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ทําอยางไร...จึงจะเขียนผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพ
HOW TO WRITE A QUALITATIVE ARTICLE

รองศาสตราจารย ดร.สนม ครุฑเมือง*
Associate Professor Dr. Sanom KCrutmueng

บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอ หลักการเขียนผลงานทางวิชาการ โดยกลาวถึง ความสําคัญของผลงานวิชาการ การสํารวจ
ตนเองกอนเขียนเพื่อเตรียมความพรอม การวางโครงรางเพื่อที่จะนําไปสูการเขียนที่มีระบบ ควรจะมีสวนประกอบ
อะไรบาง นอกจากนี้ยังกลาวถึง ลักษณะผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพควรคํานึงถึงเรื่องใดบาง เชน การเรียบเรียง การ
จัดพิมพ การใชภาษาวิชาการ เปนตน
คําสําคัญ : การเขียน, ผลงานวิชาการ

Abstract
This article presents the principles of writing academic articles.
work. These are mentioned to what
an importance of academic work, a self-observation for preparing a readiness in writing, and an
outline for writing systematically should be consisted of, in addition, what the characters of quality
should be considered such as compiling contents, publishing articles, or using academic language.
Keyword : Writing, Academic Article
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ผลงานทางวิชาการเกิดจากการปฏิบัติงานของขาราชการครูหรือบุคลากรอื่นๆ ที่จัดทําขึ้น อาจเปนเอกสาร สื่อ
สิ่งประดิษฐ สิ่งที่ทดลอง นวัตกรรม ผลงานอื่นที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือกลวิธีการ
ที่สะทอนไดวาผูผลิตผลงานมีความรู ความสามารถ มีความคิดริเริ่ม โดยมุงประโยชนของผูศึกษาเปนหลักสําคัญ

กอนการเขียนผลงานทางวิชาการ
ผูที่จะเสนอผลงานทางวิชาการ ควรสํารวจตนเองวามีสิ่งเหลานี้หรือไมอยางไร
1. การเตรียมตัว
ผูขอผลงานทางวิชาการตองมีการวางแผนสําหรับตนเอง หรือสํารวจตนวามีความพรอมเพียงใด ทั้งการวางแผน
ชีวิต และแผนงานที่จะเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ เพราะ “การเริ่มตนที่ดีเทากับประสบความสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแลว”
ดังนั้น การเตรียมตัวจึงควรสะสมแสวงหาความรูอยูเสมอ ดวยการบันทึกสิ่งที่เปนสาระสําคัญ เพื่อจะนําไปใชใหเป น
ประโยชนตอผลงานในโอกาสตอไป
2. ความถนัด
ผูขอผลงานทางวิชาการตองมีความชํานิชํานาญ เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะเสนอผลงานทางวิชาการ มีทักษะชัดเจน
รูมาก รูลึก ดุจดั่งเปนพหูสูตในเรื่องนั้นๆ โดยเฉพาะ
3. ความสนใจ
ผูขอผลงานทางวิชาการตองมีความสนใจเปนกรณีพิเศษ ตองมีความเขาใจอยางถองแทในความสําคัญ และสิ่งที่
เปนปญหาในเรื่องนั้น พรอมที่จะแกไขปญหาเพื่อประโยชนในการเรียนการสอน
4. มีประสบการณสอน
ผูขอผลงานทางวิชาการตองเคยสอนเรื่องนั้นๆ มากอน โดยมีประสบการณการสอนเปนอยางดี หรือตรงกับ
หนาที่ของตนที่รับผิดชอบอยู จะทําใหรูกระบวนการจัดการเรียนการสอนไดดี มีลําดับขั้นตอน ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีการ
พัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ

เมื่อเขียนผลงานทางวิชาการ
ตองวางโครงราง
ผูขอผลงานทางวิชาการตองวางโครงรางอยางคราวๆ ในหัวขอที่คิดและจะทําผลงาน ถาเปนแผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู หรือแผนการจัดประสบการณ แผนการจัดกิจกรรม ควรจะศึกษาประเด็นเหลานี้เสียกอน เพื่อจะได
นํามาเขียนโครงรางไดอยางเหมาะสม เชน สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ ศึกษา
วัตถุประสงคของหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคเฉพาะ เนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
สื่อและแหลงอางอิง การวัดผลและประเมินผล เปนตน
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ถาเปนเอกสารทางวิชาการอื่น ซึ่งไดแก สื่อ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ รายงานการศึกษาคนควา การศึกษาผูเรียน
การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น การรายงานโครงการ/ประเมิ น โครงการ การศึ ก ษาผลงานของผู เ รี ย น ตลอดจนผลงานอื่ น ๆ
ผูขอผลงานตองเขาใจรูปแบบผลงานแตละประเภทแตละชนิดใหดี มีความรูอยางละเอียดทุกแงมุม
การวางโครงรางในการเขียนแผนการสอน หรือแผนการจัดประสบการณ รวมทั้งการเขียนผลงานทางวิชาการ
อื่น ผูขอผลงานตองวางโครงรางเพื่อที่จะนําไปสูการเขียนที่มีระบบ คือ ควรจะมีสวนนํา สวนเนื้อหา และสวนสรุป
สวนนํา
เปนการเกริ่นใหผูศึกษารูที่มาของปญหา หรือประเด็นที่กลาวถึง อยางนอยเปนการสรางความสนใจใหติดตาม
ในรายละเอียดตอไป สวนนําในการเขียน มีกลวิธีหลากหลายรูปแบบ เชน กลาวถึงสภาพปญหา สภาพในปจจุบัน อันเปน
ที่มาของการเสนอเรื่องนั้น กลาวถึงขอบขายเนื้อหามีประเด็นใดบาง ชี้แจงกับผูศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงาน
ยกคําคมวาทะของบุคคลสําคัญ ใหคํานิยามคําจํากัดความตามพจนานุกรมหรือเอกสารอื่นๆ ยกประเด็นที่เปนปญหา
ทําใหผูศึกษามีความสนใจ ตองการหาคําตอบ ยกตัวอยางเรื่องจริง หรือเรื่องสมมุติ แลวโยงไปสูเนื้อหาสาระ
สวนเนื้อหา
เปนสวนที่สําคัญ ซึ่งผูขอผลงานทางวิชาการตองมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระอยางลุมลึก รูแทและรูจริง
ซึ่งมีหลักเกณฑพอประมวลไดดังนี้
1. ควรเชื่อมโยงสวนนําเขาสูเนื้อหา เพื่อใหมีความสอดคลองหรือสอดรับกันไดเปนอยางดี หรือที่เรียกวา
“สัมพันธภาพ”
2. ในเนื้อหาสาระแตละตอน ที่เรียกวา “อนุเฉท” จะตองมี “เอกภาพ” มีเรื่องราวไปในทํานองเดียวกัน
สนับสนุนกัน เรื่องราวไมวกวน มีประเด็นเดียวในแตละวรรคแตละตอน สิ่งใดที่ผูขอผลงานทางวิชาการตองการเนนย้ํา
อาจจะใชคําคม ขอความที่เนนย้ํา ซึ่งเรียกวา “สารัตถภาพ” ระบบการพิมพอาจใชตัวหนาหรือตัวทึบก็ได
3. นิยามศัพทเฉพาะที่สําคัญ เมื่อถึงเนื้อหาสวนนั้นถาเปนศัพทภาษาตางประเทศ ใหเขียนภาษาไทยและวงเล็บ
ภาษาตางประเทศ
4. เสนอหลักการทฤษฎี ขอคนพบ หรือวิเคราะห สรุปผลใหเห็นชัดเจน ควรแยกประเด็นสวนที่เปนจริงและ
ขอคิดเห็น
5. อธิบายขยายความใหชัดเจนงายๆ และสั้นๆ ใหเห็นเปนรูปธรรม โดยใชแผนภูมิ ภาพ ตาราง และอื่นๆ
ประกอบ
สวนสรุป
เป น ส ว นที่ ผู ข อผลงานทางวิ ช าการจะต อ งสรุ ป สาระสํ า คั ญ ประเด็ น สํ า คั ญ เป น องค ค วามรู ข องผู ศึ ก ษา
ซึ่งจะนําไปประยุกตใชในอนาคต
การสรุปอาจทําไดดังนี้
1. สรุปเฉพาะประเด็นสําคัญเพื่อใหเห็นภาพรวมของเนื้อหานั้น
2. กลาวย้ําจุดเดน หรือจุดสําคัญของเนื้อหานั้น
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3. เสนอแนะใหผูศึกษาขบคิดพิจารณาตอไป
4. ยกภาษิต คําคม ประโยคที่สําคัญ หรือถอยคําที่ลึกซึ้งกินใจใหเกิดความประทับใจ

ลักษณะผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพ
การเขียนผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพ ควรคํานึงถึงลักษณะที่เปนองคประกอบ ดังนี้
1. การเตรียมที่ดี
1.1 การเตรียมตน หมายถึง เตรียมจะเขียนผลงานทางวิชาการ มีระบบการวางแผนชีวิต การวางแผนงาน
การวางโครงราง วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และการวัดประเมินผล เปนตน
1.2 การเตรียมเรื่อง หมายถึง กําหนดเรื่องที่จะสอน กําหนดเรื่องที่จะจัดทําเอกสารวิชาการใหครอบคลุม
เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาหรือบทนั้นๆ
1.3 การเตรีย มการ หมายถึง สิ่ง ที่ค าดหมายวา จะทํา อะไร อยา งไร และหากมีปญ หาอัน จะเกิด ขึ้น
ควรจะแกไขปญหาเหลานั้นอยางไร เชน การหาขอมูลอางอิง และแหลงการเรียนรูจะหาไดอยางไร เปนตน
2. การเรียบเรียงและการจัดพิมพอยางมีระบบ
2.1 นอกจากผลงานทางวิชาการจะมีความถูกตอง และมีความคิดสรางสรรคแลว การลําดับเนื้อหา
ที่นําเสนอตองมีลําดับขั้นตอน เสนอจากเรื่องงายๆ ที่เปนรูปธรรม นําไปสูเรื่องที่ยากขึ้นและเปนนามธรรม วางพื้นฐาน
ใหผูศึกษามีความเขาใจดวยตนเอง
2.2 การแบงหัวขอเปนบทเปนตอน หัวเรื่องใหญ หัวเรื่องรอง ตองเหมือนกันตลอดเลม ผูศึกษาเขาใจงาย
2.3 การนําผลงานของผูอื่นมาอางอิงหลายๆ เลม ตองมีการสรุป พรอมทั้งเสนอแนวคิดของผูขอผลงาน
ทางวิชาการเพิ่มเติมดวย อยาตัดตอขอความผูอื่นมาเรียงๆ กัน ควรจะสรุปประเด็นใหเชื่อมโยงกัน หรือสรุปดวยภาษา
ของผูขอผลงานทางวิชาการเอง
2.4 ขอมูลที่นํามาเรียบเรียงตองทันสมัย ตองแสดงแหลง ที่มาของขอมูล ควรเปนแหลงขอมูลปฐมภูมิ
ดีกวาคัดลอกตอๆ มา เพราะอาจผิดพลาดไดงาย
2.5 กําหนดจุดประสงคในการจัดทําผลงานทางวิชาการใหชัดเจน โดยเสนอเนื้อหาสาระของผลงานนั้น
อยางครบถวน
2.6 เนื้อหาที่เสนอตองมีลําดับขั้นตอน ไมยนยอจนเกินไป อธิบายไดชัดเจน มีเนื้อหาสาระที่ทันสมัย เขาใจ
ไดงาย
2.7 การจัดบทของผลงานทางวิชาการ ควรมีความสัมพันธตอเนื่องกันทุกบท ความยาวของเนื้อหาสาระ
ควรมีความใกลเคียงกัน มีสวนนํา สวนเนื้อหา สวนสรุปทุกๆ บทเหมือนกัน และเสริมสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคใหแก
ผูศึกษา
2.8 การเรียงลําดับเนื้อหา ควรเรียงอยางมีระบบ จะใชระบบใดก็ควรใชระบบนั้นเหมือนกันหมด เนื้อหา
ตองมีทั้งปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ
2.9 การเลือกระบบตัวอักษร ผูขอผลงานทางวิชาการควรกําหนดตัวอักษรใหเปนระบบเดียวกันตลอดเลม
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ผูศึกษาหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผูสนใจโดยทั่วไปเปนสําคัญ สวนผลทางออมทําใหผูเสนอผลงานดํารงตําแหนง
ทางวิชาการสูงขึ้นหรือไมก็ตาม ก็อยาไดทอถอย จงเพียรมานะพยายาม ความสําเร็จจะสัมฤทธิผลทั้ง 2 ประการในที่สุด
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TEACHING CHINESE STUDENTS TO PRONOUNCE THAI SOUND : PROBLEMS
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RAJABHAT UNIVERSITY 2013  2014
การสอนนักศึกษาจีนออกเสียงภาษาไทย : ปญหาและการแกไข
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Abstract
Chinese students who studies Thai language as a foreign or second language
encounter the pronunciation problem of Thai sounds such as consonants, vowels, and
tones. Most of them cannot pronounce the sounds like /p/, /b/, /r/, /ƞ/,/ɯ:/, /ɯa:/ and the
diphthongs. At first the international phonetics are used to teach them pronounce but they
cannot remember the sound of consonants and some students changes those phonetics
symbols into pinyin (Chinese phonetics) instead because they get used to them than the
international ones. Therefore, the instruction is changed from international phonetics to
pinyin alphabets. This helps the students to learn better and giving the satisfied result
about pronunciation and conversation. The pronunciation acquisition needs more time to
practice for reciting but in abroad context the teacher should find the ways to teach by
setting a learning activity in class. Besides, the teacher should provide the reading book
for students to read in extra time including the recorded sounds from lessons or another
interested topics especially everyday life vocabulary.
Keywords : teaching Thai language, Chinese students, Thai sounds, problems and
solutions, China

บทคัดยอ
นักศึกษาชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ จะประสบปญหาการ
ออกเสียงภาษาไทย เชน เสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต สวนมากนักศึกษาจะไมสามารถออกเสียง
/ป/, /บ/, /ร/, /ง/, /อึ/, /อือ/ และเสียงควบกล้ํา ในชวงแรกมีการใชสัทอักษรสากลเพื่อสอนออกเสียง
แตนักศึกษาจําเสียงพยัญชนะไมได และมีบางสวนเปลี่ยนสัญลักษณเหลานั้นเปนพินอิน (pinyin) เพราะมี
ความคุนเคยมากกวา ดังนั้น การเรียนการสอนจึงเปลี่ยนมาใชพินอิน ซึ่งจะชวยใหนักศึกษาจดจําไดดีขึ้น
1

Lecturer at Major of Thai Language, Faculty of Humanities and Social Science, Lampang Rajabhat University
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และใหผลลัพธที่นาพอใจเกี่ยวกับการออกเสียงและการสนทนา การเรียนรูวิธีการออกเสียงตองอาศัยเวลา
ในการสอนโดยการสร างกิจกรรมการเรียนรูใ นชั้น เรีย น นอกจากนี้ ผูส อนจะต องใหห นังสื ออ านเสริ ม
นอกเวลา ตลอดจนเสี ยงบั นทึกบทเรียนตางๆ หรือประเด็นที่ นาสนใจอื่นๆ โดยเฉพาะคําศั พทใ นชีวิ ต
ประจําวัน
คําสําคัญ : การสอนภาษาไทย, นักศึกษาจีน, เสียงภาษาไทย, ปญหาและการแกไข, ประเทศจีน
1. Introduction
Teaching Thai language for foreigners at Lampang Rajabhat began in 1994. In
2006 Faculty of Humanities and Social Sciences opened curriculum Bachelor of Arts in
Thai language for accepting 10 Chinese students to study and earn Bachelor degree then
the following year Thai language and business communications opened for supporting a
large number of Chinese students who wanted to study here . Nowadays there are more
than 100 Chinese students studied in Thai language and other majors like International
business, Mass Communication, and English.
In 2013, the newest curriculum will open and accept foreign students to learn in
Communicative Thai Language for Foreigners and preparing for MOU between Lampang
Rajabhat University and other universities in China. In addition, Thai Language Major
had an intensive course for preparing foreign students to learn basic of Thai language
about 8 months. This course began since 2005 till now is 8th year. Students who pass the
exam will receive certificate and special offer to study in our newest curriculum,
Communication Thai Language for Foreigners, improved and guaranteed by professionals
of teaching foreign language with a goal of accomplishment in education and career of
students.
Detail of intensive course consisted of 840 hours for 1-4 level of Thai language
(August – March), 120 hours for field trip. Timetable is Monday – Friday, except
Wednesday, since 9.00 a.m. -17.00 p.m. The cost is 33,000 THB. Each week the classes
will be changed and circulated from listening, speaking, reading, and writing (2 hours)
and culture (1 hour: 9.00-10.00 a.m.) every day.
In general, the main instruction media was “Foundation of Thai language” written
by Assist Professor Chamlong Khamboonchoo and extra sheets of each teacher about
topics to study that day.
The number of student in class is 30. The period of instruction per day was 7
hours.
It takes 60 minutes for culture class and 120 minutes for communication skills.
The media in classroom was blackboard, computer, and projector. The environment of
classroom is fine that there is enough luminance and fresh air. The students understand
English, too.
At first month on August, the teacher informed the foundation of Thai consonants,
vowels and tones before going further to other content because it was very important for
mixing all components into words, phrase, and sentence.
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However, some of students could not remember these sounds even they could
memorize and recite them all in class and passed the dictation. This maybe they confused
some symbols of sound in Thai alphabets that looked like Pinyin but pronounced
differently. Therefore, if the students had no techniques to remember or remind, the risk
to pronounce wrongly was high.
For example /d/ in Thai does not have in Chinese, but the Pinyin uses /d/ to
represent /t/ in an international sounds. The problem was many students could not
pronounce /d/ Thai clearly and the first time to pronounce always wrong. /p/ even
Chinese has this consonant has but the students could not separate it from /b/ clearly. For
example, ‘/paj1/ - /paj1/’ that meant ‘you can go now’ in Thai, they thought it meant bye bye in English. Other components of Thai sounds seemed to be problematic ones, too.
This study wants to find the better solutions to teach Thai sounds for Chinese
student for efficient results.
Purposes of the study
1. To specify the pronunciation problems of Thai sounds on Chinese students.
2. To find the better solutions on teaching Chinese students to pronounce Thai
sounds.
Significance of the study
This research will be benefit for Thai language teacher to teach Thai language
both in Thai and abroad context.
Scope of the study
The scope of content is Thai sound pronunciation: consonants, vowels, and
tones. The population is 30 intensive students at Lampang Rajabhat University. Period of
collecting data is August – December 2013.
Hypothesis
The usage of Chinese phonetics is better to tech pronunciation of Thai sounds
on Chinese students
2. Review of Related Literature
The instruction concepts
The main method was teacher – centered instruction even was denied
nowadays but teaching foreign language at beginners. Content was controlled by teacher
was much more suitable. The concept of teacher-centered instruction dictated by
Associate Professor Dr.Tissana Kham-manee (2007)
The teacher-centered instruction had been popular because this
method aimed to inform the contents, facts, and data rapidly and easyunderstanding. The teachers had to well – plan for presenting knowledge
briefly, clearly, and accordant to learners’ purposes. This method had
been used for a long time and was guaranteed on effective results.
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The teacher could choose the ways to teach from this concept
having 2 styles that were direct instruction and learning theory based
direct instruction.
However, this study used the direct instruction consisted of 6 components as
followed (Kham-manee, 2007)
1) Teacher centrality meant the teacher had an important role to control the
directions of instruction by deciding what and how the students had to learn.
2) Task orientation meant the teacher focused on academic contents that
were knowledge, data or information providing by activities and experiences.
3) Positive expectation meant the teacher should expect that all students
could gain their knowledge and got good achievements.
4) Student cooperation and accountability meant the students must be
responsible their works and learning and helping other to learn.
5) Nonnegative affect meant the learning environment should be friendly and
no bias or looking down.
6) Apparent rule and legislation meant the teacher had to establish structure
of activities and performances under the close following up of teacher.
The instruction methods
The ways to recite the Thai sounds selected the memory model of Joyce &
Weil (1996) consisted of 6 components.
1) Awareness meant the students could memorize something well if they
noticed and intended to prospect.
2) Association meant the linkage the new thing into their old perception.
3) Link system meant the linkage system of concept for stimulating other
knowledge after recognizing one’s knowledge.
4) Ridiculous association meant the ridiculous or humorous sense while the
students learnt something could stimulate and impress someone for a long time.
5) Replaced words meant the words that could replace the one’s position that
meaning did not mean.
6) Key word usage meant the usage of words, alphabets, or syllables to recall
the other things involved the topic.
The instruction techniques
Interesting techniques could help learning by giving a sense of exciting and it
was accordant with the method of ridiculous association for better result.
Game
This technique used game for stimulating class. The game had 3 styles of
using that were (Kham-Manee, 1996)
1) Playing without competition
2) Playing with competition
3) Playing under simulated situation
The advantage and disadvantage of game usage as followed
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Advantage
1) High participation from students and joy
2) Long memory of meaning
3) Not much power to teach
Disadvantage
1) Too long time spent
2) High expenses
3) Depending on teacher’s ability
4) Requiring well – prepared
5) Requiring discussion skill after process finished
Knowledge of Thai sounds
Words in Thai language consisted of consonants, vowels and tones.
(Wikipedia, 2010)
1. Consonants
Thai consonant had 21 sounds that divided into 2 styles of usage that were
first and last consonant as shown in Table 1. 8 final consonants were /m/, /n/,/ƞ/,/j/, /w/,
/k/, /p/, /t/.
Bilabial
Stops
Nasals
Fricatives
Affricates
Rolls
Approximants
Laterals

/p/ /ph/ /b/
/m/

Labiodental
/f/

Alveolar
/t/ /th/ /d/
/n/
/s/

Palatoalveolar

Palatal

Velar

Uvular

/k/ /kh/
/ƞ/

/?/
/h/

ʨ ʨʰ

/r/
/l/

/j/

/w/

Table 1 the position of Thai consonant sounds

2. Vowels
Thai vowels consisted of 21 sounds that were /i/, /i:/, /ɯ/, /ɯ:/, /u/,/u:/,
/e/,/e:/, /ɤ/,/ɤ:/, /o/,/o:/, /ԑ/,/ԑ:/, /ɔ/,/ɔ:/, /a/, /a:/, /ia:/,/ɯa:/, /ua:/. Some theory said there
were 24 sounds of vowels because they counted /ia/, /ɯa/, /ua/ too.
3. Tones
Thai tones consisted of 5 sounds that were medium tone /-/, falling tone /`/,
rising –falling tone /^/, rising tone /ˊ/ and rising –falling tone /ˇ/.
4. Diphthongs
Thai diphthongs had /r/, /l/, /w/ inside words and pronounced together with
the first consonant. The diphthongs in Thai language divided into 2 styles that were real
and unreal diphthongs. The real ones consisted of 11 sounds : /kr/, /kl/, /kw/,
/khr/,/khl/,/khw/, /tr/, /pr/, pl/, /phr/, and /phl/. However, some Thai words borrowed from
foreign diphthongs would translated into 6 sounds were /br/, /bl/, /dr/, /fr/, /fl/, /tr/. The
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unreal diphthongs that meant no pronunciation of /r/, /l/,/w/ even they appeared within
words such as /ʨr/, /ʨh/,/sr/, /tr/ etc.
3. Methods and procedures
The methods for teaching Chinese students to pronounce Thai sounds used the
methods of direct instruction and memory model under the concept of teacher centered
instruction by giving 6 steps with 2 language for describing (Thai, English) and Chinese
pinyin and a media including playing game for stimulating students’ interests. After a
while of application, the result of teaching was assessed by observation and oral test. The
result was in descriptive analysis. The procedure was shown in figure 1

Set up
memory
model

Implied
into
teaching

Observed,
Played
game and
Oral test

Improved
and
implied

Figure 1 procedure of teaching by memory model

4. Findings and conclusion
The problems of Thai sound pronunciation on Chinese students who studied Thai
language as a foreign language were shown in Table 2.
Thai sounds
Consonants
First consonants
Final consonants
Vowels
Tones
Diphthong

Problem sounds
/ƞ/, /d/,/?/ ,/b/, /p/, /r/
/m/, /n/,/ƞ/,/t/
/e/, /e:/, /ԑ/, /ԑ:/, /ɯa:/
/ˊ/
every word having /r/

Table 2 the problem sounds of Thai language for Chinese students.

The causes of these problematic sounds were
1) /ƞ/, /d/,/?/ ,/b/, /r/
No sounds like these in Chinese and some form was the same in Pinyin but
different pronunciation such as /d/ in Chinese pronounced /t/
2) /b/ /p/
These two sounds were easy to say but hard to listen. Sometime Chinese
students could not separate clearly for example /bai2/ “afternoon” /pԑt2/ “8”. For /p/ in
Thai sounds Pinyin used ‘b’ as a symbol.
3) /m/,/n/,/ƞ/,/t/
When /m/ used as a final consonant, the lips closed but Chinese students
opened and for /n/,/ƞ/ used as a final consonant, the lips opened but they did oppositely.
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Especially for /ƞ/, it was very hard sound for students to practice both in first and final
positions. For /t/ even the students could pronoun a first consonant but the final consonant
could not pronounce apparently because the position of tongue should be behind the
upper teeth but they put it at the palate.
4) /e/,/e:/, /ԑ/, /ԑ:/
The level of tongue differentiated. /e/,/e:/ were in medium and /ԑ/, /ԑ:/ were
in low but the students could not make it differently. These vowels were not in Chinese so
Thai forms could use immediately before reciting.
5) /ɯa:/
The mixed-vowels between /ɯ:/ and /a:/. Chinese had not /ɯ:/ so the
students did not know how to pronounce. The technique used in this case was acting that
showed the direction of wind from abdomen to mouth. This acting looked like rap dance
that the students liked.
6) /ˊ/
The forth tone of Thai sounds when pronounced the sounds was a little
strange both in short and long vowel.
7) Diphthong /-r-/
The diphthong in Thai that frequently used in everyday life if the speaker
pronounced unclearly, the listener still understand but it was discredit of speaker so in the
class teacher should emphasize the students to pronounce these words carefully.
The solutions for sounds above was an implication of direct instruction mixing
with memory model first. The procedure below was an example of /d/ sound in Thai.
1) Awareness
Teacher described the position of tongue and wind then showed how to
pronounce. For instance, /d/ in Thai language, the teacher drew the picture on blackboard
then marked the position of sound origin (alveolar) and described what the wrongness of
their pronunciation. In this case the teacher should explain in detail easily because the
technical terms of phonetics maybe not familiar to learners. However, if in Pinyin had
forms that was alike Thai sounds, the teacher could use that forms instead of Thai
consonant immediately.
2) Association
Teacher linked the new consonant to their own memory of Pinyin by
mixing with English pronunciation. The teacher said “/d/ in Thai is the same sound with
D in A B C D”
3) Link system
Teacher emphasized that /d/ in Thai was in the same position with /d/ so
when teacher began saying “A B C …” with pointing to form of it on blackboard. The
students recalled their understanding with the sound. After the students remembered, the
teacher would erase each word and asked them again then erased all and pointed on the
blank blackboard to test them about the link system.
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4) Ridiculous association
Teacher used participatory activities to stimulate other students in class by
calling them one by one to read out loud then teacher corrected their pronunciation with
positive reinforcement such as applause, smile and admire. Some students that were shy,
this step was good to be familiar with them and make laughing among classroom.
Furthermore, the competition between groups in class would change learning’s
environment to exciting and fun. Some cases the teacher could call them to show in front
of the class for compliment.
5) Replaced words and 6) Key word usage
These steps looked like link system in no. 4 but for consonants need not to
do. The other problematic sounds in Thai language could be improved by this memory
model and the teacher should insert game during instruction too. Some sounds were not
in Pinyin such as /ƞ/,/d/, /?/, /b/, /r/ the teacher could use Thai alphabet form
simultaneously with their own sounds instead of international phonetics or pinyin for
better understanding.
Besides, some sounds like final consonants and diphthongs though they could
pronounce correctly for each, after matching into word they confused about /m/, /n/,/ƞ/
The procedure of memory model used for direct instruction instead of
international phonetics usage for teaching Thai sounds above gave the good achievement
among students by observations and oral test in the first and second semesters.
Conclusion
17 Thai sounds seemed to be problematic among Chinese students who studied
Thai language as beginners solved by memory model having 6 steps of direct instruction
controlled by teachers. Chinese Pinyin was good for teaching consonants, vowels, and
tones. The teachers should take care of students closely at the threshold of studying
because if the students could understand well, these problematic sounds could be solved
rapidly within 2 weeks but if they remembered the wrong one, they maybe pronounced
incorrectly forever. Moreover, playing game in class, dictation and oral test were efficient
evaluation.
5. Discussion and Implication
Most of problematic sounds in Thai language among Chinese students occurred
because these sounds did not have in Chinese. The most difficult sound of first consonant
was /ƞ/.They still cannot pronounce this sound correctly. The teacher should focus on the
characters of lips during the student pronounced final consonants because the students
always confuse on closed and opened lips. The technique for this problem was hand
hinting like bird’s beak. The vowels and tones seemed less to be problematic if the
students listened and practiced enough so the teacher should provided the recording of
Thai sounds and some vocabularies to students. The diphthong maybe the big problem for
foreign students who studied in the future because Thais always speak carelessly on
diphthong so the students had no chance to practice with native speakers. However, if
they said unclearly but everyone understands they would not try to improve their
pronunciation, too.
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มิเชล ฟูโกต : ความจริงที่บงการมนุษย: วาทกรรมกับการตอสู
และอํานาจที่ไมใชอํานาจ
MICHEL FOUCAULT : TRUTH COMMANDS HUMAN,
DISCOURSE AND FIGHT, AND POWER THAT IS NOT POWER

พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน1
Patcharasalid Kanittasen

บทคัดยอ



บทความนี้ นําเสนอแนวคิดของมิเชล ฟูโกต ในภาพรวมอยางงายๆ ฟูโกตผูทรงอิทธิพลตอศาสตรสาขาตางๆ
จํานวนมาก ผูไมเชื่อในทฤษฎีสากล ไมเชื่อในมหาทฤษฎี คือไมเชื่อวาจะมีทฤษฎี บทบัญญัติ คําอธิบาย หรือคําจํากัด
ความใด ที่สามารถอธิบายครอบคลุม กวางขวางและลึกซึ้งไดในทุกสิ่ง ความจริง ไมใชการคนพบ แตถูกผลิตขึ้นอยางเปน
กระบวนการในประวัติศาสตร อะไรคือกระบวนการ ขั้นตอนที่สรางความรูขึ้นมา และแพรขยายความรูนั้นออกไป โดยมี
เปาหมายอยูที่การคนใหพบ “กระบวนการสรางวาทกรรม” วาทกรรมถูกสรางขึ้นโดยสังคม ซึ่งอาจเกิดจากกลุมที่ถือครอง
อํานาจ หรือจากกลุมที่ตอตานอํานาจก็ได ดังนั้นวาทกรรมจึงเปนเทคโนโลยีทางอํานาจ ที่ทําใหมนุษยกลายเปนวัตถุที่อยู
ภายใตการบงการของอํานาจ
คําสําคัญ : มิเชล ฟูโกต, วาทกรรม, อํานาจ

Abstract
This article presents perspective ideas of Michael Foucault, an influential person in many
fields of sciences, who does not believe in any theory. Truth is not discovery but is produced by
historical process. What is process? It is a step of creation and propagation. Goal is to find a process
of discourse creation. Discourse is created by society which may be a power group or anti – power
group. Therefore, discourse is a technology of power that makes people be object under commands
of power.
Keywords : Michael Foucault, discourse, power
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“หนาที่อันดับแรกของคนคุกทั้งหลาย ก็คือ พยายามหนีออกจากคุกใหได” ประโยคสั้นๆ ประโยคหนึ่ง
ระหวางเหตุการณความวุนวาย ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1968 ซึ่งเปนการประทวงตอตานรัฐบาลนายพล ชารลส เดอ
โกลล แหงฝรั่งเศส ทําใหคนทั้งประเทศเริ่มรูจักนักวิชาการที่ชื่อ ฟูโกต หากในเวลานั้น ยังไมมีใครคาดคิดวา ความคิดของ
เขาคนนี้ จะสั่นสะเทือนแวดวงวิชาการไปทั่วโลก
มิเชล ฟูโกต เกิดเมื่อป ค.ศ. 1926 ทางตอนกลาง
ของฝรั่ ง เศส เขาเริ่ มต น การเป นอาจารย แ ผนกฝรั่ ง เศส
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ ป ซาลาในสดี เ วน จากนั้ น ได รั บ ตํ า แหน ง
หัวหนาแผนกฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยวอรซอในโปแลนด กอน
จะมารับตําแหนงหัวหนาแผนกฝรั่งเศสเชนกันที่มหาวิทยาลัย
ฮัมบูรก ในเยอรมัน การที่เขาทํางานในมหาวิทยาลัยมาตลอด
นี่ เ อง ทํ า ให เ ขาอยู ใ กล ชิ ด แหล ง ข อ มู ล ในการค น คว า
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหอสมุดของอุปซาลา ซึ่งเขาไดพบตํารา
และเอกสารทางการแพทย ในศตวรรษที่ 17 และ 18 เป น
จํ า นวนมาก ในที่ สุ ด เขาได ถ อดแนวคิ ด เหล า นั้ น ออกเป น
แนวคิดของเขาเองในผลงานเอกชิ้นแรกคือ “ประวัติศาสตรเกี่ยวกับความบา” ซึ่งทําใหเขาไดรับปริญญาเอก จากนั้นเขา
ยายมาสอนในฝรั่งเศส และเริ่มมีชื่อเสียง กระทั่งไดรับตําแหนงศาสตราจารยทางดาน “ประวัติศาสตรเกี่ยวกับระบบคิด”
ที่ The College de France ฟูโกตเสียชีวิตดวยโรคเนื้องอกในสมองในป 1984 และไดรับการยอมรับวา เปนนักคิด
ที่ยิ่งใหญคนหนึ่งของยุคสมัย
ในชวงชีวิตของเขา ฟูโกตไดเสนอแนวความคิดอันทรงอิทธิพลตอศาสตรสาขาตางๆ จํานวนมาก เชน เรื่อง
อํานาจ และความสําพันธเชิงอํานาจ ซึ่งเปนบอกําเนิดของวาทกรรม ที่สรางความรู
จนกลายเปนความจริง กลายเปนบรรทัดฐานสรางความเปนตัวตนของเรา และ
ควบคุมเราโดยไมรูตัว กระทั่ งมนุษยกลายเป นวัตถุที่อยูภายใตการบงการของ
อํานาจ โดยผานกระบวนการทางวินัยตางๆ
ปจจุบั นแนวคิด และวิธีวิ ทยาของฟู โกต ถูกนํา ไปใชในการศึ กษาตางๆ
มากมายทั่วโลกรวมถึงในไทย นั่นเพราะแนวคิดของฟูโกตสอดคลองกับสังคมยุค
หลังสมัยใหมเชนในปจจุบันมากกวาแนวคิดเชิงโครงสรางแบบเดิม เนื่องดวยอํานาจ
ในปจจุบัน มีความหลากหลาย แทรกซึมอยูในความสัมพันธตางๆ ของสังคม ไมได
รวมศูนยอยูเพียงในอํานาจรัฐเทานั้น ดังนั้นรัฐไมสามารถจะทําอะไรตามอําเภอใจ
โดยไมคํานึงถึงอํานาจในสวนตางๆ ของสังคมอีกตอไป
เมื่อสังคมไทยทวีความยุงเหยิง และพอกพูนความขัดแยงรุนแรงมากขึ้น
เชน ความขัดแยงระหวางรัฐบาลและกลุม นปช. (แนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ) ที่ผานมา ตางฝายตาง
พยายามสรางชุดความคิดขึ้นมาตอสูกัน เพื่อชิงพื้นที่ทางความคิดของคนในสังคม ซึ่งมักเรียกกันวา เปนการตอสูผาน
วาทกรรม เชน วาทกรรมจําพวกลมเจา ความมั่นคง กอการราย คอมมิวนิสต การกระชับพื้นที่ ของฝายรัฐ หรือวาทกรรม
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อํามาตยาธิปไตย ความชอบธรรม ความเหลื่อมล้ํา รากหญา และไพรของฝาย นปช. แนวคิดที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาใชใน
การทําความเขาใจกับปญหาเหลานี้มากที่สุดอันหนึ่ง ยอมหนีไมพนแนวคิดเรื่องวาทกรรมของฟูโกต
ปญหาก็คือฟูโกตมีบุคลิกภาพซับซอน เขาเปนคนเขาใจยาก ผลงานของเขาก็เชนเดียวกัน งานที่ไดรับการแปล
เปนภาษาไทยเอง ก็มีจํานวนนอยมาก ยิ่งไปกวานั้น การถอดความในหลายบทความ ยิ่งทําใหเนื้อหาที่ซับซอนอยูแลว
เขาใจยากขึ้นไปอีก ดังนั้นในบทความชิ้นนี้ เราจึงจะพยายามทําความเขาใจแนวคิดของฟูโกตเบื้องตน ในภาพรวมอยาง
งายๆ เพื่อวาผูที่สนใจจะไดคนควาในเชิงลึกดวยตนเองตอไป
ความจริงที่บงการมนุษย
สถานะในทางวิ ช าการของฟู โ กต นั้ น ไม ชั ด แจ ง บ า งจั ด ให เ ขาเป น นั ก สั ง คมวิ ท ยา บ า งก็ ว า เขาเป น
นักประวัติศาสตรทั้งที่ตัวเขาเองปฏิเสธ บางก็จัดใหเขาเขาพวกอยูกับนักปรัชญา แตไมวาจะจัดเขาไวในพวกไหน ผลงาน
สําคัญสวนหนึ่งแสดงใหเห็นวา แนวคิดของเขาอยูในขอบขายของศาสตรดาน“ญาณวิทยา”(epistemology) ซึ่งเปนวิชาที่
ศึกษาเกี่ยวกับบอเกิดและธรรมชาติของความรูอยางเห็นไดชัด
ความตั้งใจของฟูโกตคือ การสืบเสาะใหไดวา อะไรคือกระบวนการ
ขั้นตอนที่สรางความรูขึ้นมา และแพรขยายความรูนั้นออกไป โดยมีเปาหมาย
อยูที่การคนใหพบ “กระบวนการสรางวาทกรรม” (discursive formation)
ซึ่ง ก็คือ การลํา ดับ แนวคิด และแยกแยะกฎเกณฑตา งๆ อัน สง ผลใหเ กิด
วาทกรรมขึ้นมา ซึ่งวาทกรรมนี้เองไดนิยามระบบความจริงในเรื่องนั้นๆ ขึ้น
สํ า หรั บ ฟู โ กต แ ล ว ความจริ ง ไม ใ ช ก ารค น พบ แต ถู ก ผลิ ต ขึ้ น อย า งเป น
กระบวนการในประวัติศาสตร
ในงานเขียนหลักชิ้นแรกของฟูโกต “Madness and Civilization:
A History of Insanity in the Age of Reason” (1961) ฟูโกตไดอธิบายถึง
รอยแยกทางประวั ติ ศ าสตร ยุ โ รป อั น เป น ผลจากยุ ค แห ง การรู แ จ ง (the
Enlightenment) ซึ่งทําใหเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร และระบบคิดแบบ
มีเหตุผลของวิทยาศาสตรนี้เองที่ไดโคนลมระบบระเบียบแบบคลาสสิกเกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่อยูบนพื้นฐาน
อํานาจกษัตริยและสิทธิตางๆ ลง จากนั้นสถาปนาระบอบใหมขึ้นแทนที่ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับอํานาจ
อํานาจดังกลาว ดําเนินการโดยผานกลไกของระเบียบวินัย และการกําหนดเงื่อนไขที่เปนบรรทัดฐานสําหรับ
พฤติกรรมของมนุษย ทั้ง ในหอ งเรียน ชุมชน ที่ทํา งาน ศาล โรงพยาบาล หรือ กระทั่งในคุก วิทยาศาสตรไ ดส รา ง
มาตรฐานเกี่ยวกับ “ความเปนปกติธรรมดา” (normality) ขึ้นมา เชน ผูชายปกติควรเปนอยางไร เด็กดีควรเปนอยางไร
รางกายแข็งแรงควรเปนอยางไร จิตใจดีงามควรเปนอยางไร ภรรยาที่ดีควรเปนอยางไร ประชาชนที่ดีควรเปนอยางไร
แนวคิ ด ที่ ถู ก สร า งขึ้ น ถู ก ทํ า ให ช อบธรรมและกลายเป น บรรทั ด ฐาน โดยผ า นการปฏิ บั ติ ข องผู ที่ มี ห น า ที่
รับผิดชอบเชน นักวิชาการ ครูอาจารย พนักงานบริษัท ขาราชการ ผูบริหาร ตํารวจ นักบวชและอื่นๆ รวมทั้งยังไดสราง
กระบวนการสอบสวน กระบวนการควบคุม กระบวนการรักษาเยียวยา กระบวนการศึกษา เพื่อตอกใหเสาเข็มแหงความ
เปนปกติลงลึกในจิตสํานึก และกลายเปนกฎเกณฑที่ควบคุมตัวเราโดยไมรูตัว
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สํานึกของความเปนปกติเหลานี้ ติดแนนอยูในความนึกคิดที่เรามีตอตนเอง และหากเราทําสิ่งที่ผิดไปจาก
แบบแผนความเปนปกติ เราก็จะกลายเปนมนุษยอันแปลกแยก อาทิ เปนผูชายที่เบี่ยงเบน เปนคนที่เดินนอกลูนอกทาง
เปนเด็กดื้อดึง เปนคนออนแอ เปนคนเลว คนบา คนไมดี คนขวางโลก คนไมมีเหตุผล คนเหลวไหล คนราย หรือกระทั่ง
คนซึ่งรูสึกไมดีตอตนเอง และคนที่รูสึกวาตนเองไรคาในที่สุด
ดวยเหตุนี้ รางกายและตัวตนของเราจึงถูกแบงแยกดวยศาสตร และกระบวนการของของศาสตรเหลานั้น
มนุษยกลายเปนผูรับการทดสอบของการศึกษา เปนผูอยูใตบังคับของรัฐ เปนผูอยูภายใตการควบคุมของกฎหมาย เปนผู
อยูภายใตการบงการของศีลธรรม ความเชื่อ ประเพณี คานิยม ซึ่งถูกสรางขึ้นมากําหนดความเปนอยูของพวกเราทุกคน
ทั้งดวยการบังคับ และดวยความยินยอม ทั้งโดยรูตัวและไมรูตัว ดังนั้นมนุษยจึงเปน the subject (ผูอยูใตการบงการ)
อยูเสมอ
ฟูโกต อธิบายวา สิ่งที่เรียกวา subject ในที่นี้มี 2 ความหมาย
ประการแรก หมายถึงการที่เราถูกควบคุม หรือตองการพึ่งพาผูอื่น สวน
ความหมายประการที่สอง ดังที่ไ ดกลาวมาแลวขางตน คือ subject
หมายถึงการที่เราถูกกระบวนการปลูกฝงในจิตสํานึก ใหผูกติดแบบแผน
ของความรู ซึ่งเราเชื่อวามันเปนความรู เปนความจริง เปนความถูกตอง
อั น เป น สิ่ ง ที่ ถู ก สร า งขึ้ น มา จะเป น โดยบุ ค คลอื่ น โดยวาทกรรม โดย
ประวัติศาสตร หรือโดยสังคมก็ตามที
ก ล า ว คื อ มี
รู ป แบบอํ า นาจอย า งหนึ่ ง
ซึ่ ง ทํ า ให เ ราตกอยู ภ ายใต
การควบคุมของคนอื่นหรือสิ่งอื่น โดยที่เรายังรูสึกวาเรามีเสรีภาพ เราเลือก
ได เรายอมรับโดยไมมีใครมาบังคับแข็งขืน หรือกระทั่งไมรูตัววา ตนเองได
กลายเปน subject ที่ถูกบงการไปแลว
ยกตัวอยางเชน หากมีความตั้งใจ เราสามารถศึกษาหาความรูใน
ระดับอุดมศึกษาหรือสูงไปกวานั้นไดดวยตนเอง ถาอยางนั้นทําไมเราจึง
ยอมเสียคาใชจายเพื่อเขาเรียนในสถาบันการศึกษา ทั้งที่เราสามารถเลือก
ได ทั้งที่เรารูสึกวาเรามีเสรีภาพในการเลือก แตเพราะเหตุใดเราจึงไมไ ด
ตัดสินใจเรียนรูดวยตนเอง เราอาจคิดวาเราตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูก ทวาสิ่ง
ที่เราคิดวาถูกคิดวาจริงนั้น แทจริงแลวก็ถูกสรางขึ้นเปนบรรทัดฐาน ดวยกระบวนการสรางวาทกรรม (discursive
formation) ซึ่งเกิดขึ้น ณ จุดใดจุดหนึ่งในประวัติศาสตร ทําใหเรารูสึกวาเราตองการปริญญา เราตองการสถาบันที่ผาน
การยอมรับ มาใหการรับรองระดับความรูของเรา เพื่อคนอื่นจะไดยอมรับความรูของเรา เพื่อพอแมผูปกครองจะได
ภาคภูมิใจ หรือจะดวยเหตุผลอื่นๆ ไมวาจะดวยเหตุใด ทั้งหมดนั้นเองคือการที่เราไดถูกครอบงํา ดวยระบบการวัดคุณคา
ดวยปริญญาโดยที่เราไมรูตัว
ทายที่สุด ฟูโกตแบงความรูเปนสองประเภท ประเภทแรกเขาเรียกวา Savoir ซึ่งหมายถึงกระบวนการความรู
ระหวางที่มนุษยอยูภายใตกระบวนการนี้ ตัวตนของเราจะเปลี่ยนไป และทําใหตกอยูภายใตการควบคุม
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ความรูประเภทที่ 2 เรียกวา Connaissance ซึ่งก็คือ กระบวนการที่ชวยเพิ่มพูน ความเขาใจความเปนเหตุ
เปนผลของมนุษย อาจใกลเคียงกับคําวา ปญญา ในทางพุทธศาสนา อันหมายถึง ความรูทั่ว คือรูทั่วถึงเหตุถึงผล รูอยาง
ชัดแจง ปญหาสําคัญของมนุษยก็คือ สิ่งที่กําหนดความเปนตัวตนของมนุษยและบงการตัวเรา คือ Savoir แตดวย
ประสบการณ อั น จํ า กั ด ของเรา เรากลั บ ไม รู สึ ก ตั ว ว า ถู ก ควบคุ ม มองไม เ ห็ น เข า ใจว า ความรู แ บบ Savoir เป น
Connaissance ซ้ํารายคือเราเชื่อและยอมรับวาสิ่งเหลานั้นเปนความจริงอันเที่ยงแท
ดังนั้นฟูโกตจึงสรุปวา มนุษยในปจจุบัน คือขอบเขตปริมณฑลที่เปนสากลอันหนึ่ง ซึ่งบรรจุอยูภายในกฎของการ
ดํารงอยู (a law of being) และกฎนั้นก็คือประดิษฐกรรมของยุคแสงสวางนั่นเอง
การตอสูของวาทกรรม
หนวยในการวิเคราะหที่สําคัญที่สุดของฟูโกตคือ สิ่งที่เขาเรียกวาวาทกรรม (discourse) คําวาวาทกรรมของ
ฟูโกตไมไดหมายเพียงวาทะ ขอเขียน หรือคําพูด อันกอใหเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งตามความที่เขาใจกันทั่วไป ดังเชนที่เรา
พบเห็นบอยครั้งในหนังสือพิมพ หรือขอเขียนและบทความเชิงวิเคราะห หากวาทกรรมของฟูโกตยังกินความหมาย
กวางกวานั้น
ฟูโกตอธิบายความหมายของคําวาวาทกรรมของเขา ไวในงานชิ้นเอก
ชิ้นหนึ่งคือ อํานาจของวาทกรรม (The order of discourse, 1970) มีเนื้อหา
โดยสรุปวา วาทกรรม คือ กระบวนการในการผลิต สรางความหมาย และ
เอกลั ก ษณ โ ดยภาษา รวมถึ ง สั ญ ลั ก ษณ รู ป แบบต า งๆ ที่ ดํ า รงอยู ใ นสั ง คม
ประกอบกั น เป น ความรู ความเข า ใจในเรื่ อ งหนึ่ ง ๆ ซึ่ ง ส ง ผลต อ การสร า ง
บรรทัดฐานวา สิ่งใดเปนความรู สิ่งใดเปนความจริง หรือสิ่งใดไมใช สิ่งที่เกิดขึ้น
คื อ ชุ ด ของความรู กฎเกณฑ ข อ ปฏิ บั ติ ท างสั ง คม สถาบั น ทางสั ง คม และ
ปฏิ บั ติ ก ารทางสั ง คมที่ ต อ เนื่ อ งมาจากความรู นั้ น ที่ สํ า คั ญ คื อ ทํ า ให ม นุ ษ ย
เปลี่ยนแปลงการนิยามคุณคาของตนเองไปตามชุดความรูที่ผลิตออกมา
วาทกรรมถูกสรางขึ้นโดยสังคม ซึ่งอาจเกิดจากกลุมที่ถือครองอํานาจ
หรือจากกลุมที่ตอตานอํานาจก็ได ดังนั้นวาทกรรมจึงเปนเทคโนโลยีทางอํานาจ ที่ถูกใชทั้งการเก็บกดปดกั้น และจัด
ระเบียบวิถีชีวิตของคนในสังคม และในอีกดานหนึ่งก็ถูกใชเพื่อตอตานอํานาจ (Counter discourse) ตอตานระเบียบที่
วาทกรรมหลักครอบงําอยู
สาเหตุที่ฟูโกตบัญญัติวาทกรรมขึ้นมาเปนหนวยวิเคราะหของเขา ก็เพราะฟูโกตปฏิเสธหนวยการวิเคราะห และ
ตีความแบบดั้งเดิมที่เปนมา ไมวาจะเปนตํารา หนังสือ ผลงานของนักประพันธ สไตลงานเขียน ทฤษฎี กระบวนทัศน หรือ
กระทั่งวิทยาศาสตร นั่นเพราะฟูโกตเชื่อวาสิ่งเหลานั้นลวนเปนผลจากการครอบงํากรอบความคิดในประวัติศาสตรทั้งสิ้น
และที่สําคัญเขาไมเชื่อในทฤษฎีสากล ไมเชื่อในมหาทฤษฎี คือไมเชื่อวาจะมีทฤษฎี บทบัญญัติ คําอธิบาย หรือคําจํากัด
ความใด ที่สามารถอธิบายครอบคลุม กวางขวางและลึกซึ้งไดในทุกสิ่ง
ดังนั้นการมุงไปที่การศึกษาวาทกรรม ทําใหเราสามารถเขาใจมิติอํานาจในจุดเล็กๆ ที่เชื่อมโยงกันอยางซับซอน
ละเอี ย ดอ อ น ซึ่ ง แปรเปลี่ ย นอย า งรวดเร็ ว ตลอดเวลา สอดคล อ งกั บ ความหลากหลาย และกระจั ด กระจายของ
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ความสัมพันธทางอํานาจในสภาพการณปจจุบัน มากกวาการศึกษาเชิงโครงสราง หรือความสัมพันธทางอํานาจรวมศูนย
แบบสองขั้ว หรือหลายขั้วอํานาจตามแนวดั้งเดิม
ด ว ยเหตุ นี้ เ อง ในการศึ ก ษาวาทกรรมของฟู โ กต จึ ง มุ ง เป า ไปที่ ก ารค น คว า แถลงการณ หรื อ ถ อ ยแถลง
(statements) อยางละเอียดลึกซึ้ง แถลงการณของฟูโกตก็คือหลักฐานอันเปนถอยคํา หรือลายลักษณอักษรที่ปรากฏขึ้น
ในชวงเวลาที่ผานมา ถอยแถลงจึงเปรียบเสมือนรอยนิ้วมือของวาทกรรมนั่นเอง ดวยวีธีการศึกษาถอยแถลงโดยการ
คนควาลงลึกไปจนถึงรายละเอียดอันยิบยอยนี้เอง ในที่สุดแลวเราก็จะสามารถพิเคราะห จนพบหลักการบางอยางที่สงผล
ตอถอยแถลงนั้น ซึ่งฟูโกตเรียกมันวา “กฎเกณฑ” จากนั้นคนหาวากฎเกณฑใดที่ทําใหถอยแถลงนั้นเกิดขึ้น กฎเกณฑใด
ที่ทําใหเรากําหนดคาถอยแถลงนั้นวาเปนจริงหรือเท็จ กฎเกณฑใดที่วางระเบียบแบบแผนใหถอยแถลงนั้น กระบวนการ
แยกแยะถอยแถลง และสืบสาวจนละเอียดนี่เอง จะทําใหเราเขาใจกระบวนการสรางวาทกรรม ฟูโกตเรียกกระบวนการ
ศึกษานี้วา Genealogy อันเปนแกนหลักของวิธีวิทยาตามแบบฉบับของฟูโกต ซึ่งเราจะยัง ไมก ลา วโดยในละเอีย ด
ในบทความชิ้นนี้
เมื่อวาทกรรมเกิดขึ้น และมีอํานาจในการครอบงําขึ้นมาแลว มันก็จะทําหนาที่ เพื่อใหตัววาทกรรมนั้นเองดํารง
อยูไดตอไป ซึ่งจะมีลักษณะสําคัญ 3 ประการดังนี้
1. วาทกรรมใดจะขึ้นมามีอํานาจเปนวาทกรรมหลักได วาทกรรมนั้นจะทําการปดกั้น กีดกัน หามปราม มิให
วาทกรรมอื่น ซึ่งมีเอกลักษณและความหมายบางอยางที่ขัดแยงกับวาทกรรมของตนเขามามีสวนรวม เพราะวาทกรรมที่มี
อํานาจ คือผูกําหนดคุณคาของสิ่งตางๆ ดังนั้นตัวมันจึงมีพลังที่สามารถแบงแยกและปฏิเสธ (division and rejection)
ชุดวาทกรรมอื่นวาถูกหรือผิดได เชน การแยกคนบาออกจากคนดี การกันความปกติออกจากความผิดปกติ เปนตน
นอกจากนั้นมันยังสามารถหามปราม (prohibition) ทั้งตัวมันเองและวาทกรรมอื่น ไมใหพูดในบางสิ่งบางเรื่องอันไมพึง
ประสงคไดอีกดวย เชน การพูดจาเรื่องเพศระหวางชายหญิงเพราะเปนการกระทําบัดสี หรือการพูดจาบจวงสถาบันเพราะ
เปนการไมบังควร ฟูโกตเห็นวากระบวนการกีดกันและหามปรามนี้ ทําใหวาทกรรมชุดหนึ่งมีอํานาจเพิ่มพูนขึ้น และ
สามารถสถาปนาขึ้นเปนบรรทัดฐานความรูที่ถูกตอง และมีอํานาจในการแถลงความหมาย โดยกระทําผานสถาบันตางๆ
เชน การศึกษา ระเบียบวินัย หรือจารีตปฏิบัติ
2. วาทกรรมกระแสหลัก จะควบคุม และจํา กัด ขอบเขตวาทกรรมอื่น (controlling and delimiting
discourse) เพื่อธํารงรักษาสิ่งที่สรางขึ้นใหดํารงอยู และทําใหเปนที่ยอมรับของสังคมในวงกวาง โดยทําการควบคุมและ
จํากัดขอบเขตวาทกรรมอื่นผานกลไกการวิจารณ และกระบวนการทางวินัย เพราะผูกําหนดคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งวา
ในสังคม สิ่งใดเปนเรื่องถูกหรือผิด จริงหรือเท็จ ก็คือวาทกรรมกระแสหลัก ดังนั้นมันจึงกลายเปนผูมีอํานาจในการบงชี้วา
วาทกรรมอื่ น ๆ ทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แต เ ดิ ม หรื อ เพิ่ ง เกิ ด ขึ้ น ใหม เป น สิ่ ง ที่ ถู ก ต อ งหรื อ ไม ถู ก ต อ ง รวมทั้ ง เป น ผู ใ ห สิ ท ธิ ว า
กลุ ม วาทกรรมกลุมใด จะมีเอกสิทธิ์ในการแถลงความหมายของสิ่งตางๆ ได ดังนั้นการที่สังคมในวงกวางจะยอมรับวาเรา
จะสามารถวิพากษวิจารณเรือ่ งอะไรไดหรือไมได และวิจารณอยางไร ใครควรเปนผูพูดหรือผูวิจารณ รวมทั้งวิจารณแลวจะ
ไดรับการเชื่อถือหรือไม ลวนขึ้นกับการจํากัดขอบเขต และการควบคุมของวาทกรรมหลักที่มีอํานาจอยูในขณะนั้นทั้งสิ้น
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3. วาทกรรมหลัก จะสรางความมั่นคงใหตนเองดํารงอยูในสังคมไดอยางชอบธรรม และทําใหวาทกรรมดั้งเดิม
ลดความชอบธรรมลงไปได วาทกรรมที่ขึ้นมามีอํานาจจะตองผานกระบวนการบางอยาง ซึ่งอาจทําใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์
นาเชื่อถือ อันจะทําใหสังคมรูสึกวาวาทกรรมนั้นชอบธรรม มีเอกสิทธิ์อันบริสุทธิ์ที่จะมีอํานาจ ซึ่งกระบวนการเหลานั้น
ก็จะแตกตางกันไปตามยุคสมัย และผูที่กําหนดคุณคา หรือวิธีการนั้น ก็คือตัววาทกรรมหลักที่มีอํานาจในขณะนั้นนั่นเอง
อาทิ วาทกรรมในอดีตจะตองผานพิธีกรรมทางศาสนา หรือผานกระบวนการทางกฎหมาย ตอมาในปจจุบันวาทกรรมที่จะ
มีความชอบธรรม ตองผานตองผานกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่สามารถพิสูจน ทดลอง หรือไดรับความยอมรับในการ
เปนศาสตร เปนตน ดังนั้นเมื่อวิธีการในการสรางความชอบธรรมเปลี่ยนไปตามวาทกรรมหลักที่เกิดขึ้น วาทธรรมเดิมที่ไม
สามารถผานกระบวนการสรางความชอบธรรมแบบใหม ก็จะหมดความชอบธรรมลงไป
การศึกษาวาทกรรมของฟูโกต ไมไดหมายความวา
วาทกรรมหลั ก ที่ ค รอบงํ า ตั ว เราอยู เ ป น สิ่ ง เลวร า ย หรื อ
วาทกรรมที่ตอตานเปนสิ่งที่ถูกตอง แตเปนการแสวงหาความ
เข า ใจในความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อํ า นาจ เพื่ อ ให เ ราเข า ใจว า สิ่ ง ที่
ควบคุ ม เราอยู ไม ว า จะเป น เรื่ อ งรั ฐ เพศ ร า งกาย ตั ว ตน
เศรษฐกิจ หรือ กระทั่ง ความเปน มนุษ ยข องเรา ลว นเปน
วาทกรรม และเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยอํานาจทั้งสิ้น และเพื่อให
เราเขาใจวาเราถูกวาทกรรมทําใหเกิดความเปนตัวตน และ
บรรทัดฐานตางๆ ในตัวเรา รวมทั้งกีดกันความคิด ความเชื่อ
เอกลักษณที่แตกตางจากวาทกรรมหลักออกไปจากตัวเราและ
สังคมอยางไร
นี่เองทําใหการศึกษาวาทกรรมตามวิธีของฟูโกตจึง
เปนเรื่องที่นาสนใจ เพราะไมเพียงประวัติศาสตรตะวันตก หาก
ประวัติศาสตรที่ผานมาของไทยเอง ก็ไดผานความขัดแยงทาง
อํานาจในหลายยุคหลายสมัย ซึ่งจะเห็นไดชัดผานแวนขยายของการศึกษาวาทกรรม กระทั่งปจจุบันซึ่งวาทกรรมหลัก
ทั้งที่เรารับมาจากตะวันตก อาทิ ทุนนิยม การแขงขันเสรี การมองโลกแบบเครื่องจักร การพัฒนาแบบแยกสวน และวาทกรรม
ดั้งเดิมที่ผสมผสานกับตะวันตก อาทิ ระบบอุปถัมภผสมกับแนวคิดภาวะทันสมัย (Modernization Theory) หรือระบบ
ราชการสมัยใหม วาทกรรมเหลานี้ไดกอใหเกิดการกีดกันภูมิปญญา ความเปนทองถิ่น วิถีชุมชน การเกษตรดั้งเดิม และ
ความเชื่อที่แตกตางออกไปจากสังคม อีกทั้งยังดึงดูดทรัพยากรสูคนกลุมนอย กระทั่งสงผลใหเกิดปญหาความขัดแยงใน
สังคมเชนปจจุบัน
ดังนั้นการที่เราจะสามารถแกปญหาเหลานี้ได จึงตองปรับมุมมองในการทําความเขาใจเรื่องความสัมพันธเชิง
อํานาจเสียกอน เพราะอํานาจในมุมมองของวาทกรรม ไมไดมีเพียงอํานาจจากศูนยกลาง ไมไดเปนมิติอํานาจในแนวดิ่ง
จากบนลงลาง จากลางขึ้นบน ไมไดอยูในรูปแบบกฎหมาย ระเบียบแบบแผนจากรัฐเทานั้น แตอํานาจกระจัดกระจายอยู
ทั่วไปทุกทิศทาง โดยผานทางวาทกรรมตางๆ ซึ่งแฝงอยูในทุกอณูของสังคม เกี่ยวของกับความสัมพันธอันหลากหลาย
รูปแบบ ไมวาจะเปนความสัมพันธในครอบครัว โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน ที่ทํางาน และอื่นๆ
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ดวยเหตุนี้เราจึงสามารถทําความเขาใจกับความสัมพันธเชิงอํานาจผานวาทกรรม ภายใตความสัมพันธตางๆ
เหลานี้ไดเปนอยางดี เชนเดียวกับที่เราสามารถทําความเขาใจการครอบงําของวาทกรรมหลัก ไปสูความสัมพันธเชิงอํานาจ
ไมเพียงระหวางรัฐกับสังคม แตยังเชื่อมโยงไปถึงจุดเล็กๆ ในสังคมเชนชุมชนเล็กๆ หรือกระทั่งครอบครัว
อํานาจที่ไมใชอํานาจ
หากมองในภาพรวมแลว ประเด็นหลักในงานของฟูโกตก็คือ
การศึกษาเรื่องอํานาจ และความสัมพันธเชิง อํานาจ การที่เขาศึกษา
ลงไปในสว นยอ ย ก็เ พื่ อค น หาว า ทํา ไมมนุ ษย ถึ งถู ก ครอบงํา นั่น ก็ คื อ
คนหาวาอํานาจอะไรที่ครอบงํามนุษยอยูนั่นเอง ฟูโกตเชื่อวาอํานาจ คือ
สิ่งที่สรางความจริงขึ้นมาในรูปแบบของความรู ผานกระบวนการวาทกรรม
และความจริง ตอมาความรูนั้นก็จะเขาครอบงําคนในสังคม ปดกั้นความ
จริงหรือความรูชุดอื่นๆ
อํานาจในทรรศนะของฟูโกตไมไดเกิดจากรัฐ หรือใครคนใดคน
หนึ่ ง สถาปนาขึ้ น แต เ กิ ด จากความคิ ด ของป จ เจกชนจํ า นวนมาก
โดยเฉพาะนักคิด นักวิชาการ นักปราชญ หรือผูที่ไดรับความเชื่อถือใน
สังคม จากนั้นถูกทําใหเขมแข็งโดยสถาบันตางๆ จนกลายเปนความรู
และความรูนั้นก็กลายเปนความจริงซึ่งเปนบรรทัดฐานของสังคม ดังนั้นผูที่ผลิตความจริงก็คืออํานาจ และอํานาจก็คือสิ่งที่
ครอบงํามนุษยใหกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดๆ
ดังนั้น อํานาจจึง กระจั ดกระจายอยูทุ กแหง มีอ ยูในทุ กความสัม พันธ และปรากฏหลากหลายรู ปแบบ เช น
ความสัมพันธระหวางพอแมกับลูก เราเชื่อฟงพอแมวาทานอาจไมไดมีรางกายแข็งแรงกวาเรา หรือมีอาวุธรายแรงใชขมขู
เราได แตเราเชื่อฟงพอแมเพราะเราเชื่อคําสอนแตโบราณ เชื่อหลักธรรมของศาสนา เชื่อความรัก ความกตัญู อันเปน
บรรทัดฐานของสังคม ซึ่งเกิดมาจากความของความรูที่ฝงแนนโดยวาทกรรมจนกลายเปนความจริง
อํานาจจึงไมไดมีอยูเพียงในรัฐหรือในการเมือง แตดํารงอยูในสวนยอยตางๆ ในสังคมอันหลากหลาย ทั้งใน
รูปแบบทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ คานิยม ความโลภ ความรัก ความภักดี และอีกมากมาย
ทุก ความสั ม พัน ธล ว นมี อํ านาจเขา มาเกี่ย วขอ ง ไมว า จะเปน ความสั ม พัน ธร ะหว า งเพื่อ น ความสัม พั นธ ใ น
ครอบครั ว พ อ แม หรื อ พี่ น อ ง สามี ภ รรยา ข า ราชการกั บ ประชาชน หมอกั บ คนไข ครู กั บ ศิ ษ ย ชาวบ า นในชุ ม ชน
ความสัมพันธเชิงอํานาจเหลานี้ แตกตางกันออกไปในแตละสังคมเชนชาวจีนจะถูกปลูกฝงเรื่องความสัมพันธโดยผานทาง
ลัทธิขงจื้อ หรือชาวอเมริกันเชื่อในความเปนเสรีนิยม และความเปนนักบุกเบิก ผลก็คือ ลูกที่ดีของชาวจีนตองกตัญูดูแล
กิจการของครอบครัวดูแลพอแม ใครทอดทิ้งพอแมถือเปนเรื่องอกตัญู ขณะที่ชาวอเมริกันนิยมใหลูกออกจากบาน ดูแล
ตัวเอง สรางครอบครัวของตนเอง ใครโตแลวยังอยูกับพอแมกลายเปนเรื่องนาอับอาย
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นอกจากนั้นความสัมพันธยังเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลา อันเปนผลจากวาทกรรมหลักที่มีอํานาจเปลี่ยนไป
จากเดิม เชน ในอดีตความเชื่อเรื่องผีกะในเขตภาคเหนือ ซึ่งมักถูกใชเปนเครื่องมือในการขับไลคูอริออกจากหมูบาน
ปจจุบันความเชื่อเชนนี้หมดความสําคัญลงไป หรือกลาวกันวา คนเปนหมอเมืองที่มีความสามารถในลําปางสมัยกอน
จะมีลูกๆ เต็มเมือง นั่นเพราะหมอมีความสัมพันธในลักษณะบิดา
และบุ ต รกั บ ผู ป ว ย เนื่ อ งจากการรั ก ษาโรคในสมั ย นั้ น เป น เรื่ อ ง
ยากลํา บาก ผูปว ยตอ งใชเ วลาพัก อยูที่บา นหมอนานนับเดือ น
เมื่ อ รั ก ษาหาย หมอก็ เ ปรี ย บเสมื อ นผู ใ ห ชี วิ ต ที่ ส องกั บ ผู ป ว ย
จึงไดรับการยกยองอยางสูง ซึ่งตางกับความสัมพันธระหวางคนไข
กับแพทยสมัยใหมในปจจุบันอยางสิ้นเชิง ที่เปนเชนนี้ก็เพราะในแตละ
ยุคสมัย มีชุดความจริงที่ตางกัน เกิดจากวาทกรรมที่ตางกัน และ
เปนผลจากอํานาจที่ตางกัน
ฟูโกตเชื่อวา ในสังคมสมัยใหม วิทยาศาสตรที่เจริญขึ้น
อั น เป น ผลจากยุ ค แสงสว า ง (Enlightenment) ทํ า ให เ กิ ด ความ
ตองการการปกครอง หรือจัดการที่มีระบบระเบียบอยางมีเหตุผล
ผานการเติบโตอยางคอยเปนคอยไปจนแข็งแกรงมากขึ้น และแผ
ขยายออกไปในพื้นที่ตางๆ ดวยกิจกรรมของรัฐอยางมากมาย โดยมี
ขออางเรื่องความรูและความเชี่ยวชาญ ซึ่งไดเปลี่ยนความสัมพันธที่
กระจัดกระจาย ไปสูแบบแผนของการควบคุมครอบงํา วางระบบ
ระเบียบตางๆ ใหแกสังคม คอยจับตามองหาสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากความรูหรือความจริง อันเกิดจากวาทกรรมหลักและทํา
การเยียวยาเพื่อใหกลับสูความปกติ หรือกําจัดทิ้ง ใหเปนไปตามความตองการของอํานาจ
ในสังคมไทยก็เชนกัน การเปลี่ยนแปลงสูความทันสมัยในชวงรัชกาลที่ 5 ไดทําใหโครงสรางอํานาจที่กระจัด
กระจายอยูถูกดึงมารวมศูนย กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิด และความรูสมัยใหมซึ่งรับมาจากตะวันตก เริ่มตน
ในหมูเจานาย ขุนนาง ขาราชการ และแพรกระจายไปยังพอคาประชาชนในเวลาตอมา ผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิม ทําให
เกิดวั ฒนธรรมทางการเมือ งแบบใหม เกิ ดบรรทัด ฐานของความจริง รูปแบบใหม อันสง ผลต อความเปลี่ย นแปลงใน
สังคมไทยในเวลาตอมา
การศึกษาความสัมพันธเชิงอํานาจของฟูโกต เปนการมุงไปยังจุดแหงความขัดแยงในประวัติศาสตร ซึ่งก็คือการ
ตอสูกับอํานาจรูปแบบตางๆ โดยแบงรูปแบบการตอสูเปน 3 รูปแบบคือ
1. การตอสูกับการครอบงํา
2. การตอสูกับการกดขี่
3. การตอสูกับรูปแบบที่เราเลือกจะผูกติดกับระบบความคิดใดๆ
ในประวัติศาสตรของไทยเองก็มีการตอสูกันระหวางวาทกรรมหลักและวาทกรรมโตแยงอยูบอยครั้ง การศึกษา
ตามแนวทางของฟูโกต จะชวยใหเราเขาใจที่มาของอํานาจ ความสัมพันธทางอํานาจ และการครอบงําในภาพแหงความ
เปนจริงมากขึ้น ซึ่งมีประเด็นความขัดแยงจํานวนมาก ที่นาสนใจศึกษาในวิวัฒนาการทางการเมืองไทย เชน ความขัดแยง
ระหวางวิถีการปกครองใหมของกลุมพระเจาตากสิน และอุดมการณการปกครองแบบอยุธยาของฝายรัชกาลที่ 1 ความ
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ขัดแยงดานความเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 5 ความขัดแยงในยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ความขัดแยงใน
เหตุการณ 14 ตุลา และ 6 ตุลา รวมไปถึงความขัดแยงทางการเมืองในปจจุบัน เปนตน
สิ่งที่นาสนใจคือ อํานาจของฟูโกตไมใชการใชกําลังบังคับเทานั้น แตเปนอํานาจที่ผานกระบวนการดังที่กลาว
มาแลว จนกลายเปนความรู โดยเฉพาะความรูแบบเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ดังนั้นคนสวนมากจึงมองไมเห็นกลไกการทํางาน
ของมัน เพราะมันไมไ ดมาในรูปแบบของกฎหมายซึ่งบัญญัติไ ว อันที่จริงกฎหมายเปนเพียงเครื่องมืออันเปนผลจาก
บรรทัดฐานที่ถูกสรางขึ้นจากความรู และโดยอํานาจเทานั้น ดังนั้นอํานาจที่มองไมเห็นนี้จะมาในรูปแบบของกฎเกณฑ
จารีตปฏิบัติตางๆ ในสังคม รวมถึงคําสั่งสอนจากผูใหญ พระ ครูอาจารย นักวิชาการ เปนอํานาจที่เรามองไมเห็นวาเปน
อํานาจ แตคิดวาเปนความรูหรือความจริง และเราก็รับเอาการควบคุมของอํานาจนั้นเขามาเปนตัวเองโดยที่เราไมรูตัว
แนวคิด ความสัม พั น ธเ ชิ งอํ า นาจของฟู โกต ซึ่ ง อธิ บ ายว า อํา นาจไมมี ศู น ยก ลาง แต อํ านาจกระจายไปตาม
เครื อ ข า ยของสั ม พั น ธภาพทางอํ า นาจมี ป ระโยชน อ ย า งยิ่ ง โดยเฉพาะในยุ ค โลกาภิ วั ต น ที่ สั ง คมการเมื อ งทวี ค วาม
สลับซับซอน ทําใหวิธีคิดกระแสหลักซึ่งละเลยการทําความเขาใจกับความสัมพันธในสวนเล็กๆ ของสังคม ไมสามารถตอบ
โจทย ใ นการศึ ก ษาได เพราะในเมื่ อ อํ า นาจมี ลั ก ษณะกระจั ด กระจาย การปฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นอํ า นาจก็ ต อ งอาศั ย
ลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่แตละประเด็นแตกตางกันไป เชนเดียวกับการศึกษาปญหาของชุมชน เราก็ตองศึกษาใน
บริบทของแตละพื้นที่ แตละประเด็นเชนกัน
ตัวอยางเชน ปญหาความขัดแยงทางการเมืองในชวง 5 ปที่ผานมา ถาเราใชแนวคิดเชิงโครงสราง หรือการ
อธิบายแบบ 2 ขั้วอํานาจ ก็อาจเขาใจไดเพียงวาเปนการชวงชิงอํานาจทางการเมืองระหวางกลุมการเมือง 2 ฝาย ทั้งที่ ใน
ความเปนจริง มีความสัมพันธเชิงอํานาจที่ซับซอนในแตละกลุม ฝายสนับสนุนรัฐบาลพรรคประชาธิปตยเอง ก็ประกอบไป
ดวยหลายกลุมหลายฝาย อาทิ กลุมนักการเมือง กลุมขาราชบริพาร กลุมประชาชนผูเชิดชูสถาบันกษัตริย กลุมนักธุรกิจ
ทหาร รวมทั้งกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เปนตน และในกลุมตางๆ ก็ยังมีกลุมยอยลงไปอีก ซึ่งยึดโยงกัน
ดวยความสัมพันธเชิงอํานาจ และวาทกรรมที่แตกตางกัน
ฝายตอตานรัฐบาลก็เชนกัน ในกลุม นปช. ประกอบดวยกลุมที่หลากหลาย อาทิ กลุมนักการเมืองและกลุม
แกนนําหลัก ซึ่งแบงเปนทั้งสายสันติวิธีและสายฮารดคอร กลุมมวลชนเองยิ่งมีความหลากหลาย ทั้งกลุมแกนนํายอย
กลุมรากหญาในตางจังหวัด กลุมรากหญาในเมือง กลุมชนชั้นกลาง นอกจากนั้นยังมีกลุมกาวหนา หรือกลุมผูนําความคิด
ซึ่งเปนผูมีความรู ทั้งนักวิชาการ หรือสื่อมวลชน ซึ่งแตละกลุมตางมีความตองการ และอุดมการณทางการเมืองที่แตกตาง
เชนกลุมการเมืองซึ่งเปนผูนําความเคลื่อนไหวนั้น ตองการแสวงหาอํานาจการเมือง ความเคลื่อนไหวจึงเปนไปเพื่ออํานาจ
ทางการเมืองเปนสําคัญ
ขณะที่กลุมกาวหนาทําหนาที่ผลิต และเผยแพรวาทกรรมโตแยงวาทกรรมหลัก ซึ่งก็แบงเปนหลายแนวทาง ทั้งที่
เนนประเด็นทางสังคม ประเด็นทางการเมือง กลุมฝายซาย กลุมสังคมนิยมกาวหนา และกลุมที่โจมตีสถาบันกษัตริย ในแตละ
แนวทางเองก็ยังมีความคิดที่แตกตางกัน เชน ในกลุมที่โจมตีสถาบันกษัตริยก็แบงไดเปน 2 พวก ทั้ง 2 พวกเห็น วา
แม ป ระเทศไทยปกครองด ว ยระบอบประชาธิ ป ไตย โดยมี พ ระมหากษั ตริ ย อยู ภ ายใต รัฐ ธรรมนูญ (Constitutional
monarchy) หากที่ผานมาพระมหากษัตริยทรงใชพระราชอํานาจแทรกแซงการเมืองทั้งที่ปรากฏใหเห็น และในทางลับ
ดังนั้นจึงควรควบคุมอํานาจใหชัดเจน เพื่อใหการปกครองเปนระบบ Constitutional monarchy ที่แทจริง สวนอีกกลุม
นั้นเห็นวาการควบคุมอํานาจไมสามารถกระทําไดในทางปฏิบัติ จึงควรยกเลิกระบบกษัตริยไปเสีย ขณะที่กลุมมวลชน
สวนใหญ ไมไดมีแนวคิดตอตานสถาบัน หากเปนผูชื่นชมในตัวอดีตนายกทักษิณ เชื่อในความสามารถในการบริหารงาน
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รวมไปถึงตองการเรียกรองความเปนธรรมในสังคม ดวยความหลากหลายเหลานี้เอง การแกปญหาที่ถูกตอง จึงตองเริ่มตน
จากการทําความเขาใจความสัมพันธเชิงอํานาจในแตละกลุม ภายใตบริบทและประเด็นที่แตกตางกัน การมุงควบคุม
ปราบปรามเชน ในปจ จุบัน จึง เปน ไดเ พีย งการโหมไฟใหแ รงขึ้น ไมส ามารถแกไ ขปญ หาไดใ นระยะยาว อัน เปน ผล
จากมุมมอง ที่ปราศจากความเขาใจมิติอันหลากหลายในความสัมพันธเชิงอํานาจของฝายรัฐ
นอกจากนั้นเราสามารถนําแนวคิดของฟูโกต มาใชในการศึกษาความขัดแยงอื่นดวย เชน การเวนคืนที่ดิน
การประกาศพื้นที่ปาสงวน การปฏิรูปที่ดิน การจัดการน้ํา ไปจนกระทั่งการตั้งคําถามถึงความขัดแยงระหวางรัฐกับสังคม
ตั้งแตระดับบุคคล ชุมชน ไปจนถึงปญหาระดับชาติ เชน ทําไมชาวบานตองยอมใหมีการสรางโรงไฟฟา ทําไมตองละทิ้ง
หมูบานใหจมน้ําเพื่อการสรางเขื่อน ทําไมตองยายออกจากปา ทั้งที่ทํากินมาตั้งแตรุนปูยา ทําไมจึงตองเสียสละกักน้ําไวใน
บานตนเองเพื่อไมใหตัวเมืองถูกน้ําทวม ทําไมทรัพยากรจึงถูกดึงดูดเขาสูเมือง ทําไมมีเพียงคนสวนนอยที่ไดรับประโยชน
จากนโยบาย ทําไมความเหลื่อมล้ําทางสังคมจึงมีชองวางหางกันมากขึ้นทุกที ทําไมเราจึงยอมรับมันโดยไมปริปาก ทําไม
คนจํานวนมากถึงไมรูสึกวาปญหาที่เกิดขึ้นเปนเรื่องไมถูกตอง
ปจจุบันวาทกรรมหลักเองก็ถูกตั้งขอสงสัย และถูกตอบโตโดยวาทกรรมโตแยงมากขึ้นทุกทีในสังคมไทย เชน เรา
ตั้งเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมถูกตองแลวหรือไม ทําไมยิ่งอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นเทาไร คุณภาพชีวิตของคนงาน
กลับยิ่งเลวรายลงเทานั้น ทําไมความมั่งคั่งถึงกระจุกตัวอยูในกลุมผูบริหารหรือนักลงทุน การกดราคาคาจางแรงงาน
เพื่อลดตนทุนการผลิตใหต่ํา โดยอางวาเพื่อจะไดมีศักยภาพทางการแขงขันเทียบเทาคูแขง ซึ่งถูกครอบงําโดยการแขงขัน
เสรี อั น เป น ผลมาจากทฤษฎี วิ วั ฒ นาการของดาวิ น ทํ า ให
คนงานตองทํางานหลายกะ เพื่อจะมีรายไดเพียงพอตอการ

ครองชี พ คนงานมี เ วลาน อ ยลง มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ต่ํ า และไร
หลักประกันในชีวิต คนงานกลายเปนเพียงเครื่องมืออยางหนึ่ง
ในกระบวนการผลิ ต ตามการครอบงํ า โดยแนวคิ ด โลก
เครื่องจักรของนิวตัน เหลานี้เปนเรื่องที่ควรยอมรับหรือไม
นอกจากนั้นการกดราคาสินคาเกษตรไว เพื่อใหชนชั้นลางที่มีรายไดนอย พอจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดเปนเรื่อง
ถูกตองแลวหรือ เพราะนั่นทําใหเกษตรกรประสบปญหา เนื่องจากไมสามารถขายผลผลิตไดในราคาที่สอดคลองกับตนทุน
ที่สูงขึ้น และแรงงานที่เสียไป เชนนี้เทากับวาเราพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อนักอุตสาหกรรมใชหรือไม เราพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพิ่มเติมเชนไฟฟาเพื่อนักอุตสาหกรรม ไมใชเพื่อความเปนอยูที่ดีของคนสวนใหญหรือไม
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การสงเสริมการเกษตรก็เชนกัน ผลจากแนวคิดการพัฒนาแบบแยกสวน ทําใหรัฐไทยในอดีต พยายามสงเสริม
ให ป ลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย ว พื ช เศรษฐกิ จ หรื อ ผลผลิ ต ทางการเกษตรอย า งใดอย า งหนึ่ ง เป น จํ า นวนมาก เพื่ อ ป อ นโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน สับปะรด ยูคาลิปตัส หรือยางพารา โดยอางวาการผลิตเชนนี้จะสรางรายไดและความเปนอยูที่ดีใหแก
เกษตรกร เกษตรกรจํานวนมากเจริญรอยตามการสนับสนุนของรัฐ หวังจะขายผลผลิตไดราคาดีจํานวนมาก มีเงินทองและ
ชีวิตที่มั่นคง โดยลืมคิดถึงปญหาที่อาจตามมา เชน ยูคาลิปตัสหรือยางพาราลวนตองใชเวลาในการเติบโตทั้งสิ้น ชวงเวลา
กอนจะถึงการเก็บเกี่ยวนั้น เกษตรกรจะดํารงชีวิตอยูเชนไร ตองกูหนี้ยืมสินเทาไร เพื่อเปนตนทุนในการผลิต และเปน
คาใชจายในชวงหลายปนั้น หากผลผลิตทางการเกษตรชนิดนั้น ราคาตกต่ํา อัน เปน ผลจากการที่รัฐ สง เสริม ใหผลิต
เปนจํานวนมากจะทําอยางไร
ปญหาจากการพัฒนาดังที่กลาวมา เปนเพียงตัวอยางแบบผิวเผินของการพัฒนาภายใตกรอบวาทกรรมหลัก
ที่ควบคุมสังคมโลกและสังคมไทยอยูเทานั้น ปญหาที่เกิดขึ้นทําใหอํานาจกระจายตัว และทวีความเขมแข็ง โดยโยงใยเปน
แนวระนาบในกลุ ม วาทกรรมโต แ ย ง มากขึ้ น ทุ ก ขณะ เช น การเกษตรอิ น ทรี ย การเกษตรผสมผสาน การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมโดยคํานึงถึงทางเลือกของชุมชน อุตสาหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น การพึ่งตนเอง
ธุรกิจสวนรวม ทุนนิยมสรางสรรค หรือการที่ชุมชนอยูรวมกับปา เปนตน ซึ่งหากรัฐยังไมพยายามทําความเขาใจในความ
หลากหลายของอํานาจที่เกิดขึ้น ก็ยอมสงผลตอศักยภาพในการบริหาร การพัฒนา และเสถียรภาพของรัฐในที่สุด
อยางไรก็ดี บทความนี้เปนเพียงการพยายามทําความเขาใจแนวคิดเบื้องตนของฟูโกต ซึ่งหากจะนําไปใชใน
การศึกษาจริง มีความจําเปนตองทําความเขาใจกับแนวคิดของฟูโกตอยางลึกซึ้งมากกวานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิธีวิทยา
อันพิเศษเฉพาะของฟูโกต นอกจากนั้นยังมีแนวคิดสําคัญอีกหลายประการที่ยังไมไดกลาวถึง เชน เรื่องดวงตาแหงอํานาจ
(The Eye of Power) และเรื่องการปกครองชีวิตและจิตใจ (Governmentalization) ซึ่งเปนคําผสมระหวาง Govern
(ปกครอง) กับ Mental (จิตใจ) หรือที่บางทานบัญญัติศัพทวา การปกครองแบบชีวญาณ หมายถึง การใชอํานาจปกครอง
ที่ลวงลึกไปถึงระดับจิตใจ ซึ่งตางก็เปนเรื่องที่นาสนใจ และเปนประโยชนในการทําความเขาใจสังคมและการเมืองไทย
เปนอยางยิ่ง
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ความเชื่อที่ควรปฏิบัติในวรรณกรรมคําสอนลาว : กรณีศึกษาชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน
แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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บทคัดยอ
ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเชื่อที่ควรปฏิบัติในวรรณกรรมคําสอนลาว ในแงมุมของความสัมพันธกับ
บริบทชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เพื่อศึกษาความเชื่อที่ยังปรากฏอยูในวรรณกรรมคําสอนลาว ตลอดจนกลวิธีการสอน การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชการศึกษา
วรรณกรรมคําสอนลาว จํานวน 14 เรื่อง
ผลการศึ กษาพบว า มี ความเชื่ อที่ ควรปฏิ บัติ ทั้ง หมด จํา นวน 303 ความเชื่ อ แต มีค วามเชื่ อที่ คนในชุม ชน
ธาตุหลวง ยังคงประพฤติและปฏิบัติจริง จํานวน 211 ความเชื่อ ทั้งนี้ผูประพฤติและปฏิบัติ แบงไดเปน 2 กลุมตาม
บทบาทหนาที่ ไดแก กลุมที่ 1 คือกลุมที่ใชวรรณกรรมคําสอนในการอบรมสั่งสอนขัดเกลาคนในสังคม ไดแก พระ หมอสูตร
ครูอาจารย คนเฒาคนแกในครอบครัว ไดแก ปู ยา ตา ยาย พอแม และกลุมที่ 2 คือกลุมผูประพฤติและปฏิบัติตาม
วรรณกรรมคําสอน ไดแก เด็ก วัยรุน คนหนุมสาวในวัยทํางาน สตรีมีครรภ ฆราวาส และคนเฒาคนแก กลุมผูประพฤติ
และปฏิบัติตามความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอน สามารถแบงออกเปน 3 กลุม ตามชวงอายุ ไดแก กลุมที่ 1 ผูที่มี
ชวงอายุ 40 ปขึ้นไป เปนกลุมที่ปฏิบัติตามความเชื่อในวรรณกรรมคําสอนอยางเครงครัด กลุมที่ 2 ผูที่มีชวงอายุ 20  40
ป เปนกลุมที่ปฏิบัติตามความเชื่อในวรรณกรรมคําสอนแตไมเครงครัดเทากับกลุมที่ 1 และกลุมที่ 3 ผูที่มีชวงอายุ 6  19
ป เปนกลุมที่ปฏิบัติตามความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนนอย ทั้งนี้วิธีการสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนทั้ง
14 เรื่อง แบงออกเปน 2 ประการ คือ สอนใหคนประพฤติปฏิบัติตามโดยตรง และสอนใหงดเวนจากการประพฤติและ
ปฏิบัติ โดยสอนวาหากปฏิบัติในสิ่งที่ควรงดเวนจะไดรับผลกระทบอยางไร ทําใหผูปฏิบัติเกิดความเกรงกลัว และไมกลา
ฝาฝนคําสอนที่ตกทอดจากรุนสูรุน ผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหผูวิจัยทราบวาคนลาวมีอัตลักษณที่มีลักษณะเฉพาะในดานวิถี
ชาวบานที่พึงประพฤติและปฏิบัติ รวมถึงจารีตประเพณีตางๆ ที่คนลาวตางปฏิบัติตามคําสั่งสอนอยางเครงครัด ที่ทําให
ผูวิจัยเกิดความเขาใจและรับรูวา กลุมชาติพันธุลาวมีความโดดเดนในเรื่องการเคารพและเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูห ลัก
ผูใหญในสังคมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาชานาน ทําใหคนในสังคมลาวอยูรวมกันอยางรมเย็นเปนสุขมาถึงทุกวันนี้
คําสําคัญ : ความเชื่อ, วรรณกรรมลาว
1

อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Abstract
Objectives of this study were 1) studying beliefs in Lao literature involving That Luang
Vientiane Community, Kampaeng Nakorn Vientiane district, Lao People’s Democratic Republic 2)
beliefs existed in Lao literature and teaching methods. This study was documentary research from 14
titles.
The result found that there were 303 beliefs and 211 beliefs of those were taken to perform
until now. Performer of beliefs following role – duty was 2 categories that was 1) person who used
beliefs for instruction such as monk, doctor, teacher, old people in family 2) person who performed
following instruction such as children, teenager, working age, pregnant woman, layman, and old
people. The second group had 3 subgroups. 1) 40 years old or over group was a strictly performing
group 2) 2040 years old group was a fairly strictly performing group 3) 619 years old group was a less
performing group.
Teaching methods appeared of 14 titles divided into 2 types that was 1) to perform and 2)
not to perform and telling the effects of perform that was not followed those beliefs. This method
made people fear and no resist. This study showed that Lao people had identity about folkways and
customs to perform strictly. Identity of Lao people was outstanding at respecting and obeying old
people that made them lived happily for a long time.
Keyword : Beliefs, Laos Literature
บทนํา
วรรณกรรมเป น งานเขี ย นที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ สั ง คม ไม ว า ในสั ง คมใดล ว นมี ก ารสร า งวรรณกรรมขึ้ น มา
เพื่อตอบสนองความตองการของคนในสังคม การผลิตงานวรรณกรรมออกสูสายตาสาธารณชน ผูรังสรรคงานวรรณกรรม
จะตองมีความสามารถทางภาษาเปนอยางดี และใชภาษาไดอยางสละสลวย เพื่อที่จะผลิตงานเขียนที่มีวรรณศิลปออกมา
รับใชประชาชน เพราะวรรณกรรมคืองานศิลปที่ชวยขัดเกลาจิตใจ และตอบสนองความตองการดานตางๆ ของผูเสพได
ตามแรงปรารถนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของวรรณกรรม เพราะวรรณกรรมมีหลายประเภท และแตละประเภทก็มีเนื้อหา
แตกตางกันตามแตผูรังสรรคจะนําเสนอ
วรรณกรรมลาว เปนงานเขียนอีกประเภทหนึ่งที่มีเสนหและมีความนาสนใจ ทั้งยังเปนงานเขียนที่มีมาตั้งแต
โบราณ วรรณกรรมลาวที่รูจักกันดีในแวดวงวรรณกรรมไทยมีอยูหลายเรื่อง ซึ่งเนื้อหาโดยมากมักจะเปนตํานานเรื่องของ
วีรบุรุษ นิทานสอนใจหรือคติธรรม เชน อินทิยานสอนลูก ปูสอนหลาน ยาสอนหลาน เสียวสวาด สินไซ ทาวคําสอน ฯลฯ
ซึ่งวรรณกรรมคําสอนลาวเหลานี้ลวนแลวแตมีเนื้อหาที่แฝงความเชื่อ ขอคิด คติธรรม พรอมทั้งทําใหผูอานเขาใจสภาพ
สังคม วัฒนธรรม และประเพณีของชาวลาว “วรรณกรรมคําสอนลาว” จึงจัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลาวที่เปน
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เสมือนกระจกเงาสองสะทอนภาพชีวิตของคนในสังคม ที่ฉายภาพความเปนอยู ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณี
ตามบริบทสังคมของชนชาติลาว
ความเชื่อตางๆ ที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนลาว ถือเปนมรดกทางปญญา เปนมรดกทางภาษาและวัฒนธรรม
ที่สําคัญที่คนลาวยึดถือและปฏิบัติมาชานาน แตมีเพียงคนกลุมนอยที่รับรูวิถีปฏิบัติของคนลาว เนื่องจากมีผูสนใจศึกษา
ความเชื่อในวรรณกรรมคําสอนลาวไมมากนัก ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวรรณกรรมคําสอนลาวในฐานะที่เปนมรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการกําหนดบรรทัดฐานทางสังคม โดยผูวิจัยไดศึกษาความเชื่อจากวรรณกรรม
คําสอนลาวที่ควรปฏิบัติ ทั้งสิ้น จํานวน 14 เรื่อง ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนคร
เวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนพื้นที่ศึกษา เนื่องจากเปนชุมชนเกาแกและอยูบริเวณ
องคธาตุหลวงเวียงจันทน ซึ่งเปนพื้นที่ที่อบอวลไปดวยมรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อตางๆ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความเชื่ อที่ ค วรปฏิ บั ติ ใ นวรรณกรรมคํ า สอนลาวในแง มุ มของความสั ม พั นธ กั บ บริบ ทชุ ม ชน
ธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษาวามีความเชื่อใดบางที่ยังปรากฏอยูในวรรณกรรมคําสอนลาว และมีกลวิธีการสอนอยางไรในสังคม
ลาวปจจุบัน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. วรรณกรรมคําสอนลาว หมายถึง งานประพันธทั้งรอยแกวและรอยกรอง ที่แตงขึ้นเพื่อใชในการอบรมสั่งสอน
ชาวลาว และใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติแกคนในสังคมลาว
2. ความเชื่อ หมายถึง สิ่งที่ประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา จากวรรณกรรมคําสอนทั้ง 14 เรื่อง ดังนี้ 1. กาพยปู
สอนหลาน 2. กาพยหลานสอนปู 3. อินทิยานสอนลูก 4. ยาสอนหลาน 5. หลานสอนยา 6. ทาวคําสอน 7. ยอดคําสอน
โบราณ 8. ฮีตพอคองแม 9. ฮีตผัวคองเมีย 10. ฮีตเขาคองเขย 11. นางตันไต 12. เสียวสวาด 13. สินไซ 14. มหาชาติ
3. อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะเฉพาะในดานวิถีชาวบาน วิถีปฏิบัติ จารีต และกฎหมาย ที่ทําใหเกิดความเขาใจ
และรับรูวาเปนกลุมชาติพันธุลาว
ทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยทางคติชนวิทยา โดยเลือกแนวคิดทฤษฎีตางๆ เพื่อเปนกรอบ และทิศทางในการศึกษา
ขอมูล ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ทฤษฎีอัตลักษณ (Identity)
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ ของ ริชารด เจนกินส (Richard Jenkins. 1996) กลาว
โดยสรุปไดวา อัตลักษณ คือ ความเขาใจและการรับรูในความเปนตัวเองวาเราคือใคร และคนอื่นคือใคร อัตลักษณไม
จําเปนตองมีหนึ่งเดียว แตอาจมีหลายอัตลักษณที่ประกอบกันขึ้นมาเปนตัวเราพวกเรา อัตลักษณไมใชสิ่งที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคม (Social Construct) และมีลักษณะของความเปนพลวัตอยูตลอดเวลา
การสรางอัตลักษณมีกระบวนการสรางที่สืบทอดทางสังคม แตก็ขึ้นอยูกับบริบทและความสัมพันธของคนในสังคมเดียวกัน
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และความสัมพันธของคนในสังคมกับคนกลุมอื่น ทั้งนี้ ริชารด เจนกินส แบงอัตลักษณออกเปน 2 กลุม คือ อัตลักษณ
ระดับปจเจก และอัตลักษณระดับรวมของกลุม ทั้งนี้การสรางอัตลักษณรวมของสมาชิกในกลุมตองอยูในสังคมและบน
พื้นฐานเดียวกัน
2. ทฤษฎีบทบาทหนาที่นิยม
ทฤษฎีบทบาทหนาที่นิยม เปนทฤษฎีสําคัญทฤษฎีหนึ่งในการศึกษาคติชน การใชทฤษฎีบทบาทหนาที่ของ
คติชนนั้นไดรับการยอมรับอยางมาก ทฤษฎีนี้ไดจําแนกบทบาทหนาที่ของคติชน ไวในบทความของ William Bascom
เรื่อง “Four Functions of Folklore” วามี 4 ประการดวยกัน คือ (ศิราพร ฐิตะฐาน. 2537)
1) คติชนเปนทางออกสําหรับความขัดแยงและกฎเกณฑทางสังคม
2) คติชนกับการใหการศึกษาอบรมระเบียบของสังคม
3) คติชนกับการถายทอดความเชื่อและพิธีกรรม
4) คติชนกับการสรางเอกลักษณและประวัติศาสตรทองถิ่น
ศิราพร ณ ถลาง (2548) นักคติชนวิทยาของไทยไดนําแนวคิดของ William Bascom มาปรับปรุงและประยุกต
เปนกรอบในการอธิบายบทบาทหนาที่ของคติชนในการวิจัยหลายเรื่อง และไดเสนอวาควรจะพิจารณาบทบาทหนาที่ของ
คติชนเปน 3 ประการ คือ
1) บทบาทคติชนในการอธิบายกําเนิดและอัตลักษณของกลุมชนและพิธีกรรม
2) บทบาทคติชนในการใหการศึกษา อบรมระเบียบสังคม และรักษามาตรฐานพฤติกรรมทางสังคม
3) บทบาทคติชนในการเปนทางออกใหกับความคับของใจของบุคคลอันเกิดจากกฎเกณฑทางสังคม
3. ทฤษฎีโครงสรางทางวัฒนธรรม (Structuralism)
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางทางวัฒนธรรมของ คล็อด เลวี่ สเตาส (Claued Levi
Strauss. 1969) ซึ่งเปนการศึกษาความคิดของคนในแตละกลุมชาติพันธุที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีอัตลักษณ
เป น ของตนเอง ทั้ ง นี้ คล็ อ ด เลวี่ สเตาส มี ค วามเชื่ อ ว า มนุ ษ ย มี ร ะบบคิ ด แบบอั ต โนมั ติ และเป น เหตุ เ ป น ผลในรู ป
ตรรกศาสตร สงผลใหความคิดของมนุษยมีความเปนรูปธรรมไดโดยอาศัยความเชื่อ ความศักดิ์สิทธิ์ และความขลัง ภาษา
ศาสนา และระบบสัญลั กษณตางๆ ที่สามารถอธิบายไดโ ดยสงเสริม สนับสนุนซึ่ งกันและกัน โดยที่กระบวนการคิ ด
เปนศาสตรที่มีตรรกะที่ซับซอนเปนผลสืบเนื่องจากสติปญญาของมนุษย และมีความเปนสากลไมวาจะอยูที่ใดก็ตาม
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ภูมิจิต เรืองเดช (2551) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะหวรรณกรรมคําสอนของไทย กัมพูชา และลาว โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ความเป น มา และองค ป ระกอบ เพื่ อ วิ เ คราะห คุ ณ ค า และความสํ า คั ญ และศึ ก ษา
เปรียบเทียบอัตลักษณความสัมพันธและการแพรกระจายทางวัฒนธรรมของวรรณกรรมคําสอนไทย กัมพูชา และลาว
ผลการวิจัยพบวา วรรณกรรมคําสอนของไทย กัมพูชา และลาว มีรากฐานที่มาจากความเชื่อถือศรัทธาในพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาท ที่นํามาจากตนเคาคําสอนเดียวกัน คือ จากพระไตรปฎก ตนแบบในลัทธิลังกาวงศ มีหลักคําสอนที่เปน
แกนกลางคือ หลักพุทธธรรมเดียวกัน โดยบทรอยกรองที่ใชแตงวรรณกรรมคําสอนของไทยและกัมพูชาเหมือนกันแตมีชื่อ
เรียกแตกตางกัน สวนของลาวใชบทรอยกรองแตกตางกับไทยและกัมพูชา กลวิธีทางวรรณศิลปในวรรณกรรมคําสอนของ
ไทย กัมพูชา และลาวใชในลักษณะใกลเคียงกัน สํานวนคําจะเลือกใชคําที่งายตรงไปตรงมา เพื่อใหผูอานผูฟงเขาใจไดงาย
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บ ัวพอน มาลัยคํา (2544) ไดศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมคําสอนสตรีของไทยและลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมคําสอนสตรีของไทยและลาวในดานที่มาและลักษณะการแตง เนื้อหา คําสอน กลวิธี
การสอนและภาพสะทอนทางคติชนที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอน ผลการศึกษาพบวา ดานที่มาและลักษณะการแตงทั้ง
ของไทยและลาว สวนใหญไมทราบชื่อผูแตง ดานสมัยที่แตง ของไทยอยูในสมัยรัตนโกสินทร ชวงรัชกาลที่ 3 ถึงชวงหลัง
รัชกาลที่ 5 สวนลาวนั้นแตงในชวงพุทธศตวรรษที่ 22 สมัยอาณาจักรลาวลานชางรุงเรือง ทั้งนี้ผูแตงวรรณกรรมคําสอน
สตรีของไทยและลาวลวนมุงสอนสตรีสาวและสตรีที่แตงงานแลวในระดับชาวบานเปนสวนใหญ แตก็มีการสอนสตรีผูสูง
ศักดิ์ดวยในวรรณกรรมคําสอนสตรีของไทย ดานที่มาของเนื้อหาคําสอนนั้นทั้งวรรณกรรมคําสอนสตรีของไทยและลาว
ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดที่เปนคานิยมหรืออุดมคติของสังคมเปนสวนใหญ ลักษณะการแตงเปนรอยกรองทั้งของไทยและ
ลาว ในสวนเนื้อหาสามารถจัดกลุมเนื้อหาที่เหมือนกันได 3 กลุม คือ 1. ดานบุคลิกภาพและการแสดงออก 2. ดานจิตใจ
ความคิดและการตัดสินใจ และ 3. ดานหนาที่ความรับผิดชอบ แนวคิดสําคัญของวรรณกรรมคําสอนสตรีของทั้ง 2 ชาติ
คือ สตรีสาวและสตรีผูครองเรือนมีภาพลักษณที่เดนชัดคือตองเปนสตรีที่มีความงาม สุภาพเรียบรอย ทั้งกาย วาจา และ
ใจ มีคุณสมบัติของการเปนแมบานแมเรือน และสตรีครองเรือนตองมีคุณสมบัติในการผูกใจสามี ดานกลวิธีการสอนมี
ความเหมือนกัน คือการผูกเรื่องใชตัวละครเปนผูสอน และใชผูแตงเปนผูสอน โดยมีวิธีการสอนเนื้อหาทั้งการสอนโดยตรง
และการสอนโดยออมดวยการเปรียบเทียบ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. การศึกษาเอกสาร
ผูวิจัยศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย ตํารา หนังสือ สิ่งพิมพและขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความเชื่อ วรรณกรรมคําสอนลาว ประเพณี และพิธีกรรม ของชาวลาว
2. การชี้แจงวัตถุประสงคในวิจัย
ผูวิจัยติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อดําเนินการขออนุญาตเขาเก็บขอมูลภาคสนานในพื้นที่
ศึกษาในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางในการศึกษา รวมถึงการประสานเพื่อขอรับขอมูลตางๆ และการสําเนาเอกสาร
ที่เกี่ยวของเปนประโยชนตอการศึกษา
3. การสํารวจขอมูลพื้นที่
ผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลพื้นที่ ไดแก ชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. การจัดเก็บขอมูลจากเอกสารแลวลงเก็บขอมูลภาคสนาม
ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลจากเอกสาร แลวลงเก็บขอมูลภาคสนามที่ชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพง
พระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา สื่อ
สิ่งพิมพที่เปนภาษาลาว ที่เกี่ยวของกับประเด็นวรรณกรรมคําสอน ความเชื่อ ขอหาม โดยผูวิจัยจะลงพื้นที่เพื่อสรางความ
เขาใจและหาแนวทางในการทํางาน เพื่อศึกษาเรียนรู สรางความคุนเคย การสรางความเขาใจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ในบริบทของพื้นที่ศึกษา รวมถึงการสังเกตอยางมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและการคนหาผูใหขอมูลที่สําคัญ
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5. การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากเอกสารและสัมภาษณกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับการใชวรรณกรรมคําสอนลาว
และผูปฏิบัติตามวรรณกรรมคําสอนลาว โดยจะสัมภาษณกลุมเปาหมายที่อยูในพื้นที่ศึกษา ในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน
แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห
ขอมูล ประมวลผลขอมูล และสรุปผลขอมูล
สําหรับกลุมเปาหมายและผูใหขอมูลที่สําคัญ แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
กลุมที่ 1 คือ กลุมผูที่นําวรรณกรรมคําสอนมาใชสอน ไดแก ผูเฒาผูแก ครู อาจารย พระ หมอสูตร
กลุมที่ 2 คือ กลุมที่ไดรับการสั่งสอนใหประพฤติปฏิบัติตามคําสอน ไดแก เด็ก วัยรุน วัยทํางานเพศหญิง
วัยทํางานเพศชาย สตรีมีครรภ และคนชรา
6. สังเคราะหขอมูลและจัดทําขอเสนอแนะ
ผลการศึกษาคนควา
การศึกษาในครั้งนี้ใชการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการคัดเลือกวรรณกรรมคําสอนลาว
ที่เปนวรรณกรรมคําสอนรุนเกา แพรหลายและเปนที่ยอมรับวาเปนแบบฉบับของวรรณกรรมคําสอน และเปนวรรณกรรม
คําสอนที่มีแนวคิดหรือความเชื่อที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน จํานวน 14 เรื่อง ดังนี้
1. กาพยปูสอนหลาน
2. กาพยหลานสอนปู
3. อินทิยานสอนลูก
4. ยาสอนหลาน
5. หลานสอนยา
6. ทาวคําสอน
7. ยอดคําสอนโบราณ
8. ฮีตพอคองแม
9. ฮีตผัวคองเมีย
10. ฮีตเขาคองเขย
11. นางตันไต
12. เสียวสวาด
13. สินไซ
14. มหาชาติ
ผลการวิเคราะหปรากฏวามีความเชื่อที่ควรปฏิบัติทั้งหมด 303 ความเชื่อ แตมีความเชื่อที่คนในชุมชนธาตุหลวง
เวียงจันทน แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงประพฤติและปฏิบัติ
จํานวน 211 ความเชื่อ โดยผูประพฤติและปฏิบัติ แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมผูทําหนาที่สอน โดยใชวรรณกรรมคําสอน
ในการสอน และกลุมที่เปนผูประพฤติและปฏิบัติตามวรรณกรรมคําสอน ทั้งนี้วิธีการสอนแบงออกเปน 2 ประการ คือ
สอนใหคนประพฤติปฏิบัติตามโดยตรง และสอนใหงดเวนจากการประพฤติและปฏิบัติ
ตัวอยาง : ความเชื่อที่วัยรุนควรปฏิบัติในวรรณกรรมคําสอนลาว
ลูกมาถาขนยังไมยาวปกหนา
ขนบทันปกหนา
ลูกไกถาอายุยังนอย
ปกบทันหุมกน
ควายที่เขายังไมยาวโคง
เขาไปโซงเพียงดาม

อยาไดเอาไปฝกขี่
ยาไดแหมหุนแลน
อยาขันทาตัวที่มีอายุมากกวา
ยาทาแตสิขัน
อยาแกวงหัวขวิด
ยาแสวหัวแกวง
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วัวที่ยังไมหนุมเต็มที่
หางไปลากกีบนอย

อยาไปมีเพดสัมพันกับวัวตัวเมีย
ยาปองแมเซิง
(อินทิยานสอนลูก)
จากวรรณกรรมคําสอนลาวเรื่องอินทิยานสอนลูกมีความเชื่อวา : อยาชิงสุกกอนหาม โดยเอาธรรมชาติของสัตว
ตางๆ ไดแก ลูกมา ลูกไก ควาย และวัว ซึ่งใชการสอนดวยการเปรียบเทียบ
ตัวอยาง : ความเชื่อของผูชายในการเลือกภรรยา
หญิงใดปานจับก้ํา
ไผผูไดกลาวตาน

กกขาดูหลาก
โอมไดโชคมัน แทแลว
(ทาวคําสอน)
จากวรรณกรรมคําสอนลาวเรื่องทาวคําสอนมีความเชื่อวา : หากชายใดที่ไดหญิงที่มีปานดําที่ตนขาเปนภรรยา
จะโชคดี มีความสุข มีทรัพยสมบัติ
ตัวอยาง : ความเชื่อของผูชายในการเลือกภรรยา
หญิงใดทําการสราง
ก็บเค็มบจืดแท
หญิงนั้นบุญมากลน
แมววาดําปานกา

ครัวกินกอยลาบ
พอดามแซบนัว
ยศโยดนางขุน
ก็หากควรเอาซอน
(ทาวคําสอน)
จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องทาวคําสอนมีความเชื่อวา : หญิงใดที่ทําอาหารอรอยพอดี ไมเค็ม ไมจืด ถือวาเปน
หญิงมีบุญวาสนา แมจะดําขี้เหรก็ควรเลือกมาเปนภรรยา
ตัวอยาง : ความเชื่อเรื่องการดูแลเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน
หลานสี่ชายจื่อจําเอาไว
เจานอนลุมใหเหลียวเบิ่งเทิง

เจานอนสูงใหเหลียวเบิ่งลุม
อยูเหิงไปปเดือนมันสวย
(กาพยปูสอนหลาน)
จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องกาพยปูสอนหลานมีความเชื่อวา : เปนผูใหญตองใหเอื้อเฟอและดูแลผูที่มีอายุ
นอยกวา ทั้งนี้ผูที่มีอายุนอยควรเคารพนับถือผูที่มีอาวุโสกวา และประพฤติตนตามแบบอยางผูอาวุโส
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ตัวอยาง : ความเชื่อวาคนแกควรประพฤติปฏิบัติตามฮีตคอง 10 ประการ
เถาไมปะกอบคองวัดสิบปะกาน
เฮาหลานบยาน
เถานั้นขี้คานคองพระกะสัด
บบัวระบัดฮีตบานคองเมือง
ดูหลานแคนเคืองเอาคําไปเวา
เวาตอคําใดบปากบจา
บเวาบวามีคํา โกดกา อางแตโทสา
จัดหาสุรามากินกับเขา
คําเวาบมผี ีปองเปนบาบ
ใจบโสพาบเห็นแตเงินคํา
บจํานักประหลาดเถาบสะหลาด ฮูฮ ีตคองขุน ปุนหาแตไดคอยทาวาความ
เถานั้นบดีตกอเวจีกองไฟหมอใหย
ลงไปอยูนั้นนานยิ่งแสนกับ ดูฮายอีหลี
(กาพยหลานสอนปู)
จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องกาพยหลานสอนปูมีความเชื่อวา : คนแกที่ไมปฏิบัติตามฮีตคอง 10 ประการ ชอบ
โกรธ ชอบดื่มสุรา และไมจดจําคําสอนของนักปราชญ หากตายไปจะตกนรกอเวจี
ตัวอยาง : ความเชื่อเรื่องการใชจายอยางประหยัด
เจาหากมีเงินลน
ยามเมื่อทุกขะมอดไร

เต็มถงอยาฟาวอง
เงินนั้นจึงบาย
(อินทิยานสอนลูก)
จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องอินทิยานสอนลูกมีความเชื่อวา : ยามที่มีเงินมาก อยาโออวดความร่ํารวย ควรใช
จายอยางประหยัดอดออม เผื่อยามทุกขยากจะไดมีเงินไวใชสอย
ตัวอยาง : ความเชื่อเรื่องกิริยามารยาทดานการพูดจา
อันวาวาจานั้น
คันแมนเวาถืกขอ
คันแมน ไผมีวาจาฮาย
ไผบยากเบิ่งหนา
ใหคะลําความตาน
มันซิพาซิเศรา
อยาไดปากกาวกา

มีคุณหลายอยาง
เงินแกวสิหลั่งมา
ผีสางเอื้นหา
กายใกก็เลาซัง
อยาพานหาแตหา หลายเดอ
เซาสาเจาอยาดา
หลังหนาใหฮํา่ เพิง
(ยอดคําสอนโบราณ)
จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องยอดคําสอนโบราณมีความเชื่อวา : การพูดเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้น ควรระมัดระวัง
การพูดจา ควรพูดจาใหไพเราะ เพราะจะทําใหเงินทองไหลมาเทมา หากพูดจาไมดีจะถูกผีดาวา หรือหากพูดแตเรื่อง
เลวรายจะสงผลใหจิตใจขุนมัว และประสบแตเรื่องเลวราย ทั้งยังสงผลใหไมมีผูใดอยากคบคาสมาคมดวย
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ตัวอยาง : ความเชื่อเรื่องการเก็บสิ่งของเขาที่ใหเรียบรอย
เถิงเมื่อแลงค่ําคอย
ใหคอยเก็บของเมี้ยน
มีดและพา
ใหเจาเอามาไว
ลางเทื่อมีเหตุฮาย
จักไดปวะปะฟาว
คันซิเอาออกใช
คันเจาเก็บของแลว
ใหเจาตักน้ําลาง

ยาสิเขาบอนนอน
ดูเฮือนเสียกอน
ใหหาไวบอนควร
แจบอนนอนขางบอน
ขโมยขึ้นลักของ
ควาหาแมนบอน
วันหนาก็สบาย
สีลาเขาบอน
ตีนแลวจึงคอยนอน
(ยอดคําสอนโบราณ)
จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องยอดคําสอนโบราณมีความเชื่อวา : การเก็บสิ่งของเขาที่ใหเรียบรอยกอนนอน
เปนสิ่งที่ควรปฏิบัติ มีดและพรา ควรเก็บเขาที่ที่ควรเก็บ เพราะหากเกิดสถานการณคับขัน เชน ขโมยขึ้นบานยามค่ําคืน
จะไดหยิบฉวยอาวุธขึ้นมาปองกันตัว หรือตอสูกับผูรายไดทันทวงที และสอนใหลางเทากอนเขานอน
ตัวอยาง : ความเชื่อเรื่องคนไมมีเงินเปรียบเหมือนคนปวยไข
คันบมีเงินแลว
คอยแตทางสิลม
ไปทางใดก็ลา
ถกก็ถกบขึ้น
แนวบมีเงินแลว
ความคิดมีบแพ
พอปานเปนใบ
คึดโสกเสา
หัวใจหอย

พอปานคนปวย
ตายถิ้มใสดิน
แขนตายขาออน
สุดยื้อบอนไป
ไหวแววก็บสง
ทึนถาหากบมี
จิตใจเหงางวม
หมดมื้อยังคืน
แขวนไกวตองแตง
(ฮีตพอคองแม)
จากวรรณกรรมคําสอนเรื่องฮีตพอคองแมมีความชื่อวา : คนที่ไมมีเงินทองเปรียบเสมือนคนที่ปวยไข รอเวลาลม
ลงดินเพราะหมดเรี่ยวแรง แขนขาออนกําลัง คนที่ไมมีเงินเปนคนที่ไมมีสติปญญา ถึงมีความคิดก็เหมือนไมมี เปรียบ
เหมือนกับคนเปนใบไมมีปากไมมีเสียง มีแตความเศราโศกภายในจิตใจ หัวใจแหงเหี่ยว
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาความเชื่อที่ควรปฏิบัติในวรรณกรรมคําสอนลาว : กรณีศึกษา ชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพง
พระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําใหทราบวาในวรรณกรรมคําสอนลาว จํานวน 14
เรื่อง มีความเชื่อที่ควรปฏิบัติที่รวบรวมไดทั้งหมดจํานวน 303 ความเชื่อ แตมีความเชื่อที่คนในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน
แขวงกําแพงพระนครเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงประพฤติและปฏิบัติ มีจํานวน
211 ความเชื่อ คิดเปนรอยละ 70 ของความเชื่อทั้งหมด และมีกลุมที่ตอตานฝาฝนไมเชื่อฟงคําอบรมสั่งสอน เนื่องจาก
เปนวัยรุนมีความคิดเปนของตนเอง ไมสนใจคําสั่งสอน และชอบปฏิบัติในสิ่งที่ตรงกันขามกับคําสั่งสอน มีจํานวน 92
ความเชื่อ คิดเปนรอยละ 30 ของความเชื่อทั้งหมดที่รวบรวมไดจากวรรณกรรมคําสอนลาวทั้งหมด 14 เรื่อ ง ทั้ง นี้
ผูประพฤติและปฏิบัติ แบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 กลุมที่ทําหนาที่อบรมสั่งสอนคนในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน
โดยใชความเชื่อในวรรณกรรมคําสอนในการอบรมสั่งสอน และกลุมที่ 2 คือ กลุมผูประพฤติและปฏิบัติตามวรรณกรรม
คําสอน ทั้งนี้สามารถแบงผูประพฤติปฏิบัติออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 ผูที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป จะใชความเชื่อที่ปรากฏ
ในวรรณกรรมคําสอนเปนเครื่องมือในการสั่งสอน และขัดเกลานิสัยและความประพฤติของคนในสังคม ไดแก ครู อาจารย
พระ หมอสูตร โดยนําความเชื่อจากวรรณกรรมคําสอนลาวมาอบรมสั่งสอนคนในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน ซึ่งคนกลุมนี้
นอกจากใชความเชื่อเกี่ยวกับวรรณกรรมคําสอนในการสั่งสอนแลว ยังเปนผูที่ปฏิบัติตามความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรม
คําสอนลาวอยางเครงครัด เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกผูที่ไดรับการอบรมสั่งสอน ทั้งนี้สตรีลาวที่ตั้งครรภก็เปนผูประพฤติ
ปฏิบัติตามความเชื่ออยางเครงครัดเชนกัน เนื่องจากเกรงกลัวผลกระทบที่จะเกิดแกตนเองและลูกในทอง หากฝาฝนและ
ไมปฏิบัติตามความเชื่อที่ถูกอบรมสั่งสอนมา กลุมที่ 2 ไดแกผูที่มีอายุระหวาง 20  40 ป ที่อาศัยอยูในชุมชนธาตุหลวง
เวียงจันทน ที่อยูในวัยทํางานทั้งหญิงและชาย ซึ่งคนลาวกลุมนี้เปนผูประพฤติและปฏิบัติตามความเชื่อที่ปรากฏใน
วรรณกรรมคําสอนลาวแตไมเครงครัดเทากลุมที่ 1 เพราะคนในกลุมที่ 2 ที่มีชวงอายุระหวาง 20  25 ป จํานวนมากไมเชื่อ
และไมปฏิบัติตามคําสอนที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนลาว เนื่องจากคิดวาสิ่งที่ไ ดรับการอบรมสั่งสอนเปนเรื่องที่
ลาสมัย โดยใหเหตุผลวาสังคมลาวปจจุบันเปนสังคมที่เจริญแลว และมีความเชื่อบางประการที่พิสูจนแลวดวยวิธีทาง
วิทยาศาสตรวาไมเปนจริงดังคําสอน และกลุมที่ 3 ไดแก คนในชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทนที่มีอายุต่ํากวา 20 ป ไดแก เด็ก
และวัยรุน ซึ่งเปนกลุมที่ประพฤติปฏิบัติตามความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนลาวนอยที่สุด ซึ่งกลุมที่ 3 สามารถ
แบงออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมเด็กที่มีอายุตั้งแต 6  12 ป เปนกลุมที่ปฏิบัติตามความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรม
คําสอนลาวที่ผูเฒาผูแกอบรมสั่งสอน เพราะเด็กที่มีชวงอายุ 6  12 ป อยูในวัยที่วานอนสอนงายเชื่อฟงคําอบรมสั่งสอน
ของผูใหญ ทั้งนี้อาจเปนเพราะกุศโลบายการสั่งสอนและเกรงกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนหากฝาฝน สวนกลุมยอย
ที่ 2 ไดแก ผูที่มีอายุระหวาง 13  19 ป คนกลุมนี้จะเปนผูที่ฝาฝน และไมคอยปฏิบัติตามความเชื่อที่อยูในวรรณกรรม
คําสอนลาว เนื่องจากชวงอายุ 13  19 ป เปนชวงวัยรุนที่อยูในชวงการตอตาน ไมเชื่อฟงผูใหญ และชอบปฏิบัติในสิ่งที่
ตรงกันขามกับคําอบรมสั่งสอน
วิธีสอนแบงออกเปน 2 ประการ คือ สอนใหคนประพฤติปฏิบัติตามโดยตรง และสอนใหงดเวนจากการประพฤติ
และปฏิ บัติ คนในชุม ชนธาตุ หลวงเวียงจั นทน แขวงกํา แพงพระนครเวียงจั นทน ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จากการศึกษาทําใหทราบวาผูที่ประพฤติและปฏิบัติตามความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนลาวอยาง
เครงครัด คือ กลุมที่นําความเชื่อมาใชในการอบรมสั่งสอนคนในชุมชน คนกลุมนี้คํานึงถึงความสําคัญและเกรงกลัว
ผลกระทบหากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามความเชื่อที่ถูกอบรมสั่งสอนกันมาจากรุนสูรุน คนกลุมนี้ไดแก พระ หมอสูตร ครู
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อาจารย คนเฒาคนแก โดยกลุมคนดังกลาวจะยึดถือความเชื่อที่ไดจากวรรณกรรมคําสอนมาใชอบรมสั่งสอนเด็กและ
เยาวชน ฆราวาส สตรีมีครรภ และคนในวัยทํางานทั้งหญิงและชาย สวนกลุมที่มีชวงอายุ 13  19 ป เปนกลุมคนที่ปฏิบัติ
ตามความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมคําสอนลาวนอยที่สุด เนื่องจากอยูในชวง “วัยรุน” ซึ่งเปนวัยที่ตอตานและฝาฝน
ไมเชื่อฟงคําสั่งสอน เนื่องจากมีความคิดเปนของตนเอง เปนวัยที่ชอบปฏิบัติในสิ่งที่ตรงกันขามกับคําสั่งสอน และจาก
การศึกษาความเชื่อที่ควรปฏิบัติในวรรณกรรมคําสอนลาว : กรณีศึกษาชุมชนธาตุหลวงเวียงจันทน แขวงกําแพงพระนคร
เวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทําใหผูวิจัยทราบถึงอัตลักษณของคนลาว วิธีคิดและวิถี
ปฏิบัติของคนในสังคมลาว กลุมชาติพันธุลาวมีความโดดเดนในเรื่องการเคารพและเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูหลักผูใหญใน
สังคม ที่ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาชานาน ทําใหคนในสังคมลาวไมกลาฝาฝน และปฏิบัติตามคําสอนสั่งสอนอยาง
เครงครัด หากฝาฝนเกรงกวาจะไดรับโทษจากสิ่งที่มองไมเห็น หรือไมไดรับการยอมรับจากสังคม คนลาวมีความโดดเดน
ดานการใชภาษาและความคิด โดยใชภาษาอยางมีวรรณศิลปสอดแทรกคําสอนและความเชื่อที่ควรปฏิบัติและควรละเวน
ไวในวรรณกรรม จากวรรณกรรมคําสอนยังสองสะทอนถึงวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนที่พึงประพฤติและปฏิบัติ รวมถึงการ
ประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีตางๆ ที่คนลาวตางยึดถือตามคําสั่งสอนอยางเครงครัด ทําใหคนในสังคมลาวอยูรวมกัน
ไดอยางรมเย็นเปนสุข
ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษาวรรณกรรมคําสอนของชาติอื่นๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียนเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตางทางวัฒนธรรม
2. ควรเพิ่มพื้นที่ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบภาพสะทอนของคนลาวในชุมชนอื่นๆ เพื่อจะไดทราบความแตกตางทาง
ความเชื่อของคนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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การศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนาดานมิติวัฒนธรรม
A STUDY OF CULTURE DIMENSION OF PLAMLEAF COLOPHON
ตุลาภรณ แสนปรน1
Tulaporn Saenpron
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนาดานมิติวัฒนธรรม โดยศึกษา
ขอความทายใบลานที่ผานการปริวรรตแลว จํานวน 40 เรื่อง เพื่อศึกษามิติทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับชื่อคัมภีร ตัวบุคคล
สมัยที่จาร สถานที่จาร วัตถุประสงคในการจาร ตัวอักษรที่ใชในการจาร คานิยม ความเชื่อ อานิสงสในการจาร
ผลการวิจัยพบวา ขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา มักจะบอกชื่อผูจาร หรืออาจบอกจํานวนผูกของ
คัมภีรดวย ผูจารสวนมากจะเปนพระภิกษุ สามเณร หรือผูที่เคยบวชมากอน คือ นอยหรือหนาน สมัยที่จาร สวนมาก
ผูจารจะไมบอกรายละเอียดมากนัก แตจะบอกวันเวลาที่จารเสร็จ หรือวันเดือน บางฉบับอาจบอกป ซึ่งจะบอกเปนป
จุลศักราชเปนสวนมาก แตบางครั้งอาจบอกเปนปพุทธศักราช หรืออาจบอกทั้งปจุลศักราชและพุทธศักราช และกลาวย้ํา
ความสําคัญของเรื่องดวย ในสวนของสถานที่จาร ผูจารมักจะบอกสถานที่จารตอทายจากชื่อของตน และกลาวถึง
วัตถุประสงคในการจาร คือ ตองการสืบอายุพระศาสนาใหครบ 5000 ป เพื่อใหเขาถึงนิพพาน ไมตองเวียนวายตายเกิด
ในวัฏสงสาร เพื่อใหสตําเร็จตามที่ตนเองปรารถนา และเพื่อใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ เกิดชาติหนาใหอยูดีมีสุข
โดยอักษรที่ใชในการจารพบวา มีทั้งตัวอักษรธรรมลานนา และตัวอักษรไทยปจจุบัน สวนคานิยม ความเชื่อ อานิสงสใน
การจารเพื่อถวายเปนพุทธบูชา คานิยมในการจางหรือใหคนอื่นจารใบลาน ใหคานิยมการถอมตัว ไมโออวด การกลาว
ตําหนิตัวเองหรือบทอัตตวิพากษพบวา ผูจารจะกลาวถึงลักษณะของตัวหนังสือไมสวย หรือการเขียนที่ขาดตกบกพรองไปบาง
การยอมรับขอผิดพลาด การนอมรับความผิด และพรอมที่จะใหผูอื่นเพิ่มเติมขอความที่ผิดพลาดไดเสมอ ในสวนของความ
เชื่อ พบวาความเชื่อเรื่องการทานธรรม ศาสนา 5000 ป ยุคพระศรีอาริย และเชื่อเรื่องนิพพาน การจารใบลานนั้นมี
อานิสงสมาก เพราะเปนการสืบทอดอายุพระศาสนาอยางหนึ่ง จึงทําใหมีประเพณีการจารธรรมถวายไวกับวัดตางๆ พรอม
กันนั้นจะมีการอธิษฐานใหผูจารไดรับอานิสงสตางๆ
คําสําคัญ : มิติวัฒนธรรม, คัมภีรใบลาน, ขอความทายใบลาน, นิพพาน, พระพุทธศาสนา
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Abstract
This research aimed to study the colophon of Lanna palmleaf on culture dimension. The
exchanged palmleafs colophon was 40. The culture dimensions consisted of name, people, period,
pace, purpose, font, value, belief, and result of merit.
The result found that the colophon always wrote name, number of palmleaf set, the writer
was monks, novice, man who resumed secular life, period of writing with date, time, month, or year
(Thai minor era and Bhuddist era) and importance of content. Purpose of writing was inheriting
Buddhism to 5000th years, enlightened to nirvana, fulfilled hopes, healthy, and happiness for next
life. Fonts of writing were Lanna Dham and Thai contemporary character. Value, belief, and result of
merit was offering to Bhudda. Values were hiring to write and ordering the other to write, humble,
boast, self blame. Self blaming were bad handwriting, incomplete writing, accepting error and
corrections. Beliefs were donation, 5000th year Bhuddism, Maitreya (Bhuddist Deity) and nirvana.
palmleaf writing was very merit because it inherited Bhuddism and led to tradition of offering
palmleaf to temples and praying for writer.
Keywords : Culture Dimension, Plamleaf, Colophon, Nirvana, Bhuddism

บทนํา
คัมภีรใบลาน สามารถเรียกได 2 แบบ คือ ใบลานยาว เรียกวา หนังสือผูก สวนใบลานสั้น เรียกวา หนังสือกอม
หมายถึง ใบลานที่ใชบันทึกเรื่องราวตางๆ สวนใหญจะเปนเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา ประวัติศาสตรชาดก หรือธรรมคาว
จะใชตัวอักษรธรรมลานนา (ตัวเมือง) จารึกลงบนใบลาน โดยใชเหล็กแหลมจาร (เขียน) ใบลานแตละใบที่นํามาใชจารึก
จะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กวางประมาณ 2 นิ้ว ยาวประมาณ 22 นิ้ว ใชจารึกทั้ง 2 หนา กอนจะจารตองมีการตีเสน
บรรทัดกอน โดยทั่วไปนิยมใชหนาลานละ 5 บรรทัด จารตัวหนังสือใตเสนบรรทัดเหลานั้น
เมื่อจารขอความเสร็จแลว ตองลูบลานนั้นดวยเขมาไฟผสมดวยน้ํามันยาง ทาใหทั่ว เพื่อใหสีดําของเขมาไฟ
เขาไปฝงอยูในรองที่จารเปนรูปตัวอักษรไวแลว การลูบนั้นตองใชลูกประคบถูไปมาจนทั่ว แลวจึงใชทรายละเอียดตากแดด
จนรอนมาโรยลงบนลาน หลังจากนั้นใชลูกประคบสะอาดถูบนทรายเพื่อลบเขมาไฟผสมน้ํามันยางออกใหหมด เมื่อจารใบ
ลานจบเรื่อง และทําการลบตัวอักษรแลว การนํามาเขาผูกจะมีใบลานประมาณ 24 ลาน ถาเปนผูกเล็กจํานวนลานก็จะ
นอยกวานี้ อาจมีใบลานเปลาเปนปกหนาปกหลังก็ได ใชเชือกถักเรียกวา “สายสยอง” รอยตามรองที่เจาะไว เรื่องหนึ่งๆ
จะมีจํานวนผูกที่ไมเทากัน บางเรื่องอาจมีเพียง 56 ผูกเทานั้น แตบางเรื่องอาจมีถึง 30 ผูกก็ได และในแตละเรื่องนับเปน
คัมภีรหนึ่ง ผูสรางคัมภีรนิยมตกแตงคัมภีรที่ขอบดานขางของใบลาน และใบปกหนาปกหลัง รวมทั้งไมประกับทั้งดานหนา
และดานหลัง จะนิยมการจัดทําไมประกับเหลานั้นใหเปนลวดลายศิลปะตางๆ เชน การปดทอง ประดับมุก หรือประดับ
กระจก เปนตน ผาที่จะนํามาใชหอคัมภีรก็จะเปนผาอยางดี เชนผาไหม เปนตน และจะเรียกหรือนับคัมภีรใบลานเปน
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“ผูก” ในแตละมัดจะมีจํานวนกี่เรื่องหรือกี่ผูกก็ได และในแตละผูกก็จะมีจํานวนใบลานไมเทากัน ตัวใบลานจะมีรู 2 รู
ซึ่งจะใชสายสยองรอยรูแลวผูกสวนปลายเพื่อไมใหใบลานแยกออกจากกัน
จากหลักฐานเทาที่มีปรากฏในสังคมทองถิ่นลานนาพบวา “คัมภีรใบลาน” นาจะมีมาตั้งแตสมัยพระพุทธศาสนา
เขามาสูดินแดนแหงนี้แลว กลาวคือ ตั้งแตสมัยพระนางจามเทวีเปนตนมา จนถึงสมัยของพระเมืองแกว พระสงฆชาว
ลานนาไดรับอิทธิพลศาสนาแบบ (พุทธ) ลังกา และไดนําเอาคัมภีรพระไตรปฎกจากประเทศนั้นมาดวยเปนจํานวนมาก
ความเปนไปทางดานศาสนาในระยะนั้นจะมีการศึกษาภาษาบาลีกันอยางจริงจัง พระภิกษุมีความรูในภาษาบาลีอยาง
แตกฉาน จนสามารถแตงคัมภีรเปนภาษาบาลีไดหลายสิบเรื่อง (ปรียานุช อนุสุเรนทร. 2540 : 2223)
นอกจากนี้ ดิเรก วชิรญาโณ (2545) ไดกลาวถึงคัมภีรใบลานไววา เมื่อพระพุทธศาสนาไดเขามาเผยแผใน
ดินแดนลานนามาตั้งแตสมัยที่พระนางจามเทวีมาครองเมืองหริภุญชัยเปนตนมา พระพุทธศาสนาก็เจริญรุงเรืองมาเปน
ลําดับ ตอมาเมื่อราชวงศมังรายปกครองเมืองเชียงใหม มีพระสงฆชาวลานนาหลายรูปไดเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนา
ที่ ลั ง กา ทํ า ให มี ค วามรู ความเชี่ ย วชาญ ด า นภาษาบาลี แ ละหลั ก ธรรมในพระพุ ท ธศาสนาเป น อย า งดี ได คั ด ลอก
พระไตรปฎกและคัมภีรอื่นๆ มาสูดินแดนลา นนาดวย ในชวงรัชสมัยของพระญาติโลกราชนั้น พระสงฆชาวลานนา
หลายรูปมีความเชี่ยวชาญดานภาษาบาลีและพระพุทธศาสนา ถึงขั้นที่สามารถทําสังคายนาพระไตรปฎกภาษาบาลี ณ วัด
มหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) เมื่อ พ.ศ. 2020 ซึ่งนับเปนการทําสังคายนาครั้งที่ 8 (ตามมติการนับของไทย)
ตอมาพระสงฆชาวลานนาไดแตงคัมภีรตางๆ ทั้งที่เปนภาษาบาลีและภาษาลานนา เชน ชินกาลมาลีปกรณ
มังคลัตถทีปนี สังขยาปกาสกฎีกา จามเทวีวงศ ปญญาสชาดก และมูลศาสนา เปนตน ดานวรรณศิลปมีนักปราชญไดแตง
โคลง ฉันท กาพย คราว ฯลฯ ไวมากมาย ผลงานเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองดานตางๆ ทั้งพระพุทธศาสนา
วรรณกรรม วัฒนธรรม และภูมิปญญาพื้นบานของชาวลานนาไดเปนอยางดี
ขอความทายใบลาน หรือ อวสานพจน หมายถึง ขอความตางๆ ที่ปรากฏอยูในสวนทายของใบลานหลังจาก
ที่จารเนื้อความตามคัมภีรนั้นๆ จบแลว (หลังจากคําวา “ค็บังคมสมเร็จสระเด็จ”) สวนมากจะบอกชื่อของคัมภีรกอน
หรือบางครั้งผูจารจะบอกชื่อของตนและชื่อเรื่องของคัมภีรใบลานนั้น กลาวคือ ถือเปนขอความที่เปนสวนของผูจารเอง
ซึ่งสวนมากจะบอกชื่อคัมภีร ชื่อผูจาร วันเดือนปที่จาร หรือชื่อผูจางใหจาร (เจาศรัทธา) สถานที่จาร และคําอธิษฐาน
เปนตน
การจารขอความในสวนทายของคัมภีรใบลาน ถือเปนจารีตนิยมอยางหนึ่งที่มีคุณคาและความนาสนใจ เพราะ
บางครั้งขอความในทายใบลานก็แทรกความรู สภาพเหตุการณบานเมือง วิถีชีวิตของผูคนในยุคสมัยนั้นดวย ขอความ
ทายใบลานบางผูก ผูจารไดบอกถึงอารมณและความรูสึกของตน หรือกลาวตําหนิตนเองวาจารไดไ มสวย หรือบอก
เหตุการณที่สําคัญไว
นอกจากนั้ น ยัง มี การนํ าเอาความรู และภู มิ ปญ ญาด านตา งๆ มาจารหรื อคั ดลอกไวใ นคัม ภีร ใบลาน เช น
กฎหมาย โหราศาสตร ดาราศาสตร ไสยศาสตร ประวัติศาสตร ตํานาน ตํารายา และวรรณกรรมทองถิ่นตางๆ ทั้งที่เปน
รอยแกวและรอยกรอง ใหเปนมรดกตกทอดมาถึงคนรุนปจจุบัน ดวยความเชื่อและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ
ชาวลานนา ทําใหมีการจารและคัดลอกคัมภีรใบลานถวายไวตามวัดตางๆ เปนจํานวนมาก ชาวลานนามีความเชื่อวา
การจารคัมภีรใบลานดวยตนเอง หรือแมแตจางวานใหผูอื่นจารแลวนําไปถวายไวกับวัด เปนการสรางบุญกุศลที่ยิ่งใหญ
เหมือนกับสรางพระพุทธรูป ในการถวายแตละครั้ง ผูจารหรือผูถวายจะจารึกชื่อของตน พรอมคําอธิษฐานใหตนเองไดเขา
สูนิพพานในภายภาคหนาดวย
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ความเชื่อเกี่ยวกับการจารใบลาน พัฒนาการที่เกิดขึ้นมีความสําคัญตอมิติทางวัฒนธรรมและสังคม สะทอนให
เห็นความเปลี่ยนแปลงวิถีทางสังคมแตละยุคสมัย ดังนั้นการศึกษามิติทางวัฒนธรรมของขอความทายใบลานจึงเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญยิ่ง ที่จะสะทอนภาพความเชื่อ อานิสงส การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย วิถีชีวิตของผูคน สภาพสังคมและ
วัฒนธรรม อันทําใหอนุชนรุนหลังไดเกิดความคิดทบทวนและตระหนัก เพื่อจะเปนแนวทางในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติใหยั่งยืนตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนาดานมิติวัฒนธรรม

วิธีการศึกษา
การศึกษาวิเคราะหในครั้งนี้เปนการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห ขอมูลที่นํามาอางอิงประกอบการวิเคราะห
สวนหนึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิ หนังสือ เอกสาร งานวิจัย ที่มีผูไดศึกษาไวแลว และขอมูลที่ไดจากการออกบริการวิชาการ
โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาแหลงขอมูลทุติยภูมิ หนังสือ เอกสารงานวิจัย ที่เกี่ยวของ
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารเพื่อตรวจดูจํานวนคัมภีรใบลานที่ตองการ และวางแผนในการ
ดําเนินงานใหเหมาะสม
3. ปริวรรตเนื้อหาจากคัมภีรใบลานที่สํารวจ และยังไมมีการปริวรรต
4. ศึกษาวิเคราะหขอมูลในสวนของขอความทายใบลาน
5. จัดทํารายงาน และนําเสนอผลการวิจัย

ผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจัย พบวาขอความทายใบลาน (colophon) ประกอบดวยขอความตางๆ ที่ปรากฏอยูใน
สวนทายของใบลานหลังจากที่จารเนื้อความตามคัมภีรนั้นๆ จบแลว ถือเปนขอความที่เปนสวนของผูจารเองที่มักไมยาว
มากนัก ผูจารอาจเขียนขอความตามความตองการสวนตัวเพิ่มลงได สามารถแบงไดเปน 7 มิติ คือ
1. มิติเกี่ยวกับชื่อคัมภีร คัมภีรใบลานลานนาที่พบมักจะบอกชื่อผูจาร หรืออาจบอกจํานวนผูกของคัมภีร
ดวย มีจํานวน 35 เรื่อง ดังตัวอยางขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานเรื่องตํานานสี่เกลอ ฉบับวัดดอนแกว ตําบล
ดอนแกว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม วา
“กลาวดวยตํานาน 4 เกลอสมเร็จสระเด็จ”
หรือดังตัวอยางปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลาน เรื่องตํานานอายแขนสั้น ฉบับวัดแสนฝาง
ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วา
“นิฏิตํ มักวากลาวตํานานอายแขนสั้นค็สมเร็จสระเด็จแลวเทานี้กอ นแล”
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2. มิติเกี่ยวกับตัวบุคคล ผูจารสวนมากจะเปนพระภิกษุ สามเณร หรือผูที่เคยบวชมากอน คือ นอยหรือ
หนาน มีจํานวน 28 เรื่อง ดังตัวอยางปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานเรื่องตํานานดาวควัน ฉบับวัดควรคามา
ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วา
“... ขาพเจานอยภินบาน

อยูแจงหัวริน เปนผูเขียนแล”

นอกจากนี้ หากผูจารเปนเจาอาวาส จะปรากฏดังขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลาน เรื่องตํานานพระเจา
เลียบโลก ฉบับวัดกูคํา ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วา
“...อธิการวัดกูฅําเขียนไวแล”
หากเปนพระลูกวัด จะปรากฏดังขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลาน เรื่องตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดบานเอื้อม
ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา
“...สามเณรไชยลังกาเขียนปลางเมื่อปฏิบัติทานพระอภิวงศวันนั้นแล นายเหย ขาไดเขียน
ธัมมผูกนี้ไวโชฏกะวระพระพุทธสาสนาพระโคตมเจาตราบตอเทา 5000 วัสสาแทดีหลีขอหื้อเปน
นิสสัยปจจัยยแกนิพพานเจาแทดีหลี นิจจํ ธุวํ ธุวํ แดเทอะ...”
3. มิติเกี่ยวกับสมัยที่จาร สวนมากผูจารจะไมบอกรายละเอียดมากนัก แตจะบอกวันเวลาที่จารเสร็จหรือ
วันเดือน บางฉบับอาจบอกป ซึ่งจะบอกเปนปจุลศักราชเปนสวนมาก แตบางครั้งอาจบอกเปนปพุทธศักราช หรืออาจบอก
ทั้งปจุลศักราชและพุทธศักราช และกลาวย้ําถึงความสําคัญของเรื่องดวย มีจํานวน 32 เรื่อง
3.1 วัน จะบอกเปนตัวเลข เชน วัน 1 หมายถึง วันอาทิตย, วัน 2 หมายถึง วันจันทร ตามลําดับ
ดังปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานทะโคง ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง วา
“จุลสักขาดได 1238 ตัว ปลีดับไจ เดือน 1 แรม 4 ค่ํา พร่ําวาไดวัน 4...”
หากจารในยุ คหลัง อาจจะบอกเปน วัน แบบเม็ ง คือ วั นอาทิ ตย วัน จัน ทร วั นอั งคาร เป นต น ดัง ปรากฏใน
ขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องหมากน้ําจมหมากหรินฟู ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา
“...เขียนภอสอ 2482 เดือน 10 วันเสาร ตัวค็บงามสักหนอย คอยพิจจารณาไพพรองเนิอ”
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นอกจากนั้น ยังบอกวันทางจันทรคติ คือ วันแรม 1 ค่ํา, 2 ค่ํา หรือ ขึ้น 5 ค่ํา เปนตน ดังปรากฏในขอความทาย
ใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานเมืองแกนเชียงดาว ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม วา
“จาดวยนิทานตํานานเมืองแกนค็สมเร็จสระเด็จ ยามตูดเชา เดือน 10 แรม 3 ฅ่ํา เมงวัน 5
ไทยกาบไจ...”
3.2 เดือน จะบอกเดือนตามจันทรคติ คือ เดือนเกี๋ยง (1), เดือนยี่ (2) หากเปนวันเดือนเพ็ญ 15 ค่ํา
ก็จะบอกวาเดือนยี่เพ็ง, เดือน 4 เพ็ง เปนตน ดังปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องปทุม ม
กุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา
“...แลวยามเที่ยงวัน 6 ไทย กาบสี ปลีกาไส เดือนเจี๋ยง แรม 9 ค่ํา สักกราชได 1255 ตัว...”
3.3 ป จะบอกเปนปจุลศักราช (จ.ศ.) ปพุทธศักราช (พ.ศ.) และปหนไท การหาปพุทธศักราช และ
ปจุลศักราชสามารถทําได คือ จุลศักราช + 1181 = พุทธศักราช
พุทธศักราช  1181 = จุลศักราช
ผูจารมักจะบอกปจุลศักราช และบอกปหนไทกํากับไวเสมอ ดังปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลาน
ลานนา เรื่องตํานานทะโคง ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา
“...จุลสักขาดได 1238 ตัว ปลีดับไจ เดือน 1 แรม 4 ค่ํา พร่ําวาไดวนั 4...”
3.4 เวลา จะบอกเวลาเปนยาม เชน ยามแตรรุง ยามกองงาย ซึ่งการแบงชวงเวลาเปนยามของชาว
ลานนา ดังปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานเมืองแกนเชียงดาว ฉบับวัดดอกแดง ตําบล
สงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา
“จาดวยนิทานตํานานเมืองแกนค็สมเร็จสระเด็จ ยามตูดเชา เดือน 10 แรม 3 ฅ่ํา เมงวัน 5
ไทยกาบไจ...”
หรือบอกเวลาตามแบบไทย เชน บายสี่โมงเย็น บายสามโมง ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลาน
ลานนา เรื่องตํานานพระญาอินทา ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา
“เขียนแลวเวลาบาย 3 โมง ซ้ํามาคงกับวันจันท สลันเขามาเดือนเกียง ขึ้น 5 ฅ่ํา สักราช
1308 รวายเส็ด แกขาแล ภอสอสองพันสี่รอยแปดสิบเกา ฯ”
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หรือดังปรากฏในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานถ้ําเชียงดาว ตนฉบับวัดอภัย อําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน
“ปริปุณณะแลวยามแลงเวลาบาย 2 โมงแกขา (พเจา) แล...”
3.5 การกลาวย้ําความสําคัญของเรื่อง โดยสรุปสาระสําคัญของเรื่อง มีการพรรณนาใหเห็นถึงผล
ของการประกอบกรรมดี เพื่อใหผูฟงเกิดความศรัทธา และปฏิบัติตามจะไดขึ้นสวรรคหรือถึงนิพพานได จากนั้นจะบอกถึง
วันเดือนปที่จารหรือคัดลอก ความปรารถนา และบทอัตตวิพากษ
ตํานานพระญาอินทา เปนการสอนใหคนรูจักการทําบุญ รักษาศีล 5 และศีล 8 สอนใหคนไมประมาท และสราง
ความคาดหวังเกี่ยวกับพระศรีอารยเมตไตรย จากนั้นจะบอกวัน เวลา ในการจาร ดังขอความที่ปรากฏในวรรณกรรม เชน
“กรียาอันกลาวยังคราวตํานานพระญาอินทาแลอารยเมตเตยยเจา อันวิสุกัมมเทวบุตต ลง
มาแตมเขียนไวแผนหินตีนดอยฅําเมืองตวน อันพระญาอินทาสั่งสอนวาหื้อชักชวนกันกะทําบุญชุฅํ่า
เชา ทังชาวเจาแลคระหัฏฐยิงชายใหยนอย ค็จักหันหนาพระยอดสรอยอารยเมตเตยย หื้อมีสีลใสทัง
5 แล 8 แขวดใส ในใจค็เปนไพบคลาด อยาไดประหมาทแกวเจา 3 ประการ ค็บังคมสมเร็จสระเด็จ
แลว เทานี้กอนแลฯ...”
จากเรื่องปทุมมกุมารชาดก ฉบับวัดฉางขาวนอย ตําบลปาซาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน การเขียนบันทึก
ทายเรื่องหลังจากมีการประชุมชาดกแลว ก็มีการสั่งสอนใหคอยทําบุญ ก็จะไดสุข 3 ประการ คือ เกิดในมนุษยชาติ มีราชศรี
และมีสมบัติ และบอกวาชาดกก็จบลงเพียงเทานี้ อาจะบอกวัน เวลา สถานที่แตง หรือคัดลอก ดังความตอไปนี้
“เหตุนั้นตนหญิงชายจุงจักคอยกระทําบุญตามไตก็เที่ยงจักไดเถิงสุข 3 ประการ คือ เกิดใน
มนัสสชาติ บไรราชสรี สมบัติมีชุโชกก็เที่ยงจักไดเกิดในเทวโลกเสวยสุขในวิมานปราสาทบอาจคณนา
อันวา สูทีฆาร่ํายศ พนจากโทษทังมวลบโหดรายก็บไดไขแล มรณาบรูชราถอยเฒาก็บเขาสูอบายเหตุ
นั้นคนทังหลายอยาไดประมาทฟงแลวสวาททุกคนตามดังพระพุทธเจาหากเทศนาไวก็เที่ยงจักได
เถิงสุข 3 ประการมีนิพพานเปนที่แลวบอยาชะแล...”
นอกจากนี้ การบอกเวลาและวันเดือนปที่จารใบลานแตละผูกเสร็จนั้น ทําใหเราทราบวาผูจารใชเวลานานเทาใด
ในการจารใบลานแตละผูก ตลอดจนทําใหพบวามีลักษณะการบอกเวลาดวยเหตุการณตามวิถีชีวิตของชาวบานหรือสภาพ
ธรรมชาติของสิ่งรอบขาง ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานทะโคง ฉบับวัดพิชัย ตําบล
พิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา
“ขียาอันกลาวยังตํานานมหาธาตุเจาทะโคงดวงอันประเสิฏค็สมเร็จสระเด็จแลวบัวรมวล
ควรแกกาลธัมมเทสนาเทานี้กอนแล สระเด็จแลวยามทุเจาสันงายแกขาแลนายเหยที่ไหวดวยเตชะ
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กุศลบุญ อันขาไดสรางไดเขียนยังตํานานทะโคงนี้ขอมีประหญาปญญาอันเฉลียวฉลาดเปนดั่งพระ
พุทธบาทเจาหากเทสนาไวนี้เทิอะ หลอนวาขาเกิดมาภาวะชาติอันใดขาขอหื้อมีรูปโสมอันงาม ขออยา
หื้อมีขี้ขากขี้เขี้ยน ขี้เฮือด แลขี้ทูดแลอันใดค็แลว ขาขอเวนจากทางบดีมีอบายเปนตนขอเวนจากทัง
มวลแลขอหื้อมีขาวของสมปตติทังมวลยุทางเททานแดเทิอะ จุลสักขาดได 1238 ตัว ปลีดับไจ เดือน
1 แรม 4 ค่ํา พร่ําวาไดวัน 4 แกขาแลตนตัวแหงขาครูบากกนามมะกอนชื่อไววา อุตตมะแล”
หรือดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องแมงสี่หูหาตา ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบล
ปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง วา
“นิฏฐิตํ กรียาอันกลาวยังทุคคตะกําพรากุมมารชาดก ค็ บังคมสมเร็จเสด็จแลวบัวรมวล
กลาวควรเทานี้กอนแล ปริปุณณเสด็จแลวยามเมื่อกินเขางายแลว ทุเจาพระนายค็เมือบานเสียเสี้ยง
แล พุทธสักขาด 2459 ตัว ปลีรวายสี เดือน 7 ลง 1 ฅ่ํา พร่ําวาไดวัน 3 ไจ ดับเรา ขาแล จุฬสักราช
ได 1278 ตัวขาแล ริกขิตโชตนวรพุทธสาสนา 5000 พระวัสสาแดเทิอะ ลิกขิตตะขาเขียนธัมมผูกนี้
ชื่อวา 4 หู 5 ตา ขาแล ทุเจาพระนายตนใดเทสนาค็ขอคอยพิจจรณาไพพรอง ตัวสุรเต็มที ที่ตกค็ตก
ที่เหลือค็เหลือ เจาที่ไหวเฮย ตัวสุรทีเต็มที มันเพราะวาลานหวิด หาลานใดมาทึงหลา ทุเจาเมืองวัน
ขออยาไดติเตียนนินทาวาหยอขารายเชน”
นอกจากนี้ ในขอความทายใบลานจากคัมภีรใบลานบางเรื่อง จะมีการบอกเหตุการณสําคัญ ดังปรากฏใน
ขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานมูลศาสนา ฉบับวัดบานเอื้อม ตําบลบานเอื้อม อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง วา
“กรียาอันกลาวหองมูลสาสนาค็บังคมสมเร็จสระเด็จแลวเทานี้กอนแล สระเด็จแลวยามแถ
จักใกลเที่ยงจักเบียรสันทอนค็บริบูณณแกขาวันนั้นแล นายเหย ชื่อขาวาสมสามเณรลิขิตวันนั้นแล
ตติยเหนือขึ้น 12 ฅ่ําพร่ําวาไดวัน 5 สักราชได 2463 ตัวปลีกดสันเดือน 11 ค็บริบูณณแกขาวันนั้นแล
ปถมมูลสัทธาสามเณรไชยลังกาเขียนปลางเมื่อปฏิบัติทานพระอภิวงศวันนั้นแล นายเหย ขาไดเขียน
ธัมมผูกนี้ไวโชฏกะวระพระพุทธสาสนาพระโคตมเจาตราบตอเทา 5000 วัสสาแทดีหลีขอหื้อเปน
นิสสัยปจจัยยแกนิพพานเจาแทดีหลี นิจจํ ธุวํ ธุวํ แดเทอะ.....
ขาพเจาไดเขียนปลางเมื่อบานเมืองแหงแลงฟาฝนบตกฅนทังหลายบไดเยียะไรทํานาตลอด
เถิงเดือน 11 แล นายเหย เมื่อปลีกดสันเสียคําแลวที่ไหวเหย ตัวหนังสือค็บสูงามเทาใดเลยเพราะวา
ไมสนานแตมแลตัวมะยอกมะยอยพอวาเปนถอยติดใบลานเทานั้นแล หนารับมูลสาสนาแลนา นาย
เหย
ธัมมที่วัดบานเอื้อมนครลําปางแกวกวางทาทางทางหลวงนายเหย
เขียนแลวเวลากอง 5 จักเบียนสันทอนแลที่ไหวลงนามเณรไชยลังกาบานทาหัวขัวดอนไชย
เลย ตัวไมงามเลยสักนอยเนอฟะอวัว ทั้งหลายเหย”
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4. มิติเกี่ยวกับสถานที่จาร ผูจารมักจะบอกสถานที่จารตอทายจากชื่อของตน มีจํานวน 13 เรื่อง ดังปรากฏ
ในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องปทุมมกุมมาร ฉบับวัดฉางขาวนอยเหนือ ตําบลปาซาง อําเภอปาซาง
จังหวัดลําพูน วา
“...นายขาเขียนปางเมื่ออยูปฏิบัติสาธุเจาเชยยะวุฒิ คณะใหญวัดสานฅะนอย (ฉางขาว
นอย) ใตวันนั้นแควนสะปุง ปาซาง ฉางขาวนอย ขอยแด”
5. มิติเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจาร ผูจารจะบอกวัตถุประสงคในการจารใบลานของตน คือ ตองการ
สืบอายุพระศาสนาใหครบ 5000 ป เพื่อใหเขาถึงนิพพานไมตองเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร เพื่อใหสําเร็จตามที่ตนเอง
ปรารถนา และเพื่อใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ เกิดชาติหนาใหอยูดีมีสุข มีจํานวน 15 เรื่อง เชน
5.1 ตองการสืบอายุพระศาสนาใหครบ 5000 ป ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลาน
ลานนา เรื่องโสนันทกุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา
“...อทฺธรสฺสภิกขุสางไวคําชูวรพุทธสาสนาพระพุทธเจาตราบตอเทา 5000 พระวสาแด
เทอะปทุมมาวดีผูกปลายแล 3 ผูกแล”
หรือดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องปทุมมกุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา
“...เชยยะสานเปนผูแตมค้ําสาสนาพระโคดมเจา ใหไวเปนประไจยทแกนิพพานเจาเปน
ยอดขอดเปนตรากับสาสนาพระเจา นิพานปจจโยโหนตุโน นิจจํ ธุวํ ธุวํ”
5.2 เพื่อใหเขาถึงนิพพานไมตองเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร ดังปรากฏในขอความทายใบลาน
ในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานพระแกวเจา ตนฉบับวัดศรีทรายมูลหนองไครใหม ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม วา
“...ตนตั วขา ขอ ยน อยมอนภิก ขุเ ขีย นค้ํา ชูฏั กกศาสนาพระพุ ทธเจา ตราบตอเทา 5000
พระวัสสาตามอายุลานเทอะ ขอหื้อเปนผละผลค้ําชูตนตัวขาลวดเถิงนิพพานชั้นฟาที่อินทรเกิดพรหม
วัตฏินั้นจิ่ม เทอะ...”
5.3 เพื่อใหสําเร็จตามที่ตนเองปรารถนา ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา
เรื่องตํานานทะโคง ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา
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“ขียาอันกลาวยังตํานานมหาธาตุเจาทะโคงดวงอันประเสิฏค็สมเร็จสระเด็จแลวบัวรมวล
ควรแกกาลธัมมเทสนาเทานี้กอนแล สระเด็จแลวยามทุเจาสันงายแกขาแลนายเหยที่ไหวดวยเตชะ
กุศลบุญอันขาไดสรางไดเขียนยังตํานานทะโคงนี้ขอมีประหญาปญญาอันเฉลียวฉลาดเปนดั่งพระพุทธ
บาทเจาหากเทสนาไวนี้เทิอะ หลอนวาขาเกิดมาภาวะชาติอันใดขาขอหื้อมีรปู โสมอันงาม ขออยาหื้อมี
ขี้ขากขี้เขี้ยน ขี้เฮือด แลขี้ทูดแลอันใดค็แลว ขาขอเวนจากทางบดีมีอบายเปนตนขอเวนจากทังมวล
แลขอหื้อมีขาวของสมปตติทังมวลยุทางเททานแดเทิอะ จุลสักขาดได 1238 ตัว ปลีดับไจ เดือน 1
แรม 4 ค่ํา พร่ําวาไดวัน 4 แกขาแลตนตัวแหงขาครูบากกนามมะกอนชื่อไววา อุตตมะแล”
5.4 เพื่ อ ให ป ราศจากโรคภั ย ไข เ จ็ บ ต า งๆ เกิ ด ชาติ ห น า ให อ ยู ดี มี สุ ข ดั ง ปรากฏในข อ ความ
ทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานเชียงดาว ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบลปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
วา
“ตํานานดอยอางสรงเชียงดาวสังเขปเนยยะอันหยออันแฅวบค็สมเรฏสระเดฏแลเทานี้กอน
แล สระเดฏแลวยามกองงายพร่ําครูบาปนพรคูมเขาแกขาแล ตัวทึงบงามเพราะบเคิยชนานล้ําไพใจค็
บตั้งชดาบสุดแลว คันตาไหนใสหื้อขาจิมเทอะ พระพุทธสักราช 2468 จุฬสกฺกราช 1287 ตัว ปลีดับ
เปลา รดูเดือน 4 ออก 14 ค่ํา พร่ําไดวัน 2 แกขาดอยขานอยเขียดสุดแล เขียนตัวค็บงามร้ําลายที่
ใหยค็เทาตากาที่หนอยค็เทาตาแมงแดงหื้อคอยสะแคสะแคงตาผอหื้อ ถี่ๆ เทอะ ทุพี่พระพีตนใดเลา
แล เทสนา พร่ําอยาไพชัง เพราะใจขาบตั้งเพราะกายเหลือเกินแล ใครสิกค็เหลือที ลางวันค็บไดสักตัว
ขาเขียนได 29 วันจิ่งแลว เพราะใจตั้งล้ําไพใครสิกเหลือใจแล เจาที่ไหว เฮอเหอ ดอกไมจายเหมยบ
ทันกูขาขอไดลอดนิพฺพานในสาสนาพระพุทธเจาโคตมนี้เทอะ คันวาขาบไดเถิงนิพฺพานเทอะดั่งอันขา
ขอหื้อไดเกิฏในขระกูลอันประเสิฏล้ําเลิศอุดมขออยาหื้อไดกั้นไดอยากสังสักอันแดเทอะ ดวยเตชะขา
ไดเขียนตํานาน เชียงดาวนี้ขอหื้อเปน ประไจแกขาพอแมพี่นองคูบาอาจารยตนไดสั่งสอนหื้อไดวัดได
คองอันดีแดเทิอะ นามปญญาขาพระกันทิยะภิกขุ ริกขิตะ ปางเมือง อยูปฏิบัตทานอาจารยพระปละ
วิชาคณะ หมวด 11”
6. มิ ติเ กี่ ยวกับ ตัว อั กษรที่ ใ ชใ นการจาร การใชตั วอั ก ษรในการจารคั มภี ร ใบลานลา นนาพบวา มี ทั้ ง
ตัวอักษรธรรมลานนา และตัวอักษรไทยปจจุบัน มีจํานวน 40 เรื่อง ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลาน
ลานนา เรื่องตํานานเชียงดาว ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบลปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง วา
“ตํานานดอยอางสรงเชียงดาวสังเขปเนยยะอันหยออันแฅวบค็สมเรฏสระเดฏแลเทานี้กอน
แล สระเดฏแลวยามกองงายพร่ําครูบาปนพรคูมเขาแกขาแล ตัวทึงบงามเพราะบเคิยชนานล้ําไพใจค็
บตั้งชดาบสุดแลว คันตาไหนใสหื้อขาจิมเทอะ พระพุทธสักราช 2468 จุฬสกฺกราช 1287 ตัว ปลีดับ
เปลารดูเดือน 4 ออก 14 ค่ํา พร่ําไดวัน 2 แกขาดอยขานอยเขียดสุดแล เขียนตัวค็บงามร้ําลายที่
ใหยค็เทา ตากาที่หนอยค็เทาตาแมงแดงหื้อคอยสะแคสะแคงตาผอหื้อถี่ ๆ เทอะ ทุพี่พระพีตนใดเลา

50

50

แล เทสนา พร่ําอยาไพชัง เพราะใจขาบตั้งเพราะกายเหลือเกินแล ใครสิกค็เหลือที ลางวันค็บไดสักตัว
ขาเขียนได 29 วันจิ่งแลว เพราะใจตั้งล้ําไพใครสิกเหลือใจแล เจาที่ไหว เฮอเหอ ดอกไมจายเหมยบ
ทันกูขาขอไดลอดนิพฺพานในสาสนาพระพุทธเจาโคตมนี้เทอะ คันวาขาบไดเถิงนิพฺพานเทอะดั่งอันขา
ขอหื้อไดเกิฏ ในขระกูลอันประเสิฏล้าํ เลิศอุดมขออยาหื้อไดกั้นไดอยากสังสักอันแดเทอะ ดวยเตชะขา
ไดเขียนตํานาน เชียงดาวนี้ขอหื้อเปนประไจแกขาพอแมพี่นองคูบาอาจารยตนไดสั่งสอนหื้อไดวัดได
คองอันดี แดเทิอะ นามปญญาขาพระกันทิยะภิกขุ ริกขิตะ ปางเมืองอยูปฏิบัตทานอาจารยพระปละ
วิชาคณะ หมวด 11 (ภาษาไทย)”

รูปภาพ : ตัวอักษรไทยปจจุบันที่พบในขอความทายใบลาน
7. มิติเกี่ยวกับคานิยม ความเชื่อ อานิสงสในการจาร มีจํานวน 16 เรื่อง
7.1 คานิยม คานิยมของการจารใบลานในขอความทายใบลาน มีคานิยมเกี่ยวกับการจารเพื่อถวาย
เปนพุทธบูชา คานิยมในการจางหรือใหคนอื่นจารใบลานให คานิยมการถอมตัวไมโออวด การกลาวตําหนิตัวเอง หรือ
บทอัตตวิพากษ ซึ่งมักพบวาผูจารจะกลาวถึงลักษณะของตัวหนังสือไมสวย หรือการเขียนที่ขาดตกบกพรองไปบาง
การยอมรับขอผิดพลาด นอมรับความผิด และพรอมที่จะใหผูอื่นเพิ่มเติมขอความที่ผิดพลาดไดเสมอ
7.1.1. คานิยมเกี่ยวกับการจารเพื่อถวายเปนพุทธบูชา ดังปรากฏในขอความทายใบลานใน
คัมภีรใบลานลานนา เรื่องปทุมมกุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดลําปาง วา
“ปทุมมชาฏกํ นิฏฐิตํ กรียาอันสังวัณณาวิเสส เทสนายังหองปทุมมชาดกค็แลวเทานี้กอน
แล แลวยามเที่ยงวัน 6 ไทย กาบสี ปลีกาไส เดือนเจี๋ยงแรม 9 ค่ํา สักกราชได 1255 ตัว ติฏฐีอันวิเสส
เหตุนั้นหมายมี ปถมภูมเทพเปนประทาน ถัดนั้น เชยยะสานเปนผูแตมค้ําสาสนาพระโคดมเจา ใหไว
เปนประไจยทแกนิพพานเจาเปนยอด ขอดเปนตรากับสาสนาพระเจา นิพานปจจโยโหนตุโน นิจจํ ธุวํ
ธุวํ”
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7.1.2. คานิยมในการจางหรือใหคนอื่นจารใบลานให ดวยเหตุที่มีความเชื่อวาการคัดลอก หรือ
การจารใบลานเปนวิถีทางหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา และนํามาซึ่งอานิสงส ทั้งผูแตงและผูคัดลอกจึงถือวาเปน
การประกอบกุศลกรรม ซึ่งเกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนา ที่เชื่อวาจะมีพระศรีอารยเมตไตรยเปนพระพุทธเจาองค
ตอไปบางคนก็ปรารถนาใหตนไดบรรลุนิพพาน แสดงใหเห็นวาความเชื่อเรื่องพระศรีอารยเมตไตรยแมจะไมใชความเชื่อ
ของศาสนาพุทธฝายหินยาน แตก็เปนความเชื่อที่ปลูกฝงอยูในจิตใจของกวีและผูคัดลอก (ตรีศิลป บุญขจร. 2530 : 36)
ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานเมืองแกนเชียงดาว ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสงาบาน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา
“จาดวยนิทานตํานานเมืองแกนค็สมเร็จสระเด็จ ยามตูดเชา เดือน 10 แรม 3 ฅ่ํา เมงวัน 5
ไทยกาบไจ ขาพเจาพอเลี้ยงหนานไชยยา เขียนหื้อนายดวงบานเกาะ พรอมภริยาลูกเตา พอแมพี่นอง
มิตรแกวสหาย ลูกหลาน เทวบุตร เทวดา อินทา พรหม ยมราช ครุฑ นาคน้ํานาคี นางธอรณี ไอสวร
นายหนังสือแลอารักข เทพดาอารักขเจาเชนเมือง ขอเปนสุขีหื้อนายดวงบานเกาะจิ่มเทิอะ สุทินนํ
วตฺตเม ทานํ อโหวตฺตเมทานํ นิพพานํ ปรมํ สุกขํ แล”
7.1.3. คานิยมการถอมตัว ไมโออวด การกลาวตําหนิตัวเอง หรือบทอัตตวิพากษ ซึ่งมักพบวา
ผูจารจะกลาวถึงลักษณะของตัวหนังสือไมสวย หรือการเขียนที่ขาดตกบกพรองไปบาง การยอมรับขอผิดพลาด นอมรับ
ความผิด และพรอมที่จะใหผูอื่นเพิ่มเติมขอความที่ผิดพลาดไดเสมอ ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลาน
ลานนา เรื่องตํานานเชียงดาว ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบลปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง วา
“ตํานานดอยอางสรงเชียงดาวสังเขปเนยยะอันหยออันแฅวบค็สมเรฏสระเดฏแลเทานี้กอนแล
สระเดฏ แลวยามกองงายพร่ําครูบาปนพรคูมเขาแกขาแล ตัวทึงบงามเพราะบเคิยชนานล้ําไพใจค็บ
ตั้งชดาบสุดแลว คันตาไหนใสหื้อขาจิมเทอะ พระพุทธสักราช 2468 จุฬสกฺกราช 1287 ตัว ปลีดับ
เปลา รดูเดือน 4 ออก 14 ค่ํา พร่ําไดวัน 2 แกขาดอยขานอยเขียดสุดแล เขียนตัวค็บงามร้ําลายที่
ใหยค็เทาตากาที่หนอยค็เทาตาแมงแดงหื้อคอยสะแคสะแคงตาผอหื้อถี่ ๆ เทอะ ทุพี่พระพีตนใดเลา
แล เทสนา พร่ําอยาไพชัง เพราะใจขาบตั้งเพราะกายเหลือเกินแล ใครสิกค็เหลือที ลางวันค็บไดสักตัว
ขาเขียนได 29 วันจิ่งแลว เพราะใจตั้งล้ําไพใครสิกเหลือใจแล เจาที่ไหว เฮอเหอ ดอกไมจายเหมยบ
ทันกูขาขอไดลอดนิพฺพานในสาสนาพระพุทธเจาโคตมนี้เทอะ คันวาขาบไดเถิงนิพฺพานเทอะดั่งอันขา
ขอหื้อไดเกิฏในขระกูลอันประเสิฏล้ําเลิศอุดมขออยาหื้อไดกั้นไดอยากสังสักอันแดเทอะ ดวยเตชะขา
ไดเขียน ตํานานเชียงดาวนี้ขอหื้อเปนประไจแกขาพอแมพี่นองคูบาอาจารยตนไดสั่งสอนหื้อไดวัดได
คองอันดี แดเทิอะ นามปญญาขาพระกันทิยะภิกขุ ริกขิตะ ปางเมืองอยูปฏิบัตทานอาจารยพระปละ
วิชาคณะ หมวด 11”
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หรือดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องแมงสี่หูหาตา ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบล
ปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง วา
“นิฏฐิตํ กรียาอันกลาวยังทุคคตะกําพรากุมมารชาดก ค็ บังคมสมเร็จเสด็จแลวบัวรมวล
กลาว ควรเทานี้กอนแล ปริปุณณเสด็จแลวยามเมื่อกินเขางายแลว ทุเจาพระนายค็เมือบานเสียเสี้ยง
แล พุทธสักขาด 2459 ตัว ปลีรวายสี เดือน 7 ลง 1 ฅ่ํา พร่ําวาไดวัน 3 ไจ ดับเรา ขาแล จุฬสักราช
ได 1278 ตัวขาแล ริกขิตโชตนวรพุทธสาสนา 5000 พระวัสสาแดเทิอะ ลิกขิตตะขาเขียนธัมมผูกนี้
ชื่อวา 4 หู 5 ตา ขาแล ทุเจาพระนายตนใดเทสนาค็ขอคอยพิจจรณาไพพรอง ตัวสุรเต็มที ที่ตกค็ตก
ที่เหลือค็เหลือ เจาที่ไหวเฮย ตัวสุรทีเต็มที มันเพราะวาลานหวิด หาลานใดมาทึงหลา ทุเจาเมืองวัน
ขออยาไดติเตียนนินทาวาหยอขารายเชน”
7.2 ความเชื่อ จากการศึกษาขอความทายใบลานกลาวถึงความเชื่อเรือ่ งการทานธรรม ความเชื่อเรื่อง
ศาสนา 5000 ป ความเชื่อเรื่องยุคพระศรีอารยเมตไตรย ความเชื่อเรื่องนิพพาน
7.2.1 ความเชื่อเรื่องการทานธรรม เปนความเชื่อในเรื่องของการสรางคัมภีรถวายวัด การที่
คัมภีรใบลานเรื่องหนึ่งมีตนฉบับมากกวาหนึ่งในวัดหนึ่งนั้น หรืออาจมีมากจนกระจัดกระจายตามหอธรรมวัดตางๆ แสดง
ใหเห็นถึงความเชื่อ คานิยมในการสรางคัมภีรถวายวัด หรือเรียกวา การทานธรรม จากการศึกษาขอความทายใบลาน
ในคัมภีรใบลานลานนา พบวาการสรางคัมภีรเพื่อทานธรรม เปนความเชื่ออยางหนึ่งของบุคคล ดังปรากฏในขอความทาย
ใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องตํานานพระเจาเลียบโลก ฉบับวัดกูคํา ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วา
“...ขาเขียนทานไวกับสาสนาพระโคตมะเจา ตราบตอเทาอายุลานเปนประหมาณเทิอะ
นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ เม นิจฺจํ เมตฺเตยฺยพุทฺธสนฺติเก อนาคเต นิจฺจํ ปรมํ สุกฺขํ ขอหื้อเปน ประจัยแก
พระนิพพาน จิ่มแดเธิญ ทานไววัดกูฅํา ธัมมวัดกูฅํา อธิการวัดกูฅําเขียนไวแล”
7.2.2 ความเชื่อ เรื่ อ งศาสนา 5000 ป วรรณกรรมของลา นนาจํ านวนหนึ่ง โดยเฉพาะ
วรรณกรรมตํานานที่เกี่ยวกับปูชนียสถาน มักปรากฏความเชื่อเรื่องพุทธทํานาย ในเรื่องกลาวถึงอายุของพระพุทธศาสนา
5000 ป และเริ่มเสื่อมถอยลงนับตั้งแตพุทธศักราช 2500 ปเปนตนมา เรียกวา กึ่งพุทธกาล ในตํานานมูลศาสนากลาวไว
วา ศาสนาของพระพุทธเจาพระสมณโคดมจะมีอายุเพียง 5000 ป แลวจะหายไป เกิดอันตรธาน 5 คือ ปริยัตติอันตรธาน
ปฏิปต ติอัน ตรธาน ปฏิเ วธอัน ตรธาน ลิง คอัน ตรธาน ธาตุอัน ตรธาน เมื่อ หมดสิ้น อายุข องพระพุท ธศาสนาในยุค
พระสมณโคดมแลว จะถึงโลกของพระศรีอารยเมตไตรย ที่บุค คลใดไดเ กิด ในยุค นี้ถือ วา เปน ผูมีบุญ และมีค วามสุข
ทุกประการ (บําเพ็ญ ระวิน. 2538 : 177)
ความเชื่อเรื่องพุทธทํานาย ที่ถือวาอายุพุทธศาสนามี 5000 ป ทําใหพุทธศาสนิกชนตองสรางสัญลักษณทาง
ศาสนา เพื่อเปนเครื่องบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาใหมีอายุถึง 5000 ป เชน การสรางพระพุทธรูป การสรางเจดีย
การสรางพระธาตุ พระไตรปฎก คัมภีรตางๆ ที่มีการคัดลอกเก็บเปนคัมภีรทางศาสนา สิ่งเหลานี้เปรียบเสมือนตัวแทน
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ของพุทธศาสนา ที่จะยืนยันวาพระศาสนายังไมสูญหายไปจากโลกมนุษย (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เลม 9 :
4714)
จากการศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา พบวาความเชื่อศาสนา 5000 ป มีปรากฏในขอความ
ทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องโสนันทกุมมารชาดก ฉบับวัดพิชัย ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วา
“...อทฺธรสฺสภิกขุสางไวคําชูวรพุทธสาสาน พระพุทธเจาตราบตอเทา 5000 พระวสาแด
เทอะ ปทุมมาวดีผูกปลายแล 3 ผูกแล”
หรือดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องแมงสี่หูหาตา ฉบับวัดแมทาหลวง ตําบล
ปงดอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง วา
“...ขาแล ริกขิตโชตนวรพุทธสาสนา 5000 พระวัสสาแดเทิอะ ลิกขิตตะขาเขียนธัมมผูกนี้
ชื่อวา 4 หู 5 ตา ขาแล ทุเจาพระนายตนใดเทสนาค็ขอคอยพิจจรณาไพพรอง ตัวสุรเต็มที ที่ตกค็ตก
ที่เหลือค็เหลือ เจาที่ไหวเฮย ตัวสุรทีเต็มที มันเพราะวาลานหวิด หาลานใดมาทึงหลา ทุเจาเมืองวัน
ขออยาไดติเตียนนินทาวาหยอขารายเชน”
7.2.3 ความเชื่อเรื่องยุคพระศรีอารยเมตไตรย แนวความคิดความเชื่อในเรื่องพระศรีอารย
เมตไตรย ที่ป รากฏในวรรณกรรมสะทอ นใหเ ห็น ถึง ความตอ งการ หรือ ความคาดหวัง ที่อ ยากจะใหสัง คมสงบสุข
ไมเบียดเบียนกัน มีความเสมอภาค และสมบูรณพูนสุข ความเชื่อดังกลาว อาจเปนการแสดงถึงความดิ้นรนที่จะหลุดพน
จากความขมขื่นและความกดดันที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจ ความวุนวายในสังคม เพื่อรอคอยยุคสมัยที่เปนอุดมคติของ
ตนเอง ความเชื่อนี้นับวามีสวนในการควบคุมสังคมใหสงบสุข เพราะผูที่จะไปเกิดในยุคพระศรีอารยเมตไตรยไดนั้น จะตอง
ประกอบคุณงามความดี ละเวนการทําความชั่วหรือการทําบาป เมื่อทุกคนมุงหวังที่จะเกิดในยุคพระศรีอารยเมตไตรย มุง
ทําแตความดี ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นในสังคม คติความเชื่อของคนไทยจะถือวา พระศรีอารยเมตไตรยเปนพระโพธิสัตว
องคหนึ่ง ซึ่งในขณะนี้สถิ ตอยูบนสวรรคชั้ นดุสิต เมื่อสิ้นศาสนาของพระสมณโคดมองคปจ จุบันนี้แ ลว พระศรีอารย
เมตไตรยก็จะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาในโลกมนุษยองคตอไป
จากขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนาพบความเชื่อที่ปรากฏในตํานานกัปปลวัตถุนคอร ฉบับวัดดอกแดง
ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา
“ดูรา อานนท ตํานานกัปปลวัตถุอันนี้ ปุคคละผูใดไดสางแลไดเขียนไวไหวสักการะปูชา ค็
หากจักไดหันธัมมิกราชแลไดรวมพระอารยเมตเตยยเจา อันจักลงมาเปนพระพายหนามีหั้นชะแล...”
7.2.4 ความเชื่อเรื่องนิพพาน จากการศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา มีการ
กลาวถึงการจารใบลานเพื่อใหไปถึงนิพพานดวยตนเอง ดังปรากฏในเรื่องตํานานพระเจาเลียบโลก ฉบับวัดกูคํา ตําบลวัดเกต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วา
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“...ขาเขียนทาน ไวกับสาสนาพระโคตมะเจา ตราบตอเทาอายุลานเปนประหมาณเทิอะ
นิพฺพาน ปจฺจโย โหนฺตุ เม นิจฺจํ เมตฺเตยฺยพุทฺธสนฺติเก อนาคเต นิจฺจํ ปรมํ สุกฺขํ ขอหื้อเปน ประจัยแก
พระ นิพพาน จิ่มแดเธิญ ทานไววัดกูฅํา ธัมมวัดกูฅํา อธิการวัดกูฅําเขียนไวแล”
7.3 อานิสงส การจารใบลานนั้นมีอานิสงสมาก เพราะเปนการสืบทอดอายุพระศาสนาอยางหนึ่ง
จึงทําใหมีประเพณีการจารธรรมถวายไวกับ วัด ตา งๆ พรอ มกัน นั้น ก็จ ะมีก ารอธิษ ฐานใหผูจ ารไดรับ อานิส งสตา งๆ
ดังปรากฏในขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนา เรื่องหมากน้ําจมหมากหรินฟู ฉบับวัดดอกแดง ตําบลสงาบาน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วา
“กรียาสังวัณณนาวิเสสเทสนาจาดวยบาปแลบุญ อันเปนคําสอนแกฅนแลเทวดาทังหลาย
กลาวคือวาหมากน้ําเตาจม หมากหรินฟู ค็แลวบัวรมวลกาละควรแลวเทานี้กอนแล ฯ ปริปุณณ สระ
เด็จแลวกองแลแล เจตนาสถานอยอายเปนผูเขียน ขอหื้อมีผละอานิสงสอันกวาวขวางชั่วนี้แล ชั่วหนา
ขอเอาสุข 3 ประการมีนิพพานจิ่มเทิอะ เขียนภอสอ 2482 เดือน 10 วันเสาร ตัวค็บงามสักหนอย
คอยพิจจารณาไพพรองเนิอ”

อภิปรายผล
จากการศึกษาขอความทายใบลานในคัมภีรใบลานลานนาดานมิตวิ ัฒนธรรม จากขอความทายใบลานจํานวน 40
เรื่อง แลวนํามาวิเคราะหมิติทางวัฒนธรรมทั้ง 7 ดาน พบวาขอความทายใบลานที่ปรากฏมิติเกี่ยวกับชื่อคัมภีรมีจํานวน
35 เรื่อง มิติเกี่ยวกับตัวบุคคลมีจํานวน 28 เรื่อง มิติเกี่ยวกับสมัยที่จารมีจํานวน 32 เรื่อง มิติเกี่ยวกับสถานที่จารมีจํานวน
13 เรื่อง มิติเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจารมีจํานวน 15 เรื่อง มิติเกี่ยวกับตัวอักษรที่ใชในการจารมีจํานวน 40 เรื่อง มิติ
เกี่ยวกับคานิยม ความเชื่อ อานิสงสในการจารมีจํานวน 16 เรื่อง โดยการวิเคราะหมิติทางวัฒนธรรมทั้ง 7 ดานในขางตน
เปนเพียงขอมูลพื้นฐานทั่วไปที่ถือวาเปนองคประกอบของขอความทายใบลาน จากผลการศึกษาเบื้องตนจะเห็นวามีความ
สอดคลองกับการศึกษาของ วิลักษณ ศรีปาซาง (2541) ซึ่งไดกลาวถึงบันทึกทายเรื่องหรือบทสงทายวา เปนขอความที่
ปรากฏอยูในตอนสุดทายของเรื่องกอนจบเรื่องหรือปดเรื่อง บางทานอาจใชคําวา อวสานพจน ในความหมายเดียวกัน
(สมหมาย เปรมจิต ต และคณะ. 2537) ไดก ลา ววา บัน ทึก ทา ยเรื่อ งเปน จารีต นิย มในวรรณกรรมตํา นานลา นนา
มีเนื้อความอยูหลายลักษณะ เชน บอกวัน เวลา การแตง หรือการคัดลอก บอกนามผูแตงหรือผูคัดลอก หรือบอกเจตนา
ความปรารถนาในการแตงหรือการคัดลอก ที่ปรากฏแทรกในสวนเนื้อเรื่องมักเปนของผูแตง หากกําหนดไวในหนาลาน
สุดทายมักเปนของผูจาร ตํานานบางเรื่องที่มีหลายผูก อาจมีบันทึกทายเรื่องทุกผูกหรือมีเฉพาะผูกสุดทาย บางเรื่องกลาว
ไวยืดยาวหรืออาจกลาวจบอยางรวบรัด นอกจากนี้ เรื่องเวสสันตรทีปนี ซึ่งถือเปนคัมภีรเลมแรกในผลงานบาลีของพระ
สิริมังคลาจารย ที่แสดง นิคมกถา หรือ บทสงทาย (Colophon) ไวคอนขางชัดเจนวา ผูแตงคือใคร สถานที่แตง ชวงสมัย
ที่แตง และปที่แตงเสร็จ จากนั้นก็ขออานิสงสแหงการแตงใหผูแตงและบุคคลทั้งหลาย มีความสุขความเจริญในโภคสมบัติ
และธรรมสมบัติ ขอใหผูแตงไดพบพระศรีอารยเมตไตรย ไดฟงธรรมะแลวบรรลุอรหัตตผลในที่สุด
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาขอความทายใบลานดานประวัติศาสตรเพื่อทราบความเปนมาของวัดและชุมชน ตลอดจน
วิถีชีวิตของผูคนในอดีต สภาพทางภูมิศาสตรที่ปรากฏในขอความทายใบลาน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบขอความทายใบลานดานมิติวัฒนธรรมจากคัมภีรใบลานในภาคตางๆ ของ
ประเทศไทย
3. ควรมีการจัดทําเครือขายในการอนุรักษเอกสารใบลานอยางกวางขวาง เพื่อใหคนรุนหลังไดเห็นวิถีชีวิต
ภูมิปญญาของบรรพบุรุษ
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การศึกษาเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
A STUDY OF THAI FOLK DANCE SONGS FROM LOMRAD,
TERN DISTRICT, LAMPANG PROVINCE

ภาณุวัฒน สกุลสืบ1
Panuwat Sakulsueb

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และเพื่อศึกษา
เนื้อหาของเพลงดวยบทบาทของเพลงรําวง ผลการศึกษาสามารถรวบรวมเพลงรําวงไดทั้งสิ้น 117 เพลง ในดานเนื้อหา
ปรากฏบทบาทของเพลงรําวง 4 บทบาท คือ การใหความบันเทิง การใหความรู การควบคุมสังคม และการระบายความ
คับของใจ โดยบทบาทของการใหความบันเทิงมีจํานวนเพลงมากที่สุดถึง 105 เพลง แบงเปน 1) การเกี้ยวพาราสี การชื่นชม
คูรํา และการเชิญชวนใหออกมารํา 2) การตัดพอ ตอ วา และความนอ ยอกนอ ยใจ 3) ความงามของธรรมชาติ และ
4) เรื่องราวจากวรรณคดี รองลงมาคือบทบาทดานการควบคุมสังคม มีจํานวน 6 เพลง ตอมาคือบทบาทในการใหความรู
มีจํานวน 3 เพลงซึ่งมีจํานวนเพลงเทากับบทบาทในการเปนทางระบายความคับของใจที่มีจํานวน 3 เพลงเชนเดียวกัน
คําสําคัญ : เพลงรําวง, ตําบลลอมแรด, อําเภอเถิน, บทบาทหนาที่

Abstract
Objectives of this study were collecting Thai folk dance songs from Lom  rad district, Tern,
Lampang and analyzing contents by roles of those songs. The results were 1) 117 Thai folk dance
songs were collected 2) contents of songs having 4 roles that were entertainment, knowledge, social
control, and vent frustration. Role of entertainment appeared 105 songs that were the most numbers
of it. Contents of songs were about 1) flirting, admiring partner, and invitation 2) complain and hurtful
3) beauty of nature 4) literature stories. then role of social control appeared 6 songs, role of
knowledge appeared 3 songs and role of vent frustration appeared 3 songs as well.
Keyword : Thai folk dance, Lomrad, Tern district, Roles
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บทนํา
รําวง หรือ รําโทน เปนการละเลนพื้นบานซึ่งเปนที่รูจักแพรหลายในทองถิ่นภาคกลาง โดยเฉพาะในจังหวัด
สุ โ ขทั ย นครสวรรค พระนครศรี อ ยุ ธ ยา สิ ง ห บุ รี ชั ย นาท ฯลฯ ในสมั ย ที่ จ อมพล ป.พิ บู ล สงคราม ดํ า รงตํ า แหน ง
นายกรัฐมนตรี การเลนรําวงไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัย มีระเบียบแบบแผนและมีความสวยงามยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
ใชในการเผยแพรใหชาวตางประเทศไดรูจัก โดยการปรับเปลี่ยนนี้เนนใหเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย กลาวคือ มีปรับเนื้อเพลง
ที่รองใหมีความหมายในทางที่ดี ไมเนนการเกี้ยวพาราสีหรือหยาบโลน ทํานองเพลงปรับใหรองงายขึ้นไมเนนการเอื้อน
เสียง สวนทารําก็ไดนําแมทาในทางนาฏศิลปมาใชในการรํา หรือที่รูจักกันโดยทั่วไปวา “ทารําวงมาตรฐาน” สําหรับ
เครื่องดนตรีนอกจากจะตีโทนประกอบการรําวงแลว ก็มีการใชเครื่องดนตรีไทยอื่นๆ มาชวยบรรเลงดวย จากความนิยม
ประกอบกับการสงเสริมของรัฐบาล ทําใหการเลนรําวงไดขยายออกไปในภาคอื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเปนเสนทาง
การคาและคมนาคม เชน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ซึ่งมีพื้นที่ติดตอกับจังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย ดังที่ ศรีศักร
วัลลิโภดม (2545) ไดกลาวถึงอําเภอเถินวา เปนเมืองดานที่เปนชุมทางคมนาคม มีความสําคัญยิ่งมาตั้งแตสมัยโบราณ
ดังเห็นไดจากการมีพัฒนาการของความเปนเมืองที่มีอายุใกลเคียงกับเมืองโบราณอื่นๆ ในเขตแควนลานนา กับทั้งยังมี
ความสืบเนื่องของการเปนเมืองมาจนปจจุบัน
จากที่ตั้งซึ่งเปนเสนทางการคมนาคมที่สําคัญนี้เอง ทําใหเมืองเถินมีวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
ภาคเหนือและภาคกลางเขาไวดวยกัน ดังปรากฏวา มีการเลนเพลงรําวงในงานประเพณี และงานบุญตางๆ ในอําเภอเถิน
มานานหลายทศวรรษตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยรําวงที่เลนนั้นยังคงรักษาเอกลักษณของการละเลนแบบโบราณเอาไว
นั่นคือ กองเชียรรําวงและนักดนตรีจะชวยกันรองเพลงประกอบการเลนเครื่องดนตรีพื้นบาน สวนผูแสดงรําวงนอกจาก
จะตองชวยกันรองเพลงเชนกันแลว ยังมีการรําวงประกอบบทอีกดวย1
อยางไรก็ดี ในชวง 10 ปมานี้ การเลนรําวงโบราณในลักษณะดังกลาวเริ่มสูญหายไปจากอําเภอเถิน ทั้งนี้เพราะ
ขาดการสืบทอดจากคนรุนใหม ดังจะเห็นไดจากกลุมผูแสดงรําวงดังกลาวยังคงเปนกลุมเดียวกับผูที่เลนรําวงเมื่อ 50  60
ปที่แลว ประกอบกับสมาชิกในคณะรําวงหลายทานไดลืมเนื้อรองไปแลว หรือบางก็ลมหายตายจากกันไปดวยโรคและ
ความชรา และบางคนก็ไดยายถิ่นฐานไปอยูที่อื่นเพื่อความสะดวกในการดูแลของบุตรหลาน
จากสถานการณดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษารวบรวมเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง และวิเคราะหถึงบทบาทของเพลงรําวงจากเนื้อหาที่ปรากฏ โดยมีความคาดหวังวาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะเปนการ
รวบรวมการละเลนพื้นบานซึ่งเปนศิลปะพื้นบานอันทรงคุณคาของชาวเถินใหคงอยูตอไป

1

คุณยายตา ตะวัน หัวหนาคณะรําวงเหลาชัยนารี ไดอธิบายถึงลักษณะของรําวงประกอบบทไววา เปนการแสดงทาทางประกอบ
เนื้อหาในเพลงรําวงเพื่อใหเกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น เชน เพลงตุจก เมื่อรําถึงเนื้อรองที่กลาวถึงชูชกเอาไมไลตีสองกุมาร ผูรําวงฝายชาย
จะถือไมทําทาหวดผูรําวงฝายหญิง ในขณะเดียวกันผูรําวงฝายหญิงก็จะนั่งพับเพียบลงกับพื้น แลวกมหนาทําทาทางเหมือนคนกําลังรองไห
หลังจากนั้นใชมือแตะที่ขากางเกงของฝายชาย เพื่อเปนการขอรองวาอยาตีอีกเลย ตามเนื้อรองที่ปรากฏ เปนตน
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วัตถุประสงค
การศึกษาเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงคการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อรวบรวมเพลงรําวงจาก ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาเนื้อหาของเพลงรําวงจาก ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
นุช นาฏ ดีเ จริญ (2550 : บทคัด ยอ ) ศึก ษาวิจัย เรื่อ ง รํา วงในเขตภาคเหนือ ตอนลา ง: กรณีศึก ษาจังหวัด
กําแพงเพชร นครสวรรค และพิจิตร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะห และเปรียบเทียบองคประกอบของการแสดงรําวง
ของทั้ง 3 จังหวัด ผลการศึกษาพบวา ปจจุบันมีการแสดงรําวงเฉพาะในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค
จังหวัดพิจิตรไมมีการแสดงในลักษณะเปนวง แตจะแสดงในลักษณะของการรองโตตอบกันหรือที่เรียกวา เพลงตรุษ ประวัติ
ความเปนมาของรําวงในจังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรคและพิจิตร มีพัฒนาการมาจากการรองรําของชุมชนในทองถิ่น
เปนการรําเพื่อความสนุกสนานของชาย  หญิง ไดรับความนิยมมากในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในชวงระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเรียกชื่อแตกตางกันไป เชน รําโทน รําวง รําวงแบบบท รําวงประกอบบท รําวงโบราณ เปนตน
บทรองเพลงรําวง มี 87 เพลง เมื่อพิจารณาเนื้อหาของบทเพลงพบวา มีชื่อเพลงและบทรองคลายคลึงกันจํานวน 3 เพลง
ทารําและกระบวนรําเปนทารํามาตรฐานจํานวน 15 ทา และทารําที่มีความหมายตามเนื้อรองในลักษณะของการรําใชบท
จํานวน 52 ทา เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของทารําและกระบวนรําพบวา มีทารํามาตรฐานที่ใชเหมือนกันจํานวน 4 ทา
และมีทารําที่มีความหมายตามเนื้อรองในลักษณะของการรําใชบท ที่ใชเหมือนกันจํานวน 3 ทา การแตงกาย คลายคลึงกัน
คือ แตงในลักษณะพื้นบาน เครื่องดนตรีที่ใชประกอบการแสดงคลายคลึงกัน ประกอบดวย ฉิ่ง ฉาบ และกรับ โดยจังหวัด
กําแพงเพชร ใชโทนเปนเครื่องดนตรีหลัก สวนจังหวัดนครสวรรคใชรํามะนาเปนเครื่องดนตรีหลัก โอกาสที่ใชแสดง ใชแสดง
ในงานประเพณี วันสงกรานต งานบุญ และงานที่มีผูวาจางเหมือนกัน โดยรําวงของตําบลเนินศาลา จะรําถวายเจาพอที่ศาล
กลางหมูบาน ในเทศกาลสงกรานตเปนประจําทุกป
ปนเกศ วัชรปาน (2543 : 207  213) ไดวิจัยเรื่อง รําวง : กรณีศึกษารําวงอาชีพ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเสนอเปนวิทยานิพนธตอจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาที่มาของ
รําวงในประเทศ และศึกษารําวงอาชีพ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในดานประวัติ องคประกอบ
การแสดง วิธีแสดง ตั้งแต พ.ศ. 2504  2521 ผลการวิจัยพบวา รําวงมีการพัฒนาการมาจากการรองรําของชุมชนทองถิ่น
ในการรําประกอบพิธีกรรม และการรําเพื่อความสนุกสนานของชายหญิง เชน รําโทนของชาวไทยโคราช เปนรําวงพื้นบาน
ที่เกาแก ในรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นํารําโทนมาปรับปรุง และเรียกวารําวง
มาตรฐาน โดยใชรําวงเพื่อการสรางชาติ นอกจากนี้รําวงมาตรฐานเติบโตในสังคมเมืองควบคูกับการเตนลีลาศตามงาน
สโมสร รําวงของรัฐบาลยุติลงแตเกิดการพัฒนาขึ้นในสังคมทองถิ่น และทําใหเกิดเปนอาชีพ พบวามี 2 แนวคือ รําวง
ประกอบบท และ รําวงอาชีพ รําวงอาชีพมีรูปแบบการแสดงที่เหมือนกันทั่วประเทศ เปนรําวงเพื่อการคาผูแสดงเปน
หญิงรับจางรํากับลูกคาผูชาย บนเวทีไมยกพื้นปูบนถังน้ํามัน วงดนตรีใชวงชาโดวซึ่งเปนวงดนตรีสากล มีการขายบัตรเปน
รอบ ปจจุบันรําวงอาชีพพบวามี 2 คณะใน ตําบลหวยใหญ ที่ยังคงเหลืออยู และแสดงในชวง พ.ศ. 2504  2521 จากนั้น
ถูกหามแสดงตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2528 เนื่องจากเกิดการทะเลาะวิวาทอาจทําใหเกิดอันตรายได เปนเหตุใหรําวง
อาชีพลดนอยลง วิธีแสดงมี 4 สวนคือ 1. การบูชาครู 2. การรําไหวครู 3. การเตนเขาจังหวะ 4. การรําเขาจังหวะ
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การบูชาครูเปนการบูชาดวยเครื่องบูชา ซึ่งนาจะไดรับอิทธิพลจากการประกอบพิธีกรรมในละครไทยแตเดิม การรําไหวครู
พบวา ลักษณะการรําเปนทารําไทยมาตรฐาน 7 ทา และการรําใชบท ประกอบกับทารําที่คิดใหม 7 ทา การใชทารําอยู
ชวงกลางลําตัว ไมเรียงลําดับทา หันหนารําดานหนาดานเดียว โยกตัวตลอดเพลง การเตนเขาจังหวะมี 32 จังหวะ
แบงเปนการเตนเขาจังหวะตามแบบสากล 21 จังหวะ และการรําเขาจังหวะในจังหวะที่เกิดในประเทศ 11 จังหวะ เปน
การผสมระหวางทา รําไทยกับการกาวเทาตามจังหวะสากลที่ผูแสดงเปนผูคิดใหมจากเพลงที่นิยม และจากการแสดง
ตางๆ เปนทาเฉพาะที่เขาใจกันในหมูคณะ รําวงอาชีพ ตําบลหวยใหญ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้ง 5 คณะ ปจจุบัน
ไมยึดเปนอาชีพ ซึ่งมีการจัดแสดงเปนบางครั้งตามเทศกาลหรือเปนการสาธิตเทานั้น
อยางไรก็ดี งานวิจัยดังกลาวสะทอนใหเห็นวาพื้นที่ในเขตภาคกลาง คือพื้นที่ของการแสดงรําวงที่อยูในการรับรู
ของคนโดยทั่วไป และวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยไดมุงเนนไปที่การเก็บรวบรวมทารําตางๆ ตามลักษณะความสนใจ
ของศาสตรทางนาฏศิลป ฉะนั้นการคนพบการเลนเพลงรําวงในจังหวัดลําปาง ซึ่งอยูในเขตภาคเหนือตอนบนจึงเปนเรื่อง
ทาทายตอวงวิชาการเปนอยางยิ่ง ในขณะที่ความสนใจดานการวิเคราะหเนื้อหาในเพลงรําวงก็ยังมีอยูไมมาก ผูวิจัยจึง
สนใจจะศึกษาเนื้อหาของเพลงรําวง โดยใชแนวคิดเรื่องบทบาทของเพลงพื้นบานของสุกัญญา สุจฉายา (2545) มา
วิเคราะห เพื่อแสดงใหเห็นวาเพลงรําวงจาก ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เปนขอมูลคติชนที่มีคุณคาตอ
ทองถิ่น ควรที่ผูเกี่ยวของจะไดสืบทอด และใหคนรุนหลังไดเรียนรูตอไป

วิธีการศึกษา
การศึกษาเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มีวิธีดําเนินการดังตอไปนี้
1. ขั้นศึกษาและรวบรวมขอมูล
1.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
1.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหบทบาทของเพลงพื้นบาน
1.3 รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพลงรําวง และการวิเคราะหบทบาทหนาที่ของเพลง
พื้นบาน
1.4 ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณและบันทึกวีดิทัศนการแสดงรําวงและการรองเพลงรําวงจากวิทยากร
1.5 ถอดเทปการสัมภาษณจากเครื่องบันทึกเสียงและจากกลองวีดิทัศน แลวพิมพเนื้อหาเพลงรําวง
ทีละเพลงจนครบ
2. ขั้นวิเคราะหขอมูล
นําเนื้อเพลงที่ไดจากการถอดเทปมาวิเคราะห โดยใชแนวคิดดานบทบาทหนาที่ของเพลงพื้นบานของ
สุกัญญา สุจฉายา (2545) มาเปนกรอบในการศึกษาวิเคราะห
3. ขั้นสรุปผลการวิจัย
นําเสนอขอสรุป และอภิปรายผลดวยวิธีพรรณนาวิเคราะห พรอมทั้งใหขอเสนอแนะ
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ผลการศึกษา
ในการศึกษารวบรวมเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปางครั้งนี้ สามารถรวบรวมเพลงรําวง
ไดทั้งสิ้น 117 เพลง เมื่อนํามาวิเคราะหดวยแนวคิดบทบาทหนาที่ของเพลงพื้นบาน ปรากฏวามีบทบาททั้งสิ้น 4 บทบาท
ไดแก
1. บทบาทในการใหความบันเทิง
จากเนื้อหาของเพลงรําวงทั้งหมด 117 เพลง ปรากฏเนื้อหาที่มุงใหความบันเทิงถึง 105 เพลง โดย
สามารถแบงเนื้อหาของเพลงในลักษณะนี้ได 4 ลักษณะดังนี้
1.1 เนื้อหาที่แสดงถึงการเกี้ยวพาราสี การชื่นชมคูรํา และการเชื้อเชิญ
เนื่องจากการรําวงเปนการละเลนที่ใชทารําและการรองประกอบกัน จึงทําใหเนื้อเพลงมีขนาดสั้น
ทั้งนี้ก็เพื่อใหผูรอง (กองเชียรและสาวรําวง) ไมเหนื่อยจนเกินไป นอกจากนี้บางเพลงก็เปดโอกาสใหฝายชายที่เขามาโคง
ไดมีโอกาสรองหรือแสดงบทบาทสมมุติรวมดวย
อยางไรก็ดี การที่ตองรําไปพรอมๆ กับคูรํา ทําใหมีโอกาสใกลชิดหรือสงสายตาใหกับคูรําไดมาก
ดังนั้นเนื้อหาของเพลงที่ใชในการรําวงสวนใหญ จึงเลาเรื่องราวของความรัก การเกี้ยวพาราสี การคาดหวังวาจะไดรับรัก
ตอบจากคูรํา ดังปรากฏเพลงรําวงที่มีเนื้อหาในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 62 เพลง ตัวอยางเชน
1) เพลง โอแมสาวเวียงทอง
โอแมสาวเวียงทอง งามผุดผองกระไรเพริศแพรว งามวิมานเมืองแกว งามเพริศแพรวหาใคร
มาเทียม เรียมจองตาแลมอง โอแมเนื้อทองจงไดเห็นใจ พบพี่จําหนาเอาไว (ซ้ํา) อยากจะไดแมสาว
เวียงทอง
2) เพลง ชักชวนคนงามมาเลนฟอนรํา (เพลงนี้รองเวลารําอยูในวัด)
ชักชวนสาวงามนะมาเลนฟอนรําถวายหลวงพอ อนิจจารูปหลอ รูปหลอ คิ้วตอ คาง เดียว
จะเอาเรือยนตเขามารับ ขากลับจะพานําเที่ยว จะรักเธอคนเดียว จะพาไปเที่ยวที่วัดสุนทร อยากไป
ไหมละจะ เธอจายังไมแนไมนอน อยากไปไหมละหลอน วัดสุนทรที่เราเคยไป วัดสุนทรที่เราเคยไป
(คุณยายตาจะรองวาวัดเหลาชัย)
3) เพลง ยามเย็นเดินเลนตะวันรอน
(รองพรอมกัน) ยามเย็นเดินเลนตะวันรอนรอน สายลมพัดออนจันทรวันเพ็ญเดนดวง เธอ
นี่หรือเปนชายที่หลอกลวง เลิกรักเลิกหวงกับพอพวงมาลัย ทําไมใจนอยนักเลา โศกเศราถึงเธอไมวาย
อกคะนึงคิดถึงแตพี่ชาย ฉันไมใชจะเปนคนงอคน
(ช) เชนนั้นเชียวหรือนงลักษณ
(ญ) คะ
(ช) เชนนั้นเชียวหรือนงลักษณ
(ญ) คะ
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(พรอมกัน) ผูกสมัครรักเธอไมไหว อกคะนึงคิดถึงแตพี่ชาย ฉันไมใชจะเปนคนที่
งอคน
1.2 เนื้อหาที่แสดงถึงความนอยใจ ตัดพอตอวา
เนื่องจากการรําวงของคณะเหลาชัยนารี เปนการรําวงประกอบทาทาง ทําใหเนื้อรองนอกจาก
จะมีผลตอทารําแลว ยังสงผลตออารมณเพลงอีกดวย และไมเพียงอารมณแหงรัก หรือการชื่นชมความงามของคูรํา
อารมณแหงความผิดหวัง การตัดรอน การงองอน และการทอดถอนใจ ก็เปนอีกกลุมหนึ่งที่ทําใหเกิดความบันเทิงได
เชนกัน ดังปรากฏเพลงรําวงในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 33 เพลง ตัวอยางเชน
1) เพลง โปรดจงเห็นใจ (รองสําหรับการมาสาย)
ฉันมาชาไปหนอยอยาทําใจนอย เหลาชัยอยูไกล อุตสาหฝาดงหลงไพร โปรดจงเห็นใจเถอะ
แมงามงอน เหนื่อยนักขอเชิญมาพักกอน เหนื่อยนักขอเชิญมาพักกอน มารักกับพี่เสียกอนอยาพึ่งไป
รักใคร
2) เพลง โอความรักของชาย (รองสลับชายหญิงและมีการผลักกัน)
(ญ) โอความรักของชายนะมาถูกทํารายไปตามสายลม ผูกรักไวหวังใจจะไดชม รักมาขมขื่น
ระทมอกเอย วาอะไรจะพี่ เมื่อตะกี้นองไมไดยินเลย อยามาทําอยามาทําหนาเฉย รักไมเคยจะหนางอ
เลิกรักเลิกใครกันเสียหนอ ผูชายหนางอฉันไมตองการ (ใชมือผลักผูชายใหออกไป)
(ช) ชาชาแมเอย ฉันหลอกเธอเลน เนื้อเย็นอยามาทําใจนอย หันหนาเขามาหาพี่หนอย
อยาทําใจนอยไปเลยนะเธอ (บางคนจะเดินเขามาชักแขนเสื้อ)
(ญ) โอความรักของหญิงนะมาถูกชายทิ้งไปตามสายลม เมื่อแรกหวังใจจะไดชม รักมาขมขื่น
ระทมอกเอย วาอะไรจะพี่ เมื่อตะกี้ฉันไมไดยินเลย อยามาทําอยามาทําหนาเฉย รักไมเคยจะหนางอ
เลิกรักเลิกใครกันเสียหนอ ผูชายหนางอฉันยังไมตองการ (ใชมือผลักผูชายใหออกไป)
3) เพลง อกเอยไมเคยโศกเศรา
อกเอยไมเคยโศกเศรา ตัวเรามาหลงรักผูกอง เดี๋ยวนี้เธอก็มีรักใหม เดี๋ยวนี้เธอก็มีรักใหม
ฉันรูเต็มใจรักใหมเธอมี หนอย หนอย นอย หนอย หนอย นอย นอย หนอย นอย หนอย หนอย
หนอย หนอย นอย ฉันรูเต็มใจรักใหมเธอมี
1.3 เนื้อหาที่แสดงความงดงามของธรรมชาติ
เพลงรําวงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความงามของธรรมชาติ ประกอบดวยการชื่นชมถึงสิ่งที่อยูแวดลอม
แลวนํามาเปรียบเทียบถึงความรัก สําหรับเพลงรําวงในลักษณะนี้มีทั้งสิ้น 6 เพลง ตัวอยางเชน
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1) เพลง ยามเย็นเดินเลนชายหาด
ยามเย็นเดินเลนชายหาด หาดทรายชายน้ํามีปลา โนนแหละปลา ปลาตะเพียนทอง โนน
แหละปลา ปลาตะเพียนทอง ลอยขึ้น ลอยลองอยูในทองธารา โนนละปลา ปลายังมีคู โนนละปลา
ปลายังมีคู สงสารแมหนูไมมีคูเหมือนปลา
2) เพลง นกยูงรําแพน
นกยูงรําแพน อกแอนชูหงอนงามกระไร ขนหางเจาเปนประกาย สลับลวดลายเยื้องกราย
นาดู ยูงทองรองหา มาบินเที่ยวหาคอนอยู โผผินบินตามหาคู ฟงดูเสียงดังกองไพร โกงๆ กะโตงโฮง
1.4 เนื้อหาที่นํามาจากเรื่องราวในวรรณคดี
เพลงรําวงที่มีเนื้อหามาจากเรื่องราวในวรรณคดี จะมีทาทางประกอบเพื่อเราการแสดงรําวงให
เสมือนหนึ่งการเลนละคร จึง ทํา ใหก ารเลน รํา วงนา สนใจมากยิ่ง ขึ้น สํา หรับ เพลงรํา วงในกลุม นี้มีทั้ง สิ้น 4 เพลง
ตัวอยางเชน
1) เพลง โมรานารี
โมรา นารี แตกอนรักพี่ เดี๋ยวนี้รักใคร สงพระขรรคไปใหคนปา สงพระขรรคไปใหคนปา
ขอเชิญโมราฆาพี่เสียใหตาย พี่จาโมราผิดไป พี่จาโมราผิดไป จะขออภัยใหแกโมรา
2) เพลง ตุจก (ชูชก)
รําแบบสองกุมาร ชูชกขอทาน สองกุมารรองไห ชูชกเขาตีดวยหวาย ชูชกเขาก็ตีดวยหวาย
สองกุมารรองไหควาไมไลตี แมจาชวยลูกดวย แมจาชวยลูกดวย ถาแมไมชวยลูกคงมวยชีวี ตาจาอยา
ตีหนูเลย หนูไมเคยจะเดินทางไกล
(ช) ชิชะ เจาเด็กนอยมาทําสําออย เดี๋ยวก็โดนรอยหวาย
(ญ) โอย โอย โอย โอย เจ็บซะจนเต็มที ตาตีซะจนหลังลาย
ชูชกขอทาน สองกุมารรองไห ชูชกเขาก็ตีดวยหวาย ชูชกเขาก็ตีดวยหวาย สองกุมารรองไห
ควาไมไลตี แมจาชวยลูกดวย แมจาชวยลูกดวย ถาแมไมชวยลูกคงมวยชีวี ตาจาอยาตีหนูเลย หนูไม
เคยจะเดินทางไกล
(ช) ชิชะ เจาเด็กนอยมาทําสําออย เดี๋ยวก็โดนรอยหวาย
(ญ) โอย โอย โอย โอย เจ็บซะจนเต็มที ตาตีซะจนหลังลาย
2. บทบาทในการใหความรู
จากการวิเคราะหบทบาทในการใหการศึกษาของเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง พบวาความรูที่ไดสงผานเพลงรําวงจะเกี่ยวของกับคานิยม และการปฏิบัติตนใหถูกตอง เมื่อตองมารําวงหรือการใช
ชีวิตโดยทั่วไป สําหรับเพลงรําวงในกลุมนี้มีทั้งสิ้น 3 เพลง โดยมีลักษณะดังนี้
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2.1 การใหเกียรติแกสตรี เชน เมื่อตองการรําดวยผูชายจะตองเขาไปโคงกอน ดังเพลงที่วา
เพลง เชิญรําซิ (เพลงแรก)
เชิญรําซิ คนไหนรําดีเชิญมารํา แขนออน แขนออน ฟอนรํา ขอเชิญมารวมรําวง เธอยิ้ม
ยวนใจ ชวนใหชายมาโคง การเลนรําวงตองโคงใหแกสตรี ตองโคงใหแกสตรี
2.2 การเลือกคู ตองคิดตรึกตรองใหดี อยาผลีผลามตัดสินใจโดยไมปรึกษาใคร ตัวอยางเชน
เพลง นกเขาคูกัน
นกเขามาบินกันขัน ไมใชคูเรา อยาเศราหมอง คูนี้เหมาะสมกันไหม พี่นองชาวไทยชวยกัน
ตรึกตรอง นกเขามาบินกันขัน ไมใชคูเรา เพียงแตแลมอง หากไดนกเขามาเปนคู จะเก็บทั้งคูฝงไวใน
ดิน นกเขามาบินกันขัน ไมใชคูเรา เพียงแตแลมอง หากไดนกเขามาเปนคู จะเก็บทั้งคูฝงไวในดิน
นกเขามาบินกันขัน ไมใชคูเรา อยาเศราหมอง คูนี้เหมาะสมกันไหม คูนี้เหมาะสมกันไหม พี่นองชาว
ไทยชวยกันแลมอง
2.3 การไมหลงทะนงตัว ตัวอยางเชน
เพลง หงสอยาทะนงตัว
หงส หงส หงส อยาทะนงตัวนัก ปกของเจาจะหัก หักลงกับความหลอกลวง อยาทะนง ถือ
ตัววาเปนหงสทอง ยามเมื่อฉันแลมอง หงสทองขยับปกบิน หงสทองขยับปกบิน
3. บทบาทในการควบคุมสังคม
สําหรับบทบาทของเพลงรําวงในดานการควบคุมสังคมนั้น จะไมกลาวถึงโดยตรง แตจะเปนการใช
เนื้อความที่แสดงถึงสิ่งที่ไมควรทํา หรือเตือนใหรูวาเปนการกระทําที่นาอาย จากการวิเคราะหพบวามีเพลงรําวงในบทบาท
ดังกลาว 6 เพลง ตัวอยางเชน
3.1 การเตือนผูสูงวัยไมใหหลงกับการรําวง ไดแก
เพลง คนแกอยากไดเมียสาว (เอาไวลอคนแกที่มารําดวย)
คนแกอยากไดเมียสาวถือไมเทายักยี่ยักยัน ที่นี่เขามีอะไรกัน ที่นี่เขามีอะไรกัน บอกแม
สุวรรณเคามีรําวง ไมรักฉันก็ไมวาจะขอแหวนตาของฉันกลับคืน เอาแหวนที่ไหนไมรูไมชี้ เอาแหวนที่
ไหน ไมรู ไมชี้ เปนไรเปนกันจะตบแมสุวรรณเอาซะในวันนี้ จะตบตรงไหนขอใหเลือกตบเอา ตบสิ
ตบสิ มือก็ฟาด ปากก็รอง กลัวแลว กลัวแลวนะแมแกวสายใจ
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3.2 การเตือนผูหญิงไมใหหลงกับทรัพยสิน ความงาม และผูชายรูปหลอ ตัวอยางเชน
เพลง สาวสมัยใหม (คณะของคุณยายตาใชเพลงนี้ประกวดแขงขันไดที่หนึ่ง)
สาวสมัยใหม ไวไฟใจงายเหลือเกิน บูชาแตเงินเปนพระเจา คิดแลวเศราใจ หญิงเชนนี้มิควร
เกิดมาทําไม มาหลอกใหชายหลงรูปงาม โอนวลนารี ฉันเปรียบสตรี นั้นก็มีแตอยาก สวยงามแตราง
ดวงใจสายตาจริงหนอ ตัวฉันจะวา จงฟงเถิดนะผูชาย คิดแลวจําไวอยาไดหลง เจ็บแลวจําไวได อยา
หลงรูปนางเอย
3.3 การเตือนผูชายไมใหทําผิดศีลธรรมและระวังผูหญิงจะเผยความลับ ตัวอยางเชน
เพลง รักเขายังไมทันจะรูตัว
รักเขายังไมทันจะรูตัว เขาลือกันทั่ว วาเธอนี่รักฉุด หากไมรักเขาคงไมพูด เธอรักฉุดชางนา
ไมอาย กุย กุย กุย คนหนาเกอ กุย กุย กุย คนหนาเกอ คูรักเธอใชเสียเมื่อไหร คูรักเธอทําไมไมจดจําไว
เธอทําไมมาเอาปายแขวนคอ
4. บทบาทในการเปนทางระบายความคับของใจ
ในการวิเคราะหเพลงรําวง จํานวน 117 เพลงพบวา บทบาทในการเปนทางระบายความคับของใจ
จะปรากฏออกมาในรูปแบบของการแทนตัวเองวาต่ําศักดิ์กวาอีกฝาย โดยเฉพาะการเปนคนจน หรือคนบานนอกที่ทําไร
ไถนา นอกจากนี้ยังปรากฏในลักษณะการฝนเอามาเปนเจาของโดยใชกําลัง สําหรับเพลงรําวงในกลุมนี้ ตัวอยางเชน
1) เพลง เชื้อเชิญฉันก็ไมวา
เชื้อเชิญฉันก็ไมวา ฉันตองมาสมานไมตรี แตตัวฉันนี้เปนรําวงชาวไร รองรําไดไมคอยจะดี
กิริยาหรือตองวางทาที ฉันรําไมดฉี ันตองขออภัย
2) เพลง จะจากโฉมตรู
จะจากโฉมตรู ดู ดู ดู ดูแลวนาชม เลื่อนลอยตามลม ฉันนั่งชมแลวเศราใจ โอแมยอดชีวัน
เรามารักกันเสียใหม เรามารักกันไว ชื่นใจของลูกคนจน ชื่นใจของลูกคนจน

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยเพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ในครั้งนี้ สามารถรวบรวมเพลงรําวงได
จํานวนทั้งสิ้น 117 เพลง ในดานการศึกษาบทบาทของเพลงพื้นบานที่ปรากฏในเนื้อหาจากเพลงรําวง พบวามีบทบาท
ดังนี้
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1. บทบาทในการใหความบันเทิง มีจํานวนทั้งสิ้น 105 เพลง แบงเปนเนื้อหาที่แสดงถึงการเกี้ยวพาราสี การ
ชื่นชมคูรํา และการเชื้อเชิญ จํานวน 62 เพลง เนื้อหาที่แสดงถึงความนอยใจ ตัดพอตอวา จํานวน 33 เพลง เนื้อหาที่
แสดงความงดงามของธรรมชาติ จํานวน 6 เพลง เนื้อหาที่นํามาจากเรื่องราวในวรรณคดี จํานวน 4 เพลง
2. บทบาทในการใหความรู มีจํานวน 3 เพลง
3. บทบาทในการควบคุมสังคม มีจํานวน 6 เพลง
4. บทบาทในการเปนทางระบายความคับของใจจํานวน 3 เพลง

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้พบวา เพลงรําวงจากตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวนทั้งสิ้น 117 เพลง
มีบทบาทหนาที่ทั้งสิ้น 4 ดาน คือ บทบาทในการใหความบันเทิง บทบาทในการใหความรู บทบาทในการควบคุมสังคม
และบทบาทในการเปนทางระบายความคับของใจ สอดคลองกับการศึกษา“จอยจากอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร”ของ
กนิษฐฎา ฐานะวุฒิกุล (2541 : 9192) ใน 3 บทบาท คือ บทบาทในการสรางความบันเทิงใจ เปนเครื่องระบายอารมณ
ความรูสึก และใหความรูแกคนในสังคม ในขณะที่มีขอแตกตางกันคือ บทบาทการถายทอดเรื่องราวในสังคม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความแตกตางกันในการแสดง กลาวคือ แมจะเปนศิลปะการแสดงพื้นบานที่ตองใชการรองรําเชนเดียวกัน แต
การเลนรําวงจะใชผูรองทั้งที่เปนกองเชียร ผูรํา และผูที่เขามาโคงขอรําดวย การตองจดจําเนื้อหาของเพลงขนาดยาวจึงไม
เหมาะกับการเลนรําวงในแตละครัง้ เพราะไมสามารถคาดเดาไดเลยวาผูที่มารําวงนั้นจะจดจําเนื้อเพลงไดมากนอยเพียงใด
ในขณะที่การแสดงจอย ที่ตองจดจําเนื้อหาเปนจํานวนมากแลว ยังตองใชปฏิภาณไหวพริบในการรองดวย อยางไรก็ดีการ
แสดงทั้งสองประเภทก็แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเพลงพื้นบาน ที่ครั้งหนึ่งเคยมีบทบาทสําคัญในการใหความบันเทิง
แกผูคน ในสังคม ไดผอนคลายและหยุดพักเพื่อหาความสุขใจ หลังจากทํางานหนักมาอยางยาวนาน
อยางไรก็ดี การสรางคณะรําวงในทองถิ่นก็ไมอาจสําเร็จได หากไมไ ดรับการสนับสนุนของคนในพื้นที่ ทั้งนี้
เพราะเมื่อ 60 ปกอน การเรียนรําวงจะตองใชการจดจํา และความยินยอมจากผูใหญและญาติๆ โดยผูเรียนจะตองมาฝก
ทารําในชวงเย็นของแตละวัน อีกทั้งยังจะตองจดจําเนื้อเพลงที่มีอยูมากมายใหไดหมด ยิ่งไปกวานั้นคือ การดูแลของ
ผูใหญบาน (แกบาน) ที่จะเปนผูรับประกันความปลอดภัยของผูที่มาฝกหัดรําวง วาจะไมไดรับอันตรายระหวางการเดินทาง
มาฝกหรือออกไปแสดง ไมรวมถึงนักดนตรีและกองเชียรรําวงอีกจํานวนไมนอยกวา 10 คน ที่ตองสละเวลามารวมบรรเลง
ดนตรี และรองเพลงใหกับคณะรําวง จึงอาจกลาวสรุปไดวา คณะรําวงเปรียบเสมือนเครื่องแสดงความสามัคคีของคนใน
ชุมชน ดังที่อมรรัตน ชัยรัตน (2531 : 150151) ไดศึกษา “วรรณกรรมประกอบประเพณีลุยไฟของชาวจีนไหหลําใน
พิษณุโลก : การวิเคราะหในแนวหนาที่นิยม” ผลการศึกษาพบวา มีบทบาททางออมคือ เปนการเสริมสรางความสามัคคี
และการพบปะสังสรรคของชาวไหหลําในจังหวัดพิษณุโลกนั่นเอง

ขอเสนอแนะ
สถานศึกษาในพื้นที่อําเภอเถิน ควรนําขอมูลความรูจากการวิจัยนี้ไปใชในการพัฒนาเปนหลักสูตรทองถิ่นประจํา
สถานศึกษาตอไป
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้สําเร็จไดดวยดีจากความกรุณาจากวิทยากร 5 ทาน ที่ไดเสียสละเวลาใหผูวิจัยไดสอบถาม
ขอมูลความรูตางๆ อยางละเอียด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง และขอชื่นชมในจิตวิญญาณของการเปนผูใหของวิทยากรทั้ง 5 ทาน
ดังจะขอกลาวถึง ดังนี้
คุณยายตา ตะวัน วิทยากรหลักผูเปนหัวหนาคณะรําวงเหลาชัยนารี ซึ่งเปนคณะรําวงที่ประสบความสําเร็จมาก
ที่สุดคณะหนึ่งในอําเภอเถิน ทั้งนี้เพราะมีเพลงที่แตงขึ้นเองหลายเพลง ประกอบกับการมีทารําที่สวยงามไมเหมือนกับ
คณะอื่น เมื่อขึ้นแสดงหรือไปประกวดแขงขันที่ใด ก็มักจะไดรับรางวัลที่หนึ่งอยูเสมอ และที่สําคัญที่สุดคือ คุณยายตาเปน
แมเพลงเพียงคนเดียวในตําบลลอมแรดในขณะนี้ ที่สามารถจดจําเพลงรําวงไดมากกวารอยเพลง
คุณตาอิ่นแกว สิงคา ในอดีตเปนคนเชียรรําวง และนักดนตรีของคณะรําวงลอมแรดมากอน ในวันที่ผูวิจัยได
ลงพื้นที่เก็บขอมูล คุณตาใหความกรุณามาตีกลองพรอมทั้งชวยรองเพลงรําวงใหดวย
คุณยายบุญศรี ปนเชื้อ เคยเปนสาวรําวงคณะเดียวกับคุณยายตา ตะวัน โดยคุณยายศรีจะติดหมายเลขที่ 4
ในวันที่เก็บขอมูลแมคุณยายศรีจะจดจําเพลงรําวงไมได แตเมื่อคุณยายตาขึ้นตนเพลงไปสักพัก คุณยายศรีก็จะจดจําได
และชวยรองและรํารวมกับคุณยายตา
คุณยายคําผอง อินวาน เคยเปนสาวรําวงมากอน แตเปนรุนตอมาที่คุณยายตาเปนผูฝกหัดให โดยคุณยายคําผอง
จะเปนตัวสํารองใหกับคณะของคุณยายตา หากวันไหนที่คนนอยหรือไปแสดงรําวงที่อื่น คุณ ยายตาก็จะชวนคุณ ยาย
คําผองไปดวย ในวันที่เก็บขอมูลคุณยายไดลืมเพลงรําวงไปหมดแลว อยางไรก็ดีเมื่อคุณยายตาไดขึ้นตนเพลงไปสักพักก็จะ
จําได และชวยใหขอมูลบรรยากาศในการแสดงรําวงเมื่อ 60 ปกอนใหกับงานวิจัยนี้เปนอยางมาก
คุณยายเรือนทอง วงศทิพย แมไมใชสาวรําวงแตทานเปนผูที่ชื่นชอบการดูรําวงเปนอยางมาก ในตอนที่เปนเด็ก
คุณยายเรือนทองจะเดินไปดูรําวงตามงานตางๆ โดยไปกับพอแมหรือญาติๆ ทําใหคุณยายเรือนทองสามารถรองและฟอน
เพลงรําวงเปน
คุณประโยชนใดๆ ที่เกิดจากงานวิจัยเรื่องนี้ ผูวิจัยขออุทิศใหกับดวงวิญญาณของคุณตาอิ่นแกว สิงคา ผูใหความ
กรุณามาตีกลองประกอบการรองเพลงรําวงตลอดระยะเวลากวา 2 สัปดาห
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เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง : นวนิยายวาดวยการสงเสริม
อุดมการณทุนนิยมเสรี
DEK CHAY MALIWAN LODLAIMONGGON AND SUMPHAOTHONG :
THE SUPPORTING OF CAPITALISM IDEOLOGY IN NOVEL

สุพรรษา ภักตรนิกร1
Supansa Phaktalanikorn

บทคัดยอ
บทความนี้มุงศึกษานวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล
โดยใชแนวคิดอุดมการณของหลุยส อัลธูแซร และแนวคิดศาสตรแหงเรื่องเลา ผลการศึกษาพบวา นวนิยายเรื่อง เด็กชาย
มะลิวัลย ไดสงเสริมระบบทุนนิยมเสรีดวยการลดทอนความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม ซึ่งเปนปญหา
สําคัญในระบบทุนนิยมเสรี นวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ไดสงเสริมอุดมการณทุนนิยมเสรี ดวยการยกยองชาวจีน
ในประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจการคาในระบบทุนนิยมเสรีจนประสบความสําเร็จ นอกจากนี้นวนิยายเรื่อง สําเภาทอง
ไดสงเสริมอุดมการณทุนนิยมเสรี ดวยการลดทอนความรุนแรงของปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 อุดมการณ
ทุนนิยมเสรีในนวนิยาย ยังทําหนาที่รวมกับปฏิบัติการประเภทอื่นในสังคมไทย อีกทั้งหนวยงานดานวรรณกรรมยังยกยอง
ใหนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง เปนหนังสือดีเดน เพื่อเปนการสงเสริมใหอุดมการณ
ทุนนิยมเสรีเปนอุดมการณกระแสหลัก ทําใหรัฐสามารถธํารงรักษาอํานาจและความมั่นคงไวได
คําสําคัญ : เด็กชายมะลิวัลย; ลอดลายมังกร; สําเภาทอง; การสงเสริมอุดมการณทุนนิยมเสรี

Abstract
This article aims at studyin Dek Chay Maliwan LodLaiMonggon and Sumphaothong , the
novel by Prabhassorn Sevikul, through Louis Althusser ’s conception of Ideology and conception of
narratology. The results revealed that Dek Chay Maliwan support capitalism Ideology by decreasing
the violence of Economic disparity problem in Capitalism. LodLaiMonggon support capitalism
Ideology by praising Chinese in Thailand who make a success of business in capitalism. In addition
Sumphaothong support capitalism Ideology by decreasing the violence of economic crisis In 1997.
Capitalism Ideology in novels harmonize with other discursive practices in Thai social. Moreover
1

อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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Literature Assosiations promote Dek Chay Maliwan LodLaiMonggon and Sumphaothong to
outstanding novels, in order to support capitalism Ideology to be principle ideology, resulting in, the
state to maintain political power.
Keyword : Dek Chay Maliwan, LodLaiMonggon, Sumphaothong, Supporting Capitalism Ideology

บทนํา
อุดมการณกระแสหลักของรัฐไทยอุดมการณหนึ่งคือ อุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี โดยมีปฏิบัติการ
ทางวาทกรรมคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2506 – 2509) เพื่อสงเสริมการลงทุนของตางชาติ
และนํารายไดจากภาคเกษตรกรรมมาใชในภาคอุตสาหกรรม และแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับตอมาจนถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ที่รัฐยังคงมุงเนนการสงเสริมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวการคา
เสรีอ ย างต อเนื่อ ง โดยมุ งเน นให ประชาชนเห็น วา การเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิจ แบบทุน นิ ยมเสรี เป น สิ่ง ที่วั ด ความ
เจริญกาวหนาของประเทศตามแนวคิดแบบ “โลกาภิวัตน” โดยเฉพาะในสมัยของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ซึ่งดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2531 2534 รัฐไดทําใหเห็นวายุคนี้เปน “ยุคทองทางเศรษฐกิจของไทย” เนื่องจากมี
นโยบายสงเสริมการลงทุน จนทําใหที่ดินและอสังหาริมทรัพยตางๆ มีราคาสูง และยังมีลักษณะเศรษฐกิจนําหนาการเมือง
คือ นักธุรกิจดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อผลประโยชนในดานธุรกิจ (ลิขิต ธีรเวคิน. 2535 : 218219)
นอกจากปฏิบัติการทางวาทกรรมทั้งหลายเหลานี้ นวนิยายยังเปนปฏิบัติการทางวาทกรรมหรือเปนเครื่องมือ
ตอกย้ําอุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่มีประสิทธิภาพอีกรูปแบบหนึ่งของรัฐ เนื่องจากนวนิยายสามารถ
นําเสนออุดมการณหรือความรูใหแกสังคมดังที่ นฤมล ทับจุมพล (2531 : 22) กลาววา นวนิยายนําเสนอในรูปแบบของ
ความบันเทิงที่ใหอารมณความรูสึกที่ไมเปนทางการ ยอมไดรับความสนใจจากผูคน และหากมีการอางอิงวามีสวนจริงหรือ
เปนเรื่องที่เหมาะสมในทัศนะของคนในสังคม จะมีแนวโนมไดรับการยอมรับจากประชาชนในสังคมและอาจกลายเปน
ความจริงของทัศนะของคนในสังคมไปในที่สุด ทําใหผูอานไมเห็นชุดอุดมการณที่แฝงเรนในตัวบทนวนิยาย นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาตามแนวโครงสรางนิยมนําไปสูการมองนวนิยาย วาเปนพื้นที่พิเศษที่ไมไดเกี่ยวของกับประวัติหรือเจตนาของ
ผูเขียน แตเปนระบบการสื่อความหมายที่เกิดจากความสัมพันธกันเองในตัวบท เพื่อผลิตสรางอุดมการณชุดหนึ่งออกมาสู
ผูอาน นวนิยายจึงเปนปฏิบัติการทางอุดมการณที่มีประสิทธิภาพอยางยิ่ง
สําหรับนวนิยายที่ใชในการวิเคราะห คือ นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2530 นิยายเรื่องนี้
ไดรับรางวัลดีเดนประเภทบันเทิงคดีสาํ หรับเด็กและเยาวชน จากงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ พ.ศ. 2530 และไดรับรางวัล
หนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชน จากสมาพันธเพื่อพัฒนาหนังสือและการอาน พ.ศ. 2541  2542 นวนิย ายเรื่อ ง
ลอดลายมังกร พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2533 ไดรับรางวัลชมเชยจากงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ พ.ศ. 2533 และไดรับรางวัล
หนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชน จากสมาพันธเพื่อพัฒนาหนังสือและการอาน พ.ศ. 2541  2542 สําหรับนวนิยายเรื่อง
สําเภาทอง พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2541 ไดรับรางวัลชมเชยจากงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ พ.ศ. 2541 และไดรับรางวัล
หนังสือดีสําหรับเด็กและเยาวชน จากสมาพันธเพื่อพัฒนาหนังสือและการอาน พ.ศ. 2541  2542
นวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้มีลักษณะเดนคือ มีแนวเรื่องที่เกี่ยวของกับประเด็นหรือเหตุการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
จริงในสังคมไทย กลาวคือ นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ไดกลาวถึงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่

74

74

สอง ที่สงผลใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางชนชั้นของคนในชุมชนเดียวกัน นวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ไดกลาวถึงนักธุรกิจ
เชื้อสายจีนที่อพยพเขามาอาศัยอยูในเมืองไทย โดยกลาวถึงในฐานะกลุมคนสําคัญที่ทําใหเกิดธุรกิจหลากหลายประเภท
ในเมืองไทย มีการดําเนินธุรกิจอยางเปนระบบ โดยเริ่มจากกลุมเครือญาติหรือครอบครัว แลวขยายกิจการจนเปนบริษัท
หรือระบบธุรกิจขนาดใหญมีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจในระดับประเทศ กลาวไดวา กลุมพอคาชาวจีนมีบทบาทสําคัญ
ในการขับเคลื่อ นเศรษฐกิจ ของประเทศไทยใหเจริญกาวหนา และนวนิยายเรื่อง สํา เภาทอง ไดกลาวถึงเหตุก ารณ
วิกฤตเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมหรือที่เรียกกันวา “เศรษฐกิจยุคฟองสบูแตก” ใน พ.ศ. 2540 ที่สงผลใหคนงานและ
พนักงานในบริษัทตางๆ ถูกปลดออกเปนจํานวนมาก เกิดปญหาการวางงาน และคุณภาพชีวิตตกต่ํา รวมถึงผูประกอบการ
ในธุรกิจหลายประเภทประสบปญหาลมละลาย ประเทศไทยตองเปนหนี้ตางชาติ และอยูภายใตการควบคุมของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF) นับเปนเหตุการณที่สงผลกระทบตอสังคมไทยเปนอยางมาก
จากที่กลาวมาจะเห็นวานวนิยายทั้ง 3 เรื่อง ลวนเกี่ยวของกับประเด็นทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ผูวิจัยจึงได
ใชศาสตรแหงเรื่องเลา เพื่อคนหากระบวนการสรางอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ที่แฝงเรนอยูภายใตองคประกอบ
ของเรื่องเลา และใชแนวคิดอุดมการณเพื่อทําใหผูอานเห็นวานวนิยายทั้ง 3 เรื่องนี้ เปนปฏิบัติการทางวาทกรรมภายใต
อุดมการณทุนนิยมเสรี ซึ่งเปนอุดมการณกระแสหลักของรัฐไทย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการสรางอุดมการณทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวลั ย ลอดลายมังกร และ
สําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล
2. เพื่อศึกษาอุดมการณทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง ของ
ประภัสสร เสวิกลุ ในฐานะปฏิบัตกิ ารทางวาทกรรม

นิยามศัพทเฉพาะ
อุดมการณทุนนิยมเสรี (Capitalism Ideology) หมายถึง ระบบความคิดและภาพแทน ที่ทําใหคนในสังคมเชื่อ
วา ระบบทุนเสรีหรือการเปดคาเสรี เปนแนวทางจัดการทรัพยากรในประเทศที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือเชื่อวาเปนระบบ
ที่ทําใหผูคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี จนสามารถพัฒนาไปสูประเทศที่เจริญแลว

การทบทวนวรรณกรรม
รายงานการวิจัยที่มุงวิเคราะหอุดมการณในวรรณกรรมประเภทตาง ๆ โดยมองวาวรรณกรรมมีฐานะเปน
ปฏิบัติการทางวาทกรรมประเภทหนึ่ง ที่ใชในการเผยแพร ตอกย้ํา หรือหลอหลอมอุดมการณรัฐใหเปนที่ยอมรับของสังคม
ในชวงเวลานั้น ไดแก
นัทธนัย ประสานนาม (2550) ไดเสนอรายงานการวิจัยเรื่อง อยูกับกง ของ หยก บูรพา : การถายทอดอุดมการณ
การผนวกรวมในบริบทสังคมไทย โดยใชแนวคิดอุดมการณของหลุยส อัลธูแซร และแนวคิดการครอบงําทางวัฒนธรรม
ของ อันโตนีโอ กรัมชี ทําใหพบวา นวนิยายเรื่องอยูกับกง เปนวรรณกรรมจีนพลัดถิ่นที่เสนออัตลักษณโดยรวมของชาวจีน
ที่สอดคลองกับวาทกรรม “พึ่งพระบรมโพธิสมภาร” ที่รัฐสรางขึ้น เพื่อผนวกรวมคนจีนใหเปลี่ยนแปลงเปนคนไทย และ
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พบวานวนิยายเรื่องนี้ ไมสะทอนความขัดแยงของคนจีนพลัดถิ่นระหวางรุนวัย รวมทั้งไมใหคุณคาแกความทรงจําที่ติดตัว
มาจากแผนดินจีน นอกจากนี้รัฐยังกําหนดให อยูกับกง เปนหนังสืออานนอกเวลาภาษาไทย ทั้งยังถูกสรางใหมในสื่อ
ประชานิยมเพื่อตอกย้ําความเปน “ชนกลุมนอยตัวอยาง” ที่รัฐใชเพื่อถายทอดอุดมการณการผนวกรวมชาติพันธุอื่นๆ
ใหสํานึกในความเปนไทย
นุ จ รี ใจเก ง (2551) ได เ สนอบทความเรื่ อ ง ระลึ ก ชาติ ใ นแบบเรี ย นภาษาไทย ที่ วิ เ คราะห อุ ด มการณ รั ฐ
ในวรรณกรรม โดยใชหนังสือเรียนภาษาไทยเปนตัวบทในการวิเคราะห ทําใหเห็นวาหนังสือแบบเรียนภาษาไทยที่มีการ
แตงเรื่องคลายนิทาน มีตัวละครเปนสัตวหรือเด็กๆ เพื่อสรางความประทับใจใหแกผูอานนั้น แทจริงเปนวาทกรรมประเภท
หนึ่ง เนื่องจากเปนพื้นที่สําคัญในการเผยแพร ตอกย้ํา หรือหลอหลอมอุดมการณรัฐในแตละยุคสมัยใหแกสมาชิกในสังคม
เพื่อธํารงรักษาอํานาจรัฐที่ดํารงอยูในชวงเวลานั้น
วิสันต สุขวิสิทธิ์ (2554) ไดเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุดมการณรัฐคือ เรื่อง ความสัมพันธระหวางภาษากับ
อุดมการณ ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 – 2544 : การศึกษาตามแนววาท
กรรมวิเคราะหเชิงวิพากษ ผลการวิจัยพบวา กลวิธีที่ใชเปนหลักเพื่อสื่ออุดมการณ ไดแก การเลือกใชคําศัพท การแสดง
เหตุผล การแสดงความสัมพันธระหวางบุคคล ดวยโครงสรางประโยค การใชความเชื่อที่มีอยูกอน และการใชน้ําเสียงที่
หลากหลาย กลวิธีทางภาษาเหลานี้สื่ออุดมการณตางๆ ไปสูผูอานทั้งสิ้น 10 ชุดความคิด อุดมการณเดนที่พบในหนังสือ
เรียนทุกเลมคือ อุดมการณเด็ก อุดมการณความเปนหญิงและความเปนชาย ผลการศึกษาเปรียบเทียบในแตละหลักสูตร
พบแนวคิดที่สื่อวา เด็กดี คือ สมาชิกที่ดีของสังคมและเปนพลเมืองดีของชาติ และประเทศไทย คือ ประเทศที่มีความ
อุดมสมบูรณ เจริญรุงเรือง สงบรมเย็น นอกจากนี้ยังพบแนวคิดวา เด็กดีเปนผูใชชีวิตอยางพอเพียง ซึ่งปรากฏในหนังสือ
เรียนหลักสูตร พ.ศ. 2544 และเจาหนาที่ของรัฐเปนมิตรกับประชาชน ซึ่งปรากฏในหนังสือเรียนหลักสูตร พ.ศ. 2521
และ พ.ศ. 2544 ผลการศึกษาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมพบวา หนังสือเรียนนั้นเปนวาทกรรมที่ผลิตซ้ําอุดมการณ ของรัฐ
และผูมีอํานาจในสังคม เพื่อเตรียมเด็กใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ตามที่รัฐและผูมีอํานาจในสังคมเห็นวาเหมาะสม แต
บางครั้งอุดมการณเหลานั้นอาจสื่อภาพที่ไมเปนกลางของบุคคล และสิ่งตางๆ ในสังคมไปสูผูอาน จนอาจสรางความไม
เทาเทียมกันระหวางบุคคลในสังคมไดในที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมจะเห็นวา มีการศึกษาอุดมการณชุดตางๆ ในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม หรือใน
ฐานะกลไกของรัฐเปนจํานวนมาก แตยังไมมีการศึกษาอุดมการณทนุ นิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวลั ย ลอดลาย
มังกร และ สําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกลุ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เขาใจกระบวนการสรางอุดมการณสังคมในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง
ของประภัสสร เสวิกุล
2. เขาใจอุดมการณทุนนิยมเสรีใ นนวนิย ายเรื่อ ง เด็ก ชายมะลิวัล ย ลอดลายมัง กร และ สํา เภาทอง ของ
ประภัสสร เสวิกุล ในฐานะปฏิบัติการทางวาทกรรม
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วิธีการศึกษาวิจัย
1. ศึกษานวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกลุ
2. ศึกษาเอกสารเกีย่ วกับแนวคิดอุดมการณ (Idology) และศาสตรแหงเรื่องเลา (Narratology)
3. วิเคราะหอุดมการณทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง ของ
ประภัสสร เสวิกุล
4. สรุปผลการศึกษาและเขียนบทความวิจัย

แนวคิดอุดมการณและศาสตรแหงเรื่องเลา : กรอบคิดของการวิจัย
แนวคิดอุดมการณที่ผูวิจัยนํามาใชวิเคราะหคือ แนวคิดอุดมการณของหลุยส อัลธูแซร (Louis Althusser)
หลุยส อัลธูแซร ไดเสนอความคิดวา สังคมประกอบดวยปฏิบัติการ 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ การเมือง และ
อุดมการณ โดยรัฐใชปฏิบัติการทางอุดมการณเพื่อค้ําจุนการดํารงอยูของรัฐและสถาบันหลักของรัฐ กลไกทางอุดมการณ
ของรัฐจะทําหนาที่สรางทัศนคติทางการเมืองใหแกประชาชน เพื่อนําไปสูการยอมรับการดํารงอยูของรัฐ และสถานภาพ
ทางสังคมในขณะนั้น ควยการสรางความเชื่อ ความเคยชิน และความรักตอสถาบันหรือสัญลักษณของอุดมการณ และ
พรอมที่จะปกปองคุมครองสถาบันหรือสถานะทางสังคมที่เปนอยู หากมีใครละเมิดหรือสั่นคลอนสภาพดังกลาว (อัลธูแซร.
2529 : 28)
อัลธูแซร (2529 : 4555) ไดแสดงใหเห็นวา อํานาจรัฐเปนพื้นที่ที่ชนชั้นตางๆ เขาไปชวงชิงเพื่อใชอํานาจ จึงมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามการเมืองในแตละชวงเวลา แตกลไกรัฐเปนสิ่งที่ดํารงอยูอยางคงที่ กลไกรัฐที่มีความหลากหลายคือ
กลไกเชิงอุดมการณ เนื่องจากมีการดําเนินการผานสถาบันตางๆ ทั้งสถาบันศาสนา โรงเรียน การสื่อสาร รวมถึงสถาบัน
ทางวัฒนธรรม เชน วรรณกรรม ศิลปะ เปนตน
สาเหตุที่อุดมการณรัฐสามารถครอบงําผูคนในสังคมได เนื่องจากผูคนในสังคมสรางภาพตัวแทนของความเปน
จริง ใหอยูในรูปแบบจินตนาการที่สัมพันธกับเงื่อนไขดานความสัมพันธทางการผลิต และความสัมพันธทางชนชั้นในสังคม
ที่บุคคลนั้นอาศัยอยู อุดมการณจึงดํารงอยูภายใตกลไกแบบหนึ่ง และมีภาคปฏิบัติการอันหลากหลาย เพื่อทําใหบุคคล
ในสังคมประพฤติตนอยางมีแบบแผน และเขารวมในปฏิบัติการนั้นอยางสม่ําเสมอ เรียกไดวาเปนปฏิบัติการของกลไกทาง
อุดมการณ หรือกลาวไดวาถาบุคคลนั้นมีความเชื่อถือใน “ภารกิจหนาที่” เขาก็จะสรางสรรคพฤติกรรมและทัศนคติ
ใหสอดคลองกับความเชื่อนั้น อุดมการณทางสังคมนี้แทรกซึมเขาไปในชีวิตประจําวันอยางไมรูตัว เปนกลไกของรัฐที่มี
ประสิทธิภาพในการชี้นําความคิด หรือเปนการสรางความคิดขึ้นมาใหม โดยเสนอในลักษณะที่ทําใหเห็นวาเปนสิ่งปกติ
ธรรมดา (อัลธูแซร. 2529 : 6875)
นอกจากนี้ผูวิจัยยังใชแนวคิดศาสตรแหงเรื่องเลา (Narratology) ที่ใหความหมายของนวนิยายวา เปนระบบ
การสื่อความหมายที่อิงอยูกับความสัมพันธกันเองระหวางองคประกอบตางๆ ในตัวบท ทั้งโครงสรางการเลาเรื่อง วิธีการ
เลา เรื่ อง การสร างตัว ละคร รวมถึง การกํ าหนดผูเ ลา เรื่ อง โดยเฉพาะการใชภ าษาที่ ผูก ติด กับ ความหมายเชิ งสั งคม
วัฒนธรรม องคประกอบตางๆ เหลานี้ ลวนมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบ (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. 2545 : 397399)
มีความลื่นไหล สอดคลองกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวกัน จนทําใหเห็นวาอุดมการณสังคมที่แฝงอยูในโครงสรางของนวนิยาย
เปนเรื่องปกติธรรมดาหรือเปนความจริงตามธรรมชาติ สอดคลองกับนพพร ประชากุล (2552 ก : 149, 153162) ที่
กลาววา เรื่องเลาคือการนําเสนอเหตุการณชุดหนึ่ง ที่มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณเริ่มตนจนถึงสถานการณ
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ตอนจบ โดยอิงกับการกระทําของตัวละครในกรอบของสถานที่และเวลา เชื่อมโยงกันเปนเรื่องราว การวิเคราะหในแนว
ศาสตรแหงเรื่องเลานี้ จําเปนตองมีการวิเคราะหโครงเรื่องทั้งในแบบที่มองเห็นไดอยางชัดเจน เชน วิธีการลําดับเวลา การ
แสดงความเปนเหตุเปนผลของเหตุการณในเรื่อง เปนตน และยังตองมีการวิเคราะหโครงเรื่องในระดับที่ไมสามารถ
มองเห็นได เชน การใชผังแสวงหา (Quest Model) ของเกรมาส เพื่อแสดงวาเรื่องเลานั้นมีโครงสรางของการแสวงหา
ของตัวละคร การใชสี่เหลี่ยมสัญศาสตร (Semiotic square) ที่เกิดจากการคนพบอรรถลักษณพื้นฐานคูหนึ่ง นําไปสูการ
เกิดอรรถลักษณคูแยงตามมา อรรถลักษณพื้นฐานและอรรถลักษณคูแยงจะปฏิสัมพันธกันจนเปนโครงสรางของเรื่องเลา
นั้น (เสนาะ เจริญพร, 2548 : 27)
การใชแนวคิดอุดมการณของหลุยส อัลธูแซร ในการศึกษาวิจัย ทําใหเขาใจนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย
ลอดลายมัง กร และ สํ าเภาทอง ในฐานะกลไกทางอุ ดมการณ ของรัฐ และการนําแนวคิดศาสตรแ หง เรื่อ งเลามาใช
ในการศึกษาวิจัย ทําใหเห็นโครงสรางทางวรรณกรรมหรือวิธีการทางวรรณกรรม ที่สื่อความหมายเพื่อสงเสริมอุดมการณ
ทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีของนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง ไดชัดเจนยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
เด็กชายมะลิวัลย : นวนิยายที่ชวยลดทอนความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
ในระบบทุนนิยมเสรี
เด็กชายมะลิวัลย ของประภัสสร เสวิกุล เปนนวนิยายที่กลาวถึงชุมชนในกรุงเทพมหานคร ที่ไดรับผลกระทบ
ทางดานเศรษฐกิจจากสงครามโลกครั้งที่สอง คนสวนใหญในชุมชนจึงมีฐานะยากจน เห็นไดจากการกําหนดใหคนจํานวน
มากในชุมชนนี้ ประกอบอาชีพที่แสดงถึงการเปนคนชนชั้นลางทางเศรษฐกิจ เชน การพับถุงกระดาษขาย ขายอาหารหรือ
ไอศกรีมรถเข็น ขายลูกโปงหรือหนากากกระดาษ รับจางปะเตา หรือรับจางเย็บเสื้อโหล เปนตน สวนผูที่มีฐานะร่ํารวย
ในชุมชนคือ เจาของบานเชาหรือคนทํางานบริษัทที่แตงตัวหรูหราถูกกลาวถึงเพียงเล็กนอย จึงกลาวไดวาชุมชนในนวนิยาย
เรื่องนี้เปนชุมชนที่ประสบปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ แตการที่นวนิยายเรื่องนี้อยูภายใตขนบและแนวเรื่อง
(Genre) ของการเปนวรรณกรรมเยาวชน จึงทําใหเกิดกติกาขอตกลงระหวางผูเขียนและผูอานเกี่ยวกับ “ความเปน
วรรณกรรมเยาวชน ” วา นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ตองมีตัวละครเปนเด็กที่มีความบริสุทธิ์ไรเดียงสา แมวาจะตอง
ประสบกับอุปสรรคหรือปญหารูปแบบตางๆ ในการดําเนินชีวิต แตเด็กก็จะไดรับการอบรมสั่งสอนจากผูใหญใหสามารถใช
คุณธรรมในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ทําใหผานพนอุปสรรค มีความสุขในชีวิต และเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพได
ในที่สุด จึงกลาวไดวาแนวเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนสามารถกําหนดทิศทางของโครงเรื่อง หรือสรางภาพในใจของผูอาน
ไวแลววา ตัวละครเด็กจะตองประสบความสุขและความสําเร็จในทายที่สุด ขนบของวรรณกรรมเยาวชนนี้จึงทําใหปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางชนชั้นในสังคมซึ่งเปนปญหาสําคัญของระบบทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย กลายเปน
เพียงปญหารูปแบบหนึ่งที่ไมไดรุนแรงไปกวาปญหาอื่น และตัวละครเด็กคือเด็กชายมะลิวัลย ตองยอมรับและใชคุณธรรม
ในการตอสูฝาฟน เพื่อจะไดเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ กลาวไดวาการใช “ขนบของความเปนวรรณกรรมเยาวชน” เปน
กระบวนการที่ชวยลดทอนความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําทางชนชั้นในระบบทุนนิยมในนวนิยายเรื่อง เด็กชาย
มะลิวัลย
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นอกจากนี้ นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ยังกําหนดใหเด็กชายมะลิวัลยที่เติบโตเปนผูใหญแลว เปนผูเลาถึง
ชีวิตในวัยเด็กจนถึงวัยที่เริ่มทํางานและมีเงินเดือน เสียงเลาในนวนิยายเรื่องนี้จึงเปนเสียงเลาของมะลิวัลยเมื่อโตเปนผูใหญ
แลว สวนมุมมองการเลาเรื่องนั้นใชมุมมองของเด็กในการเลา ทํา ใหมีเ รื่อ งแทรกที่เ ต็ม ไปดว ยความสนุก สนาน หรือ
นาประทับใจตามมุมมองของเด็ก เชน การเลาถึงการแสดงที่สนุกสนานอยางลิเก ละครลิง การเลี้ยงแมลงแกลบไวเลน
ละคร การเลนวาว รถราง การเลาถึงความสนุกจากการไปเที่ยวงานภูเขาทอง มิตรภาพที่ประทับใจ เปนตน เรื่องแทรก
เหลานี้จึงเปนองคประกอบสําคัญ ที่ลดทอนความรุนแรงของประเด็นความยากลําบาก อันสืบเนื่องมาจากการมีฐานะ
ยากจนของเด็กชายมะลิวัลย และการกําหนดใหเด็กชายมะลิวัลยในวัยผูใหญที่สําเร็จการศึกษาและมีงานทํา ทําหนาที่
เปนผูเลาถึงชีวิตของตนในวัยเด็กเพื่อสื่อนัยวา การอาศัยอยูในชุมชนที่มีความเหลื่อมล้ําทางสังคม และความทุกขยากจาก
ปญหาความยากจนไมไดเปนอุปสรรคในชีวิต เพราะสุดทายมะลิวัลยสามารถเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพได
กระบวนการสําคัญที่ชวยลดทอนความรุนแรงของปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคม ซึ่งเปนปญหาสําคัญในระบบ
ทุนนิยมเสรีอีกประการหนึ่งคือ การสรางตัวละครโดยนําอรรถลักษณดานชนชั้นทางเศรษฐกิจ คือความยากจน และความ
ร่ํารวย มาผูกโยงกันกับอรรถลักษณความดีงาม จนกลายเปนโครงสรางของนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย แสดงใหเห็น
จาก “สี่เหลี่ยมสัญศาสตร” (Semiotic square)

จากสี่เหลี่ยมสัญศาสตรนี้จะพบวา นวนิยายเรื่องนี้ไดสรางตัวละครเฉพาะตามแนวแกนนอน คือ ตัวละครที่มี
ฐานะยากจนที่ดีงาม กับตัวละครร่ํารวยที่ไมมีความดีงาม
สําหรับตัวละครยากจนที่มีความดีงาม คือครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลย เห็นไดจากเหตุการณสงครามโลก
ครั้งที่สอง สงผลใหครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยมีฐานะยากจน พอของเด็กชายมะลิวัลยเปนเพียงคนเดียวในบานที่มีรายได
จากการทํางานที่โรงละคร และยังติดสุราอีกดวย ทําใหรายไดไมเพียงพอ แมจึงตองเก็บของเกาในบานขาย หรือพี่สาวที่
หารายไดดวยการพับถุงกระดาษใหแมคาขนม แตครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยกลับถูกสรางใหเปนครอบครัวยากจนที่มี
เกียรติยศที่รุงเรืองในอดีต โดยกําหนดใหคุณตาของเด็กชายมะลิวัลยเปนผูที่เคยทํางานรับราชการ อยูกระทรวงการคลัง
มีหนาที่พิทักษทรัพยชนชาติคูสงครามในประเทศไทย และเด็กชายมะลิวัลยยังมีพอที่เคยเปนนายทหาร และพนักงาน
ติดตอดานพลาธิการใหกองทัพญี่ปุนในเมืองไทยสมัยสงครามโลกดวยความซื่อสัตยสุจริต การมีอดีตที่รุงเรืองนี้ทําใหพอ
สอนเด็กชายมะลิวัลยวา ตองรักษาเกียรติยศใหเหนือกวาการคิดถึงปญหาความยากจนในครอบครัว เห็นไดจากตอนที่
มะลิ วั ล ย เ ก็ บ เงิ น ได ยี่ สิ บ บาท แต พ อ กลั บ บอกให นํ า กลั บ ไปคื น เจ า ของ แม ว า ทั้ ง บ า นจะมี ส ตางค อ ยู เ พี ย งหกสลึ ง
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เชนเดียวกับแมที่สอนใหมะลิวัลยเห็นคุณคาของเกียรติหรือคุณความดี มากกวาปญหาความยากจน โดยสอนใหเด็กชาย
มะลิวัลยทองโคลงโลกนิติประกอบในบทที่วา
ถึงจนทนสูกัด
อยาเที่ยวแลเนื้อเถือ
อดอยากเยี่ยงอยางเสือ
โซก็เสาะใสทอง
จามรีขนของอยู
ชีพบรักรักยศ
สัตวโลกซึ่งสมมติ
ดูเยี่ยงสัตวนั้นได

กินเกลือ
พวกพอง
สงวนศักดิ์
จับเนื้อกินเอง
หยุดปลด
ยิ่งไซร
มีชาติ
ยศซองสรรเสริญ
(เด็กชายมะลิวัลย. 2534 : 17 )

จะเห็นไดวาโคลงทั้ง 2 บทนี้ มีเนื้อหาที่แสดงวาการรักเกียรติ หรือการไมเบียดเบียนผูอื่นเพื่อประโยชนของ
ตนเองนั้นเปนสิ่งที่ควรทํา การที่นวนิยายเรื่องนี้กําหนดใหตัวละครแม นําโคลงที่แสดงใหเห็นความสําคัญของการรักษา
เกียรติยศมาสอนเด็กชายมะลิวัลย ทําใหเด็กชายมะลิวัลยเห็นวาปญหาความยากจนหรือความอดอยากมีความสําคัญ
นอยลง เนื่องจากมีสิ่งอื่นที่สําคัญกวาคือ เกียรติยศของครอบครัวที่ตองรักษาไว แมวาเด็กชายมะลิวัลยไดแสดงใหเห็นวา
การใหความสําคัญกับการรักษาเกียรติมากกวาปญหาความยากจนของครอบครัวเปนเรื่องที่ปฏิบัติตามไดยาก แตใน
ทายที่สุดเขาก็สามารถยอมรับและปฏิบัติตามคําสอนของพอแมได ดังตอนที่เด็กชายมะลิวัลยกลาวถึงครอบครัวของตนวา
การรักษาชื่อเสียงของวงศตระกูลนั้นดูชางเปนเรื่องวุนวายใหญโต และการบังเอิญเกิดมา
เปนคนมีชาติตระกูลนั้นก็ไมไดชวยใหทองเราอิ่มขึ้นแมแตนอย...แทบทุกคืนผมจะหลับตาลงพรอมกับ
ความหิว เราสามคนพี่นองเปนโรคโลหิตจาง โรคปากนกกระจอก เลือดออกตามไรฟน และโรคอะไร
ตอมิอะไรที่เกี่ยวเนื่องมาจากการไมไดรับประทานอาหารที่มีคุณคาและปริมาณที่เพียงพอ มีอยูครั้ง
หรือสองครั้งที่เรามาถึงเสนแบงที่จะเลือกเอาระหวางชื่อเสียงฯ กับการที่จะมีอะไรกินอิ่มกันสักมื้อ
แตอยางแรกก็ดูชางไดชัยชนะไปเสียทุกที
(เด็กชายมะลิวัลย. 2534 : 1718 )
จากตอนนี้แสดงใหเห็นวา นวนิยายเรื่องนี้มีการหยิบยกปญหาเรื่องความอดอยากมาเทียบเคียงกับการรักษา
เกียรติยศหรือคุณความดี และกําหนดใหเด็กชายมะลิวัลยเลือกเกียรติยศ แมวาตนเองจะหิวโหยและทุกขทรมานจาก
อาการเจ็บปวยเพราะขาดสารอาหาร เพื่อเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการรักษาเกียรติใหเหนือกวาความ
ยากจนมากยิ่งขึ้น
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นวนิยายเรื่องนี้ยังแสดงใหเห็นวา ครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยสามารถมีความสุขได แมจะมีฐานะยากจน
เห็นไดจากตอนที่ครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยไมมีอาหารกิน จนตองแยงไขตมลูกหนึ่งจากแมว แมวาภาพการแยง
อาหารจากสัตวเพื่อความอยูรอดนั้น เปนการแสดงใหเห็นคุณภาพชีวิตที่ต่ํามาก แตนวนิยายเรื่องนี้กลับไมไดสื่อถึงความ
เลวราย หรือความนาสลดสังเวชของครอบครัวนี้แตประการใด ตรงกันขามกลับแสดงใหเห็นถึงความสุข สนุกสนาน ความ
ตลกขบขันผานคําพูดและอากัปกิริยาของตัวละคร สิ่งที่สื่อออกมาจึงเปนภาพความรักใครผูกพันในครอบครัว มากกวา
จะเห็นความเลวรายของปญหาความยากจน อีกทั้งการที่นวนิยายเรื่องนี้กําหนดใหเด็กชายมะลิวัลยนําเหตุการณการแยง
ไขตมจากแมว ไปเทียบเคียงกับชีวิตของแขกลันไดในเรื่องระเดนลันได ซึ่งเปนวรรณกรรมลอเลียนชนชั้นสูงที่เต็มไปดวย
ชุดคําที่ตลกขบขัน แมวาแขกลันไดจะยากจนเพียงใดก็ตาม ยิ่งเปนการเนนย้ําวาปญหาความยากจนไมใชปญหาที่รุนแรง
เพราะใชภาพความสนุกสนานจากการบรรยาย และการอางอิงวรรณคดีแนวตลกขบขันมาปดบังความรุนแรงของปญหา
นั้น
นอกจากเรื่องอาหารการกินที่ไมดีแลว บานของเด็กชายมะลิวัลยนั้นก็แคบมากจนเรียกไดวามีพื้นที่เทาแมวดิ้น
ตาย และมีน้ําเนาขังอยูใตถุนบาน แตนวนิยายเรื่องนี้ไดแสดงวาสมาชิกในครอบครัวไมไดรับความเดือดรอน ตรงกันขาม
กลับใชพื้นที่แคบนั้นทําสวนครัวนานาชนิดไวใชประโยชนได และกลาวถึงขอดีของการมีน้ําเนาขังอยูใตถุนบานวา สามารถ
ชอนลูกน้ําและตัวไรไปเลี้ยงปลาได และทําใหมีปลาไหลเลื้อยเขามากินขาวเนา สามารถจับปลามาเปนอาหารได จึงเปน
การแสดงใหเห็นวาความยากจนไมไดทําใหชีวิตประสบความทุกขยาก หรือกลาวไดวาเปนการลดทอนความรุนแรงของ
ปญหาความยากจน
นวนิยายเรื่องนี้ไดแสดงวา สิ่งสําคัญที่ทําใหครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยมีความสุขคือ การมีคุณธรรมชุดหนึ่ง
ที่เมื่อคนยากจนปฏิบัติแลว จะทําใหสามารถอยูรวมกับความยากจนไดอยางราบรื่นคือ การมีน้ําใจ แสดงใหเห็นจากตอนที่
แมของเด็กชายมะลิวัลยแบงปลาที่ซื้อมาทํากับขาวใหครอบครัวอื่นดวย พรอมทั้งสอนใหเด็กชายมะลิวัลยรูวาการมีน้ําใจ
เชนนี้ จะทําใหไดรับการชวยเหลือจากเพื่อนบานตอบแทนกลับมาในอนาคต ทําใหมีอาหารรับประทานตลอดไป แมของ
เด็กชายมะลิวัลยยังแสดงใหเห็นวา การประหยัดเปนคุณธรรมที่สําคัญ แมสอนใหเด็กชายมะลิวัลยซื้อเฉพาะอาหารหรือ
ขนมที่มีราคาถูกและอิ่มทอง การปลูกผักสวนครัวไวรับประทานเอง เปนตน อีกทั้งยังกําหนดใหเด็กชายมะลิวัลยกลาว
ในเชิงชื่นชมแมในฐานะที่เปนผูหญิงที่มีความอดทนตอความยากจน
ลักษณะที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การแสดงวาผูที่มีฐานะยากจนสามารถเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจ เห็นไดจาก
ในทายที่สุดเด็กชายมะลิวัลยไดเติบโตเปนผูใหญ สําเร็จการศึกษา มีงานทํา มีรายไดสําหรับเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
เชนเดียวกับติงฮั้วเพื่อนของเด็กชายมะลิวัลยซึ่งเปนเด็กกําพรา แมรับจางเย็บเสื้อโหลหาเงินเลี้ยงครอบครัว แตติงฮั้ว
สามารถทําใหตนเองมีเกียรติในสังคมได ดวยการตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนสามารถสําเร็จการศึกษา และประกอบอาชีพครู
สําหรับความหมายตามแนวแกนนอนของสี่เหลี่ยมสัญศาสตรอีกความหมายหนึ่งคือ ผูที่ร่ํารวยนั้นไมไดมีเกียรติ
และความสุขเหมือนผูที่มีฐานะยากจน เห็นไดจากการที่เด็กชายมะลิวัลยกลาวถึงคุณนายเจาของบานเชา ที่แมตองนําเงิน
ไปจายคาเชาทุกเดือน ดวยการใชคําที่แสดงรูปราง ลักษณะ บรรยากาศรอบตัว และอารมณความรูสึกที่ไดพบเจาของ
บานเชาในดานลบ เพื่อแสดงวาผูที่มีฐานะร่ํารวยมีชีวิตที่เงียบเหงาโดดเดี่ยว อีกทั้งยังกลาวถึงตัวละครหญิงผูร่ํารวยที่มีชื่อ
จากนิสัยของตนเอง คือ คุณนายลางแบงก เนื่องจากเธอมีอาชีพออกเงินกู และเปนคนรักสะอาด จึงตองลางแบงกกอน
เก็บ การกระทําเช นนี้เปน ที่โจษจั นทั่วไป จนเปนเหตุ ใหผูร ายบุกไปชิงทรั พยและแทงคุ ณ นายล างแบงกจนเสียชีวิ ต
จึงกลาวไดวา คุณนายลางแบงกเสียชีวิตเพราะความร่ํารวยของตนเอง สวนคุณนายถนิมซึ่งเคยเปนเจาของบานเชา
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และร่ํารวยมาก กอนสงครามเคยแตงตัวดวยเครื่องถนิมพิมพาภรณมากมาย แตขาดคุณธรรมคือ เปนคนเยอหยิ่ง ไมมี
น้ําใจ ตอมาถูกผูชายปอกลอกจนหมดตัว เมื่อเกิดสงครามประกอบกับไมมีวิชาความรู ทําใหคุณนายถนิมกลายเปนคน
ยากจน กระนั้นก็ยังชอบใสเครื่องประดับเชนเดิมแตเปลี่ยนเปนทองชุบ และมีชีวิตที่ตกต่ําลงมากจนตองมาขอความ
ชวยเหลือจากครอบครัวของเด็กชายมะลิวัลยอยูเสมอ
การแสดงวาผูที่มีฐานะยากจนเปนผูมีเกียรติ มีความสุข สามารถยอมรับ ภูมิใจในสถานภาพของตน และอยู
รวมกับความยากจนได นอกจากนี้ยังแสดงวาปญหาความยากจน สามารถแกไขไดในระดับบุคคลหรือครอบครัว โดยใช
คุณ ธรรมชุดหนึ่งแทนการแกไขในระดับโครงสรางทางเศรษฐกิจ ทําใหความรุนแรงของปญหาความยากจนในระบบ
ทุนนิยมเสรี ถูกลดทอนลงอยางมาก อีกทั้งการแสดงวาคนที่มีฐานะร่ํารวย ไมไดมีเกียรติ คุณธรรม และความสุขเสมอไป
ขณะที่ผูมีฐานะยากจนมีโอกาสปรับเปลี่ยนฐานะทางเศรษฐกิจของตนใหดีขึ้นได เปนการลดความตึงเครียดทางชนชั้น
ระหวางผูที่มีฐานะยากจนกับผูที่มีฐานะร่ํารวย หรือกลาวไดวาทําใหปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม ซึ่งเปนปญหาสําคัญ
ในระบบทุนนิยมเสรี กลายเปนปญหาที่ไมรุนแรง เพราะจัดการแกไขไดในระดับประชาชน

ลอดลายมังกร : นวนิยายแหงการผลิตสรางวีรบุรุษทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมเสรี

ลอดลายมังกร ของประภัสสร เสวิกุล เปนนวนิยายที่กลาวถึงอาเหลียง ชาวจีนอพยพที่เขามาอาศัยอยูใน
ประเทศไทย เพื่อหวังจะมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น อาเหลียงตองตอสูกับความยากจน และอุปสรรคดานการประกอบ
ธุรกิจการคา จนสามารถมีกิจการสิ่งทอเปนของตนเอง และไดขยายกิจการดานธุรกิจหลักทรัพยโดยมีลูกหลานชวยกัน
ดูแลกิจการ อาเหลียงตองพบปญหาเกี่ยวกับการทําธุรกิจและปญหาครอบครัวไปพรอมกัน แตอาเหลียงสามารถใช
คุณธรรมแกไขปญหาตางๆ จนผานพนไดดวยดี มีลูกหลานหลายคนที่มีความรูความสามารถชวยกันดําเนินกิจการตางๆ
และขยายกิจการจนประสบความสํา เร็จ ซึ่ง สอดคลอ งกับ ขนบและแนวเรื่อง (Genre) ของการเปนวรรณกรรมแนวสู
ชีวิต ที่ตัวละครเอกตองตอสูฝาฟนกับปญหาและอุปสรรคอยางใดอยางหนึ่งดวยความยากลําบาก แตจะมีผูชวยที่มี
ความสามารถชวยเหลือใหสามารถฝาฟนอุปสรรคได ทําใหตัวละครเอกไดรับสิ่งที่ตองการในทายที่สุด การกําหนดให
นวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร อยูภายใตขนบของวรรณกรรมแนวสูชีวิต ทําใหผูอานเชื่อวาปญหาการทําธุรกิจการคา
ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี เปนปญหาที่สามารถแกไขจัดการได และทําใหตัวละครอาเหลียง ผูตอสูฝาฟนกับ
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการประกอบธุรกิจการคา มีฐานะเปน “วีรบุรุษ” หรือ “ผูชนะ” ตามขนบของวรรณกรรม
แนวสูชีวิต
นอกจากนี้นวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ยังกําหนดใหตัวละครนภา ผูเปนหลานใชสรรพนามแทนตนเองวา
“ฉัน” เลาถึงอาเหลียงปูของตน นภายังทําหนาที่บอกเลาความคิด และการกระทําของบุคคลตางๆ ในครอบครัว หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของกับตระกูลสือพานิชยจากมุมมองของตน การใหตัวละครนภาเลาเรื่องตางๆ เพื่อแสดงความดีงาม
ของอาเหลียงผูเปนปู แทนการใหอาเหลียงเปนผูเลาเรื่องของตนเองนี้ เปนการสื่อวาอาเหลียงไดรับการยอมรับและ
ยกยองจากลูกหลานในฐานะบุคคลที่เปนแบบอยางอันดีงามอยางแทจริง อีกทั้งนภายังเลาเรื่องราวของตระกูลสือพานิชย
ตามลําดับกอนหลัง โดยเริ่มจากสมัยที่อาเหลียงตองตอสูกับอุปสรรคการคาตางๆ ริเริ่มกิจการทอผา ตอมาสามารถกอตั้ง
บริษัทนัฐกิจโกศล และไดขยายกิจการเปนจํานวนมาก จนไดรับการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะการเลาถึงการแบงชวง
ชีวิตของอาเหลียงออกเปน 3 ยุค คือ ยุคสรางตัว ยุคสรางงาน และยุคสรางคนรุนใหม เพื่อสืบทอดการทําธุรกิจของตน
เพื่อแสดงใหเห็นพัฒนาการดานการทําธุรกิจการคาของนักธุรกิจชาวจีน
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ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องราวในตระกูลสือพานิชยที่นภาเปนผูเลานี้ มีลักษณะของเรื่องเลาที่แสดง
ปมปญหา และการคลี่คลายสลับกันไป จนในทายที่สุดเรื่องราวทั้งหมดไดคลี่คลายไปในทางที่ดี เพื่อเปนการแสดงใหเห็น
ความสามารถของอาเหลียงในฐานะนักธุรกิจ ดังจะเห็นไดจากนภาเริ่มเลาถึงอาเหลียง เมื่อครั้งเปนชาวจีนอพยพที่ประสบ
ปญหาความยากจน แตอาเหลียงสามารถตอสูกับความยากจนไดดวยการทํางานหนักหลายอยาง ตั้งแตการใชแรงงาน
และเริ่มทํากิจการคาขนาดเล็ก จนสามารถสรางตัวได ตอมามีปมปญหาใหมเกิดขึ้นคือ อาเหลียงพบปญหาการคาขาดทุน
และมีคูแขงทางธุรกิจมากทําใหการคาไมไดกําไร อาเหลียงไดแสดงการแกไขปญหานี้ ดวยการรวมทุนกับชาวไตหวัน
ตั้งกิจการทอผาจนมีโรงงานเปนของตนเอง และขยายกิจการดานธุรกิจหลักทรัพยจนประสบความสําเร็จ ในชวงนี้ไดมีปม
ปญหาใหมเกิดขึ้นอีกคือ อาเหลียงไดรับผลกระทบทางการเมืองจากเหตุการณปฏิวัติ จึงตองหนีภัยทางการเมืองไปฮองกง
จึงมีโอกาสแกปญหาหรือพลิกวิกฤตเปนโอกาส ดวยการรวมมือกับเพื่อนนักธุรกิจชาวฮองกงตั้งธุรกิจดานหลักทรัพย
โดยใหลูกชายเปนผูดูแล หลังจากนั้นไดเกิดปญหาลูกชายบริหารงานผิดพลาดสงผลใหคนงานประทวง และกิจการขาดทุน
รวมทั้งปญหาการแยงชิงผลประโยชนทางธุรกิจในกลุมเครือญาติ แตอาเหลียงสามารถใชคุณ ธรรมแกไ ขปญหาตางๆ
ใหผานพนไปไดดวยดีในทายที่สุด
นวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ยังประกอบสรางตัวละครเอกอาเหลียงในเรื่อง ลอดลายมังกร ใหมีฐานะเปนวีรบุรุษ
ทางการคา ที่สามารถอธิบายไดดวยผังแสวงหา (Quest Model) ดังตอไปนี้

จากผังแสวงหา จะเห็นวาอาเหลียงถูกจัดวางใหเปนผูแสวงหาความเปนปกแผนทางธุรกิจใหตระกูลสือพานิชย
อาเหลียงตองพบกับอุปสรรคในการทําธุรกิจอยูเสมอ แตอาเหลียงสามารถฝาฟนหรือแกไขปญหาตางๆ ได เนื่องจากมี
ผูชวยหรือสิ่งสนับสนุนที่สําคัญ ผูชวยและสิ่งสนับสนุนนั้น เปนการทําใหอาเหลียงเปนตัวละครที่มีความยิ่งใหญ หรือมี
อํานาจในทางเศรษฐกิจ และเปนตัวละครที่ดีงามอีกดวย
สําหรับผูชวยที่ทําใหอาเหลียงเปนตัวละครที่ยิ่งใหญ หรือมีอํานาจในทางเศรษฐกิจคือ ขาราชการระดับสูง
เห็นไดจากตอนที่อาเหลียงเริ่มตั้งบริษัทการเงิน คือ นัฐกิจหลักทรัพย อาเหลียงไดเชิญนายตํารวจระดับอัศวินแหวนเพชร
ซึ่งมีความสัมพันธอันดีกับอธิบดีกรมตํารวจ พล.ต.อ.เผา ศรียานนท มาเปนประธานบริษัท และมีนายตํารวจระดับรอง
ลงไปเปนกรรมการ เนื่องจากอาเหลียงเปนชาวจีนอพยพที่มีฐานะที่ต่ําตอยในสังคมไทย ทําใหไมเปนเชื่อถือหรือยอมรับ
ของคนในสังคมไทย แตเมื่อมีนายตํารวจระดับสูงมาเปนผูบริหาร ทําใหนัฐกิจหลักทรัพยไ ดรับความนาเชื่อถือ และ
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นายตํารวจเหลานี้ยังมีความสัมพันธอันดีกับผูมีอํานาจทางการเมืองในขณะนั้น ทําใหนัฐกิจหลักทรัพยเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ ว และมั่ นคง ส วนนายตํ า รวจระดั บ สูง และรั ฐบาล ก็ ไ ด รั บประโยชนท างการเงิ น เป น จํา นวนมากจากนั ฐ กิ จ
หลักทรัพย ตอมาไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากเหตุการณปฏิวัติ และผูนําประเทศเปลี่ยนเปนจอมพลสฤษดิ์
ธนรัชต สงผลใหผูที่อยูฝายรัฐบาลเดิมนั้นถูกตรวจสอบจับกุม อาเหลียงจึงตองหนีภัยไปอยูที่ฮองกง แตเมื่อกลับมา
เมืองไทย อาเหลียงได “กันเงินจํานวนหนึ่ง” ไวบํารุงพรรคการเมืองตางๆ อยูเสมอ พรอมทั้งสอนลูกหลานใหปฏิบัติ
ตาม เปนการแสดงใหเห็นวาการเมืองและรัฐบาลมีความสําคัญตอการทําธุรกิจการคาอยางแยกจากกันไมได การที่อาเหลียง
สงตอความคิดนี้ถึงลูกหลาน ทําใหแนวคิดนี้มีลักษณะเปน “ธรรมเนียมปฏิบัติทางธุรกิจ” เพื่อทําใหการคาราบรื่น
ผูชวยที่สนับสนุนใหอาเหลียงเปนนักธุรกิจที่มีอํานาจ และมีความมั่งคั่งที่สําคัญอีกกลุมหนึ่งคือเครือญาติ เห็นได
จากตอนที่อาเหลียงตองหนีภัยทางการเมืองในชวงการปฏิวัติ พ.ศ. 2500 ไปยังประเทศฮองกง โดยมีเงินติดตัวไปเพียง
เล็กนอยทําใหประสบความยากลํา บากเปน อยา งมาก นวนิย ายเรื่อ งนี้กํา หนดใหอ าเหลีย งไดรับ การชว ยเหลือ จาก
รอเจอร เฟย นักธุรกิจที่ร่ํารวยมีอํานาจในฮองกง และมีความสัมพันธทางเครือญาติกับอาเหลียงคือ เปนพอของเปกกี้
ภรรยาลูกชายคนรองของตน ทําใหอาเหลียงไดรับการชวยเหลือจากรอเจอร เฟย ในการกอตั้งบริษัทเนชันแนล ทรัสต
ในฮองกงไดสําเร็จ แตรอเจอร เฟย หวังผลประโยชนเชนกันคือ ตองการใหแอนดี้ ลูกชายคนรองของอาเหลียงหรือลูกเขย
ของตนมาดูแลกิจการเดินเรือในฮองกงรวมทั้งเนชันแนล ทรัสต แตอาเหลียงเห็นวาลูกชายคนรองคุมกิจการที่เมืองไทย
อยูแลว การทําเชนนี้จะทําใหลูกชายคนรองมีอํานาจทางธุรกิจมากเกินไป และเปนไปไดวาจะเปนการเปดโอกาสใหกิจการ
ทั้งหมดถายโอนสูรอเจอร เฟย อาเหลียงจึงสงเทียน ลูกชายคนโตไปคุมเนชันแนล ทรัสต แทน ทําใหรอเจอร เฟย ไมพอใจ
แตอาเหลียงกลับสามารถรักษาความสัมพันธเชิงเครือญาติกับรอเจอร เฟย ไวไดดวยการใหชาญชัย ลูกชายของแอนดี้กับ
เปกกี้เดินทางมาอยูฮองกง เพื่อใหรอเจอร เฟย หายโกรธ เมื่อไดอยูใกลชิดหลานชาย
นอกจากนี้อาเหลียงยังสอนใหลูกหลานเห็นความสําคัญของกลุมเครือญาติ เห็นไดจากการที่ชาญชัยผูเปนหลาน
ไดไปเปดบริษัทสินทอง เพื่อตองการแขงขันทางการคากับอาเหลียง แตสุดทายประสบปญหาขาดทุน แตอาเหลียงกลับ
บอกใหลูกหลานชวยเหลือชาญชัย โดยการกลาวเปรียบเทียบกับความแข็งแกรงของไผหลายกอที่มารวมกัน ทําใหเห็นวา
การทําธุรกิจแบบพึ่งพากันในกลุมเครือญาติมีความสําคัญมาก เพราะทําใหธุรกิจมีความมั่นคง นวนิยายเรื่องนี้ยังแสดงวา
ลูกหลานที่ชวยอาเหลียงบริหารงานอยางเต็มกําลัง โดยไมคิดแยกตัวออกจากธุรกิจครอบครัว ตางไดรับสิ่งดีงามตอบแทน
คือไดรับการยกยองและทําใหธุรกิจเจริญกาวหนา ตรงขามกับชาญชัยผูคิดแยกตัวออกจากธุรกิจครอบครัว ที่บริหารธุรกิจ
ลมเหลวถึง 2 ครั้ง จนตองกลายเปนอาชญากรทางเศรษฐกิจ และถูกจับกุมตัวในที่สุด
นอกจากผูชวยเหลือแลว นวนิยายเรื่องนี้ไดแสดงวาสิ่งสนับสนุนสําคัญ ที่ทําใหอาเหลียงประสบความสําเร็จดาน
ธุรกิจการคาคือ ความสามารถในการบริหารธุรกิจและการมีคุณธรรม ความสามารถที่เดนชัดของอาเหลียงเห็นไดจากการที่
อาเหลีย งไดตั้ง สํา นัก งานกลางคือ นัฐ กิจ โกศล และจัด ใหมีก ลุม “ปศ าจพัน ตา” หรือ กลุม บุค คลที่ค อยติด ตาม
ความเคลื่อนไหวของบริษัทในเครือ และตรวจสอบการทํางานของผูบริหารฝายตางๆ ในบริษัท เพื่อแจงใหอาเหลียงทราบ
ทําใหอาเหลียงรับรูวิธีการบริหารงานของบุคคลในบริษัทไดเปนอยางดี สงผลใหการทํางานเปนไปตามระบบที่อาเหลียง
ไดจัดไว อาเหลียงยังมีความสามารถในการบริหารคนคือ การใหลูกหลานแสดงความสามารถดานการบริหารงานตาม
หนาที่ที่ตนถนัด และไกลเกลี่ยความขัดแยงระหวางลูกหลานในบริษัทอยูเสมอ
นวนิยายเรื่องนี้ยังแสดงวาอาเหลียงเปนผูยึดมั่นในคุณ ธรรม ดังตอนที่อาเหลียงติดภาพเขียนรูปมดตัวใหญ
เพื่อใหคติธรรมสอนตนเองและสมาชิกในครอบครัววา
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มดเปน สัต วที่ข ยัน ขัน แข็ง มานะอดทน และบากบั่น พากเพีย ร ตอ ใหฝ นตกแดดออก
หรือไกลแสนไกลแคไหนมดก็ไมยอทอ หรือเหนื่อยหนายกับการออกไปหาอาหาร... มดเปนสัตว
สะอาดทั้งความเปนอยูและอาหารการกิน ซึ่งอันนี้เราถือวามันสุจริต... มันมีระเบียบวินัย และที่
สําคัญคือรักพวกพอง ถึงมันจะตัวเล็กนิดเดียว แตถาใครมารังแก มันก็ชวยกันตอสูอยางไมกลัวตาย
(ลอดลายมังกร. 2540 : 43)
จากขอความขางตนจะเห็นวา คุณธรรมที่อาเหลียงกลาวถึงนั้นลวนเปนคุณธรรมที่ทําใหการบริหารธุรกิจของ
อาเหลียงประสบความสําเร็จทั้งสิ้น กลาวคือ ความขยันขันแข็ง อดทน หรือทํางานหนักมากเทาใด ยิ่งสงผลใหสามารถ
ผลิตสินคาเปนจํานวนมากและหลากหลาย การมีระเบียบวินัยเปนสิง่ ที่ชวยใหการผลิตสินคาเสร็จเร็วตามกําหนด หรือชวย
ใหการวางแผนทางธุรกิจมีประสิทธิภาพ การรักพวกพองเปนสิ่งสําคัญที่นําไปสูการชวยเหลือพึ่งพากัน และชวยกันปกปอง
ผลประโยชนทางธุรกิจในกลุมตน และความซื่อสัตยสุจริตทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น เห็นไดจากเมื่อเทียนลูกชายคนโต
นําเงินของบริษัทหลักทรัพยเนชันแนล ทรัสต ไปใชเปนการสวนตัวและไมสามารถคืนเงินไดทัน ลูกคาตางพากันเขาชื่อเพื่อ
ฟองรอง เหตุการณวิกฤตถึงขั้นเกือบทําใหบริษัทลมละลาย แตอาเหลียงกลับใช “ความซื่อสัตย” แกไขปญหา ดวยการ
โอนเงินจากสํานักงานกลางไปชําระหนี้ใหลูกคา อีกทั้งเชิญลูกคามารวมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นอยางหรูหรา ทําใหลูกคาเกิด
ความเชื่อมั่นทางการเงินอีกครั้ง สงผลใหเนชันแนล ทรัสต ยังคงสถานภาพการเปนบริษัททางการเงินที่มีชื่อเสียงตอไปจน
สามารถคืนเงินใหสํานักงานกลางไดภายในเวลาเพียงสองสัปดาห
การกําหนดใหอาเหลียงเปนตัวละครที่มีผชู วยและมีสงิ่ สนับสนุนจนสามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ และไดรับในสิ่ง
ที่ตนตองการ คือการสรางความมั่นคงทางธุรกิจใหตระกูลสือพานิชยไดสําเร็จ ทําใหอาเหลียงมีฐานะเปน “วีรบุรุษทาง
การคา” การยกยองนักธุรกิจชาวจีนผูทําการคาในระบบทุนนิยมเสรีนี้ จึงสื่อนัยของการยกยองหรือสงเสริมระบบทุนนิยม
เสรี ไปพร อมกั นด ว ย และยั งเป นการแสดงว าการสร างความสั ม พัน ธ อัน ดี ระหวา งนัก ธุ รกิ จ กับ ข าราชการระดับ สู ง
นักการเมือง และเครือญาติ เปน “สิ่งที่พึงปฏิบัติ” เพราะทําใหการทําธุรกิจมีความเจริญกาวหนา

สําเภาทอง : นวนิยายแหงการผลิตสรางวีรบุรุษทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและการลดทอนความรุนแรง
ของ วิกฤตทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540
นวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล เปนนวนิยายที่กลาวถึงธนพงศลูกชายคนโตของปุญญรัตนการ
ชาง ที่ตองทําหนาที่แกไ ขปญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับบริษัท หลังจากที่พอของเขาฆาตัวตายในเหตุการณวิกฤต
เศรษฐกิจครั้งใหญของประเทศใน พ.ศ. 2540 ธนพงศยังตองประสบปญหาพนักงานในบริษัทไมเชื่อถือ ปญหาความ
ขัดแยงทางความคิด การแยงชิงอํานาจและผลประโยชนกันในบริษัท แตธนพงศสามารถฝาฟนอุปสรรคปญหาตางๆ ไปได
ดวยความมุงมั่น อดทน และไดรับความชวยเหลือดานการบริหารธุรกิจจากผูที่มีความสามารถ ทําใหเขาสามารถรักษา
บริษัทของพอใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจได ซึ่งสอดคลองกับขนบและแนวเรื่อง (Genre) ของการเปนวรรณกรรม
แนวสูชีวิต ที่ตัวละครเอกตองตอสูฝาฟนกับปญหาและอุปสรรคอยางใดอยางหนึ่งดวยความยากลําบาก แตจะมีผูชวยที่มี
ความสามารถชวยเหลือใหสามารถฝาฟนอุปสรรคได ทําใหตัวละครเอกไดรับสิ่งที่ตองการในทายที่สุด การกําหนดให
นวนิยายเรื่อง สําเภาทอง อยูภายใตขนบของวรรณกรรมแนวสูชีวิต ทําใหผูอานเชื่อวาวิกฤตทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม
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แมวาจะเปนปญหาใหญเพียงใดแตก็สามารถแกไ ขจัดการไดในระดับบุค คลหรือ องคก ร และทํา ใหตัว ละครธนพงศ
ผูตอสูฝาฟนกับวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหญของประเทศ มีฐานะเปน “วีรบุรุษ” หรือ “ผูชนะ” ตามขนบของวรรณกรรม
แนวสูชีวิต
การประกอบสรางตัวละครเอกธนพงศ ใหมีฐานะเปนวีรบุรุษผูฝา ฟนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม
เสรี สามารถอธิบายไดดวยผังแสวงหา (Quest Model) ดังตอไปนี้

จากผังแสวงหา จะเห็นวาธนพงศนั้นมีสิ่งที่แสวงหาคือ ตองการใหบริษัทรับเหมากอสรางของเขาดําเนินกิจการ
ตอไปได แตก็ตองพบอุปสรรคตางๆ คือ วิกฤตทางเศรษฐกิจ การขาดประสบการณในการบริหารธุรกิจ อีกทั้งประสบ
ปญหาในบริษัท ทั้งการแยงชิงผลประโยชนหรือการขัดแยงทางความคิด และมีผูรวมงานที่ไมยอมรับในความสามารถของเขา
แตนวนิยายเรื่องนี้ไดแสดงวาธนพงศมีผูชวยและสิ่งสนับสนุน ทําใหเขาสามารถฝาฟนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจได
สําหรับผูชวยที่สําคัญของธนพงศคือ บรรพบุรุษผูเปนแบบอยางที่ดีและเปนกําลังใจใหเขาตอสูกับอุปสรรคตางๆ
เนื่องจากปูของธนพงศเปนชาวจีนอพยพที่ลงเรือสําเภามายังประเทศไทย ตองตอสูกับความยากลําบากดวยการทํางาน
เปนกรรมกรรับจาง ซื้อเสื้อผาเกามาขาย แตในทายที่สุดสามารถลงทุนทํากิจการคาจนประสบความสําเร็จ ธนิตบิดาของ
ธนพงศ นํารูปเรือสําเภาจีนจําลองลําใหญทําดวยกระเบื้องเคลือบสีทองอรามมาตั้งไวที่บาน เพื่อเปนกําลังใจในการตอสู
อุปสรรคในการทําธุรกิจ เมื่อธนพงศไดมองรูปเรือสําเภาก็ทําใหเขามีกําลังใจที่จะสานตอกิจการปุญญรัตนการชาง หลังจากที่
พอเสียชีวิต และมีกําลังใจที่จะตอสูกับวิกฤตทางเศรษฐกิจที่สงผลกระทบรุนแรงตอบริษัท การที่นวนิยายเรื่องนี้กําหนดให
ธนพงศไดรับแบบอยางที่ดีจากบรรพบุรุษ และฝาฟนอุปสรรคทางธุรกิจเชนเดียวกับบรรพบุรุษของตนนี้ เปนการแสดง
ใหเห็นถึงความดีงามของการสืบทอดการทําธุรกิจการคาในระบบทุนนิยมเสรีไปดวย
นอกจากนี้พอของเขายังสรางความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัทรับเหมากอสรางเทวาคอนสตรัคชัน ซึ่งมีนุจรี
เปนเจ าของบริษัท นุจรีเ ปนหญิ งสาวที่ศรัทธาและรําลึกในบุญคุ ณ ของธนิตบิ ดาของธนพงศที่เคยชวยเหลือ และให
คําแนะนําดานธุรกิจ นุจรีจึงตอบแทนบุญคุณของธนิตดวยการใหความรูดานการทําธุรกิจแกธนพงศ ทําใหธนพงศมีผูที่มี
ความสามารถคอยใหความชวยเหลือ นุจรียังมีความสัมพันธอันดีกับผูใหญในระดับอธิบดีกรมวิศวกรรม จึงชวยเหลือ
ธนพงศใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ ดวยการชวยเหลือใหบริษัทของธนพงศไดรับงานซอมแซมอาคารของ
สถาบันไบโอเคมี และไดเขารวมเปนซับคอนแทรกเตอรของบริษัทเทวาคอนสตรัคชัน ในโครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนนของกรมวิศวกรรม ทําใหปุญญรัตนการชางมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น และอยูรอดไดทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
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นวนิยายเรื่องนี้ยังแสดงวา การมีความมุงมั่น ตั้งใจจริง และอดทน เปนคุณธรรมสําคัญที่ชวยใหรอดพนจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ เห็นไดจากธนพงศเปรียบตนเองเปนไตกงเรือ ที่ตองมีความมุงมั่นอดทน นําพาบริษัทใหรอดพนจากลม
พายุคือวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งยังแสดงวาการมีความหวังและมุงมั่นทําใหสามารถแกปญหาทางเศรษฐกิจได วิธีการมองปญหา
เชนนี้ทําให “วิกฤตทางเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540” อยูในระดับเดียวกับปญหาหรืออุปสรรคอื่นๆ ที่สามารถเกิดขึ้นไดในชีวิต
เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น และยังเปนปญหาที่แกไขจัดการไดในระดับบุคคลดวยการมีคุณธรรม การที่ธนพงศสามารถ
ฝาฟนอุปสรรคจนประสบความสําเร็จ สามารถชวยใหบริษัทดําเนินกิจการตอไปดังที่ตั้งใจไว ทําใหธนพงศมีฐานะเปน
“วีรบุรุษทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ” ที่ควรไดรับการยอมรับยกยอง
นอกจากนี้นวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ไดแสดงการลดทอนปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในชวง พ.ศ. 2540 ดวยชุด
คําอธิบายสาเหตุของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในชวง พ.ศ. 2540 ของตัวละครนุจรี สามารถแยกเปนชุดเหตุการณไดดังนี้
เหตุการณที่ 1 : ในชว ง พ.ศ. 2532  2534 มีนัก ธุร กิจ ไตห วัน มาลงทุน ที่ดิน และตลาดหุน เปน
จํานวนมาก มีการปนราคาที่ดินและหุนใหสูงมากขึ้น เกิดการกูเงินจํานวนมากเพื่อทํา
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และสถาบันทางการเงินรับจํานองที่ดินที่มีราคาสูงเกินความจริง
จนเกิดปญหาหนี้สูญ – หนี้เสีย
เหตุการณที่ 2 : ในชวง พ.ศ. 2534 เปนตนมา สภาวะทางการเมืองไมมั่นคง เพราะการยุบสภาบอยครั้ง
นักการเมืองไมมั่นใจในความมั่นคงของตน จึงหาทางทุจริตดวยการผลักดันโครงการขนาดใหญ
เพื่อผลประโยชนของตน สงผลใหคาใชจายในประเทศสูงขึ้น เกิดหนี้สิน ขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด ระบบการเงินออนแอ เกิดการเทขายเงินบาท
เหตุการณที่ 3 : การสงออกขยายตัวสูงในชวง พ.ศ. 2535  2538 แตไมไดปรับปรุงใหมีความสามารถ
แขงขันในระยะยาวจึงเกิดการชะงักงันใน พ.ศ. 2539
เหตุการณที่ 4 : เงินทุนจากตางประเทศที่เขามาในประเทศไทยเพื่อหวังผลกําไรระยะสั้น เริ่มถอนการ
ลงทุนจากประเทศไทย
เหตุการณที่ 5 : ตางประเทศชะลอการลงทุน และเรงรัดหนี้สินจากแหลงเงินตางประเทศ
เหตุการณที่ 6 : คนไทยใชเงินเกินตัวเนื่องจาก พ.ศ. 2530  2533 ราคาที่ดินสูงขึ้น เงินทุนตางประเทศ
เขามามาก และเงินบาทมีสภาพคลอง
(สําเภาทอง. 2541 : 6568)
จากที่กลาวมาจะเห็นวา วิธีการอธิบายสาเหตุของปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 นั้น ไมไดเกี่ยวของหรือ
เชื่อมโยงกับระบบทุนนิยมเสรี แตกลับแสดงใหเห็นวาวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ เกิดจากเหตุการณทางเศรษฐกิจตางๆ
ภายในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งเหตุการณทางการเมืองที่ไมมั่นคงมาประจวบเหมาะกัน มีลักษณะเกี่ยวพันกันเปน
ลูกโซ และสงผลรายในคราวเดียวกัน
นวนิยายเรื่องนี้ยังแสดงวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้คือ การที่คนไทยขาดความรูความ
เขาใจในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี โดยกําหนดใหตัวละครเอแคลรนักศึกษามหาวิทยาลัย กลาวถึงระบบทุนนิยม
วาเปนเกมการตอสูแบบหนึ่ง ทําใหคนไทยที่ออนประสบการณในระบบนี้จึงกลายเปนผูพายแพ และยังกําหนดใหตัวละคร
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ตัวนี้กลาวยกยองจอรจ โซรอส นักธุรกิจชาวอเมริกันผูมีชื่อเสียงดานการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจในระดับโลก
เขาจึงเปนผูรูเทาทัน และไดรับประโยชนจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีอยางเต็มที่ นวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ยังแสดงวา
สาเหตุก ารเกิดวิ กฤตในครั้งนี้ เกิดจากการใชจา ยที่ผิดพลาดในระดับบุคคล โดยการกําหนดใหตัว ละครสามีภรรยา
ตางกลาวโทษพฤติกรรมการใชจายเกินตัวของกันและกัน
วิธีการลดทอนความรุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจในนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง อีกประการหนึ่งคือ การกระจาย
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจใหเปนของทุกคนโดยเทาเทียมกัน ดังตอนที่ธนพงศกลาวกับพนักงานบริษัทของตนวา
เวลานี้บริษัทเปนของพวกคุณทุกคน และผมไมอยากจะใชคําพูดของประธานาธิบดีเคเนดี้
ที่วา ‘อยาถามวารัฐจะใหอะไรแกคุณ แตจงถามตัวเองวาคุณจะใหอะไรแกรัฐ’ แตผมอยากจะขอ
ความรวมมือรวมใจ และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวจากพวกคุณฝาฟนอุปสรรคตางๆ รวมกัน และ
ชวยกันคนละไมคนละมือโดยไมเกี่ยงงอน ชวงเวลาตอไปนี้อาจจะเปนชวงเวลาที่มืดมิดที่สุดของ
ปุญญรัตนการชาง แตผมเชื่อมั่นวาเราจะผานพนมันไปได ตราบเทาที่เรายังมีความหวัง มีกําลังใจ
มีความเชื่อมั่นในกันและกัน และความสามัคคี ถาใครคิดวาตนเองมีความคิดที่จะชวยเหลือบริษัทได
ก็เสนอมาเลย
(สําเภาทอง. 2541 : 7677)
จากคํากลาวนี้จะเห็นวา ตัวละครธนพงศไดพยายามทําใหพนักงานในบริษัททุกคนสํานึกวา ปญหาของบริษัท
ที่สืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจนี้ เปนปญหาที่พนักงานตองมีสวนชวยกันแกไข และทําใหพนักงานเห็นวาการทําเพื่อ
บริษัทเปนสิ่งสําคัญมาก โดยยกคํากลาวของประธานาธิบดีเคเนดี้ ในเรื่องการทําประโยชนเพื่อรัฐมาอางอิง การที่ตัวละคร
แสดงวาไมไดตั้งใจจะยกคํากลาวนี้มา กลับยิ่งเปนการเนนความสําคัญของคํากลาวนี้มากขึ้น และยังแสดงใหพนักงานเห็น
วา การมีคุณธรรมชุดหนึ่งคือ ความมุงมั่น สามัคคี สามารถชวยแกวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ได พรอมทั้งกลาวเชิญชวนให
พนักงานแสดงความคิดเห็นเพื่อชวยเหลือบริษัท จึงเปนการเนนย้ําวาพนักงานมีบทบาทหนาที่ในการแกไขปญหาในบริษัท
นวนิยายเรื่องนี้ไดแสดงวา เมื่อธนพงศกลาวจบทําใหพนักงานมีความศรัทธาในตัวเขา เปนการแสดงวาพนักงานบริษัท
ยอมจํานนตอชุดคําอธิบายของธนพงศ และยอมรับ “บทบาทหนา ที่” ในการชวยเหลือบริษัทตามที่ธนพงศตองการ
โดยไมมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับขอเสียของระบบการบริหารงานของบริษัท หรือตั้งคําถามเกี่ยวกับขอเสียในระบบทุนนิยม
เสรี

เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และ สําเภาทอง : นวนิยายในฐานะเครื่องมือทางอุดมการณ

นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย เปนนวนิยายที่แสดงปญหาความเหลื่อมล้ําดานชนชั้นทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปน
ปญหาสําคัญในระบบทุนนิยมเสรี แตกลับกําหนดใหตัวละครไมไดรับความทุกขจากปญหานั้น และสามารถอยูรวมกับ
ปญหาความยากจนไดดวยการใชคุณธรรมในการแกไขปญหา แสดงวาผูที่มีฐานะยากจนสามารถเลื่อนชนชั้นทางเศรษฐกิจ
ใหสูงขึ้นได จึงทําใหไมเกิดความขัดแยงรุนแรงระหวางชนชั้น สวนนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ไดสราง “วีรบุรุษทางการคา”
เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณคา และความสําคัญของการประกอบธุรกิจการคาในระบบทุนนิยมเสรี เชนเดียวนวนิยายเรื่อง
สําเภาทอง ที่สราง “วีรบุรุษทามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจ” เพื่อแสดงวา วิกฤตเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมสามารถแกไข
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จัดการไดดวยชุดคุณธรรมคือ ความมุงมั่น อดทน อีกทั้งแสดงวาวิกฤตเศรษฐกิจไมไดเกิดจากระบบทุนนิยมเสรี แตเกิด
จากพฤติกรรมการใชจายที่ผิดพลาดของบุคคล การขาดประสบการณในการทําธุรกิจ นอกจากนี้นวนิยายเรื่อง สําเภาทอง
ยังกําหนดใหตัวละครเจาของบริษัท กลาวถึงหนาที่ของพนักงานทุกคน ที่ตองชวยเหลือบริษัททามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ
เหตุการณตอนนี้จึงเปนภาพแทนแสดงการแกไ ขวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐ กลาวคือ เจาของบริษัทเปนตัวแทนของผูนํา
รัฐบาล พนักงานเปนตัวแทนของประชาชน และบริษัทเปนตัวแทนของประเทศ เหตุการณตอนนี้จึงสื่อนัยวา ประชาชน
ชาวไทยทุกคนมีบทบาทหนาที่ในการจัดการแกไขวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เพื่อใหประเทศชาติปลอดภัยมั่นคง
การสื่อความหมายในนวนิ ยายดังกลาวนี้ เปนการปลูกฝงหรือหล อหลอมใหสมาชิกในสังคมเห็นวา ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี เปนระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพที่สุด สงผลใหสมาชิกในสังคมมีการสงเสริมหรือดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่สอดคลองกับแนวทางของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี นอกจากนี้การที่นวนิยายแสดงการ
ลดทอนความรุนแรงของปญหาที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี วาเปนปญหาที่ไมเกิดจากตัวระบบโดยตรง
เปนการทําใหสมาชิกในสังคมไมเห็นขอเสียที่รุนแรงของระบบทุนนิยมเสรี ไมเกิดการตั้งคําถามกับระบบหรือนโยบาย
เปดการคาเสรีของรัฐ ทําใหรัฐสามารถดําเนินนโยบายตามแนวทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีตอไปได และการที่นวนิยาย
ไดแสดงวา หนาที่แกไขวิกฤตเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมเสรี เปนหนาที่ของสมาชิกในสังคม โดยการทําใหเห็นวาสมาชิก
ในสังคมเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดปญหา หรือทําใหเห็นวาปญหาทางเศรษฐกิจเปนปญหาของทุกคน เพื่อใหเกิดความ
รับผิดชอบรวมกัน อีกทั้งแสดงวาปญหาตางๆ ในระบบทุนนิยมเสรี เปนเรื่องที่จัดการแกไขไดดวยการมีคุณธรรมในระดับ
บุคคลหรือองคกร ทําใหรัฐไมตองแสดงบทบาทในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น สงผลใหรัฐยังคงธํารงรักษาระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเสรีตอไปไดอีกดวย นวนิยายเหลานี้จึงมีฐานะเปน “กลไกทางอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี” ของรัฐ
อยางแทจริง
นอกจากนี้การที่นวนิยายทั้ง 3 เรื่อง ไดรับรางวัลจากหนวยงานดานวรรณกรรม มีการพิมพซ้ําหลายครั้ง ทําให
หลายสถาบันการศึกษาจัดซื้อนวนิยายเหลานี้ไ วในหองสมุด เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดอาน หลายสถาบันการศึกษา
ไดคัดเลือกใหนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย เปนหนังสืออานนอกเวลา อีกทั้งนวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร และนวนิยาย
เรื่อง สําเภาทอง ยังไดรับการเผยแพรในรูปแบบของละครโทรทัศน จึงยิ่งเปนการผลิตซ้ําอุดมการณทางเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเสรี ใหเผยแพรสูสมาชิกในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีในนวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง ของ
ประภัสสร เสวิกุล นี้ ยังไดทําหนาที่รวมกับปฏิบัติการอื่นในสังคม จึงทําใหผูอานนวนิยายเชื่อวาอุดมการณทุนนิยมเสรี
ที่ปรากฏในนวนิยายเปน “ความเปนจริงตามธรรมชาติ” หรือเปนสิ่งที่ “พึงตระหนักและปฏิบัติตาม” ปฏิบัติการทาง
อุดมการณที่สําคัญคือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504  2509) ที่รัฐเริ่มเปดประเทศ
เพื่อรองรับทุนตางชาติ สินคาเกษตรถูกสงเสริมใหมีความสําคัญ เพื่อนํารายไดภาคเกษตรมาสรางโครงสรางพื้นฐาน
ทางการผลิตแบบอุตสาหกรรม จึงมีคําขวัญที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีอยางชัดเจน
คือ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับตอมา จนถึงแผนพัฒนา
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540  2544) รัฐยังคงมุงเนนการขยายตัว และรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามแนวทางทุน
นิยมเสรีอยางตอเนื่อง
ปฏิบั ติก ารทางอุด มการณ เศรษฐกิจ แบบทุน นิย มเสรีที่ เห็ นได ชัด อีก ประการหนึ่ งคื อ นโยบายการส งเสริ ม
การลงทุนจากตางชาติใน พ.ศ. 2531 ในชวงนี้มีการกอสรางอาคารชุด เลนหุน ทําใหมีเศรษฐีใหมเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
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ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพยมีราคาสูง จนกลายเปน “ยุคทองทางเศรษฐกิจของไทย” ทําใหอํานาจเศรษฐกิจเหนือกวา
อํานาจทางการเมือง เห็นไดจากการที่นักธุรกิจเขาดํารงตําแหนงทางการเมืองเพื่อประโยชนทางธุรกิจ (ลิขิต ธีรเวคิน.
2535 : 218219) ธนาคารแหงประเทศไทยยังไดออกประกาศ เพื่ออนุญาตใหธนาคารพาณิชยของไทย และตางประเทศ
เปดเสรีทางการเงินเพื่อใหเงินตราไหลเวียนเขาสูประเทศ
อย า งไรก็ ต ามใน พ.ศ. 2540 ได เ กิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มครั้ ง ใหญ ใ นประเทศไทย หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว า
“เศรษฐกิจยุคฟองสบูแตก” ซึ่งเชื่อมโยงกับวิกฤตเศรษฐกิจทุนนิยมของโลก ทําใหคนวางงานเปนจํานวนมาก รายได
ประชากรลดลง ธุรกิจทุกขนาดประสบปญหาลมละลาย คุณภาพชีวิตประชากรต่ําลง อีกทั้งประเทศไทยตองเปนหนี้
ตางชาติ และอยูภายใตการควบคุมของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ทําใหเกิดชุดวาทกรรม เพื่ออธิบายถึงสาเหตุและแนวทางแกไขวิกฤตเศรษฐกิจ
ทั้งในรูปแบบของหนังสือ บทความ หรือการแสดงความคิดเห็นของนักวิชาการเพื่อนําเสนอแกประชาชนซึ่งสอดคลองกับ
ชุดคําอธิบายในนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง เห็นไดจากการสนทนาเรื่อง “วิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. 2540
สาเหตุ วิธีแกปญหา และอนาคต” ของบริษัทไทยวิจัยและฝกอบรม ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2540 การสนทนา
ในครั้งนี้เปนกลไกทางอุดมการณรูปแบบหนึ่ง เพื่อแสดงวาวิกฤตการณเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ ไมไดเกิดจากระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมเสรีโดยตรง หรือไมไดตั้งคําถามเกี่ยวกับนโยบายการเปดการคาเสรีของรัฐ แตแสดงวาวิกฤตเศรษฐกิจเกิดจาก
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ไมเหมาะสมของภาคเอกชน ที่มีการลงทุนมากเกินไป มีการบริโภคอุปโภคที่เกินตัวและไมมี
ประสิท ธิ ภาพ โครงสรา งทางเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ยั ง บกพร อง และไม ไ ดป รั บเปลี่ ยนไปตามกระแสโลกาภิ วั ต น
การเขาใจคําวาโลกาภิวัตนไมดีพอ รวมถึงการเมืองที่ยังไมมีเสถียรภาพ และการบริหารราชการที่ไมโปรงใส นอกจากนี้
ยังแสดงแนวทางแกไขเพื่อธํารงรักษาระบบทุนนิยมเสรี ดวยการรักษาสภาพคลองทางการเงิน รักษาความมั่นคงของ
สถาบันทางการเงิน และสงเสริมการสงออก (บริษัทไทยวิจัยและฝกอบรม. 2540 : 14)
นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2541 : 3237) ไดเขียนบทความวิเคราะหสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ
ไทยวา เกิดจากพฤติกรรมของบุคคลเปนสําคัญ ทั้งการหวังรวยทางลัดจากการเก็งกําไรในตลาดหลักทรัพย การใชจาย
สุรุยสุราย การทําตามกระแสจนทําใหเกิดอสังหาริมทรัพยลนตลาด ขาดความรอบคอบในการกูเงินลงทุน และความไม
รอบคอบของธนาคารในการปลอยเงินกู เปนตน
จากที่กลาวมาจะเห็นวานวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล
มีฐานะเปนกลไกทางอุดมการณ หรือ เปนปฏิบัติการทางวาทกรรมของรัฐที่ มีความสอดคลองกับปฏิบัติการสงเสริ ม
อุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีที่ปรากฏอยูแลวในสังคมไทย การที่นวนิยายและปฏิบัติการเหลานี้สามารถดํารงอยู
ไดในสังคมไทย เนื่องจากอุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีเปนอุดมการณกระแสหลักของโลก โดยเฉพาะยุคที่
เรียกวา โลกาภิวัตน ซึ่งเปนยุคที่นําการพัฒนาหรือความเจริญของประเทศ ไปเปนเรื่องเดียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางทุนนิยมเสรีอยางเดนชัด สงผลใหประเทศไทยมีอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ที่สอดคลองกับประเทศมหาอํานาจตะวันตก

90

90

บทสรุป
นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ลอดลายมังกร และสําเภาทอง ของประภัสสร เสวิกุล เปนนวนิยายที่สงเสริม
อุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี กลาวคือ นวนิยายเรื่อง เด็กชายมะลิวัลย ไดลดทอนความรุนแรงของปญหาความ
เหลื่ อมล้ํ าทางสั งคมซึ่ งเป นป ญหาสํ าคั ญในระบบทุ นนิ ยมเสรี ดวยการแสดงว าผูที่ มี ฐานะยากจนสามารถยอมรั บใน
สถานภาพ และมีโอกาสเลื่อนชนชั้นทางเศรษฐกิจของตนใหสูงขึ้นได อีกทั้งแสดงวาการมีคุณธรรมสามารถแกไขจัดการ
ปญหาความยากจนได สวนนวนิยายเรื่อง ลอดลายมังกร ไดสราง “วีรบุรุษทางการคา” ในระบบทุนนิยมเสรี เพื่อใหเห็น
อํานาจ และความยิ่งใหญของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี และนวนิยายเรื่อง สําเภาทอง ไดสราง “วีรบุรุษทามกลาง
วิกฤตเศรษฐกิจ” เพื่อแสดงวาวิกฤตเศรษฐกิจสามารถแกไขจัดการไดดวยการมีคุณธรรม และยังลดทอนวิกฤตเศรษฐกิจใน
พ.ศ. 2540 วาไมไดเกิดจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีโดยตรง แตเกิดจากความผิดพลาดจากบริบทและปจจั ย
แวดลอมตางๆ กลาวไดวานวนิยายเหลานี้ไดรวมกันทําหนาที่สื่อความหมายวา อุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี
เปนระบบที่ทําใหประเทศเกิดความเจริญกาวหนา ไมกอใหเกิดผลกระทบหรือความขัดแยงใดๆ ที่สืบเนื่องมาจากตัวระบบ
สงผลใหสมาชิกในสังคมเกิดความเชื่อมั่นในอุดมการณเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี นอกจากนี้นวนิยายทั้ง 3 เรื่องยังถูกทําให
เปนกระแสหลัก คือ ไดรับรางวัลจากหนวยงานดานวรรณกรรม มีการพิมพซ้ําหลายครั้ง การไดรับคัดเลือกเปนหนังสือ
อานนอกเวลาของสถาบันการศึกษาตางๆ และเผยแพรในรูปแบบละครโทรทัศน จึงชวยใหอุดมการณทางเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมเสรีเผยแพรสูประชาชนในวงกวาง นวนิยายทั้ง 3 เรื่องยังทําหนาที่รวมกับปฏิบัติการทางอุดมการณทุนนิยมเสรี
ประเภทอื่นๆ ในสังคม ทําใหรัฐสามารถธํารงรักษาอุดมการณทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีไวได
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จดหมายสือ่ รักในงานวรรณกรรมเรื่อง Daddy  Long  Legs กรณีศึกษา : เรื่อง Daddy  Long  Legs
ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และละครไทยเรื่อง รักเดียวของเจนจิรา
LOVE LETTER IN DADDY LONG LEGS. CASE STUDY OF ENGLISH, KOREAN
VERSION AND THAI DRAMA (ONLY LOVE OF JANEJIRA)

1

สุภาวดี ยาดี
Supawadi Yadi

บทคัดยอ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลในงานวรรณกรรมตางชาติสูวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมเกาหลี
โดยศึกษาจากเรื่อง คุณพอขายาว คุณพอขายาวฉบับเกาหลี และละครไทยเรื่อง รักเดียวของเจนจิรา ผลการศึกษาพบวา
เรื่องคุณ พอขายาวฉบับเกาหลี และเรื่องรักเดียวของเจนจิรา ไดรับแนวความคิดจากเรื่อง Daddy  Long  Legs
ดานการนําเสนอกลวิธีการเลาเรื่อง มีลักษณะเหมือนกัน คือ เรื่อง รักเดียวของเจนจิรา ใชกลวิธีการเขียนจดหมาย
เหมือนกับเรื่อง Daddy  Long  Legs แตตางกันคือเรื่อง คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ใชวิธีการเขียนจดหมาย สงทาง
อีเมล ดานตัวละครเอกฝายหญิงทั้ง 2 จะมีลักษณะเหมือนกับเรื่อง Daddy  Long  Legs คือ เปนเด็กกําพรา สวน
ตัวละครเอกฝายชาย เปนผูใหการอุปการะและมีฐานะดี ดานฉากและสถานที่มีลักษณะแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม
นอกจากนี้ตอนจบในเรื่องรักเดียวของเจนจิราจะจบดวยความสุขของตัวละคร แตในเรื่องคุณ พอขายาว ฉบับเกาหลี
จะจบดวยความตายของพระเอกคือ คิมจุนโฮ
คําสําคัญ : คุณพอขายาว, รักเดียวของเจนจิรา

Abstract
This article is intended to Study paths competency in foreign literary works and To Korea and
Thai literature, literary. By studying the subject Daddy  Long  Legs, Daddy  Long  Legs Korea
Edition, Thai drama love story of Jane JIRA. Study results showed that Long legs father Korea Edition,
Thai drama love story of Jane JIRA Get ideas from the Daddy  Long  Legs. The narrative strategy
presentation have the same characteristics is love story of Jane JIRA using tactics similar to the letter's
writing Daddy  Long  Legs. But it is different story Daddy  Long  Legs Korea Edition use the how to
write a letter sent by email. Character there are similarities. The end in the story love story of Jane
JIRA with the characters' happiness. But in the story Daddy – Long  Legs Korea Edition with death.
Keyword : Daddy Long Legs; Only Love of Jane JIRA
1
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บทนํา
วรรณกรรมนับวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมอันมีคายิ่งของสังคมที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อใหชนรุนหลังได
ศึกษาหาความรู เพราะวรรณกรรมนั้นไดผานกระบวนการทางความคิดสรางสรรคอยางเปนระบบ กลั่นกรองออกมาจาก
ภูมิปญญาของนักปราชญในอดีต วรรณกรรมจึงเปรียบเหมือนกระจกเงาที่สะทอนใหเห็นสภาพความเปนอยูของคนในแต
ละยุค ที่นักปราชญไดแตงวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ทั้งในดานการเมืองการปกครอง ปรัชญาการดําเนินชีวิต คติความเชื่อ
คานิยม อุดมการณทางสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม จารีตประเพณี (สมัย วรรณอุดร. 2545 : 45) วรรณกรรมตางประเทศ
และวรรณกรรมไทยก็มีทั้งลักษณะที่เหมือนและแตกตางกัน ลักษณะที่เหมือนกันนั้นอาจเปนเพราะไดรับอิทธิพลทาง
แนวความคิด โครงสรางของเรื่อง ฉาก ตัวละคร และอื่นๆ มาสรรคสรางเปนผลงานวรรณกรรมในรูปแบบตางๆ ใหสอดคลอง
กลมกลืนกับวัฒนธรรมในชาติ แตถึงอยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงของสังคมและวัฒนธรรมแลว จะพบวาลักษณะสิ่งที่
ตางกันในเรื่องของระบบวัฒนธรรม อุดมการณของสังคมก็ไมสามารถจะรับมาไดทั้งหมด ทั้งนี้เพราะความแตกตางของ
สังคมที่ตางก็มีระบบความคิด ความเชื่อ และวัฒนธรรมของแตละชนชาติที่แตกตางกันนั่นเอง
ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหผูศึกษามีความสนใจศึกษาวรรณกรรมที่รับอิทธิพลจากตางประเทศมาดัดแปลงเปน
วรรณกรรมของไทย ซึ่งผูศึกษาไดหยิบยกเอาวรรณกรรมเรื่อง Daddy  Long  Legs ของ จีน เว็บสเตอร ผลงานการ
แปลของ สังวรณ ไกรฤกษ มาศึกษาเปนอันดับแรก เพราะมีความเชื่อวา วรรณกรรมเรื่องนี้มีอิทธิพลตอวรรณกรรมไทย
บางเรื่องนั่นก็คือ เรื่อง รักเดียวของเจนจิรา ผลงานการเขียนของ นิดา ไดกลายมาเปนละครโทรทัศนโดยฝมือของผูจัด
วรายุธ มิลินทจินดา เมื่อ พ.ศ. 2539 นําแสดงโดยศิริลักษณ ผองโชค ในบทของเจนจิรา สาวนอยผูอาภัพแตยึดมั่น
ในความดี และ วิลลี่ แมคอินทอช แสดงเปน เจารังสิมันต กํากับการแสดงโดยชูศักดิ์ สุธีรธรรม และนอกจากวรรณกรรม
ไทยแลว ดวยอิทธิพลดังกลาวยังมีผลรวมไปถึงเรื่อง คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ซึ่งเคยเปนภาพยนตรเกาหลีไดออกฉายใน
ค.ศ. 2005 ที่ผานมา
ดวยอิทธิพลจากวรรณกรรมเรื่อง Daddy  Long  Legs ของ จีน เว็บสเตอร ไดสงผลตอวรรณกรรมทั้ง 2
เรื่องนั่นก็คือ การใชกลวิธีการเขียนจดหมาย ตัวอยางเชน
เรื่อง คุณพอขายาวที่รัก
1 ตุลาคม เรียน คุณพอขายาวที่รัก
ดิฉันรักมหาวิทยาลัยนี้มากคะ และดิฉันรักทานมากที่ไดกรุณาสงดิฉันมาเรียนที่นี่ ดิฉันมี
ความสุขมากทีเดียว รูสึกตื่นเตนอยูทุกขณะจนแทบจะนอนไมหลับ ทานคงจะนึกภาพไมออกวาที่นี่
แตกตางไปจาก “จอนหน เกรีย โฮม” มากเพียงใด ดิฉันไมเคยคิดไมเคยฝนเลยวาจะมีสถานที่วิเศษ
เชนนี้อยูในโลก ...ดิฉันตั้งใจจะเขียนจดหมายยาวๆ และเลาเกี่ยวกับการเรียนของดิฉันใหทานฟง
(คุณลิปเปทบอกวาทานตองการทราบ) แตระฆังเวลาหนึ่งทุมดังขึ้นแลว หมายความวา ภายในเวลา
10 นาที ดิ ฉั น จะต อ งไปถึ ง โรงยิ ม ในชุ ด กี ฬ า ท า นคิ ด ว า ดิ ฉั น จะได คั ด เลื อ กให ร ว มในที ม แข ง ขั น
หรือเปลาคะ ?
เคารพทานที่สุด
เจอรูชา แอบบอท

94

94

เรื่อง รักเดียวของเจนจิรา
จดหมายฉบั บ นี้ค งไม ใช จ ดหมายฉบับ สุ ด ท ายที่ เ จนจะเขี ยนถึ ง คุณ ลุ ง หรอกค ะ เพราะ
ถึงแมวาเจนจะเรียนจบจากที่นี่ไปแลว ไมมีความจําเปนอะไรอีกแลวที่จะตองรับทุนจากคุณลุงตอไป
แตเจนก็เคารพรักและสํานึกถึงบุญคุณของคุณลุงเสมอ ไมวาเจนจะไปอยูไหน เจนจะเขียนจดหมาย
ถึงคุณลุงเสมอคะ เจนขอกราบขอบพระคุณคุณลุงที่เมตตาดวยดีเสมอมา เจนขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธ
ในสากลโลกดลบันดาลใหคุณ ลุงมีสุขภพแข็ง แรง โรคภัย ไขเ จ็บ อยา ไดเ บีย ดเบีย นอัน ตรายใดๆ
ก็อยาไดพบนะคะ
ดวยความเคารพรักอยางสูง
เจนจิรา
ป.ล. เจนหวังเสมอคะวา สักวันคงจะไดมีโอกาสไดพบและกราบแทบเทาคุณลุงสักครั้ง
เรื่อง คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี
จะไมพบรูปแบบการเขียนจดหมาย แตจะพบลักษณะการเขียนถายทอดเรื่องราวและเหตุการณตางๆ ทางอีเมล
เชน
“ที่เขียนจดหมายพวกนี้เอาไวก็เพื่อเก็บความทรงจําที่มีตอคุณ ที่ฉันเขียนอีเมลถึงตัวเอง
ก็เพราะวา ฉันไมรูวาตอไปตัวเองจะเปนยังไง หากฉันไดอานจดหมายพวกนี้ สักวันฉันอาจไดสารภาพ
ความรักที่ฉันมีตอคุณ ที่ยังไมอาจบอกไป”
(คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี : แผนที่ 2)
เมื่อพิจารณาวรรณกรรมทั้ง 3 เรื่องพบวา อิทธิพลจาก เรื่อง Daddy  Long  Legs ของ จีน เว็บสเตอร
สูเรื่อง รักเดียวของเจนจิรา วรรณกรรมไทย และคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ก็คือ การนําเสนอเหตุการณในรูปแบบของ
จดหมาย ซึ่งเปนรูปแบบงานเขียนที่ใชประกอบหรือผสมผสานกับนวนิยาย เพื่อสรางรูปแบบใหมในการนําเสนอคือ
จดหมาย วิธีการผสมผสานมีไดหลายแบบ ทั้งการแทรกจดหมายลงในตัวเรื่อง ใชจดหมายเปดเรื่องหรือปดเรื่อง และ
ดําเนินเรื่องโดยใชจดหมายทั้งหมด สุพรรณี วราทร กลาวไวใน ประวัติศาสตรการประพันธนวนิยายไทยตัง้ แตสมัยเริม่ แรก
จนถึง พ.ศ. 2475 วา นวนิยายที่ดําเนินเรื่องโดยใชจดหมายทั้งหมดเริ่มใน พ.ศ. 2434 เชนเรื่อง สงครามชีวิต ของศรีบูรพา
แต ที่จ ริง แล ว ในวงวรรณกรรมไทยมีน วนิ ยายรู ปแบบจดหมายปรากฏขึ้น กอ นสงครามชีวิ ต อย างนอ ย 2 เรื่อ ง คื อ
จดหมายจางวางหร่ํา ของ น.ม.ส. ซึ่งลงพิมพในทวีปญญาตั้งแต พ.ศ. 2448 และหัวใจชายหนุม ของ รามจิตติ ลงพิมพใน
ดุสิตสมิตเมื่อ พ.ศ. 2464 ถึงแมจดหมายจางวางหร่ําจะเปนเรื่องที่ไดแนวความคิดจาก Letters from a Self  made
Merchant to His Son ของ จอรจ ฮอเรซ ลอริเมอร (George Horace Lorimer) แตก็ไดมีการปรับเปลี่ยนบางสวนจนมี
ลักษณะเฉพาะตัวที่ควรจะถือวาเปนนวนิยายไทย เชนเดียวกับสงครามชีวิต ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก Poor People ของ
ฟโอดอร ดอสโตเยฟสกี (Fyodor Dostoyevsky) (ปวิวัณณ คําเจริญ. 2543 : 2) ดังนั้น จึงกลาวไดวานวนิยายที่ดําเนิน
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เรื่องโดยใชจดหมายทั้งหมดเริ่มปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมไทยตั้งแต พ.ศ. 2448 คือชวงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเลยทีเดียว
จะเห็นไดวา วรรณกรรมที่มีลักษณะการถายทอดเรื่องราวผานจดหมาย มีมายาวนานตั้งแตอดีต โดยจะพบวา
วรรณกรรมในลักษณะดังกลาวนี้ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศทั้งสิ้น ทั้งนี้เปนการแสดงใหเห็นวา วรรณกรรมของไทย
สวนใหญมีตนตอทางความคิด และแนวคิดตางๆ มาจากตางชาติ จึงเปนการสะทอนใหเห็นวา คนไทยยังคงใหคุณคาและ
นิยมกับวรรณกรรมตางชาติมากกวา จึงไดหยิบยกเอามาดัด แปลง ปรับเปลี่ยน หรือใชแนวความคิดของวรรณกรรม
ตางชาติมาใชในการประพันธเปนวรรณกรรมของไทย
เชนเดียวกับการศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมที่ผูศึกษาไดกลาวไวขางตนวา ผูศึกษามีความมุงหมายที่จะวิเคราะห
ลักษณะของวรรณกรรมในรูปแบบการไดรับอิทธิพล อันเปนบอเกิดของวรรณกรรมของไทย และของตางชาติอยางเชน
ประเทศเกาหลีอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะทําใหเขาใจถึงระบบความคิดในเรื่องความเหมือนและความแตกตางกัน
ของแตละวัฒนธรรมการประพันธงานวรรณกรรม นอกจากนี้ยังเปนการชวยใหผูอานเกิดความเขาใจถึงลักษณะการรับ
อิทธิพลจากตัววรรณกรรมตางชาติมาปรับใชใหกลายเปนวรรณกรรมของชาติตนเอง โดยที่ผูอานเองยังไมสามารถรูไดวา
วรรณกรรมที่กําลังเสพอยูนั้นเปนวรรณกรรมที่มีตนตอทางความคิดมาจากตางประเทศ
Daddy  Long  Legs อิทธิพลและการสงตอความเหมือน
จากการศึกษาวรรณกรรมเรื่อง Daddy  Long  Legs ของ จีน เว็บสเตอร ผลงานการแปลของสังวรณ ไกรฤกษ
เบื้องตนพบวา มีอิทธิพลทั้ง 2 เรื่อง ไดแก คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี และเรื่องรักเดียวของเจนจิรา วรรณกรรมทั้ง 2 เรื่อง
นี้มีความคลายคลึงกันหลายประการ ไดแก โครงเรื่อง (Plot) คือ เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง ซึ่งมีความสัมพันธ
ตอเนื่องเปนเหตุผลตอกัน โดยมีความขัดแยงที่กอใหเกิดการตอสูทําใหเรื่องดําเนินไปอยางนาสนใจและนาติดตาม ซึ่งเรื่อง
Daddy  Long  Legs เปนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวจากบานเลี้ยงเด็กกําพราที่มีชื่อวา เจอรูชา แอบบอท เด็กสาวที่มี
อายุมากที่สุดในสถานเลี้ยงเด็กกําพรา มีชีวิตอยูไปวันๆ เพื่อชวยเหลือเด็กเล็กดวยความเบื่อหนายและหดหู เธอยังมอง
ไมเห็นอนาคตของตัวเองวาจะแปรเปลี่ยนไปเปนอยางอื่นไดอยางไร ทั้งที่วัยของเธอถึงเวลาตองออกไปจากสถานที่แหงนี้
แตเธอก็ไรที่ไปเพราะไมมีคนอุปการะ จนกระทั่งวันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเจอรูชาก็เกิดขึ้น เมื่อมี
ผูอุปการะใจดีประสงคจะสงเสียใหเธอเรียนจนจบมหาวิทยาลัย พรอมทั้งจายคาเลี้ยงดูใหเธอมีฐานะทัดเทียมกับเด็ก
คนอื่นๆ ที่มาจากครอบครัวมั่งคั่ง โดยมีเงื่อนไขวาเธอจะตองเขียนจดหมายเลาเรื่องราวการใชชีวิตประจําวัน และรายงาน
ผลการเรียนใหทราบทุกๆ เดือน โดยที่เธอไมเคยไดพบกับผูอุปการะ และไมเคยไดรับจดหมายตอบกลับแมแตฉบับเดียว
เจอรูชาไดเรียนรูการใชชีวิตในโลกภายนอกซึ่งตื่นเตน และแปลกใหมสําหรับเด็กกําพราผูไมเคยกาวพนสถานเลี้ยงดู แมเธอ
จะไดสัมผัสกับชีวิตที่หรูหราสุขสบาย แตเธอก็ยังถือการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย และมีความฝนที่จะเปนนักเขียน
ตามความประสงคของผูอุปการะและตัวเธอเอง (สุภาพร คชารัตน. 2547 : บทนํา)
สวนเรื่อง คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี เปนภาพยนตรเกาหลีที่ออกฉายใน ค.ศ. 2005 ดัดแปลงจากวรรณกรรม
ชื่อเดียวกัน โดยเนื้อเรื่องเลาถึงเด็กกําพราคนหนึ่งอายุ 17 ป เธอไดรับการอนุเคราะหสงเสียคาเลาเรียนจากชายนิรนาม
คนหนึ่งอยางไมคาดฝน เขาใหเธอเขียนจดหมายถึงเขา และเขาก็จะมาหาเธอโดยใหเธอเห็นขาที่ยาวมากของเขาเทานั้น
เธอจึงเรียกเขาวาคุณพอขายาว และหลังจากนั้นภารกิจการคนหาคุณพอขายาวของเธอจึงเริ่มตนขึ้น
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เรื่องรักเดียวของเจนจิรา เปนเรื่องเกี่ยวกับเด็กสาวกําพราที่ถึงแมจะพบกับอุปสรรคมากมายในชีวิต แตก็ยังทํา
ใหเธอยืนหยัดและยึดมั่นในความดี สาวนอยเจนจิราเด็กกําพราที่อาศัยอยูกับลุงและปา แตเมื่อลุงเสียชีวิต ปายุพาใจราย
ก็สงเจนจิราไปอยูโรงเรียนสําหรับเด็กกําพรา ที่นั่นเจนจิราไดรูจักกับชีวิตใหม และเธอก็ไดรับการอุปการะจากคุณลุงผูใจดี
คนหนึ่ง ที่ออกทุนการศึกษาใหกับเธอสงเสียจนเจนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
วันหนึ่งเจนจิราไดรับการติดตอจากคุมฑิฆัมพร เพื่อใหไปเปนครูสอนอรยา ลูกสาวของเจารังสิมันต เธอตัดสินใจ
ทํางานนี้ และไดพบกับลูกศิษยตัวเล็กที่คอยสรางความปวดหัวใหกับเจนจิราอยูเสมอ ชีวิตกําลังมีความสุข แตแลวเจนจิรา
ก็ไดรับขาววาปายุพาเจ็บหนัก เธอตองกลับบานมาดูแล และจัดการสิ่งที่คางคาอยูใหเรียบรอย ตอมาเจนจิราไดรูวา
เจารังสิมันต แทจริงก็คือคุณลุงผูมีพระคุณของเธอ วันหนึ่งคุมฑิฆัมพรเกิดไฟไหม เจาไดรับบาดเจ็บสาหัสจนตาบอด เจนจิรา
พาเจารังสิมันตมาดูแลที่บานชายทะเล ซึ่งเหมือนเปนปาฏิหาริยทําใหหายจากตาบอด และมีคนที่รักอยางเจนจิราคอยอยู
เคียงขาง
จากทั้ง 3 เรื่องสามารถสรุปไดวา มีลักษณะโครงเรื่องที่คลายคลึงกัน คือ การกลาวถึงเด็กกําพราที่ไดรับการ
ชวยเหลืออุปการะทางดานการศึกษา และคาครองชีพในดานตางๆ จากบุรุษผูหนึ่ง ที่ไมยอมเปดเผยสถานะของตนแก
เด็กหญิงกําพรา โดยมีขอแมวาจะตองใหเด็กหญิงกําพราเขียนจดหมาย รายงานเรื่องการเรียนและชีวิตประจําวันใหรับรู
เปนระยะ จนกระทั่งความจริงไดถูกเปดเผยวา บุรุษที่เด็กหญิงเพียรพยายามที่จะขอความกรุณาพบสักครั้งนั้นก็คือ ชายที่
ตนเองรัก
นอกจากนั้น ตัวละคร (Character) คือผูทําใหเกิดเหตุการณในเรื่อง หรือเปนผูแสดงพฤติกรรมตางๆ ในเรื่อง
ตัวละครนี้นับเปนองคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของนวนิยาย เพราะถาไมมีตัวละครแลว เรื่องราวตางๆ ในนวนิยายก็จะ
เกิดขึ้นไมได ตัวละครของนวนิยาย มี 2 ประเภท คือ ตัวละครเอก (the major character) คือตัวละครซึ่งมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินเรื่องโดยตลอด หรือเปนศูนยกลางของเรื่อง และตัวละครประกอบหรือตัวละครยอย (the minor
character) คือตัวละครซึ่งมีบทบาทในฐานะเปนสวนประกอบของการดําเนินเรื่องเทานั้น แตก็ตองมีสวนชวยเสริม
เนื้อเรื่องและตัวละครสําคัญใหเดนขึ้นดวย
จากการศึกษาลั กษณะตั วละครที่ปรากฏในเรื่ อง ทํา ใหเห็นถึ งจํานวนตัวละครที่มีจํ านวนแตกตางกัน เช น
จํานวนตัวละครในเรื่อง Daddy  Long  Legs จะมีจํานวนไมมากนัก ซึ่งตัวละครเอก (the major character) ไดแก
เจอรูชา เจอวี่หรือเจอวิส สวนในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา ตัวละครเอก (the major character) ประกอบไปดวย เจนจิรา
เจารังสิมันต และตัวละครยอย (the minor character) ไดแก ลุงพินิจ ปายุพา พงษ พิศ ขวัญ ทนายธนัย ปานิ่ม พร นพ
คุณครูมาลินี คุณครูรัดใจ ภารโรง สายจิต ธิดาสวรรค อารยา นายแม สิริสุภิญา เจาศรีโสรถ และเรื่องคุณพอขายาว ฉบับ
เกาหลี มีตัวละครเอกประกอบไปดวย ชา ยัง มี จุน โฮ และตัวละครยอยคือเพื่อนๆ ของชา ยัง มี ในที่ทํางาน
หากพิจารณาดานความเหมือนกันของตัวละครทั้ง 3 เรื่อง สามารถพิจารณาไดวาเรื่อง Daddy  Long  Legs
รักเดียวของเจนจิรา และคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี มีตัวละครที่มีลักษณะเหมือนกันดังนี้
เจอรูชา แอบบอท เธอเปนเด็กกําพราที่อาศัยอยูในสถานเลี้ยงเด็กกําพราจอหน เกรียโฮม และวันหนึ่งก็ไดรับ
การอุปการะทางการศึกษาจากชายลึกลับผูไมเปดเผยตัวตน โดยชายผูนี้มีขอแมวา เจอรูชาจะตองเขียนจดหมายเลาเรื่อง
การเรียนใหกับเขาทุกๆ เดือน ซึ่งทําใหเจอรูชาอยากรูวาเขาคนนี้เปนใครกันแน จนกระทั่งเธอไดพบกับผูชายคนหนึ่งที่ทํา
ใหเธอรูสึกหวั่นไหว ซึ่งผูชายคนนี้เองที่กลับกลายมาเปนคุณพอขายาวตัวจริงของเธอ
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นอกจากนี้แลว ดวยลักษณะนิสัยของเจอรูชาที่มีความกลาหาญ อดทน ราเริงแจมใส ยังเปนเสนหใหผูอาน
ชื่นชอบอีกดวย เชนในตัวอยางที่กลาวถึงลักษณะนิสัยของเจอรูชาเอาไววา
“เจอรูชาที่นาสงสาร เธอเปนเด็กสาวที่มีนิสัยราเริงแจมใสชางคิดชางฝน กระตือรือรน
มีชีวิตชีวา และมีอารมณขันมากที่สุด ความมีอารมณขันเปนพิเศษของเธอนี้ทําใหเธออดทนและ
ฟนฝาชีวิตกําพราอันลําเค็ญมาไดเปนอยางดี ถาหากเปนคนอมทุกขเพราะสิ่งแวดลอมซึ่งกอทุกขและ
ปญหาอยูเสมอแลว เธอก็คงจะยืนหยัดในชีวิตนี้ไดยากยิ่ง”
(Daddy  Long  Legs : 18)
เจนจิราอาศัยอยูกับคุณลุงและคุณปา เมื่อคุณลุงเสียชีวิต คุณปาก็พาเจนจิราไปอยูโรงเรียนประจํา ไมสงเสีย
คาใชจายใดๆ ใหกับเจนจิราเลย จนกระทั่งมีชายผูหนึ่งใหการอุปการะการศึกษาและคาใชจายในแตละเดือนแกเจนจิรา
ทําใหเจนจิราปลื้มปติในความเมตตาของคุณลุงเปนอยางมาก จึงพยายามถามครูใหญวาชายผูนี้เปนใคร สุดทายก็ไดทราบ
เพียงแคที่อยู ใหเธอไดเขียนจดหมายถึงเทานั้น และหลังจากนั้นเปนตนมา เจนจิราก็เขียนจดหมายถึงคุณลุง
ชา ยัง มี เคยมีครอบครัวที่แสนอบอุนในวัยเด็ก แตเมื่อพอและแมไ ดเสียชีวิตจากเธอไป ก็ทําใหเธอตองอยู
คนเดียวดวยความยากลําบาก แตแลววันหนึ่งก็มีชายลึกลับมาคอยชวยเหลือเธอทั้งเรื่องการศึกษา และการมอบของ
รางวัลเปนกําลังใจแกเธอ
จะเห็นไดวาตัวละครทั้ง 3 ตัว มีลักษณะรวมกันคือ การเปน “เด็กกําพรา” เพียงแตการบรรยายตนตอของ
ความเปนเด็กกําพราที่แตกตางกัน กลาวคือ ในฉบับของ Daddy  Long  Legs ไมกลาวถึงความเปนมาของเจอรูชา
เกี่ยวกับครอบครัว มีเพียงการกลาวถึงความยากลําบากในชีวิตของเด็กกําพราที่มีชื่อวาเจอรูชา แอบบอท เทานั้น เชนใน
ตอนที่กลาววา
“เจอรูชา แอบบอท เปนเด็กกําพราซึ่งมีอายุมากที่สุดในสถานเลี้ยงเด็กกําพราแหงนี้ เธอ
จะตองรับภาระหนักเปนพิเศษในวันพุธตนเดือน เพราะเปนวันประชุมคณะกรรมการการบริหาร
สถานเลี้ยงเด็กกําพรา ทุกวันพุธตนเดือนจึงเปนวันที่เธอรูสึกกลัดกลุมที่สุด…ในวันดังกลาว เธอจะตอง
ตื่นตั้งแต ๕ นาฬิกา ทําแซนดวิช สําหรับแขกที่มาเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกําพรา…งานที่เธอจะตอง
เอาใจใสเปนพิเศษก็คือ หองเอฟ…หลังจากนั้นเจอรูชาจึงไดมีเวลาเปนอิสระสําหรับตัวเองเพียงครึ่ง
ชั่วโมง”
(Daddy  Long  Legs : 16)
สวนในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา มีการอธิบายถึงสาเหตุวา เจนจิรามีที่มาของการถูกตีตราวาเปนเด็กกําพรา
เพราะผูเปนปาหวังในทรัพยสมบัติที่เจนจิราไดรับจากคุณลุงพินิจ จึงหาวิธีพาเจนจิราออกจากบาน เพื่อที่จะไดครอบครอง
สมบัติเอาไวเพียงคนเดียว ดังนั้น การพาเจนจิราไปไวที่โรงเรียนกุลนารี ซึ่งเปนโรงเรียนประจําแหงหนึ่ง จึงเปนการแฝงนัย
ถึงการถูกทอดทิ้ง และสถานที่แหงนี้ก็เปนที่เขาใจกันดีวา มีแตเด็กไรพอขาดแม หรือเปนเด็กมีปญหาเทานั้นตางมารวมอยู
ดวยกัน ดังนั้นการใหตัวละครเจนจิรา ตองไดรับความยากลําบากในครั้งนี้ ถือวาเปนสิ่งหนึ่งที่ผูแตงนิยมใชในการประพันธ
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ทั้งนี้ก็เพื่อการสรางเหตุการณความยากลําบากใหกับตัวละคร และแสดงใหเห็นถึงการตอสูดิ้นรนในชีวิตตั้งแตเด็กของตัว
ละครเอกอยางเจนจิรา
ปานิ่ม: โถคุณหนูเจนของปา คุณหนูเจน โถทํากันไดขนาดนี้เลยหรอ
เจนจิรา: ปานิ่มจะเจนไมอยากอยูที่นี้แลว เจนอยากไปใหพนๆ
ปานิ่ม: แมคุณของปา
พร: อีนังคุณนายใจยักษ มึงเปนผีบากลับชาติมาเกิดแทๆ แนจริงมาตบกับกูสิวะ
(รักเดียวของเจนจิรา แผนที่ 1)
และกลาวถึงการที่คุณปายุพาพยายามทําใหเจนจิราตองเขาไปอยูในโรงเรียนประจําใหได โดยสรางเรื่องที่ไมเปน
ความจริงใสรายเจนจิรา จนกระทั่งเจนจิราตกอยูในฐานะจําเลยในสายตาครูใหญมาลินี ดังนี้
คุณปายุพา: พาไปหาจิตแพทยก็แลว ซื้อตําราการเลี้ยงดูเด็กก็แลว แตเด็กคนนี้เกินเยียวยา
จริงๆ คะอาจารยขา แกเปนเด็กที่มีปญหามาก มากๆ จริงๆ…อาจารยๆ ดูนี่กอนนะคะ เห็นรอยไหมคะ
แกทํารายดิฉันคะ แกโกรธเดี๊ยน เพราะพูดจาไมถูกหูแก แกกัดเดี๊ยนคะ ผานไปสองอาทิตยยังไมหาย
เลยคะ และเรื่องอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงแกชอบที่สุดเลยนะคะ เดี๊ยนเคยจําไดคะ แกเคยแอบดูดบุหรี่
ในหองน้ํา เลนไพกับพวกเด็กคนใช อุยตายแลวเดี๊ยนไมอยากพูดคะ เดี๊ยนพูดก็เหมือนเดี๊ยนใสราย
หลานตัวเอง ใสรายเด็ก แตมันเปนเรื่องจริงนะคะ อาจารยขาแลวเรื่องมือไวใจเร็วอันดับหนึ่ง ขี้ขโมย
ที่สุดเลยคะ เดี๊ยนวางเงินไวบาทเดียวแกยังเอาไป เดี๊ยนจับไดคาหนังคาเขาแกยังปฏิเสธ แถมยังปด
ความผิดไปใหลูกๆ ของเดี๊ยนอีกคะ ผลการเรียนคะ แยที่สุดเลยคะ คุณ ครูที่โรงเรียนนะคะเขียน
จดหมายมาหาเดี๊ยนเปนประจําคะ วาเด็กคนนี้ไมไหว ชอบหนีเรียน พูดจาหยาบคาย ไมรูผุดคําไหน
ตอคําไหนมาพูดถึง ไปโรงเรียนก็สาย ที่สําคัญแกเคยขูวาจะฆาเดี๊ยน
คุณครูมาลินี: เทาที่ฟงมานี่ เด็กคนนี้อาการหนักเอาการนะคะ
(รักเดียวของเจนจิรา : แผนที่ 1)
เรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ถือไดวามีลักษณะเชนเดียวกัน ตัวละครชา ยัง มี แสดงใหเห็นถึงความรูสึก
ของเด็กที่ตองสูญเสียพอแมตั้งแตวัยเด็ก เชนในตอนที่กลาววา
“ฉันเคยมีครอบครัวที่แสนอบอุนในวัยเด็ก แตเมื่อพอและแมไดเสียชีวิตจากเธอไป ก็ทําให
เธอตองอยูคนเดียวดวยความยากลําบาก แตแลววันหนึ่งก็มีชายลึกลับมาคอยชวยเหลือเธอทั้งเรื่อง
การศึกษา และการมอบของรางวัลเปนกําลังใจแกเธอ”
(คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี : แผนที่ 1)
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นอกจากเจอรูชา เจนจิรา และชา ยัง มี แลว คุณพอขายาวทั้งสามยังถือวามีลักษณะเหมือนกันอีกดวย เชน
จอหน สมิธ หรือ เจอวิส/เจอวี่ ในเรื่อง Daddy  Long  Legs เปนผูใหการอุปการะเจอรูชา ไดเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
และในขณะเดียวกันก็เปนผูชายที่ทําใหเจอรูชารักมากที่สุด ซึ่งการแสดงตัวของเขานั้นมีทั้งการปรากฏตัวในฐานะของคุณพอ
ขายาว กับเด็กที่ใหการอุปการะ และในฐานะอาของเพื่อนเจอรูชา เจอรูชาไมมีทางรูไดเลยวา คุณอาของเพื่อนก็คือคุณพอ
ขายาว
เชนในตอนที่กลาววา
“คุณอาเจอวิสผูแสนดีของจูเลียไดมาเยี่ยมเราอีกเมื่อบายนี้ และนําช็อคโกแล็ตกลองใหญ
ขนาด 5 ปอนดมาใหเรา เห็นไหมคะการที่เราอยูรวมบานกับจูเลียนั้นนับเปนผลดีอยางยิ่ง”
(หนา 106)
นอกจากนี้ การแสดงภาพของคุณพอขายาว ยังเปนการแสดงฐานะความมั่งคั่งที่ตัวละครมีอยางเห็นไดชัด
“ฟงแลวใหรูสึกวา คุณหนูเจอวี่เปนผูวิเศษ นารักไปเสียทุกอยางในความรูสึกของพี่เลี้ยง
ดิฉันเสียดายที่เขาอยูในตระกูลเพ็นเดิลตั้น เขานาจะอยูในตระกูลที่ดีกวานี้ ดิฉันไมไดหมายความวา
ตระกูลเพ็นเดิลตั้นต่ําตอยหรอกนะคะ แตดิฉันกลัวความยิ่งใหญของตระกูล”
(หนา 94)
อาจกลาวไดวา การนําเสนอตัวละครคุณพอขายาวนี้ ทําใหเห็นถึงสถานะของตัวละครที่หลากหลายตามบทบาท
ที่ไดรับ เชน การรับบทบาทผูมีเมตตากรุณ า อุปการะสถานเลี้ยงเด็กกําพราและชีวิตเด็กผูหญิงอีกคนหนึ่ง จึงมีความ
จําเปนที่จะตองแสดงภาพของความมั่งคั่งทางทรัพยสินและเงินทองที่มี เพื่อเปนการยืนยันถึงความสามารถที่จะเปนผูดูแล
นั่นเอง
สวนในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา เจารังสิมันตเปนผูใหการอุปการะโรงเรียนกุลนารีมากอนที่จะใหการอุปการะ
เจนจิรา นอกจากนี้เขายังเปนผูรักษาทรัพยสมบัติของเจนจิราจากพวกของปายุพา เชน การซื้อบานอันเปนมรดกที่คุณลุง
พินิจมอบไวใหเจนจิรากอนเสียชีวิตอีกดวย และเจารังสิมันตยังเปนชายที่ทําใหเจนจิรารักมากที่สุด เปนเจาหลวงของ
คุมฑิฆัมพร เปนผูปกครองสมาชิกทุกๆ คนภายในคุม รวมไปถึงหลานสาว (อรยา)
ดังนั้น ในหลายฉากที่บรรยายความเปนเจารังสิมันตจึงเต็มไปดวยความลึกลับ ที่ตองการใหเจนจิราหาคําตอบ
อยางเชนการปรากฏตัวในทุกที่ที่เจนจิราไป ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงความหวงใยของเจารังสิมันตที่มีตอเจนจิรา จึงไปคอยเฝา
แอบดูแลอยูหางๆ โดยที่เจนจิราไมเคยรูตัวเลย นอกจากนี้ยังมีฉากที่แสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของเจารังสิมันต เพื่อให
สมกับบทบาทผูอุปการะโรงเรียนและเด็กหญิง ในตอนที่กลาววา
ครูมาลินี: ในปการศึกษาหนาดิฉันคาดวาโรงเรียนจะตองขอความชวยเหลือมากทีเดียวคะ
ดิฉันจะของบประมาณเพิ่มอีกสามเปอรเซ็นต ก็เพราะดิฉันคิดวาเราควรจะตองปรับสภาพความเปนอยู
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ของเด็กใหดีขึ้น ตอนนี้เรียกไดวาอยูในขั้นอัตคัดทีเดียว เด็กบางคนตองสวมเครื่องแบบเกาๆ ที่รับชวง
กันมาหลายชวง รวมทั้งเรื่องอาหารดวยคะ
เจารังสิมันต: ผมอนุมัติทุกอยางที่คุณมาลินีเสนอขอมา
ครูมาลินี: ทานจะใหดิฉันจัดทํารายละเอียดเสนอตอที่ประชุมอีกไหมคะ
เจารังสิมันต: ไมจําเปนเพราะคุณเสนอมาอยูในวาระการประชุมแลวนี่
ครูมาลินี: เด็กๆ คงจะดีใจมาก ดิฉันกราบขอบพระคุณคะ
จากทั้ง 2 เรื่องก็ยังมีตัวละครหนึ่งที่มีลักษณะรวมกันก็คือ จุน โฮ ตัวละครที่แสดงเปนคุณพอขายาว ผูใหการ
อุปการะชา ยัง มี ในขณะที่เรียนอยูในระดับมหาวิทยาลัย เขาเปนผูหางานใหชา ยัง มี ทําตามที่เธอชอบก็คือ การเปน
นักเขียนทํางานเปนบรรณารักษในหองสมุด จนเขาปวยหนัก ความจําเสื่อม จึงเขียนจดหมายใสอีเมลเอาไว เพื่อจะจะได
ไมลืม ชา ยัง มี
อาจกลาวไดวา ตัวละครชายจากทั้ง 3 เรื่องนี้ แสดงใหเห็นถึงลักษณะที่คลายคลึงกัน กลาวคือ ในเรื่อง Daddy
 Long  Legs เปนตนแบบชั้นที่ดีทําใหวรรณกรรมอีก 2 เรื่องนํามาประยุกตใชเปนพระเอกในอุดมคติของตนไดอยาง
ลงตัว
ทางดานตัวละครที่สรางสีสนั ใหกับเรื่องอีกตัวละครหนึ่ง ก็คือ นางลิปเปท กับ คุณครูรัดใจ ซึ่งมีลักษณะตัวละคร
คลายคลึงกัน เชน นางลิปเปท เปนแมบานของสถานเลี้ยงเด็กกําพราจอหน เกรีย โฮม สวนคุณครูรัดใจเปนครูแมบาน
ในโรงเรียนกุลนารี ตัวอยางเชนการกลาวถึงบทบาทของนางลิปเปท ในตอนที่วา
“นางลิปเปทเปนแมบานของสถานเลี้ยงเด็กกําพรา จอหน เกรีย โฮม เปนคนมีสองบุคลิก
เวลาออกรับแขกจะดูเปนคนละคนกับนางลิปเปทตัวจริง ซึ่งโมโหงาย โกรธงาย เขมงวดกวดขัน
ปากรายและเจาระเบียบ แตพอถึงเวลารับแขกจะมีทาทีสงบ ออนโยน เปนสงา นาเคารพ จึงทําให
เกิดความประทับใจแกกรรมการบริหาร รวมทั้งสตรีผูมีเกียรติ และแขกทุกคนที่มาเยี่ยมสถานเลี้ยง
เด็กกําพราแหงนี้”
(Daddy  Long  Legs : 1617)
“คุณครูรัดใจ: นี่ฉันจะบอกใหฟงนะ ฉันเปนครูแมบานที่นี่ เวลาที่ฉันวาอะไรจะตองเชื่อฟง
ฉัน ไอพวกที่มันดื้อดานกับฉันมันเจอดีมานักตอนักแลวนะ ไปถามใครดูก็ได ไอประเภทที่ฉันเปลี่ยน
ชื่อใหก็มีไมนอยเชียวนะ หนาตาดื้อดานเอาการเหมือนกันนะเรา ถาทางจะเหลือขอจนไมมีใครเขาทน
ได จนถึงเขาจับโยนมาไวที่นี่ใชไหม”
(รักเดียวของเจนจิรา : แผนที่ 1)
ทั้ง 2 คนนี้มีบทบาทหนาที่ที่เหมือนกัน คือ การดูแลทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับเด็ก ทั้งในสถานเลี้ยงเด็กกําพรา
ของนางลิปเปท หรือจะเปนโรงเรียนกุลนารีของคุณครูรัดใจ ตางก็มีพฤติกรรมการบน ดุดา ตักเตือน หรือแมแตการเฆี่ยน
ตี ซึ่งในเรื่อง Daddy  Long  Legs นางลิปเปทจะคอนขางโหดรายกวาคุณครูรัดใจ ผูศึกษาไดพิจารณาเปรียบเทียบ
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การแสดงออกของตัวละครนางลิปเปท พบวานางลิปเปทแสดงออกถึงความเปนแมบานที่ดูแลเด็กก็จริง แตยังไรซึ่งความ
ออนโยนและมีเมตตาตอเด็ก จากตัวอยางที่กลาววา
“นางลิปเปทมองขามความจริงที่สําคัญอยางหนึ่ง นั่นคือ ตลอดเวลา 2 ปนี้ เจอรูชาตอง
ทํางานหนักมาก ซึ่งก็คุมเกินกวาคาอยูกินในระยะ 2 ปนั้น เจอรูชาทํางานหนักจริงๆ โดยถือเอางาน
ของสถานเลี้ยงเด็กกําพรามาเปนอันดับแรก สวนทางดานการศึกษาของเธอมาเปนอันดับรอง เชน
ในวันที่สถานเลี้ยงเด็กกําพร ามีงานเช นวันนี้ เธอก็ถูกเก็ บตัวอยูดา นหลัง พรอมดวยภาระหนา ที่
สารพัด ปดกวาด เช็ดถู ดูแลเด็ก และอื่นๆ อีกจิปาถะ ไมเคยไดโผลมาเห็นแสงสีอันนาบันเทิงใจใดๆ”
(Daddy  Long  Legs : 23)
จะนอกจากนี้ยังพบวา ตัวละครทั้ง 2 ถึงแมจะมีบทบาทหนาที่ในเรื่องเหมือนกัน แตจะแตกตางกันตรงที่ คุณครู
รัดใจจะมีความเมตตาปรานีเด็กมากกวา มีความเปนกันเองมากกวา และชอบพูดจาวากลาวที่อาจจะดูรุนแรงไปบาง แตก็
แฝงไปดวยความโอบออมอารี ดังเชนตอนที่กลาวถึงเจนจิราและเพื่อนๆ รอมเงินกันจะจัดกิจกรรมอําลา และจํานวนเงิน
ที่เก็บได มีจํานวนไมมาก คุณครูรัดใจก็ยื่นมือเขามาชวยเด็กๆ ใหสามารถผานอุปสรรคไปไดดวยดี หรือแมแตตอนที่เจนจิรา
กับสายจิต ตองเขาเรียนวิทยาลัยครู แตถูกพวกอันธพาลรังแก คุณครูรัดใจก็เปนผูเขามาชวยทุกครั้ง ดังตัวอยางที่เจนจิรา
เขียนจดหมายถึงคุณลุง กลาวเอาไววา
“ไปๆ มาๆ คนที่เปนที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือครูรัดใจ ถือไมคุมหนาประตูโรงเรียนทุกวัน หนาดุๆ
ของแกใครเห็นก็ตองกลัว ทุกวันนี้ไมมีพวกชางกล สิงหมอเตอรไซคมากวนใจเจนกับสายจิตอีกแลวคะ
ครูรัดใจบอกวามีลูกสาวสวยก็ตองคุมเขมตลอดเวลา”
(รักเดียวของเจนจิรา : แผนที่ 3)
ตางเพราะใคร …ถาไมใชอุดมการณทางวัฒนธรรม
ทุกสังคมยอมมีความแตกตางกัน ทั้งในดานสภาพแวดลอมและคานิยมทางสังคม คําวา วัฒนธรรม มีผูให
คํานิยามไวมากมายคือ วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นกําหนดขึ้น มิใชสิ่งที่มนุษยทําตามสัญชาตญาณ วัฒนธรรมในเชิงชีวิต
วัฒนธรรมนาจะถือวาเปนองคประกอบของวิธีคิด คุณคา และอุดมการณของสังคม ที่มนุษยสรางสรรคและสะสมขึ้นมา
ในความหมายที่จะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเปนมนุษย และการปรับตัวกับระบบความสัมพันธทางสังคมและ
ธรรมชาติ ภายใตเงื่อนไขและบริบทที่แตกตางกัน ตามนัยนี้วัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนพลังที่อยูเบื้องหลังศิลปะและวิถี
ของสังคมมนุษย ซึ่งจะมีความหลากหลายและซับซอน แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น ขณะเดียวกันก็มีพลังเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงได ดวยการผลิตใหมของชุมชนเจาของวัฒนธรรม เพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขและบริบทของ
สภาวะแวดลอม (ออมเดือน สดมณี. 2541 : 1)
เชนเดียวกับการรับ อิท ธิพ ลจากวรรณกรรมตา งประเทศอยา งเรื่อ ง Daddy  Long  Legs มาปรับ เปน
วรรณกรรมเรื่องรักเดียวของเจนจิรา และคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ซึ่งหากพิจารณาจะพบวา ไดรับอิทธิพลการประพันธ
จาก Daddy  Long  Legs มาจริง ทั้งแนวคิด และโครงเรื่อง รวมไปถึงตัวละคร แตก็ไมใชทั้งหมด เพราะถึงแมวาใน
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แกนเรื่องจะใหความสําคัญกับเด็กกําพรารวมถึงชายหนุมลึกลับผูใหการอุปการะก็จริง แตการรับอิทธิพลมาก็ไมสามารถ
ทําใหผูอานผูชมทราบไดเลยวา แทจริงแลวเราเรือ่ งที่เรารับชมรับฟงอยูนั้น เปนวรรณกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากวรรณกรรม
จากตางชาติ
ทั้งหมดนี้เกิดจากการรับเอาเฉพาะแนวความคิดมานั่นเอง การใสสีสันในบริบทอื่นๆ เชน ตัวละครเอกทั้ง 2
เรื่อง ลวนไดรับแนวความคิดของวัฒนธรรมของแตละชาติมาทั้งสิ้น เชน เจารังสิมันตในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา การสราง
ตัวละครนี้จะมุงแสดงถึงบุคลิกลักษณะของตัวละครแบบฉบับของไทย คือ พระเอกจะตองมีชาติตระกูลสูงสง มีบุคลิกภาพ
ดี สงา เงียบขรึม ลึกลับ เปนที่เกรงใจตอบุคคลอื่นๆ ที่ไดพบเห็น พูดจาไพเราะ ออนโยน
สวนตัวละครที่เปนนางเอกของเรื่องคือเจนจิรา สถานะของเธอจะแตกตางกับเจอรูชา ตรงที่เจนจิรามีครอบครัว
ดูแลมากอนที่จะถูกสงไปอยูโรงเรียนประจํา และที่สําคัญเจนจิราจะมีพื้นฐานทางครอบครัวที่ตางจากเจอรูชา อยางสิ้นเชิง
คือ เจนจิราเปนคุณหนูมากอน และยังมีมรดกอันประเมินคาไมไดเปนของตนเอง แตดวยความอิจฉาของคุณปา เจนจิรา
จึงถูกกลั่นแกลงสารพัดและจบลงดวยสถานะใหมคือ เด็กกําพรา ดังตัวอยางเชน
ปานิ่ม: พินัยกรรมของคุณทานวายังไงหรือคะคุณธนัย
ธนัย: ลุงเสียใจที่ไมไดบอกหนูเจนเรือ่ งพินัยกรรม เพราะวาลุงไมคิดวาคุณปาของหนู เขาจะ
ทํากับหนูถึงขนาดนี้
ปานิ่ม: เพราะวาคุณหนูเจนไดมากกวาเคานี่คะ เคาถึงไดจงเกลียดจงชังนักเด็กนักเชียว
พร: ปา ทีนี้เราก็ไมตองกลัวแลวสิปา เพราะคุณหนูเจนคือเจาของบานหลังนี้ที่แทจริง
นพ: งั้นคุณหนูเจนก็เปนเศรษฐีสิแม
(รักเดียวของเจนจิรา : แผนที่ 1)
ดวยลักษณะการผูกปมปญหาในชีวิต ใหตัวละครไดรับความยากลําบากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ในชีวิต ทําใหเห็นถึง
วิธีคิดที่วา ตัวละครเอกจะตองมีสถานะบทบาททางสังคมเทาเทียมกัน จึงจะเหมาะสมกัน อยางสํานวนที่กลาววา “กิ่งทอง
ใบหยก” ดวยวิธีคิดเชนนี้จึงทําใหเขาใจอีกวา คนไทยยังคงยึดมั่นในอุดมคติเรื่องความเหมาะสมทั้งฐานะ และชาติตระกูล
มาเปนอันดับแรก ดังนั้นหากเจนจิราจะสามารถรักกับเจารังสิมันตได เจนจิราก็ตองมีภูมิหลังทางครอบครัวที่ดีดวยเชนกัน
นอกจากนี้ การผูกเรื่องใหเจนจิรามีความยึดมั่นในความรักและเคารพคุณลุงเปนมาก ยังแสดงออกถึงระบบ
ความคิดของคนไทยในเรื่องความรักและความกตัญูตอผูมีพระคุณ ซึ่งการเขียนจดหมายถึงคุณลุงถือวาเปนพันธกิจอยาง
หนึ่ง ที่เจนจิราพึงตองกระทําอยูอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้เพราะในทัศนะของคนไทยนั้น ผูใหญที่มีฐานะตําแหนงสูงกวา
มีเ มตตาต อผู นอ ย ในระบบสัง คมไทยจะมี หลั กวั ฒ นธรรม ที่ กํา หนดความรั บผิ ดชอบความสัม พัน ธ ระยะยาวอยู คื อ
ความสัมพันธภายใตระบบบุญคุณ เปนพันธกรณีทางใจในระยะยาวซึ่งมีพื้นฐานมาจากอภิสิทธิ์หรือประโยชนตางๆ ที่ให
ไมวาจะเปนในระหวางผูมีสถานภาพทัดเทียมกันหรือแตกตางกัน โดยผูที่ไดรับประโยชน มีภาระผูกพันที่จะตองทําอะไร
ตอบแทน ซึ่งเรียกวา “บุญคุณ” ผูที่ไดรับประโยชนจะเปนหนี้บุญคุณที่จะตองชดใช การสํานึกถึงบุญคุณที่ผูอื่นใหแกตนนั้น
คนไทยเรียกวากตัญู ในทางตรงกันขามการเปนคนอกตัญู ไมรูคุณคนจนถึงกับปฏิเสธพันธกรณีที่จะตองตอบแทน
บุญคุณนั้น เรียกวา เปน คนเนรคุณ จะถูกสังคมตําหนิ คนไทยจะเปนหนี้บุญคุณของพอแม ครูอาจารย ผูอาวุโส นายฯลฯ และ
ตามชดใช จงรักภักดี มีภาระผูกพัน ที่ถือเอาบุญคุณ และความกตัญูเปนเกณฑ (ออมเดือน สด. 2542 : 11)
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ดวยเหตุนี้การเขียนจดหมายของเจนจิราคือ การตอบแทนพระคุณของเจารังสิมันตอยางหนึ่ง ที่แสดงใหเห็นถึง
ความรับผิดชอบ ที่เจนจิราตองกระทําเพื่อแสดงออกถึงความรัก ความนับถือตอผูมีบุญคุณ และถาหากเจนจิราเพิกเฉยกับ
การแสดงความรัก โดยการไมเขียนจดหมายสงไปยังเจารังสิมันตแลว ก็จะแสดงวาเจนจิราเปนคนอกตัญู ดังตัวอยาง
การเขียนจดหมายของเจนจิราถึงคุณลุง
“อีกไมนาน เจนก็จะสอบไลปลายปแลวคะ เจนคิดแลวก็อดใจหายไมได หลังจากเรียนจบ
จากที่นี้แลว ชีวิตของเจนจะเปนยังไง เจนยังนึกไมออกเลย แตที่แนๆ ที่เจนคิดวางแผนเอาไว ยังไง
เจนก็จะขอพบคุณลุงใหไดสักครั้ง เพื่อที่เจนจะไดกราบเทา ขอบพระคุณในความกรุณาของคุณลุงที่มี
ใหกับเจนตลอดเวลา 5 ป คุณลุงรักษาสุขภาพนะคะ ชวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เวลานอนตองหมผา
ไมอยางนั้นจะเปนหวัดไดคะ”
ดวยความเคารพรักอยางสูง
เจนจิรา ธัญรักษ
ประเด็นนี้ทุกคนสามารถเขาใจตอสถานะความผูกพันของตัวละครทั้งสองนี้ โดยถาหากพิจารณาตอไปจะพบวา
นอกเหนือการเขียนจดหมายที่เจนจิรากระทําแลว การที่เจนจิรามอบความรักแบบชูสาวใหกับ เจา รัง สิมัน ต ถือ เปน การ
แฝงนัย เรื่อ งของความรัก ที่เ กิด จากอภิสิท ธิ์ใ นการครอบครองสิท ธิ์ข องเจนจิร าจากเจารังสิมันตอยางหนึ่งหรือไม
เพราะการที่เจารังสิมันตเขามามีบทบาทในชีวิตของเจนจิรา หลังจากที่เจนจิราตองออกจากบานมาอยูโรงเรียนประจํา
จึงไมตางกับเด็กกําพราคนหนึ่ง ทําใหสถานะของเจนจิราในขณะนั้นไรผูดูแล ฉะนั้นเจารังสิมันตจึงเขามาจับจองแสดงความ
เปนเจาของเจนจิราตั้งแตเธอยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งหากพิจารณาจะพบวา เจนจิรามีเจาของมาตั้งแตยังไมรูเดียงสา ดวย
เหตุนี้ บทสรุปของเรื่องจึงกอเกิดเปนความรักของเจนจิรา ที่มอบใหกับเจารังสิมันตอยางหมดหัวใจ และไมมีขอแมใดๆ
ที่จะหยุดไมใหเธอรักเจารังสิมันต
ในทางกลั บ กั น เจ า รัง สิ มั น ตก ลั บ มี คูห มั้ น อยู แ ล ว นั้ น ก็ คื อเจ า ศรีโ สรถ ซึ่ ง ทั้ งคู กํ า ลั งจะแต งงานกั น และดู
เหมือนวาเจารังสิมันตจะไมขัดขืนกับการแตงงานครั้งนี้ เพราะเมื่อตอนสงตัวเจารังสิมันตเขาหอกับเจาศรีโสรถ ปรากฏวา
เจา รัง สิมัน ตก็มีใ จหวั่น ไหวขนาดจะมีค วามสัม พัน ธลึก ซึ้ง เสีย กอ น แตเ มื่อ เกิด เหตุก ารณม าคั่น กลางระหวา งทั้ง คู
การแตงงานก็จบลง หลังจากนั้นเจารังสิมันตตองมาอยูในสถานะอันโดดเดี่ยวเพราะไรคูครอง ซึ่งตอนนี้เองที่เจนจิราเขามา
รักษาแผลในหัวใจของเจารังสิมันต ดวยทั้งคูตางมีความรูสึกดีๆ ตอกันมาบางแลว
อาจกลาวไดวา เจนจิราคือทรัพยสินอยางหนึ่งของเจารังสิมันต เพราะเจารังสิมันตจะกระทําการใดๆ ในชีวิต
ของเจนจิราก็ได ไมวาจะเปนเรื่องการเรียน การทํางาน และเรื่องความรัก ที่เขาสามารถควบคุม กํากับใหเจนจิราไดพบ
ไดเห็นเขาในสถานะใดก็ได เชน ในสถานะภารโรง ในสถานะคนแปลกหนาที่เขามากวนใจเธอ ในสถานะนายจางที่จางเธอ
มาเปนครูสอนหลานสาว หรือแมแตในสถานะคุณลุงผูอุปการะเจนจิรามาตั้งแตเด็ก วาเธอจะสามารถพบเจอกับสิ่งใดได
กอนบาง และเวลาไหนสมควรหรือไมสมควร ฉะนั้นเจนจิราก็ไมตางจากทรัพยสมบัติชิ้นหนึ่งของเจารังสิมันตนั่นเอง
คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ถึงแมวานางเอกจะเปนเด็กกําพราฐานะทางบานไมดี แตพระเอกคือ คิม จุน โฮ ก็ถือ
วาเปนชายหนุมที่มีฐานะดีสามารถชวยเหลือเธออยูหางๆ ได ซึ่งในตอนที่แสดงใหเห็นวาเขามีฐานะดีนั้น ก็คือในตอนที่
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กลาวถึงพี่ชายเจาของบริษัทที่ชา ยัง มี ไดเขามาทํางานอยู ทั้งนี้ในระบบความคิดของชาวเกาหลีแนนอนเลยวา การมอบ
สิทธิความเหนือกวาของผูชายยอมมากอนเสมอ
แตมีสิ่งหนึ่งที่นาสนใจในทั้ง 2 เรื่องนี้ก็คือ บทบาทของคุณพอ ในตอนสุดทายที่มีเหตุการณอยางเชน การปวย
หนักของเจารังสิมันต โดยเจารังสิมันตประสบอุบัติเหตุไฟไหมคุมฑิฆัมพร ทําใหตาทั้งสองขางบอดสนิท และอาการปวย
ดวยโรครายเกี่ยวความจําเสื่อม และตามมาดวยอาการอัมพาตของคิม จุน โฮ ที่ไมอาจจะรักษาได เหตุจากอาการปวยของ
ตัวละครทั้งสองไดรับอิทธิพลจากเรื่อง Daddy  Long  Legs ดังตอนที่ เจอรูชา กลาววา
“ที่รักคะ ดิฉันแทบจะทนไมไดเมื่อคิดวาคุณปวยหนักมาก และตลอดเวลาเหลานั้นดิฉัน
ไมทราบเลย ตอนที่หมอเดินมาสงดิฉันที่รถเมื่อวานนี้ เขาบอกวาคุณตกอยูในระยะอันตรายนานถึง 3
วันเต็มๆ จนเขาคิดวาคุณไมรอดแน”
(Daddy  Long – Legs : 225)
การปดเรื่องหรือจบเรื่อง พบวาวรรณกรรมทั้ง 2 เรื่องแตกตางกันโดยสิ้นเชิง เพราะในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา
เจารังสิมันตสามารถหายจากอาการตาบอดไดและไมเสียชีวิต สวนในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี มีจุดจบที่ความตาย
ของคิม จุน โฮ ดังที่กลาววา
“ผมอยากจะเปดเผยตัวเองกับคุณ แตวาเพราะโรคที่อาจจะพรากความทรงจําของความรัก
ที่มีตอคุณ ถาทุกอยางแยลงและผมก็ตอ งสูญ เสีย ความทรงจํา ไป อีเ มลที่จ ะสง มาหนึ่ง ปใ หห ลัง
จะเปนเหมือนแผนที่ใหผมหาทางกลับไปหาคุณ ขอเพียงแคผมมีความทรงจําของคุณ ไมตองเสีย
ความทรงจํากลายเปนคนอีกคนไป ผมอยากที่จะรักคุณอีกครั้ง ชา ยัง มี”
(คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี : แผนที่ 2)
และจากคําพูดของพี่ชายของคิม จุน โฮ กลาววา
“คิม จุน โฮ อาจจะนึกอะไรไมออก เพราะความทรงจําของเขาคอยๆ เลือนหายไปพรอมๆ
กับการเปนอั มพาต อาการของโรคนี้ไมอ าจจะหลีกพน ความตายไปได ขึ้นอยู ที่วาจะชาหรือเร็ ว
เทานั้น”
(คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี : แผนที่ 2)
ตัวละครจากทั้ง 3 เรื่องตางก็มีอาการปวย แตที่ตางกันคือเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ไดผูกปมปญหาแสดง
ถึงอาการปวยของตัวละครเอกคิม จุน โฮ วาปวยมาตั้งแตแรก จนทําใหเกิดเหตุการณขึ้น เชน การเขียนจดหมายสงเปน
อีเมลใหตัวเอง เพราะกลัววาถาหากตนเองปวยหนักขึ้นเรื่อยๆ จะลืมเรื่องราวของนางเอกทั้งหมดไป
ทั้ง 2 เรื่องปดเรื่องแตกตางกัน เรื่องหนึ่งปดแบบโศกนาฏกรรม คือตัวละครเอกเสียชีวิต สวนอีกเรื่องหนึ่ง
ปดเรื่องแบบสุขนาฏกรรม ดวยการใหตัวละครสุขสมหวังในความรัก นอกจากนี้ยังมีการรับเอารูปแบบของการเลาเรื่อง
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ที่ตางกันอีกประการหนึ่งคือ ในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา จะกําหนดใหตัวละครเจนจิรา เขียนจดหมายสงไปใหเจารังสิมันต
ลักษณะเชนนี้ถือวามีความเหมือนกับเรื่อง Daddy  Long  Legs แตในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี มีความแตกตาง
ในการกําหนดใหตัวละครใชวิธีการถายทอดเรื่องราวแบบการสงอีเมลถึงตนเอง จนกระทั่งนางเอกมาอานพบ ดังที่กลาว
เอาไววา
“ที่เขียนจดหมายพวกนี้เอาไวก็เพื่อเก็บความทรงจําที่มีตอคุณ ที่ฉันเขียนอีเมลถึงตัวเองก็
เพราะวา ฉันไมรูวาตอไปตัวเองจะเปนยังไง หากฉันไดอานจดหมายพวกนี้ สักวันฉันอาจไดสารภาพ
ความรักที่ฉันมีตอคุณ ที่ยังไมอาจบอกไป”
(คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี : แผนที่ 2)
ประเด็นนี้ทําใหเห็นถึงกลวิธีการเลาเรื่องแบบใหมที่ทันตามยุคสมัย ดวยเหตุที่วาสังคมมีการพัฒนาทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น วิวัฒนาการการติดตอสื่อสารไดพัฒนารูปแบบใหมๆ จาก โทรเลขเปนจดหมาย จากจดหมาย กลายเปนการสื่อสาร
ไรสายอยางโทรศัพทและอินเทอรเน็ต ภาพยนตรเรื่องนี้เปนภาพยนตรที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเพียงไมกี่ป ดังนั้นการปรับวิธีการ
นําเสนอเรื่องราวจึงมีความจําเปนอยางมาก ที่จะใหมีความทันสมัยตอผูรับชมดวยเชนกัน
อีกประการหนึ่งที่ไมควรมองขามก็คือ การใหภาพในแตละฉากในทั้ง 2 เรื่องนี้ จะพบวามีความแตกตางจากเรื่อง
Daddy  Long  Legs อยูหลายประการ ทั้งนี้เพราะจํานวนตัวละครในเรื่องก็ถือวาเปนสวนหนึ่งที่ทําใหฉากเพิ่มขึ้นดวย
เชนกัน อยางตัวอยางเชนในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา ไดกลาวถึงปานิ่ม คนรับใชที่ดูแลเจนจิรามาตั้งแตเด็ก ซึ่งเจนเขียน
จดหมายไปเลาใหคุณลุงฟงวา “ปานิ่มลาออกมาเปดรานขายขาวแกง ขายดีแตบนวาเหนื่อยมาก แตก็สบายใจกวาเปนคนใช
บานคุณปา เจนก็คิดวาอยางนั้นคะ…” (แผนที่ 1)
จากตัวอยางทําใหเห็นถึงวิถีชีวิตของตัวคนไทยไดก็คือ เรื่องวัฒนธรรมอาหารของคนไทย ที่นิยมรับประทาน
ขาวราดแกงหลากหลายชนิด แตหากมองอยางลึกซึ้งแลวจะพบวา ขาวราดแกงมีความหมายบางประการแฝงอยู นั้นก็คือ
ขาวราดแกง เหมาะกับผูมีฐานะเศรษฐกิจทางสังคมปานกลางถึงระดับยากจน เพราะการดําเนินเรื่องจะเห็นไดชัดเจน
เกี่ยวกับภาพที่ใหวา ในขณะที่ปานิ่มมีลูกคามากมายเขามารับประทานอาหารในราน แตคนเหลานั้นก็ลวนเปนคนในระดับ
ลางของสังคมทั้งสิ้น เชน คนขับรถจักรยานยนตรับจาง
ในฉากตอมาคือ บานชายทะเลของเจนจิรา การกําหนดสถานที่ที่เจนจิราอาศัยอยูกอนจะไปอยูโรงเรียนประจํา
นั้น เป น การแสดงภู มิ หลั ง ของเจนจิ ร า ว า มี สถานะทางเศรษฐกิ จ ที่ ดีม าก อ น เพราะการมี บา นติ ด ชายทะเล น า จะ
สันนิษฐานไดวาตัวละครมีฐานะร่ํารวยนั่นเอง นอกจากนี้ก็อาจเปนเพราะตองการเลือกสถานที่ที่สวยงามในการถายทํา
ละครเรื่องนี้สวนหนึ่ง
ฉากที่ประเทศพมา เปนฉากคุมฑิฆัมพรของเจารังสิมันต การบรรยายภาพจะเนนที่ความสวยหรู และความ
ลึกลับที่แฝงอยู เพื่อใหนางเอกคือเจนจิราคนหาความลับ หรือตองเขาไปมีสวนรวมกับเหตุการณตางๆ ดวย เชน ในตอนที่
กลาวถึงสิริสุภญาแมของอรยา หลานสาวของเจารังสิมันต ที่พอพี่ชายฝาแฝดของเจารังสิมันตจบชีวิตลงดวยฝมือภรรยา
ของตนเองคือ สิริสุภญา หลังจากนั้นมาสิริสุภญาก็เปนบา ทําใหเจารังสิมันตตองกักขังสิริสุภญาเอาไวในคุมอีกคุมหนึ่ง
เชน
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ไปหมด

เจนจิรา: ฉันไมไดฝนและก็ไมไดเพี้ยนนะ ดูสิที่คอของฉันมันเขามาบีบคอของฉันดวยนะช้ํา

จันดา: จริงๆ ดวยคะ
เจารังสิมันต: ผักพื้นบานบางอยาง กินมากก็ไมดี เพราะมันมีพิษ ทําใหเกิดภาพหลอน ยิ่ง
คนไมเคยกินอยางคุณนะ กินเขาไปก็คลุมคลั่งแบบนี้นั่นแหละ
เจนจิรา: นี่ ฉันไมไดคลุมคลั่งนะ
เจารังสิมันต: แลวกลางค่ํากลางคืน พรวดพราดออกมาแบบนี้ไมเหมาะเลยนะคุณครู ยังดี
นะที่วาที่นี่เปนคุมฑิฆัมพร ถาเปนที่อื่นเธอโดนดีไปแลว
จันดา: เจาคะหรือวาจะเปน…
เจารังสิมันต: ไมมีอะไรหรอกจันดา ไปนอนไดแลวไป
(รักเดียวของเจนจิรา : แผนที่ 3)
จากเหตุการณขางตน เปนเหตุการณประหลาดอันเกิดจากความลึกลับของคุมฑิฆัมพร ที่พระเอกปดบังเอาไว
จนกระทั่งเจนจิราไปพบกับสถานการณที่เชื่อมโยงไปถึงความลับภายในคุม พระเอกก็ตองรีบเขามาขัดขวาง เพื่อมิให
นางเอกเขามายุงเกี่ยวและรับรูเรื่องราวทั้งหมด
หากพิจารณาตอไปจะพบวา ลักษณะแนวเรื่องดังกลาวนี้ ก็อาจจะมีสวนคลายกับละครชื่อดังเมื่อหลายปกอน
นั่นก็คือ เรื่องบานทรายทอง กลาวถึงนางเอกเขาไปในบานทรายทองครั้งแรก ก็ตองพบพฤติกรรมแปลกๆ ของคนในบาน
อยางเชนคนสวนหรือแมแตคนรับใช ที่พูดจากับพจมานไมดีพอเขาไปอยูในบานทรายทองไดแลว พจมานก็ตองไปคนหา
ความลับตางๆ ในบานทรายทอง นอกจากเรื่องบานทรายทองยังมีละครอีกหลายๆ เรื่องที่มีแนวเรื่องคลายคลึงกัน เชน
เรื่องวังวารี กลาวถึงคฤหาสนหลังงามที่แฝงไวดวยความนาสะพรึงกลัวบนเกาะแหงทะเลอันดามัน โดยมีภาดลชายหนุม
รูปงามเปนเจาของรีสอรท การหายสาบสูญไปของหญิงสาวหลายคน รวมทั้งนองสาวของเพื่อนรักทําใหริสาตองเขามา
คนหาความจริงในวังวารี เชนเดียวกันกับเรื่องรักเดียวของเจนจิรา ที่เจนจิราไดเขาไปรับรูความลับตางๆ ในคุมฑิฆัมพร
นั่นเอง
จะเห็นไดวาการรับเอารูปแบบการประพันธลว นมีอิทธิพลตอวรรณกรรม การคํานึงถึงเนื้อหา ความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและบริบทในสังคม อยางเชนระบบความคิด คานิยม ตลอดจนวัฒนธรรมตางๆ เพราะผูประพันธจะตอง
สรางสุนทรียภาพแกผูรับชมใหเชื่อในสิ่งที่กําลังรับชมอยูใหจงได ทั้งนี้อาจกลาวไดวาเปนความสําเร็จอยางหนึ่งของ
ผูประพันธงานวรรณกรรมนั่นเอง
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาบอเกิดและอิทธิพลที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง Daddy  Long  Legs สูวรรณกรรมไทยเรื่อง
รักเดียวของเจนจิรา และเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี พบวาวรรณกรรมทั้ง 2 เรื่องลวนแลวแตไดรับแนวความคิดจาก
เรื่อง Daddy  Long  Legs มาทั้งสิ้น ซึ่งแนวคิดที่ไดรับมานั้นไดถูกปรับประยุกตใหเขากับสังคมและวัฒนธรรมของ
ผูรับชมอยางแยบยล จนไมอาจจะรับรูไดเลยวา เราไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดดังกลาวมาจากตางชาติ ไดแก การเขียน
จดหมาย ทั้ง 2 เรื่องใชกลวิธีการนําเสนอเหตุการณดวยการเขียนจดหมาย แตจะตางกันตรงที่ในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับ
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เกาหลี ใช วิ ธี ก ารเขี ย นจดหมายส ง ทางอี เ มล ส ว นเรื่ อ งรั ก เดี ย วของเจนจิ ร า ยั ง คงเขี ย นจดหมายส ง ทางไปรษณี ย
เชนเดียวกับเรื่อง Daddy  Long  Legs และนี่เองที่ทําใหเห็นถึงวิวัฒนาการของวรรณกรรม ที่ไดรับอิทธิพลบางอยางมา
ก็จริง แตก็ไ ดปรับรูปแบบบางอยางใหเขากับยุคสมัย เพื่อใหผูรับชมเกิดความเขาใจรวดเร็วมากขึ้น และทําใหขอมูล
ที่ปรากฏมีความทันสมัยเชนเดียวกัน และทางดานตัวละครเอกฝายหญิงของเรื่องทั้งสอง จะมีลักษณะเหมือนกับเรื่อง
Daddy  Long  Legs คือเปนเด็กไรที่พึ่งพา (กําพรา) สวนตัวละครเอกฝายชาย ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน คือ ผูใหการ
อุปการะ และมีฐานะดี
นอกจากความเหมือนกันแลว วรรณกรรมทั้ง 2 เรื่องยังแสดงใหเห็นถึงความแตกตางกับเรื่อง Daddy  Long 
Legs อยูหลายประการดวยกัน ไดแก จํานวนตัวละครในเรื่อง ซึ่งในเรื่องรักเดียวของเจนจิราจะปรากฏตัวละครจํานวน
มาก ทั้งนี้ก็เพราะตัวละครทําใหเรื่องมีสสี ันมากยิ่งขึ้น ทําใหผูรับชมสนใจอยากติดตาม เชน การปรากฏตัวของเจานางหรือ
เจาศรีโสรถ ซึ่งเปนเปนคูหมั้นของเจารังสิมันต ก็สงผลทําใหเจนจิราเสียใจจนคิดอยากจะจากคุมฑิฆัมพรไปในเร็ววัน
จะเห็นไดวาตัวละครทุกตัวมีความสําคัญตอการดําเนินเรื่องนี้มากเชนกัน สวนในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ปรากฏ
ตัวละครไมมากนัก เพราะเรื่องนี้จะใหความสําคัญกับชา ยัง มี คิม จุน โฮ และการเลาเรื่องราวจากอีเมลสงผานรายการ
วิทยุมากกวา
จะเห็นไดวาวรรณกรรมเรื่องรักเดียวของเจนจิรา จะใหความสําคัญกับตัวละครมากกวาเรื่องอื่นๆ ทั้งนี้ก็เกิดจาก
ความตองการใหเนื้อหาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผสมผสานกับวัฒนธรรมการรับชมของคนไทย ที่ชื่นชอบความตื่นเตน
นาสนใจ จนในบางครั้งนิยมสิ่งที่เรียกวา “นวนิยายน้ําเนา” เขาสายเลือด เพราะจะเห็นไดจากเรื่องนี้ที่วา นางเอกมักจะ
ถูกทํารายรางกายตั้งแตเด็ก มีทั้งการทุบตีทํารายจนเลือดตกยางออก หรือแมแตฉากตบตีกันของตัวละครฝายราย และตัว
ละครฝายดี ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงคานิยมความรุนแรง ที่คนไทยถือวาเปนเรื่องธรรมดา
ทางดานฉากและสถานที่ตางๆ ในทั้ง 2 เรื่อง มีลักษณะที่แตกตางกันออกไป เชน ในเรื่องรักเดียวของเจนจิรา
ใชฉากบานชายทะเลที่หัวหิน เปนฉากเลาจุดเริ่มตนของชีวิตและเหตุการณทั้งหมดในวัยเด็ก ตอมาก็เปนฉากในโรงเรียน
กุลนารี ที่ไมใชสถานเรื่องเด็กกําพรา แตผูคนภายนอกก็มองวาเปนสถานเลี้ยงเด็กกําพรา และฉากที่ประเทศพมา คุมฑิฆัมพร
เปนบานของเจารังสิมันตที่เจนจิราเขาไปทํางานอยู สวนในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ฉากคือมหาวิทยาลัยที่ชา ยัง มี
ศึกษาอยู แลวจึงเปลี่ยนมาเปนฉากในสถานที่ทํางานคือ สถานีวิทยุ นอกจากนี้ยังมีฉากในบานที่ชา ยัง มี ไดรับความ
ชวยเหลือจากหัวหนาในที่ทํางานใหเขาไปพักอาศัยอยูชั่วคราว จนเธอไดพบกับเรื่องราวของความรักที่คิม จุน โฮ เขียน
สงผานอีเมลเอาไวนั่นเอง
จากที่กลาวมา ในตอนจบของทั้ง 2 เรื่อง ยังมีความเหมือนและตางอยูดวยเชนกัน กลาวคือ ในเรื่องรักเดียวของ
เจนจิราจะจบดวยความสุขของตัวละคร แตในเรื่องคุณพอขายาว ฉบับเกาหลี จะจบดวยความตายของพระเอกคือ คิม จุน โฮ
ซึ่งอาจกลาวไดวา การจบดวยความสุขของเรื่องรักเดียวของเจนจิราก็เพราะวัฒนธรรมการรับชมละครของคนไทย ไมนิยม
ใหเกิดจุดจบที่เลวรายของตัวละครเอกอยางแนนอน แตถาเปนจุดจบของตัวละครฝายราย ผูชมจะนิยมและยินดีมากที่สุด
เชนสํานวนที่วา ธรรมะยอมชนะอธรรม นั่นเอง
สวนเรื่อง คุณพอขายาว ฉบับเกาหลี ไมใชเรื่องเดียวที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ของเกาหลี ที่กําหนดให
ตัวละครเอกตาย อยางเชนเรื่อง Autumn In My Heart (รักนี้ชั่วนิรันดร) นางเอกของเรื่องเสียชีวิตเพราะเปนโรคลูคีเมีย
(Leukemia) ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะคนเกาหลีมีความเชื่ออยางหนึ่งวา การครองคูกันมีความยากลําบาก เพราะวัฒนธรรม
ที่ชายเปนใหญอยางสุดโตง ทําใหผูหญิงตองยอมจําทนกับสถานะเมีย แม และคนใชของบาน ภรรยาตองทําตัวเชื่อง
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เหมือนสุนัขรับใชเลยก็วาได ดังนั้นการผลิตวรรณกรรมประเภทที่มีจุดจบเชนนี้จะเปนเสมือนทางออกของความรักที่แสน
จะกดดันนั่นเอง และจากการผลิตซ้ําความตายในวรรณกรรมของเกาหลี ก็มีสวนทําใหคนเกาหลีเกิดความเบื่อหนาย และ
คิดวาไมอยากจะมีชีวิตครอบครัวอีกตอไป
จากการศึกษาทั้งหมดนี้ทําใหเห็นวา การรับอิทธิพลของวรรณกรรม Daddy  Long  Legs มาใชปรับใหเขา
กับสังคมทั้งของไทยและเกาหลีไดอยางลงตัว มีทั้งความเหมือนและความตางแตกตาง ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมเฉพาะของแต
ละประเทศ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ทําใหเขาใจถึงระบบและวิธีการคิดของงานวรรณกรรมแตละชาติเปนอยางยิ่ง และผูศึกษา
คิดวานาจะศึกษาวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ เพื่อคนหาความจริงเกี่ยวกับวรรณกรรมที่ไดรับอิทธิพลมาจากตางชาติ ตลอดจน
การศึกษาวิธีการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ของวรรณกรรมเรื่องนั้นๆ ตอไป
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ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................................
ตําแหนงทางวิชาการ (โปรดระบุ)
 ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  อาจารย
 อื่นๆ ระบุ................................................................................................................
สถานที่ทํางาน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน......................................................โทรศัพทมือถือ............................................................
โทรสาร.....................................................................Email........................................................................
มีความประสงคขอสงบทความ เรื่อง :
ชื่อบทความ..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
เพื่อลงตีพิมพในวารสารลําปางหลวง
กองบรรณาธิการสามารถติดตอขาพเจาไดที่  สถานที่ทํางานที่ระบุขางตน  ที่อยูดังตอไปนี้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
โทรศัพท...................................................................โทรศัพทมือถือ............................................................
โทรสาร.....................................................................Email........................................................................
กรณีที่ไมสามารถติดตอขาพเจาได กองบรรณาธิการสามารถติดตอบุคคลดังตอไปนี้
ชื่อ – สกุล.....................................................................................................................................................
โทรศัพท.......................................................................................................................................................
โทรสาร.....................................................................Email..........................................................................
มีความเกี่ยวของเปน......................................................................................................................................
.........................................................ลายมือชื่อ
(................................................)
เจาของบทความ
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คําแนะนําการเตรียมตนฉบับ
บทความที่รับตีพิมพในวารสารไดแก 1) นิพนธตนฉบับที่เปนบทความวิจัย 2) นิพนธปริทัศน 3) บทความ
วิชาการ 4) บทวิจารณเชิงวิชาการ โดยใหพิมพผลงานดวยกระดาษ เอ 4 พิมพหนาเดียว จํานวนไมเกิน 15 หนา
สว นประกอบของบทความวิ จั ย ประกอบด ว ย บทคั ดย อ บทนํ า วั ต ถุป ระสงค ข องการวิ จั ย อุ ป กรณ แ ละ
วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและอภิปรายผล และเอกสารอางอิง
หมายเหตุ: ทุก บทความตอ งมีบ ทคัด ยอ เปน ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ในกรณีที่ตีพิมพบ ทความเปน
ภาษาตางประเทศ ตองมีบทคัดยอเปนภาษาไทยดวย
ขอกําหนดในการเตรียมตนฉบับ
 ขนาดกระดาษ เอ 4
 กรอบของขอความ ในแตละหนาใหมีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 1.8 นิ้ว ขอบลาง 1.0 นิ้ว
ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.0 นิ้ว
 ระยะหางระหวางบรรทัด หนึ่งชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร
 ตัวอักษร ใชไทยสารบรรณ (TH SarabunPSK) และพิมพตามที่กําหนดดังนี้
o ชื่อเรื่อง (Title)
 ภาษาไทย ขนาด 18 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา
 ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพใหญ) ขนาด 18 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา
o ชื่อผูเขียน (ทุกคน)
 ชื่อผูเขียน ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา
 ที่อยูผูเขียน ขนาด 14 point, กําหนดชิดซาย, ตัวหนา
o บทคัดยอ
 ชื่อ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด 16 point, กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
 ขอความบทคัดยอภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
 ขอความบทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา
 ยอหนา 0.5 นิ้ว
o คําสําคัญ (Keyword) ใหพิมพตอจากสวนบทคัดยอ (Abstract) กอนขึ้นสวนของเนื้อหา ควรเลือกคํา
สําคัญที่เกีย่ วของกับบทความ ประมาณ 45 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 นิ้ว
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 คําศัพท ใหใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ชื่อภาพใหระบุคําวา ภาพที่ ไวใตภาพประกอบ
และจัดขอความบรรยายภาพใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ ชื่อตารางใหระบุคําวา ตารางที่ หัวตารางใหจัดชิดซายของ
หนากระดาษ และใตภาพประกอบหรือตารางใหบอกแหลงที่มาโดยพิมพหางจากชื่อภาพประกอบหรือเสนคั่นใตตาราง
1 บรรทัด ใชตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ
ตัวอยาง ภาพประกอบที่นํามาอางและการบอกแหลงอางอิง

ภาพที่ 1 ศาลาพระเจาพันองค วัดปงสนุก
ที่มา: http://www.teeneelanna.com/moojoomhao/home/space.php?uid=1&do=blog&id=1017
ตัวอยาง ตารางที่นํามาอางและการบอกแหลงอางอิง
ตาราง 1 แสดงคาแคลอรี่ในอาหารประเภทอาหารจานเดียว
ชนิดอาหาร

แคลอรี่

ขาวมันไก
ขาวหมูแดง
ขาวผัดปูใสไข
ราดหนา
ผัดซีอิ๊ว
ผัดไทย
สุกี้ยากี้น้ํา

หมายเหตุ

459
254
377
214
425
411
231

ที่มา: http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=blossoms&month=1508
2010&group=5&gblog=4
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 กิตติกรรมประกาศ ใหประกาศเฉพาะการไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
 รูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม การอางอิง ใหใชรูปแบบการอางอิง แบบ APA (ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ
: เลขหนาที่อางอิง) เชน (รัถพร ซังธาดา. 2549 : 23) สําหรับรายการบรรณานุกรมใหเรียงไวทายบทความตามลําดับ
ตัวอักษรบรรณานุกรมจะมีรูปแบบการพิมพแตกตางกันตามชนิดของแหลงสารสนเทศ ดังนี้
1. บรรณานุกรมหนังสือ ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//ครั้งที่พิมพ.(ถามี)//เมืองที่พิมพ:/สํานักพิมพ.
2. บรรณานุกรมจากวารสาร ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//“ชื่อบทความ,”//ชื่อวารสาร.//ปที่(ฉบับที่)/:/หนาที่อาง/;/วันที่ เดือน.
3. บรรณานุกรมรายงานการประชุม ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อบทความ//ชื่อรายงานการประชุม//หนาที่อาง.
4. บรรณานุกรมปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูแตง.//(ปที่พิมพ).//ชื่อเรื่อง.//ชื่อปริญญา (ชื่อเต็ม).//หนวยงาน.
5. บรรณานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ใชรูปแบบดังนี้
ชื่อผูแตง.//(ปที่เผยแพร). ชื่อเรื่อง.//[CDROM].//สถานที่ผลิต://ผูผลิต.
ชื่อผูแตง.//(ปที่สืบคน). ชื่อเรื่อง.//[Online].//เขาถึงไดจาก://วิธีการเขาถึงและสถานที่ของขอมูล.
การสงบทความ
เจาของบทความตองสง
1. ใบสมัครขอสงบทความลงตีพิมพ
2. ไฟลตนฉบับบทความที่จัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word for Windows บันทึกลงแผน CDROM
จํานวน 1 แผน
3. เอกสารบทความจํานวน 1 ชุด โดยเอกสารชุดที่ 1 ตองมีรายละเอียดครบตามแบบฟอรมวารสารลําปาง
หลวง สงถึงกองบรรณาธิการวารสารลําปางหลวง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
119 ถนนลําปางแมทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 52100 Email: Lampangluang@gmail.com โทรศัพท – โทรสาร
054316154
ทั้งนี้เมื่อบทความไดรับการตีพิมพ ผูเขียนบทความจะไดรับวารสารฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ จํานวน 2 ฉบั บ
โดยจะให ผู เ ขี ย นที่ เ ปนชื่อแรก
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ตัวอยางแบบฟอรมวารสาร
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตนทุนต่ํา (18)
LOW COST DEVELOPMENT COMMUNITY ECONOMICS (ตัวอักษรพิมพใหญ) (18)
1

จิตรกร แตมคลอง (14)
1

อาจารยประจําสาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (14)

บทคัดยอ (16)

เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
(14)…………………………………………………………………………………………………………….
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
คําสําคัญ: (14)……………………………………………………………………………………

Abstract (16)

เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
(14)...................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด
Keyword: (14)…………………………………………………………………………….………
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

บทนํา/Introduction (16)

(14)......................................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

วัตถุประสงคของการวิจัย/Aims (16)

(14)......................................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย/Materials and methods (16)

(14)......................................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

ผลการวิจัย/Results (16)

(14)......................................................................................................................................................

สรุปและอภิปรายผล/Conclusions and Discussion (16)
114

114

(14)......................................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

กิตติกรรมประกาศ/Acknowledgements (16)

(14).......................................................................................................................................................
เว้นห่างลงไป 1 บรรทัด

บรรณานุกรม/Bibliography (16)

(14)......................................................................................................................................................
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