลาวจกครองพงศาวดาร    ก็เหมือนมองโคลสราง
ปกก่ิงสุดทายดวยวัฒนธรรมที่กลายเปนจีน ก็เชน 
เดียวกันกับราชวงศโยนกเชียงแสนมีราชวงศลาวจกมา
มีอํานาจชั่วคราว พ.ศ.1830 กองทัพมองโคลยึดพุกาม
พมา จึงไมแปลกอะไรที่กษัตริยเมงรายจะมีโอกาส
กวาดตอนทรัพยสินไพรบริวารตระกูลชาง และพระ

นางปายโค สูรมฉัตรเชียงใหม พระยาเม็งรายแหง
ตระกูลลาวจก ก็อิงราชินีกุลเชียงรุง ขณะที่พญางํา
เมืองอิงราชิกุลเชียงแสนพะเยา 

หลักฐานขุนเจ่ืองราชวงศลาวจก ยกกองทัพไป
ตีเมืองแกวหรืออันหนัม คือเวียตนาม แมดวยเร่ืองได
ครองเมืองแพร และเมืองนาน ก็เพียงขณะ ขุนเจ่ือง
จะตองยกพลไปเยี่ยมเมืองบริวารลูกสวย หลังชัยชนะ
ตําแหนงเขยกษัตริยเมืองหลวงเงินยาง ไปตรวจเยี่ยม
เมืองลูกสวย เชน แพร เชน นานก็ถวายราชธิดา
เปนไปตามกติกา ไมมีความจําเปนหรือปฏิกิริยากอ
ขบถรบทัพจับศึกที่ขุนเจ่ืองจักตองไปปราบ โดยผัง
วิเคราะหระบบบริหารจัดการแบบกินเมืองดังนี้ 
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1. ผังวิเคราะหตํานานระบบเศรษฐกิจนานเจาแบบกินเมือง 
 
 
                                                              
ประเทศบริวารหางสวยเมือง ประเทศบริวารหัวสวยเมือง   ประเทศบริวารหางสวยเมือง 

 
1. สิงหนวติกุมาร โอรสที่ 2 บัลลังกหนองแสหลวง ผูตกทอดตาํแหนงเสนามาตยเวียงปรึกษา เหตุเวียง

กษัตริยถลมจมหาย 
 2. เสนามาตยเวียงปรึกษา ตั้งเวียงได 93 ป รวมอํานาจไทยแบบไรกษัตริยไมติดจึงรวมสถาปนาวงศลาวจก

เปนกษัตริย 
 3. หัวเมืองบริวารข้ึนอํานาจจัดตั้งจากกษัตริยหนองแสหลวงเปนตําแหนงประเทศบริวารตองสงสวยราช

บรรณาการเมือง 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  บัลลังกหนองแสหลวง  

เอกสาร *11 Sakdi (S) Rattanachai Some Observation about Yonok Yunnan Proceeding  
the 4th International  Conference on Thai Studies.Volume III.Khunming 11-13 May.1990 
ไดเสนอทฤษฎีแบงราชวงศอาณาจักรนานเจา  ตามความในพระราชพงศาวดารภาค ๖๑ กษัตริยมีโอรสธิดา 60 พระองคเสกสมรสกันเอง ตองมีมเหสีมาก
พระองค  โอรสที่ 2 คือสิงหนวติกุมาร มีพระราชชนนีเปนวงศาไทยเมือง แสดงเชื้อชาติขางมารดา ปฐมขัติยวงศาไทยเมืองสืบสายราชินีกุลอาณาจักร สู
สายแหรกราชวงศาไทยเมือง สิงหนวติต้ังเมืองโยนกนาคพันธุ.เชียงแสนชางแสง *** 
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ขอหาพระรวงเปนชูพระนางอ้ัวเชียงแสน 
ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมของคณะกรรมการ 

จัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร สํานักพิมพ
ทําเนียบรัฐบาล พ.ศ.2514 

ศักดิ์  ส.รัตนชัย บัญชรศิลปะฯ ไทยลานนา 
ฉบับวันที่ 15 วันที่ 20 และวันที่ 25 มิถุนายน 2514 

1.1 พระยามังรายยกทัพเพื่อชิงพะเยา พ.ศ.
1829      

“เจาพระยามังรายคะนิงใจวา ... ในระหวางอัน
นี้ เราควรไปปลนเอาเมืองพูยาวชา วาอ้ัน 

แล ว ก็ยกพลโยธาไป ถึงที่ หนึ่ ง  แดนเ มือง
เชียงรายกับแดนพูยาวตอกัน ที่นั้นชื่อวาบานดาย 

พระยางําเมืองก็ยกริพลออกมา...ตางยกริพล
เขาจูกัน...ปอยบรบกัน...พระยางําเมือง...จึงฝากแควน
แกพระยามังรายโพนปากนาหนึ่ง มีคน 500 หลังคา
เรือนแกพระยามังราย 

1.2 ประวัติพระยารวงกับการเก่ียวพันนางเทวี
อ้ัวเชียงแสน 

อปปรภาเค แตนั้นมายังมีพระยาตนหนึ่ง ชื่อ
พระยารวงเปนเจาเมืองสุโขทัย....เปนลูกนางผีเสื้อชื่อ
กังลี นางหันนายพรานปามีรูปอันงาม จึงกุมเอาเปนผัว 
จึงไดลูกชายผูหนึ่งไดมาเปนพระยารวงกับ 

พระยางําเมืองก็เปนมิตรรักกัน ไปมาหาสูกัน 
ไวเนื้อเชื่อใจกัน พระยารวงเทียรยอมไปดําหัวยังแมน้ํา
ของ  

เอาชางมาเปนหมูเปนฝูง ผานเมืองภูยาวไป 
หนทางอันพระยารวงเอาริพลและหมูชางมาทั้งหลาย
มานั้น  

เลยลึกเปนแมน้ําไป เม่ือภายลุนคนทั้งหลาย
เรียกวา แมรองชางตอบัดนี้  

เม่ือนั้นยังมีนางเทวีพระยางําเมืองผูหนึ่ง ชื่อ
นาง อ้ัวเชียงแสน  มีรูปโฉมงามนัก 

นางผั้นมีใจเคียดแกพระยางําเมือง ดวยเหตุ
ดังนี้ ยังมีอยูวันหนึ่ง นางอ้ัวเชียงแสน กระทําสูขวัญ
พระยางําเมือง พระยาทักวา นางพระยามาสูขวัญกู
ปางนี้ แกงออมลําดี เทาวาถวยปากกวางน้ําแกงนักไป
นอยหนึ่งวาอ้ัน 

นางพระยาเขาใจวาพระยางําเมืองวามายาแก
ตน เลยเคียดบมักมาหา พระยาตีเมืองเชียงสุม นางจึง
มีความยินดีใครมักพระยารวง อันเทียวมาดําหัวและ
จอดยั้งอยูนอกเวียง  พระรวงรูวานางอ้ัวเชียงแสนมีใจ
มักตน ก็หยองไปนอนกับนางอ้ัวเชียงแสนหลายทีนัก
ภายลุนพระยางําเมืองรูวา พระรวงมาสูเมียตน จึงพอง
เอาพระยา 

รวงดวยดี  จึงอุบายห้ือพระยารวงมากินแกลม 
พระยารวงรูคิงบมา จําคําตอบวา พระยางําเมืองเปน
ผูนอยกวา 

กู ปอยจักหากูไปฉันนี้บไปละ วาอ้ัน ...” 
ความสําคัญตอนหนึ่งปรารภพระยามังราย 

“อันหนึ่งพระยาศรีธรรมราชนครหลวง กับพระยาศรอ
ยุธิยาอันเปนญาติพระยารวง” เ ร่ืองกรณี 3 เสา
กษัตริย 3 แควเจาพระยา ยุค 3 กษัตริย และ 3 เมือง
หลวง เทียบเหตุการณพุทธศตวรรษที่ 18 รัฐใหมๆเร่ิม
เกิดข้ึน อันเนื่องมาจากการเสื้อมของรัฐพุกาม กัมพูชา  
รัฐแรกๆ กลุมพูดภาษาไทย คือรัฐโยนก และรัฐสุโขทัย 
โดยเฉพาะรัฐโยนกนั้น สมัยตอมาไดรวมกับรวมกับหริ
ภุญชัยเปนรัฐลานนาไทย (ศรีศักร) ภูมิหลัง 3 กษัตริย 
ยุคพระนางอ้ัวเชียงแสน 
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3. ผังวิเคราะหภาพนําเร่ืองสูผังภูมิราชินีกูลเปรียบเทียบ 
         โรมัน              กรีก     อียิปต 
                              
   
 
 
 
 
ยุคอียิปตเปนนครอิสระคูบัลลังกซีซารอาณาจักรโรมัน  โดยพระราชพิธีสมรส
กษัตริยโรมัน กับ ราชินิกุลอียิปต 

 
ภาพ 1-2 ปริศนาบริเวณเหนือแกงก่ิวลมภาย

บน ใหเปนที่เขาใจแตเบื้องตนวา ลําปางมีก่ิวสําคัญ
ระหวางมนุษยและธรรมชาติ กอนเขาสูตัวเมืองโดย
ถนนสายเดนชัย-ลําปาง คือตองผานก่ิวพระเจาเขาสู
ตัวเมือง อีกก่ิวหนึ่งคือระหวางชะโงกเขาชองลมแมน้ํา
วังที่แบงอาณาจักรโยนกเชียงแสนสูยุคพะเยาโบราณ 
ทั้งหมดนี้เรายังขาดขอมูลยุทธศาสตรจัดตั้งอํานาจรัฐ
กลุมเมืองกษัตริยหญิง แหงหนองแส เพียงพอ เชน มัง
ราย (เมงราย) 

งําเมืองแหงวงศลาวจกลวน คือสายเขยราชินุ
กุลโยนกนาคพันธุเชียงแสนเชนราชินิกุลสายจามเทวี
วงศ (ปาไปสีฟู-หนี่หวังกวอ) 

แตเม่ือสถาปนาเมงรายลาวจก เขยเชียงรุง นั่ง
เชียงราย งําเมืองลาวจก เขยพะเยาแหงราชินีกุลอ้ัว
เชียงแสน เมงรายเร่ิมไมซื่อหวังฮุบบัลลังกสหายยกทัพ

ไปพะเยา งําเมือง ยอมยกพื้นที่สวนหนึ่งของแผนดิน
พรอมชีวิตลูกพะเยาเปนสวยเมืองเชียงราย 500 ครัว 
ยุคนี้พะเยาก็คือหัวเมืองสวยเชียงราย หากเพียงงํา
เมืองตอกรเมงรายจนเหลือแตชื่อ เมงรายเขาครอง
พะเยาแลว  อ้ัวเชียงแสนจะหายไปไหน ? 

แตยุทธศึกษาการเมืองตอนนี้ “กษัตริยาอ้ัว
เชียงแสนพะเยาก็รวมสุวรรณบัลลังกลับกับพระรวง
แลว?!” 

พระรวงคือใคร? พระรวงคือมหาจักรพรรดิที่
แผนที่ประวัติศาสตรไทยยุคสโุขทัยรามคําแหง แผคลุม
มะลายูและบางสวนของพุกาม จะถือเปนชูเยื่องสามัญ
ชนไดอยางไร  คลีโอพัตรา ยุคอียิปตเปนเมืองข้ึนโรมัน
ไดเปนตําแหนงเมืองหลวงคูบังลังกกษัตริยโรมันจูเลียส
ซีซา คลีโอพัตราจากราชินิกุลสูตําแหนงกษัตริยาเพื่อ
อียิปต แมคร้ังสุดทายมารคแอนโทนีซ่ึงก็เปนขุนพล

กรีกสืบราชวงศปโตเลมีที่อียิปตสิ้นโอรสาธิวงศสืบราชินิกุลสูคลี
โอภัตรา ขัติยวงศาราชินิกุลของคลีโอพัตราตองยอมเสกสมรส
สวามีชั้น“อนุชา” ระบบปกครองประเทศโดยพระสวามีอียิปต
ตองตกเปนเมืองขึ้นโรมัน 
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เอกผูสําเร็จราชการโรมันตองมายอมตายคูคลีโอภัตรา
เพื่อเทิดความเปนกษัตริยาสุดทายราชวงศปโตเรมี  
นครอเล็คซานเดรีย แหงอียิปต จะถือวากษัตริยจูเลียส   

ซีซา โรมัน และขุนพลมารค แอนโทนี่เปนชูคลีโอพัตรา
เยี่ยงสามัญชนไดกระนั้นหรือ? 

 

 
 
มุมผัง คลีโอพัตรา-อ้ัวเชียงแสน สังคราะห 2  ขณะที่ทาวเธอคลีโอพัตรา ทรงพระชันษาเพียง 21 ป พระนาง 
ตองเสกสมรสกับอนุชขา ตําแหนงสวามีถึง 2 พระองคทรงมีโอรสรวมสายเลือดอียิปตมาแลว  แตตองตกใต
ตําแหนงเมืองข้ึนโรมัน  
มุมผังสังเคราะห เปรียบเทียบ  ยุคสวามีพระนางอ้ัวเชียงแสน ตองปลอยใหพะเยาเปนเมืองสวยเชียงรายของ
กษัตริยเมงราย แตขณะเดียวที่พระรวงคือจักรพรรดิสุโขทัยที่มีดินแดนคลุมบางสวนมลายูและพมามอญ โดย
ความในตํานานกลาวถึง พระรวงรูวานางอ้ัวเชียงแสนมีใจมักตน  ก็หยองไปนอนกับนางอ้ัวเชียงแสนหลายทีนัก  
คือ พฤติกรรมระหวางนางพระยากับพระราชอาคันตุกะ ซีซาร พบพระนางคลีโอพัตรา เพียงหากพระยางําเมือง
หาญยุทธหัตถีกับพระยาเมงราย พระรวงก็คือพระสวามีแหงพระนางอ้ัวเชียงแสน แหงบัลลังกราชวงศา ไทย
ดวยกัน ประโยคสําคัญ ของตํานานพื้นเชียงใหม พระยารวงเปนเจาเมืองสุโขทัย....เปนลูกนางผีเสื้อชื่อกังลี นาง
หันนายพรานปามีรูปอันงาม จึงกุมเอาเปนผัว จึงไดลูกชายผูหนึ่งไดมาเปนพระยารวง แสดงวา ทั้งพระยาเมงราย
และพระยางําเมือง ตางเผาพงศพันธุกับ  พระรวงซ่ึงเปนคนไทย สืบบรรพบุรุษราชวงศสิงหนวติกุมารโยนกเชียง
แสน  (ดูสายแหรกวงศา ภายไทยภายลัวะประกอบการสังเคราะห  ***ยุคสมัย คลีโอพัตราราว  พศว.ที่ 5 อ้ัว
เชียงแสน ราว พศว.ที่ 20 
 

 
กษัตริยโรมันจูเลียตซีซา วัย 54 กับพระนางคลีโอพัตรา 

ขณะทหารไพรซอนพระนางในมวนพรมลาดทองพลับพลาพระ
ราชอาคันตุกะโรมัน  ขณะยึดครองอียิปต ดวยลีลานางระบํา
สมัยทาวเธอเจริญวัย เพียง 21 ป โดยฉากน้ีน่ีเอง ท่ีทําให
อียิปตพนสภาพเมืองขึ้น ในตําแหนงราชินีโรมัน กษัตรียา
สุดทายแหงราชวงปโตเลมีอียิปต จวบมีพระราชโอรสสรอย
พระนามซีซาร สายโรมัน-อียิปต. 
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คลายเครียดทายบท   ☺ตํานานไฝคลโีอภัตรา - อ้ัวเชียงเชียงแสน 

 
รูป 4-5 ผิแมนวา กษัตริยาแหงพะเยาจะสอง

กระจกเปรียบเทียบกษัตริยาอียิปต หนังคลีโอพัตรา
โดยอะลีซาเบทเทยเลอรก็ฝงเสนหงามที่เม็ดไฝ ขณะที่
อุปรากรณเร่ือง 4 กษัตริยาปตานี ยุคนครปตตานี
กําลังดังดวยความงามแบบหนึ่ง  งามแบบอ้ัวเชียงแสน 
คลีโอภัตรา ก็นาจะแฝงเสนหอยูที่เม็ดไฝ ?!  
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จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาในเพลงของสลา คุณวุฒิ 
BUDDHIST ETHICS IN SALA KHUNNAWUT’S SONGS 

พระมหาเจียง ชวยสุมาน1, ดร. พรธาดา สุวัธนวนิช2, พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ3 

 
บทคัดยอ 

 
ปริญญานิพนธฉบับนี้มีจุดมุงหมายที่จะวิเคราะหจริยธรรมและกลวิธีการนําเสนอจริยธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนาในเพลงของสลา คุณวุฒิ จากการศึกษา พบวา มีจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 4 ระดับ 
ไดแก จริยธรรมข้ันพื้นฐาน เปนหลักปฏิบัติเบื้องตนของพุทธศาสนิกชน เรียกวาไตรสิกขา มี 3 ประการ คือ ทาน  
ศีล ภาวนา จริยธรรมสวนบุคคล เปนหลักปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อความสุขของตนและผูอ่ืน มี 17 ประการ 
คือ ความไมประมาท ศรัทธา สัจจะ จาคะ สติสัมปชัญญะ หิริโอตตัปปะ ขันติโสรัจจะ กตัญูกตเวที ปพพัชชา 
อิทธิบาท 4  พรหมวิหาร 4 ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน คารวะ 6 อบายมุข 6 ทิศ 6 โลกธรรม 8 มงคล 38 จริยธรรม
สวนรวม เปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกันในสังคม มี 2 ประการ  คือ ความสามัคคี และความยุติธรรม จริยธรรม
วิชาชีพ  เปนหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ มี 2 ประการ คือ จริยธรรมวิชาชีพครู และจริยธรรมวิชาชีพ
พยาบาล ปรมัตถธรรม เปนหลักธรรมข้ันสูง คือ สภาวธรรม พบ 2 ประการ คือ ไตรลักษณ และอริยสัจ 4        
โดยจริยธรรมที่ปรากฏมากที่สุดคือ สัจจะ จริยธรรมที่สลา คุณวุฒิ ไดเนนไวในเพลงคือ ศีล ความกตัญูกตเวที 
ความอดทน ความขยัน ความสันโดษ  อันเปนหลักปฏิบัติที่เก่ียวกับการพัฒนาตนเองสูความสําเร็จ และดํารงไวซ่ึง
จิตสํานึกแหงสถาบันครอบครัว 
  สลา คุณวุฒิ ไดใชกลวิธีอันหลากหลายเพื่อนําเสนอจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยใชทั้งกลวิธี
การนําเสนอจริยธรรมโดยตรงและกลวิธีการนําเสนอจริยธรรมโดยออม ดวยกลวิธีทางวรรณศิลปที่หลากหลาย  
ทําใหเพลงของสลา คุณวุฒิ มีความไพเราะและมีเนื้อหาสงเสริมจริยธรรมอันดีงามของสังคม 
 
คําสําคัญ: จริยธรรม, เพลงลูกทุง, สลา คุณวุฒิ, กลวิธีการนําเสนอ. 
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Abstract 
 

This thesis is aiming at the analysis of ethicity and strategy of presentation of ethic 
according to the Buddhist principle as appeared in the songs of Sala Khunnawut, it is found 
that there are 4 stages of ethicity according to the Buddhist principle, they are basic ethicity as 
the primary practice principle of all Buddhists known as threefold training: Charity, precepts, 
and meditation. Personal ethicity is the practice for self development for the happiness of 
oneself and other consisting of 17 of them, they are: Carefulness, faith, truthfulness, charity, 
mindfulness and awareness, moral shame and moral fear, patience and refinement, 
gratefulness, ordination, the Four Paths of Accomplishment, the four sentiments, present 
benefit, six appreciative actions, six directions, the eight worldly conditions, and thirty eight 
blessings. The ethicity for common good is the practice principle for living together in the 
society consisting of unity and justice. The occupational ethicity is the practice principle for 
conducting occupation consisting of teacher occupational ethicity and Nursing occupational 
ethicity. The ultimate Reality is the highest dhamma principle, that is the principle of nature 
consisting of the Three Signs of Being and the Four Noble Truths. The most appeared ethicity is 
truthfulness. The ethicity emphasized in Sala Khunnawut’s songs are patience, diligence and 
contentment which are the practice principle relating to the self-development towards the 
success and the maintenance of consciousness of family institute.  

Sala Khunnawut applied diversified strategies in presenting the ethicity according to the 
Buddhist principle by using the direct and indirect presentation of ethicity. With multiple 
strategies, Sala Khunnawut’s songs are admired for their sweet-sounding and contents that 
promote the good morality for the society. 
 
Keyword: Ethicity, Folk Song, Sala Khunnawut. 
 
คํานํา 
         

สังคมไทยไดยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
มาชานานตั้งแตสมัยกอนกรุงสุโขทัยเปนราชธานี  
ดังปรากฏขอความในหลักศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง
มหาราช (2514, หนา 4) วา “คนในเมืองสุโขทัยนี้มัก
ทาน มักทรงศีล มักโอยทาน พอขุนรามคําแหง เจา
เมืองสุโขทัยนี้ ทังชาวแมชาวเจา ทวยปวทวยทุกนาง 
ลูกเจาลูกขุนทังสิ้นทังหลาย ทังผูชายผูหญิง ฝูงทวย   

มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศีลเม่ือพรรษาทุกคน 
หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นความศรัทธาอันม่ันคงใน
พระพุทธศาสนาของบรรพบุรุษไทย ซ่ึงนิยมบําเพ็ญ
ทาน ศีล ภาวนาอยูเปนนิตย ดวยเหตุที่ประชาชนตั้งม่ัน
ในศีลธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ดังกลาว จึงทําใหชาวสุโขทัยลวนมีอัชฌาสัยจิตใจงาม  
มีชีวิตที่รมเย็นเปนสุข สามารถสรางสรรคคุณประโยชน
นานัปการ กลายเปนมรดกตกทอดปรากฏเปนประจักษ
พยานตราบจนปจจุบัน เชน ความงดงามทางดานพุทธ
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ศิลป เปนตน นับไดวาลักษณะสังคมสมัยสุโขทัยเปน
ตนแบบ เปนสังคมในอุดมคติของชาวไทยตลอดมา   
แมในยุคปจจุบันพระพุทธศาสนาก็ยังคงเปนสถาบัน
หลักทางสั งคม ประชาชนส วนใหญ ไดน อมนํ า
หลั ก ธ ร ร มท า ง พุ ท ธศ า สน าม าป ระ พฤ ติ ต า ม
กําลังสติปญญาของตน พระพุทธศาสนาจึงมีอิทธิพล
ตอการดําเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งทางตรงและ
ทางออม ถือเปนรากฐานทางสังคม วัฒนธรรม จารีต
และประเพณีอันดีงามของไทย   

วรรณกรรมเพลงเปนศิลปวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง
ยอมไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาเชนเดียวกัน 
อนึ่ง ครูเพลงสวนมากเปนผูนับถือพระพุทธศาสนา 
ยอมตองการถายทอดเพลงที่มีทั้งความบันเทิง ทัศนะ 
ตลอดจนอุทาหรณสอนใจตางๆ  อันจะกระตุนผูฟงให
เกิดความคลอยตามและปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  ดังคํากลาว   
ของพระมหาสมชัย สิริวฑฺฒโน (2537, หนา 3) วา ครู
เพลงมองเห็นจุดประสงคอันลึกซ้ึงของพระพุทธศาสนา 
และบทบาทของบทเพลงวามีจุดหมายปลายทางอัน
เดียวกัน ในแงของการสงเสริมคุณธรรม จึงประพันธ
เพลงใหมีความหมายสอดคลองกันดวยศรัทธาและ
ความเชื่อในหลักคําสอน 
  
วัตถุประสงคของการวิจัย   

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาหลักจริยธรรมที่ปรากฏในบทเพลง

ของสลา คุณวุฒิ 
2. เพื่อศึกษากลวิธีการนําเสนอจริยธรรมที่

ปรากฏในเพลงของสลา คุณวุฒิ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาหลักจริยธรรมและ
กลวิธีการนําเสนอจริยธรรม ในเพลงของสลา คุณวุฒิ 

ที่ไดรับการเผยแพรตั้งแต พ.ศ. 2527 – 2552 โดย
คัดเลือกเฉพาะเพลงที่ปรากฏจริยธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนา จํานวน 200 เพลง ดวยวิธีการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และเสนอ
ก า ร ศึ ก ษ า ค น ค ว า แ บ บ พ ร ร ณ น า วิ เ ค ร า ะ ห  
(Analytical Description) ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. รวบรวมบทเพลงและผลงานของสลา คุณวุฒิ 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับเพลง

ของสลา คุณวุฒิ 
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับ

กลวิธีการนําเสนอจริยธรรมในวรรณกรรม 
4. วิเคราะหจริยธรรมที่ปรากฏในบทเพลงของ

สลา คุณวุฒิ 
5. วิเคราะหกลวิธีการนําเสนอจริยธรรมที่ปรากฏ

ในเพลงของสลา คุณวุฒิ 
6. เสนอผลการศึกษาโดยการพรรณนาวิเคราะห 
เพลงลูกทุงเปนเพลงอีกแนวหนึ่ง ที่ไดรับความ

นิยมจากผูฟงอยางแพรหลายมานับศตวรรษ  เพลง
ประเภทนี้มีการสืบทอดมาจากเพลงพ้ืนบานในแตละ
ภูมิภาค ผสมกับเคร่ืองดนตรีสากล มีลักษณะเดนคือ 
ในการขับรอง นักรองจะรองเต็มเสียง ใชสําเนียง
พ้ืนบาน นิยมเลนลูกคอ และมีการเอ้ือนเสียงเพ่ือสื่อ
อารมณ  มี เนื้อหาที่หลากหลาย แตโดยมากมัก
บรรยายวิถีชีวิตของชาวชนบท หรือมีกลิ่นอายแหง
ความเปนทองทุง เนนสื่อความหมายกับผูฟงอยาง
ตรงไปตรงมา แสดงใหเห็นความจริงใจตอกันของ
สังคมชนบท  

ปจจุบันมีครูเพลงทานหนึ่งที่ไดรับการยกยองวา
เปนครูเพลงมือทอง เพราะสามารถปนนักรองใหมี
ชื่อเสียงโดงดังได เพลงที่เขาประพันธข้ึนมานั้นมีความ
ไพเราะโดดเดนและนาสนใจ ครูเพลงผูนั้นคือ สลา  
คุณวุฒิ เปนผูที่ มีความชํานาญในการใชภาษาไทย
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สามารถใชถอยคําที่นํามาจากภาษาถ่ินอีสานและคํา
ที่มาจากภาษาอังกฤษ  ใช คําอุปมา คํารวมสมัย      
คําซอน ทําใหเกิดความหมายชัดเจน มีการเลนคํา
สัมผัสสระและสัมผัสอักษร เพื่อชวยในการถายทอด
เสียงใหไพเราะ ทําใหเกิดจินตนาการ บทเพลงที่สลา 
คุณวุฒิประพันธข้ึนนั้น ไดสรางชื่อเสียงใหกับนักรอง
ทั้งชายและหญิงจํานวนมาก อาทิ มนตสิทธิ์ คําสรอย 
เพลงจดหมายผิดซอง, ไชยา มิตรชัย เพลงกระทงหลง
ทาง, แมน มณีวรรณ เพลงพี่เมาวันเขาหม้ัน, แดง จิตร
กร เพลงมนตรักตจว. หัวใจคิดฮอด น้ําตาผาเหลา   
เอกราช สุวรรณภูมิ เพลงกระเปาแบนแฟนทิ้ง สัญญา 
5 บาท, ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร เพลงแพรบสนามรัก  
ลารักกลับแนวรบ ลางแคนดวยน้ําตา ศร สินชัย เพลง
กระทอมทําใจ ตาย อรทัย เพลงดอกหญาในปาปูน  
โทรหาแนเดอ, ไมค  ภิรมยพร เพลงยาใจคนจน นักสู
ม. 3 เหนื่อยไหมคนดี, ศิริพร  อําไพพงษ เพลงลาง
จานในงานแตง ปริญญาใจ, จักรพรรณ อาบครบุรี 
เพลงตองมีสักวัน ใจสารภาพ, ไหมไทย ใจตะวัน เพลง
นองมากับคําวาใช ถูกทิ้งที่พัทยา,  ตั๊กแตน ชลดา 
ไมใชแฟนทําแทนไมได คนเหงาที่เขาใจเธอ ฯลฯ 
นอกเหนือจากผลงานเพลงที่สรางชื่อเสียงใหนักรอง
โดงดังเปนดาวประดับวงการเพลงลูกทุงแลว เพลงของ
สลายังเปนเพลงที่ทรงคุณคาและเปยมความหมายตอ
สังคม จนทําใหไดรับรางวัลจากสถาบันตางๆ ดังนี้ 

รางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน  จากเพลง
กระทงหลงทาง ใน พ.ศ. 2541 เพลงยาใจคนจน ใน       
พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2542 เพลงนักสู ม. 3, กระเปา
แบนแฟนทิ้ง, นางฟาบานไพร ใน พ.ศ. 2545 

รางวัลมาลัยทอง จากเพลง เหนื่อยไหมคนดี ใน 
พ.ศ. 2541, เพลงรองเทาหนาหอง, กระเปาแบนแฟน
ทิ้ง, ปริญญาใจ ใน พ.ศ. 2543, เพลงดวยแรงแหงรัก 
ใน พ.ศ. 2545, เพลงโทรหาแนเดอ, ใจสารภาพ, มนต

รัก ตจว. อยากใหเธอเขาใจ ใน พ.ศ. 2546, เพลง
อยากใหเธอเขาใจ, กินขาวหรือยัง ใน พ.ศ.2547, 
เพลงกําลังใจในแววตา ใน พ.ศ. 2548 เปนตน 

รางวัลทั้งหลายขางตนเปนสิ่งยืนยันวา เพลงของ
สลา คุณวุฒิ เปนเพลงที่ไพเราะ มีความหลากหลาย
ทางดานเนื้อหาสาระ นอกจากตอบสนองอารมณ 
ความรูสึกของผูฟงแลว ยังสอดแทรกจริยธรรมใน
เนื้อหาแนบเนียนอแยบยล  ทําใหบุคคลตระหนักถึง
คุณงามความดีและความสุขของการอยูรวมกันใน
สังคม มีขอมูลที่นาสนใจ แคน สาริกา (บก.2550, 5) 
ไดใหความเห็นวา เพลงลูกทุงจํานวนมาก นับจาก พ.ศ. 
2540 ฟองสบูแตก เปนตนมา เปนเพลงคุณภาพที่มี
การคัดสรรพอสมควร เพราะเงินทุกบาททุกสตางคนั้น
มีคายิ่งนักในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ถาอัลบั้มไหนไมมี
เพลงที่ฟงไดจริง ก็อยาหวังวาจะไดเงินจากแฟนเพลง 
ตอใหลงทุนโปรโมต 5 - 10 ลานบาทก็ตามที มีใหเห็น
กัน  บอยๆ ในตลาดเพลงลูกทุง ในนั้นก็มีเพลงของสลา 
จํานวนหนึ่ง ที่มีสวนเสริมสรางภูมิตานทานใหเพลง
ลูกทุงมีความเขมแข็งสูกับมลพิษเพลงขยะได ขอนี้ 
ยอมแสดงใหเห็นวา กลุมผูฟงเพลงรุนใหมไดเลือกฟง
เพลงที่ใหทั้งความบันเทิงและเนื้อหาตอบโจทยการ
ดําเนินชีวิตมากข้ึน 
 
จริยธรรมพ้ืนฐาน 

จริยธรรม คือ หลักธรรมที่เปนแนวทางแหงการ
ประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญรุงเรืองแหงชีวิต อัน
ถูกตองตามหลักเกณฑของพระพุทธศาสนา และ
วัฒนธรรม เพื่อรักษาระเบียบและสงเสริมความดีของ
บุคคลตลอดจนสังคมใหผาสุก กลาวโดยงาย คือการ
นําเอาหลักธรรมที่พระพุทธองคสั่งสอนไวมาปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดรูปธรรมนั่นเอง โดยทั่วไปแลวคนไทยนิยม
แบงจริยธรรม 3 ระดับ คือ ทาน ศีล และภาวนา  
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จริยธรรมทั้ง 3 อยางนี้ รวมเรียกวาหลักไตรสิกขา 
นับเปนหลักจริยธรรมเบื้องตน คือเปนสิ่งที่ถือปฏิบัติ
กั น เป นประจํ า  เป นที่ รั บ รู จั ก กั น ทั่ ว ไ ป ในห มู
พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะการใหทาน เม่ือใดก็ตาม    
ที่ชาวพุทธไดทําความดีทั้ง 3 อยางนี้เพียงอยางใด 
อยางหนึ่ง หรือทั้งหมด เรามักเรียกสิ่งนั้นวาเปนการ
ทําบุญ  ทั้งนี้ก็ดวยหวังอานิสงสผลบุญจะเก้ือหนุนให
โชคดี มีความสุขพบแตความสมหวังในการดําเนินชีวิต
ดังเพลงวา 

 
 เจาสาวคนโกไดเจาบาวรูปหลอ  

เฮ็ดบุญหยังนอจึงหากันพออยากฮูเหลือเกิน 
บไดอิจฉา แตปรารถนาอยากพอคือเพิ่น 
สงตัวถึงประตูเงินฟอนเซ้ิงสอยเพิ่นเผื่อบุญนําพา 
ฟอนเซ้ิงสอยเพิ่นเผื่อบุญนําพา 

(เพลงออนซอนเจาบาว. 2547. ขับรองโดย 
ศิริพร อําไพพงษ) 
 

เม่ือประสบกับความผิดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
แมแตเร่ืองความรักก็มักจะมองโลกในแงดีวา 
 

บุญนองบหลาย...ดึงอายบอยู 
     บไดเปนคูขออยูอยางผูทําใจ 

ไดเฮ็ดดีนําไดทําบุญตอนองก็พอใจ 
แอบฮักขางเดียวเร่ือยไป บหวังดึงอายคืนดี 
เกิดมาชาตินี้ไดทําดีกับอายก็พอ 
กะซางมันเถาะนองสิขอหอบใจหลบลี้ 
บร้ังฮักอายมีแฟนใหมขอใหโชคดี 
ไดฮักอายเสี้ยวชีวีแคนี้ก็ดีใจแลว 

(เพลงแคนี้ ก็ดีใจแลว. 2550. ขับรองโดย 
ศิริพร อําไพพงษ) 

จะเห็นไดวาการสรางบุญหรือความดีนั้น เปนสิ่งที่
พุ ท ธ ศ า ส นิ ก ช น พ ย า ย า ม บํ า เ พ็ ญ ต า ม กํ า ลั ง
ความสามารถของตน เพราะเชื่อม่ันในความดีและกฎ
แหงกรรมที่วาทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว สลา คุณวุฒิได
นํา เสนอประเด็นเร่ืองบุญไว ในเพลงเพื่อใหผูฟ ง
ตระหนักในผลของกรรมดี ใหมุมมองตอปญหาและ
วิธีการแกไข หรือมีทาทีตอสถานการณตางๆ อยาง
ถูกตอง ไมหลงผิดจนประพฤติผิดหลักจริยธรรมอันดี
งาม แมในบางคร้ัง คนเราอาจมีความรัก เมตตาหวังดี
ตอกัน แตก็ไมอาจจะประพฤติกาวล้ําเกินเลยเสนแบง
ของศีลธรรมได เชน 
 

คนที่ไมใชแฟนทําแทนทุกเร่ืองไมได 
เหนื่อยก็รูเหงาก็เขาใจแตไมอาจใหยืมออมแขน 
คนที่ไมใชแฟนทําแทนทุกเร่ืองไมได  
หนาที่ตามฐานะใจหามเดินกาวล้ําเสนแฟน 
ภาระในเขตออมแขน ไมใชแฟนทําแทนไมได 
ยอมอยูขางใจแตไมขอเปนสํารอง 
ขออยาไดมองความซ่ือแลวแปลวางาย 
เมื่อเราเจอกันขางพรหมลิขิต 
ก็อยาใกลชิดมากเกินหามใจ 
ตองเจียมตัววาเราคือใคร  
แคแอบรูใจ  ไมใชแฟน 

(เพลงไมใชแฟนทําแทนไมได. 2550. ขับรอง
โดย ตั๊กแตน ชลดา) 
  

การพยายามหักหามใจ ไมปลอยอารมณไปตาม
อํานาจกิเลสตัณหา ไมประพฤติลวงเกินคูครองของ
ผูอ่ืน แมจะมีความรักปรารถนาสักปานใดก็ตาม ยอม
แสดงใหเห็นถึงความหนักแนนในศีลขอสาม คือ การ
ไมประพฤติผิดในกาม หากคนในสังคมประพฤติตาม
หลักศีลธรรมเชนนี้ ปญหาสังคมตางๆ เชน การชูสาว 
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การมีภรรยานอย เปนตน ก็จะไมเกิดข้ึน  สังคมของ
เราก็จะเปนสังคมที่มีแตความสงบสุข เพราะทุกคน
ประพฤติตามหลักจริยธรรมข้ันพื้นฐานได ดังนั้น ทาน 
ศี ล  ภ า ว น า  จึ ง เ ป น ห ลั ก ป ฏิ บั ติ เ บื้ อ ง ต น ที่
พุทธศาสนิกชนควรใสใจปฏิบัติ เพราะยิ่งปฏิบัติตาม
ทาน ศีล ภาวนาไดเครงครัดมากเทาใด ยิ่งสงผลดีตอ
ตนเองและสังคมโดยรวมมากเทานั้น 
  
จริยธรรมสวนบุคคล   

จริยธรรมสวนบุคคล คือหลักธรรมที่ปจเจกชนพึง
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองใหดียิ่ งๆ ข้ึนไป
ปรากฏในเพลงของสลา คุณวุฒิ 17 ประการ คือ อัป
มาท ความไมประมาท ศรัทธา ความเชื่อม่ัน สัจจะ 
ความสัตย จาคะ ความเสียสละ สติสัมปชัญญะ ความ
ระลึกไดและรูตัว หิริโอตตัปปะ ความละอายและเกรง
กลัวตอบาป ขันติโสรัจจะ ความอดทนและความสงบ
เสงี่ยม กตัญูกตเวที การรูบุญคุณที่ผูอ่ืนทําแลวและ
ตอบแทน ปพพัชชา การบวช อิทธิบาท 4 คุณเคร่ือง
แหงความสําเร็จ 4 ประการ พรหมวิหาร 4 คุณเคร่ือง
ความเปนอยูอยางผูประเสริฐ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  
สิ่งที่ทําใหสําเร็จประโยชนในภพปจจุบัน คารวะ 6 
ความเคารพในที่ 6 สถาน อบายมุข 6  สิ่งที่เปนทาง
แหงความฉิบหาย 6 ประการ ทิศ 6 วิธีปฏิบัติตอบุคคล
ผูแวดลอมตน 6 จําพวก โลกธรรม 8 ธรรมที่ครอบงํา
โลก 8 ประการ มงคล 38  ขอปฏิบัติที่ทําใหเกิดโชคดี 
38 ประการ โดยจริยธรรมที่ปรากฏมากที่สุดคือสัจจะ 
ความซ่ือสัตยตอกัน จริยธรรมสวนบุคคลนี้จึงเปนหลัก
จริยธรรมที่ชวยสงเสริมใหบุคคลแตละคนเปนคนดี ให
สามารถพัฒนาศักยภาพของชีวิตตามครรลองคลอง
ธรรมได ซ่ึงจริยธรรมที่เปนเคร่ืองชี้วัดลักษณะคนดี
ประการแรกคือ การรูบุญคุณที่ผู อ่ืนทําแลวทําตอบ
แทน  ดั งพระ พุทธพจน ว า  กตัญูกต เวที เป น

เคร่ืองหมายแหงคนดี ดังนั้นผูใดก็ตามที่รูจักตอบแทน
บุญคุณบิดามารดาหรือผูมีพระคุณ ยอมเรียกไดวาเปน
คนดีได สลา คุณวุฒิถายทอดความกตัญูกตเวทีผาน
เพลงวา 

ลูกทํางานหนักเพราะอยากเห็นแมพักผอน 
จิตใจอาวรณถึงตอนแมนั้นลําเค็ญ 
ซ่ินสวยสักผืนเสื้อตัวงามบเคยไดเห็น 
เลี้ยงลูกบนทางลําเค็ญลูกเห็นแมเหนื่อยมาพอ 
อยู กทม. สานกอเพื่อแมทุกอยาง 
ทํางานรับจางหาทางสรางฝนวันรอ 
ไดเงินบาทใดอยารอใหแมตองเอยขอ 
สงรายเดือนมารอคงพอใหแมสบาย 

(เพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม. 2545.  ขับรองโดย 
เอกพล มนตตระการ) 

 
ในบางคร้ังคนเราก็มักจะวัดความเปนคนดีกันที่

คานิยมเร่ืองวัตถุเงินทอง ใหความสําคัญกับผูที่มีฐานะดี 
มากกวาผูที่ทําดี จนละเลยหรือมองขาม ไมเห็นคุณคา
หรือใหความสําคัญกับคนดี สลา คุณวุฒิ จึงไดประพันธ
เพลงเพื่อเตือนสติวา  

 
โปรดชวยรักษาคนดี   

เชิดชูคนที่เสียสละ 
ไมถูกใจบางบางเวลา 
อยาดวนกลาวหาจนถอดใจ 
โปรดชวยดูแลคนดี 
ใหมีศักดิ์ศรีและยิ่งใหญ 
ปกปองคนดีใหมีชัย 
เพื่อใหใครใครอยากทําความดี 
อยากใหมีคนที่ทําดีมากมาย 
ยืนหยัดสูไหวแรงใจมากมี 
กวาจะเจอก็อยากนักหนาควรรักษาใหดี 



31

วารสารลําปางหลวง                                                 31            ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2556

ใชเพชรที่เรามีอยางรูคา 
(เพลงโปรดชวยรักษาคนดี. 2550. ขับรอง

โดย ตั๊กแตน ชลดา) 
 
เพลงนี้ไดสะทอนใหเห็นอุปนิสัยมักงายหนายเร็ว

ของคนไทยที่มักเอาแตใจตัวเอง เม่ือใดก็ตามที่คนดี
หรือผลแหงความดีไมปรากฏผล ไม เปนไปตามที่
คาดหวัง ก็มักจะมีทัศนคติที่ไมดีตอการทําดีนั้น การ
เรียกรองใหชวยกันรักษาคนดี จึงเปนการสงเสริมใหคน
ในสังคมมีแรงใจในการทําดีกันตอไป 
 
จริยธรรมสวนรวม   

จริยธรรมสวนรวม คือ จริยธรรมที่บุคคลในสังคม
ควรประพฤติตอกันเพื่อความสงบสุขสวัสดีของสังคม 
ปรากฏในเพลงของสลา คุณวุฒิ 2 ประการ คือ ความ
สามัคคี และความยุติธรรม เพลงลูกทุงจํานวนมาก
กลาวถึงการอพยพของแรงงานตางจังหวัดเขาสูเมือง
ใหญ ผูประพันธไดแสดงภาพชนชั้นแรงงานที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบไววา 
 

เงินเบางานหนัก 
คือสัญลักษณของคนขายแรง 
เหงื่อเม็ดถูกๆ สรางสิ่งแพงๆ   
แลกกับขาวแกงกินตามยถา 
เหลือจายเก็บไวสงคืนไปใหคนอยูนา 
ในยามที่ฝนลืมฟาเปลี่ยนโชคชะตาของคนอีสาน 

 (ทางเดินชาวดิน. 2548. ขับรองโดย ไมค 
ภิรมยพร) 
 

การดอยโอกาสทางการศึกษาก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง
ที่ทําใหแรงงานหนุมสาวไหลทะลักเขามาสูเมืองหลวง
เพื่อแสวงหาโอกาสและสรางฐานะใหดีข้ึน 

เอาแรงเปนทุนสูงานเงินเดือนต่ําต่ํา 
เก็บเงินเขาเรียนภาคคํ่ากอความหวังบนทางเปอนฝุน 
สังคมเมืองใหญขาดแคลนน้ําใจเจือจุน 
ใชความอดทนเติมทุนใหยืนสูไหวทุกวัน 

(เพลงดอกหญาในปาปูน.  2545. ขับรองโดย 
ตาย อรทัย ) 

 
การขวนขวายแสวงหาความสําเร็จในชีวิตของหนุม

สาว สะทอนให เห็นการเรียกรองความยุติธรรม         
ใหเกิดข้ึนในสังคม สลา คุณวุฒิ ไดนําเสนอประเด็น
เหลานี้ดวยความนุมนวล กลมกลืนกับความบันเทิง    
ทําใหผูฟงเพลิดเพลิน แตซาบซ้ึงในความรูสึกทาง
จริยธรรมเร่ืองความยุติธรรมนั้น   
 
กลวิธีการนําเสนอจริยธรรม 

จริยธรรมเปนเร่ืองของการนําเอาคําสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ผูประพันธ
เพลงจะตองใชกลวิธีการนําเสนอเพื่อใหผูฟงไดรับความ
บันเทิงและเนื้อหาทางจริยธรรมควบคูกันไป สลา 
คุณวุฒิ ไดใชกลวิธีนําเสนอจริยธรรมโดยตรงและการ
นําเสนอจริยธรรมโดยออม ในการนําเสนอจริยธรรม
โดยตรงนั้น มีทั้งการตั้งชื่อเพลงที่สื่อใหเห็นความ
ประพฤติทางจริยธรรม เชน เพลงทําบาปบลง เพลง
ไมใชแฟนทําแทนไมได เพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม เปนตน 
มีทั้งการนําเสนอในตอนตน ตอนกลาง และตอนทาย
เพลง เชน 
 

ถึงเปนคนเชยๆ แตอายบเคยซ้ือซีดีปลอม 
ชีวิตเทียวพังเทียวซอมแตก็บยอมทําสิ่งบดี 
เรียนต่ํางานทําลําบาก แตอายก็ฮักศักดิ์ศรี 
ภูมิใจไดเปนคนดี ถึงบคอยมีเงินใชก็ตาม  
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(เพลงบาวพันธุพื้นเมือง. 2550. ขับรองโดย
ไหมไทย ใจตะวัน) 
 

นอกจากจะมีการแสดงจริยธรรมในตอนตนเพลง
เพื่อปรารภหรือบอกความเปนคนดีมีจริยธรรมเปน
เบื้องแรกแลว หรือในบางคร้ังผูประพันธไดอธิบาย
ความประพฤติทางจริยธรรมไวในทอนกลางเชน  

...ลูกไรเดียงสาภรรยาก็นาฮัก 
นองบอยากเปนผูทําใหรางลา 
อายฮักแทรูแกใจตลอดเวลาเรา 
เจอะกันชาจึงไดแตหาทางปลง 
ทําบลง นองทําบาปบลง 
เฮ็ดบลง นองเฮ็ดบาปบลง 
หยุดเถิดหนา อายอยามาพะวง 
ชาตินี้คงไดเปนแคชูทางใจ 

(เพลงทําบาปบลง.  2544.  ขับรัองโดย
ศิริพร อําไพพงษ) 

 
หรือสรุปจบดวยการใหขอคิดทางจริยธรรมใน

ตอนท าย เพลง  เชน  เพลง เหล ากลมสุดท ายที่
ผูประพันธสรางตัวละครใหเมาสุราทั้งเร่ืองแตกลับใหมี
สติเห็นโทษของอบายมุขในตอนทายเพลงดังความวา 

 
... เอาจั่งซ่ีนอเสี่ยวจักกลมกลมสั่งลาสาวลวง

ใหหวงหายเบิดเมี้ยน 
ลาความเพี้ยนความเมาบาปวง ถึกแอนลวงแอน

ตม กลมนี้สั่งลา 
 มายกแกวข้ึนเสี่ยวตํากัน เมาใหมันสุดๆ สิสั่งลา

กลมสุดทาย 
(เพลงลางแคนดวยน้ําตา.  2551.  ขับรอง

โดย ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร) 
 

การนําเสนอจริยธรรมโดยตรงนี้ เม่ือมองอยาง  
ผิวเผินแลวอาจเห็นวาทําเปนสิ่งที่ทําไดงาย เพระเปน
การสื่อสารกันโดยตรง อันเปนลักษณะเดนของเพลง
ลูกทุงอยูแลว แตในความเปนจริง เพลงที่มุงเนื้อหาเชิง
สั่งสอนจริยธรรมมากเกินไป หากขาดการนําเสนอที่ดี 
ไมถูกที่ถูกจุดแลว มักไมได รับความนิยมจากผูฟง 
เพราะจุดประสงคหลักของการฟงเพลงนั้นคือตองการ
ความเพลิดเพลินผอนคลายอารมณมากกวาอยางอ่ืน 
กลวิธีการนําเสนอทางออมจึงเปนสิ่งที่สลา คุณวุฒิ 
นิยมใชในเพลงมากที่สุด เพราะตองการใหผูฟงไดเสพ
งานศิลปะอยางเพลิดเพลิน คือ ไดอรรถรสความ
ไพเราะของเพลงและไดแนวคิดทางจริยธรรมไปพรอม
กัน โดยที่เขาไมรูสึกตัววากําลังถูกอบรมหรือขัดเกลา
ดวยจริยธรรมอยู การนําเสนอจริยธรรมโดยออมจึงมี
ทั้งการตั้งชื่อเพลง ดวยการแจงใหทราบ บอกใหทํา 
และถามใหตอบ การยกตัวอยางเปนอุทาหรณ การ
สรางเร่ืองเลา มีทั้งการสรางโครงเร่ือง พฤติกรรม     
ตัวละคร ฉาก บทสนทนา เปนตน ผลงานเพลงของ
สลา คุณวุฒิ จึงเปนการจําลองเหตุการณในชีวิตจริง
ผูคนในสังคมทั่วไป เชน  

เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เปนแฟน 
ครองรักบนความขาดแคลน 
ยากแคนพี่กลัวเธอทอ 
เราเร่ิมจากศูนยลงทุนดวยความไมพอ 
ความหวังเทียวพังเทียวกอ ประคองกันสูเร่ือยมา 
บนเสนทางเดิน ขาดเขินประจํา 
คลื่นลมชีวิตกระหน่ําอาจทําใหใจพี่ลา  
บางคร้ังบางทีที่พี่ก็สรางปญหา 
ทําใหเธอมีน้ําตาตองทนพี่มาเสมอ  
เกงไมมีขับปคอัพก็ไมมีข่ี  
เห็นแฟนคนอ่ืนไดดีพี่นี้ยิ่งสงสารเธอ  
จมอยูกับพี่ทั้งที่ไรสิ่งปรนเปรอ 
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รูไหมวารอยยิ้มเธอชวยใหใจพี่มีหวัง 
พี่ขอขอบคุณที่นองมีใจ 
กอนนี้ถาพี่ผิดไปตองขออภัยใจนาง  
ยิ้มเถิดคนดีวันนี้เร่ิมมองเห็นทาง 
จับมือลุกเดินเคียงขางเราจะสรางพรุงนี้ดวยกัน 

(เพลงเหนื่อยไหมคนดี. 2543. ขับรองโดย
ไมค ภิรมยพร) 

 
เพลงขางตนจะเห็นไดวา เปนการหยิบยก

สภาพการดําเนินชีวิตในสังคมทั่วไปมาเปนโครงเร่ืองใน
การนําเสนอจริยธรรมที่คูรักควรประพฤติตอกัน เม่ือ
ผูฟงไดยินเพลงนี้แลวยอมเกิดความซาบซ้ึงในความ
ไพเราะ และไดรับแนวคิดทางจริยธรรมในการครองรัก 
เชน ความอดทนอดกลั้น ความเสมอตนเสมอปลาย 
และซ่ือสัตยตอกันไปในตัว โดยไมรูสึกฝนวาผูประพันธ
กําลังยัดเยียดหรือพยายามสั่งสอนจริยธรรมแกตน   
แตประการใด เพราะเพลงนี้ มีทั้ งความกลมกลืน 
สมเหตุสมผล เม่ือฟงแลวรูสึกวาเปนเพลงแสดง
ความรูสึกแทนผูฟงไดจริงๆ เพลงของสลา คุณวุฒิ    
จึงเปนเพลงที่มีเสนหนาฟงมาก ที่เปนเชนนี้เพราะ     
ผูแตงมีเคล็ดลับในการนําเสนอในแตละเพลงดังที่      
ชูเกียรติ ฉาไธสง (2550. หนา 69 - 70 ) กลาวไววา 
สลามีเคล็ดลับในการแตงเพลงดังนี้  ข้ึนตนตองโดนใจ 
เนื้อในตองคมชัด ประหยัดคําไมวกวน ทําใหคนฟง   
นึกวาเปนเพลงของเขา จบเร่ืองราวประทับใจ   
 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิเคราะหจริยธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนาในเพลงของสลา คุณวุฒิ พบวา มี
จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 4 ระดับ คือ 
จริยธรรมข้ันพื้นฐาน ไดแก ไตรสิกขา อันเปนหลัก

ปฏิบัติที่ชาวพุทธปฏิบตัิโดยทัว่ไป คือ ทาน ศีล ภาวนา 
จริยธรรมสวนบุคคล คือหลักปฏิบัติเพ่ือพัฒนาตนเอง
ของบุคคลเพื่อความสุขของตนและผูอ่ืน มีดังนี้ คือ  
อัปมาท ความไมประมาท ศรัทธา ความเชื่อ  สัจจะ 
ความจริง  จาคะ การเสียสละ สติสัมปชัญญะ ความ
ระลึกไดและความรูตัว หิริโอตตัปปะ ความละอายและ
ความเกรงกลัวบาป  ขันติโสรัจจะ ความอดทนและ
ความสงบเสงี่ยม กตัญูกตเวที ความรูบุญคุณที่ทาน
ทําแลวและทําตอบแทน  ปพพัชชา การบวช  อิทธิ
บาท 4 คุณเคร่ืองใหบรรลุความสําเร็จ พรหมวิหาร 4 
เคร่ืองเปนอยูอยางประเสริฐ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  
ประโยชนในภพนี้ คารวะ 6 การทําความเคารพใน 6 
สถาน  อบายมุข 6 ทางแหงความเสื่อม 6 ประการ ทิศ 
6 หลักปฏิบัติตอบุคคลคลผูแวดลอมตน 6 ประการ  
โลกธรรม หลักปฏิบัติตอธรรมที่ครอบงํ าโลก 8 
ประการ มงคล 38 ประการ จริยธรรมสวนรวม  เปน
จริยธรรมสําหรับประพฤติในการอยูรวมกันในสังคม 
พบ 2 ประการ ไดแก สามัคคี ความพรอมเพรียงกัน
แหงหมูคณะ และยุติธรรม ความยึดม่ันในความถูกตอง 
จริยธรรมวิชาชีพ เปนจริยธรรมสําหรับกํากับความ
ประพฤติในการประกอบวิชาชีพ พบ 2 ประการ ไดแก 
จริยธรรมวิชาชีพครู  และจริยธรรมวิชาชีพพยาบาล  
ปรมัตถธรรม เปนหลักธรรมข้ันสูง คือสภาวธรรม พบ 
2 หมวด คือ ไตรลักษณ และอริยสัจ 4 จริยธรรมที่สลา 
คุณวุฒิ ไดเนนไวในเพลงคือ ความกตัญูกตเวที ความ
อดทน ความขยัน  ศีลหา ขอ 3 ความสันโดษ  อันเปน
เปนหลักจริยธรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาตนเองเพ่ือไปสู
ความสําเร็จ และดํารงไว ซ่ึงจิตสํานึกแหงสถาบัน
ครอบครัว 

ในดานกลวิธีการนําเสนอจริยธรรมนั้น สลา 
คุณวุฒิ  ได ใชกลวิธี อันหลากหลายเพื่ อนํ า เสนอ
จริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยใชทั้งกลวิธี
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การนําเสนอจริยธรรมโดยตรง และกลวิธีการนําเสนอ
จริยธรรมโดยออม กลวิธีการนําเสนอจริยธรรม
โดยตรงนั้น มีการตั้งชื่อเพลง ดวยการแจงใหทราบ 
การบอกใหทํา มีการนําเสนอแนวคิดทางจริยธรรมใน
เนื้อเพลงตอนตน ตอนกลาง และตอนทาย  มีการ
นําเสนอจริยธรรมผานผูขับรอง เพื่อบอกบทบาทและ
หนาที่ตามสถานภาพทางสังคม  สวนกลวิธีการ
นําเสนอจริยธรรมโดยออมนั้น มีการตั้งชื่อเพลง  การ
แจงใหทราบ การถามใหตอบ การบอกใหทํา มีการ
ยกตัวอยางเปนอุทาหรณ มีการสรางเร่ืองเลา นําเสนอ
จริยธรรมผานโครงเร่ือง พฤติกรรมตัวละคร ฉาก และ
บทสนทนา นอกจากนี้สลา คุณวุฒิ ยังใชลีลาภาษาใน
การนําเสนอจริยธรรม  มีการใชน้ําเสียง  การใช
ภาพพจน และการใชภาษาระดับปาก คือคําแสลง 
ภาษา ถ่ิน และภาษาต างประ เทศ ด วยกลวิ ธีที่
หลากหลาย ทําใหผูฟงไดทั้งความไพเราะและเกิดความ
เขาใจในจริยธรรมที่ผูประพันธนําเสนอนั้นอยางชัดเจน 
 
อภิปรายผล 

 
จากการศึกษาวิเคราะหจริยธรรมตามหลัก

พระพุทธศาสนาในเพลงของสลา คุณวุฒิ ทําใหเห็น
ความสัมพันธของวรรณกรรมเพลงกับสังคมไดชัดเจน 
เพลงลูกทุงเปนดัชนีชี้วัดสภาพสังคมไดอยางเที่ยงตรง
และ มีความลึ ก ซ้ึ งถ อ งแท  ด วยการนํ า เสนอที่
ตรงไปตรงมาของเพลงลูกทุงอันเปนเอกลักษณสําคัญ
ของเพลงประเภทนี้ กลายเปนกระบอกเสียงสําคัญที่จะ
เรียกรองใหคนในสังคมได ใส ใจตระหนักถึงหลัก
จริยธรรมที่สังคมควรรักษาหรือสงเสริมใหมีข้ึน เพื่อ
ความความสุขความเจริญของสวนรวม เพลงของสลา 
คุณวุฒิ เปรียบเหมือนครูจริยธรรมในวงการเพลง 
เพราะไดแสดงใหเห็นถึงการอนุรักษมรดกทางจริยธรรม 

และคอยสงเสริมกระตุนเตือนใหสังคมไดตระหนักถึง
คุณคาของจริยธรรมมากยิ่งข้ึน 

สลา คุณวุฒิ คือครูเพลงคนสําคัญที่ไดใสใจ
ตระหนักถึงคุณคาของกัลยาณมิตรธรรม คือ ความเปน
มิตรที่ดีของผูฟง เปนผูมีจิตวิญญาณของครูโดยเต็ม
เปยม ที่คอยสั่งสอน ประคับประคอง ใหกําลังใจ ชี้นํา
จริยธรรมอันถูกตอง แกลูกศิษยคือผูฟงเพลงทั้งหลาย  
แทบจะทุกเพลงที่สลา คุณวุฒิ ประพันธเผยแพรสู
สาธารณะนั้น ลวนแตมีความไพเราะและหนักแนนไป
ดวยจริยธรรม  และดวยความสามารถอันโดดเดนของ
ครูเพลงทานนี้ ทําใหผูฟงเกิดการยอมรับในผลงานและ
ชื่นชมในแนวทางการสรางเพลงนั้น จนกลายเปน
ตนแบบของนักแตงเพลงรุนใหมทั้งหลาย 

นอกเหนือจากจริยธรรมอันดีงามที่ปรากฏ
เปนจํานวนมากในเพลงตางๆ แลว สิ่งหนึ่งที่ปรากฏ
เดนชัดในเพลงของสลา คุณวุฒิ คือ การศึกษา สังเกต
จากการใช คํา ศัพทหรือวลีต างๆ ที่ เ ก่ียวของกับ
การศึกษา เชน  นักเรียนหลังหอง, ปากกาหัวใจ, 
ปริญญาใจ,  ติด ร. หัวใจ, นักสู ม.3   ลงทะเบียนใจ,  
บกลาบอกครูแตหนูกลาบอกอาย, จ.ม. ป. 6 ฯลฯ  การ
ปรากฏของสิ่งที่เก่ียวของกับการศึกษาเหลานี้ ยอม
แสดงใหเห็นวา สลา คุณวุฒิ เปนคนที่สนับสนุนใหทุก
คนไดมีการศึกษาไมวาจะเปนการศึกษาในระบบหรือ
การศึกษานอกระบบอันเ กิดจากการเ รียน รู ใน
ประสบการณชีวิตจริงก็ตาม  ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา
เพลงของสลา คุณวุฒิ เปนเพลงสรางสรรค สงเสริมให
คนมีพัฒนาการในการดําเนินชีวิตอยางถูกตองศีลธรรม
อันดีงาม 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีเพราะ
ผูวิจัยได รับความกรุณาอยางยิ่ งจากอาจารย ดร.      
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พรธาดา สุวัธนวนิช ประธานกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ ทานพระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ กรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ ทานทั้งสองไดเสียสละเวลาอันมีคา 
เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําการจัดทําวิจัยทุกข้ันตอน 
ผูวิจัยยังไดรับความกรุณาจากรองศาสตราจารยอัครา  
บุญทิพย  และรองศาสตราจารย วันดี  ศ รีสวัสดิ์ 
กรรมการพิจารณาปริญญานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนํา
และใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชน ผูวิจัยขอขอบคุณ
เปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณคณาจารยทั้ งหลาย ไดประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูดานภาษาไทยแกผูวิจัยตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน  

ขอขอบคุณพระวรพล ยะพลหา ที่ไดรวบรวม
ขอมูลเพลง เพื่อใชในงานวิจัย ตลอดจนกัลยาณมิตร
ทุกทาน ที่คอยชวยเหลือและเปนกําลังใจดวยดีเสมอ
มา 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเจาประคุณสมเด็จ
พระพุฒาจารย เจาอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
ที่ประทานความเมตตานุเคราะหมอบทุนการศึกษาแก
ผูวิจัยโดยตลอด 

คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธเลมนี้ 
ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาคุณโยมบิดามารดา ผูให
กําเนิดและโอกาสทางการศึกษา ทานทั้งสองได
เสียสละเวลา คอยเปนพลังใจมาตลอดชีวิต 
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ประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนแมบทชุมชนกับการพัฒนา : 
กรณีศึกษาบานทุง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

PEOPLE’S PARTICIPATIONS EVALUATION IN MODEL SCHEME OF COMMUNITY FOR 
DEVELOPMENT A CASE STUDY OF 

BAANTUNG AMPER MUENGPAN LAMPANG PROVINCE. 
 

  ชัยนันทธรณ ขาวงาม*  
Chainanthorn Khawngarm.  

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทของชุมชน ภาวะหนี้สินและรายจายครัวเรือน ประเมินการมี
สวนรวมการจัดทําแผนแมบทชุมชนและศึกษาปญหา อุปสรรค แนวทางการมีสวนรวม ผูใหขอมูล จํานวน 77 คน 
เคร่ืองมือที่ใชคือ การจัดเวทีประชุม ระดมสมองแบบมีสวนรวม ใชแบบสัมภาษณ แบบประเมินความพึงพอใจ 
สถิติที่ใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา เดิมหมูบานที่อุดมสมบูรณ มีน้ํากินน้ําใชมากมาย 
พื้นที่โดยรอบหมูบานมีตนไม มีสัตวปานานาชนิด ผูคนมีความรัก สามัคคีกันอยางดี ซ่ึงปจจุบันพบปญหาเด็กติด
ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท และการลักขโมย มีการตัดไมทําลายปา ควรหาทางแกไขโดยใหเด็กไดมีความรู มีความ
อบอุนในครอบครัว และพยายามสนับสนุนใหเด็กมีการเขาคายพัฒนาเยาวชน วันพระก็ควรชวนลูกหลานใหรวม
ทํากิจกรรมทางศาสนา  

ผลการประเมิน พบวา การสํารวจและทําบัญชีครัวเรือน เปนขอมูลการทําแผนแมบทชุมชน มีความ
จําเปน ความสําคัญในการทําบัญชีครัวเรือน การทําแผนแมบทชุมชน และไดแผนงานโครงการตางๆ ที่จะชวย
แกปญหาของประชาชน ประชาชนสามารถดําเนินการไดเอง เพื่อใหเกิดความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพแกนนาํ
ชุมชนใหเขมแข็งไดเขาใจปญหาของชุมชนและรวมดําเนินการอยางตอเนื่องตอไป  
 
คําสําคัญ : แผนแมบทชุมชน 

 
 
 
 

                                                 
* ปร.ด. (บริหารศาสตร) อาจารยประจาํหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
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 Abstract 

The purposes of this research were to Study confiscate of the community base data. 
Evaluate the community participation and the Model Scheme for Development. Study 
problems barriers and participating of people. The informants were 77 persons. The methods 
used were that meeting and questionnaire the statistic were mean and standard division the 
findings of the research were. The problems of drugs addition alcohol making a quarrel slitting 
or thief the forest destroys to attack. 

The participant to realize the need of the household account, the arrangement  of 
model scheme of development. 
 
Keyword : People’s Participations in Model Scheme of Community  
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในการพัฒนาประเทศทุกวันนี้ อาจกลาวได
วาประสบความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ   ที่
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ซ่ึงทําใหขาดความสมดุลของ
การพัฒนา ทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายไดและผลประโยชนจากการพัฒนา
ระหวางภาคชนบทกับเมือง และระหวางกลุมคนใน
สังคม ยังเปนปญหาสําคัญที่สงผลตอคุณภาพชีวิตคน
ไทยทั้งกอใหเกิดปญหาสังคมอ่ืนๆ ตามมา เชน ปญหา
ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติถูกใชไปเพื่อตอบสนองความ
ตองการของคนบางกลุม จนเกิดวิกฤติทางธรรมชาติ 
นั่นก็คือ การพัฒนาตามกระแสโลกที่ไรพรมแดน
ทางการสื่อสารและ เศรษฐกิจขยายตัวเติบโตอยาง
เต็มที่แตสังคมมีปญหากับการพัฒนาไมสมดุล 

นับตั้งแต แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  9 (พ.ศ. 
2545 - 2549) ไดมุงเนนในการพัฒนาธุรกิจชุมชน 
โดยมีแนวเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม คือ การสราง

ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาธุรกิจ
ชุมชนวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม โดย
สงเสริมการระดมทุนในลักษณะกองทุนหมุนเวียน เพื่อ
การดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการขยายโครงการสินเชื่อ
รายยอย เพื่อบรรเทาปญหาสภาพคลอง การสราง
ผลิตภัณฑและบริการที่ มีการพัฒนารูปแบบและ
คุณภาพใหไดมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาขอมูลขาวสาร
ใหเขากับชุมชน เสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาด 
และการกระจายผลผลิตจากตลาดทองถ่ินสูตลาด
ภูมิภาค ระดับประเทศและนานาประเทศ  

ในสวนของการแกปญหาความยากจน นั้น 
ไดกําหนดแนวทางในพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให
เขมแข็ง เพื่อสรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ใหคนยากจนสามารถกอรางสรางตัวและพึ่งตนเองได
มากข้ึน โดยสงเสริมการรวมกลุมของคนยากจนเปน
องคกรชุมชน และเครือขายองคกรชุมชนที่เขมแข็ง
ผานกระบวนการเรียนรู ที่เสริมสรางใหเกิดการรวมคิด 
รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการแกไขปญหาของตน และ
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รวมรับผลประโยชน ควบคูไปกับการเสริมสรางความ
ม่ันคงดานอาชีพและเพิ่มรายได  

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช 2550 ไดเห็นความสําคัญอยางยิ่งของการ
มีสวนรวมของประชาชน และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
สังคม ใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ พรอมกับ
รัฐบาลไดกําหนดยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 
เปนกรอบใหญของการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน/การ
พัฒนาสวัสดิการสังคม รวมทั้งการแกไขปญหาความ
ย าก จน  เ ช น  แผ น ง านส ร า ง ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ
ความสามารถในการจัดการชุมชน แผนงานสนับสนุน
ใหมีบทบาทรองรับความออนแอของระบบครอบครัว
ไทย และแผนงานดูแลความอุดมสมบู รณของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งนโยบาย
การพัฒนาจังหวัดลําปาง ตามยุทธศาสตร 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสรางสังคม
ใหมีความเขมแข็งเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการ
เรียนรู ใหเปนสังคมผาสุก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บนฐานความรู ภูมิปญญาทองถ่ินผสานองคความรู
สมัยใหม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใช
แนวทางการจัดการแบบชุมชนเปนฐาน โดยกําหนดให 
“หมูบาน/ชุมชน” เปนพื้นที่เปาหมายในการพัฒนา
อยางบูรณาการจากทุกภาคสวน การสงเสริมใหชุมชน
เขมแข็งตองใหความสําคัญ ยอมรับ และยกยองชุมชน
ในการพัฒนาตนเองสรางอัตลักษณและจัดการองค
ความรูของชุมชนโดยใชกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
เปนเคร่ืองมืออันมีประสิทธิภาพไดตองใหประชาชนมี
สวนรวม ในการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เปนสถาบัน 
อุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ไดมีหลักสูตรดาน 
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ทั้ ง ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ
บัณฑิตศึกษา เปดสอนในสาขาวิชาที่เก่ียวของกับการ
พัฒนาทองถ่ิน การวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชน 
กา รผลิ ตนั ก ศึ กษาที่ ทํ า ง าน ไดทุ กส วน  ดั ง นั้ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีศักยภาพ และมีความ
พรอมที่จะเปนหนวยงานประสานความรวมมือ กับ
หนวยงานที่ เ ก่ียวของ รวมกับการบูรณาการแผน 
งบประมาณการบริหารจัดการ พัฒนาขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ในระดับตําบล ระดับอําเภอและ
ระดับจังหวัด เพื่อเสริมสรางความแข็งแข็งใหกับชุมชน
ที่เปนกลไกที่เชื่อมตอระดับลาง ในการแกไขปญหา
ความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชนชน
อยางตอเนื่อง สําหรับการพัฒนาทองถ่ินเปนสวนหนึ่ง
ที่สําคัญโดยมุงเนนใหประชาชนไดอยูดี กินดีตาม
ปจจัย 4 ประการ ไดแก อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยู
อาศัยและยารักษาโรค อยางเพียงพอ ในการพัฒนา
ทองถ่ิน นั้น จะใชแผนแมบทของชุมชนเปนเคร่ืองมือ
การพัฒนา จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนของทองถ่ิน รวมทั้งการกําหนด
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา
ในระยะยาวอยางตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอปญหา
ความตองการของประชาชนในพื้นที่  

ในกรณีชุมชนบานทุง ตําบลแจซอน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง อยูหางจากอําเภอเมือง
ลําปาง ประมาณ 10 กิโลเมตร หางจากอําเภอเมือง 
ลําปาง ประมาณ 87 ตารางกิโลเมตร มีจํานวน
ครัวเรือน 220 ครัวเรือน และมีจํานวนประชากร 740 
คน เปนชุมชนที่มีสภาพแวดลอมเปนภูเขาสงูปาไมทีย่งั
อุดมสมบูรณและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ คือ แร
ธาตุ ไดแก ดินขาว และถานหิน ประชากรที่อาศัยอยู
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หมูบาน สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม พืชที่ปลูกไดแก 
ขาว ซ่ึงเพาะปลูกไดในชวงฤดูฝนเทานั้น และปลูกพืช
ไร ไดแก ถ่ัวลิสง ออย ในพื้นที่ที่เปนที่สูง ผลผลิตทาง
การเกษตรจึงเก็บไวเพื่อบริโภคภายในครอบครัว เม่ือมี
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชวง 30 - 40 ปที่
ผานมามีการตัดถนนเขาไปในหมูบาน มีการนําไมออก
นอกชุมชนอยางมากทําใหปาไมหมดไป ชาวบาน
เปลี่ยนวิถีการผลิตมาเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว วิถีชีวิต
ของชุมชนเร่ิมเปลี่ยนแปลง ชาวบานเร่ิมกูเงินมาขยาย
ผลผลิตโดยนําเงินที่ ไดมาซ้ือปุย และยาฆาแมลง 
ผลผลิตในระยะแรกๆ ไดผลผลิตดีแตในปตอๆ มากลับ
พบวาดินเร่ิมมีปญหาจึงตองเพิ่มปุยและยาฆาแมลง 
ทําใหตองลงทุนเพิ่มข้ึนและบางปมีความแหงแลง
เพราะระบบนิเวศนเปลี่ยนไป จึงทําใหชาวบานตอง
เปนหนี้เพิ่มมากข้ึนและหวังวาการลงทุนจะไดผลกําไร
เพิ่มข้ึน แตไมไดเปนไปตามที่คาดหวัง เพราะตองมา
พบกับกลไกการตลาดที่ชาวบานไมมีอํานาจในการ
ตอรองราคา สงผลใหชาวบานมีฐานะความเปนอยู
คอนขางยากจน รายไดหลักของประชากรไดจากการ
ใชแรงงานเพื่อรับจาง ทั้งภายในชุมชนและนอกชุมชน 
การดิ้นรนการตอสูของสวนบุคคลเปนหลัก แตบางคร้ัง
รายรับไมพอกับรายจาย เพราะคาครองชีพสูงข้ึน เม่ือ
ไมมีกินหรือจําเปนตองใชเงิน เนื่องจากเจ็บปวย คือ 
การกูยืมเงินจากญาติพี่นอง และทํางานหาเงินมาใชคืน
ภายหลัง แตก็ทําไดในกรณีฉุกเฉินจริงๆ เพราะคนอ่ืน
ก็จนเหมือนกันไมไดมีเงินเก็บ หากเปนผูสูงอายุก็ขอให
ญาติพี่นอง หรือบางคนก็ไดรับเบี้ยยังชีพ เดือนละ 
500 บาท จากองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งไม
เพียงพอกับคาใชจาย และเปนความลําบากของคนใน
ชุมชนบานทุง  

จากการประสบกับปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะประเมินการมีสวนรวมของประชาชน

ในการจัดทําแผนแมบทชุมชน เพื่อการพัฒนา โดยการ
เปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการให
ขอมูลดวยตนเอง ทั้งนี้มี ความจําเปนที่จะตองทําแผน
แมบทที่ชุมชน มีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ รวม
ดํา เนินการ รวมติดตามประเมินผลและรวมรับ
ผลประโยชน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติในการสรางความ
เชื่อม่ันและความม่ันใจใหกับคนในชุมชน ในการ
แกปญหาความยากจน นั้น มีแนวทางในพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เปนการสรางศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถใหคนยากจนสามารถกอราง
สรางตัวและพ่ึงตนเองไดมากข้ึน สนับสนุนการ
รวมกลุมอาชีพใชภูมิปญญาทองถ่ิน และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ การเชื่อมโยง
ไปสูระบบการตลาดได โดยมีคําถามการวิจัย ตอไปนี้  
  
วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน ขอมูลพื้นฐาน 
ดานศักยภาพ ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาวะหนี้สินและ
รายจายครัวเรือนของประชาชนในชุมชน 

2. เพื่อประเมินการมีสวนรวมของประชาชน
ในชุมชนกับการจัดทําแผนแมบทชุมชน  

3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทาง
การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนแมบท
ชุมชน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ประชากรที่ศึกษา ไดแก ประชาชนที่เปน
กลุมตัวอยางบานทุง จํานวน 77 คน จากประชากร 
654 คน  
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2. ขอบเขตที่ศึกษา ประเมินการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนแมบทชุมชนกับการ
พัฒนา กรณีศึกษาบานทุง  

3. ขอบ เขตระยะ เวลา  ระหว า ง เดื อน 
กรกฏาคม 2554 ถึง  มิ ถุนายน 2555 สถานที่
ดําเนินการ ณ ชุมชนบานทุง อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative research)  
กลุมตัวอยาง กลุมแกนนําชาวบานทุง 

จํานวน 77 คน  
เคร่ืองมือที่ใช การจัดประชุมแบบกลุม 

(Focus group) และกระบวนการ AIC  
1) ประชุมกลุมเพื่อสรางความรู 

ความเขาใจใหไดแนวคิดที่สอดคลองกันในชุมชนที่
เก่ียวของกับกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน 2) 
ประชุมเพื่อระดมสมอง เพื่อรวมกันหาแนวทางและ
กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน 3) เปดโอกาสให
ผูเขารวมประชุมทุกคนไดตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่ไดเก็บรวบรวม 4) ประชุมรวมวิเคราะหขอมูล
ถึงจุดเดนและจุดดอยของชุมชนและแนวทางแกไข 5) 
ประชุมเสนอขอมูลเพื่อดําเนินการจัดทําแผนแมบท
ชุมชน 3 ป พรอมจัดเรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง
ของโครงการ ทําใหประชาชนในชุมชนบานทุง มีแผน
แมบทชุมชนเปนของตนเอง 6)ประชุมเพื่อเปดเวที
ประชาคม เพื่อใหประชาชนในชุมชนบานทุง ได
ตรวจสอบแผนชุมชนที่ไดจัดทําข้ึนและขอมติที่ประชุม
จัดทําเปนแผนแมบทชุมชน 3 ป 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสังเกต 
การบันทึกขอมูลจาการสนทนา และการสัมภาษณ 
เก็บขอมูลเชิงลึก 

การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลจากการ
สนทนากลุมใชมาวิเคราะหเชิงคุณภาพ เพื่อแปลความ
ตีความ และสรุปความจากขอมูลการสนทนากลุม 
 
ผลการวิจัย 

 
1. ผลการการศึกษาบริบทของชุมชน พบวา 

ในชุมชนนั้นที่มีขาวไมพอกินตลอดป ไมมีที่ดินเปนของ
ตนเอง หรือมีที่ดินนอย เปนผูสูงอายุที่ไมมีคนเลี้ยงดู
หรือดูแล ขาดแรงงานชวยทํางาน มีครอบครัวมีคน
พิการรวมอยูดวย และชาวบานสวนใหญมีภาวะหนี้สิน
ในจํานวนที่คอนขางสูง ชีวิตของคนจนและวิธีการ
แกปญหา จึงมีการพึ่งการเกษตรเปนหลักเกือบทุก
ครัวเรือนจะทํานาปลูกขาวสําหรับบริโภค รายไดเสริม 
คือ การรับจางทั้งในและนอกหมูบาน คาแรงจะ
ประมาณ 80 – 170 บาทตอวัน  

2. ประเมินการมีสวนรวมของประชาชนใน
ชุมชนกับการจัดทําแผนแมบทชุมชน พบวารวมกันหา
แนวทางและกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนของ
ชุมชนบานทุง โดยมีชาวบานในชุมชนซ่ึงเปนตัวแทน
ของแตละครัวเรือนของผูมีอายุ 15 ปข้ึนไปอาศัยอยู
จริงในชุมชนบานทุง เขารวมประชุม จํานวน 191 คน 
คิดเปนรอยละ 70 โดยมีสวนรวมดําเนินการตาม
ข้ันตอนเพื่อระดมสมองเพื่อสํารวจและเก็บรวบรวม
ขอมูลพื้นฐานในชุมชนเพื่อคนหาศักยภาพและสภาพ
ปญหาในดานตางๆ ที่เกิดข้ึนทั้งทางดานเศรษฐกิจและ
ดานสังคม แลวเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทุกคนได
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดเก็บรวบรวม 
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รวมวิเคราะหขอมูลถึงจุดเดนและจุดดอยของชุมชน
และแนวทางแกไข 

3. ศึกษาปญหา อุปสรรคและแนวทางใน
กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน พบวา การจัดทํา
แผนแมบทชุมชนบานทุง เปนกระบวนทัศนใหมที่
ชุมชนใชในการพัฒนาชุมชนการดําเนินการในชวง
ระยะเวลาแรกจึงเปนการเร่ิมการเรียนรูทั้งของแกนนํา
และสมาชิกในชุมชนสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคที่พบ 
คือ ประชาชนสวนใหญยังไมเขาใจและไมคอยใหความ
รวมมือในการจัดทําแผนแมบทชุมชนเกิดการแกงแยง
งบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนโครงการที่บรรจุ
ในแผนที่มีการจัดลําดับความสําคัญแลวชวงเวลาใน
การนัดประชุมแผนแมบทชุมชนประชาชนมีเวลาไม
ตรงกันเนื่องจากมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย
เกิดความขัดแยงในการเสนอโคตรงการเขาบรรจุใน
แผนแมบทชุมชนระหวางกลุมเยาวชนกับกลุมแกนนํา 
และไดเสนอแนวทางในการจัดทําแผนแมบทชุมชน 
ควรใหความสําคัญกับการ มีสวนรวมของสมาชิกใน
ชุมชนมากข้ึน ใชเวทีประชาคมเปนเคร่ืองมือในการ
ตัดสินใจของชุมชนและใชทุนหรือศักยภาพที่ชุมชนมี
มาแกไขปญหา ใชเปนแนวทางในการพัฒนาเพื่อให
ชุมชนเ กิดกระบวนการเ รียน รู โดยการกําหนด
ยุทธศาสตร การสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ของชุมชนและยุทธศาสตร การเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจัยดังกลาว มีประเด็นที่นาสนใจ
บางประการควรนาํมาอภิปราย ดังนี ้

1. ดานกระบวนการ พบวา การมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทําแผนแมบทชุมชนกับ

การพัฒนา นั้นมีความเหมาะสมดี เร่ิมเห็นความ
จําเปนและความสําคัญในการทําบัญชีครัวเรือน ที่เปน
ขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนแมบทชุมชนใหได
สอดคลองกับหลักการและเหตุผล เปาหมายและ
วัตถุประสงค สวนกิจกรรมตางๆ หลังจากไดแผน
แมบทเรียบรอยแลว ซ่ึงประชาชนไดโครงการที่
ประชาชนจัดทําเองโดยชุมชนเอง ไดในระดับหนึ่งโดย
ไมตองพึ่งพา หนวยงานอ่ืนไดในระดับหนึ่ง อันเกิดจาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนแมบทชุมชน 
ซ่ึงเปนการฝกปฏิบัติจริง และมีการนิเทศติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงาน รวมทั้งมีการอบรม
ศักยภาพแกนนําชุมชนและไปศึกษาดูงาน แตชวงเวลา
การจัดกิจกรรมในแตละข้ันตอนตางๆ ควรยืดหยุน
ระยะเวลา เพื่อใหสมาชิกไดใชเวลา  ในการเรียนรู
รวมกันอยางตอเนื่อง เนื่องจากบางชวงเวลาเปน
ฤดูกาลในการประกอบอาชีพ ทําให ไมสามารถเขา
รวมโครงการทุกข้ันตอนได สิ่งที่จะปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติม คือ การพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนใหมี
จิตสํานึกในการอยูรวมกันเปนสังคมเดียวกัน เพื่อให
เกิดความสามัคคีและความเสมอภาคในชุมชนกอน 
และพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนใหเขมแข็งมากข้ึน 
ควรมีตองประชาสัมพันธใหชุมชนไดเขาใจถึงปญหา
ของชุมชนไดอยางตอเนื่อง  

2. ดานผลผลิตและผลลัพธของ
กระบวนการการมีสวนรวม จากการดําเนินโครงการ
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
ทุง ไดบังเกิดผลผลิตและผลลัพธกับชุมชน การเรียนรู
ของชุมชนในการแกปญหาและกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาของชุมชนดวยตนเอง ซ่ึงการเรียนรูจะเกิดข้ึน
เม่ือประชาชนในชุมชน ทุกเพศทุกวัย ทุกสถานะไดมี
โอกาสเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผน
แมบทชุมชนต้ังแตแรกเร่ิมกระบวนการ นั่นคือ การ
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เตรียมทีมงานตองทําใหประชาชนเปนทีมงานหรือ
แกนนําดวย กระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนมี
ความจําเปนและสําคัญที่การมีสวนรวมของประชาชน
เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันและกลาววา แผนแมบท
ชุมชนคือแผนของชุมชน จัดทําโดยชุมชนและทําเพื่อ
ชุมชน คือ 

2.1 แผนของชุมชน คือ ชุมชนตอง
เปนหลักโดยการจัดทําแผนตองมาจากการสังเคราะห
ปญหาของชุมชนดวยการรวมคิด ร วมทํา  ร วม
ตรวจสอบโดยชุมชน 

2.2 จัดทําโดยชุมชนโดยการมีสวน
รวมของชุมชนในการคิด วางแผน การพูด การทําการ
ตรวจสอบและประเมินผล ประกอบดวย แกนนํา 
พระสงฆ ครูอาจารย ผูแทนกลุมตาง ๆ  

2.3 ไดวิทยากรกระบวนการของ
ชุมชนทุง ที่มีทักษะ ความรู ความเขาใจพอสมควรใน
เร่ืองการจัดทําแผนแมบทชุมชน 

2.4 ไดแผนแมบทชุมชนทุงและ
แผนปฏิบัติการที่ไดบรรจุเขาสูแผน 3 ป ขององคการ
บริหารสวนตําบล และพัฒนาโครงการเปน 3 กลุมคือ 
โครงการที่ชุมชนทําดวยตนเอง โครงการที่ทํารวมกัน
กับองคการบริหารสวนตําบลและโครงการที่หนวยงาน
อ่ืนเปนผูทําให 

2.5 เกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
ในการทํ า งานร วม กัน เปนทีมของคณะทํ า งาน 
คณะผูวิจัยและประชาชนในชุมชน  

3. เพื่อชุมชน โดยแผนแมบทชุมชน
มุงเนนผลสัมฤทธ์ิที่เปนประโยชนตอชุมชนโครงการ
ตาง ๆ ในแผนตองสรางความม่ันคงใหกับชุมชน 
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนสามารถแกไขปญหา ความ
ยากจนภายในชุมชนได ซ่ึงการพัฒนาการมีสวนรวม
ของชุมชนเปนกระบวนการที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่อง

ภายใตความตองการและความรวมมือ ของชุมชน
อยางแทจริง เพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็งและเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน สอดคลองกับศิริพร พันธุลี (2552: 
78) พบวา ชาวบานหวยหมายมีทัศนคติที่ดีสําหรับ
การจัดกระบวนการเรียนรูของชุมชนสูการจัดทําแผน
แมบทชุมชน อีกทั้งยังไดรวมสรางกระบวนการในการ
ติดตาม ประเมินผล อยางมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวน
เสียในชุมชน ดังนี้ 1) จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ประเมินผล 2) สรางกฎชุมชนรวมกัน (เชน ขาด
ประชุมประจําเดือนปรับ 200 บาท) เพื่อเปนกลยุทธ 
สูกระบวนการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง จากทุกภาค
สวนในชุมชน และชุมชนบานทุง ไดมีการพัฒนาการ
เรียนรูการทํางานแบบชุมชนมีสวนรวมมากข้ึน มีการ
ทํางานเปนข้ันตอนอยางตอเนื่อง โดยมีคณะกรรมการ
ติดตามผลโครงการเปนแกนนําในการติดตาม กระตุน 
กลุมตาง ๆ ในชุมชนรวมทั้งเปนผูประสานความ
รวมมือจากองคกรทั้งในและนอกชุมชน นอกจากนั้น
จากการดํา เนินงานได มีการระดมความรวมมือ 
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อใหโครงการที่
ชุมชนรวมคิดข้ึน มีความกาวหนาและบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโครงการและความตองการของ
ชุมชนอยางแทจริง สามารถจะบูรณาการไปสูชุมชน
ปกติได และยังเปนการใหประชาชนเกิดการเรียนรู
จากกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนจึงตองใช
ระยะเวลาและมิควรถูกจํากัดดวยกรอบระยะเวลาของ
การใชจายงบประมาณและไมใชการจัดเวที 1-2 คร้ัง 
แลวการจัดทําแผนแมบทชุมชนเปนเคร่ืองมือของการ
เรียนรูของคนในชุมชนไมใชเพียงไดแต “แผน” ที่เปน
รูปเลมเทานั้น หนวยงานภายนอกชุมชนไมวาจะเปน
หนวยงานภาครัฐหรือองคกรพัฒนาเอกชน ควรจะเปน
ผูเอ้ืออํานวยหรืออํานวยความสะดวกในการเรียนรูของ
ชุมชน ไมควรมาชี้นํา ตองเปดโอกาสใหคนในชุมชนมี
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สวนรวมมากที่สุดทั้งรวมคิด ตัดสินใจดําเนินการ รับ
ผลประโยชนรวมกันและติดตามประเมินผลรวมกัน
ดวย แลวชุมชนจะเกิดความรูสึกเปนเจาของ รูสึกวา
ตนเองมีศักดิ์ศรีและจะเกิดความภาคภูมิใจในความ
รวมมือกันเพื่อชุมชนของตนเอง 

ดังนั้น ผลสําเร็จของกระบวนการจัดทําแผน
แมบทชุมชน คือ ชุมชนตระหนักและเรียนรูที่จะชวย
ตนเองและพ่ึงพาตนเองกอน ดวยการใชทุนหรือ
ศักยภาพของชุมชนที่มีมาแกไขปญหาหรือกําหนดแนว
ทางการพัฒนาดวยตนเอง ซ่ึงประเด็นนี้เองที่ทําให
กระบวนการจั ดทํ าแผนแมบทชุ มชนต า งจาก
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ
หนวยงานของรัฐ แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเองไมซํ้ากับ
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เพราะ
กิจกรรมไหนที่ชุมชนสนใจ ก็นําไปบรรจุแผนชุมชน
พึ่งตนเอง 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 

1. หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
พื้นที่ควรสงเสริม สนับสนุนใหความรูและกระตุนให
ชุมชนมีการจัดทําแผนแมบทชุมชนเพื่อใชกระบวนการ
จัดทําแผนแมบทชุมชนเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูของ
ชุมชนใหสามารถใชทุนและศักยภาพที่มาใชในการ
แกปญหาและกําหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนดวย
ชุมชนเอง 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรสงเสริม
ใหชุมชนที่มีการจัดทําแผนแมบทชุมชนอยูแลวมีการ
ปรับแผนใหทันเหตุการณเหมาะสมกับสถานการณ
และนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
เพื่อการพึ่งตนเองและความเขมแข็งของชุมชน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการ
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ทุง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง คงเกิดข้ึนไมไดหาก
ไมไดหากไมไดรับความรวมมือจากประชาชนในชุมชน
บานทุง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง โดยการ
ประสานจากอาจารย ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง และไดรับ
ความที่เ อ้ือเฟอจากครอบครัว อาจารยปราโมทย 
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การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตนทุนต่ํา 
LOW COST DEVELOPMENT COMMUNITY ECONOMICS  

 
จิตรกร แตมคลอง1 

Jitragorn Taemklong 
 

บทคัดยอ 
 

บทความการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตนทุนต่ํา นี้ผูเขียนไดถายทอดความเปนมาของอาชีพผลิตเคร่ืองดิน
เผาบานมอนเขาแกว หมู 3 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ที่ผลิตเคร่ืองปนแบบพื้นบานประเภทหมอน้ํา 
หมอแกง และกระถางปลูกตนไม ซ่ึงมีราคาคอนขางต่ํา ผูเขียนไดนํากระบวนการวิจัยเขาไปพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาใหมีรูปแบบที่โดดเดน ผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินความเชื่อทําใหเปนที่ยอมรับของ
ชุมชน เปนแนวทางแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนตนทุนต่ํา 
 
คําสําคัญ : เศรษฐกิจชุมชนตนทุนต่ํา, เครื่องดินเผา 
 

Abstract 
  

This article transfers the background of pottery at Mon Khaw Kaew, moo 3, Pichai, 
Muang, Lampang. The pottery such as water jar, pot, and flowerpot are low cost. The 
researcher takes research process to develop the patterns of pottery for outstanding integrated 
local wisdom for acceptance of community and this is a solution for low cost economics.  
 
Keywords: Low cost Community Economics, pottery 

                                                   
1
 อาจารยประจาํสาขาการศึกษาท่ัวไป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
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ความเปนมา 
 

บานมอนเขาแกว หมู 3 ตําบลพิชัย อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง ชาวบานประกอบอาชีพผลิต
เคร่ืองดินเผาแบบพื้นบานประเภทหมอน้ํา หมอแกง 
และกระถางปลูกตนไม จากที่เคยทํากันมานานและทํา
กันทั้งหมูบาน แตปจจุบันเหลือผูประกอบการเพียง1 
ใน 4 จาก 400 รอยครัวเรือน เนื่องจากมีรายไดไมพอ
กับคาใชจาย เพราะเปนสินคาสนองสังคมชนบทจึงมี
ราคาถูก และลูกคาที่ มีฐานะดี หันไปนิยมสินคา
ประเภทเดียวกันที่ผลิตจากโลหะและพลาสติก อางใน
จิตรกร แตมคลอง (2547) แตทุกชีวิตจําเปนตองกิน
ตองใชจึงตองทํางานพรอมกันหลายดาน หนาฝนทํานา
ปลูกขาว ตนหนาวปลูกหอม กระเทียม ฯลฯ ภายใน
แปลงปลูกพืชมีการหวานผักกินไดแซมลงไปเพื่อสราง
ความม่ันใจดานปากทองขณะรอเก็บเก่ียวผลผลิต การ
ทํางานเกษตรแตละวันจะสลับเวลามาทําเคร่ืองดินเผา
เปนชวงๆ วิถีดังกลาวไมนาจะมีปญหาดานรายได แต
ชาวบานเรียกวา “คาหาย” หมายถึง ขายสินคาหมด
แตเงินสดไมมีเหลือ เพราะเงินสดที่ไดจากสินคาชนิด
หนึ่งจะถูกนําไปลงทุนและจมหายไปกับสินคาอีกชนิด
ที่เปนความหวังใหม และรายไดสวนใหญจะหมดไปกับ
คาคาเคร่ืองอุปโภค คาการศึกษาลูกที่ตองจายวันละ
เกือบรอยบาท ยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งจายทวีคูณ และคาความ
คาดหวังทางสังคมในกิจกรรมพุทธพราหมณผีปนกัน
เปนฐานทุนทางสังคม (Social capital)  

ชีวิตยุควัตถุนิยม หากไมมีงานรางวัลที่ไดเปน
เงินก็ไมมี การเปนทั้งเกษตรกร กรรมกร ผูจัดการ
ธุรกิจเคร่ืองดินเผาในคราวเดียวกัน สะทอนใหเห็นวา
ความยากจนไมไดเกิดจากความข้ีเกียจ แตเปนเพราะ
โครงสรางสังคมที่เขามาปะทะกันหลายแงมุม ที่สําคัญ

ราคะแหงวัตถุไดครอบงําจิตใจใหยอมรับราคาวัตถุวา
เปนคุณคาแสดงความม่ังค่ังที่ไมสมดุลรายได จึงมี
ความสัมพันธกับปญหาหนี้สินที่ไมมีแนวโนมจะลดลง
จากความจนรายไดหากจําเปนจะตองใชเงินแมเพียง
เล็กๆ นอยๆ ผูผลิตเคร่ืองดินเผาจะไปยืมเงินจาก
พอคาและใชหนี้ดวยเคร่ืองดินเผาภายหลังโดยไมมี
ดอกเบี้ย ไมใชหลักประกัน การเรงรัดหนี้สินจากเงิน
ดวนที่ไดเขาใจวาทันใจและเปนความเก้ือกูลของพอคา 
ไดกลายเปนวิธีผูกขาดการซ้ือขาย จากการทํางานที่
อิสระกลายมาเปนลูกจางไมมีเงินเดือน ไมมีสวัสดิการ
ใดๆ ทําใหเก่ียวเนื่องมาถึงอํานาจการตอรองราคา  

ความสําคัญของเคร่ืองดินเผา เปนรายได
หมุนเวียนระยะสั้น การลดจํานวนผูผลิตมีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจชุมชน ทางภาครัฐไดเขามาชวยเหลือผาน
หนวยงานตางๆ ภายใตโครงการแกไขปญหาความ
ยากจนอยางตอเนื่อง พบผูประกอบการกระหายใคร
เรียนรูและเชื่อฟงวิทยากร แตผลการพัฒนาไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควร สาเหตุหลักเพราะจิตใจหมกมุนอยู
กับความตองการรายไดเพื่อใหมีกินมีใชรายวันและ
ครอบครัว จึงไมยอมผลิตรูปแบบใหม ดวยความรู
ระดับชั้นประถมศึกษา เคยชินกับการเลียนแบบซ่ึงกัน
และกันในลักษณะ “ความรูลอดร้ัว” หมายถึง “จอง
จําแลวทําเลียนแบบ” กลาวคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ
เกิดจากพอคานําตัวอยางมาวาจางใหผลิต พอรูขาววา
สินคาผูใดขายดีก็แอบศึกษาแลวทําตาม โดยมีการ
ตกแตงเพิ่มเติมใหแปลกตาเล็กนอยเพื่อทึกทักวาคิด
เอง พฤติกรรมดังกลาวขายงายและลดความเสี่ยง 
จากการชวงชิงรายไดเปนผลดีดานการเพิ่มปริมาณ
ที่รวดเร็ว แตไมเกิดการเรียนรูการวางแผนผลิตเพื่อ
สนองรสนิยมผูบริโภค อางในจิตรกร แตมคลอง 
(2546)  
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ที่กลาวมาเปนวงจรความจนรายได การ
วางแผนแกไขปญหาไดเร่ิมจากการศึกษาผลิตภัณฑ

ภายในหมู บานและแหลงอ่ืนๆ พบรูปทรงผลิตภัณฑ
เคร่ืองดินเผาในลําปางและจังหวัดใกล เคียง ทั้ ง

ประเภทพื้นบานและอุตสาหกรรม มีองคประ กอบ
สัมพันธ กัน 3 ดานหรือ 3F ไดแก 1 ความเชื่อ 
(Faith) หมายถึง ความหวัง (Hope) เปนสิ่งซ่ึงกําหนด
จิ ต ใ จกดดันผู บ ริ โ ภคให ตั ดสิ น ใจ ซ้ื อ  เพื่ อกา ร
ครอบครองสัญลักษณ (Symbolic) ที่อยูในชวงของ
กระแสสังคม ไดแก ชื่อผลิตภัณฑ ภาพลักษณที่แสดง
ความเปนสิริมงคล การเสริมราศี การขจัดปดเปา
เคราะหเพื่อใหมีโชค จากความเชื่อมีความสัมพันธกับ 
2 ความงาม (Fine) ของรูปทรง การตกแตงลวดลาย
เขียนสีบนพื้นผิว ที่สอดคลองกับ 3 ประโยชนการใช
งาน (Function) ซ่ึงเก่ียวของกับไมดอกไมประดับ 
การตกแตงภายในและนอกอาคาร  

ธุรกิจเคร่ืองดินเผา บุญทาง อินหนู อาชีพ
ขายไมดอกไมประดับและจัดตกแตงสวน กลาว
สอดคลองกับเจาของรานในกลุมเดียวกัน วา “เคร่ือง
ดินเผาแมจะขายไดกําไรไมมาก แตทางรานตองมีไว
จําหนาย หากไมมีลูกคาจะไมเดินเขาราน” และเขต
เทศบาลเมืองมีรานคาดังกลาวไมต่ํากวา 50 ราน แต
ละรานมีรายไดเฉลี่ย 3,500 บาทตอวัน หากคิดเพียง 
30 ราน จะมีเงินหมุนเวียนในตลาดวันละ 105,000 
บาท และยังพบตออีกวาเคร่ืองดินเผาที่วางจําหนาย
สวนใหญสงมาจากตางจังหวัด เชน นครสวรรค 
สุโขทัย เชียงใหม และราชบุรี  

จากความสัมพันธที่แนบแนนกับธุรกิจไม
ดอกไมประดับดังกลาว ไดนํามาเปนแนวทางคนหา
จุดออนจุดแข็งเคร่ืองดินเผาบานมอนเขาแกว ผลการ
เปรียบเทียบพบวา เคร่ืองดินเผาที่ชาวบานมอนเขา
แกวผลิตกันมากและราคาถูก ไดแก หมอน้ํา หมอแกง 
มีจุดแข็งที่ผลิตดวยมือซ่ึงเคร่ืองจักรไมสามารถผลิต
เลียนแบบได และมีลักษณะเฉพาะ จึงนํามาเปนแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับหลักการตลาด

ภาพท่ี 1 เปรียบเทียบรูปแบบเดิมราคาใบละ 5 บาทกับรูปแบบ
ใหมที่เจาะรูใบละ 15 บาท 
ท่ีมา : ผลการศึกษาวิจัย 

ภาพท่ี 2 แสดงการประยุกตมาจากหมอนํ้า 
ท่ีมา : ผลการศึกษาวิจัย 
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สมัยใหมที่เรียกวา 4Cs ไดแก Consumer, Cost, 
Convenience, Communications ซ่ึงเปนวิธีการ
ตลาดที่ใหความสําคัญตอผูบริโภค และใชเคร่ืองมือ 
STP marketing คือการกําหนดเปาหมาย 
( Segmentation)  ก า ร ส น อ ง ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย 
(Targeting) และเพื่อกลุมเปาหมาย (Positioning) 
การพัฒนาคือเปลี่ยนประโยชนหมอน้ํา หมอแกง ทํา
เปนเคร่ืองปลูกตนไมชนิดแขวนและตั้งโตะเนนการใช
ประดับตกแตง ดวยวิธีบริหารกระบวนการ (Process 
Management) เพื่อใหผูประกอบการทุกคนไดรับ
ประโยชนรวม จากภาพที่ 3 เปนแผนการดําเนินงาน 
ดวยการนําความรูจากภายนอกมาผสานกับภูมิปญญา
แบบมีสวนรวม ตั้งแตเร่ิมตนจนสิ้นสุดระหวางนักวิจัย
กับชาวบาน ซ่ึงวิฑูรย สิมะโชคดี (2543) กลาววาผูที่รู
ปญหาดีที่สุดคือผูปฏิบัติงาน ผูที่จะปรับปรุงไดดีที่สุด
คื อผู ที่ รู ป ญหา จ ริ ง  แล ะ วิ ธี ก า รแก ป ญหาที่ มี
ประสิทธิภาพคือการใชเทคนิคแกปญหาแบบ QC (QC 
Problem Solving Technique) หรือ “วงจรเดมม่ิง” 
(Deming Cycle) ที่รูจักกันในรูปของ “วงจร PDCA”   

การวางแผนพัฒนา ไดทบทวนประสบการณ
เดิมจากความสําเร็จป 2540 คือขณะนั้นสังคมไทยตก
อยูในสภาวะฟองสบูแตก ผูวิจัยไดเขาไปในหมูบาน
และพัฒนาผูผลิตเคร่ืองดินเผากลุมเล็กกลุมหนึ่งดวย
การใหผลิตชุดน้ําตกเพ่ือใชประดับตกแตง วิธีพัฒนา
นําผูมีประสบการณ พ้ืนฐานความรูที่แตกตางกันของ
แตละคนใหมาทํางานรวมกันลักษณะตอยอดภูมิ
ปญญา (Cluster) พบวาการเรียนรูเกิดจากการที่
ผู เรียนสรางความสัมพันธระหวางสิ่งที่พบใหมกับ
ความรูเดิม แลวนํามาสรางเปนความหมายใหม ผล
การพัฒนาสมาชิกกลุมนี้มีรายไดมากที่สุดในหมูบาน 
ทําใหการคาขายเคร่ืองดินเผาในหมูบานคึกคักข้ึนมา
อีก และเกิดอาชีพรับจางนวดดินตามมา แตอยางไร  
ก็ตามชุดน้ําตกมีการแพรกระจายไมมาก คือมีผู
เลียนแบบไมก่ีราย ทั้งนี้เนื่องจากตองใชทักษะพิเศษ
และชาวบานสวนใหญไมถนัด จากประสบการณ
ดังกลาวไดนํามาวางแผนใหม โดยออกแบบดวยการ
ตอยอดจากของเดิมเนน ใหผูผลิตในหมูบานพบเห็น
แลวสามารถทําตามไดทุกคน  

ความรู 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

การมีสวนรวม 
 (PDCA) 

ช 

บ า ว า 

การจัดการความรู 
(KM) 

 

น รายได 

สินคา 

ผลท่ีเกิดขึ้น 

เศรษฐกิจชุมชน 

ปจจัยนําเขา 

นักพัฒนา 

การตลาด4Cs และ 
STP marketing 

 

ภาพท่ี 3 แสดงแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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การพัฒนาไดเร่ิมจากจุดเล็กๆ เลือกชาวบาน 
2 คน มีนายเอ (นามสมมุติ) ซ่ึงกลาแสดงออก ชอบ

สงสัยและ
ติ ด ต า ม
ข า ว ส า ร
บานเมือง 
มีแนว คิด
ต อ ง ก า ร
พัฒนาคน
ม า ก ก ว า
พั ฒ น า
โครงสราง
พื้ น ฐ า น 
ไดลาออก
จ า ก ก า ร
เปนผูชวย
ผูใหญบาน
เ พื่ อ ผ ลิ ต
ดินชีวภาพ
บ ร ร จุ ถุ ง
ข า ย  ซ่ึ ง
ส า ม า ร ถ
ข า ย ไ ด
เ ฉ ลี่ ย วั น
ล ะ  1 0 0 
ถุ ง  ราคา
ถุงละ 14 

บาท อาชีพนี้เกิดจากกระบวนการวิจัยเม่ือป 2549 
เพื่อใหหมูบานมีสินคาที่ใชประโยชนรวมกับกระถาง
ดินเผา (Value chain) และนางบี (นามสมมุติ) 
ภรรยาของนายเอ มีนิสัยอดทนมุมานะมุงม่ันที่จะ

เปลี่ยนแปลงตนเอง ขณะกําลังเตรียมการนางซี (นาม
สมมุติ) ผูอาวุโสและมีฝมือเปนที่ยอมรับของชาวบาน
ซ่ึงเคยรวมงานกับกลุมผลิตชุดน้ําตกเขามาพบจึงรวม
กลุมดวยอีกคน รวมเปน 3 คน การเร่ิมพัฒนาเพื่อสราง
รูปแบบใหม ผูวิจัยเร่ิมตนดวยการอธิบายถึงทิศทาง
เคร่ืองดินเผาที่สังคมปจจุบันนิยมใชปลูกไมดอกไม
ประดับ และใหความ สําคัญตอผูบริโภค ดวยคําถาม
วา “ทําอยางไรจึงจะทําใหลูกคายอมจายเงินซ้ือสินคา
ของเรา” ขณะอธิบายไดรางภาพใหดูและมีการ
ซักถามความเขาใจเปนระยะ เม่ือชาวบานพบคําถาม
คิดเชิงระบบสังเกตพบวา มีอาการมึนกับการตอบ จึง
ยุติการสอนวิธีคิดและใหนางบีนําดินเหนียวมาปนข้ึน
รูปตามแบบ โดยปนขนาดเล็กกอนเพ่ือใชเปนแมแบบ 
(Modal) 1 ใบ ขณะนางบีกําลังปนนางซีจะคอยชี้แนะ
วิธีการปนและสาธิตการเจาะรูให เปนไปตามที่
ออกแบบ  

หลังจากไดตนแบบแลวจึงรวมกันวิพากษ
ความเหมาะสม พรอมกับอธิบายเหตุผลทําไมตองทํา
รูปลักษณแบบนี้เพื่ออะไร ตอมานางบีไดตั้งชื่อวา 
“หมอฉลุ” และรวมกันกําหนดราคาขาย ทุกคนเสนอ
ราคาอิงกับหมอที่มีลักษณะและขนาดเดียวกันที่มีวาง
จําหนายภายในหมูบานคือใบละ 5 บาท (หมอขนาด
เดียวกันนี้ป 2526 ขายใบละ 2 บาท) บวกคาเจาะรู
เพิ่มใบละ 1 บาท รวมแลวหมอฉลุใบเล็กถูกเสนอขาย
ใบละ 6 บาท ผูวิจัยเห็นวาหากขายราคานี้ไมคุมทุน 
อธิบายใหเห็นถึงตนทุนการผลิตที่ตองซ้ือทุกอยาง ซ่ึง
มีตนทุน 3 ใน4 สวนของราคาขายตอชิ้น โดยไมรวม
คาแรงข้ันต่ําวันละ 160 บาท จึงไดแนะนําใหขายใบ
เล็กราคาใบละ 15 บาท ขนาดกลางใบละ 20 บาท 
และขนาดใหญใบละ 30 บาท โดยใหขอคิดวา “สิ่งใด
ก็ตามหากมีนอยหรือไมเคยมีขายมากอน มักจะมี

ภาพท่ี 5 แสดงการใชงานแบบต้ังโตะ 
ท่ีมา : ผลการศึกษาวิจัย 

ภาพท่ี 4 แสดงการใชงานแบบแขวน 
ท่ีมา : ผลการศึกษาวิจัย  
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ราคาแพง” พรอมกับไดยกตัวอยางสิ่งที่พบเห็นจนชิน
วา ผักหวาน หนอไม ไขมดแดง และเห็ดตางๆ ที่
ชาวบานเก็บจากปามักมีราคาแพงชวงตนฤดูพอปลาย
ฤดูราคาก็จะถูกลง...นางซีไมพอใจราคาที่เสนอจึง
โตแยงวา “จะขายไดหรือ ราคานี้ไมมีใครซ้ือหรอก” 
พูดเสร็จนางก็ลุกเดินออกจากกลุม จากคําพูดของนาง
ซีสังเกตพบวาทั้ง 2 คนมีอาการคลอยตาม จึงไดสราง
ความม่ันใจดวยการรับซ้ืองานที่ผลิตไดทั้งหมด เพื่อใช
ศึกษาพฤติกรรมผูผลิตภายในหมูบาน  

ขณะนั่งดูนางบีกําลังปน ไดคํานวณเวลาที่ใช
ปนแตละใบ หากทํางานทั้งวันจะสามารถปนหมอที่ยัง
หมาดๆ ไมต่ํากวาสองรอยใบ แตความเปนจริงจะทํา
ไมได  เพราะนางบีตองแบงเวลาไปผลิตสินคารูป
แบบเดิมเนื่องจากเปนรายไดที่แนนอน และกลัวการ
ถูกแยงลูกคา นอกจากนี้กระบวนการผลิตตองใชพื้นที่
เพื่อจัดเก็บสินคาชิ้นใหมสมทบกับของเดิมขณะผึ่งตาก
รอใหแหงกอนจะทยอยนําออกไปเผา ซ่ึงตองใชเวลา
ไมต่ํากวา 7 ถึง 10 วัน นับตั้งแตการเตรียมดิน เตรียม
ทราย เตรียมฟน การปนข้ึนรูป และการผึ่งตากใหแหง
ยังเก่ียวของกับขนาดและสัมพันธกับอุณหภูมิในแตละ
วัน เชน หากมีฝนตกจะแหงชา ถาอากาศรอนจะแหง
ไวแตจะมีปญหาการแตกราวขณะเผา  

จากระยะเวลาการผลิตที่ถูกธรรมชาติกํากับ 
กอปรกับชวงดังกลาวใกล ฤดูเก็บเก่ียว พวกเขาจึงเรง
ใหนางบีปนสะสมไวมากที่สดุเทาทีจ่ะทําได โดยใหนาย
เอชวยเจาะรู และทําสีหลังการเผา ในระยะเร่ิมตนนี้ได
ควบคุมทุกข้ันตอน เพราะมีบทเรียนจากการสั่ ง
ชาวบานผลิตรูปแบบใหมดวยวิธีอธิบายประกอบภาพ
สเกตซ ผลงานที่ไดจะตรงกับขอกําหนดไมเกิน 60% 
ทั้งนี้ชาวบานจะนํารสนิยมของตนเองแตงเติม เพราะ
ประสบการณตางกันจินตนาการจึงตางกัน  

การสะสมหมอฉลุใชเวลารวมเดือนจึงได
สินคาจํานวนหนึ่ง ไดทยอยนําออกไปจําหนายและ
จายแจก แบงออกเปน 3 สวนหลักๆ ไดแก สวนที่1) 
ใชปลูกไมดอกแขวนประดับที่บานนางบีและนําไป
แจกจายพรรคพวกปลูกตนไม เพื่อใหชาวบานมองเห็น
ประโยชน สวนที่ 2) ขายใหรานคาในหมูบาน 1 ราน 
พรอมกับแถมตัวอยางสินคาที่แสดงการใชงาน และ
สวนที่ 3) ขายใหรานคาที่ตั้งอยูรอบเมือง พรอมกับ
แถมตัวอยางสินคาที่แสดงการใชงาน แนวคิดขายนอก
เมืองนี้เกิดจากรถติดไฟแดงในชวงเวลาเรงดวน พบวา
ผูเดินทางเขามาทํางานในเมืองสวนใหญมีบานอยูนอก
เมือง ดังนั้นยอมจะมีโอกาสพบเห็นสินคาใหมมากกวา
ผูที่อาศัยอยูในเมือง การขายในตอนแรกมีปญหา
รานคากลุมเปาหมายไมกลารับซ้ือ จึงตองตื๊อขายใน
ราคาตนทุน  

หนึ่งสัปดาหตอมาไดออกสํารวจ พบวา หมอ
ฉลุใบใหญขายไมได แตใบเล็กขายหมดลงอยางรวดเร็ว 
ทางรานคาจึงใหนํามาขายอีก แตเพื่อรักษาระบบ
ตลาดภายในหมูบานจึงปฏิเสธและแจงที่อยูใหเขาไป
ติดตอในหมูบาน ขณะเดียวกันนี้ภายในหมูบานไดเกิด
การเลียนแบบสินคาเกิดข้ึนหลายราย และทราบวา
เจาของรานคาที่นําไปฝากขายไดนําตัวอยางไปจาง
ชาวบานผลิตขายใบละ 10บาท โดยการแอบอางวาได
นํามาจากเชียงใหมและกําลังเปนที่นิยม สวนนางซีพอ
รูขาววาหมอฉลุของนางบีขายดี จึงเรงผลิตขายแขง
นางซีในราคาใบละ 10 บาท และตอมาพบวาใน
ละแวกบานใกลเรือนเคียงมีการเลียนแบบตามมาอีก 3 
ราย ทุกคนจะผลิตสงขายพอคาเครือขายตนเอง  

หนึ่งเดือนตอมาไดสํารวจซํ้า พบชาวบานปน
หมอฉลุกันทั้งหมูบานจนพอคาภายในตองบอกใหหยุด
บาง จากสิ่งหนึ่งที่ใหประโยชนกับสิ่งหนึ่งที่เชื่อมกันได 
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นางบีทนแรงเสียดทานไมไหวเพราะราคาของผู
เลียนแบบเปนกําแพงก้ันยอดขายตนเอง จึงยอมลด
ราคาขายเทากับผูผลิตรายอ่ืนๆ การแขงขันดานราคา
ที่ไมไดเกิดจากระบบตลาด จึงเสียดายโอกาสเพราะ
ความตองการที่หวังผลรวดเร็ว หากขายตามราคาที่ตั้ง
ไวแตแรก หมูบานจะมีเงินเขามาหมุนเวียนเพิ่มถึง 
30% จากพฤติกรรมการเลียนแบบ นางลัดดา กาคํา 
อดีตประธานกลุมผูผลิตเคร่ืองดินเผาหลายสมัย 
ปจจุบันเปนผูชวยผูใหญบานแทนนายเอ แสดงความ
ภาคภูมิใจวา “ขอใหทําออกมาใหเห็น ชาวบานที่นี่ทํา
ไดหมด” จากเหตุการณดังกลาว ตอมาไดนําขอมูลไป
ขยายผลคืนกลับมายังผูมีสวนเก่ียวของ เสนอใหเห็น
ความสําคัญของการออกแบบที่เนนลูกคาเปนสําคัญ 
และการรวมกลุมเล็กๆ ทํางานแบบตอยอดภูมิปญญา 
วาสามารถแกปญหาเศรษฐกิจชุมชนไดรวดเร็ว โดย
แสดงตัวเลขจากการคํานวณรายไดจากผูประกอบการ
เพียง 20 ราย แตละรายผลิตได 10 ใบตอวัน ขาย
ราคาใบละ 10 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม -
พฤษภาคม 2551) หมูบานมีเงินหมุนเวียนไมต่ํากวา 
180, 000 บาท ซ่ึงไมรวมรายไดจากพอคาคนกลาง   
ที่นําไปขายสงนอกหมูบาน และวงเงินซ้ือขายวัตถุดิบ 
ที่เก่ียวของอ่ืนๆ  สิ่งที่เกิดข้ึนคือการสรางเศรษฐกิจ
ชุมชน ที่เกิดจากความเขาใจศักยภาพชาวบานและ
ผูบริโภคขณะนั้น ผูพัฒนาตองมีจิตใจสาธารณะและ
อด ท น ต อ คํ า ค ร ห า ว า  “ลํ า เ อี ย ง ” เ นื่ อ ง จ า ก
ผูประกอบการสวนใหญไมมีโอกาสเขารวมกิจกรรม 
แตคงปฏิเสธไมไดวามนุษยพัฒนาตนเองจนมีชีวิตที่
แตกตางจากสัตว  ลวนเกิดจาก “การจําและทํา
เลี ยนแบบ” อา ศัยการมีป ฏิสัมพันธ ทางสั งคม 
(associations) ที่ใหอิทธิพลตอกันและกัน ทั้งนี้
ธรรมชาติของมนุษยมีลักษณะนิสัยพื้นฐานเดียวกันคือ

เลือกจดจําหรือเลียนแบบพฤติกรรมจากสิ่งรอบขาง 
หากสิ่งหนึ่ง มีคาตอสิ่งหนึ่งแสดงวามีคาตอกัน จึงเปน
เหตุอยากทําตาม  

สรุป ทามกลางกระแสตางๆ ในสังคมเมือง 
เปนเหตุการณที่เก่ียวของตอปากทองชาวชนบท การ
พัฒนาสินคาที่ใชฐานจากภูมิปญญาทองถ่ิน ตอง
เปลี่ยนจากการทํางานอิสระมาเปนรวมกลุมทํางาน
แบบมีสวนรวม โดยไม จําเปนตองรวมมือกันทุก
ข้ันตอน แตใหเขาใจรวมกันวาเปนกระบวนการจัดการ
ความรู (Knowledge Management: KM) มี
ประโยชนชวยใหคนที่รูและเขาใจเฉพาะดาน สามารถ
สืบทอดสูคนที่ตองการที่จะรูเพื่อวันนี้และวันขางหนา 
แตที่สําคัญหนวยงานภาครัฐในทองถ่ินตองกําหนดเปน
แผนระยะยาว แสดงความชัดเจนดานงบประมาณ 
พรอมกับการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ 
คือ 1) ทฤษฎีวิเคราะหสถานการณ (SWOT analysis) 
2) ทฤษฎีการตลาดสมัยใหม (4Cs) 3) ทฤษฎีการ
ทํางานแบบมีสวนรวมหรือวงจรเดมมิง (Deming 
Cycle)  4 ) ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ ลี ย น แ บ บ 
(Social  Modeling Theory) 5) ทฤษฎีการตอยอด 
(Cluster) 6) ทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองดินเผา 3F 
โดยการพัฒนาผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินกับชาวบาน
กลุมเล็ก (Micro group) เปนแนวทางแกปญหา
เศรษฐกิจชุมชนตนทุนต่ํา ใชเวลาสั้น ไดผลรวดเร็ว 
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การวิเคราะหตัวละครผูหญิงเหนือและภาพสะทอนทางสังคม 
จากตัวละครผูหญิงเหนือในนวนิยายไทย 

THE ANALYSIS OF NORTHERN THAI WOMEN CHARACTERS AND SOCIAL 
REFLECTION THAI NOVELS 

ขวัญฤทัย นันทธนะวานิช1, ดร. พรธาดา สุวัธนวนชิ2, ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ คูทวีกุล3 

 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิเคราะหตัวละครผูหญิงเหนือและภาพสะทอนทางสังคมจากตัวละครผูหญิงเหนือในนวนิยาย
ไทย มีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหตัวละครเอกหญิงในดานลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัยและพฤติกรรม 
และวิเคราะหภาพสะทอนทางสังคมจากตัวละครผูหญิงเหนือในนวนิยายไทย ในดานสถานภาพและบทบาทของ
ผูหญิงเหนือ และคานิยม ซ่ึงผลการศึกษาจะทําใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัยและพฤติกรรม
ของตัวละครผูหญิงเหนือที่ผูแตงสรางข้ึนจากจินตนาการ และเห็นถึงภาพสะทอนทางสังคมจากตัวละครผูหญิง
เหนือ โดยศึกษาจากนวนิยายที่กลาวเก่ียวกับผูหญิงเหนือ ตั้งแต พ.ศ. 2493 – พ.ศ. 2551 จํานวน 12 เร่ือง 17 
ตัวละคร และนําเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห 

จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพพบวา ผูแตงแสดงทัศนะผานตัวละครผูหญิงเหนือในชวงแรกคือชวง 
พ.ศ. 2493 - พ.ศ. 2516 ลักษณะทางกายภาพของผูหญิงเหนือจะเปนภาพของผูหญิงที่สวยงามตามธรรมชาติ 
ในชวง พ.ศ. 2517- พ.ศ. 2525 ผูแตงไดแสดงทัศนะเก่ียวกับลักษณะเดนและดอยของโครงหนาตามลักษณะ
เผาพันธุ ซ่ึงเปนการบรรยายในลักษณะความเปนจริงของมนุษยมากข้ึน และกลาวถึงลักษณะปรุงแตงของผูหญิง
เหนือ เพื่อทําใหผูหญิงเหนือสวยยิ่งข้ึนกวาเดิม ในชวง พ.ศ. 2525 - 2551 ผูแตงเร่ิมบรรยายความงามของผูหญิง
เหนือ โดยเปรียบเทียบกับธรรมชาติเหมือนกับในยุคแรก ลักษณะทางกายภาพของตัวละครทั้ง 3 ชวง ผูแตงมัก
เนนย้ําดานผิวพรรณที่สวยงามมากที่สุด อยางไรก็ตาม ผูแตงในแตละเร่ืองก็ยังคงสรางใหตัวละครเอกหญิงที่เปน
ผูหญิงเหนือมีความงามอันเปนเอกลักษณเฉพาะตน 

ดานลักษณะนิสัยและพฤติกรรมพบวา ในชวงแรกผูหญิงเหนือจะเปนผูหญิงที่ใสซ่ือ บริสุทธิ์ ไมมีจริต
มารยา มองโลกในแงดี แตในยุคตอมา ผูแตงเร่ิมกลาวถึงการใชจริตมารยาของผูหญิงเหนือมากข้ึน เนื่องจากตอง

                                                 
1 นิสิตปริญญาโท ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ) อาจารยประจํา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย        
ศรีนครินทรวิโรฒ 
3 ค.ม. (การสอนภาษาไทย) ผูชวยศาสตราจารยประจํา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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เผชิญชะตากรรมตามลําพัง จึงตองมีการปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตนเพื่อความอยูรอด หรือ
เพื่อใหตนเองไดในสิ่งที่ตองการ 

ดานภาพสะทอนทางสังคมจากตัวละครผูหญิงเหนือในนวนิยาย สามารถแบงประเด็นตางๆ ไดแก  
1. สถานภาพและบทบาทของผูหญิงเหนือ ในดานหญิงโสด ดานบุตรสาว ดานภรรยา ดานมารดา ดาน

พี่สาว-นองสาว และดานสะใภ  
2. คานิยมสามารถแบงออกเปนประเด็นตางๆ ไดแก คานิยมดานอาชีพ คานิยมเก่ียวกับการสืบทอด

ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมในการเลือกคูครองและการสมรส และคานิยมดานภาษา  
การศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละครผูหญิงเหนือยอมสะทอนทัศนะ

ของผูแตงที่มีตอผูหญิงเหนือและสะทอนสภาพสังคมภาคเหนือจากนวนิยายไดเปนอยางดี 
 
คําสําคัญ: ผูหญิงเหนือ, นวนิยาย, ตัวละคร 

 
Abstract 

 
 The study and analysis of the northern female performers and the social reflecting 
image of same in the Thai novels are aiming at the analysis of the leading female performers in 
terms of physical, personal and behavioral characteristics and also the analysis of social 
reflecting image of the northern female performers in the Thai novels in terms of their status, 
roles of northern women and social value. The result of the study shall reflect the physical, 
personal and behavioral characteristics of the northern female performers created by the 
authors written through their imagination and the social reflecting image of the northern 
female performers can be seen from the study of twelve novels relating to the northern 
women from 1950 to 2008 of seventeen performers and the result of the analysis is presented 
in the form of analytical narration. 
 From the study of physical characteristic, the authors expressed their views through 
the northern female performers in the early stage, that was from 1950 to 1973 when the 
physical image of the northern women would be expressed in the form of natural beauties. 
During 1974 to 1982 the northern women were expressed by the authors related to the 
advantages and disadvantages of their facial structures according to their races and lineage 
when their characters were described closer to the reality of humans and the northern 
women’s dress up was mentioned to make them to be seen more beautiful. During 1982-2008 
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the authors began to describe about the beauty of the northern women by comparing to the 
nature in the similar ways as in the early stage. The authors often emphasized mostly on the 
beautiful complexion for the physical characters of the performers in all three stages. 
However, the author of each story still created the leading female performers to be looked as 
the northern women with their own uniqueness of beauty. 
 On their behaviors and circumstances, during the early stage the northern women 
would be described as the innocent, naïve and sincere women and optimistic. In the later 
stage the author began to mention more about the women’s disingenuousness since they had 
to confront with their fates all alone, so they had to adapt themselves to go well together 
with the social environment for their own survival or to give themselves the opportunities to 
get for what they needed for. 
 On the social reflecting image of the northern female performers in the novel can be 
classified into different issues as follows : 

1. Status and roles of the northern women in terms of single women, daughters, wives, 
mothers, sisters and sisters-in-law. 

2. Social value can be divided into different issues as follows : on the occupations, 
perpetuation of traditions and culture, selection of their mates, marriage and languages. 
 The study of the physical, personal and behavioral characteristics of the northern 
female performers can reflect the authors’ viewpoints for the northern woman and the 
northern social conditions can also be very well reflected through the novels. 
 
Keywords : Northern women, novel, performers. 
 
บทนํา 

 
นวนิยายเปนวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภท

รอยแกว ที่ เ กิดข้ึนใหมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่
ผูประพันธไดสะทอน และจําลองภาพชีวิตมนุษย 
แงมุมตางๆ ในยุคสมัย และสภาพสังคมในชวงเวลานั้น 
โดยสรางตัวละครใหมีพฤติกรรมที่ใกลเคียงพฤติกรรม
จริงของมนุษย นวนิยายจึงเปนความแปลกใหมในยุคที่

วรรณกรรมไทยกาวสูความสมจริง นอกจากนั้นการรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก ทั้งในดานเทคโนโลยี
และการศึกษา มีผลกระทบตอสังคมไทยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับแนวคิดที่ถือวาเปนแนวคิด
อารยประเทศ ในเร่ืองสถานภาพของผูหญิง สิทธิของ
ผูหญิงไดรับการรับรองมากข้ึน ผูหญิงมีโอกาสไดรับ
การศึกษาเทาเทียมกับผูชาย และการศึกษานี้ไดมีสวน
สํา คัญที่ทําใหสถานภาพและบทบาทของผูหญิง
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เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน จากเดิมที่ถือกําเนิดมา
เพื่อมีสถานภาพเปนบุตรสาว ภรรยาและมารดา ก็มี
บทบาทในทางสังคมมากข้ึนกวาเดิม นวนิยายได
สะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงสถานภาพของผูหญิง   
ดังงานวิจัยของตรีศิลป บุญขจร ไดเสนองานวิจัย      
ที่ศึกษาเก่ียวกับสถานภาพและบทบาทของผูหญิง 
ในชวงของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากนวนิยาย
ของ ศรีบูรพา อันสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของผูหญิงไววา “ศรีบูรพาไดจําลองภาพของผู
หญิงไทยกอนป ค.ศ.1932 ในการปฏิรูปทางการเมือง
ทําใหผูหญิงไทยตกเปนเหยื่อของคานิยมทางสังคม
และจารีตประเพณี ไมวาจะเปนผูหญิงชนชั้นสูง ชนชั้น
กลาง ชนชั้นต่ํา ผูหญิงชนชั้นสูงจากตระกูลที่สูงศักดิ์ 
ไดตกลงมาเปนเหยื่อของคานิยมและจารีตประเพณี
อยางรายแรงกวาผูหญิงในตระกูลต่ําศักดิ์ ทั้งนี้ก็เพื่อ
เปนการแสดงความกตัญูและความออนนอมถอมตน 
ผูหญิงชั้นกลางซ่ึงด้ินรนในการทํามาหาเลี้ยงชีพ ก็จะ
ตกเปนเหยื่อของผูชาย ผูซ่ึงมองผูหญิงเหมือนเปนของ
เลน สําหรับผูหญิงชั้นต่ํา ศรีบูรพาสามารถนําอุปนิสัย
เหลานี้มาสรางสรรคตัวละคร ความยากลําบาก และ
ความนาหวาดกลัวเหลานี้ เปนสาเหตุใหผูหญิงตอง
กลายมาเปนคนอดทน ดื้อ ร้ัน และแมแต มีความ
ทะเยอทะยาน สภาพสังคมบังคับใหผูหญิงตัดสินใจ
แตงงานเพื่อนที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจ 

ภาพของผูหญิงชั้นสูงถูกบรรยายใหเปน
เหมือนคนขาดความเชื่อม่ันในตัวเอง ขณะที่เปนเด็ก
พวกเธอก็จะตองอยูภายใตคําสั่งของบิดามารดา และ
ตอนที่แตงงานแลว ก็ตองอยูภายใตคําสั่งของสามีใน
ทุกกรณี พวกผูหญิงจะตกเปนเหยื่อของจารีตประเพณี
ของการแตงงานแบบคลุมถุงชน จารีตประเพณีนี้นํา
ผูหญิงไปสูชีวิตการแตงงานที่เลวราย ผูหญิงตกเปน

เหย่ือของสังคมมากเสียจนทําใหตองเปนผูหญิงที่ตอง
เชื่อฟงเทานั้น ในกรณีนี้พวกเขาทําตามหัวใจปรารถนา
และเลิกทําตัวเปนโสเภณี แมแตผูหญิงชนชั้นกลาง    
ก็พยายามอยางแข็งขัน เพื่อจะปลดปลอยตัวเอง    
พวกเธอไมสามารถจะหนีได และกลายเปนเหยื่อของ
คานิยมที่มองผูหญิงเปนเหมือนของเลน การหนีจาก
กรงขังของระบบเกาและจารีตประเพณี ก็อาจตกเปน
เหยื่อของระบบทุนนิยมอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงบีบบังคับ
ผูหญิงอีกเชนเดียวกัน นี่คือสิ่งที่ศรีบูรพาตองการจะ
แสดงใหเห็นอยางชัดแจงวาผูหญิงนั้นผูกพัน และถูก
บีบค้ันโดยระบบเกาและจารีตประเพณีมากเพียงใด 
อยางไรก็ดีการนําเสนอปญหาเก่ียวกับลักษณะอุปนิสัย
ใจคอของผูหญิง ก็ไมไดนําเสนอทางออกอยางชัดเจน 
ทางออกที่วางเปนเงื่อนไขดูเหมือนจะมีพื้นฐานอุดมคติ 
เนื้อเร่ืองสวนใหญจะจบลงดวยความสุขและความ
ปลอบประโลมใจ และลักษณะอุปนิสัยใจคอของผูหญิง
ก็จะแกปญหาตามแนวอุดมคติ โดยเร่ิมตนชีวิตใหม
ดวยความรักและความเห็นอกเห็นใจ”  

งานวิจัยของตรีศิลป บุญขจร (2550 : 85 - 
86) ไดขอสรุปอันเปนผลมาจากการวิเคราะหตัวละคร
ผูหญิงในนวนิยายของผูแต ง เพียงคนเดียว การ
วิเคราะหตัวละครผูหญิงในนวนิยายยังมีประเด็นที่
นาสนใจอีกมากมาย ที่สามารถวิเคราะหตัวละคร
ผูหญิงในนวนิยาย โดยสะทอนใหเห็นบทบาทของ
ผูหญิงในสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในแงมุม      
ที่หลากหลายไดอีก เชน บทบาทดานใดดานหนึ่ง หรือ
วิเคราะหจากมุมมองของผูแตงนวนิยายหลายๆ คน 
ในชวงระยะเวลาเดียวกัน หรือวิ เคราะหความ
เปลี่ยนแปลงทามกลางบริบทของสังคม เปนตน 

ผูวิจัยสนใจศึกษาตัวละครที่เปนผูหญิงเหนือ
ที่ผูกติดกับภาพของ “สาวเครือฟา” อันเปนบทละคร
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รอง พระนิพนธในพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ
นราธิประพันธพงศ ซ่ึงดัดแปลงมากจาก “มาดามบัต
เตอรฟลาย” (Madame Butterfly) นวนิยายของ 
จอหน ลูเธอร ลอง (John Luther Long) วรรณกรรม
เร่ืองนี้เปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย และทําใหผูอาน
คิดวาเปนภาพที่แทจริงของผูหญิงเหนือ หรือเปนเร่ือง
ที่เกิดข้ึนจริง โดย ภัคดีกุล รัตนา (2543 : 83) ได
กลาวถึงบทละครรองเร่ืองสาวเครือฟาวา “สวนหนึ่งที่
ทํา ใหละครรอง เ ร่ืองสาวเครือฟา เปนที่นิยมคือ 
ลักษณะนางเอกของเร่ืองที่ม่ันคงในความรัก จนยอม
สละชีวิต ซ่ึงคงสรางอารมณสะเทือนใจใหแกผูชมใน
ระหวางที่ชมละคร และการที่พระเจาบรมวงศเธอกรม
พระนราธิปประพันธพงศ ทรงสรางภาพของผูหญิง 
“ลาว” ในลักษณะดังกลาว นาจะเปนการเสนอภาพ
ผูหญิง “ลาว” ในอีกลักษณะหนึ่งที่ตรงกันขามกับ
ทัศนคติของชนชั้นสูงกรุงเทพฯ ที่มองลานนาดอยกวา 
ดังที่สะทอนใหเห็นจากความคิดของแมและคูหม้ันของ
รอยตรีพรอม ซ่ึงนาจะเปนภาพตัวแทนแทนทัศนคติ
ของคนกรุงเทพฯ ตอลานนา โดยเฉพาะการใหภาพ
ผูหญิงเหนือใจงาย ไมรักนวลสงวนตัว เกียจคราน  
เปนตน ดังนั้นการสรางภาพของสาวเครือฟา จึงนาจะ
เปนเพียงการสรางภาพผูหญิงเหนือข้ึนในอีกลักษณะ
หนึ่ง อยางซอนทับกับภาพ “ลาว” ที่มีอยูเดิม” 

จ า ก ข อ ค ว า ม ข า ง ต น  ส า ว เ ค รื อ ฟ า           
เปนวรรณกรรมที่เปนตนแบบในการสรางภาพผูหญิง
เหนือ ภาพดังกลาวจึงนาจะมีกระบวนการสรางและ
ผลิตซํ้าในนวนิยายยุคตอมา และมีความเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสสังคมอีกดวย  

งานวิจัยนี้จะวิเคราะหตัวละครผูหญิงเหนือ
จากตัวละครเอกหญิงที่ผูแตงสรางข้ึน ที่ไดสะทอน
สถานภาพและบทบาททางสังคมของผูหญิงเหนือ และ

สภาพทางสังคมในดานตางๆ เชน วิถีชีวิตความเปนอยู 
การศึกษา ศาสนา ความเชื่อ เปนตน ผานทัศนะของ 
ผูแตง ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันจะ
ทําใหเห็นถึงความสัมพันธของการสรางตัวละครเอก
หญิงกับผูหญิงเหนือในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตามยุคสมัยและบริบททางสังคม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาวิ เคราะหผูหญิงเหนือจาก     
ตัวละครเอกหญิง ในดานลักษณะทางกายภาพและ
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรม 

2. เพื่อศึกษาภาพสะทอนทางสังคม จาก    
ตัวละครผูหญิงเหนือในนวนิยายไทย 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 

การศึกษาวิเคราะหตัวละครผูหญิงเหนือจาก
ตัวละครเอกหญิง และภาพสะทอนทางสังคมจาก     
ตัวละครผูหญิงเหนือในนวนิยายไทย ทําใหทราบถึง
ภาพของผูหญิงเหนือที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตาม
สังคมในทัศนะของผูแตง ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสังคม 
อันจะทําใหเห็นถึงพัฒนาการของการสรางตัวละคร
ผูหญิงเหนือที่ผลิตซํ้าปรับเปลี่ยน และสืบทอดตอๆ 
กันมา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ผูวิจัยดําเนินการศึกษาคนควาตามข้ันตอน
ดังนี้ 
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1. คัดเลือกนวนิยายที่นําเสนอเร่ืองราวชีวิต
ของผูหญิงเหนือ และมีตัวละครเอกเปนผูหญิงเหนือ 
ตั้งแต พ.ศ. 2493 – 2551 จํานวน 12 เร่ือง 17 ตัวละคร 

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
ตัวละครและผูหญิงในงานวรรณกรรม 

3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
สถานภาพและบทบาทของผูหญิง 

4. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
ภาพสะทอนทางสังคมในนวนิยาย 

5. วิเคราะหตัวละครเอกหญิงที่เปนผูหญิง
เหนือในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

5.1 ลักษณะทางกายภาพ 
5.2 ลักษณะนิสัยและพฤติกรรม 

6. วิ เคราะหภาพสะทอนทางสังคมจาก     
ตัวละครผูหญิงเหนือในนวนิยาย 

6.1 สถานภาพและบทบาทของผูหญิง
เหนือ 

6.2 คานิยม 
7. เสนอผลการศึกษาคนควาแบบพรรณนา

วิเคราะห 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้ผูวิจัยเลือกศึกษานวนิยายไทย     
ที่นําเสนอเร่ืองราวชีวิตของผูหญิงเหนือ และมีตัว
ละครเอกเปนผูหญิงเหนือ จํานวน 12 เร่ือง ดังนี้ 

1. แมสายสะอ้ืน ผูแตง อ.ไชยวรศิลป (พ.ศ.
2493) 

2. แหวนทองเหลือง ผูแตงพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาอนุสรมงคลการ (พ.ศ. 2516) 

3. คุณนาย ผูแตง อ.ไชยวรศิลป (พ.ศ.2516) 

4. เดือนดับที่สบทา ผูแตง สุวรรณี สุคนธา 
(พ.ศ. 2516)  

5. อิตถีเพศ ผูแตง สุวรรณี สุคนธา (พ.ศ.
2517) 

6. ไอคอม ผูแตง มาลา คําจันทร (พ.ศ. 
2525) 

7. รากนครา ผูแตง ปยะพร ศักดิ์เกษม (พ.ศ. 
2540) 

8. ดอกรักบานทีส่ันกําแพง ผูแตง อรชร 
(พ.ศ. 2542)  

9. ปมปา ผูแตง ชัญวลี ศรีสุโข (พ.ศ. 2543)  
10. สะพานแสงคํา ผูแตง ปยะพร ศักดิ์เกษม 

(พ.ศ. 2550) 
11. แตปางบรรพ ผูแตง บุญวรรณี (พ.ศ. 

2550)  
12. กลิ่นกาสะลอง ผูแตง เนียรปาตี (พ.ศ. 

2551) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิเคราะหตัวละครเอกหญิงที่

เปนผูหญิงเหนือในนวนิยายจํานวน 12 เร่ือง 17 ตัว
ละคร พบวา ผูแตงสรางลักษณะทางกายภาพของ
ผู หญิ ง เหนือจากความงามใน อุดมคติและตาม
จินตนาการของผูแตง ตัวละครเอกหญิงในชวงแรกคือ 
พ.ศ. 2493 - 2516 ผูแตงจะเนนความงามตาม
ธรรมชาติ โดยนําความสวยและลักษณะเดนของ
ผูหญิงเหนือเหลานั้นมาบรรยายควบคูกับความงามที่
บริสุทธิ์ของธรรมชาติ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงทัศนะของ    
ผูแตงวาผูหญิงเหนือมีความงามและความบริสุทธิ์
เหมือนธรรมชาติ เปนความงามที่ไมตองปรุงแตง และ
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เปนความงามแบบอุดมคติของผูแตงเอง และในนวนิยาย 
บางเร่ือง ผูแตงตองการใหผูอานจินตนาการความงาม
ของผูหญิงเหนือในความคิดของตนเอง จึงไมไดลง
รายละเอียดเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของตัว
ละครมากนัก ในชวง พ.ศ. 2517 - 2525 ผูแตงได
บรรยายความงามของผูหญิงในลักษณะตามความเปน
จริงของมนุษยมากข้ึน กลาวคือ ความงามของตัว
ละครจะมีจุดเดนและจุดดอยบนใบหนา ซ่ึงไมใชความ
งามแบบอุดมคติเหมือนในยุคกอน อีกทั้งผูแตงได
กลาวถึงลักษณะปรุงแตงใบหนาของผูหญิงเหนือ เพื่อ
ทําใหสวยยิ่งข้ึนกวาเดิม ในชวง พ.ศ. 2525 - 2551   
ผูแตงเร่ิมบรรยายความงามของผูหญิงเหนือ โดย
เปรียบเทียบกับความงามของธรรมชาติเหมือนกับใน
ยุคแรก แตจะเปรียบเทียบความงามของผูหญิงงาม
เหนือกวาความงามของธรรมชาติ ซ่ึงเปนความงามใน
อุดมคติมากกวา จากการวิ เคราะหลักษณะทาง
กายภาพโดยรวมทั้งสามชวง ผูแตงไดใหความสําคัญ
กับตัวละครเอกในดานผิวพรรณมากที่สุด และผูแตง
บางทานมีทรรศนะวาผูหญิงเหนือทุกคนจะตองมี
ผิวพรรณที่ขาวผุดผอง 

ในดานลักษณะนิสัยและพฤติกรรมพบวา 
ในชวงแรกผูแตงแสดงทัศนะวาผูหญิงเหนือเปนผูหญิง
ที่ใสซ่ือ บริสุทธิ์ ไมมีจริตมารยา มองโลกในแงดี แตพอ
มาในยุคตอมา ผูแตงเร่ิมกลาวถึงการใชจริตมารยาของ
ผูหญิงเหนือมากข้ึน เนื่องจากตองเผชิญชะตากรรม
ตามลําพัง จึงตองมีการปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรมของตนเพื่อความอยูรอด หรือเพื่อใหตนเอง
ไดในสิ่งที่ตองการ ผูแตงไดสรางตัวละครเอกใหมีทั้ง
ดานที่ดีและดานที่ไมดี เพื่อใหผูอานไดเปรียบเทียบ
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของตัวละคร โดยตัวละคร
เอกที่ผูแตงสรางใหเปนคนดี จะมีลักษณะนิสัยและ

พฤติ กรรมใน รูปแบบที่ ดี ทั้ งหมด  เช น  กตัญู         
รักครอบครัว ยึดม่ันในศีลธรรม ยึดม่ันในความรัก 
เสียสละ เปนตน สวนตัวละครที่ไมดีนั้นจะมีลักษณะ
ตรงกันขามหรือมีลักษณะในทางที่ไมดี เชน เห็นแกตัว 
ดื้อร้ัน เอาแตใจ ไมเสียสละ ผูกใจเจ็บ เปนตน ซ่ึง     
ผูแตงสวนใหญมักจะสรางตัวละครผูหญิงเหนือที่เปน
ตัวละครที่ดีมากกวาตัวละครที่ไมดี ซ่ึงเปนทรรศนะ
แฝงของผู แตงที่ตองการสื่อใหผูอ านเห็นถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตัวในแบบอยางที่ดี และการทําดีของ
ตัวละคร นวนิยายบางเร่ืองที่มีตัวละครเอกสองตัว ผู
แตงจะเสนอใหตัวละครฝายดีเสียสละหรือไมคิดจะสู
ตัวละครที่ไมดี แตในตอนสุดทายตัวละครที่ไมดีก็จะมี
การสํานึกในความผิดของตน และไดกลับตัวเปนคนดี
ในที่สุด นอกจากนั้นผูแตงไดแสดงทัศนะดานความรัก
ของผูหญิง เหนือไว ว า  ผูหญิ ง เหนือสวนหนึ่ ง ให
ความสําคัญกับความรัก คือรักเดียวใจเดียว เม่ือตอง
ผิดหวังก็ไมคิดสั้นโดยการฆาตัวตายอยางตัวละครเอก
ในสมัยกอน เชน ในบทละครรองเร่ืองสาวเครือฟา    
ที่เครือฟา และบัวบานสาวเหนือที่ผิดหวังจากผูชาย
กรุงเทพฯ ไดตัดสินใจจบชีวิตเพราะผิดหวังในเร่ือง
ความรัก แตในนวนิยายทั้งสามชวงจะเห็นไดวา ผูแตง
ตองการสื่อใหเห็นวา แมผูหญิงเหนือจะผิดหวังในเร่ือง
ความรัก แตการฆาตัวตายก็ไมไดเปนทางออกที่ดี และ
ผูชายกรุงเทพฯ ก็ไมไดเปนผูชายที่เลวทรามหรือเปน
ผูชายที่หลอกลวงแตอยางใด ผูแตงไดสื่อใหเห็นวา 
เม่ือผูหญิงเหนือตองการฆาตัวตาย ผูที่คอยชวยเหลือ
และคอยใหกําลังใจจนกระทั่งพวกเธอเหลานั้นเปลี่ยน
ใจหันกลับมาตอสูกับชะตากรรม คือผูชายทั้งสิ้น ใน
ทายที่สุดแสดงใหเห็นวาผูชายกรุงเทพฯ เปนผูชายที่
รักเดียวใจเดียว และยึดม่ันในความรักเชนเดียวกัน 
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จากการศึกษาวิเคราะหภาพสะทอนทาง
สังคมจากตัวละครผูหญิงเหนือในนวนิยาย สามารถ
แบงประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 

1. สถานภาพและบทบาทของผูหญิงเหนือ 
แบงออกเปน 6 ประเด็น คือ  

1.1 สถานภาพและบทบาทของหญิงโสด 
จากการศึกษาพบวา ผูหญิงโสดควรวางตัวอยาง
เหมาะสมกับเพศตรงขาม เพราะการวางตัวไดอยาง
เหมาะสมก็เปนอีกหนทางหนึ่งที่มีอิทธิพลตอความ
เปนไปในอนาคตของผูหญิงในดานการเลือกคูครอง 
ผูหญิงโสดไมควรไปกับผูชายแปลกหนาเพียงสองตอ
สอง ถึงแมจะมีผูใหญรับรูแตก็เปนการไมสมควรและ
ไมปลอดภัย ผูหญิงโสดไมควรมีเพศสัมพันธกอนสมรส 
เพราะอาจทําใหตั้ งครรภกอนสมรส หรือทําให
ครอบครัวเสื่อมเสียชื่อเสียง และผูหญิงโสดไมควรบอก
ความในใจแกผูชาย ไมวาจะรักหรือพอใจในผูชายคน
นั้นแคไหนก็ตาม เพราะเปนสิ่งที่ไมสมควร ผูหญิงโสด
ควรวางตัวใหเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทของ
ตน เพราะถาปลอยตัวในเร่ืองการคบเพศตรงขามก็จะ
เปนที่ครหานินทาจากคนในสังคมได 

1.2 สถานภาพและบทบาทของบุตรสาว 
จากการศึกษาพบวา ผูหญิงที่เปนบุตรสาวจะไดรับการ
เลี้ยงดูจากบิดา มารดา หรือญาติ เร่ืองการบานการ
เรือน เม่ือมีสามีจะไดเปนภรรยาที่ดี และยังไดรับ
การศึกษาที่เหมาะสม ใหมีความรูในการประกอบ
อาชีพตอไปในภายหนา และเปนที่ยอมรับในสังคม 
อยางไรก็ดี ผูเปนบุตรสาวจะตองมีความกตัญูรูคุณ
และเชื่อฟงผู เปนบิดามารดา แมจะมีความพอใจ
หรือไมพอใจก็ตาม 

1.3 สถานภาพและบทบาทของภรรยา 
จากการศึกษาพบวา ผูหญิงเม่ือไดเขาพิธีสมรสแลว 

สถานภาพและบทบาทของการเปนภรรยาจะเร่ิมตน
ข้ึน ไมวาจะยินยอมพรอมใจกับการสมรสนั้นหรือไมก็
ตาม เปนที่ยอมรับกันวาสถานภาพและบทบาทของ
ภรรยาเปนสวนหนึ่งในหนาที่ที่ผูหญิงทุกคนพึ่งทํา ซ่ึง
เปนโอกาสพัฒนาเปลี่ยนผานสูความเปนผูหญิงที่
สมบูรณ ผูหญิงที่อยูในสถานภาพและบทบาทของ
ภรรยาควรยกยองและปกปองเกียรติของสามี ดูแล
งานบานงานเรือน เชน การทําอาหาร การทําบัญชี
รายรับรายจายประจําวัน การดูแลเคร่ืองแตงกายของ
สามีใหสะอาดเรียบรอย เปนตน นอกจากนี้ผูหญิงใน
สถานภาพและบทบาทของภรรยาตองรักและซ่ือสัตย
ตอสามี ถึงแมการกระทําของสามีจะทําใหไมพอใจก็
ตาม ควรอดทนและใหอภัยเม่ือสามีนอกใจ เพราะ
ผูชายบางคนนิยมมีภรรยาหลายคน ผูชายบางคนมี
ภรรยานอยแบบเปดเผยใหภรรยาหลวงรับรู แตบาง
คนไมเปดเผย ผูเปนภรรยาหลวงจึงตองวางตัวและ
ปฏิบัติตัวใหเหมาะสมเพื่อใหอีกฝายเกรงใจ และควร
จะเอ้ือเฟอแกภรรยานอยและบุตรดวย 

1.4 สถานภาพและบทบาทของมารดา 
จากการศึกษาพบวา สถานภาพและบทบาทของ
มารดาเปนสถานภาพและบทบาทที่สําคัญในการเลี้ยงดู 
และอบรมบุตรหรือธิดาใหเติบโตข้ึนมาเปนคนดีของ
สังคม คอยใหคําปรึกษา สงเสริม สนับสนุนชวยเหลือ 
และเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุตรและธิดา ซ่ึงผูเปน
มารดาจะตองดูแลบุตรตั้งแตอยูในครรภ ซ่ึงการ
ตั้งครรภนั้นมีทั้งการตั้งครรภดวยความพึงประสงค 
และไมพึงประสงค จากการศึกษาพบวา ผูหญิงที่
ตั้งครรภแบบพึงประสงคมี 2 กรณีคือ ตั้งครรภเพราะ
ตองการเลี้ยงดูบุตรอยางแทจริง และตั้งครรภเพราะ
ตองการใชประโยชนในตัวบุตร สวนการตั้งครรภไมพึง
ประสงค ผูเปนมารดาสวนหนึ่งจะเก็บบุตรในครรภไว
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โดยไมทําแทง เพราะคิดวาบุตรเกิดมาดวยความรัก แต
มารดาอีกสวนหนึ่งจะทําแทง เพราะคิดวาถาบุตร
คลอดออกมาจะเปนอุปสรรคในการดําเนินชีวิต 

1.5 สถานภาพและบทบาทของพ่ีสาว - 
นองสาว จากการศึกษาพบวา ผูที่อยูในสถานภาพและ
บทบาทของพี่สาว ควรใหความรักแกผูเปนนอง ให
อภัยเม่ือนองทําผิด คอยดูแลสั่งสอนและประพฤติตน
เปนแบบอยางที่ดีใหแกนอง สวนผูที่อยูในสถานภาพ
และบทบาทของนองสาว ควรใหความรักและเคารพ 
และเชื่อฟงผูเปนพี่ในเร่ืองที่ดีงาม  

1.6 สถานภาพและบทบาทของสะใภ 
จากการศึกษาพบวา ผูหญิงเหนือที่อยูในสถานภาพ
และบทบาทของสะใภจะตองรักและเคารพตอบิดา 
มารดา และญาติพี่นองของสามีเสมือน บิดา มารดา 
และญาติของตนเอง และตองปรับตัวให เขา กับ
ครอบครัวของสามีใหได 

2. คานิยม 
2 .1  ค านิ ยมเ ก่ียว กับการประกวด

นางงาม จากการศึกษาพบวา ผูแตงไดแสดงทัศนะผาน
ตัวละครผูหญิงเหนือวา  ผูหญิงเหนือบางคนเขา
ประกวดนางงามเพราะความไมรู ดวยความไมเต็มใจ
เพราะถูกผูใหญที่นับถือทาบทามใหประกวด และ
ประกวดเพราะตองการหนีไปจากชีวิตความเปนอยู
แบบเดิม ผูหญิงเหนือเร่ิมมีความคิดที่จะประกวด
นางงามมากข้ึน นอกจากนี้ผูแตงยังแสดงทัศนะผูหญิง
เหนือที่ประกวดนอกจากเพ่ือประชันความสวยแลว 
ตําแหนงนางงามยังเปนสิ่งที่ทําใหพวกเธอเหลานั้นมี
ชื่อเสียงและมีหนามีตาในสังคม ซ่ึงทําใหเธอมีรายได
จากการประกวดและการโชวตัว อีกทั้งยังเปนโอกาสที่
จะไดเปนนักแสดง หรือมีโอกาสไดสมรสกับผูชายที่มี

ตําแหนงที่ดีในสังคม การประกวดนางงามจึงเหมือน
เปนการยกระดับของตัวเองอีกทางหนึ่งดวย 

2.2 คานิยมเก่ียวกับอาชีพ อาชีพของผูหญิง
เหนือที่ปรากฏในนวนิยายมี 3 อาชีพ ไดแก 

2.2.1 อาชีพขายบริการทางเพศ จาก
การศึกษาพบวา ผูแตงไดแสดงทัศนะเก่ียวกับคานิยม
ในการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศวา เปน
อาชีพที่ผูหญิงเหนือสวนใหญกระทําเพราะความไมรู
หรือไมเต็มใจ เพราะถูกบิดามารดาขายใหกับนายหนา 
เพราะบิดามารดาตองการใหบุตรสาวมีชีวิตความ
เปนอยูที่สุขสบาย และเห็นวาการขายบุตรสาวเปน
ทางหนึ่ง ที่ทําใหรายไดในครอบครัวเพิ่มข้ึน ผูหญิง
เหนือที่ถูกขายจึงตองเดินทางมาขายบริการทางเพศ
ดวยความไมเต็มใจ เพื่อเปนการใชหนี้แกผูที่ซ้ือตัวเธอ
มา  เ ม่ื อ เ ห็ น ว า อ า ชี พ ขา ยบ ริ ก า รท า ง เพศ ให
ผลตอบแทนในราคาที่ดี ไดแตงกายงดงาม และมีเงิน
สงกลับไปใหบิดาและมารดาไดใชจาย ทําใหผูหญิง
เหนือหลายคนไมคิดที่จะเลิกทําอาชีพนี้ จึงกลายเปน
คานิยมอยางหนึ่งของผูหญิงเหนือไปโดยปริยาย ผูหญิง
เหนืออีกสวนหนึ่งตอตานการขายบริการทางเพศ ดวย
เห็นวาเปนอาชีพที่นารังเกียจ เพราะตองนําตัวเขาแลก
เพื่อที่จะไดเงินมา จึงเกิดการตอตานและสั่งสอนไมให
บุตรหลานทําอาชีพขายบริการทางเพศ ถึงแมอาชีพ
ขายบริการทางเพศจะเปนอาชีพที่นารังเกียจ และ
ภาคเหนือถูกมองวาผูหญิงขายบริการทางเพศมาก
ที่สุด เพราะเห็นวาเปนผูหญิงที่สวย ซ่ือ หัวออน จึงถูก
ลอลวงไดง าย ซ่ึงในปจจุบันคนสังคมชนบททาง
ภาคเหนือได รับการศึกษามากข้ึน ทําใหการขาย
บุตรสาวลดนอยลงหรืออาจจะไมมีหลงเหลืออยู และมี
อาชีพใหมๆ เขามาในภาคเหนือมากกวาแตกอนซ่ึงมี
แตอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว และทอผา ทําให
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ผูหญิงเหนือหันมาประกอบอาชีพที่ดีกวาการขาย
บริการทางเพศอยางในสมัยกอนดวย 

2.2.2 อาชีพหมอตําแย จากการศึกษา
พบว า ผู แ ต ง ไ ด ส ะท อน ให เ ห็น ถึ งค า นิ ยมและ
ความสําคัญของอาชีพหมอตําแยในชนบทภาคเหนือวา 
ในสมัยกอนยัง มีการทําคลอดโดยหมอตําแย ซ่ึง
สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาชาวบานที่ผูหญิงเหนือ 
บางคนไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษฝายหญิง
โดยเฉพาะ อาชีพหมอตําแยจึงเปนอาชีพที่ไดรับการ
ยกยองอาชีพหนึ่ง เพราะชาวเหนือถือวาเปนอาชีพที่
ไดชวยชีวิตมารดาและเด็กจากการคลอดใหปลอดภัย 
แตในปจจุบันนี้อาชีพหมอตําแยไดสูญหายไปจาก
สังคมชนบท เพราะโรงพยาบาลเปนศูนยกลางในการ
รักษาพยาบาล ประชาชนจึงนิยมไปคลอดบุตรที่นั่น 
อีกทั้งโรงพยาบาลยังมียาและเคร่ืองมือที่ทันสมัย 
มารดาและเด็กจึงมีความปลอดภัยมากกวาการทํา
คลอดโดยหมอตําแย  

2.2.3 อาชีพทอผา จากการศึกษาพบวา 
ผูแตงไดสะทอนคานิยมเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
ทอผาว า  อาชีพทอผา เปนอาชีพที่ เ ก่ียวกับงาน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน เพราะจะตองทอไวใสเอง 
และสวนหนึ่งจะนําออกขาย ผาทอของชาวเหนือในแต
ละชุมชน อาจมีลวดลายและการใชสีที่เหมือนกัน 
คลายคลึงกันและแตกตางกัน ซ่ึงเปนเอกลักษณ
ประจําชุมชน และการทอผาผูหญิงเหนือไดรับการ
ถายทอดจากบรรพบุรุษผูหญิงใหแกบุตรหลานที่เปน
ผูหญิงเทานั้น แตในปจจุบันนี้ผูหญิงสาวสวนใหญ    
ในชนบทจะนิยมประกอบอาชีพอ่ืนมากกวาการทอผา 
เพราะการทอผาจะตองใชระยะเวลาทอนาน และตอง
มีความอดทน ผูหญิงเหนือบางคนเห็นวาการทอผา  
แตละผืนใชเวลานาน และการจําหนายก็เปนไปไดยาก 

ถึงแมจะไดราคาสูง ก็ตาม ผูหญิงเหนือจึงหันไป
ประกอบอาชีพอยางอ่ืนที่ประหยัดเวลาและไดรับ
คาตอบแทนที่ดีกวารายไดจากการทอผาซ่ึงมีความไม
แนนอน และในปจจุบันนี้การแตงกายของผูหญิงเหนือ
เปลี่ยนแปลงไป โดยผูหญิงเหนือหันมานิยมสวมใส
เสื้อผาสําเร็จรูปกันมากข้ึน เพราะหาซ้ือไดงายและ
ราคาถูกกวาผาทอหนึ่งผืนที่ตองนําไปตัดเย็บเอง  

3. คานิยมเก่ียวกับการสืบทอดขนบธรรม 
เนียมประเพณี 

3.1 คานิยมเก่ียวกับการจัดการตอนรับ
แขกโดยเม่ียง บุหร่ี และหมาก จากการศึกษาพบวา
ผูหญิงเหนือนิยมทําเม่ียง บุหร่ี และหมากเก็บไวติด
บานเสมอ สวนหนึ่งเก็บเอาไวใชและบริโภคเอง และ
อีกสวนหนึ่งจะนําออกมารับแขกที่มาเยี่ยมเยียน สวน
ใหญชาวเหนือจะนิยมบริโภคเม่ียงเค็ม คือ การนําใบ
เม่ียงคลุกเคลากับน้ําสมสายชู ใหมีรสชาติกลมกลอม
ตามใจชอบ เวลากินก็หยิบเกลือเม็ดผสมเขาไปเพื่อให
มีรสเค็มปะแลมๆ และเม่ียงหวาน คือการนําใบเม่ียง
มาคลุกเคลากับน้ําสมสายชูผสมน้ําตาลทรายขาว 
มะพราวค่ัว และถ่ัวลิสง เพื่อใหออกรสหวาน จึง
กลายเปนคานิยมอยางหนึ่งที่ผูหญิงเหนือนิยมปฏิบัติ
สืบตอกันมา 

3.2 คานิยมการนับถือผีของผูหญิงเหนือ 
ผีที่ เ ก่ียวของอยูในวิถีชีวิตของชาวเหนือมีจํานวน
คอนขางมาก และมีผีจํานวนหนึ่งเชนผีบรรพบุรุษหรือ
ที่เรียกกันวาผีปูยาซ่ึงเปนผีหรือวิญญาณของบรรพ
บุรุษที่ลวงลับไปแลว เปนผีประจําตระกูลที่มีการนับ
ถืออยูในวงศญาติเดียวกัน โดยจะมีบทบาทและหนาที่
เปนตัวเชื่อมความสัมพันธในกลุมเครือญาติ ทําใหมี
การแกไขปญหาหรือยุติขอขัดแยงในหมูเครือญาติได 
การนับถือผีปูยาจะมีความสัมพันธอยางย่ิงกับการสืบ
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เชื้อสายและการนับถือเครือญาติเรียกวาเปนกลุมผี
เดียวกัน ซ่ึงเปนการสืบทอดทางสายมารดาสูบุตรสาว 
ดังนั้นการนับถือผีปูยาจะมีการถายทอดผานทางผูหญงิ
เทานั้น และเปนคานิยมที่ผูหญิงเหนือปฏิบัติสืบทอด
ตอกันมา เปนแบบแผนทางวัฒนธรรมของชาวเหนือ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการควบคุมทางจริยธรรมและ
พฤติกรรมทางเพศของผูหญิงอีกอยางหนึ่งดวย  

3.3 การผิดผี จากการศึกษาพบวา ผูแตง 
ไดแสดงทัศนะเร่ืองคานิยมเร่ืองการผิดผีวาผูหญิง
เหนือใหความเคารพนับถือตอผีบรรพบุรุษ เพราะเชื่อ
วาผีบรรพบุรุษคอยดูแล ปกปองคุมครองบุตรหลาน 
เม่ือบุตรหลานทําผิดผีบรรพบุรุษจะไมพอใจ และดล
บันดาลใหคนในบานเจ็บปวยและพบเจอแตเร่ืองที่ไมดี 
ทําใหผูหญิงเหนือระวังเร่ืองการถูกเนื้อตองตัวผูชาย
เปนพิเศษ เม่ือมีการถูกเนื้อตองตัว ผูชายจะตองขอ
ขมาตอผีบรรพบุรุษของผูหญิง โดยการเลี้ยงผีบรรพ
บุรุษของผูหญิง จึงทําใหครอบครัวของผูหญิงกลับมา
เปนปกติในที่สุด  

4. คานิยมเก่ียวกับการเลือกคูครองและการ
สมรส จากการศึกษาพบวา ผูแตงไดสะทอนแนวคิด
เก่ียวกับการเลือกคูครองผานตัวละครเอกหญิงเหนือ
วา สวนหนึ่งจะเลือกคูครองที่ฐานะทางเศรษฐกิจและ
ตําแหนงหนาที่ของผูชาย เลือกเพราะวัยที่สมควรจะ
สมรส เลือกคูครองเพราะหลงในหนาตา และเลือก
สมรสเพราะตามใจบิดามารดาและตอบแทนผู มี
พระคุณมากกวาเลือกคูครองเพราะความรัก 

5. คานิยมเก่ียวกับดานภาษา จากการศึกษา
พบวา ผูแตงตองการสะทอนใหเห็นวาภาษาถ่ินมี
ความสําคัญตอคนในพื้นที่ภาคเหนือ และผูแตงยัง
แสดงทัศนะผานตัวละครเอกหญิงที่เปนผูหญิงเหนือวา
ภาษาถ่ินยังเปนภาษาที่ผูหญิงเหนือยังนิยมใชกันอยู

ทั่วไป แตเม่ือนํามาใชพูดที่กรุงเทพฯ ไดรับการดูถูกวา
เปนภาษาลาว ผูแตงจึงตองการสะทอนใหเห็นถึงความ
ภาคภูมิใจและตองการแกไขความเขาใจผิด ผูหญิง
เหนือมีภาษาพูดและภาษาเขียนเปนของตัวเอง แตยัง
ไดรับการดูถูกจากคนกรุงเทพฯ วาเปนภาษาลาว 
เนื่องจากความเขาใจผิดจากหลายสาเหตุ เชน ใน
วรรณคดีเร่ืองขุนชางขุนแผน ซ่ึงมีการกลาวถึงเจาเมือง
ลานนาและเจาเมืองลานชางวาเปนลาว เม่ือคนที่ได
อานจึงเกิดความเขาใจผิดวาลานนาและลานชางเปน
คนลาวเหมือนคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย หรือคนลาวที่อยูในเวียงจันทน เปนตน 
ภาษาพูดของชาวเหนือมีหลายสําเนียง เพราะใน
ภาคเหนือมีหลายชนเผา ดังนั้นการออกเสียงของแต
ละชนเผายอมแตกตางกัน นอกจากนั้นชาวเหนือยัง
สามารถพูดภาษากลางไดดีเหมือนที่คนภาคกลางพูด
กันดวย 
 
อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาวิเคราะหตัวละครเอกหญิงที่
เปนผูหญิงเหนือทําใหเห็นลักษณะเฉพาะในดาน
ลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัยและพฤติกรรม
ของตัวละครผูหญิงเหนือ ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวา 

ผูแตงเนนในดานลักษณะทางกายภาพของ
ตัวละครเอกในเร่ืองเก่ียวความสวย โดยเฉพาะเร่ือง
ผิวพรรณของผูหญิงเหนือที่ผูแตงมีความเห็นตรงกันวา
มีความสวยงามผุดผอง สวนในดานลักษณะนิสัยและ
พฤติกรรม ผูแตงจะเนนใหเห็นถึงความใสซ่ือบริสุทธ์ิ 
ไมมีเลหเหลี่ยม ไมทันคน มองโลกในแงดี หัวออน โดย
เฉพาะนวนิยายในชวงป พ.ศ. 2493 – 2516 สวนนวนิยาย
ในยุคตอมาผูแตงจะเนนถึงความรูสึกทางดานอารมณ
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ของตัวละครมากข้ึน คือตัวละครมีความตองการทาง
เพศ ไมรักนวลสงวนตัว ไมยึดม่ันในความรัก ซ่ึงเปน
ความรูสึกทางดานอารมณที่แฝงอยูในชีวิตจริงของ
มนุษย และมีอยูจริงในสภาพสังคม เพราะไมเพียงแต
ผูชายเทานั้นที่ตองการมีภรรยานอย ผูหญิง ก็ มี
ความรูสึกเชนเดียวกับผูชายที่มีความรูสึกและความพึง
พอใจตอเพศตรงขาม แตผูหญิงไมสามารถแสดง
ออกมาไดอยางที่ผูชายกระทํา เพราะคานิยมและ
กรอบประเพณีที่เปนเสมือนขอหามที่ผูหญิงไมควร
ปฏิบัติ 

จากการวิเคราะหภาพสะทอนทางสังคมจาก
ตัวละครผูหญิงเหนือ ทําใหเห็นลักษณะเฉพาะของ
สภาพสังคมในดานตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงคานิยมใน
ดานตางๆ คือ คานิยมดานการประกวดนางงามอาชีพ 
คานิยมดานอาชีพ คานิยมที่เก่ียวของกับประเพณีคือ
การนับถือผีและการผิดผี คานิยมเก่ียวกับการเลือก
คูครองและการสมรส และคานิยมดานภาษา สวนใน
ด านสถาน ภาพและบทบาทของผู หญิ ง เหนื อ 
โดยเฉพาะสถานภาพและบทบาทของภรรยาที่ผูแตง
ตองการนําเสนอถึงหนาที่ของภรรยาที่ดีที่พึงปฏิบัติตอ
สามี การนําเสนอถึงสิทธิที่ภรรยาหลวงควรไดรับใน
กรณีที่สามีมีภรรยานอย หรือแมแตการลุกข้ึนสู    
เพื่อปกปองสิทธิของตนเองที่ตองตกเปนภรรยาทาส
ของสามี หรือเปนเพียงชางเทาหลังที่ตองคอยกาวตาม
สามีอยูตลอดเวลา ผูแตงยังแฝงทัศนะเก่ียวกับการ  
ยึดม่ันในศักดิ์ศรีของผูหญิง เพราะผูหญิงเร่ิมแสดงออก
ในการคบหาหรือตองการเปนภรรยานอยเพียงเพราะ
ตองการมีหนามีตาในสังคม ผูหญิงจึงยอมแลกดวย
รางกาย เงินทอง ใหแกผูชายที่คิดวาจะสามารถใหสิ่ง
เหลานั้นได อีกทั้งผูแตงยังแฝงทัศนะเก่ียวกับการรัก
ถ่ินกําเนิด และสื่อใหเห็นวาคนเหนือถูกดูถูกวาเปนคน

ลาวเพราะกินปลารา พูดภาษาลาว และผูหญิงเหนือ
เปนผูหญิงใจงาย ไมรักนวลสงวนตัว ผูแตงจึงพยายาม
เขียนเพ่ือแก ไขความเขาใจผิดโดยเฉพาะกับคน
กรุงเทพฯ ใหเขาใจเก่ียวกับผูหญิงเหนือเสียใหม 
 
ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาวิเคราะหตัวละครเอกหญิง    
ที่เปนผูหญิงเหนือ และภาพสะทอนทางสังคมจาก   
ตัวละครผูหญิงเหนือในนวนิยายไทย ผูวิจัยพบวาการ
วิเคราะหตัวละครเอกหญิงและภาพสะทอนทางสังคม
จากตัวละครผูหญิงเหนือ ยังมีประเด็นที่นาสนใจศึกษา
ตอไปคือ 

1. ศึกษาวิเคราะหตัวละครเอกชายที่เปนชาว
เหนือ ในดานลักษณะทางกายภาพและลักษณะนิสัย
และพฤติกรรม 

2. ศึกษาสถานภาพและบทบาทของผูชายใน
ดานตางๆ  

3.  ศึกษาแนวคิดของผู แต งที่ แฝงอยู ใน      
นวนิยาย 

4. ศึกษาวิเคราะหตัวละครเอกหญิงที่เปนคน
ภาคกลาง เพ่ือเปรียบเทียบวาผูหญิงภาคกลางมีความ
เหมือนหรือแตกตางจากผูหญิงเหนืออยางไร โดย
การศึกษาจากลักษณะทางกายภาพ ลักษณะนิสัย และ
พฤติกรรมของตัวละคร 
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การเปรียบเทียบองคประกอบและภาพสะทอนทางสังคม 
เพ่ือศึกษาการแปลงนวนิยายเร่ืองมาลัยสามชายสูละครโทรทัศน 

THE COMPARISON OF STRUCTURE AND SOCIAL REFLECTION FOR STUDYING 
THE TRANSFORMATION “MALISAMCHAI” TO TELEVISION DRAMA 

 
         นิตยา มูลปนใจ1 

Nittaya Munpinchai 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบองคประกอบของนวนิยายเร่ืองมาลัยสามชายกับละคร
โทรทัศนทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 กับบทสังเคราะหที่ไดจากการรับชมละครโทรทัศน เปรียบเทียบภาพ
สะทอนสังคมจากนวนิยาย และเพื่อศึกษากลวิธีการแปลงนวนิยายสูละครโทรทัศน จากการศึกษาพบวา  1) ละคร
โทรทัศนที่ดัดแปลงจากนวนิยาย มีความแตกตางจากนวนิยาย ในดานตางๆ ดังนี้ ดานโครงเร่ือง พบวา กลวิธีในการ
นําเสนอยังยึดโครงเร่ืองตามนวนิยายตนฉบับ และเพิ่มเติม ตัดตอนเนื้อหาในบางสวน เพื่อใหเนื้อเร่ืองมีความยาว
เหมาะสมกับการนําเสนอละคร ดานตัวละคร และลักษณะนิสัยตัวละคร พบวา ละครโทรทัศนมีกลวิธีในการนําเสนอให
ตัวละครนาสนใจ โดยการเพิ่มเติมบทพูดของตัวละครเพื่อใหสื่อถึงลักษณะนิสัยของตัวละครแตละตัวไดอยางชัดเจน 
และเขาใจไดโดยงาย ดานฉาก พบวา ในการนําเสนอฉากที่ดัดแปลงจากนวนิยายตนฉบับ ผูสรางละครเลือกใชสถานที่ที่
คลายเคียงในการเสนอเนื้อหาของเร่ืองโดยไมทําใหบทประพันธเปลี่ยน ดานบทสนทนา พบวา ความแตกตางระหวาง
บทสนทนาในนวนิยายกับละครโทรทัศนที่ตางกันคือ มีการเพิ่มบทสนทนาของตัวละคร เพื่อใชสื่อถึงบุคลิก ลักษณะ
นิสัยของตัวละครใหชัดเจนมากที่สุด ดานกลวิธี พบวา กลวิธีในการดําเนินเร่ืองจะมีบทสนทนาเขามาชวยในการดําเนิน
เร่ือง เพราะการเลาเร่ืองผานบทสนทนาของตัวละครทําใหเนื้อเร่ืองสนใจนาติดตาม 2) ความแตกตางของละคร
โทรทัศนกับนวนิยาย อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการนําเสนอ ทําใหละครโทรทัศนถูกดัดแปลงเพื่อใหเนื้อเร่ืองและตัว
ละครบางตัวอาจตองตัดออกไปเพื่อใหเหมาะสมกับระยะเวลาในการนําเสนอ 3) การนําเสนอภาพสะทอนสังคมจาก  
นวนิยาย ละครโทรทัศนมิไดดัดแปลงใดใด ยังคงนําเสนอภาพสะทอนสังคม ตามนวนิยายตนฉบับ แตละครโทรทัศน
สามารถเขาถึงผูชมไดงายกวานวนิยายโดยสื่อผานบทสนทนาของตัวละคร ภาพสะทอนสังคมที่ปรากฏ คือ สภาพสังคม 
ไดแก ลักษณะครอบครัว การเลือกคูครอง การแตงกาย ความเชื่อ ไดแก ความเชื่อเร่ืองเวรกรรม ความเชื่อเร่ืองการ
คลอดบุตร ความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเร่ืองเนื้อคู คานิยม ไดแก การศึกษา การมีภรรยานอย 

 
คําสําคัญ : การเปรียบเทียบองคประกอบ, ภาพสะทอนสังคม, การแปลงนวนิยายสูละครโทรทศัน 
                                                           
1 อาจารยประจําสาขาภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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Abstract 
 

This research aimed to compare the composition of novel, Ma Lai Sam Chai, to 
television drama broadcasting on Channel 5 and synthetic dialogue including the reflection for 
understanding the transforming method of novel to television drama. Finding found that 1) 
Television drama transforming from novel differentiated from novel like following Plot found 
that presenting techniques is followed to novel but expand and delete some content for the 
appropriation. Character and habit found that television drama has an interesting method for 
presenting characters by adding the dialogue. Setting found that setting was adapted to a 
proper location in Television drama nothing affected the novel. Dialogue found that the 
difference of novel and television drama was added dialogue for presenting personality and 
habit of characters. Method found that the developing method had a dialogue and 
conversation for interesting and suspense. 2) The difference of television drama and novel 
would come from period of showing characters because of character adaptation so some 
character was added or deleted for appropriation. 3) The novel reflection was not changed 
and the television drama can be accessed easier than novel. Reflections appeared were 
family, lover selection, beliefs. Beliefs were good-bad behaviors, giving birth, supernatural, soul 
mate. Values were education, second wife. 
 
Keyword: The Comparison of structure, social reflection, the transformation to television  

drama 
 
บทนํา 
 

คอนสแตนดิน สตานิสลาฟสก้ี ผูกํากับชาว
รัสเซีย กลาววา ละคร คือศิลปะของการสะทอนชีวิต 
การละครสรางข้ึนโดยพลังมนุษยและสะทอนใหเห็น
พลังของมนุษยโดยผานละครนั้น (ถกสังคมผานฉาก
ละคร.  2539 : 5) เนื้อหาของละครโทรทัศน
ในปจจุบันผูสรางไดดัดแปลงจากบทประพันธที่ มี   
ผูเขียนไว อรุโณทัย ภาณุพันธ (แวนขาว  2539 : 48) 
กรรมการบริษัท บรอดคาสน ไทยเทเลวิชั่น จํากัด   

ในฐานะผูจัดละครทานหนึ่ง ไดแสดงทรรศนะเก่ียวกับ
ปญหาและขอจํากัดในการผลิตละครวา “ในการจัดทํา
ละครนั้น ความถูกตองกับความถูกใจมักจะไปดวยกัน
ไมได สาระมากไปคนก็ไมชอบ ปญหาตางๆ ก็มีมาก  
ผูจัดเยอะ การแขงขันมีสูงมีทั้งการแบงบทประพันธ 
แบงตัวแสดงและผูกํากับการแสดง ที่มีคุณภาพก็มักจะ
เปนผูกํากับละครหนาเดิมๆ ผูกํากับรุนใหมกลับไม
คอยมี และผูจัดเองก็ไมกลาเสี่ยงจางผูกํากับละครหนา
ใหมสักเทาไหรกลัวเขาไมไดอยางที่เราตองการ” ดวย
เหตุนี้ผูจัดละครสวนใหญจึงมักแกปญหาโดยการเลือก
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เร่ืองที่ตรงกับความตองการของตลาดคนดู ซ่ึงเร่ืองที่
ไดรับความสนใจจากคนดูสวนใหญก็มักจะเปนเร่ืองที่
นํามาจากนวนิยายทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ในนวนิยายนอกจากจะใหความบันเทิงใจ 
แกผูอานแลวยังสะทอนสภาพสังคม วัฒนธรรม หรือ
ชีวิตความเปนอยูของแตละยุคแตละสมัยผานการเลา
เร่ืองราว เหตุการณตางๆ ในนวนิยาย การที่นวนิยาย
จะไดถูกหยิบยกมาเปนละครโทรทัศนนั้นไมใชวาละคร
ทุกเร่ืองสามารถนํามาทําเปนละครโทรทัศนได และนว
นิยายเร่ืองมาลัยสามชายเปนนวนิยายเร่ืองหนึ่งที่มี
ผูนํามาสรางเปนละครโทรทัศน อันเปนประพันธของ 
ว.วินิจฉัยกุล เคยตีพิมพในนิตยสารพลอยแกมเพชร ได
ถูกนํามาแปลงเปนบทละครโทรทัศนโดย ปราณ
ประมูล เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศนกองทัพบก
ชอง 5 จากคําโปรยปกหลังของนวนิยายมาลยัสามชาย
วา ในเนื้อหาสะทอนถึงสังคม ถาพิจารณาตามเนื้อ
เร่ืองมาลัยสามชายเปน  นวนิยายของสตรีที่มีชีวิตยืน
ยาวถึง 5 แผนดิน ผูมีความดี และความงาม บริสุทธิ์
ดุจมาลัย แตโชคชะตานําพาใหตองผานการมีคูครอง
ถึงสามคร้ัง กับชายที่มีคุณลักษณะแตกตางกันถึงสาม
ชาย ตลอดเวลา ถึงแมจะผานมาถึงสามชาย อันเปน
พฤติกรรมที่ไมยอมรับ ในสังคมยุคนั้น แตผูประพันธ
ไดนําเสนอมุมมองใหม วาคุณคาของสตรีอยูที่การ
ครองตน แมจะแตงงานหลายคร้ังก็ไมลดทอนคุณคา
ทางความคิด และอารมณไปตามเงื่อนไขที่ประสบ 
สาระของเนื้อเร่ืองชี้ใหเห็นวาความไมระมัดระวังใน
การดําเนินชีวิตใหถูกตองตามทํานองคลองธรรม จะทํา
ใหบุคคลนั้นมีแตความตกต่ํา ตรงกันขามกับผูที่ดํารง
ตนอยูในกรอบของศีลธรรม มีความซ่ือตรง ก็จะพบ
ความสุข และผานพนอุปสรรคไดในที่สุด ผูประพันธมี
ศิลปะในการสอดแทรกรายละเอียดของสั งคม 
วัฒนธรรมในอดีต เขากับเร่ืองราวของตัวละครไดอยา

แนบเนียน และชวนติดตาม มาลัยสามชายจึงเปนบท
ประพันธที่ทรงคุณคา มีลีลาภาษาที่งดงาม มีศิลปะใน
การใช  ภาษา ตลอดจน คุณค าสาระของ เ ร่ือง 
ผูประพันธสามารถสรางบทสนทนาระหวางตัวละครได
เหมาะสมกับบุคลิก กาลเทศะ และสถานภาพทาง
สังคม ทําให นวนิยายเร่ืองนี้ไดรับรางวัลดีเดนหนังสือ
นวนิยาย ในการประกวดหนังสือดีเดนประจําป พ.ศ. 
2551 นั้นยอมแสดงใหเห็นวานวนิยายเร่ืองนี้มีความ
เดนดานองคประกอบของ นวนิยายอีกทั้งในเนื้อเร่ือง 
ยังสะทอนภาพสังคม ในชวงระยะเวลาที่ตัวละคร     
มีชีวิตอยูถึง 5 แผนดิน 

ด ว ย เ ห ตุ นี้ จึ ง ไ ด ศึ ก ษ า เ ป รี ย บ เ ที ย บ
องคประกอบ และภาพสะทอนทางสังคมเพื่อศึกษา
การแปลง นวนิยายเ ร่ืองมาลัยสามชายสูละคร
โทรทัศน โดยเปรียบเทียบนวนิยายเร่ืองมาลัยสามชาย
บทประพันธของ ว.วินิจฉัยกุล กับละครโทรทัศน      
ที่นําเสนอทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 จะทํา
ใหทราบถึงองคประกอบของนวนิยาย และสะทอน
ภาพสังคม ที่สื่อใหผูอานและผูชม เห็นภาพใดบาง 
นอกจากนั้นยังไดทราบกลวิธีในการแปลงบทละคร
โทรทัศนจากวรรณกรรม วามีความแตกตางกันอยางไร
บาง เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาสําหรับครูผูสอน  
ในการนําไปใชประกอบการเรียนการสอนวาดวย
วรรณคดี และวรรณกรรม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เปรียบเทียบองคประกอบของนวนิยาย
เ ร่ื อ ง ม า ลั ย ส า ม ช า ย กั บ ล ะ ค ร โ ท ร ทั ศ น ท า ง
สถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 กับบทสังเคราะหที่ได
จากการรับชมละครโทรทัศน 
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2. เปรียบเทียบภาพสะทอนสังคมจาก   
นวนิยาย 

3. ศึกษากลวิธีในการแปลงนวนิยายสูละคร
โทรทัศน 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาผลงานของ ว.วินิจฉัยกุล วิจัยคร้ัง
นี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับ
การวิเคราะหภาพสะทอนสังคมในนวนิยาย รวมถึง
การวิเคราะหในสวนขององคประกอบของนวนิยาย 
ดังนี้  

เพาวิภา ภมรสถิต (2528) ไดศึกษาเร่ือง 
“ความสัมพันธระหวางละครโทรทัศนกับสังคมไทย” 
จากผลการวิจัยพบวา ตลอดชวงระยะเวลา 19 ป 
ละครโทรทัศน มีความสัมพันธและมีบทบาทกับ
สังคมไทย ในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     
ละครโทรทัศนเปนเคร่ืองมือของผูปกครอง ในการ
สรางความม่ันคง ในการปกครองประเทศ และสราง
สังคมใหดี ข้ึน ละครโทรทัศนถูกใชเปนสื่อระหวาง
ประชาชนกับรัฐบาล เนื่องจากคุณสมบัติของละคร 
ประสิทธิภาพของละครโทรทัศน และความนิยม      
ที่ประชาชนมีใหกับละคร รัฐบาลจึงเห็นความสําคัญ
ของละครโทรทัศนวา สามารถเปนตัวแทนในการสื่อ
เร่ืองราวตางๆ ใหประชาชนรับรูโดยไมรูตัว ในดาน
เศรษฐกิจและสังคม ผูอุปถัมภรายการและผูชมมีสวน
กําหนดรูปแบบ และเนื้อหาของละครโทรทัศน ภาวะ
ทางเศรษฐกิจมีสวนกําหนดทิศทาง ในการจัดทําละคร
ของคณะละคร และรสนิยมของคนดู แตไมวาละคร
โทรทัศนจะมีเนื้อหา และรูปแบบใด จะตองไมขัดกับ
หลักเกณฑ และขอบังคับของสถานี ละครโทรทัศน
ในชวง 19 ปนี้ จึงอยูภายใตการควบคุมของผูปกครอง

ประเทศ ซ่ึงใชละครโทรทัศนชวยชี้แนะสังคม ในดาน
ศีลธรรมจรรยา ความรักชาติ  ความจง รักภักดี        
ตอพระมหากษัตริย  เพื่อใหสั งคมเกิดความสงบ
เรียบรอยมากกวาจะชวยชี้แนะสังคมใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุรฉัตร บุญสนิท (2539 : 13) ไดกลาวถึง  
นวนิยายเม่ือกลายเปนละครโทรทัศน ไววา นวนิยาย
นั้นสื่อสารดวย “ตัวอักษร” และโทรทัศนนั้นสื่อสาร
ดวย “ภาพ” กลาวคือ ตัวอักษรนั้นสามารถสราง
จินตนาการใหคนอานไดหลากหลาย แตภาพนั้นจํากัด
คนดูใหเห็นเปนอยางเดียวกัน เร่ืองของการตีความ
ตามตัวอักษร ที่เปนแกนเร่ือง ใหกลายมาเปนภาพ   
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะไมทําใหเนื้อเร่ืองกลายเปนอ่ืน 
ดัง เชน ผลงานของกฤษณา อโศกสิน ที่จัด เปน
นักเขียนฝมือเยี่ยม ในเร่ืองของการอธิบาย “เนื้อแท” 
ของมนุษย แลวก็จะพยายามอยางยิ่งที่จะใหคนอาน
รูจัก “เลห” ของตัวละครของตัวเองใหมากที่สุด 
เขาถึงความหยาบ และความละเอียดของมนุษยดวย
ตัวอักษรที่บรรจงเลือกเฟนถอยคําใหเห็นภาพตัวละคร
ในจินตนาการของคนอาน ซ่ึงผลงาน ของกฤษณา 
อโศกสิน ที่เขียนลงเปนตอนๆ ตามนิตยสารตางๆ
ขณะนี้ ถาผูอานติดตามทุกๆ ตอน จะพบวาหลายๆ 
ตอนที่ ผู เ ขี ยนหน ว ง เ ร่ื อง ไ ว ไ ม มี คว าม คืบหน า          
แตพยายามเพิ่มสีสัน บรรยากาศ และความคุนเคยกับ
ตัวละครใหมากข้ึน บางคร้ังก็แทรกเปนบทสนทนา
ดวยน้ําเสียงที่แสดงอุปนิสัยของตัวละครผูพูดชัดเจน 
คมคาย และนาฟง ถอยคําเหลานี้คือ สไตลเฉพาะตัว
ของผูเขียน และกฤษณา อโศกสิน ก็รูจัก “เสนห” 
ตรงนี้ของเธอดี เพราะฉะนั้น นวนิยายของเธอเร่ือง
ไหนๆ ก็เหมือนกัน ตัดเสนหที่วาทิ้งไปก็กลายเปนเร่ือง
น้ําเนาเร่ืองหนึ่ง เพราะโครงเร่ือง (Plot) ของผูเขียน
นั้นไปเร่ือยๆ ไมมีจุดเดน ไมวางปมปญหาใหซับซอน 
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ไมตองการคลี่คลาย คนอานจะรูสึกร่ืนรมยตรงถอยคํา
บรรยายของผูเขียนเปนสําคัญ 

นันทา พฤกษพงษ (2541) ไดศึกษาวิเคราะห
ตัวละครเอกฝายชายในนวนิยาย ว. วินิจฉัยกุล       
ผลการศึกษาพบวา เนนการศึกษาในดานกลวิธีการ
แนะนําตัวละคร และการสรางตัวละครเอกฝายชาย 
กลวิธีการแนะนําตัวละครของผูแตงจะแนะนําจาก
พฤติกรรมของตัวละครอ่ืนมากที่สุด รองลงมาคือ    
การแนะนําโดยผูประพันธเปนผูบรรยาย และวิธี
แนะนําดวยพฤติกรรมของตัวละครเอง การสรางตัว
ละคร ว. วินิจฉัยกุล ใหความสําคัญกับภูมิหลังของ  
ตัวละครในดานชาติตระกูล และการอบรมเลี้ยงดู  
เปนหลัก เพื่อแสดงวาภูมิหลังเปนสวนสําคัญในการ
หลอหลอมบุคคล ซ่ึงจะมีผลตอบุคลิกภายใน และ
บุคลิกภายนอก นอกจากนี้ผูแตงใหความสําคัญของ
การศึกษาเพราะจะทําใหชีวิตของตัวละครประสบ
ความสําเร็จหรือลมเหลว และมีผลตอสังคมของตัว
ละครดวย 

ปยพิมพ สมิตดิลก (2541) ศึกษาลักษณะ
การเชื่อมโยงเนื้อหาระหวางนวนิยายในสือ่สิ่งพิมพและ
ละครโทรทัศน เพื่อวิเคราะหปจจัยที่ มีผลตอการ
เชื่อมโยง ดัดแปลงเนื้อหาระหวางสื่อนวนิยาย และสื่อ
ละครโทรทัศน ไทยพบวา มีการเชื่อมโยงเนื้อหา
ระหวางนวนิยาย และละครโทรทัศน เชน การสราง
แนวคิดและภาพ การเลาเร่ือง ตัวละคร และการสราง
ตัวละคร และรูปแบบโครงสรางของนวนิยายและ
ละครโทรทัศน  มีลักษณะที่ เปนจุดรวม และจุด
แตกตาง โดยมีปจจัยที่มีผลตอการเชื่อมโยงเนื้อหา 
ไดแก ธรรมชาติของสื่อ ระบบการสรางดารา และ
ความแตกตางของประเภทรายการ 

เพ็ญจันทร  มาประชา  ( 2541)  ศึกษา
วิเคราะหภาพสะทอนสังคมในนวนิยายของ นิเวศน 

กันไทยราษฎร พบวา ภาพสะทอนสังคมในแตละดาน 
คือ ดานครอบครัวสะทอนภาพครอบครัวที่มีปญหา
ขัดแยงตางๆ และครอบครัว ที่มีความรักความเขาใจ
กัน ดานอาชีพสะทอนภาพบุคคลในอาชีพตางๆ เชน 
ครู ตํารวจ บุคคลในแวดวงบันเทิง ผูชายขายบริการ 
ดานความประพฤติของคนในสังคม เชน พฤติกรรม
ของคนในสังคม เชน พฤติกรรมทางเพศ การดําเนิน
ชีวิตแบบนักธุรกิจ ดานปญหาสังคม เชน ปญหาดาน
การศึกษา ปญหาการลวงละเมิดทางเพศ ปญหาความ
ยากจน โดย นิเวศน กันไทยราษฎร ยังไดแสดงทัศนะ
เก่ียวกับภาพสะทอนในสังคมแตละดาน ผานความคิด
ของตัวละคร และน้ําเสียงของผูเขียนไวดวย ผลจาก
การศึกษาพบวา ผู เ ขียนใหความสํา คัญกับเ ร่ือง
ครอบครัวอย า งมาก โดยสะทอนประเด็นของ
ครอบครัวที่กอใหเกิดปญหาตางๆ ไดทุกรูปแบบ 
นอกจากนี้ภาพสะทอนสังคมในนวนิยายที่นํามาศึกษา
สวนมากเปนการสะทอนภาพสะทอนในเมืองหลวง 
และผูเขียนมักจะใหความสําคัญกับผูหญิงมากกวา
ผูชาย 

สุ รี ย  ทองสมาน  (2542 )  ได วิ เคราะห
เปรียบเทียบบทละครโทรทัศนกับนวนิยาย พบวา บท
ละครโทรทัศนที่ดัดแปลจากนวนิยาย มีความแตกตาง
จากนวนิยาย ในสวนแรก คือ โครงเร่ือง มีกลวิธีในการ
นําเสนอโดยยึดโครงเร่ืองตามบทประพันธเปนหลัก 
และเพิ่มเติมเนื้อหาในบางสวน เพื่อใหเนื้อเร่ืองมีความ
ยาวเหมาะสมกับการแสดง โดยเปดเร่ือง และปดเร่ือง
ตามที่บทประพันธกําหนด สวนที่สอง คือ ตัวละคร 
และลักษณะนิสัยตัวละคร มีกลวิธีในการนําเสนอ  
โดยการเพิ่มเติมตัวละครประกอบใหเนื้อเร่ืองมีความ
สนุกสนาน และเพิ่มเติมบทบาทใหตั วละครนํา     
ดวยการเนนใหเห็นถึงลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นๆ 
ใหชัดเจน และเขาใจไดโดยงาย สวนที่สาม คือฉาก   
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มีกลวิธีในการนําเสนอดวยการดัดแปลงสถานที่ตามที่
บทประพันธกําหนดใหเปนสถานที่ที่สามารถสื่อใหเห็น
ถึงเนื้อหาที่นําเสนอไดโดยไมทําใหบทประพันธเปลี่ยน 
สวนสาเหตุที่ทําใหบทละครโทรทัศนมีความแตกตาง
จากนวนิยาย อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก 3 ประการ 
ไดแก ผูแสดง ผูชม และระยะในการนําเสนอ ทั้งนี้บท
ละครโทรทัศนบางเร่ืองถูกดัดแปลงเพื่อใหเหมาะสม
กับตัวนักแสดงเปนหลัก ซ่ึงอาจมีเหตุผลมาจากเปน
นักแสดงที่ไดรับความนิยม โดยมีผูชมใหความสนใจ
และติดตาม ผูเขียนบทละครโทรทัศนจึงจําเปนอยาง
ย่ิงที่จะตองดัดแปลงเนื้อหาใหเหมาะสมกับการแสดง
ของนักแสดง และเหมาะสมกับระยะเวลาในการ
นําเสนอ โดยไมสั้นหรือยาวจนเกินไป และบทละครที่
ดัดแปลงจากนวนิยายสวนใหญ มีแนวคิดเดียวกับ   
นวนิยาย แตบทละครโทรทัศนสามารถนําเสนอและ
สะทอนสภาพสังคมปจจุบันไดชัดเจน และเขาถึงผูชม
ไดงายกวานวนิยาย 

ภัทริยา กัลยานาม (2543) ไดศึกษา ตํานาน
และศาสนาใน วอต ดรีมส เมย คัม: การศึกษา
เปรียบเทียบนวนิยายกับภาพยนตร โดยมีจุดประสงค
เพื่อศึกษาการดัดแปลงนวนิยายเร่ือง วอต ดรีมส เมย 
คัม เปนภาพยนตร โดยวิเคราะหจากองคประกอบ
ตางๆ ภายในโครงสรางการเลาเร่ืองของนวนิยายกับ
ภาพยนตร และศึกษาตํานานและศาสนาที่มีอิทธิพล
ตอนวนิยายกับภาพยนตรเร่ืองดังกลาว พบวา การ
ดัดแปลงนวนิยายเร่ือง วอต ดรีม เมย คัม เปนบท
ภาพยนตรทําใหเนื้อเร่ืองและแนวคิดหลักของเร่ือง
เปลี่ยนไป ยิ่งไปกวานั้น ตํานานและศาสนาที่ปรากฏ
ในนวนิยายกับภาพยนตรมีอิทธิพลตอแนวคิดหลักของ
เร่ืองที่แตกตางกัน นวนิยายนําเสนอแนวคิดหลัก
เก่ียวกับชีวิตหลังความตายสัมพันธกับความเชื่อทาง

ศาสนา สวนภาพยนตรนําเสนอแนวคิดหลักเร่ืองความ
รักหลังความตายที่สัมพันธกับตํานาน 

พรพิไล ธรรมชูโชติ (2543) ไดศึกษา
วิเคราะหนวนิยายของ ว.วินิจฉัยกุล เร่ืองรัตนโกสินทร 
และสองฝงคลอง ผลการวิจัยไดพบวา ว.วินิจฉัยกุล มี
การสรางโครงเร่ืองเปนนวนิยายที่ใชฉากประวัติศาสตร 
โดยสรางตัวละครอิงอยูกับยุคสมัย และเหตุการณตาม
ประวัติศาสตรทั้งสองยุค ไดแก เร่ืองรัตนโกสินทรเปน
ประวัติศาสตรชวงตนรัตนโกสินทร และเร่ืองสองฝง
คลอง เปนประวัติศาสตรยุคสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดย
ใหตัวละครไดรับผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดข้ึน  
ในยุคสมัยนั้นๆ สวนในดานแกนเร่ืองทั้งสองเร่ืองมี
แกนเร่ืองเดียวกันคือ การตอสูชีวิตเพื่อใหไดสิ่งที่ดีกวา 
ในการดําเนินเร่ือง มีการสรางโครงเร่ืองยอย ตัวละคร 
ฉาก บรรยากาศ และบทสนทนาเพื่อแกปญหาหรือ
คลี่คลายปมขอขัดแยงตามกฎเกณฑ หรือวิธีการ      
ที่ กําหนดมาแลวจากแกนเ ร่ืองโดยใชขอมูลทาง
ประวัติศาสตรมาประกอบ สวนการวิเคราะหภาพ
สะทอนสังคม และวัฒนธรรม ว. วินิจฉัยกุล ไดนํา
ความรู  และเหตุการณในประวัติศาสตรมาแสดง     
ใหผูอานไดเห็นสภาพชีวิต และความเปนอยูของไทย
ในดานตางๆ ดานกลวิธีการใชภาษา ว. วินิจฉัยกุล 
เขียนนวนิยายทั้งสองเร่ือง โดยใชโวหารตางๆ เชน 
บรรยาย พรรณนา เทศนา สาธก อุปมา 

ปณณวรรณ วาจางาม (2548) ไดศึกษาลีลา
ภาษาในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล จากการศึกษา
พบวา ลีลาภาษาในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล        
มีลักษณะเดน คือ การใชคําไดเหมาะสมแกเนื้อเร่ือง
และตัวละคร โดยใชคําที่สื่อสารในชีวิตประจําวันของ
สามัญชนทั่วไป การเลนเสียง การเลนคํา การซํ้าคํา 
การซอนคํา การใชคําเลียนเสียงพูด การใชคําเลียน
เสียงธรรมชาติ และการใชคําติดปาก ดานการใช
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สํานวนโวหารพบวา นิยมใชสํานวนไทย สุภาษิต คํา
พังเพย การใชบทเพลงหรือบทกวี การใชโวหาร     
อุปลักษณโวหาร โวหารอติพจน โวหารปฏิรูปพจน 
และโวหารบุคลาธิษฐาน ดานการใชประโยค พบวา
นิยมใชประโยคสั้นที่เปนประโยคความเดียว และการ
ใชประโยคยาวที่เปนประโยคความรวม หรือประโยค
ความซอน ประโยคที่ใชมีลักษณะเดน คือ การตัด
บางสวนของคําในประโยค การเรียบเรียงคําใน
ประโยคสั้น การละบางสวนของประโยค ดานการ
บรรยาย และพรรณนา พบวา นิยมใชการบรรยาย
ความ ในการเลาเร่ืองราวของสถานที่ และแสดงภาพ
วิถีของตัวละครที่ปรากฏในเร่ือง และการเลาเร่ืองราว
ของตัวละคร ดานการพรรณนาความ พบวานิยม
พรรณนาโดยใชรายละเอียดในดานบุคคล สถานที่ 
และสิ่งตางๆ พรรณนาโดยใหรายละเอียดในดานกิริยา
อาการของตั วละคร และการพรรณนาโดยให
รายละเอียดในดานความรูสึก และสภาพอารมณของ
ตัวละคร 

วรางคณา ทวีวรรณ (2552) ไดศึกษาความ
ขัดแยงทางสังคมในนวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล เพื่อ
วิเคราะหความขัดแยงทางสังคม และเพื่อวิเคราะห
กลวิธีการนํา เสนอความขัดแยงในนวนิยายของ        
ว. วินิจฉัยกุล พบวา ความขัดแยงทางครอบครัว 
เกิดข้ึนเพราะสมาชิกในครอบครัวมีความแตกตางทาง
ความคิด เพศ วัย เปนความขัดแยงที่แสดงผานปญหา
ชองวางระหวางวัย ทัศนคติ บทบาทหนาที่ การดําเนิน
ชีวิตที่แตกตางกัน และการถือตัวเปนใหญของผูชาย  
ทําให มีผลกระทบตอความสัมพันธในครอบครัว    
ความขัดแยงดานศาสนา เกิดข้ึนจากความรูสึกภายใน
ระหว า งคนที่ มี ความ เชื่ อทางศาสนาที่ ต า ง กัน          
จึงแสดงออกโดยการคัดคานความเชื่อของศาสนาอ่ืน 
ผานการแสดงความคิด และพฤติกรรเพื่อตอตานความ

เชื่อ และพิธีกรรมของศาสนาอ่ืน รวมถึงการทําผิด
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความขัดแยงดาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี เกิดจากการฝาฝนธรรม
เนี ยมประ เพณีของสั งคม  จากคนที่ อยู ภ าย ใต
วัฒนธรรมของตนเอง  ซ่ึ ง เปนความ ขัดแย ง ใน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เก่ียวกับการดําเนินชีวิต 
คือประเพณีการแตงงาน และการเลือกคูครอง     
ธรรมเนียมการปฏิบัติตัวของผูหญิง และความขัดแยง
ของคนตางเชื้อชาติ ที่ตองดําเนินชีวิตอยูในสังคมที่  
ไมคุน ความขัดแยงดานการเมืองการปกครอง เกิดจาก
การตอสูของคนตางฝายที่มีอุดมการณ หรือลัทธินิยม
ทางการเมืองที่ตางกัน เพื่อแยงชิงอํานาจในการ
ปกครอง ความขัดแยงดานเศรษฐกิจ เกิดจากความ
ตองการปจจัยทางการเงินของมนุษยเพื่อความอยูรอด
เพราะมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต ความขัดแยงดาน
ชนชั้น มีสาเหตุจากการถูกกําหนดระดับชั้นทางสังคม
ใหบุคคลมีสถานะทางสังคมที่สูงต่ําตางกัน ความ
ขัดแยงดานเชื้อชาติ เกิดจากความรูสึกแปลกแยก
ระหวางคนตางชาติเชื้อเม่ือเห็นความแตกตางทางดาน
รางกาย และเกิดจากความแตกตางระหวางภาษา  
 
วิธีการศึกษา 
 

การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยศึกษาวิเคราะหจากนวนิยาย และจาก
ละครโทรทัศนที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน
กองทัพบกชอง 5 นําเสนอผลการวิจัยดวยวิธีพรรณนา
วิเคราะห มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

1. ข้ันรวบรวมขอมูล 
1.1 ศึกษานวนิยายเร่ืองมาลัยสามชาย

ของ ว.วินิจฉัยกุล 
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1.2 บทสังเคราะหที่ไดจากการรับชม
ละครโทรทัศนที่ประกอบดวยฉาก ตัวละคร บท
สนทนา และการบรรยายพฤติกรรมของตัวละคร  

1.3 ศึกษาแนวคิดในการวิ เคราะห
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิเคราะห
วรรณกรรม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการวิเคราะห
ขอมูล 

1.4 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับภาพ
สะทอนสังคมในวรรณกรรม เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การวิเคราะหขอมูล 

1.5 ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของกับการ
วิเคราะหนวนิยายกับการแปลงสูละครโทรทัศน และ
งานวิจัยที่เก่ียวของกับภาพสะทอนสังคมที่ปรากฏใน
วรรณกรรม 

2. ข้ันวิเคราะหขอมูล 
ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบง

ข้ันตอนในการศึกษาวิเคราะห ดังนี้ 
2.1  ศึกษานวนิยายในเชิงปริทรรศน

เพื่อใหทราบเนื้อหา และรายละเอียดตาง ๆ 
2.2 ศึกษาวิ เคราะห เป รียบ เที ยบ

องคประกอบของนวนิยายกับละครโทรทัศน ดังนี้  
2.1.1 โครงเร่ือง 

2.1.1.1 โครงเร่ืองหลัก/โครง
เร่ืองรอง 

2.1.1.2 การลําดับโครงเร่ือง  
2.1.1.3 แนวคิด  

2.1.2 ตัวละคร 
2.1.2.1 ตัวละครเอก 
2.1.2.2 ตัวละครประกอบ  

2.1.3 ฉาก 
2.1.3.1 สถานที่และยุคสมัย

ทางประวัติศาสตร 

2.1.3.2 สถานที่ตามเหตุการณ
ในเร่ือง 

2.1.4 บทสนทนา 
2.1.4.1 บทสนทนาที่ชวยใน

การดําเนินเร่ือง 
2.1.4.2 บทสนทนาที่แสดง

ลักษณะนิสัยตัวละคร 
2.1.5 กลวิธี 

2.1.5.1 กลวิธีการเลาเร่ือง 
2.1.5.2 กลวิธีการดําเนินเร่ือง 
2.1.5.3 กลวิธีการปดเร่ือง  

2.3 ศึกษาเปรียบเทียบภาพสะทอน
สังคมที่ปรากฏในนวนยิายกับละครโทรทัศน ดังนี ้

2.3.1 สภาพสังคม 
2.3.2 ความเชื่อ 
2.3.3 คานิยม 

 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาเปรียบเทียบ สรุปผลไดวา เม่ือ
นํามาทําเปนละครโทรทัศน เปนกระบวนการถายทอด
เร่ืองราวจากหนังสือนวนิยายสูละครโทรทัศนออกมา
เปน รูปธรรม โดยผานตัวละครในเ ร่ือง เพื่ อให
เหมาะสมกับการนําเสนอละคร สรุปไดดังนี้ 

การเปรียบเทียบองคประกอบนวนิยาย   
แบงออกไดดังนี้ 

1. โครงเร่ือง สวนใหญนําเสนอโดยยึดโครง
เร่ืองตามบทนวนิยายเปนหลัก แตมีการดัดแปลงดวย
การเพิ่มเติมเนื้อหาในบางสวนและรวบรัดตัดเนื้อหา
บางสวน เพื่อใหเหมาะสมกับระยะเวลาในการนําเสนอ
ละครโทรทัศน แลวเรียงลําดับเหตุการณใหมีความ
สอดคลองกันอยางชัดเจน มีความกระชับชัดเจน 
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2. ตัวละคร บุคลิกและลักษณะนิสัยตัว
ละคร เห็นไดวาการนําเสนอบุคลิกลักษณะนิสัย      
ตัวละคร นอกจากจะถายทอดตามที่ผูแตงกําหนดไว 
ผูจัดทําละครโทรทัศนไดเพิ่มเติมเนื้อหาใหตัวละคร
จากบทบาทและพฤติกรรมหรือบทสนทนาที่จะสื่อให
ผูชมไดเห็นอุปนิสัยใจคอ อารมณ ความรูสึกที่ซับซอน
ผ า น ตั ว ล ะ ค ร  ห รื อ ก า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม  ดั ด แ ป ล ง
บุคลิกลักษณะนิสัยตัวละครบางตัว โดยการเพิ่มบทพูด
ที่แสดงถึงตัวตนของตัวละครนั้นๆ นอกเหนือจาก
ในนวนิยาย หรือการตัดทอนพฤติกรรมบางสวน 
ผูจัดทําละครถายทอดใหผูชมเขาใจดวยบทสนทนา
ของตัวละครนั้นๆ หรือผานตัวละครอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ
เปนผูชวยพูด สามารถสื่อใหผูชมเขาใจตัวละครนั้นๆ 
ไดเชนกัน 

3. ฉาก การทําละครโทรทัศนเปนการ
ถายทอดจินตนาการจากนวนิยาย ใหเห็นภาพสถานที่ 
ที่มองเห็นไดดวยตา และตองสื่อตามที่นวนิยายวางไว 
พบวา ผูจัดทําละครไดเลือกสถานที่ใหมีความเหมือน
ฉากในนวนิยายใหมากที่สุด แต ก็มีการดัดแปลง
สถานที่ใหมีความใกลเคียง และสอดคลองกับที่ผูแตง
กําหนดไว  

4. บทสนทนา ในละครโทรทัศนผูสราง
ละครโทรทัศนได มีการปรับเปลี่ยน และเพ่ิมบท
สนทนาโดยดัดแปลงจากการบรรยายฉาก การดําเนิน
เร่ือง และลักษณะของตัวละคร ผานการสนทนาของ
ตัวละคร อาจจะเนื่องดวยละครโทรทัศนการบรรยาย
เร่ืองราวในเร่ืองจะผานบทสนทนาไดงายกวาการเขียน
บรรยายในนวนิยาย 

5. กลวิธี การสรางละครโทรทัศน พบวา 
เม่ือดัดแปลงเปนละครโทรทัศนการดําเนินเร่ือง เร่ือง
ในละครโทรทัศนกลวิธีในการเลาเร่ืองโดยบุรุษที่ 1 
โดยผูเลาเร่ือง คือ ตัวละครเอก และตัวละครประกอบ

เปนผูเลาเร่ือง สรรพนามที่ใชในการเลาเปนบุรุษที่ 1 
เชน กระผม ดิฉัน อิฉัน หรือชื่อของตัวละคร ซ่ึงในการ
เลาเร่ืองจะจํากัดอยูในขอบเขตการรูเห็นของคนเลา 
และมีบางชวงที่ เกิดการเปลี่ยนแปลงเหตุการณที่
สําคัญใชวิธีการบรรยายโดยเหตุการณที่เกิดข้ึน 

หาก เป รียบเที ยบ ในภาพรวมของการ
ดัดแปลงนวนิยายสูละครโทรทัศน สรุปขอแตกตางได 
ดังนี ้

1. ความแตกตางที่เกิดจากการสรางตัว
ละคร การสรางตัวละครในละครโทรทัศนที่ดัดแปลง
มาจากนวนิยาย พบวา ตัวละครในนวนิยาย มีความ
แตกตางกัน คือ 

1.1 ความแตกตางดานอุปนิสัย พบวา 
ผูสรางละครโทรทัศนไมมีการดัดแปลงใหแตกตางไป
จากนวนิยายมากเทาไหร เพียงแตเพิ่มเติมใหตัวละคร
แสดงลักษณะนิสัยใหชัด เจนข้ึน ดวยการแสดง
ความรูสึกนึกคิดผานบทสนทนาของตัวละคร 

1.2 ค ว า ม แ ต ก ต า ง ท า ง ด า น
บุคลิกลักษณะ พบวา บุคลิกตัวละครในละครโทรทัศน
ไม มีความแตกต า ง ไปจากนวนิ ยาย  การสร า ง
บุคลิกลักษณะของตัวละครในละครโทรทัศน ผาน
บุคลิกของนักแสดง และการแตงกายของตัวละครที่ 
บงบอก ถึงลักษณะตัวละครแตละตัวไดตรงตาม
ลักษณะของตัวละครในนวนิยาย 

2. ความแตกตางที่เกิดจากการสรางฉาก 
การสรางฉากในนวนิยายเปนการสรางฉากที่บรรยาย
ดวยตัวหนังสือ แตในฉากละครโทรทัศนเปนฉากที่เกิด
จากสถานที่จริง ดังนั้นอาจจะมีการดัดแปลงสถานที่
เพื่อสรางใหเหมือนกับในนวนิยายมากที่สุด เชน ฉาก
ซองยี่สุนเหลือง ผูสรางก็พยายามสรางใหเหมือนหรือ
คลายเคียงกับนวนิยายมากที่สุด 
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3. ความแตกตางที่เกิดจากการสรางบท
สนทนา  การสรางบทสนทนาในละครโทรทัศนจะมี
การปรับเปลี่ยน และเพิ่มบทสนทนาโดยดัดแปลงจาก
การบรรยายฉาก การดําเนินเร่ืองและลักษณะของ   
ตัวละคร ผานการสนทนาของตัวละคร อาจจะเนื่อง
ดวยละครโทรทัศนการบรรยายเร่ืองราวในเร่ืองจะผาน
บทสนทนาไดงายกวาการเขียนบรรยายในนวนิยาย 

สวนการศึกษาวิเคราะหภาพสะทอนทาง
สังคมที่ปรากฏในนวนิยายและละครโทรทัศน พบวา
ละครโทรทัศนไดสะทอนภาพทางสังคม ดังนี้ 

1. สภาพสังคม ไดแก ลักษณะครอบครัว 
การเลือกคูครอง การแตงกาย การครองเรือน 

2. ความเชื่อ ไดแก ความเชื่อเร่ืองเวรกรรม 
ความเชื่อเร่ืองการคลอดบุตร ความเชื่อ เรื่องสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเร่ืองเนื้อคู 

3. คานิยม ไดแก การศึกษา การมีภรรยา
นอย 

จากภาพสะทอนสังคมขางตนที่ปรากฏทั้ง
ในนวนิยายและละครโทรทัศน แสดงใหเห็นวาผูสราง
ละครโทรทัศนยังคงยึดการนําเสนอเนื้อหาตามโครง
เ ร่ืองของนวนิยาย เพื่ อ มิ ให เจตนาของผู เ ขียน          
ที่ตองการสอดแทรกสภาพสังคมที่เกิดข้ึนในเนื้อเร่ือง
บิดเบือนไป และสามารถนําเสนอไดชัดเจน นาสนใจ
มากกวานวนิยาย เพราะการสื่อสารดวยภาพ และ
เสียง สามารถเขาใจไดงายโดยไมตองตีความ 
  
อภิปรายผล 

 
จากการเปรียบเทียบองคประกอบและภาพ

สะทอนสังคมของนวนิยายเร่ือง มาลัยสามชาย สูละคร
โทรทัศน ในเร่ืองขององคประกอบ ไมวาจะเปนโครง
เร่ือง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก กลวิธีการนําเสนอ 

ละครโทรทัศนจะมีการดัดแปลง เพิ่ม ลดทอนเนื้อเร่ือง
จากนวนิยายใหกระชับลง เพื่อใหเหมาะสมกับเวลา
และการนําเสนอ แตการนําเสนอก็ยังคงยึดตามโครง
เร่ืองของนวนิยายตนฉบับ แมวาจะมีการตัดตอน
เนื้อหาบางตอนออก แมกระทั่งการลดจํานวนตัวละคร
ใหนอยลง แตผูสรางละครก็ยังถายทอดเนื้อหาของ  
นวนิยาย ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ทั้งนี้
กลวิธีในการเปลี่ยนแปลงนวนิยายสูบทละครโทรทัศน
นั้น จะตองมีการดัดแปลงไปจากตนฉบับบาง ดังที่   
ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ. (2538) การนํานวนิยายซ่ึงเปน
วรรณกรรมเพื่อการอานมาดัดแปลงเปนบทละคร
โทรทัศนซ่ึงเปนวรรณกรรมเพื่อการแสดง และเปน
สวนประกอบสําคัญที่มีบทบาทอยางมากตอการผลิต
โทรทัศนเพื่อถายทอดสารออกสูสายตาสาธารณชน  
ในทุกระดับการศึกษา และสามารถรับชมไดอยาง
แพรหลายในเวลาเดียวกัน รวมทั้ งการเปนสื่ อ          
ที่สามารถเราความรูสึกของผู รับสารใหเกิดความ
ประทับใจ เห็นภาพที่ชัดเจนมากข้ึน นับไดวาเปน
กระบวนการผลิตซํ้า (Reproduction) ที่กอใหเกิด
การพึ่งพาซ่ึงกัน และเกิดประโยชนตอบสนองกลับมา
แกนวนิยาย จากการนําไปผลิตซํ้า ถือไดวามีผลตอการ
ชวยถายทอดสารที่ผูประพันธนวนิยายตองการ
ถายทอดใหเกิด ทั้งนี้การนํานวนิยายมาผลิตซํ้าโดย
การแปรรูปผานสื่อละครโทรทัศน  ก็ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงการดัดแปลง ปรับเปลี่ยนเนื้อหา รูปแบบ
การนําเสนอ ใหเหมาะสม และเขากันไดกับธรรมชาติ
ของสื่อละครโทรทัศนที่เปนรูปแบบการแสดงใหเกิด
ภาพ (Visual) มากข้ึน หรือใชหลักการของกลุม    
หลั งส มั ย ใหม  ( Postmodemism)  โดย มีการ ร้ื อ 
(Deconstruction) และทําการปรับเปลี่ยนเนื้อหา
แล ะค ว าม หม า ย ใ หม ที่ เ ห ม า ะ สม กับ ยุ ค ส มั ย             
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ที่เปลี่ยนแปลงไป และเกิดความสอดคลองกลมกลืน
กับเนื้อหาที่มีอยูในนวนิยาย  

ดังนั้นถาหากวากลวิธีการดัดแปลงนวนิยาย 
สูบทละครโทรทัศน อาจจะตองมีการดัดแปลง เพิ่ม
หรือลดทอนดานตาง ไมวาจะเปนเร่ืองของฉาก การ
เพิ่ม ลด บทสนทนาเพื่อใหสื่อถึงลักษณะ และนิสัย
ของตัวละคร รวมทั้งเหตุการณของเร่ืองในละคร
โทรทัศนใหกระชับข้ึน หรืออาจจะตัดตัวละครที่ไม
สําคัญออก และเพิ่มตัวละครเขามาบางเพื่อใหมีสวน
ในการดําเนินเร่ือง ดังเชนการเพิ่มตัวละคร คือเนย 
เขามาในบางชวงบางตอนของเร่ือง มาเลารายละเอียด
เ ร่ืองราวของทองไพ รํา  ซ่ึ ง ในนวนิ ยายจะ เล า
รายละเอียดของทองไพรํา ดวยการบรรยาย แตดวย
ความแตกตางของการนําเสนอระหวางนวนิยายที่สื่อ
ดวยตัวอักษรสามารถที่จะเขียนบรรยายยาวแคไหน   
ก็ไดตามที่ผูเขียนตองการ ตางกับละครโทรทัศนที่ตอง
สื่อเร่ืองราวดวยภาพ จึงไมสามรถที่จะใชบทบรรยาย
โดยมีผูเลาเร่ืองมาบรรยายไดตลอดเวลา จึงใชตัวละคร
ในการเลาเร่ืองราวที่เกิดข้ึนแทนการบรรยายเหมือน
นวนิยาย 

กลาวไดวา กลวิธีในการเปลี่ยนแปลงนวนิยาย    
สูละครโทรทัศนนั้น จะมีการดัดแปลง เพิ่มลดทอนเนื้อ
เร่ืองจากนวนิยายใหกระชับลง อาจจะทําใหเกิดความ
แตกตางระหวางบทสนทนา ฉาก และตัวละคร      
บางเล็กนอย 
 
ขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

เพื่ อ เป นแนวทา ง ในกา รทํ า วิ จั ย เ ก่ี ย ว กับกา ร
เปรียบเทียบนวนิยายกับละครโทรทัศน ดังนี้ 

1. ควรมรการศึกษานวนิยายที่นํามาสราง
ละครโทรทัศนซ้ําๆ หลายคร้ัง 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบภาษาที่ ใชใน   
นวนิยายกับละครโทรทัศน เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยน
ของภาษาระหวางนวนิยายกับละครโทรทัศน 
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น้ําเพียงดิน : มุมมองความงามและปรัชญาคุณคา 
NAMPIANG DIN : PERSPECTIVE OF AESTHETICS AND  

PHILOSOPHY OF VALUE 
ชัยเนตร  ชนกคุณ1 

Chainet Chanogkun 
บทคัดยอ 

 
บทความนี้ คือผลจากการศึกษาบทรอยกรองที่มีชื่อวา น้ําเพียงดิน ของ เนาวรัตน พงษไพบูลย ในรวม

ผลงานที่มีชื่อวา เขียนแผนดิน โดยใชวิธีการวิจารณแนวสุนทรียศาสตรและเชิงสังคมศาสตรเปนเคร่ืองมือ ตาม
แนวสุนทรียศาสตรนั้นพบวาผลงานนี้ ปรากฏคุณคาทางดานความงามหลายประการ โดยอาศัยความเปรียบและ
กลวิธีการสรางสรรคตางๆจนสามารถหยิบยกปรัชญาความงามของธรรมชาติที่ซอนในสถานที่แหงนั้นออกมาให
ผูอานไดสัมผัสไดชัดเจน และการสรางสรรคนั้นไดมีการจัดวางลําดับการนําเสนอคลายกับเร่ืองสั้น โดยมีจุด
ขัดแยงและจุดสุดยอดเขามารวมประกอบสราง ทําใหบทกวีชิ้นนี้มีความพิเศษมากย่ิงข้ึน ในเชิงสังคมศาสตร
ปรากฏวามุมมองของผูเขียนนั้น ยังคงอาศัยวิธีการสรุปความตามความเขาใจของตนเองเปนหลักเก่ียวกับทองถ่ิน 
โดยผูเขียนละเลยรายละเอียดของชีวิต และใชมุมมองแบบชนชั้นกลางมาตัดสินมากจนเกินไป จนเสมือนวางาน
เขียนดังกลาวไดแฝงลักษณะของความเปนอ่ืนในเนื้องานของตน และตอกย้ําคุณคาของที่แทจริงของสังคมชนบท  
 
คําสําคัญ : น้ําเพียงดิน; เนาวรัตน พงษไพบูลย 
 

Abstract 
 
This article is derived from the comprehensive study of a poem called “Nam Piang 

Din” composed by Naowarat Phongpaiboon, which is altogether collected in a piece of work 
called “Kien Pan Din”. This article applied cretinism methods of aesthetics and social sciences 
as a tool. According to the aesthetic principle, it found that this piece of work appears various 
aesthetic values and creative mechanism where thenatural aesthetics hidden in such place 
can be drawn out for the readers. For the creativity techniques, the presentation of the poem 
is put in order like a short story of which the rising action and climax point are perfectly 
composed. It makes the poem more exclusive. In light of social sciences principle, it appears 
that the writer’s perspective remains the techniques of self-conclusion according to own 
                                                           

1 อาจารยสาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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understanding regarding the locality. The writer ignores the details of life and overuses the 
hierarchy perspective to the extent that this poem reflects the features of otherness, and it 
also emphasizes on the actual value of rural society. 
 
Keyword : Nam Piang Din; Naowarat Phongpaiboon 
 

รินรินใสไหลเซาะไพเราะรํ่า 
   มาตกลําแมปายรวมไหลลอง 
   คร้ึมภูผาปาปกเสียงนกรอง 
   กลอมประคองอยูเคียงจําเรียงริน 
 
   อยูลึกล้ําน้าํมุดมาผุดพุง 
   เสมอคุงขอบบอน้ําหลอหิน 
   จึงไดชื่อลือรํ่าน้ําเพียงดิน 
   อยูสุดถ่ินแดนไทยทีช่ายแดน 
 
   ที่ชายชลดลประเทศเขตพมา 
   ที่น้ําปาเปนรอยดอยเปนแสน 
   ที่ฟาใสภูสูงยูงรําแพน 
   ที่ผูคนยากแคนยังเคียงคง 
 
   คนเพียงภูสูเพียงสิน้ถ่ินเพียงที ่
   ฟาเพียงสไีมเพียงหินดินเพียงผง 
   รุงเพียงเรืองเมืองเพียงเหยาเผาเพียงพงศ 
   ยืนเพียงยงคงเพียงคําน้าํเพียงดนิ 
       นํ้าเพียงดิน 
       ศ. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๒๒ 
       ๑๒.๕๔ – ๑๓.๔๐ น. 
       อ.น้ําเพียงดิน 
       จ. แมฮองสอน 
เขียนแผนดิน 
เนาวรัตน พงษไพบูลย 
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ผมชอบบทกวีชิ้นนี้ 
 เม่ือตองคนหาบทกวีสักชิ้นที่จะพิจารณาถึง
ความงามของชิ้นงาน โดยไมตองไปคํานึงถึงบริบท
ตางๆ ของงานหรือเก่ียวกับผูเขียน แตใหเลือกเฉพาะ
ชิ้นงานที่ตนเองสามารถนําความรูเร่ืองการวิจารณแนว
สุนทรียศาสตรมาวิเคราะห และมีความหมายที่จรรโลง
จิตใจตอผูอาน ผมจึงไดมุงไปที่ผลงานของกวีทานนี้
ในทันที แลวเฟนหางานที่คิดวาจะสามารถตอบสนอง
ความตองการของตนเองได มีความงามที่เพียบพรอม            
มีความหมายที่สื่อความไดจับใจ และที่สําคัญ ตองไม
ยาวจนเกินไป  

ความโดดเดนของบทกวีชื่อ น้ําเพียงดินนี้ มี
เร่ืองที่ตองกลาวถึงหลายเร่ืองดวยกัน ตามแบบฉบับ
ของการศึกษาเชิงสุนทรียศาสตร หรือความงามที่
ปรากฏ แตสามารถแบงรายละเอียดการพิจารณา
หลักๆ ได 3 กรณีดวยกันดังนี้ 
 
1. รูปแบบ 

1.1 ฉันทลักษณ  
บทกวีชิ้นนี้มีลักษณะการแตงแบบกลอนแปด 

หรือกลอนสุภาพทั่วไป ที่มีจังหวะของเสียงที่ชัดเจน 
บทที่  1 - 3 ใชจั งหวะการอานแบบ 3 – 2 - 3 
ตอเนื่องไมขาดเกินไปตลอด และในบทสุดทาย ก็เปน
แบบ 3 – 3 - 3 ทั้งบท เรียกไดวา กวีมีความสามารถ
ที่จะสรางสรรคงานใหเปนรูปแบบที่ตายตัว โดยการ
รักษาจังหวะของกลอนไดเปนอยางดี แมบทสุดทายจะ
มีจังหวะที่ตางออกไป (แตเปนความจงใจที่กวีจะ
กลาวถึงความหมายของชิ้นงาน    ที่จําเปนตองใช
คุณสมบัติแบบ 3 – 3 - 3) 

การพิจารณาถึงฉันทลักษณนั้น แมจะมีความ
เปนรูปแบบที่เฉพาะตัวของกวีแตละทาน แตเร่ืองของ
ความเปนเฉพาะตัว (style) นั้นกับกวีบางทานเปน

เร่ืองที่ไมอาจมองขาม เพราะความงามที่เรากําลัง
ศึกษาอยูนั้น เปนที่สงผานมาทางแบบลักษณไดดวย
ขนบบางประการของกวี 

เสถียร จันทิมาธร เคยกลาวไววา เนาวรัตน 
พงษไพบูลย เปนนักกลอนแนวอคาเดมิก (Academic) 
หรือกวีที่นิยมรูปแบบเกา มีการศึกษาของเกาอยาง
เครงครัด แลวเดินตามแบบแผน เรียกวา “เสนทาง
แรกของการตอสูดานแบบแผน”  

ดวยยุคสมัยที่มีการโหยหารูปแบบใหมเพื่อ
ตอบสนองนักกลอนหนุมสาว ที่เบื่อของเกา กลอน 

ฉันทลักษณแบบเดิมๆ ที่นิยมกันมานาน เชน 
กาพย กลอน โคลง ฉันท จึงไดถูกมองขาม ทําใหยุค
สมัยดังกลาว มีการเผยแพรของกลอนเปลา หรือ 
world bank กันมาก เพราะเปนงานเขียนที่ผอน
คลายและมีความอิสระในการนําเสนอ ชุดคําที่สั้น 
กระชับ ไพเราะ บวกกับสารที่ชัดเจน ก็สามารถสราง
บทกวีข้ึนมาได โดยไมตองไปคํานึงถึงรูปแบบ (Form) 
ที่จะเอามาบรรจุ สัมผัสทั้งหมด อิสระจากกัน ดังนั้น
ชวงเวลาดังกลาว กลอนเปลาจึงไดมีความนิยมอยาง
แพรหลาย แตนักกลอนที่ มีความสามารถในการ
ถายทอดงานตามแบบฉันทลักษณอยาง เนาวรัตน    
ก็ยังคงรักษาทิศทางของตนเองไดอยางม่ันคง และ
ทยอยสรางสรรคผลงานที่โดดเดนออกมาอยูเสมอ 
ภายใตรูปแบบฉันทลักษณดั้งเดิมเหลานี้ 

ดวยความเปนนักกลอนที่สามารถถายทอด
ความงามออกมาจากสิ่งรอบขาง จากธรรมชาติ สายลม 
และแสงแดด จึงไมแปลกที่เนาวรัตน พงษไพบูลย จะมี
ความเห็นเก่ียวกับฉันทลักษณ โดยแปลวา  

 
. . . เปนแบบอยางที่นาพึ งพอใจ 

หมายถึงการใชภาษาโดยวิธีที่ทําใหนาพอใจ 
หรือประเทืองใจ ซ่ึงเปนความหมายที่กวาง
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กวาความหมายที่เขาใจกันโดยทั่วไป อัน
หมายเพียงการใชภาษาประเภทกาพย 
กลอน โคลง ฉันท แตสวนเดียวเทานั้น ฉันท
ลักษณ จัดอยูในวรรณศิลป (กรรมวิธีหนึ่ง
ของวิจิตรศิลป) เพราะเปนการถายทอด
ความดีงามแหงความรูสึกนึกคิดออกมาทาง
ภาษาหนังสือที่ดีงาม 

เนาวรัตน ถือวาฉันทลักษณเปน
กระบวนการ ศิลปะแห งการถ ายทอด 
ความรูสึกนึกคิดของคน ศิลปนตองยึดถือ
ความดีงามเปนองคประกอบศิลป อันที่จริง
คําวาศิลปะก็คือความดีงาม ฉะนั้นความดี
งามก็เปนองคประกอบของศิลปะ แปล
ในทางตรรกะไดวา ความดีงาม ประกอบ
ความดีงาม ความหมายที่ชัดเจนก็คือการ
ปรากฏข้ึนของความดีงามนั่นเอง...  

 
ดังนั้นการที่กวีใชรูปแบบฉันทลักษณในการ

นําเสนอเร่ืองราวตางๆ จึงเปนการสืบตอความดีงาม 
จากรุนสูรุนนั่นเอง 

1.2 สัมผัส 
ความงามอยางหนึ่งที่ปรากฏในงานแบบฉันท

ลักษณก็คือกลวิธีการสรรคําที่ผูกรอยเขาดวยกันเปน
บทกลอน   จะเห็นไดวาในบทกวีชิ้นนีมี้ความงามที่เกิด
จากการรอยคํามากมาย จนเกิดเปนสัมผัสที่งดงาม 
แยบยลไปจนจบชิ้นงาน โดยแบงไดดังนี้  

1.2.1 สัมผัสใน 
1) สัมผัสสระ ทุกบาทกวีรจนาภาษาไดอยาง

กลมกลืน ไมขาดเกิน สรางจังหวะของการเชื่อมคําของ
กลอน แบบ 3 – 2 - 3 หรือ 3 – 3 - 3 ไมมีสัมผัสกัน
ทั้งหมด เชน 

  

รินรินใสไหลเซาะไพเราะรํ่า… 
...คร้ึมภูผาปาปกเสียงนกรอง… 
...อยูลึกล้ําน้ํามุดมาผุดพุง 
เสมอคุงขอบบอน้ําหลอหิน… 

 

2) สัมผัสอักษร ในบางวรรคที่ไมสัมผัสสระ 
กวีเลือกใชสัมผัสอักษรแทน เชน  

 

...เสมอคุงขอบบอน้ําหลอหิน… 

...ที่น้ําปาเปนรอยดอยเปนแสน 
ที่ฟาใสภูสูงยูงรําแพน 
ที่ผูคนยากแคนยังเคียงคง 

 

และในขณะเดียวกันกวีที่ เครงครัดเร่ือง      
ฉันทลักษณ ยอมตองเดินไปใหถึงจุดหมายในเร่ืองของ
สัมผัส และรักษาความหมายในขณะเดียวกัน จึงได
พยายามรักษาจังหวะของตนเองไว จึงจะเห็นสัมผัส
กรายมาประกอบ เชน ในวรรคที่ 4 ของบทที่ 2 

 

...อยูสุดถ่ินแดนไทยทีช่ายแดน… 
 

สังเกตเห็นไดวาสระนั้นรูปรางไมเหมือน แต
เม่ืออานออกเสียงแลวสามารถเปนสัมผัสที่ตรงตัว
เชนกัน นับวาเปนชั้นเชิงทางกวีอีกประการหนึ่ง 

การรับชวงตอของสัมผัสนอกของวรรคกอน 
ก็มีการแปลงมาเปนสัมผัสใน โดยการใชสัมผัสอักษร
เปนตัวแปร เชน  

วรรคที่ 3 กับ 4 ของบทที่ 1 
...คร้ึมภูผาปาปกเสียงนกรอง 
กลอมประคองอยูเคียงจําเรียงริน 

วรรคที่ 3 กับ 4 ของบทที่ 2 
...จึงไดชื่อลือรํ่าน้าํเพียงดิน 
อยูสุดถ่ินแดนไทยทีช่ายแดน 
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วรรคที่ 3 กับ 4 ของบทที่ 3 
...ที่ฟาใสภูสูงยูงรําแพน 
ที่ผูคนยากแคนยังเคียงคง 

 

1.2.2 สัมผัสนอก 
สัมผัสทีส่งจากแตละวรรค มีความงดงามเปน

อยางยิ่ง กวีมีการเลือกคําอยางตั้งใจ เพื่อถายทอด
น้ําเสียงที่ไพเราะสงถายถึงกัน  

ตัวอยางของคําสุดทายในทุกวรรค ของบทที่ 
1 กวีตองการเลนกับเสียง ร- ล ดังนี ้

 

รินรินใสไหลเซาะไพเราะรํ่า 
มาตกลําแมปายรวมไหลลอง 
คร้ึมภูผาปาปกเสียงนกรอง 
กลอมประคองอยูเคียงจําเรียงริน 

 

นับเปนอีกเจตนาของกวี ที่จะขับเนนเสียง ร 
– ล ใหเปนที่โดดเดนในบท เพราะวาจะประกอบไป
ดวย ตัวอักษร ร กับ ล เปนหลัก แมกระทั่งคําสุดทาย
ก็ยังใช   ร – ล เปนอักษรนําอีกเชนกัน ความไพเราะ
จึงไดเพิ่มมากข้ึน 
 
2. จังหวะและนํ้าหนักเสียง 

2.1 จังหวะและน้ําเสียง 

นักกลอนที่โดดเดนดานรูปแบบ รูดีวาขนบ
ของ กลอนแปดมีเสียงของวรรณยุกตมากํากับประจํา
จุดตางๆ เพื่อขับเนนเสียงใหเกิดความไพเราะ บทกวี
ชิ้นนี้มีการวางเสียงวรรณยุกตไดตรงตามจังหวะและ
น้ําเสียง โดยเฉพาะคําสุดทายของวรรคที่ 2 ในทุกๆ 
บท จะเปนเสียง จัตวา เพื่อให เกิดความไพเราะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการอานออกเสียง คําสุดทาย 
ตองการพื้นที่ในการเอ้ือนเสียงยาวเพื่อสงตอลูกคอ 
หรือจังหวะไปยังทอนตอไป แตยกเวนคําสุดทายของ
วรรคที่ 2 ในบทที่ 1  
 

...มาตกลําแมปายรวมไหลลอง… 
 

กวีไมสามารถกํากับเสียงเอก หรือ จัตวาได 
จึงตองใชเสียง ตรี (ลอง) ซ่ึงตามปกติ มักพบตําแหนง
อ่ืน แตอาจเปนเพราะการตองการโยงคําใหเขากับคํา
วา ไหล และชุดดังกลาวยังเปนการสรางชุดสัมผัสคํา
ของเสียง ร –ล ดังที่อธิบายขางตน กวีจึงไมอาจเลี่ยง
ใชเสียงนี้ไปได 

การสรางชุดคําสัมผัส เพื่อให เ กิดความ
ไพเราะของบทกวี ไมไดเกิดเฉพาะบทที่ 1 เทานั้น ยัง
ปรากฏในตอนอ่ืนๆดวยเชนกัน เนื่องจากบทกวีบทนี้ 
ตองการสรางความงามใหปรากฏ และเกิดความ
ไพเราะในการอาน ชุดสัมผัส จึงไดเกิดข้ึนมากมาย 
เพื่อเนนน้ําเสียงของกวีใหเดนมากข้ึนตามจังหวะ เชน  

 

๐ ๐ ส ๐ ซ ๐ ๐ ๐  –  รินรินใสไหลเซาะไพเราะรํ่า  เนนเสียง ส 
๐ ๐ ค ๐ ค ๐ ๐ ๐  –  กลอมประคองอยูเคียงจําเรียงริน  เนนเสียง ค 
๐ ๐ ถ ๐ ท ท ๐ ๐  –  อยูสุดถ่ินแดนไทยทีช่ายแดน  เนนเสียง ท 
๐ ๐ ส ๐ ส ๐ ๐ ๐  –  ที่ฟาใสภูสูงยูงรําแพน  เนนเสียง ส 
๐ ๐ ค ๐ ค ๐ ค ค  –  ที่ผูคนยากแคนยังเคียงคง  เนนเสียง ค 
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2.2 การเลนคํา 
มีการเลนคําอยูหลายแบบ การซํ้าคํา หรือ

การข้ึนตนลงทายดวยอักษรเดียวกัน เปนตน จะเห็น
ไดวามีการใชเทคนิคแบบนี้ในหลายๆ แหง เชน  

รินรินใสไหลเซาะไพเราะรํ่า มีการซํ้าคําวา 
ริน ซํ้ายังเปนการข้ึนตนดวย อักษร ร เหมือนกัน อีก
ทั้งบทนี้ทั้งบท ยังจบดวยคําเดิม ในวรรคสุดทายของ 
บทอีกดวย 

กอนเขาสูจุดจบของเร่ือง ในบทที่ 3 กวีใชคํา
วา ที่ ข้ึนตนทุกวรรค เพื่อเพิ่มรสชาติ อารมณ และ
ความหมายที่ตองการสื่อสาร 

ในบทที่ 2 วรรคแรก ...อยูลึกล้ําน้ํามุดมาผุด
พุง... มีการเลนคําที่มีความเปนปฏิทรรศน (paradox) 
หรือความหมายที่ขัดแยงกัน โดยคําวา มุด กับ ผุด มี
ความหมายที่แตกตางกันอยางชัดเจน แตกวีก็เอามา
เรียงรอยอยูในทอนเดียวกัน เพื่อขยายลักษณะของน้ํา
ที่พบเห็น วาคลายกับสิ่งมีชีวิต ที่สามารถข้ึนลงได
อยางมีชีวิตชีวา 

ในบทสุดทาย กวีไดใชคําวา เพียง อันเปนคํา
ที่มาจากสถานที่ที่กําลังกลาวถึงเปนตัวสื่อภาษา เพื่อ
นําผูอานเขาสูจุดไคลแมกซ (Climax) ของเร่ือง ซ่ึงคํา
นี้ เปนคําที่มีความหมายคลุมเครือ และกวางขวาง 
เพื่อใหผูอานไดตีคา และเดินตามคุณคาที่กวีนําทางไว
แลว ดังนั้นจึงอาจหมายถึงคําเปรียบเทียบ ความหมาย
ที่นอยนิดและยิ่งใหญ คําที่เปนทั้ง paradox และ 
irony โดยจับคําตางๆ เขาคูกัน มีความงดงามทั้ง
จังหวะ ภาษา เสียง และความหมาย 

 
 
 
 
 

3. ความงามและปรัชญาคุณคา 
 
บทกวีชิ้นนี้ เพียบพรอมไปดวยความงามตาม

แบบอยางทุกประการ เชน ความเปรียบ อุปมา อุปไม 
โดยนัยและโดยตรง 

แตความงามเหลานี้เปนเพียงสวนประกอบ
ของความอลังการที่อยูเบื้องหลังของทุกอารมณ และ
ทุกเฉดสี        ที่ปรากฏ ทําใหความยิ่งใหญที่มองเห็น
เปนเพียงคุณคาที่เล็กนอย 

บทกวีชิ้นนี้  มีสวนประกอบหลายอยาง
คลายๆ กับเร่ืองสั้น หากนํา ทฤษฎีแบบไพรทากซมา
เปรียบเทียบ ตั้งแตการดําเนินเร่ือง ฉาก บรรยากาศ 
การเราความสนใจ ไปจนถึงจุดสุดยอดของเร่ือง 
(Climax) นับวาสวนตางๆ เหลานี้ ไดปรากฏข้ึนในบท
กวี เกิดความนาสนใจ นาติดตาม และมีความหมาย
มากกวาบทกวีธรรมดาที่จะถายทอดอารมณความรูสึก
ตอธรรมชาติ 

“น้ําเพียงดิน” แบงสวนของตัวเองออกมา 4 
สวน อันหมายถึงกลอน 1 บทไดแสดงตัวไดเปน 1 
สวน ไลเรียง กันไป ซ่ึงบทกวีชิ้นนี้ไดถูกผูกเร่ืองเอาไว
เพื่อนําเสนออยางแนบเนียน 

บทที่ 1 เปนการบรรยายลักษณะโดยรวม
ของภูมิประเทศ เขต สถานที่ของจุดทองเที่ยวที่นี่ มีลํา
น้ําแมปาย อยูทามกลางธรรมชาติของขุนเขา รายลอม
ดวยเสียงนกรอง ทัศนียภาพที่เจนตาของปาเขา อัน
เปนภูมิทัศนตามสายตาของกวี 

 

...มาตกลําแมปายรวมไหลลอง 
คร้ึมภูผาปาปกเสียงนกรอง… 

  

บทที่  2 กวี เ ร่ิมที่จะแสดงความจําเพาะ
เจาะจงถึงสถานที่ทองเที่ยวแหงนี้ชัดเจนย่ิงข้ึน นั่นก็
คือ ตรงจุดที่ชื่อวา “นํ้าเพียงดิน” ตัวเอกของเร่ือง ที่
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ตองกลาวถึง เร่ืองราวของตัวละคร ลักษณะของตัว
ละคร เปนสถานที่ที่มีน้ําผุดข้ึนมาจากดิน จากบอ ...
อยูลึกล้ําน้ํามุดมาผุดพุง...เปนลักษณะของตาน้ําที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ตนกําเนิดของสายน้ํา เออ
ออกมาจากขอบบอทวมลานหินอันเปนเสมือนฉาก
ของน้ําเพียงดินแหงนี้ ...เสมอคุงขอบบอน้ําหลอหิน... 
ลักษณะเชนนี้เอง ที่เปนการขนานนามใหกับผูคนได
เรียกขาน ...จึงไดชื่อลือรํ่าน้ําเพียงดิน ... และเปน
สถานที่อยูในชัยภูมิที่รูจักกันดีวาเปนเขตชายแดนของ
ประ เทศไทยและพม า  . . .อยู สุ ด ถ่ินแดนไทยที่
ชายแดน… 

บทที่  3  กา รผู ก เ ร่ื อ งที่ ผ า นมา ดู จะ ไ ร
ความหมาย หากขาดเร่ืองราวในตอนที่ 3 ไป เพราะ
เปนการใหนิยาม ความหมายของสถานที่แหงนี้ใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอารมณของคําที่
เนนย้ําคําวา “ที่” ที่ปรากฏนําในแตละวรรค 

 

ที่ชายชลดลประเทศเขตพมา 
ที่น้ําปาเปนรอยดอยเปนแสน 
ที่ฟาใสภูสูงยูงรําแพน 
ที่ผูคนยากแคนยังเคียงคง… 
 

ใหเห็นวาสถานที่แหงนั้นเปนที่ใด เปนความ
เฉพาะของสถานที่แหงนี้เพียงแหงเดียว ความงาม 
ความอลังการ และความหมายที่จะเกิดนับแตนี้ ก็คือ
สถานที่แหงนี้เพียงเทานั้น สถานที่ที่เปนชายแดนเขต
พมา ณ ดินแดนที่มีภูเขานับรอยๆ ลูกสลับทับซอนกัน 
ในปาลึก ที่มีความอุดมสมบูรณ ทั้งสัตวปา และตนไม
สูงใหญ (กวีใชนกยูงเปนตัวแทนความอุดมสมบรูณของ
ผืนปา จะเห็นวามีความเหมาะสมอยูมากทีเดียวในการ
เลือกชนิดของสัตว เ พ่ือสื่อถึงความอุดมสมบูรณ 
เพราะนกยูงตองอาศัยอยูในปาลึกเทานั้น ตนไมที่จะ
เลือกเปนอาณาเขตประกอบกิจกรรมของตนเองก็ตอง

เปนตนไมที่มีขนาดสูงใหญดวย) ณ ดินแดนที่ผูคน
ชาวบาน อาศัยกันตามแบบอยางของชาวปาชาวเขา 
ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม 

บทที่ 4 สวนสําคัญที่เปนเสมือนการนําไปสู
จุดสุดยอด (Climax) ของเร่ือง เม่ือกวีตองการขยาย
ความหมายของคําวา น้ําเพียงดิน ปรากฏเปนหัวใจ
หลักของงานทั้ งหมด กวี จึ ง เลื อกที่ จะใช คํ าที่ มี
ความหมายเปนไปในเชิงเปรียบ มาผูกเร่ือง โดยนําคํา
วา “เพียง” เปนตัวเชื่อมคําที่มีความหมายตางกัน เชน 
น้ํากับดิน ความหมายใกลเคียงกัน เชน เผากับพงศ รุง
กับเรือง ถ่ินกับที่ ยืนกับยง เปนตน และใชคําที่ มี
ความหมายสัมพันธกัน เชน คนกับภู ดินกับผง เปนตน 
มาลอเขาดวยกันในบทนี้ แลวจบดวยคําวา ...ยืนเพียง
ยงคงเพียงคําน้ําเพียงดิน 

เปนบทสรุปที่สะทอนถึงปรัชญาการมองโลก
และชีวิต ความลึกล้ําเชนนี้เกิดจากอารมณที่ละเมียด
ละไมเปนอยางยิ่ง และที่สําคัญเปนภูมิที่กวีสะสม
ตัวเองจากธรรมชาติที่ยิ่งใหญนั่นเอง เพราะบทกวี 
“น้ําเพียงดิน” เปนการสะทอนคุณคาและความหมาย
ของทุกสรรพสิ่งเขาไวดวยกัน 

ความยิ่งใหญ หรือความหมายใดๆ ที่นับเปน
คุณคาเกินกวาจะเปรียบเทียบแลว สุดทายความสูงสง
เหลานั้นก็ตองโนมตัวลงมาคารวะตอผูที่นอบนอมที่สุด 
ละลายรางเพื่อกลับเปนสามัญใหกับทุกสรรพสิ่ง 

ความงดงามของบทกวีชิ้นนี้ มีการพรรณนา
เก่ียวกับน้ํามาโดยตลอดตั้งแตเ ร่ิมตน บทที่  1 ได
กลาวถึงความงามของสายน้ําที่ไมเพียงงดงามตามสีสัน
ที่สะทอนจากแสงแหงธรรมชาติเทานั้น แตยังงดงาม
ดวยเสียงที่เคลาเอาปาทั้งปา เขาทั้งเขา และนกรองที่
กองไพร เปนเสียงเพลงเหกลอมกองประคองไปทั้งปา
เขา 
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ในบทที่ 2 นั้นยังเนนย้ําคุณคาของสายน้ํา
เสมือนเปนสิ่งมีชีวิต ที่สามารถขับพุงพนตนเองออกมา
จากตาน้ํา อันเปนแหลงเร่ิมตนของทุกชีวิตใหไดดื่มกิน 
และเปนจุดกําเนิดของทุกสิ่งทุกอยาง 

ในบทที่ 3 ก็พรรณนาถึงสายน้ําอันลดเลี้ยว
ตามหุบเขา เปนรอยเปนแสน น้ําเปนเสมือนลมหายใจ
ของทุกสิ่ง ขุนเขาที่เปนแหลงรวมของอาหาร นั้นก็
ไดรับการหลอเลี้ยงจากสายน้ําเหลานี้ เหมือนเปน
ความจริงเชิงสัมบูรณที่มิอาจปฏิเสธคุณคาที่มากมาย
ของสายน้ํา และการยกยองตอสายน้ํา จนกลายเปน 
แม ในที่สุด เปนสิ่ งที่ ได รับความเคารพบูชา   มี
ประเพณีมากมายเก่ียวกับน้ํา การรําลึกถึงพระคุณของ
สายน้ําที่มีตอผูคน ตอโลกใบนี้ 
 

...คนเพียงภูสูเพียงสิ้นถ่ินเพียงที่… 
 

แตทามกลางการยกยองเชิดชู น้ําเองก็มิได
แสดงตนเองใหลึกซ้ึงเกินไปกวาความเปนจริงของชีวิต 
คนบนภูเขามีการตอสูกันมานานเร่ืองแผนดินและที่ทํา
กิน วัฏจักรของมนุษยเม่ือเกิดแลวตองดับสูญ ทิ้งรางไว
บนพื้นดิน วันแลววันเลา รางแลวรางเลา แตมีสิ่งหนึ่ง
ที่ยังคงอยู ไมเคยเปลี่ยนไปไหนก็ยังคงเปนผืนดินที่
สิ่งมีชีวิตไดเหยียบย่ําอยูใตฝาเทา 

 

...ฟาเพียงสีไมเพียงหินดินเพียงผง… 
 

ฟาที่เปลี่ยนสี ก็มิใชเพราะคุณคาของฟากฟา
ที่จะเนรมิตสีสันไดดวยตนเอง แตเปนเพราะกาลเวลา 
ที่ ทํ า ให สี สั น อัน อุป โลกน  นั้ น เปลี่ ยนแปลง ไป 
เหมือนกับบทกวีของ พจนาถ พจนาพิทักษ ชื่อ สีสัน – 
สีสรรพทองทะเล (3) ที่กลาวถึงสีสันแหงทองฟาวา 
ใครเปนผูแตงแตมสีสันบนทองฟา 

 แสงเหลืองท่ีเรืองรอง  ราวแสงทองท่ีเรืองกาล 
สัมพันธเปนสายพาน ยึดโยงยานเปนสายใย 

สายใยซึ่งใสซอน อยูบางตอนเมื่อเพงไป 
สายเกินไปหรือไม หากเพ่ิงรูตั้งตําถาม 
วาฟามีก่ีส ี นามแหงสีมีก่ีนาม 
เปลี่ยนแปรแตละยาม ไดอยางไร ใครเลือกส ี
เหมือนกับไรคําตอบ แตหากตอบกลบัเหมือนม ี
คําถามก็เชนน้ี ยั่วชีวีอยูเชนน้ัน 
แทฟาอาจไรส ี และปวงสีใชนิรันดร 
เพียงแสงท่ีแปลงผัน ผานมิติแหงเวลา 
สัมพันธอันถูกซอน ละเอียดออนทุกตอนมา 
สีสัน ทะเล ฟา ผูคนหา ยอมคนพบ ฯ 

(พจนาถ พจนาพิทักษ.  2547 : 3) 
 

เม่ือกาลเวลาผานไป ทุกสิ่งทุกอยางก็
กลายเปนเพียงเศษธลุ ี
 

...รุงเพียงเรืองเมืองเพียงเหยาเผาเพียงพงศ… 
 

ความเจริญรุงเรืองของเผาพันธุมนุษย ที่มี
การสะสมอารยะธรรมกันมานาน เปนประวัติศาสตรที่
ภาคภูมิใจก็ถึงคราวสูญสิ้น สุดทายมนุษย ก็ มิได
คํานึงถึงสิ่งอ่ืน คงคิดถึงแตผลประโยชนของตนเอง 
ชีวิตตนเอง และเผาพันธุของตนเปนสําคัญ 
 

...ยืนเพียงยงคงเพียงคําน้าํเพียงดิน… 
 

และคุณคาเหลานี้ ทั้งหมดก็สามารถสรุปได
เพียงคําวา “น้ําเพียงดิน” เพราะสุดทาย ผืนดินที่สงบ 
และไมเคยเผยคุณคาของตนเองมากอน แตสํานึกของ
คุณคานั้น เปนไปอยางเงียบเชียบ รอคอยใหสีสันและ
คุณคา ไดแสดงตัวใหถึงที่สุด อวดโฉมไดเต็มที่เพื่อ
สะทอนวามายาที่แทจริงยอมจํากัดอยูในตัวเอง แตสัจ
ธรรมที่แทจริง ยอมมิอาจหาญแสดงตนแตอยางใด 

บทดังกลาว จึงเปนเสมือนวรรคทองของบท
กวีชิ้นนี้อยางมิตองสงสัย 
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ขอสังเกต 
ถึงอยางไรก็ตาม บทกวีชิน้นี้ก็ยังตองคํานึงถึง

ความสมจริงของชีวิต 
แมจะเลือกวิเคราะหบทกวีชิ้นนีแ้นว

สุนทรียศาสตร แตก็ไมอาจมองขามสังคมที่ปรากฏอยู
ในบทกวีชิน้นี้ เพราะสภาพความเปนอยูของชาวบานที่
ผูแตงกลาวถึง ดจูะขัดแยงกับความเปนจริง 
โดยเฉพาะ บทที่ 3 วรรคที่ 4 กลาววา 
 

...ที่ผูคนยากแคนยังเคียงคง 
 

วรรคดังกลาวพูดถึงชีวิตของผูคนที่ปรากฏ
ตามสายตาของกวี ที่ไดพบเห็น เปนการกลาวถึงผูคน
เพียงทอนเดียวเทานั้น ในบทกวีชิ้นนี้ทั้งหมด  

การตีความหมายของคําวา ผูคนยากแคน ยัง
เคียงคง ทําใหสามารถนึกภาพของชีวิตผูคนที่ปรากฏ
ตามชนบท อยูตามปาเขา ที่มีความยากแคน แสน
สาหัส ความยากจนที่ปรากฏตามสื่อที่เคยไดพบเห็น 
เปนภาพของผูคนที่ยากไรแมกระทั่งอาหาร แหลงน้ํา 
อดอยาก แตงตัวสกปรก เสื้อผาขาดวิ่น และตอง
ทํางานหนักเพื่อแลกเปลี่ยนกับอาหาร หรือที่อยูอาศัย 

ดวยสภาพของชุมชนปาเขา และสังคมที่เปน
ชายขอบของประเทศ จึงไมแปลกใจที่กวีจะสรุปภาพที่
พบเห็น วาเปนสังคมที่ยากแคน เปนแผนดินที่คน
เหลานี้ยังสูอดทน ปากกัดตีนถีบตามยถากรรม 

แตการนิยาม และกลาวถึงของกวี อาจมี
ความสมจริงเพียงบางประการเทานั้น 

ขอเท็จจริงของชุมชนที่นี่ มีความเปนอยู
อยางไร ตองอาศัยการสํารวจขอเท็จจริง ขอมูลที่
สามารถอางอิงได  เพราะความยากแคนนั้น เปน
คุณสมบัติของชาวบาน ที่ปรากฏในสื่อวาทกรรมของ
สวนกลางมานาน ความยากจนที่แทจริง เปนเพียงอัต
ลักษณของชายขอบ ที่นิยามโดยสวนกลาง 

ในหนังสือเลมที่ชื่อวา เขียนแผนดินนั้น เปน
การรวบรวมการเดินทางของกวีที่ชื่อวา เนาวรัตน 
พงษไพบูลย เดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อเก็บเก่ียว
เร่ืองราวการเดินทาง ต้ังแตเหนือจรดใต ตะวันออก
จรดตะวันตก บันทึกภาพที่ เ ห็น วิ ถีชี วิต  สั งคม 
ประ เพณี  การละเลน  วัฒนธรรม สิ่ งแวดลอม 
ธรรมชาติ และภาษาถ่ินของชุมชนที่ไดพบพานบันทึก
เปนบทกวีตามฉันทลักษณตางๆ กันไป 

ดังนั้นบทกวีสวนใหญจึงมีการกลาวถึงผูคนที่
พบเห็น และสิ่งตางๆ ที่เก่ียวกับผูคน แตในบทกวี ที่
ชื่อวา น้ําเพียงดินนั้น เปนบทกวีที่ตองการกลาวถึง
สถานที่แหงหนึ่ง ที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อเร่ือง แตขนบ
ของการเดินทาง ตองกลาวถึงเจาของพื้นที่อยาง
หลีกเลี่ยงไมได กวีจึงไดแทรกเร่ืองราวของผูคนที่นี่
เอาไวดวย แตเพียงสั้นๆ ตามความคิดแบบกวี ตาม
ระเบียบของรัฐ ตามแบบอยางกวีราชสํานัก วา
ชาวบานที่อาศัยตามชนบทจะตองมีความเปนอยู
อยางไร มีชีวิตเปนอยางไร ความสะดวกสบายที่
แตกตางจากกวี ตองเปนความทุกขทนประการใด 
สุดทายจึงไดสรุปวาเปน...ที่ผูคนยากแคนยังเคียงคง 

คํากลาวเชนนี้ เปนการตีความตามความ
เขาใจของผูเขียนเอง เพราะความสนใจที่มีตอสถานที่ 
มากกวาที่จะสนใจวิถีชีวิตของผูคน อาจทําใหเกิดมิติที่
แบนราบ และการเดินทางเพียงเพื่อผานทางของกวี ก็
อาจเปนลักษณะการมองและกลาวถึงอยางผิวเผิน 

สังคมชนบท โดยเฉพาะตามปาเขานั้น เปน
สังคมที่ มีความเปนอยูที่ ใกลเคียงกับสังคมไทยใน
สมัยกอนการพัฒนาของสังคมแบบอุตสาหกรรมมาก
ที่สุด เนื่องจากชีวิตความเปนอยูที่นี่ ไมไดใชเงิน สิ่ง
อํานวยความสะดวกมาเปนตัววัด แตเปนสังคมที่
คํานึงถึงความสงบสุขของชีวิตเปนหลัก วิถีชีวิตที่นี่ อยู
อาศัยแบบพึ่งพาอาศัยกัน ขาวและผักที่ปลูกกันเอง
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ตามไรนา อาหารก็มาจากปาเขา ที่มีความเพียบพรอม
ไปทุกอยาง สัตวปา หนอไม เห็ด และผลไมตาม
ฤดูกาล เสื้อผาที่ถักทอกันเอง และแลกเปลี่ยนตาม
หมูบานเพื่อสลับสายลายผา การเดินทางที่นิยมเดิน 
มากกวารถโดยสาร ยานพาหนะที่นิยมใชมากที่สุด ก็
คือวัวตาง เพราะความสะดวกสบายในการข้ึนเขาลง
หวย อันเปนธรรมชาติของที่นี่ การซ้ือขายแลกเปลี่ยน
เพียงประการเดียวที่เกิดข้ึน ก็คือเกลือ กะป น้ําปลา ที่
ไมสามารถผลิตข้ึนมาไดเอง แตชาวบานก็ใชจายอยาง
ประหยัด เพราะความจําเปนที่ตองสะสมทรัพยนั้น
แทบไมมีความหมาย 

ในสมัยที่  พ .ต .ท .ทักษิณ ชิน วัตร เป น
นายกรัฐมนตรี ความคิดเร่ืองของการจัดแบงคนจน
และคนรวยเกิดข้ึนอยางแพรหลาย ในเมืองไทยก็มีการ
สํารวจเกิดข้ึน โดยวัดจากมูลคาการจับจายใชสอยของ
ชุมชนชาวบาน ตัวเลขที่ปรากฏคือสถานะของหมูบาน
วาอยูในระดับใด (มูลคาการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ 
GDP เปนคามาตรฐานสากลที่ใชเปนเกณฑการ
ประเมินของทั่วโลก) ปรากฏวาหมูบานที่มีมูลคาเติบโต
ทางเศรษฐกิจนอยที่สุด หรือยากจนที่สุดก็คือหมูบาน
แหงหนึ่ง ในจังหวัดนาน (จําไมไดแลววาชื่อหมูบาน
อะไร) หลังจากนั้น นักวิชาการที่ ไม เห็นดวยกับ
แนวความคิดที่เอาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไปครอบงํา
ชาวบานก็ไปพิสูจนความจริงดวยตนเอง โดยใหเหตุผล
วากองทุนหมูบานที่เปนนโยบายของรัฐบาลจะทําลาย
ระบบเศรษฐกิจแบบชาวบานได หากรัฐยังสนับสนุน
การใชจายเงินที่ เกินตัวของชุมชน ผลการสํารวจ 
ปรากฏวา หมูบานดังกลาว เปนหมูบานที่ยากจนใน
ความหมายของรัฐชัดเจน เพราะวากองทุนหมูบานที่
รัฐใหไป ไมมีใครเอาไปใชแมแตคนเดียว เพราะวา
ชุมชนที่นี่มีการผลิต และบริโภคที่จํากัดอยูแตในชุมชน
การซ้ือขายดวยเงิน ไมจําเปนในหมูบานแหงนี้ ความ

เปนอยูที่เรียบงายเหลานี้ ไมไดทําใหชาวบานเปนกลุม
คนที่จนที่สุดในประเทศ แตในทางกลับกัน ชาวบาน
ที่นี่กลับเปนคนที่รวยที่สุดในประเทศเสียอีก 

ป 2533 กับปที่ นายกคนเดิมอยูหางกันถึง 
เกือบ 17 ป เชื่อแนวาสภาพของผูคนที่ หมูบานน้ํา
เพียงดิน จังหวัดแมฮองสอน กับชาวบานในจังหวัด
นาน คงไมตางกัน มีสังคมที่อยูอาศัยกับปาเหมือนกัน 
แตกลับถูกคนจากสวนกลางขนานนามเหมือนกันวา 
เปนคนที่ยากแคน และจนดักดาน 

การตีความในบริบทดังกลาว จึงอาจเปน
เพียงมุมมองที่ไมรับผิดชอบตอสังคมมากนัก เพราะกวี
ที่มีความโดดเดน และเปนตนแบบของสังคม ควร
ละเอียดออนตอชาวบานที่ตนพบเห็นเชนกัน คุณคา
ของชิ้นงาน จึงจะสามารถสื่อความหมายของคุณคา
ผูคนไดอยางแทจริง และเปนน้ําเพียงดินที่งดงามดวย
ธรรมชาติ และผูคนอยางแทจริง 
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ช่ือ – สกุล................................................................................................................................................... 

ตําแหนงทางวิชาการ (โปรดระบุ)   
 ศาสตราจารย      รองศาสตราจารย      ผูชวยศาสตราจารย      อาจารย 
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สถานท่ีทํางาน  
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................................................................................................................................................................... 
โทรศัพทท่ีทํางาน......................................................โทรศัพทมือถือ............................................................ 
โทรสาร.....................................................................E-mail........................................................................ 

มีความประสงคขอสงบทความ เร่ือง : 

ชื่อบทความ.............................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................................................. 

เพ่ือลงตีพิมพในวารสารลําปางหลวง 

กองบรรณาธิการสามารถติดตอขาพเจาไดท่ี      สถานท่ีทํางานท่ีระบุขางตน      ท่ีอยูดังตอไปน้ี 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท...................................................................โทรศัพทมือถือ............................................................ 
โทรสาร.....................................................................E-mail........................................................................ 

กรณีท่ีไมสามารถติดตอขาพเจาได กองบรรณาธิการสามารถติดตอบุคคลดังตอไปนี้ 
ช่ือ – สกุล..................................................................................................................................................... 
โทรศัพท....................................................................................................................................................... 

โทรสาร.....................................................................E-mail.......................................................................... 

มีความเก่ียวของเปน...................................................................................................................................... 

 .........................................................ลายมือช่ือ 
(................................................)  

เจาของบทความ 

ใบสมัครขอสงบทความลงตีพิมพ 
(การกรอกใบสมัครโปรดใชวิธีการพิมพ)   
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รายละเอียดการเตรียมบทความเพ่ือสงตีพิมพ 
วัตถุประสงคของการจัดพิมพวารสาร 

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดมีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิชาการในรูปแบบของวารสาร เพราะเห็นวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาความรูทางวิชาการแกสังคม และ
ประเทศชาติ โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

 1. เพ่ือสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการและงานวิจัยดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ของคณาจารยและนักศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 

 2. เพื่อเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการที่มีเนื้อหาในลักษณะสหวิทยาการ    
ดานภาษา - ภาษาศาสตร, วรรณกรรม - วรรณคดี, ศิลปะและวัฒนธรรม, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฯลฯ อันจะ
นําไปสูการสรางเครือขายทางวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีเขมแข็ง 
 

คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ 
   บทความท่ีรับตีพิมพในวารสารไดแก 1) นิพนธตนฉบับท่ีเปนบทความวิจัย 2) นิพนธปริทัศน 3) บทความ
วิชาการ 4) บทวิจารณเชิงวิชาการ โดยใหพิมพผลงานดวยกระดาษ เอ 4 พิมพหนาเดียว จํานวนไมเกิน 15 หนา 
 สวนประกอบของบทความวิจัย ประกอบดวย บทคัดยอ บทนํา วัตถุประสงคของการวิจัย อุปกรณและ
วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอางอิง  
          หมายเหตุ: ทุกบทความตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีท่ีตีพิมพบทความเปน
ภาษาตางประเทศ ตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยดวย 
 

ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ 
 ขนาดกระดาษ เอ 4  
 กรอบของขอความ ในแตละหนาใหมีขอบเขตดังน้ี จากขอบบนของกระดาษ 1.8 น้ิว ขอบลาง 1.0 น้ิว 

ขอบซาย 1.25 น้ิว ขอบขวา 1.0 น้ิว 
 ระยะหางระหวางบรรทัด หน่ึงชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร  

 ตัวอักษร ใชไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) และพิมพตามท่ีกําหนดดังน้ี 
o ชื่อเร่ือง (Title)  

- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา  
- ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพใหญ) ขนาด 18 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา   

o ชื่อผูเขียน (ทุกคน) 
- ช่ือผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา  
- ท่ีอยูผูเขียน ขนาด 14 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา  

o บทคัดยอ  
- ช่ือ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา  
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- ขอความบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา  
- ขอความบทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 
- ยอหนา 0.5 น้ิว  

o คําสําคัญ (Keyword) ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ (Abstract) กอนข้ึนสวนของเน้ือหา ควรเลือก
คําสําคัญท่ีเก่ียวของกับบทความ ประมาณ 4-5 คํา  ใชตัวอักษรภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ขนาด 
14 point 

o รายละเอียดบทความ  
-  หัวขอใหญ ขนาด 16 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา  
-  หัวขอรอง ขนาด 14 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา 
-  ตัวอักษร ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา 
-  ยอหนา 0.5 น้ิว  

 คําศัพท ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน 
 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ช่ือภาพใหระบุคําวา ภาพท่ี ไวใตภาพประกอบ 

และจัดขอความบรรยายภาพใหอยูก่ึงกลางหนากระดาษ ช่ือตารางใหระบุคําวา ตารางท่ี หัวตารางใหจัดชิดซายของ
หนากระดาษ และใตภาพประกอบหรือตารางใหบอกแหลงท่ีมาโดยพิมพหางจากช่ือภาพประกอบหรอืเสนค่ันใตตาราง 
1 บรรทัด ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกต ิ
 ตัวอยาง ภาพประกอบท่ีนํามาอางและการบอกแหลงอางอิง 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ศาลาพระเจาพันองค วัดปงสนุก 
 

             ท่ีมา: http://www.teeneelanna.com/moojoomhao/home/space.php?uid=1&do=blog&id=1017 
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 ตัวอยาง ตารางท่ีนํามาอางและการบอกแหลงอางอิง 
 

ตาราง 1 แสดงคาแคลอรี่ในอาหารประเภทอาหารจานเดียว 
 

ชนิดอาหาร แคลอร่ี หมายเหตุ 

ขาวมันไก   
ขาวหมูแดง   
ขาวผัดปูใสไข   
ราดหนา  
ผัดซีอ๊ิว  
ผัดไทย  
บะหมี่หมูแดง  
เสนหมีลู่กช้ินเน้ือสด  
สุก้ียาก้ีนํ้า  
กระเพาะปลา  

459 
254 
377 
214 
425 
411 
231 
187 
221 
138 

 
 

 

                 ท่ีมา: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=blossoms&month=15-08-
2010&group=5&gblog=4 
 
 

 กิตติกรรมประกาศ ใหประกาศเฉพาะการไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
 การเขียนเอกสารอางอิง 1) เอกสารอางอิงทุกฉบับตองมีการอางอิงหรือกลาวถึงในบทความ 2) หัวขอ

เอกสารอางอิงไมตองใสหมายเลขกํากับหนาหัวขอ 3) การเรียงลําดับเลขการอางอิงตามเอกสารอางอิงทายบทความให
อางอิงโดยการเรียงลําดับหมายเลขอางอิงเริ่มจากหมายเลข 1,2,3 ไปตามลําดับท่ีอางกอน-หลัง โดยใชเลขอารบิคภายใต
วงเล็บใหญตอจากบทความท่ีอางอิง เชน ลักษณะการเจริญเติบโต [1]……… และทุกครั้งท่ีมีการอางซ้ําจะตองใช 
หมายเลขเดิมในการอางอิง 4) การอางอิงในตารางหรือในคําอธิบายตารางใหใชเลขท่ีสอดคลองกับท่ีไดเคยอางอิงมากอน
แลวในเน้ือเรื่อง  

o การอางอิงจากเอกสารมากกวา 1 ฉบับตอเน่ืองกันจะใชเครื่องหมายยติภังค (hyphen หรือ -)  
เช่ือม ระหวางฉบับแรกถึงฉบับสดุทาย เชน [1-3] แตถาอางถึงเอกสารท่ีมีลําดับไมตอเน่ืองกัน จะใชเครื่องหมายจลุภาค 
(comma หรือ ,) โดยไมมีการเวนชวงตัวอักษร เชน [4,6,10]  

o รายละเอียดของเอกสารอางอิงทายเลม ประกอบดวย ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ ช่ือเอกสารท่ีตีพิมพ  
ผูพิมพ สถานท่ีพิมพ ปท่ีพิมพ ฉบับท่ีพิมพ และเลขหนาของบทความ หรือเปนไปตามรูปแบบของชนิดการอางอิง เชน 
อางอิงจากหนังสือ อางอิงจากวารสาร เปนตน  
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 รูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม การอางอิง ใหใชรูปแบบการอางอิง แบบ APA (ช่ือผูแตง.  ปท่ีพิมพ 
: เลขหนาท่ีอางอิง) เชน (รัถพร ซังธาดา.  2549 : 23) สําหรับรายการบรรณานุกรมใหเรียงไวทายบทความตามลําดับ
ตัวอักษรบรรณานุกรมจะมีรูปแบบการพิมพแตกตางกันตามชนิดของแหลงสารสนเทศ ดังน้ี  

1.  บรรณานุกรมหนังสือ ใชรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือเรื่อง.//ครั้งท่ีพิมพ.(ถามี)//เมืองท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 
2.  บรรณานุกรมจากวารสาร ใชรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//“ช่ือบทความ,”//ช่ือวารสาร.//ปท่ี(ฉบับท่ี)/:/หนาท่ีอาง/;/วันท่ี เดือน. 
3.  บรรณานุกรมรายงานการประชุม ใชรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือบทความ//ช่ือรายงานการประชุม//หนาท่ีอาง. 
4.  บรรณานุกรมปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใชรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีพิมพ).//ช่ือเรื่อง.//ช่ือปริญญา (ช่ือเต็ม).//หนวยงาน. 
5.  บรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ใชรูปแบบดังน้ี 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีเผยแพร).  ช่ือเรื่อง.//[CD-ROM].//สถานท่ีผลิต://ผูผลิต. 
ช่ือผูแตง.//(ปท่ีสืบคน).  ช่ือเรื่อง.//[Online].//เขาถึงไดจาก://วิธีการเขาถึงและสถานท่ีของขอมูล. 
 
การสงบทความ 

เจาของบทความตองสง 
1. ใบสมัครขอสงบทความลงตีพิมพ 
2. ไฟลตนฉบับบทความท่ีจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word for Windows บันทึกลงแผน CD-ROM 

จํานวน 1 แผน  
3. เอกสารบทความจํานวน 1 ชุด โดยเอกสารชุดท่ี 1 ตองมีรายละเอียดครบตามแบบฟอรมวารสารลําปาง

หลวง สงถึงกองบรรณาธิการวารสารลําปางหลวง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    
119 ถนนลําปาง-แมทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 E-mail: Lampangluang@gmail.com โทรศัพท – โทรสาร       
0-5431-6154 

ท้ังน้ีเมื่อบทความไดรับการตีพิมพ ผูเขียนบทความจะไดรับวารสารฉบับท่ีบทความน้ันตีพิมพ จํานวน 2 ฉบับ 
โดยจะใหผูเขียนท่ีเปนช่ือแรก 

 

------------------------------------------------- 
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