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บทบรรณาธิการ

คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย มคีวามมุงมัน่ในการจะผลติ

วารสารทางวิชาการ “ฟาเหนือ” ซึ่งเปนวารสารที่มุงเนนนําเสนอบทความวิชาการ

ลักษณะตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเก่ียวของกับ ภาษาและภาษาศาสตร มานุษยวิทยา 

ประวตัศิาสตร สงัคมวทิยา ภมูปิญญา วรรณกรรม คติชนวทิยา ประเพณี วฒันธรรม 

และการจัดทางการวัฒนธรรม ใหปรากฏและเปนทีย่อมรบัจากวงวิชาการระดับชาติ 

 “ฟาเหนือ” ฉบับนี้ไดรับเกียรติจากนักวิชาการที่ไดสงบทความมาตีพิมพ

จํานวน 6 เรื่อง โดยเรื่องแรกเปนบทความเร่ือง สารัตถะของวรรณกวีอุบัติการณ

โลก: กรณีถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 2561 ซึ่งมุงเนนการศึกษาบทกวีที่มีเนื้อหา

อันเนื่องมาจากปฏิบัติการชวยเหลือผูฝกสอนและนักฟุตบอลทีมหมูปาอคาเดมีได

หลงติดอยูในถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ระหวางวันที่ 23 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 

ซึง่สะทอนใหเหน็ความคดิ ความเชือ่และความหวงัของผูคนทีม่ตีอเหตกุารณดงักลาว

สวนบทความเรื่อง อคติในวรรณกรรมไทยเรื่องสังขทองตอนทาวสามนต

ใหลกูเขยหาเนือ้หาปลา นัน้กไ็ดนาํเสนอแงมมุในการวเิคราะห-วจิารณทางวรรณคดี

ทีแ่หลมคมและนาสนใจ เชนเดยีวกบั บทความเรือ่ง การใชภาษาเพ่ือสรางอารมณ

ขันในนิทานพื้นบานขนาดสั้น “เจ้ียกอม” ที่แมจะเปนเพียงการศึกษาดานการใช

ภาษาในวรรณกรรมทองถิ่นของคนภาคเหนือ แตในขณะเดียวกันเราก็สามารถรับรู

ถงึวิถชีวีติ คานิยมและโลกทศันของคนลานนาทีส่อดแทรกอยูในวรรณกรรม “เจีย้กอม” 

ไดเปนอยางดี บทความเร่ือง การเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงโดยกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพ้ืนบานแบบทวิภาษา 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย เปนบทความจากงาน
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วจิยัเชิงปฏิบตักิาร ทีมุ่งเนนเพ่ิมพนูผลสัมฤทธ์ิของทักษะทางภาษาโดยใชองคความ

รูจากนิทานพ้ืนบานเปนฐาน ก็มีความนาสนใจมิใชนอย ทั้งในแงของการนําหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ประกอบกับการศึกษานิทานพ้ืนบานแลวนาํมาตอย

อดเปนการแสดงละครเพือ่การเรยีนรูภาษา สวนบทความวจิยัอกีเรือ่งคอื คาํลกัษณ

นามภาษาจีนท่ีใชกับคําศัพทหมวดสัตว ก็ไดมุงเนนที่จะนําเสนอการศึกษาคําลัก

ษณนามในภาษาจีนที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตวชนิดตาง ๆ ในดานการวิเคราะหหลัก

การใช นับเปนบทความที่เปดโลกการใชคําศัพทภาษาจีนที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง

บทความสุดทายเปนบทความปริทศันหนงัสอืในช่ือเรือ่ง “มอญซอนสยาม” 

ของบุญยงค เกศเทศ นักวิชาการดานคติชนวิทยา ผูอุทิศทั้งชีวิตใหแกการลงพ้ืนที่

ศึกษาวิถีชีวิตของมนุษยทั้งในแตตางประเทศมาโดยตลอดกวาสามทศวรรษ

บรรณาธิการขอขอบพระคุณนักวิชาการที่เมตตาสงผลงานขางตนมาตีพิมพ 

และหวังเปนอยางยิง่วา “ฟาเหนือ” ฉบบันีจ้ะเปนเวทีสาํหรบันาํเสนอผลงานวิชาการ 

และเปนสะพานเชือ่มโลกของผูทีส่นใจ “มนษุยศาสตร” ใหไดมกีารแลกเปลีย่นเรยีน

รูซึ่งกันและกันตลอดไป

  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิพันธ อุทยานุกูล
 บรรณาธิการวารสารฟาเหนือ
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหวิจารณบทกวีอุบัติการณ
โลกกรณีถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน ป 2561 ในประเด็นสารตัถะจากบทกวีจาํนวน 
19 เรื่อง โดยใชแนวคิดความรูในตัวบทและนอกตัวบท ผลการศึกษาสรุปไดวา 
ประเดน็สารัตถะของบทกวมี ี3 ระดบั คอืปจเจกชน สงัคม และสภาวะเหนือโลก 
ในดานรปูแบบการนาํเสนอเนือ้หาของบทกวแีบงออกเปน 2 รปูแบบ คอืรปูแบบ
คําประพันธซึ่งกวีใชคําประพันธ 3 รูปแบบหลักคือกลอน กาพย และโคลง โดย
รูปแบบกลอนใชกลอนแปดมากที่สุด รองลงมาคือกาพยประเภทกาพยยานีสิบ
เอ็ด และใชรูปแบบโคลงสี่สุภาพนอยที่สุด สวนรูปแบบการเสนอเนื้อหามี 4 
ลักษณะ คือ การรายงานเหตุการณ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะวิธี 
และการขอความชวยเหลือ 

คาํสาํคญั:  วรรณกรรมรอยกรองไทย ป 2561  ถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน  สารัตถะ
ของวรรณกรรม
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Abstract 
This study aims to analyze and criticize the themes in global 

phenomenal verses: a case of Thamluang-Khunnamnangnorn 2018 
appeared among 19 literary works. The conceptual framework for 
analysis were knowledge about the verse and the metaverse 
knowledge. The results revealed that themes of the verses were 
divided into 3 levels: Individual, Social, and Supernatural. The 
patterns of poetry style could be categorized into 2 types: word 
poetry which comprises 3 major Thai verses i.e. (Klon, Kap, Klong) 
and the highest occurrence was KapYanee 11. The patterns of 
content presentation were reported in 4 genres: reporting situation, 
expressing opinion, recommending methods, and asking for 
assistance.

Keywords:  Thai Verses in 201 8, Thamluang-Khunnamnangnorn, 
Theme of Literature
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บทนํา 
เขตพื้นที่วนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนนํ้านางนอน ตั้งอยูในตําบลบานโปงผา 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร ณ พื้นที่แหงนี้มีถํ้า
หลวง-ขุนนํ้านางนอนซึ่งจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวประเภทถํ้ายาว ไมนอยกวา 7 
กิโลเมตร ภายในถํ้ามีเกล็ดหินสะทอนแสง หินยอย หินงอก ธารนํ้า และถ้ําลอด 
ลวนแลวแตสรางความตระการตาต่ืนใจแกผูพบเห็น ในชวงฤดูฝน ถํ้าแหงนี้ไม
เปดใหบริการเนื่องจากนักทองเที่ยวอาจไดรับอันตรายจากกระแสนํ้าที่ไหลบา
และทวมนองภายในถํ้าได  

ถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอนจําหลักมั่นมาเนิ่นนานจนมิอาจประมาณกาล
อบุตัไิด กอเกดิเปนตํานานเลาขานอยางนอย 3 สาํนวน สาํนวนแรกเลาวาเจาหญงิ
แหงเมอืงเชยีงรุงของจนีแอบรกักบัชายเลีย้งมา แลวหนตีามกนัมาจนถงึพ้ืนทีใ่กล
แมนํา้โขง ขณะนัน้เจาหญงิทองแกแลวจงึเสดจ็ตอไปไมไหว ไดบอกพระสวามีวา
พระองคประทบัรออยู ณ สถานท่ีนัน้ ฝายพระสวามีออกไปหาอาหาร กอนไปส่ัง
เจาหญิงวาอยาไปไหน พระสวามีไปแลวก็ไปลับเพราะถูกทหารของพระบิดาท่ี
สะกดรอยตามมาฆาเสีย เจาหญิงเสียพระทัยยิ่งนักจึงใชปนปกผมแทงพระเศียร
พระองค เลือดไหลออกมาเปนสายธารกลายเปนแมนํ้าแมสาย พระวรกายนอน
เหยียดยาวกลายเปนดอยนางนอน สํานวนที่สองเลาวาเจาหญิงเมืองพุกามเดิน
ทพัออกตามหาเจาชายทีอ่นัเปนทีร่กั พระนางออกรบมผีูคนลมตายมากมายและ
ขยายอาณาเขตเร่ือยมาจนมาถึงเวยีงสีท่วงจึงพบกับเจาชาย แตปรากฏวาเจาชาย
หนีไปกับสาวชาวเวียงนี้เสียแลว พระนางเศราสลดจนตรอมใจตาย กอนตายได
ตัง้จิตอธิษฐานใหรางของพระนางกลายเปนเทือกเขาซ่ึงชาวบานเรียกขานวาดอย
นางนอน สวนนํ้าตาที่ไหลรินกลายเปนขุนนํ้านางนอน และสํานวนที่สามเลาวา
พญาครุฑลักพาลูกสาวพญานาคมาแอบซอนอยูในเทือกเขาแหงนี้ พญานาค
ผูเปนพอออกตามหาจนมาพบลูกสาวอยูกับพญาครุฑในบริเวณแหลงตนน้ําซ่ึง
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เรียกวาขุนนํ้านางนอน พญานาคขอลูกสาวคืน แตพญาครุฑขอแลกกับทองคํา 
พญานาคจึงขนทองคําขึ้นมาจากเมืองบาดาล แหลงนํ้าที่เปนสถานที่ขนทองคํา
นั้นเรียกวาหนองตานาค บริเวณพื้นที่ซึ่งพญานาคสงทองคําใหพญาครุฑเรียกวา
หนองละกาอนัแปลวา พญานาคจากลาสตัวจาํพวกนกกากลับสูเมอืงบาดาล สวน
ทองคําก็เก็บไวที่ถํ้าทรายคําหรือถ้ําทรายทอง กอนกลับเมืองบาดาลพญานาค
สรางพระธาตุจอมนาคเปนหมุดหมายเอาไว

ดวยถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอนเปนสถานทองเท่ียวอนัมเีสนห ดงันัน้ในวนั
ที่ 23 มิถุนายน 2561 เยาวชนชาวอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 13 คน 
ซึ่งเปนคณะนักกีฬาฟุตบอลท่ีเรียกขานนามของกลุมวา “ทีมหมูปาอะคาเดมี” 
ไดเขาไปเท่ียวเลนในถ้ําตามประสาวัยรุน ชวงเวลาดังกลาวเปนฤดูฝน ฝนตกหนัก 
นํ้าในถ้ําไหลบาทวมนองอยางรวดเร็วจนเยาวชนท้ังหมดติดอยูในถ้ํามิอาจออก
มาได กอเกิดเปนเหตุการณที่แพรขยายเชื่อมโยงไปสูทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้ง
ในระดับครอบครัวขยายสูทองถ่ินจนถึงระดับประเทศและระดับโลก เพือ่ใหการ
ชวยเหลอืทกุวถิทีางทีจ่ะกระทาํไดโดยมจีดุมุงหมายเดยีวกนัคอืนาํเยาวชนทกุคน
ออกมาจากถํ้าอยางปลอดภัยในสังคมไทยสวนหน่ึงประกอบดวยกลุมนักเขียน
หรอืกวซีึง่ไดรบัทราบเหตกุารณดงักลาว ดวยธรรมชาตขิองกว ีเหตกุารณดงักลาว
เปนพลงัสงหนุนใหกวเีกดิอารมณสะเทอืนใจแลวถายทอดเปนบทกวเีผยแพรออก
สูสาธารณชนโดยใชชองทางของสื่อที่เรียกวาเฟชบุกอยางตอเนื่อง เปนเวลาไม
นอยกวา 17 คนื 18 วนั นบัตัง้แตวนัที ่23 มถินุายน ถงึวนัที ่10 กรกฎาคม 2561 
จนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจชวยเหลือเยาวชนทีมหมูปาอะคาเดมีไดเปนผลสําเร็จ

จากเหตุการณดังก ลาว แวดวงวรรณกรรมไทยไดบทกวีจํานวนหนึ่งซ่ึง
มีคุณคาในเชิงวรรณกรรม ผูเขียนรวบรวมมาได 19 สํานวน แลวศึกษาวิเคราะห
วิจารณเพื่อประโยชนในทางวิชาการ แบงประเด็นสําคัญได 5 ประเด็น ไดแก 
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะห จุดมุงหมายในการวิเคราะห แนวคิดที่ใชในการ



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   7

วเิคราะห ประเด็นสารัตถะแหงวรรณกวีอบุตักิารณโลก: กรณีถํา้หลวง-ขนุน้ํานาง
นอน และรูปแบบการนําเสนอสารัตถะของวรรณกวีอุบัติการณโลก: กรณีถํ้า
หลวง-ขุนนํ้านางนอน ดังตอไปน้ี 

ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห 
ขอมลูทีใ่ชในการศกึษาครัง้นีเ้ปนงานวรรณกรรมประเภทรอยกรองทีก่วี

แตงขึน้โดยมเีนือ้หาเกีย่วของกบัเหตกุารณเยาวชนไทย 13 คน ทีเ่รยีกวา “ทมี
หมูปาอะคาเดมี” เขาไปติดอยูในถ้ําหลวง-ขุนนํ้านางนอน ระหวางวันที่ 23 
มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 รวมเวลา 17 คืน 18 วัน บทกวีทั้งหมด
มี 19 เรื่อง ซึ่งเผยแพรในสื่อออนไลนประเภทเฟชบุก จําแนกได 2 กลุม คือ กลุม
ตั้งชื่อเรื่อง และกลุมไมตั้งชื่อเรื่อง ดังนี้
 1. กลุมตั้งชื่อเรื่อง มี 13 เรื่อง แตงโดยกวี 8 คน ดังนี้
  1.1 เนาวรัตน พงษไพบูลย มี 2 เรื่อง คือ “ขุนนํ้านางนอน” และ 
“หมูปาไทย”
  1.2 ไพวรินทร ขาวงาม มี 2 เรื่อง คือ “สมาน” และ “สิบสาม
ลับแล” 
  1.3 ศวิกานท ปทมุสตู ิม ี2 เรือ่ง คอื “ของขวญัแหงขนุนํา้นางนอน” 
และ “แลวปตนิํา้ตากเ็ออทน”
  1.4 พินิจ นิลรัตน มี 2 เรื่อง คือ “บิ๊กแปะ” และ “คอยหวัง”
  1.5 กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล มี 1 เรื่อง คือ “กราบ”
  1.6 ดวงมน มี 1 เรื่อง คือ “บําบวง”
  1.7 สมเกยีรต ิรกัษมณ ีม ี2 เรือ่ง คอื “รอ...หมูปา” และ “หมปูาอยู
ทีไ่หน...ขอใหปลอดภยัทุกคน”
  1.8 รักษมนัญญา สมเทพ มี 1 เรื่อง คือ “สงแรงใจไปอีกวัน”
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2. กลุมไมตั้งชื่อเรื่อง มีจํานวน 6 เรื่อง แตงโดยกวี 4 คน และแตงใน
นามองคกร 1 องคกร ดังนี้
  2.1 ศิวกานท ปทุมสูติ จํานวน 1 เรื่อง
  2.2 พินิจ นิลรัตน จํานวน 1 เรื่อง
  2.3 กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล จํานวน 1 เรื่อง
  2.4 พอพล สุกใส จํานวน 2 เรื่อง
  2.5 โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 1 เรื่อง

วัตถุประสงคการวิจัย 
ผูศกึษามจีดุมุงหมายท่ีจะวเิคราะหวจิารณบทกวอีบุตักิารณโลกกรณถีํา้

หลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 2561 ในประเด็นดังตอไปน้ี
1. ประเด็นสารัตถะของบทกวี
2. รูปแบบการนําเสนอสารัตถะของบทกวี

วิธีการวิจัย 
การวเิคราะหบทกวอีนัเนือ่งจากเหตกุารณเยาวชนไทยซ่ึงเปนชาวอาํเภอ

แมสาย จังหวัดเชียงราย จํานวน 13 คน เขาไปติดอยูในถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน 
ในระหวางวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2561 รวมเปนเวลา 18 วัน 17 คืน 
มุงวิเคราะหใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นสารัตถะและรูปแบบการนําเสนอในบท
กวีนิพนธ โดยอาศัยแนวคิด 2 ประการ คือ ความรูในตัวบท และความรูนอกตัว
บท มีสาระสําคัญดังนี้
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1. ความรูในตัวบท 
ความรูทีป่รากฏในบทกวีนพินธม ี3 ลกัษณะ ไดแก รปูแบบ เนือ้หา และ

ภาษากับการใชภาษา 
รูปแบบของบทประพันธอันประกอบดวยฉันทลักษณที่กวีใชในการ

ประพันธ ไมวาจะเปน กาพย กลอน โคลง ราย ฉันท และกวีนิพนธรูปแบบใหม 
เนือ้หาของบทกวทีีเ่ปนขอเท็จจรงิอนัเปนความรูความจรงิท่ีเกดิข้ึน และ

ขอคิดเห็นซึง่เปนความคดิเหน็เฉพาะตวับคุคลในทีน่ีห้มายถงึตวักวหีรือผูประพนัธ 
ลักษณะขอคิดเห็นในบทกวีมีทั้งเหมือนและตางกัน 

ความรูทีว่าดวยภาษากบัการใชภาษา ในดานภาษาคอืลกัษณะของเสยีง 
คาํ และถอยคาํซึง่กวใีชประกอบสรางตวับท สวนการใชภาษาคอืกลวธิกีารใชเสยีง 
คํา และถอยคําในการสื่อความหมายหรือความรูความคิดและอารมณความรูสึก
ของบทกวี อาจมีความสัมพันธกับเน้ือหาและรูปแบบทางฉันทลักษณ

2. ความรูนอกตัวบท  
สาระอันเปนชุดความรูความคิดที่มิไดปรากฏอยูในบทกวีนิพนธ แตนํา

มาใชเปนแนวคิดสาํคญัในการศึกษาคร้ังนี ้ประกอบดวยประวัติและภมูหิลังของ
กวี วัฒนธรรมทางวรรณศิลป และแนวคิดการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมรอย
กรอง

ประวตัแิละภมูหิลงัของกว ีเมือ่พจิารณาภมูหิลงัของกวใีนมติขิองอาชพี
แลว สามารถจาํแนกกวไีด 2 กลุม คอื กลุมทีเ่ปนกวีหรอืนกัเขยีนกบักลุมนกัวิชาการ 
โดยกลุมท่ีเปนกวีหรือนักเขียนอาชีพมี 5 คนซึ่งเปนบุรุษกวีทั้งหมด ประกอบดวย 
เนาวรัตน พงษไพบลูย ไพวรินทร ขาวงาม พนิจิ นลิรตัน รกัษมนญัญา สมเทพ 
และกุดจี่ พรชัย แสนยะมูล ในจํานวนดังกลาวเปนนักเขียนรางวัลซีไรตและ
ศิลปนแหงชาติ 2 คน คือ เนาวรัตน พงษไพบูลย และไพวรินทร ขาวงาม สวน
ที่เหลืออีก 3 คน เปนนักเขียนซ่ึงมีชื่อเสียงและเปนท่ีรูจักในวงการวรรณกรรม
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ไทย สวนกวีอีกกลุมมีอาชีพเปนนักวิชาการดานภาษาและวรรณกรรมไทย มี 4 
คน และ 1 องคกร ใน  4 คนนั้นเปนผูมีผลงานกวีนิพนธมาอยางยาวนานและได
รับรางวัลทางวรรณกรรมหลายรางวัลและเปนบุรุษกวี คือ ศวิกานท ปทมุสตู ิอกี 
1 คน เปนสตรกีวแีละเปนนักวิชาการดานวรรณกรรมไทย มีความชํานาญในการ
วิเคราะหวิจารณวรรณกรรมระดับประเทศ คือ ดวงมน สวนอีก 2 คน เปนบรุุษ
กวีสอนวิชาภาษาไทย คือ สมเกยีรต ิรกัษมณ ีกบัพอพล สุกใส และกวีที่เปน
องคกรดานภาษาไทย คือโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

วฒันธรรมทางวรรณศลิปเปนกลวธิกีารสือ่ความรูสกึนกึคิดของ
ผูประพันธหรือกวีเปนเรื่องราวที่เรียกวา บทประพันธ หรือบทกวี โดยใชภาษา
เปนวัสดุอันสุนทรท่ีบรรพชนไทยไดสรางสรรคไวแตโบราณและยังเปนมรดก
ตกทอดมาถึงปจจุบัน ประกอบสรางขึ้นอยางมีระเบียบแบบแผนซึ่งอาจเปนไป
ตามขนบโบราณท่ีสบืทอดตอกันมา หรอืเปนระเบียบแบบแผนท่ีกวสีรางข้ึนใหม
กไ็ด  

แนวคิดการวิเคราะหวิจารณวรรณกรรม คือ แนวทางการศึกษาบท
รอยกรองทั้งในแงของการวิเคราะหที่มุงแยกแยะในประเด็นตางๆ ไมวาจะเปน
รูปแบบ เนื้อหา และการใชภาษา รวมทั้งการวิจารณที่มุงแสดงความคิดเห็นของ
ผูอานในประเด็นใดประเด็นหน่ึงหรือหลายประเด็น ทั้งนี้อาจวิจารณโดยท่ัวไป
ในลกัษณะจิตวจิารณ อรรถวิจารณ และวพิากษวจิารณ หรอืใชแนวคิดใดแนวคิด
หนึง่ทีเ่หมาะสม เชน สนุทรียศาสตร ศลีธรรมและคติคาํสอน ประวัตศิาสตรและ
ชีวประวัติ รูปแบบนิยม มารกซิสต จิตวิเคราะห และตํานาน
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ผลการวิจัย 
ประเด็นสารัตถะของวรรณกวีอุบัติการณโลก: กรณีถํ้าหลวง-ขุนน้ํานางนอน

ความคิดสําคัญ เนื้อหาหลัก หรือใจความสําคัญของเรื่อง คือ นิยามของ
คําวาสารัตถะในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อพิเคราะหเนื้อหาของบทกวีทั้ง 19 เรื่อง ซึ่ง
ประพันธโดยกวี 9 คน และ 1 องคกร สามารถจําแนกเนื้อหาสําคัญได 3 ระดับ 
คือ ระดับปจเจกชน ระดับสังคม และระดับสภาวะเหนือโลก

การแสดง เน้ือหาสําคัญในบทกวีทัง้หมดน้ัน บทกวีบางเร่ืองแสดงเน้ือหา
สําคัญเนื้อหาเดียว เชน บทกวีของพินิจ นิลรัตน เรื่อง “บิ๊กแปะ” มีเนื้อหาเก่ียว
กับ พลตํารวจเอกจักรทิพย ชัยจินดา หรือบทกวีที่ไมมีชื่อเรื่องของกุดจี่ พรชัย 
แสนยะมูล มเีนือ้หาสาํคญัเกีย่วกบัตวัเยาวชนทัง้ 13 คนโดยตรง บทกวทีีม่เีนือ้หา
ดังกลาวมีจํานวนเรื่องไมมากนัก เนื่องจากบทกวีสวนใหญในแตละเรื่องมีเนื้อหา
สําคัญตั้งแตสองประเด็นขึ้นไป

 ประเด็นเนื้อหาสําคัญของบทกวีในระดับปจเจกชน ระดับสังคม และ
ระดับสภาวะเหนือโลก มีรายละเอียดและตัวอยางดังนี้

 1. ระดับปจเจกชน
 บุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุมบุคคลเพียง 1 กลุม จัดวาเปนปจเจกชน 

เชน เยาวชนทั้ง 13 คน ที่เขาไปติดอยูในถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ไดแก นายเอก
พล จันทะวงษ ด.ช.อดุลย สามออน ด.ช.ประจักษ สุธรรม ด.ช.ณัฐวุฒิ ทาคํา
ทราย ด.ช.พพิฒัน โพธ ิด.ช.ภานุมาศ แสงดี ด.ช.ดวงเพชร พรมเทพ ด.ช.ชนนิทร 
วิบูลยรุงเรือง ด.ช.เอกรัตน วงคสุขจันทร นายพรีพัฒน สมเพียงใจ นายพรชัย 
คําหลวง ด.ช.สมพงษ ใจวงค และ ด.ช.มงคล บุญเปยม (คนขาว 2499, 2561: 
8) และเมื่อทั้ง 13 คนนี้มารวมกลุมกันในชื่อกลุมวา “ทีมหมูปาอะคาเดมี” ก็จัด
วาเปนปจเจกชนเชนเดียวกันแตเปนระดับกลุม จํานวน 1 กลุม 
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ในบทกวีอุบัติการณโลกเยาวชนติดถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 2561 มี
เน้ือหาท่ีกลาวถึงปจเจกชนท่ีหลากหลาย โดยปจเจกชนสําคัญหลักนั่นก็คือทีม
หมูปาอะคาเดมีหรือกลุมเยาวชนทั้ง 13 คนนั่นเอง บทกวีที่มีเนื้อหากลาวถึง
เยาวชนกลุมนี้ เชน บทกวีขนาดสั้นซึ่งไมมีชื่อเรื่องของพินิจ นิลรัตนที่วา

ขวัญเอย...ขวัญมา... ลูกหมูปาอะคาเดมีที่คอยหวัง
กราบลาถิ่นถํ้าหลวงสูรวงรัง ออกมาเห็นความคับคั่งพลังรัก!

หรือบทกวีขนาดสั้นที่ไมมีชื่อเรื่องของกุดจี่ พรชัย แสนยะมูล ซึ่งกลาว
เชิงขําขันถึงกลุมเยาวชนท้ัง 13 คน ในตอนที่หนวยซีลไดเขาไปพบตัว เชื่อมโยง
ไปสูสถานการณผลการแขงขันฟตุบอลโลกระหวางทมีสเปน เยอรมนั อารเจนตนิา 
และโปรตุเกส บทกวีมีดังนี้

  เด็กในถํ้าถามหนวยซีลเสียงหวาดหว่ัน 
“ทีมสเปน เยอรมัน เขารอบไหม
“อารเจนตินา โปรตุเกส เปนอยางไร?”          
หนวยซีลตอบ “เหมือนพวกเอ็งไง ไดกลับบานแลว”

นอกจากปจเจกชนที่เปนเยาวชนท้ัง 13 คนโดยตรงแลว ยังเชื่อมโยงไป
สูปจเจกชนอืน่ซึง่ของเกีย่วกันเริม่จากครอบครวัโดยเฉพาะผูเปนแมเปนพอทีค่อย
หวงหาลูกเปนยิ่งนัก 

ตัวอยางเชนบางบทจากเรื่อง “บําบวง” ของดวงมนที่วา

 รํ่ารองจากใจแม  ปลิดแดไดฤๅรอรี 
บําบวงแกเทวี  แลกชีวีลูกคืนคง 
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หรือบางบทจากเรื่อง “แลวปตินํ้าตาก็เออทน” ของศิวกานท ปทุมสูติ
ที่วา 

 สดับไหไหววกอกแมพอ  ชะเงอคอขอขาวผานเชาคํ่า
แมเพียงคืนสืบศอกบอกตอคํา  ทุกถอยจากธารถํ้าปลอบนํ้าตา

ปจเจกชนที่หางไกลจากบุคคลในครอบครัวของเยาวชนทั้ง 13 คน ซึ่ง
เขามาเก่ียวของกับเหตุการณดังกลาวมีหลากหลาย เชน

นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัดพะเยา แตยังเปนผู
บญัชาการเหตกุารณ ศนูยอาํนวยการรวมคนหาผูสญูหายในวนอทุยานแหงชาตถิํา้
หลวง-ขนุนํา้นางนอน การท่ีนายณรงคศกัดิ ์โอสถธนากร ถกูยายไปเปนผูวาราชการ
จงัหวดัพะเยานี ้กวซีึง่เปนปจเจกชนไมเห็นดวยท่ีจะใหยาย จงึแสดงทศันะดังบทกวี
ทีไ่มมชีือ่เรือ่งของ ศวิกานท ปทมุสตู ิวา

 หยุดซะคําสั่งยาย อัปยศ
นํ้าหลากทวมบรรพต  ทุงหญา
อํานาจรัฐกําหนด   นายอยุติ- ธรรมฤๅ
อยาแยกเจาเมืองหลา  กอบกูถํ้าหลวง

พลตํารวจเอกจักรทิพย ชัยจินดา ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ รวมทั้ง
พลตํารวจเอกศรีวราห รังสิ พราหมณกุล รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ก็
เปนปจเจกชนใหกวกีลาวถงึดวย ดงัเชนบทกวเีรือ่ง “บิก๊แปะ” ของพนิจิ นลิรัตน 
ดังตอไปนี้ 
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 พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา แมกอนหนาจะไมชอบอยูหลายหน
แตงานน้ีพี่ยองเงียบไปปะปน กบัทมีคน-หนวยกูภยัผูแผวทาง
 ภาพที่เห็นสํารวจปาปรากฏชัด ดวยลงมือปฏิบัติ, ไมขัดขวาง
ผิดกับรองฯ ศรีระอาคนดาทั้งบาง ทีท่าํกรางเหนอืนาย-เหนอืใครปวง!

จาเอกสมาน กนุนั เจาหนาทีต่ระเวนระงบัเหตุฝายรกัษาความปลอดภยั
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดอาสามา
ชวยเหลอืกูภยัเหตกุารณดงักลาว ขณะปฏบิตังิานเกดิประสบภยัจนถงึแกเสยีชวีติ 
หลังเหตุการณเสร็จส้ิน จาเอกสมาน กุนันไดรับการโปรดเกลาฯ เล่ือนยศเปน 
“นาวาตรี” ไพวรินทร ขาวงาม ผูเปนกวีและศิลปนแหงชาติรับทราบเรื่องราว
นี้กอเกิดเปนความสะเทือนใจ จึงแตงบทกวีเรื่อง “สมาน” กลาวถึงไวดังนี้  

 สละชีพชวยชีวิต  ภารกิจแสนยากย่ิง
ใหใจอันเปนจริง  เผชิญสิ่งเสี่ยงทาทาย
 เลือดเนื้อมนุษยหนึ่ง ฝนไปถึงซ่ึงจุดหมาย
แมตายก็ยอมตาย  ตราบสุดทายลมหายใจ
 เหมือนจบมิรูจบ ธาตุนักรบยังเคลื่อนไหว
เหมือนไกลมิรูไกล  มีแตใกลซึ่งปลายทาง
 มอบตัวเพื่อผูอื่น หลับแลวตื่นเพื่อแสงสวาง
‘สมาน กุนัน’ วาง  ชีวิตไวใหอาวรณ
 ‘หมูปาฯ’ ตองกลับบาน  แม ‘สมาน’ กลับบานกอน
‘ถํ้าหลวงเขานางนอน’  อนุสรณหัวใจมนุษย!
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2. ระดับสังคม
บทกวีอันเนื่องมาจากเหตุการณเยาวชนไทย 13 คน หรือทีมหมูปา

อะคาเดมี เขาไปติดอยูในถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 2561 แมเรื่องราวจะเกิด
ขึ้นกับคนจํานวนไมมากนักเมื่อเทียบกับจํานวนพลเมืองไทยหรือพลเมืองโลกซึ่ง
มีฐานะเปนปจเจกชน แตทวาปจเจกชนนี้เปนสวนหนึ่งของสังคมอยูแลวโดย
อัตโนมัติ 

กลาวอีกนัยหนึ่งคือเหตุการณเกิดขึ้นกับปจเจกชนจํานวน 13 คน หาก
แตปจเจกชนน้ีมอิาจแกปญหาใหผานลวงไปไดโดยพละกําลงัของตน จาํเปนตอง
อาศัยพลงัจากสงัคมในระดบัใหญขึน้ๆ เปนชัน้ๆ ขึน้ไปจนถงึระดับสงูสุด เริม่จาก
เยาวชนจํานวน 13 คนพรอมครอบครัว ขยายไปสูหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ภูมิภาค จนไปถึงระดับประเทศและระดับโลก มาผนึกผสานความรวมมือกัน
กระทํากิจภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน คือใหความชวยเหลือเยาวชนทั้ง 13 คน 
ออกมาจากถ้ําหลวง-ขุนนํ้านางนอนไดรอดปลอดภัย

ประโยชนทีไ่ดรบัจากการรวมกนัของทุกดานทุกฝายคอืไดสาํแดงใหเหน็
วา สังคมมนุษยในโลกนี้เปนสังคมที่หลอหลอมมาจากคุณงามความดี คุณธรรม 
ความสมัครสมานสามัคคีกัน ความชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางเพ่ือนมนุษย 
มนุษยชาต ิและมนุษยโลก ผลสําเร็จคือเด็กทั้ง 13 คน ออกมาจากถํ้าไดอยาง
ปลอดภัยจึงเปนของขวัญอันลํ้าคาที่มนุษยโลกครอบครองรวมกัน ทั้งยังตอกยํ้า
ใหเหน็อยางเดนชดัวามนษุยโลกนัน้ตองดาํรงอยูดวยการพึง่พาซึง่กนัและกนั มใิช
ดํารงอยูดวยการรบราฆาฟนชิงดีชิงเดน ใจความสําคัญนี้เห็นไดอยางชัดเจนใน
บทกวีเรื่อง “หมูปาไทย” ของ เนาวรัตน พงษไพบูลย ดังตอไปนี้ 
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 ทีมหมูปาปลอดภัยไดออกถํ้า ดวยทมีแหงคณุธรรมความชวยเหลอื
ทั้งโลกรวมสมาทานจุนจานเจือ ทีมหมูปาจุดเชื้อแหงความดี
 ขณะโลกมืดมิดเหมือนติดถํ้า แตดวงเทียนคุณธรรมอรามสี
ใหแรงหวังแรงใจในชีวี วาโลกนี้ยังมีความดีงาม
 ประเทศไทยกลายเปนจุดเดนโลก ใหรวมโศกรวมสุขบั่นบุกขาม
แลกชีวิตดวยชีวิตเฝาติดตาม พิสูจนความเขมขนแหงคนจริง
 ประเทศไทยไดนิยามเดนสําแดง ดนิแดนแหงมนุษยธรรมเลิศลํ้ายิ่ง
เม่ือโลกไรที่ซึ่งจะพึ่งพิง มนุษยชาติจะไมทิ้งไมทอดกัน
 ความกาวหนาทั้งหลายในแหลงหลา  ตองกาวหนากันดวยชวยกันนั่น
มิใชการกาวหนาเพื่อฆาฟน หมูปาไทยใหของขวัญแกโลกแลว!

ในทํานองเดียวกันศิวกานท ปทุมสูติ ไดกลาวไวในบทกวีเร่ือง “ของ
ขวญัแหงขนุนํา้นางนอน” วาเยาวชนทีมหมูปาอะคาเดมีทัง้ 13 คน พสิจูนใหเหน็
วาโลกน้ีดาํรงอยูดวยคุณงามความดีของมนุษย ไมวาจะเปนความเปนหวงเปนใย
ซึ่งกันและกัน ความรักสามัคคี ความเสียสละ ความเพียร ความไมยอทอ การไม
ยอมแพตออุปสรรคและมนุษยในโลกลวนเปนญาติมิตรกัน ดังบทกวีวา  

 สิบสามหมูปาอะคาเดมี พิสูจนแลวซึ่งท่ีความมีอยู
ความเปนหวงเปนใยมีใหดู ความรักใหโลกรูมีอยูจริง
 ความสมัครสมานขันอาสา ศรัทธาตอชีวิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
ทิฐิมานะถูกละทิ้ง  รวมเปนสิ่งเดียวกันคือพันธะ
 ขุนนํ้าถํ้าหลวงแมนํ้าหลาก นํ้าใจบากบุกฝาอุตสาหะ
แมภูสูงฝนสาดมิขาดระยะ  มิอาจจะหยุดเทากาวสืบคน
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 มนุษยมิอาจอยูไดเพียงโดดเดี่ยว  เกาะเก่ียวโลกทั้งใบใตแดดฝน
ขณะไทยชวยไทยไมจํานน มิตรประเทศทวมทนปรนนํ้ามิตร
 ลูกหมูปาอะคาเดมีเอย เธอไดเผยมโนมนุษยดุจญาติสนิท
นี่คือ...ของขวัญรางวัลชีวิต  แดผูพิชิตขุนนํ้านางนอน

3. ระดับสภาวะเหนือโลก
นามธรรมและรูปธรรมในสภาวะเหนือโลกคือส่ิงที่อาจมีจริง คนโดย

ทั่วไปมิอาจสัมผัสได ผูที่มีลักษณะสัมผัสพิเศษเทาน้ันจึงจะสัมผัสได เชน ผูมีบุญ 
ผูถอืศีลปฏิบตัธิรรม หรอืผูเปนรางทรง บางคนเชือ่วาสภาวะเหนอืโลกนีม้อียูจรงิ
บางคนเชื่อวาไมมีจริง อยางไรก็ตามสภาวะเหนือโลกดังกลาวอยูคูกับสังคมไทย
มาตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบัน

เนื้อหาสําคัญท่ีกลาวถึงสภาวะเหนือโลกซึ่งปรากฏอยูในบทกวีเยาวชน
ตดิถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน ป 2561 คอื ขวญั เทวดา ผศีกัดิส์ทิธิ ์และพระรตันตรยั 
สารัตถะของประเด็นเหลานี้บทกวีบางเรื่องกลาวไวคอยขางละเอียด บางเรื่อง
กลาวไวเพียงสั้น ๆ และบางเรื่องกลาวถึงสารัตถะของสภาวะเหนือโลกเพียง
ประเด็นเดียว บางเรื่องกลาวไวมากกวาหนึ่งประเด็น

บทกวีที่ไมมีชื่อเร่ืองของพอพล สุกใส มีสารัตถะกลาวถึงขวัญไวคอน
ขางละเอียด ขวัญของเยาวชนแตละคนไดผละจากรางกายออกไปอยูในสถานท่ี
อันซับซอน เชน แผนดินอันมิอาจระบุไดวาเปนแผนดินใด ลําธาร และภูผาคูหาตาง ๆ 
เมื่อเปนเชนน้ีจึงตองทําบายศรีเพื่อเรียกขวัญกลับคืนมา ดังบทกวีกลาวไววา
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 ขวัญพออยาลี้ลับ จุงสดับในกายออน
ตกทุงแผนดินดอน หฤๅลองนํ้าลําธารชล
 จอมขวัญอยาหลั่นลวง ในชองชวงคูหากล
อัษฐทิศวิวิธวน จระลวง ณ แดนใด
 ขวัญพอจงฟงถอย สาธยายเปนคําไข
อยาละคระไลไกล จุงคืนสมฤดีดวง
 บายศรีจะเบอกขวัญ ทั้งควันเทียนและจุณจวง
แปงรํ่านํ้ามันปวง เจิมดิลกดิเรกา

บางสวนในบทกวีเรื่อง “หมูปาอยูที่ไหน...ขอใหปลอดภัยทุกคน” ของ
สมเกียรต ิรกัษมณ ีมเีนือ้หากลาวถงึเทวดาอารักษและส่ิงศักดิแ์หงขนุนํา้นางนอน
โดยไมจําเพาะเจาะจงวาเปนเทวดาอารักษใดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด ดังบทกวีวา 

 ขอเทวาอารักษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งมีฤทธิ์ยิ่งใหญในปาเขา
แหง “ขุนนํ้านางนอน” หากซอนเอา โปรดปลอยเยาวชนจากมนตรา
 ที่ปดบังซอนเรนใหเห็นเถิด คูหาเปดทางสวางกระจางผา
ขออํานาจพระรัตนตรัยไดนําพา ใหพบหนาสบิสามคนพนอนัตราย

เชนเดียวกันในบทกวีที่ไมมีชื่อเร่ืองซึ่งประพันธในนามองคกร คือ
โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเชยีงราย มเีนือ้หากลาวถงึขวญัและเทพเทวดาในปาแหงถํา้หลวง-ขนุนํา้
นางนอน บทกวีมีดังนี้
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 หนาวก่ีหนาว เจาหนาว... เราราวส้ิน  ทั้งแผนดินเพรียกขวัญรวมกันหา
หวงใจแมสุดทรวงหวงลูกยา หวังจึงหวังต้ังตาใหเจอกัน
 ทูลเบ้ืองบนยั้งฝนอยาหลนฟา ภาวนาเทพไททั่วไพรสัณฑ
วอนพอขุนรักษาผาทางตัน ออกพบพลนัรกัตน...คนรอคอย

บทกวีเรื่อง “กราบ” ของกุดจี่ พรชัย แสนยะมูลมีสวนหนึ่งที่กลาวถึง
ผีเจาปาเจาเขาวา “กราบเจาปา เจาเขา” ซึ่งเปนผีเจาที่ ใหชวยเหลือเยาวชนท้ัง 
13 คน และบทกวีที่ไมมีชื่อเรื่องอีกตอนหนึ่งของพอพล สุกใส มีเนื้อหากลาวถึง
ขวัญ ผีปา ผีพรายนํ้า ใหมารับเครื่องบวงสรวงแลวชวยเหลือเยาวชนทีมหมูปา
อะคาเดมีออกมาจากถํ้า ดังบทกวีวา

 กลวยออยมะพราวทิพย กระยาบวชพันธุผลา
ขวัญพอชลอมา อยาวิตกสะทกทัณฑ
 ผีปาแลพรายนํ้า ณ เถื่อนถํ้าเคยกุมขวัญ
รับทิพยบําบวงพลัน แลกลับถิ่นที่เคยเนา
 ฝายเศกเศวตวัฏฏ จะเวียรหัตถลําเภา
สูขวัญมงคลเยาว- เรศนอยนิรนัดรเทอญ

ในบทกวีเรื่อง “บําบวง” ของดวงมน มีเนื้อหากลาวถึงผีศักดิ์สิทธิ์ที่
จาํเพาะเจาะจงลงไปคอื ผขีนุนํา้ใหชวยผันผอนนํา้ใหเบาลง กบัผีนางนอนใหชวย
ชีวิตเยาวชนทั้ง 13 คนดวย ดังบทกวีวา

 “ขุนนํ้า” ขอผอนนํ้า วอนอยาซํ้าทุกขทุรน
“นางนอน” ซอนกมล โปรดยินดลดวยปรานี
 รํ่ารองจากใจแม ปลิดแดไดฤๅรอรี
บําบวงแกเทวี แลกชีวีลูกคืนคง
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บทกวีเรื่อง “ขุนนํ้านางนอน” ของเนาวรัตน พงษไพบูลย มีเนื้อหา
สาํคญักลาวถงึสภาวะเหนอืโลกทีห่ลากหลาย โดยใชคาํวา “แม” อนัหมายถงึนาง
นอนหรือเจาหญิงแหงเมืองเชียงรุง “ขุนนํ้า” ซึ่งหมายถึงผีศักดิ์สิทธิ์แหงธารนํ้าที่
ถํ้าหลวง ใชคําวา “ฟาดิน” หมายถึงเทวดาบนฟาและบนดิน รวมทั้ง “ผีปู ผียา” 
ซึ่งอาจหมายถึงผีบรรพบุรุษซ่ึงรูจักในนามปูสังกะสายาสังกะสี ดังบทกวีวา

 ลูกชายแม มุงหนา มาหาแม มดืเหลอืเกิน...มดืแท...แมอยูไหน
ลืมตา หลับตา ไมเห็นใด โอกระไร มีตา เหมือนไมมี 
 ไมรูทิศ รูทาง ใหยางเทา ไมรูเชา รูคํ่า ยํ่าอยูที่
ยะเยือกเยียบ เฉียบฉํ่า รํ่าวารี ไยแมไม ปรานี ลูกบางเลย
 โอขุนนํ้า นางนอน แมนอนนิ่ง มาทอดทิ้ง อาทวา นิจจาเอย
ถิ่นถํ้าทึบ อึบอับ ประกับเกย ฟาดินเอย ชางกระไร ไมดูแล
 ลวนลูกชาย วัยใส หัวใจซื่อ รวมใจถือ ใจมั่น อันแนวแน
หาญผจญ ดนดั้น ไมผันแปร หวัใจแม จะขาดแลว อยูรอนรอน
 รินนํ้าใจ ไหลตาน เถื่อนธารถํ้า เถิดขุนนํ้า อยาซํ้า กระหนํ่าตอน
ไหวผีปู ผียา ปาดงดอน ออนวอน แลวออนวอน...ขอลกูคนื!

รูปแบบการนําเสนอสารัตถะของวรรณกวีอุบัติการณโลก: กรณีถํ้าหลวง-
ขุนนํ้านางนอน

การวิเคราะหวิจารณบทกวีเยาวชนไทยติดถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 
2561 ทั้ง 19 สํานวน ดําเนินการโดยใชความรูของผูศึกษา 2 ประการ คือความ
รูในตัวบทและความรูนอกตัวบท ความรูในตัวบทเกิดขึ้นไดดวยการอานบทกวี
ทัง้หมดอยางละเอียดเพ่ือทาํความเขาใจเน้ือหาและกลวิธกีารประพันธ สวนความ
รูนอกตัวบทมาจากความรอบรูและประสบการณของผูศึกษา ผลที่ไดจากการ
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วิเคราะหวิจารณจําแนกได 2 ประการ คือ รูปแบบคําประพันธ และรูปแบบ
การนําเสนอเน้ือหา มีรายละเอียดและตัวอยางดังนี้

1. รูปแบบคําประพันธ
เม่ือวเิคราะหรปูแบบคาํประพนัธหรอืลกัษณะทางฉนัทลักษณพบวา กวี

ใชคําประพันธ 3 รูปแบบหลักคือ กลอน กาพย และโคลง โดยกลอนใชมากที่สุด
จํานวน 15 สํานวน แบงเปนกลอนแปด 13 สํานวน กลอนเพลง 1 สํานวน และ
กลอนที่มีรูปแบบคลายกลอนบทละคร 1 สํานวน รองลงมาใชกาพยยานีสิบเอ็ด
จํานวน 3 สํานวน และใชโคลงสี่สุภาพนอยที่สุด จํานวน 1 สํานวน 

เหตทุีก่วใีชฉนัทลักษณประเภทกลอนมากน้ันเปนเพราะคณะของกลอน
บทหนึ่งมี 4 วรรค ในแตละวรรคประกอบดวยคําจํานวน 7-9 คํา ซึ่งมีจํานวน
มากพอจะเปนพื้นที่ใหจัดสรรวัสดุนั่นก็คือถอยคําสื่อความรูสึกนึกคิดของตนได
อยางเพียงพอบรรจุลงในกลอนแตละวรรค เมื่อรวมกลอน 4 วรรคเขาเปน 1 บท 
แลวเพ่ิมจํานวนบทของกลอนโดยใหแตละบทมีความสอดประสานกันทางเสียง
ที่เรียกวาสัมผัสระหวางบทเร่ือยไปจนส้ินกระแสความ ก็ไดเปนบทประพันธ 1 
เรื่อง 

 ตวัอยางบทกวทีีใ่ชฉนัทลกัษณกลอนแปด เชนสวนหนึง่จากเรือ่ง “แลว
ปตินํ้าตาก็เออทน” ของ ศิวกานท ปทุมสูติ ตอไปนี้

 สดับไหไหววกอกแมพอ   ชะเงอคอขอขาวผานเชาคํ่า
แมเพียงคืนสืบศอกบอกตอคํา ทกุถอยจากธารถ้ําปลอบนํา้ตา
 สดับสายรายงานเค่ียวคั้นขาว แตละกาวชีวิตติดถ้ําผา
ตางใจตางตั้งหวังกับเวลา ผูคนหา ผูสูญหาย ผูรายงาน
 สดับผูประกาศผูเกาะเก่ียว พญาเหยี่ยวอินทรีจิกตีสาร
สรรพเสียงเพียงผองความตองการ สงผานเรื่องราวผูกาวรุด
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บทกวีที่ใชฉันทลักษณกลอนเพลง เชนสวนหน่ึงจากเร่ือง “สิบสาม
ลับแล” ของไพวรินทร ขาวงาม ดังตอไปน้ี

  
 เหมือนซอนหาแลวซอนหายไมกลับบาน เหมอืนเทีย่วเลนแลวหลงผานธารถํา้เขา
เหมือนขุนน้ําจะโอบรอบครอบครองเอา เหมือนเยือนเหยายะเยียบวิโยคโลกลับแล
 เอย...โลกลับแล...
 เพียงถํ้าหลวงถวงนํ้าหนักใหมืดหนาว เพียงรวดราวระรํ่ารองของพอแม
เพียงโลดโผนผจญภัยไมยอมแพ เพียงกระแสสื่อสัญญาณสะบั้นใจ
 เอย...สะบั้นใจ...
 มิคาดคิดวาชีวิตเคยวางแผน ใหโลดแลนติดตามความฝนได
จูเวลาชะตากรรมความเปนไป ลูกหลานใกลพลัดไกลไมกลับมา
 เอย...ไมกลับมา...

ตัวอยางบทกวีที่ใชฉันทลักษณกลอนแปดซึ่งมีลักษณะคลายกลอนบท
ละคร เชนบางสวนจากบทประพันธที่ไมมีชื่อเรื่องของพอพล สุกใส ดังตอไปนี้
 

 นางนอน ฟงกอนฟงคํานะเจาเอย
ลูกออนซอนถ้ําอยางจําเลย วอนแมเผยชี้ชองบอกหนทาง
กี่คืนก่ีวันเลานะเจาแม ตั้งตาแลเวียนทุกขไมปลุกสราง
กี่สะอื้นโหยไหแทบวายวาง ลูกออนรางจากอกฟูมฟกตรม
…………………….. …………………………..
 เจาแม ฟงกระแสธารใจใหถวนถี่
เอ็นดูดวยเมตตาโปรดปรานี เผยชองบองชี้มรรคา
ใหหมูเขาเหลานั้นสําเร็จสม พบลูกออนซอนซมในคูหา
กอดเกี้ยวเกลียวขวัญพรรณนา คืนสูญาติกาแลหมูมิตร
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รูปแบบฉันทลักษณประเภทกาพยยานีสิบเอ็ดก็เอื้อใหกวีสามารถใชขอ
บังคับตามคณะของกาพยยานีสิบเอ็ดที่กําหนดใหภายในบทหนึ่งมี 2 บาท คือ
บาทเอกกับบาทโท บาทละ 2 วรรค วรรคหนา 5 คํา และวรรคหลัง 6 คํา หาก
ยังไมจบกระแสความก็เพิ่มจํานวนบทไดเรื่อยไปจนจบเนื้อความที่สมบูรณ แต
ระหวางบทตองจัดใหมีการประสานกันทางเสียงที่เรียกวาสัมผัสระหวางบท 

การท่ีฉันทลักษณของกาพยยานีสิบเอ็ดไมมีบังคับเร่ืองเสียงวรรณยุกต
ของคาํทายบาทเอกกบับาทโทและไมบงัคบัเรือ่งคาํสมัผสัระหวางคาํทายวรรคที่
สามกับคําใดคําหนึ่งในสามคําแรกของวรรคที่สี่ จึงเอื้อใหกวีสะดวกใจมากข้ึน ที่
จะจัดสรรถอยคําแสดงความรูสึกนึกคิดบรรจุลงในกรอบฉันทลักษณ บทกวีที่ได
จึงสมบูรณ งดงาม และมีวรรณศิลปอยูในตัว

ตัวอยางเชนสวนหนึ่งจากบทกวีเรื่อง “บําบวง” ของดวงมน ดังตอไปนี้

 ดวงเดือนเหนือหมอกหมน ลองลอยบนนภาลัย
อางวางรางหฤทัย หรืออยางไรไหนจันทรา
 เฝามองพื้นพิภพ คราสบทุกขรวมพลา
รวมแรงรวมคนหา คณะ “หมูปา” ในถ้ําลึก
 ขุนเขาเย็นยะเยือก หนาวทั้งเทือกใหรูสึก
ไออุนแหงสํานึก สงรักใหสูภัยชนม
 
นอกจากน้ียังพบวา กวีใชฉันทลักษณโคลงส่ีสุภาพบทเดียวเสนอความ

รูสึกนึกคิดของตนในบทกวี 1 เรื่อง ดวยขอบังคับเรื่องจํานวนคําที่โคลงสี่สุภาพ
บทหนึ่งใชคําไดมากสุดไมเกิน 34 คํา และนอยสุดจํานวน 30 คํา ทั้งตองใช
คําเอก 7 คํา และคําโท 4 คํา ในตําแหนงที่กําหนดไวดวย หากเสนอความรูสึก
นกึคิดไดอยางสมบรูณ บทกวีนัน้กจ็ะงดงามและมีคณุคาทางวรรณศิลปดงับทกวี
ที่ไมมีชื่อเรื่องของ ศิวกานท ปทุมสูติ ตอไปน้ี
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 หยุดซะคําสั่งยาย  อัปยศ
นํ้าหลากทวมบรรพต  ทุงหญา
อํานาจรัฐกําหนด  นายอยุติ- ธรรมฤๅ
อยาแยกเจาเมืองหลา  กอบกูถํ้าหลวง

2. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหา 
การนําเสนอเนื้อหาในบทกวีเยาวชนไทย 13 คน เขาไปติดอยูใน

ถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอนของกวี 9 คน กับ 1 องคกร จํานวน 19 เรื่อง แบงเปน
ผลงานที่ตั้งช่ือเรื่อง 13 เรื่อง และไมตั้งชื่อเรื่อง 6 เรื่อง 

หากกลาวในประเด็นท่ีวาผลงานซ่ึงตั้งชื่อเร่ือง กวีตั้งใจแตงเปนพิเศษ
ประกอบกับเนื้อหาของเรื่องมีหลายประเด็น บทกวีดังกลาวมี 13 เรื่อง จากกวี 
8 คน โดยกวีที่แตงคนละ 2 เรื่อง ไดแก 

เนาวรัตน พงษไพบูลย แตงเรื่อง “ขุนนํ้านางนอน” และ “หมูปาไทย” 
ไพวรินทร ขาวงาม แตงเรื่อง “สมาน” และ “สิบสามลับแล” 
ศวิกานท ปทุมสตู ิแตงเรือ่ง “ของขวญัแหงขนุนํา้นางนอน” และ “แลวปติ

นํา้ตากเ็ออทน” 
พินิจ นิลรัตน แตงเรื่อง “บิ๊กแปะ” และ “คอยหวัง” 
 สมเกยีรต ิรกัษมณ ีแตงเรือ่ง “รอ...หมปูา” และ “หมปูาอยูทีไ่หน...ขอให

ปลอดภัยทกุคน” 
กวทีีม่ผีลงานคนละ 1 เรือ่ง ไดแก 
กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล แตงเรื่อง “กราบ” 
ดวงมน แตงเรื่อง “บําบวง” 
รักษมนัญญา สมเทพ แตงเรื่อง “สงแรงใจไปอีกวัน”
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ผลงานที่ไมตั้งชื่อเรื่องมีจํานวน 6 เรื่อง แตงโดยกวี 4 คน กับ 1 องคกร 
เปนผลงานขนาดสั้น มีเนื้อหาประเด็นเดียวจํานวน 4 เรื่อง เปนผลงานของ
ศิวกานท ปทุมสูติ พินิจ นิลรัตน กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล และโปรแกรมวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และอีก 2 เรื่อง มีขนาดคอนขางยาวและมีเนื้อหามากกวา 1 ประเด็น แตงโดย
พอพล สุกใส 

กวีที่ติดตามเหตุการณเยาวชน 13 คน ติดถ้ําหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 
2561 โดยตลอด และการรับรูขอมูลขาวสารชวงสําคญัๆ กอเกิดความสะเทือน
ใจแลวสรางสรรคงานกวีนิพนธจํานวน 2 เรื่องขึ้นไป กวีในกลุมนี้ไดแก ศวิกานท 
ปทุมสูต ิกบัพินิจ นิลรัตน มีผลงานคนละ 3 เรื่อง สวนเนาวรัตน พงษไพบูลย  
ไพวรินทร ขาวงามกุดจี ่พรชัย แสนยะมลู  สมเกียรต ิรกัษมณี และพอพล สกุใส 
มผีลงานคนละ 2 เรือ่ง และกวทีีม่ผีลงานคนละ 1 เรือ่ง อาจตดิตามขอมลูขาวสาร
เฉพาะในชวงทีม่กีารรายงานเหตกุารณสาํคัญ ไดแก ดวงมน รกัษมนญัญา สมเทพ 
และกวีในนามโปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในบทกวีทั้ง 19 เรื่อง พบวา
กวีมีรูปแบบการเสนอเนื้อหา 4 ลักษณะ คือ การรายงานเหตุการณ การแสดง
ความคิดเห็น การเสนอแนะวิธี และการขอรอง มีรายละเอียดและตัวอยางดังนี้

2.1 การรายงานเหตุการณ 
กวีเปรียบประหนึ่งนักขาวหรือผู สื่อขาวที่คอยรายงานเหตุการณ

ทามกลางการหมุนไปของกาลเวลาจากนาทีสูชั่วโมงแตละชั่วโมงในวันหนึ่งๆ ถึง
หลายวันวาเกิดอะไรข้ึนบาง แลวนําเสนอขาวในรูปของบทกวี

ตัวอยางบทกวีที่เสนอเน้ือหาแบบรายงานเหตุการณนับตั้งแตเยาวชน
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ทัง้ 13 คนเขาไปตดิอยูในถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอนจวบจนหนวยซีลตามเขาไปพบ
ตัววา ยังมีชีวิตและอยูรอดปลอดภัยไดอยางสมบูรณ เชนเรื่อง “แลวปตินํ้าตาก็
เออทน” ของศิวกานท ปทุมสูติ ดังตอไปน้ี

 สดับไหไหววกอกแมพอ   ชะเงอคอขอขาวผานเชาคํ่า
แมเพียงคืนสืบศอกบอกตอคํา ทุกถอยจากธารถํ้าปลอบนํ้าตา
 สดับสายรายงานเค่ียวคั้นขาว แตละกาวชีวิตติดถ้ําผา
ตางใจตางตั้งหวังกับเวลา ผูคนหา ผูสูญหาย ผูรายงาน
 สดับผูประกาศผูเกาะเก่ียว พญาเหยี่ยวอินทรีจิกตีสาร
สรรพเสียงเพียงผองความตองการ สงผานเรื่องราวผูกาวรุด
 สดับโซเซียลมัลติมิเดีย อารมณเสยีอารมณสมอารมณหลดุ
ลวนนานามโนจิตมนุษย ที่สุดแหงยุคโยงนอกโพรงภู
 คุณยังเงียบยังงุดยังมุดนํ้า ยังสืบถํ้าเสาะทางยังตอสู
ยังเสี่ยงเปนเสี่ยงตายในซอกรู ยงัหมายเธอ “ลกูหม”ู อยูภายใน
 ทุกทุกวินาทีของชีวิต ถาพลาดผิดภายในมิชวยได
คุณรูวาจะเกิดวิกฤตใด สายนํ้ายังเชี่ยวไหลไมลดรา
 หนวยซีลและอาสาที่รัก ดวยคุณพระปกปกบุญรักษา
คุณไดลุอุปสรรคผานมรรคา แลวปตินํ้าตากเ็ออทน

จากบทกวีดงักลาวยอมแสดงใหเหน็วากวคีอืศวิกานท ปทมุสูต ิตดิตาม
ขาวสารดังกลาวอยูตลอดเวลา ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวิสัยของกวีที่ยอมตอง
ติดตามความเปนไปของสังคม เพราะกวีเปนสวนหน่ึงของสังคม ทั้งยังเปนนัก
วิชาการ เปนพอ เปนปู และเปนตาอยูโดยปริยายจึงใหความสนใจเหตุการณนี้
เปนพิเศษ 
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เชนเดียวกันที่กวีคือพินิจ นิลรัตน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมและเปนผู
มจีติวญิญาณของนกัขาวอยูในตวั จงึเสนอเนือ้หาแบบรายงานเหตกุารณใหทราบ
เปนระยะ ดังเชนบทกวีเรื่อง “คอยหวัง” ตอไปน้ี

 ยังรอคอย-คอยรออยูนะลูก พอบญุปลกูแมทกุขเขญ็อยาเสยีขวญั
เลยลวงมา, เวลาหมุนกี่คืน-วัน โอลูกจาจงอดกล้ันอีกอึดใจ
  ทุกฝายหาทางชวยกันเต็มที่ ลูกเอยอยาเพ่ิงหนีหนาไปไหน
แมตะโกนกองปากถํ้ารํ่าไหไป ลูกหมูปาไดยินไหม, บาดใจนัก
 พนกี่วันผานกี่คืนก็ตื่นหวัง ดึกดื่นตื่นภวังคอยางหนวงหนัก
ใจจดจอลานลานใจมอบใจรัก รวมทอถักบันดาลดลหวังคนเจอ
 
2.2 การแสดงความคิดเห็น
รปูแบบการเสนอเน้ือหาในลักษณะแสดงความคิดเห็นของกวีเกดิขึน้เมือ่

กวไีดรบัทราบเร่ืองราวความเปนไปอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง แลวแสดง
ความคดิเหน็ของตนในฐานะปจเจกชนผูมคีวามไหวรูสกึอนัรวดเรว็ ความไหวรูสกึ
นี้เกิดขึ้นในระบบประสาทเมื่อมีสิ่งเรามากระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
(สวนิต ยมาภัย, 2549: 16) การแสดงความคิดเห็นนี้นับวาเปนธรรมชาติอยาง
หนึ่งของกวี

ตัวอยางบทกวีมีเนื้อหาเปนการแสดงความคิดเห็นของกวีเชนเรื่อง 
“หมูปาไทย” ของเนาวรัตน พงษไพบูลย ดังตอไปนี้

 ทีมหมูปา ปลอดภัย ไดออกถ้ํา ดวยทีมแหง คุณธรรม ความชวยเหลือ
ทั้งโลกรวม สมาทาน จุนจานเจือ ทีมหมูปา จุดเชื้อ แหงความดี
 ขณะโลก มืดมิด เหมือนติดถ้ํา แตดวงเทียน คุณธรรม อรามสี
ใหแรงหวัง แรงใจ ในชีวี วาโลกน้ี ยังมี ความดีงาม
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 ประเทศไทย กลายเปน จุดเดนโลก ใหรวมโศก รวมสุข บั่นบุกขาม
แลกชีวิต ดวยชีวิต เฝาติดตาม พิสูจนความ เขมขน แหงคนจริง
 ประเทศไทย ไดนิยาม เดนสําแดง ดินแดนแหง มนุษยธรรม เลิศลํ้ายิ่ง
เม่ือโลกไร ที่ซึ่ง จะพึ่งพิง มนุษยชาติ จะไมทิ้ง ไมทอดกัน
 ความกาวหนา ทั้งหลาย ในแหลงหลา ตองกาวหนา กันดวย ชวยกันนั่น
มิใชการ กาวหนา เพื่อฆาฟน หมูปาไทย ใหของขวัญ แกโลกแลว

ยอมเปนเร่ืองปกติธรรมดาอันมเิกนิการคาดหมายท่ีเมือ่เนาวรัตน พงษ
ไพบูลย ผูเปนกวีอาวุโสในสมัยปจจุบันเห็นสิ่งใดแลวจะมีความคิดเห็นอันลึกซึ้ง 
เหตกุารณเยาวชนตดิถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอน ป 2561 เปนเหตกุารณสาํคญัของ
ไทยและของโลกมีพลงัมากพอท่ีจะไหวความรูสกึและจิตวญิาณของกวี ผูอานจงึ
สัมผัสไดถึงพลังแหงความคิดเห็นตามไปดวย 

ตวัอยางบทกวทีีแ่สดงความคดิเหน็ของกวใีนทาํนองเดยีวกนั เหน็ไดจาก
บางสวนในเรื่อง “ของขวัญแหงขุนนํ้านางนอน” ของศิวกานท ปทุมสูติ วาใน
โลกน้ีมนุษยอาศัยอยูดวยกันอยางเปนกลุมกอนมีความรักสามัคคีกันฉันท
ญาติมิตร ดังตอไปนี้ 

 มนุษยมิอาจอยูไดเพียงโดดเดี่ยว เกาะเก่ียวโลกท้ังใบใตแดดฝน
ขณะไทยชวยไทยไมจํานน มิตรประเทศทวมทนปรนนํ้ามิตร
 ลูกหมูปาอคาเดมีเอย   เธอไดเผยมโนมนุษยดุจญาติสนิท
นี่คือ...ของขวัญรางวัลชีวิต  แดผูพิชิตขุนนํ้านางนอน

หรือบางสวนจากบทกวีเร่ือง “สงแรงใจไปอีกวัน” ของรักษมนัญญา 
สมเทพ แสดงถงึความคดิเหน็ของกวทีีม่ตีอนางนอนซึง่อยูในสภาวะเหนอืโลกวา 
การทีแ่มนางนอนปลดปลอยชวีติของเยาวชนทัง้ 13 คนใหออกมาอยางปลอดภยั 



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   29

ยอมจะแสดงถงึความรกัความเมตตาอนัยิง่ใหญของแมนางนอนทีม่ตีอชวีตินอยๆ 
อยางเยาวชนท้ัง 13 คน กอเกิดเปนพลังรกัพลังศรัทธาท่ียนืยงสืบไป ดงัเน้ือความ
ในบทกวีตอไปนี้ 

 อุปสรรคในถ้ําหลวงจงลวงผาน อยาใหนานการรอคอยอยาถอยหาง
ปลอยชีวิตเขากลับมานะแมนาง สูโลกกวางใหโลกรูอยูดํารง
 ดํารงรักดํารงชีพอยูสืบสราง สัมพันธนางอยางไรจะสูงสง
สัมพันธรักอยางไรจะยืนยง วันนี้คงพิสูจนไดใหโลกงาม
 
2.3 การเสนอแนะวิธี
รปูแบบการเสนอเนือ้หาแบบแนะวธิปีฏิบตัอิยางหนึง่อยางใด พบในบท

กวีขนาดสั้นของศิวกานท ปทุมสูติ ที่เมื่อกวีทราบขาวการยายนายณรงคศักด์ิ 
โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเปนผูบัญชาการเหตุการณ ศูนย
อาํนวยการรวมคนหาผูสญูหายในวนอทุยานแหงชาติถํา้หลวง-ขนุนํา้นางนอนไปเปน
ผูวาราชการจังหวดัพะเยา กวกีเ็สนอแนะทันทวีาใหหยดุคาํส่ังยายน้ัน ดงับทกววีา 

 หยุดซะคําสั่งยาย  อัปยศ
นํ้าหลากทวมบรรพต  ทุงหญา
อํานาจรัฐกําหนด  นายอยุติ- ธรรมฤๅ
อยาแยกเจาเมืองหลา  กอบกูถํ้าหลวง

อาจกลาวไดวาในฐานะท่ีศิวกานท ปทุมสูติ เปนกวีอาวุโส รูเห็น
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมมามากกอปรกับความเปนผูรูแจงผูหนึ่งของ
สังคมไทยในปจจุบันจึงเสนอแนะวิธีการอยางใดอยางหนึ่งแกผูเกี่ยวของ แมขอ
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เสนอแนะนั้นจะเปนขอเสนอแนะที่ดี มีนํ้าหนักแตมิอาจเปนไปไดในการปฏิบัติ 
ก็นับไดวากวีไดปฏิบัติหนาที่อยางสมบูรณแลว

2.4 การรองขอ
ผูกระทาํการขอรองคอืกว ีสวนผูทีถ่กูขอรองใหชวยเหลอืคอืผูทีม่อีาํนาจ

สูงกวากวีซึ่งอยูในสภาวะเหนือโลก ไดแก พระรัตนตรัย เทพเทวดาอารักษและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผูมีอํานาจที่เกี่ยวของกับเหตุการณนี้โดยตรงคือขุนนํ้ากับนาง
นอน โดยกวีขอใหผูมอีาํนาจเหลานัน้ใหความชวยเหลือเยาวชนท้ัง 13 คน ใหอยู
รอดปลอดภัยหรือใหออกมาจากถ้ําหลวง-ขนุนํา้นางนอนได รวมท้ังใหความชวย
เหลือคณะทํางานใหมีความสะดวกในการปฏิบัติงานจนกระท่ังสําเร็จภารกิจ  

เนือ้หาขอความชวยเหลอืท่ีปรากฏในบทกวีนัน้เปนเพยีงเนือ้หาสวนหนึง่
ของเรื่องและมักปรากฏในตอนทายเรื่องหรือบทจบ ดังตัวอยางตอไปนี้

บทกวีเรื่อง “บําบวง” ของดวงมน ตอไปน้ี

 “ขุนนํ้า” ขอผอนนํ้า วอนอยาซํ้าทุกขทุรน
“นางนอน” ซอนกมล โปรดยินยลดวยปรานี
 รํ่ารองจากใจแม ปลดิแดไดฤๅรอรี
บําบวงแกเทวี แลกชีวีลูกคืนคง

บทกวีเรื่อง “รอ...หมูปา” ของสมเกียรติ รักษมณี ตอไปนี้

 ขอไตรรัตนเปนฉัตรแกวไดคุมเจา เทพปาเขาเปดพงไพรใหสวาง
เทพผืนดินถิ่นถํ้าชวยนําทาง พบเจาอยางสวัสดีมีชัยเอย
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บทกวีที่ไมมีชื่อเรื่องของพอพล สุกใส ดังตอไปนี้

 เจาแม ฟงกระแสธารใจใหถวนถี่
เอ็นดูดวยเมตตาโปรดปรานี เผยชองบองชี้มรรคา
ใหหมูเขาเหลานั้นสําเร็จสม พบลูกออนซอนซมในคูหา
กอดเกี้ยวเกลียวขวัญพรรณนา คืนสูญาติกาแลหมูมิตร
เมื่อนั้นคงสุขสโมสร ดวยธารใจไหลซอนสถานสนิท
ตางเทียนธูปสัจจามาบูชิต ชลิตนอมขุนนํ้าบําบวงเอย 
   

อภิปรายผลและสรุปผล 
บทกวีอุบัติการณโลกกรณีถํ้าหลวง-ขุนนํ้านางนอน ป 2561 ทั้ง 19 

สํานวน มีสารัตถะหรือเนื้อหาหลัก 3 ประการ จัดระดับได 3 ระดับ คือระดับ
ปจเจกชนซ่ึงเก่ียวของกับบุคคลคนเดียวหรือถาเปนกลุมบุคคลก็เปนกลุมเล็กๆ 
กลุมเดยีว ระดบัสงัคมอนัเกีย่วของกบัคนหมูมากหรอืกลุมใหญ และระดบัสภาวะ
เหนือโลกที่เกี่ยวของกับสิ่งที่มิอาจมองเห็นไดโดยปกติวิสัยของมนุษยแตอาจ
สัมผัสไดดวยจิตวิญญาณหรือความรูสึก ในดานรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของ
บทกวีแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือรูปแบบคําประพันธซึ่งกวีใชคําประพันธ 3 รูป
แบบหลักคือกลอน กาพย และโคลง โดยกลอนใชมากที่สุดแบงเปนกลอนแปด
กับกลอนเพลงและยังมี กลอนที่มีรูปแบบคลายกลอนบทละครดวย รูปแบบคํา
ประพันธรองลงมาคือกาพยยานสีบิเอ็ด และโคลงส่ีสภุาพเปนรปูแบบคําประพันธ
ซึ่งใชนอยที่สุด สวนรูปแบบการเสนอเนื้อหาสําคัญเพื่อสรางสุนทรียภาพในบท
กวี 4 ประการ คือ การรายงานเหตุการณ การแสดงความคิดเห็น การเสนอแนะ
วิธี และการขอความชวยเหลอื 
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บทคัดยอ
บทความน้ีมวีตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหแนวคิดทางพระพุทธศาสนาเร่ือง

อคต ิ4 ผานบทพระราชนพินธละครนอกเรือ่งสงัขทองตอนทาวสามนตใหลกูเขย
หาเนื้อหาปลา เพื่อศึกษาลักษณะอคติ กลวิธีการนําเสนอรูปแบบของอคติ และ
ผลกระทบที่เกิดจากอคติที่ปรากฏในเรื่อง ผลการศึกษาพบวาอคติเปนปจจัยให
เกดิความขดัแยงระหวางตวัละครในบทพระราชนพินธเรือ่งสงัขทอง โดยปรากฏ
อคต ิครบท้ัง 4 ประเภท คอื ฉนัทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ กวมีกีารนํา
เสนออคต ิ2 ลกัษณะ คอื การนาํเสนอผานบทบรรยาย และการนาํเสนอผานบท
สนทนา ผลกระทบของการมีอคติ ทําใหเกิดผล 2 ประการ คือ ความเปนพวก 
และความไมใชพวกพอง 

คําสําคัญ: สังขทอง  อคติ4  ความเปนพวกและไมใชพวกพอง
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Abstract
The objective of this article is to analyze the Buddhist 

concept of prejudice 4 through the scripture of the drama 
“Sangthong” when Thao Samol gave his son-in-law to find deer and 
fish. To study prejudice characteristics Strategies for presenting 
patterns of prejudice And the effects of prejudice that appear in 
the story. The study found that prejudice is a factor that causes 
conflicts between the characters in the royal script of Sangthong, 
with all 4 types of prejudices, namely, Chandàgati, Dosàgati, Mohàgati, 
and Bhayàgati. The poet has presented two prejudices: presentation 
through lectures and offering through dialogue. The effects of 
prejudice have resulted in two consequences: their being and their 
non-dissenters.

Keyword: Sangthong  Agati 4  Being a group and not a group of 
people
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บทนํา
วรรณกรรมไทยมีลักษณะเดนคือสามารถสะทอนความคิดความเช่ือ

ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมหรอืแมกระทัง่แนวความคดิทางการเมอืง 
พฤตกิรรมการใชอาํนาจ รวมทัง้ยงัสามารถศกึษาพฤตกิรรมของคนในสงัคมทีส่ง
ผานทางวรรณกรรม โดยเฉพาะประเด็นดานการศึกษาพฤติกรรมมนุษยเปน
ประเด็นทีน่าสนใจ เนือ่งจากการศึกษาพฤติกรรมมนุษยสามารถสรางความเขาใจ
บริบททางสังคมที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมนั้นได วรรณคดีไทยจึงเปนเครื่องมือที่
กวสีอดแทรกหลกัพทุธธรรม ผลจากการปราศจากพทุธธรรมผานพฤตกิรรมและ
ชีวิตที่โลดแลนของตัวละคร ผูที่ไดเสพก็ยอมซึมซับหลักพุทธธรรมเชิงประจักษ 
เนื่องจากเห็นพฤติกรรมและผลกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวละครแตละตัวต้ังแตตน
จนจบ แลวสามารถประเมินไดวาควรทําอยางตัวละคร หรือตองไมเอาอยางตัว
ละครในวรรณคดีเรื่องใด  ลักษณะอยางนี้ผูเสพยอมเขาใจหลักพุทธธรรมไดโดย
ไมรูวาถูกสอนหรือถูกชี้นํา สอดคลองกับแนวความคิดของ ดวงมน จิตรจํานงค 
(2544: 299) กลาวโดยสรุปวา คุณคาและลักษณะเดนของวรรณคดีในยุค
รัตนโกสินทรตอนตนคือคุณคาทางสุนทรียะท่ีกระตุนความสํานึกทางจริยธรรม
ผานพฤติกรรมของตัวละครตามโลกทัศนทางพระพุทธศาสนาเพ่ือใหเห็นความ
ไมเที่ยงของชีวิต

ผูเขียนยังพบวาความมีอคติของตัวละครกอใหเกิดปญหาความขัดแยง
ตางๆ มากมาย ดงัปรากฏวาทาวสามนตมอีคตติอพระสงัขทีอ่ปัลกัษณ เปนบาใบ
ทัง้ยงัตํา่ศกัดิไ์มเหมาะสมกบัธดิาของพระองค ทาํใหทาวสามนตเลอืกกลัน่แกลง
เพือ่กาํจดัพระสงัขทิง้เสยี แมแตตวัพระสงัขเองกม็อีคตติอพอตาของตนท่ีรงัเกยีจ
รูปลักษณโดยไมมองที่คุณคาภายใน หกเขยท่ีพากันรุมกล่ันแกลงพระสังขตาม
พอตา การมีอคติตอกันและกันทําใหตัวละครทุกตัวไมสามารถปรับความเขาใจ
เพื่อใหอยูอยางสมานฉันทไดเลย 
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ดวยเหตดุงักลาวน้ีผูเขยีนบทความน้ีจงึสนใจเลือกวเิคราะหบทพระราช
นพินธเรือ่งสังขทองตอนทาวสามนตใหลกูเขยหาเน้ือหาปลาผานหลักพทุธธรรม
เรือ่งอคต ิ4 อนัเปนบอเกดิของความรูสกึความเปนพวก และความไมใชพวกพอง
หรือความเปนอื่น อันเปนตนเหตุของความขัดแยงในเรื่อง

แนวคิดท่ีใชในการวิเคราะห
แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเรื่องอคติ 4 ซึ่งประกอบดวย ฉันทาคติ 

โทสาคต ิภยาคต ิและโมหาคต ิพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ป พ.ศ. 2542 
(2546: 1320) ใหความหมายของอคติวา 
อคติหมายถึง ความลําเอียง มี 4 อยาง คือ ฉันทาคติ ความลําเอียงเพราะรัก 
โทสาคติ ความลําเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ ความลําเอียงเพราะกลัว โมหาคติ 
ความลําเอียงเพราะเขลา
 พจนานุกรมพทุธศาสตร ฉบับประมวลธรรม (2559: 149) ใหความหมาย
วา อคติ 4 (ฐานะอันไมพึงถึง ทางความประพฤติที่ผิด ความไมเที่ยงธรรม ความ
ลําเอียง  Agati: wrong course of behaviour; prejudice) 1. ฉันทาคติ 
(ลําเอียงเพราะชอบ Chandàgati: prejudice caused by love or desire; 
partiality) 2. โทสาคติ (ลําเอียงเพราะชัง Dosàgati: prejudice caused by 
hatred or enmity) 3. โมหาคติ (ลําเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา 
Mohàgati: prejudice caused by delusion or stupidity) 4. ภยาคต ิ(ลาํเอยีง
เพราะกลัว Bhayàgati: prejudice caused by fear)
 สรุปวาอคติ คือสิ่งที่ทําใหเกิดความลําเอียงไมตั้งอยูในความยุติธรรม มี 
4 ประการคือ ความลําเอียงเพราะความชอบ ความลําเอียงเพราะชัง ความ
ลําเอียงเพราะหลงผิด และความลําเอียงเพราะกลัว
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จุดมุงหมายของการศึกษา
 เพือ่ศึกษาลกัษณะของอคต ิกลวธิกีารนาํเสนอรปูแบบของอคตแิละผลก
ระทบที่เกิดจากอคติที่ปรากฏในวรรณกรรมเร่ืองสังขทองตอนทาวสามนตให
ลูกเขยหาเนื้อหาปลา

ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมเร่ืองสังขทอง

 ที่มาและคุณคาของวรรณกรรมเร่ืองสังขทอง
สังขทองมีตนเคาจากสุวัณณสังขชาดกในปญญาสชาดก เนื้อเรื่องกลาว

ถึงพระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนพระสุวัณณสังข แตงโดยพระภิกษุสงฆชาว
เชียงใหม โดยนํานิทานทองถิ่นแตงขึ้นเลียนแบบโครงสรางนิทานชาดกในนิบาต
ชาดก มวีตัถปุระสงคเพือ่ใชในการส่ังสอนธรรมะเปนหลัก วรรณกรรมนิทานเร่ือง
นีม้กีารแพรหลายและไดรบัความนิยมเปนอยางมากในประเทศไทย โดยปรากฏ
ทั้งในรูปแบบมุขปาฐะและท่ีบันทึกเปนวรรณกรรมลายลักษณ ทั้งยังมีมีอิทธิพล
ตอวถิชีวีติของชมุชนหลายทองถิน่ มกีารผกูเขากบัการอธบิายภมูนิามของชมุชน 
เชน ที่จังหวัดอุตรดิตถมีความเช่ือวาถิ่นของตนเปนเมืองของทาวยศวิมล มีลาน
หินศิลาแลงที่เช่ือวาเปนสถานที่ตีคลีระหวางพระอินทรกับพระสังข เปนตน

ในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
ทรงพระราชนพินธบทละครนอกสาํหรบัใชเลนละคร โดยทรงพระราชนพินธบท
ละครนอกจํานวน 6 เรื่องคือสังขทอง ไชยเชษฐ มณีพิชัย  ไกรทอง คาวี และสังข
ศิลปชัย ในการพระราชนิพนธเรื่องสังขทองนั้นมีการประชุมนักปราชญราช
บัณฑิตหลายทานชวยกันแตง หนังสือบทละครนอกพระราชนิพนธรัชกาลท่ี 2 
ฉบับกรมศิลปากรพิมพเผยแพรป พ.ศ. 2530 แบงเนื้อความเรื่องสังขทองออก
เปน 9 ตอนคือ 1 กําเนิดพระสังข 2 ถวงพระสังข 3 นางพันธุรัตเลี้ยงพระสังข  
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4 พระสังขหนีนางพันธุรัต 5 ทาวสามนตใหนางทั้งเจ็ดเลือกคู 6 พระสังขไดนาง
รจนา 7 ทาวสามมนตใหลูกเขยหาปลาหาเน้ือ 8 พระสังขตีคลี และ 9 ทาวยศ
วมิลตามพระสังข ความโดดเดนของเร่ืองสงัขทองฉบับนีม้ไิดมุงสัง่สอนหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาตามจุดประสงคเดิมในปญญาสชาดกเพียงอยางเดียว แต
เนนสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน และแสดงขอคิดทางศีลธรรมท่ีเกิดจาก
ความขัดแยงระหวางตัวละครตางๆ ดวย 

เรือ่งสงัขทองเปนท่ีนยิมของคนไทยทุกสมยั เนือ่งจากมีเนือ้หาสอดคลอง
กับรสนิยมของคนไทย สามารถตอบสนองความตองการไดทั้งผูรับและผูฟงถึง
แมวาจะเปนเร่ืองสมมุตไิมมอียูจริง แตพฤติกรรมของมนุษยทีแ่สดงออกผานทาง
ตัวละครมีความนาสนใจ คือมีความรูสึกนึกคิด มีอารมณเชนเดียวกับมนุษย
ธรรมดา สังขทองยังสะทอนใหเห็นถึงคุณคาที่แทจริงของมนุษย วาคุณคาของ
มนุษยไมไดอยูที่รูปรางภายนอกหากแตอยูที่ความรู ความสามารถ สติปญญา 
และคุณความดีที่แฝงอยูภายใน ดังที่นางรจนาไดมองเห็นรูปทองของเจาเงาะใน
ตอนเลอืกคูอนัเปนสาระสาํคญัของเรือ่ง ผูแตงยงัตองการปลกูฝงอดุมการณบาง
อยางใหกับสังคมดังที่  เบญจวรรณ ฉัตรเนตร (2517: 212) กลาวถึงคุณคาสังข
ทองโดยสรุปวา เร่ืองสังขทองเปนเร่ืองท่ีมุงสรางสรรคสงัคมไทยโดยเสนอแนวทาง
ปฏบิตัทิีด่เีปนแบบอยางในการดาํเนนิชวีติ และเปนเครือ่งเตอืนใจไมประพฤตผิดิ
ซึง่เปนปจจยัทีท่าํใหเรือ่งดังกลาวมีความยังคงทันสมยัและอยูในความสนใจของ
คนทั่วไปจนทุกวันนี้

ผูอานสังขทองจึงไดรับความสนุกสนานไปพรอมกับการเรียนรูคณุธรรม
จริยธรรม จากบทบาทเสมือนจริงของตัวละครที่โลดแลนตามกฎแหงกรรมตาม
ทัศนะในพระพุทธศาสนา อันนําไปสูการยกระดับจิตใจของผูอานใหสูงขึ้นดวย
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เรื่องยอสังขทองตอนทาวสามนตใหลูกเขยหาเน้ือหาปลา
 หลงัจากทีท่าวสามนตใหพระธดิาทัง้ 7 เลอืกคู พระธดิาองคโตทัง้ 6 ตาง
ไดคูครองท่ีมีความเหมาะสมท้ังรูปรางฐานะและสถานภาพ สวนนางนางรจนา
กลบัเลอืกเจาเงาะท่ีเปนคนปาหยาบกระดางมคีวามต่ําศกัดิท์ัง้ยงัเปนบาใบ ทาํให
ทาวสามนตรูสกึเสียหนาและโกรธมาก ลงโทษไลทัง้คูไปอยูกระทอมปลายนาและ
ผูกเจ็บ โดยรวมมือกับหกเขยหาทางกลั่นแกลงเจาเงาะอยูเสมอ จนกระทั่งวัน
หนึ่งไดออกอุบายใหเขยท้ัง 7 คนแขงขันกันหาปลาหากใครหาไมไดจะตองพระ
ราชอาญาถึงตาย พระสังขไดถอดรูปเงาะและรายมหาจินดามนตรเรียกปลามา
รวมกัน หกเขยไมสามารถหาปลาไดแมแตตัวเดยีวจนมาพบพระสังขก็ตกใจกลัว
นึกวาเปนเทพารักษ พระสังขเสนอใหแลกปลากับปลายจมูกของหกเขย เมื่อไป
ถึงพระราชวังทาวสามนตกริ้วหนักที่เจาเงาะสามารถหาปลาไดมากมายในขณะ
ทีห่กเขยหาไดเพยีงเลก็นอยแตกห็าทางไมประหารตามท่ีรบัส่ังไว ตอมาใหหาเนือ้
ทรายแขงกันผลก็เปนเชนเดิม ครั้งน้ีพระสังขเสนอแลกเน้ือกับใบหูของหกเขย 
เมื่อกลับมาถึงวังพบวาเจาเงาะไดเนื้อมากกวาตนเชนเดิม ทาวสามนตโกรธมาก
ที่ไมสามารถหาเหตุฆาเจาเงาะไดทั้งยังถูกเจาเงาะเยาะเยย หกเขยก็รวมกัน
เพ็ดทูลวาเจาเงาะเปนปศาจทําใหเกิดการโตเถียงกัน จนกระท่ังนางมณฑาตอง
หามปราม จากน้ันเจาเงาะกับนางรจนาจึงพากันกลับไปพักที่กระทอมปลายนา
ของตน

อคตใินวรรณกรรมไทยเรือ่งสงัขทองตอนทาวสามนตใหลกูเขยหาเน้ือหาปลา
บทละครนอกเรื่องสังขทองมีเนื้อหาท่ีแสดงถึงพฤติกรรมความลําเอียง

ของตัวละครกอใหเกิดความขัดแยงดังตอไปน้ี
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1. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะชอบ
ความชอบเปนพฤติกรรมของมนุษยที่มีความตองการไดรับส่ิงตนพึง

พอใจ เมื่อพบกับสิ่งที่ตนพึงพอใจแลวก็อาจแสดงออกดวยอาการย้ิม หัวเราะ 
เปนตน ดวยเหตุนี้เมื่อไมไดรับสิ่งท่ีพอใจหรือพลาดหวังจากส่ิงที่ตองการก็ยอม
กอใหเกดิความรูสกึไมพอใจไมชอบใจดวย วรรณคดีเร่ืองสังขทองสะทอนใหเหน็
ฉนัทาคตทิีต่วัละครในเร่ืองมอบความรักและความไวใจ รวมทัง้มอบผลประโยชน
ใหตัวละครที่ตนชอบพอหรือพอใจใหมีสวนรวมหรือเปนพวกกับตน ดังนี้

 ทาวสามนตชืน่ชอบหกเขย ทาวสามนตมคีวามลําเอยีงเพราะช่ืนชอบ
หกเขยมากกวาเจาเงาะเนื่องจากหกเขย มีรูปงาม มีชาติตระกูลสูง มีบาวไพร มี
ฐานะดี และเปนคนที่ชอบประจบสอพลอตนดวยคํายอและคําหวาน หกเขยยัง
ยอมรบัใหทาวสามนตเปนผูนาํมอีาํนาจเหนอืกวาตนดวยสิง่เหลานีส้ามารถสนอง
ตอบความตองการทางดานจิตใจของทาวสามนต ดังความวา

 ๏  เมื่อนั้น ทาวสามนตผุดลุกขึ้นกุกกัก
ชะลูกเขยขามันนารัก ชางไดเนื้อขาหักที่ไหนมา
ยิ่งใหแกตัวเรื่องชั่วซํ้า จะใครทําโทษทัณฑฟนฆา
นี่หากคิดนิดเดียวดวยธิดา จะเปนมายอายหนาประชาชน

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 133)

ทาวสามนตลําเอียงเพราะรักหกเขย ถึงแมวาหกเขยจะไมสามารถทํา
ตามรับสั่งไดก็ยังคงมีความเอ็นดูและงดโทษให แมจะกลาววาจาเสียดสีเล็กนอย
เพราะไมพอใจที่ไมทําตามรับสั่ง แตก็ชวยเหลือโดยหาทางเล่ียงไมลงพระอาญา
โดยใหเหตุผลวาจะสงผลกระทบทําใหพระธิดาของพระองคเปนหมาย
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เด็กๆ ชอบเจาเงาะ ฉันทาคติของเด็กๆ เปนอารมณที่บริสุทธิ์ รักสนุก
รักเลนตามประสาเด็ก แตเด็กสามารถสัมผัสไดวาบุคคลท่ีอยูตอหนาเปนคนดี
หรือไมดีอยางไร เด็กๆ จึงเลนกับเจาเงาะอยางสนุกสนาน เจาเงาะเองก็รับรูถึง
ความบริสุทธิ์ใจของเด็ก ไมไดแสดงอาการโกรธเกรี้ยว แตก็แสดงอาการโกรธ
แกลง เพื่อหาโอกาสปลีกตัวออกไปทํางานของตนเทานั้น ดังความวา

เด็กเด็กเซ็งแซเขาแหหอม พรั่งพรอมลอมหลังลอมหนา
บางรองวาเออเกลอกูมา เฮฮาโหฉาวกราวเกรียว
บางชวนวาอยาเพอไปกอน อยูรําละครสักประเดี๋ยว
เจาเงาะไมหยุดฉุดเปนเกรียว หนวงเหน่ียวหามปรามมาตามทาง 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 133)

บทละครนอกเร่ืองสังขทองแสดงฉันทาคติทั้งสองดานคือ ดานที่กอให
เกิดความรูสกึเปนหมูพวกแลวรวมมอืกนักระทาํความผดิ เชนทาวสามนตเขาขาง
หกเขยแลวตางฝายตางก็รูสึกเปนพวกกันชวยเหลือกันในส่ิงที่ไมควร และดานดี
ที่กอใหเกิดความดีงามเชนความสัมพันธระหวางพระสังขกับเด็กๆ เปนตน
 2. โทสาคติ หรือความลําเอียงเพราะชัง 

ความลาํเอยีงเพราะชงั เกดิจากการไมไดรบัในสิง่ทีช่อบใจ อารมณโกรธ
หรือขัดของใจเปนอารมณหนึ่งของมนุษยที่ไดรับส่ิงท่ีเปนอนิษฐารมณ คือไมพึง
พอใจแลวแสดงอารมณโกรธออกมาดวยการกระทืบเทา ฮึดฮัด ดา บริภาษ หรือ
อาจถึงขั้นสบถสาปแชง 

ทาวสามนตโกรธเจาเงาะ ทาวสามนตนั้นไมชอบเจาเงาะเปนทุนเดิม
อยูแลวดงันัน้ไมวาเจาเงาะจะทาํดอียางไร จะสามารถทาํงานท่ีตนเองสัง่ไดอยางไร
กไ็มเห็นคุณคาของเจาเงาะ กลบัยิง่ทาํใหเกดิอารมณโกรธและหมัน่ไสคดิฆาพระ
สังขอยูเนืองๆ ดังปรากฏเนื้อความวา
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๏  เมื่อนั้น ทาวสามนตเห็นมันใหคันหัว
เรี่ยวแรงกระไรเหมือนควายวัว เนื้อยี่สิบตัวชางหาบมา
ไมสมหวังดังจิตที่คิดไว หุนหันหมั่นไสจะใครฆา
เห็นมันแลวหรือเจามณฑา หยาบชาทะนงไมกลัวใคร
แคนใจไอเขยทั้งหกคน มันไปเที่ยวซุกซนอยูขางไหน
ทําใหอายขายหนาทุกคราไป  อีเมียก็ไมกําชับกัน  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 134)

คาํประพนัธขางตนแสดงใหเหน็วาทาวสามนตเปนคนเจาโทสะ รูสกึโกรธ
ทีเ่หน็เจาเงาะไมตกหลมุพรางทีต่นออกอบุายไวทัง้ยงัสามารถหาเนือ้มาไดถงึ 20 
ตัว ในความเปนจริงแลวพระสังขสามารถปฏิบัติไดตามท่ีรับส่ัง แตทาวสามนต
กลับมองวาไมไดดั่งใจจึงกลาวเสียดสีเจาเงาะวาแรงเหมือนวัวเหมือนควายชาง
แบกเน้ือไดมากมายเกินธรรมดา นอกจากจะโกรธเจาเงาะแลวยังโกรธหกเขยท่ี
ไมสามารถเอาชนะเจาเงาะไดตามตองการ แลวพาลไปโกรธลูกสาวทั้ง 6 คน วา
ไมชวยกําชับหกเขยใหชวยเหลือตนอยางสุดความสามารถ

อารมณลาํเอียงเพราะความโกรธของทาวสามนตยงัพลุงพลานไดตลอด 
โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่ไดรบัการยยุง เพด็ทลูจากหกเขย เชนตอนทีห่กเขยตองการ
เอาตัวรอดจึงเขาขางทาวสามนตแลวพลิกไพลไปวากลาวโทษเจาเงาะวาเปน
ปศาจ ทําใหทาวสามนตเกิดอารมณเดือดดาลจะลงโทษเจาเงาะ ความวา
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๏  เมื่อนั้น ทาวสามนตรอนใจดังไฟผลาญ
พิเคราะหดูเห็นจริงยิ่งรําคาญ ใหหนาวสั่นสะทานไปทั้งตัว
โบกพระหัตถตรัสสั่งเสนา อายเงาะปาปศาจชาติชั่ว
ทั้งหกมันวากูนากลัว ไสหัวออกไปเสียจากวัง 

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 136)

เหตุขางตนเกิดขึ้นเพราะหกเขยใหรายเจาเงาะวาไมใชคนธรรมดาแต
เปนผปีศาจ จงึมกีาํลงัเกนิมนษุยทีแ่บกเนือ้ 20 ตวัได กลาวถงึลักษณะกายทีด่อย
ของเจาเงาะ วาตาที่โตและเบิกโพลงควรเปนตาผี ทําใหทาวสามนตเกิดคลอย
ตามแลวโกรธเพราะหูเบาเช่ือคําใสราย พยายามหาทางทํารายพระสังขอยูเสมอ

พระสงัขโกรธทาวสามนต ถงึแมพระสังขมสีถานะเปนพระโพธิสตัวแต
กย็งัมคีวามเปนปถุชุนทีม่คีวามรกั โลภ โกรธ หลงอยู ทัง้มคีวามลาํเอยีงจากความ
โกรธไดเชนเดียวกัน โดยปรากฏวาเม่ือพระสังขเห็นทาวสามนตไมยอมทําโทษ
เขยใหญตามท่ีไดลั่นวาจาไววาจะฆา ก็เกิดอารมณขุนใจทําทีนับเน้ือท่ีตนหามา
ไดเทียบกับที่เหลาเขยหาไดวาตนหามาไดมากกวา แลวชี้ไปที่คอเขยใหญใหรูวา
ตองประหาร ความวา  

๏  เมื่อนั้น เจาเงาะยางยองมองมาใกล
เห็นพอตาอาธรรมเขากันไป ไมเอาโทษเขยใหญดังสัญญา
ทํานับเนื้อที่กองลองเลน จะใหเห็นวาใครไดมากกวา
ชี้ไปตรงพระแสงแกลงกลอกตา เงื้องาทาทีเหมือนฟาดฟน
แลวชี้เขาที่คอเขยใหญ บอกใบใหรูดูขันขัน
ตบมือหัวรออยูงองัน เยยหยันหยอกลอทานพอตา

 (พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 134)
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ถึงแมวาเนื้อความจะไมไดกลาวโดยตรงวาพระสังขโกรธพอตา แตก็
แกลงยัว่ลอใหพอตาโกรธเพ่ือสะใจ  เน่ืองจากพระสังขเองก็ไมชอบท่ีทาวสามนต
มองตนเพียงแคภายนอกถึงแมวาตนจะสามารถทําตามรับสั่งไดก็ไมไดเกิดคุณ
ความดขีึน้มา ทัง้นึกรงัเกยีจทีก่ลัน่แกลงตนสารพดัเพราะรปูไมงามและไมไดมยีศ
ถาบรรดาศักด์ิเหมือนเขยท้ังหก ซํา้ลงโทษดวยการขับไลตนกับนางรจนาไปอยูที่
กระทอมปลายนา

พระสังขและนางรจนาดีใจที่ไดแกแคนหกเขยและพระพี่นางทั้งหก 
เม่ือรจนาไดทราบจากพระสงัขวาหกเขยถกูมดีเฉอืนปลายจมกูกร็ูสกึดใีจทีไ่ดแก
แคนหกเขยและพ่ีสาว เพราะเคยทําใหตนมีความเจ็บแคนทั้งยังจะเดินทางไปดู
นํ้าหนาทุกคนที่เคยรังเกียจรูปของเจาเงาะวาไมงามดวย ซึ่งเปนพฤติกรรมดัง
กลาวที่เกิดจากอํานาจโทสะ ความวา 

๏ เมื่อนั้น    รจนากล้ันยิ้มมิใครได
สรวลพลางทางวาขาชอบใจ  เมียมันจะไดดูหนากัน
ชางแกแคนแทนทําพอสาสม  ที่เมียมาคาคารมเยยหยัน
วันนี้นองจะตามจรจรัล   ไปดูจมูกมันใหเต็มตา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 118)

นางรจนาตามเจาเงาะเขาไปในวังเมือ่ไดเหน็สภาพของหกเขยและพ่ีนาง
ทั้งหกก็หัวเราะเยาะเยยที่ฝายตรงขามอยูในสภาพนาเวทนาเพราะโกรธหกเขย
และพี่นางที่เคยเหยียดเจาเงาะวารูปไมงาม ความวา



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   45

๏ เมื่อนั้น    รจนาสรวลสันตไมกลั้นได
เจาเงาะหัวรององอไป   ทาํบุยปากบอกใบใหเมยีดู
เห็นจมูกเขยใหญเลือดไหลหยด  แหวงวิน่สิน้ทัง้หมดนาอดสู
สาแกใจมันสิติผัวกู   นางยิ้มอยูในหนาไมพาที 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 120)

การที่พระสังขยังคงมีอารมณโกรธสะทอนใหเห็นวาผูแตงเขาใจความ
เปนมนษุยปถุชุน เพราะถงึแมจะเปนพระโพธสิตัวแตกย็งัมอีารมณโกรธไดตราบ
ใดที่ยังไมเขาถึงสภาวะความเปนพระอรหันต แตกวีก็เลือกแสดงวาพระสังขมี
อารมณโกรธของไมมากเทาปุถุชนท่ัวไปเพราะมีธรรมะและมีสติจึงสามารถ
ควบคุมอารมณไดทันทวงทีทุกครั้ง

พระพีน่างท้ังหกโกรธนางรจนาและเจาเงาะ  เมือ่พระสงัขสามารถนาํ
ปลามาไดมากกวาทําใหนางรจนาหัวเราะเยาะเยยทีฝ่ายหกเขยและพระพ่ีนางท้ัง
หกตองพายแพ ทําใหพี่นางท้ังหกเกิดอารมณโกรธเดือดดาลปนกับความหลงที่
เกิดจากความริษยาท่ีเจาเงาะนางรจนาไดดีกวาจึงโตเถียงกันความวา

๏ เมื่อนั้น หกนางเคืองขัดอัชฌาไศรย
ตางคนช้ีหนาแลววาไป หัวเราะเยาะใครอีรจนา
เหตุวาผัวมึงมาถึงกอน ทําแสนงอนเจอเจอะสเออะหนา
ผัวกูไมรูจักจับผักปลา จงึไดมาไมมากเหมอืนหมอมเงาะ
ดูเยี่ยงผัวเจามันเคลาคลอง หวยหนองเหนือใตเขาใจเสาะ
นางเมียขึ้นหนามาหัวเราะ เปรียบเปรยเยยเยาะไมเจียมตัว
เขาขับไลไปอยูเสียปลายนา ยังดื้อดานเขามาวาแทนผัว
ไมมีความยําเยงเกรงกลัว ไสหัวออกไปเสียจากวัง 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 121)
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หกเขยโกรธเจาเงาะ หกเขยเห็นเจาเงาะลอเลียนภรรยาของตนจึงเกิด
อารมณโกรธเขาไปรุมดาวา และพยายามจะเขาทํารายเจาเงาะความวา

๏ เมื่อนั้น หกเขยขัดใจเปนหนักหนา
เห็นเงาะเยาะหยอกภรรยา โกรธาตาเขียวเหลียวดูกัน

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 122)

อารมณโกรธเกิดข้ึนเพราะความหลงท่ีมาจากแรงริษยาทาํใหโกรธจนไม
สามารถควบคมุตวัเองเกดิการโตเถยีงกนัเขาขางสามตีนวาหกเขยหาปลาไมคลอง
เหมือนเงาะที่เปนคนปา ทั้งยังดาวาไมเจียมตัวพรอมไลใหออกจากวังไปอยู
ปลายนาซึ่งเปนที่ของพวกไพรจึงจะมีความเหมาะสม

 3. โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา
ความหลงในทางพระพุทธศาสนาไมไดหมายถึงความหลงใหลในทาง

กามารมณดังที่คนท่ัวไปเขาใจ แตหมายรวมถึงความหลงผิดหรือมีความคิดเห็น
ผิดจากทํานองคลองธรรมดวย

ทาวสามนตหลงผดิเพราะความเสียหนา ทาวสามนตหลงผดิคดิวาการ
ที่รจนาเลือกลูกเขยที่เปนบาใบ เปนคนปาทําใหตนเสียหนา เพราะคาดหวังวา
ลกูสาวของตนควรไดแตงงานกับผูทีม่ตีระกูลมรีปูงามมีทรพัยสมบัตมิาก เมือ่หลง
ผิดจึงทําใหทาวสามนตพยายามกําจัดเจาเงาะทุกวิถีทางเพื่อแกหนา ความวา

รจนาเจากรรมมันทําชั่ว มีผวัเงาะรายใหขายหนา
จําจะคิดอานดวยมารยา พาลฆาเสียใหไดไมไวเลย

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 110)
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ทาวสามนตหเูบาหลงเช่ือถอยคาํเพ็ดทลูของหกเขย การท่ีทาวสามนต
หลงเช่ือถอยคาํเพด็ทลูของหกเขยโดยไมพจิารณาใหถีถ่วนวามเีหตุผลหรือไม การ
ที่ทาวสามลพยายามกลั่นแกลงเจาเงาะที่ไมยอมแสดงความเคารพนอบนอมตน
เหมือนที่หกเขยทํา ความวา

ชะรอยเปนปศาจประหลาดใจ ดูตามันมิใครจะกระพริบ
วิปริตผิดมนุษยนักหนา ขาเหน็วาอายนี่เปนผีดิบ
มีกําลังพลังดังกินทิพย เนื้อยี่สิบหาบมาถึงธานี
สารพัดผักปลาหาไดคลอง เพราะมันเปนพวกพองกันกับผี
เงาะเงยไมเคยเห็นเชนนี้ ภูมีอยาไววางพระทัย 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 134)

ทาวสามนตหลงในอํานาจ ทาวสามนตหลงในความเปนกษัตริยทําให
คดิวาตนเปนผูทีม่อีาํนาจสูงสดุ ไมควรมใีครมาลบหลูดหูมิน่เกยีรตไิด ลกัษณะดัง
กลาวจากความหลงผิดจากทํานองคลองธรรม เชน

๏  เมื่อนั้น ทาวสามนตวาเหมเงาะปา
จองหองพองขนพนปญญา ใบบาไมเสงี่ยมเจียมตัวเลย
กลับจะมาชี้มือทําซื้อรู สอนกูใหฆาไอหกเขย
มิหนําซํ้าหัวเราะเยาะเยย เกินเลยนักหนานาขัดใจ
รูแลวคะชะเจามันดีเหลือ หาเนื้อไดมากกวาเขยใหญ
ขึ้นหนามาอวดขาหรือไร กูฝากมือไวดวยเถิดวะ
คิดคิดขึ้นมานาตอยตบ บาใบบดัซบพ่ึงพบปะ
เถิดจะงดอดโมโหถวายพระ ถาทีหลังแลวนะไมละมึง 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 135)
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ทาวสามนตหลงอํานาจในฐานะกษัตริยของตน วาเจาเงาะไมเจียมตัว
ไมรูสถานภาพไพรของตน ทําอวดรู ชี้แนะทาวสามนตใหลงโทษหกเขย ยังกลาว
ประชดประชันวารูแลวยอมรับแลววาเจาเงาะเกงมากสามารถหาเน้ือไดมากกวา
แตไมควรจะมาโออวด ซํา้ยงัรูสกึหมัน่ไสเจาเงาะถงึกบัอยากตอยตบใหรูสกึตัววา
ใครเปนใคร แตคราวนี้ตนจะยกโทษใหสักครั้งหนึ่งถือวาทําบุญถวายพระ เนื้อ
ความดังกลาวแสดงใหเห็นวาทาวสามนตเปนผูมีโมหะมาก ไมสามารถพิจารณา
สิง่ทีเ่กิดขึน้ไดตามหลักเหตุผล ความหลงจึงเปนปจจัยทีท่าํใหทาวสามนตลาํเอียง
ชวยเหลือยกยองหกเขยมากกวาผูที่ทําความดีอยางพระสังข

หกเขยหลงผิดคิดวาตนดีกวาเจาเงาะ หกเขยมักกระทําการสบ
ประมาทเยาะเยยบคุคลอืน่อยูเสมอ เชนในคราวทีท่าวสามนตสัง่ใหหาปลากห็มิน่
ประมาทเจาเงาะ ทัง้แสดงอาการสมเพสเจาเงาะวาคงไมสามารถหาปลาไดเพราะ
มแีคตวัคนเดียว หากหาไดคงแคปลาซิวเล็กๆ และจะโดนทาวสามนตฆาทิง้ ความ
วา

สงสารแตเงาะปาประดาเสีย จะพาเมียสุมชอนจนออนหิว
เต็มทีจะไดมาแตปลาซิว ทาวจะกริ้วโกรธาใหฆาฟน 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 110)

พระสงัขแกลงหลอกหกเขย พระสังขถอดรูปเงาะน่ังรออยูใตตนไมใหญ
เม่ือหกเขยเขามาก็แกลงกลาววาตนเปนเทวดาท่ีประจําอยูที่นี่ แสรงถามเอาแห
อวนมาจะมาลักเอาปลาของตนไปหรืออยางไร จากน้ันขมขูใหกลัววาตนเปน
เทวดามีคนนับถอืมาก มีอิทธิฤทธ์ิทําใหคนคอหักตายมาหลายรายแลว ความวา
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จึงเสแสรงแกลงทําไมรูจัก ถามทักซักไซไปไหนนี่
เอะแลวออเจาเหลานี้ หนวยกานพานจะดีมีฝมือ
เรือแพแหอวนก็เอามา จะลอบลักดักปลาของขาฤๅ
เราเปนเทพเจาเลาฦๅ นับถือทุกแหงแพรงพราย
แตหักคอคนตายเสียหลายพัน อยาดุดันดูหมิ่นมักงาย

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 115)

การหลอกหกเขยของพระสังขมีสาเหตุจากความหลงเพ่ือที่จะเอาชนะ
หกเขยจึงขมขูใหกลวัถึงแมวาเจตนาท่ีแทจริงของพระสังขจะพยายามสอนใหตวั
ละครอื่นไมหลงเพียงรูปกายภายนอกก็ตาม

นอกจากนี้พระสังขยังแกลงเฉือนปลายจมูกปลายหูของหกเขยเพื่อส่ัง
สอน ปรากฏเน้ือความวา

ทําเงื้อมีดกระหยับจับจอง ที่ใจชั่วกลัวรองจนเสียงแหง
เอาแลวนะฉะเชือดเลือดแดง จมูกแหวงโหววิ่นสิ้นทุกคน 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 117)

     ตอมาทาวสามนตสั่งใหไปหาเน้ืออีกหกเขยไมสามารถหาเน้ือไดจึงตองยอม
ขอพระสังขโดยแลกกับใบหูดังความวา

๏ เมื่อนั้น พระสังขฉุดหูกระชากลากหลุน
จะเชือดแตเบาเบาเอาบุญ แลวชกัดาบญ่ีปุนออกเงือดเง้ือ…
เหนี่ยวหูขวาลงใหกงคอ แข็งขอเชือดขาดเลือดสาดไป 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 131)
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ความขางตนเห็นไดชัดวา ความหลงผิดเกิดจากการถูกอวิชชาครอบงํา 
ไมใชปญญาพจิารณาอยางเทีย่งธรรมจนเกดิความเหน็ผดิจากทาํนองคลองธรรม 
ทาํใหหลงศรทัธาในสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ความอจิฉารษิยา หเูบาเชือ่คนงาย การคดิวาตน
ดีที่สุดแลวไมยอมรับฟงความคิดเห็นคนอื่น ทําใหเกิดความวุนวายตามมา
 4. ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว

การลําเอียงเพราะความหวาดกลัว หรือกลัวภัยอันตรายท่ีเกิดอิทธิพล
มืด การทําใหผูมีอํานาจเหนือกวาไมพึงพอใจจากการกระทําของตนแมวาจะ
เปนการกระทําที่ถูกตอง เปนผลทําใหบุคคลนั้นตัดสินใจไมกระทําหรือกระทํา
โดยขาดความกลาหาญ ตลอดจนไมกลาคดิ ไมกลาพดู หรอืกระทําในส่ิงทีถ่กูตอง
ดีงาม

หกเขยกลัวทาวสามนต ถึงแมวาทาวสามนตจะมีความช่ืนชอบในตัว
หกเขยเนือ่งจากเปนลกูเขยทีไ่ดดัง่ใจ คอืหนาตางดงาม และเกดิในตระกลูสงู แต
หกเขยก็อยูในฐานะของผูอยูใตการปกครองของทาวสามนตที่เปนกษัตริย อัน
อาจจะใชอาํนาจสทิธิข์าดสัง่ประหารเมือ่ไหรกไ็ด ดงันัน้เมือ่หกเขยกลบัมาถงึทอง
พระโรงแลวไมสามารถทําตามที่ทาวสามนตตองการไดสําเร็จจึงเกิดอาการกลัว 
จงึตองใชวธิโีกหกเพือ่เอาตวัรอด ในตอนหาปลาหกเขยโกหกวาถกูปลาปกเปากดั 
ลวงวาเกิดอาเพศเปนเพราะผีโขมดในปาดลบันดาลใหเปนไป ปรากฏเน้ือความวา

๏ เมื่อนั้น เขยใหญทั้งหกตกประหมา
แกลงทูลเลี้ยวลดปดพอตา แตเชาขาก็ไปไมเชือนแช
ลงตีอวนฉุดลากที่ปากลัด ปากเปากัดจมูกลูกเปนแผล 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 120)
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ในตอนหาเนื้อหกเขยก็เพ็ดทูลทาวสามลเพราะกลัวความผิด ความวา

ชะรอยผีปศาจประหลาดเหลือ ซอนเนื้อเสียสิ้นทั้งปา
แลวดูเหมือนมีดนอยลอยลงมา ถูกฆาแหวงวิ่นสิ้นทุกคน…
เปนความสัตยทุกสิ่งจริงอยางนี้ ภูมีจงทรงพระเมตตา 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 134)

หกเขยกลัวทาวสามนตถึงกับกมหนานํ้าตาไหลกลัวพระราชอาญา 
ถึงแมตนเปนพวกของทาวสามนตแตยังกลัวถูกลงอาญาอยู จึงหาทางออกดวย
การเพ็ดทูลวาพาบาวไพรหาเน้ือทุกท่ีแลวแตไมเจอ อาจเปนเพราะมีปศาจราย 
และอยูดีๆ ก็มีมีดลอยมาเฉือนเอาเนื้อทรายขาดไปเหลือเปนช้ินๆ ยังอางวา
พยายามทําตามรับสั่งและรีบมาที่ทองพระโรงใหทันเวลาแลว เหตุการณขางตน
แสดงใหเห็นวาสวนหนึ่งท่ีหกเขยเขารวมกับทาวสามนตกลั่นแกลงพระสังขก็
เพราะกลัววาหากไมเขาขางฝายตนจะเดือดรอน จงึรวมมือกันกล่ันแกลงเจาเงาะ
เพื่อใหทาวสามนตชอบใจและเพื่อความสุขสบายของตน

ทาวสามนตกลัวเจาเงาะ ถึงแมวาทาวสามนตจะมีความเกลียดชังเจา
เงาะและพยายามกล่ันแกลงกําจัดทกุวถิทีาง แตทาวสามนตกม็คีวามกลัวเจาเงาะ
ดวยเชนกัน เพราะนอกจากมีหนาตาดุดันไมงดงามแลว ยังมีเรี่ยวแรงมหาศาล 
จึงทรงเกรงกลัววาเจาเงาะอาจจะทํารายตน ดังคําประพันธที่วา

๏  เมื่อนั้น ทาวสามนตตื่นกลัวตัวสั่น
ไมสูไมรบหลบเปนควัน งันงันงกงกพลัดตกเตียง
สําคัญวาเงาะตีถูกศีรษะ สิ้นสติมานะรองเต็มเสียง
นี่แนยายดูทีหรือที่เพรียง หัวขาแตกก่ีเสี่ยงไมรูเลย 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 137)



 52    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทาวสามนตมพีฤติกรรมผิดตางจากกษัตรยิทัว่ไปคือออนแอ ขลาดเขลา 
ผูอานยอมเกิดความประหลาดใจที่กษัตริยทําตัวผิดความคาดหวังขับใหเกิด
อารมณขบขัน แตเหตุการณนีก้แ็สดงสาเหตุทีท่าํใหทาวสามนตเกิดความลําเอยีง
เพราะทรงเกรงกลัวพละกําลังความสามารถของเจาเงาะ ความกลัวทําใหตอง
ตัดสินใจทําผิดคิดอคติ เพื่อความอยูรอดของตนตามสัญชาติของมนุษยและสัตว
ทั่วไป

หกเขยกลัวพระไพร(รูปทองพระสังข) หกเขยออกหาปลาแลวไป
พบพระสังขถอดรูปเงาะน่ังอยูใตตนไทรใหญก็คิดวาพระสังขเปนเทพารักษ 
จึงกลัวจนอกส่ันขวัญหายยกมือไหวดวยความเกรงกลัว ความวา

เห็นพระสังขนั่งอยูที่ฝงชล ตางคนพิศวงสงไสย
จะเปนเทพารักษฤๅอะไร เถียงกันวุนไปทั้งไพรนาย
จึงวาดแวะนาวาเขามาพลัน ทั้งหกอกส่ันขวัญหาย  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 115)

หรืออีกตอนหนึ่งกลาววา

๏ เมื่อนั้น ทั้งหกอกสั่นหวั่นไหว
สําคัญจิตรคิดวาพระไพร กราบไหวทวมหัวกลัวฤทธา
ใจคอทึกทึกนึกพรั่น ปากสั่นเสียงส่ันซังตายวา...
เทวดาเลี้ยงปลาไวมากมาย ขาขอไปถวายพอรอดตวั 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 116)
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เพราะความกลัวสิ่งเหนือธรรมชาติทําใหหกเขยยอมออนนอมเพราะ
เกรงอํานาจของพระไพร หรือเทพารักษแตก็เกรงกลัวอาญาของทาวสามนตจะ
ประหารชีวิตจึงตองรองขอความชวยเหลือจากพระไพร

รจนากลวัทาวสามนต  เมือ่ขาหลวงมาแจงขาวใหพระสังขออกหาปลา
นางรจนาไดฟงถึงกับตกใจกลัว เขาไปในกระทอมกอดเทาพระสังขแลวรองไห
ดวยความกลัววาบดิาจะฆาพระสังขผูเปนสามี ความวา

๏ อกเอยโอวาครานี้ นาที่จะมวยสังขาร
สมเด็จบิตุเรศไมเวทนา จะคิดอานพาลฆาชีวาไลย

 (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 113)

ความกลัวทําใหตัวละครเกิดพฤติกรรมผิดปกติ ในดานพฤติกรรมทาง
กายอาจเกิดอาการตัวสัน่ หนาซีด การหลบหนีไมสูหนา ในทางสังคมอาจตัดสินใจ
ชวยเหลือผูที่ตนเกรงกลัวเพื่อใหตนพนภัยเชนหกเขยท่ีรวมมือกล่ันแกลงพระสังข
เนื่องจากกลัวทาวสามล ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวกอใหเกิดความอยุติธรรม

กลวิธีการนําเสนอรูปแบบของอคติ
ผลการศึกษาพบวากวีมีกลวิธีในการนําเสนออคติ 2 ลักษณะคือ กวีให

ตัวละครแสดงอคติทั้ง 4 ประเภทผานบทบรรยาย และบทสนทนา โดยใหตัว
ละครทกุตวัมคีวามเปนมนษุยทีย่งัคงมกีเิลสและมอีคตเิหมอืนกนั มโีอกาสทาํผดิ
พลาดจนเกิดความขัดแยงไดเชนกัน ดังนี้

การนําเสนออคติผานบทบรรยาย กวีใชกลวิธีบรรยายพฤติกรรมของ
ตวัละครวาตวัละครแตละตวักาํลงัมพีฤตกิรรมใดอยูในเหตุการณหรอืสถานการณใด 
เชน นางมณฑามเหสีทาวสามนตเห็นสามีของตนเกิดเกรงกลัวเจาเงาะซึ่งเปน
ภยาคติ ความวา 
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๏ เมื่อนั้น นางมณฑาเห็นผัวกลัวเงาะใบ
วิ่งหนีเหนื่อยบอบหอบหายใจ จึงวาไฮอะไรนี่นาชัง...
เห็นผัวตัวสั่นขวัญแขวน คอยจะแลนลุกยืนตื่นทะล่ึง 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 137)

สวนทีก่วีนาํเสนอผานการบรรยายสามารถทาํใหผูอานเขาใจอารมณของ
ตวัละครและฉากตลอดจนเหตกุารณไดชดัขึน้ ทาํใหรูไดวาตวัละครกาํลงัมสีภาวะ
จติประกอบดวยอคติประเภทใด ดงับทประพันธขางตนกวีบรรยายวานางมณฑา
เห็นทาวสามนตเกิดความเกรงกลัวเจาเงาะจนกระทั่งตัวสั่นเปนตน

การนําเสนออคติผานบทสนทนา กวีใชกลวิธีนําเสนอความเปนอคติ
ของตัวละครผานบทสนทนาที่ตัวละครกลาวออกมา โดยอาจกลาวเพียงลําพัง 
หรอืการมีคูสนทนาดวยก็ได ซึง่สามารถทําใหผูอานสามารถตีความไดวาตวัละคร
มีอารมณความรูสึกและมีอคติเรื่องใดบาง เชน

๏ เมื่อนั้น ทาวสามนตรอนใจดังไฟผลาญ
พิเคราะหดูเห็นจริงยิ่งรําคาญ ใหหนาวสั่นสะทานไปทั้งตัว
โบกพระหัตถตรัสสั่งเสนา อายเงาะปาปศาจชาติชั่ว
ทั้งหกมันวากูนากลัว ไสหัวออกไปเสียจากวัง 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 136)

ขอความขางตนทาวสามนตแสดงความโกรธผานบทสนทนาท่ีดาวาเจา
เงาะ วาเปนปศาจชาติชั่ว ทั้งยังไลใหออกไปจากวังของพระองคดวย



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   55

ผลกระทบท่ีเกิดจากอคติ
การมอีคตขิองตวัละครในวรรณกรรมเรือ่งสงัขทองขางตน แสดงใหเหน็

วากวีพยายามเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสอดแทรกไวในเร่ือง ฝายดีกเ็ปน
ผูที่ปฏิบัติตนเปนคนดีมีใจเมตตาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ฝายไมดีก็
มีความบกพรองทางศีลธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ผูเสพวรรณกรรมจะสามารถรับ
รูไดวาใครเปนคนดีหรือเลวอยางไรมีขอบกพรองตรงไหน นอกจากนี้แลวกวียัง
แสดงถึงคานิยมผิดๆ ในสังคมไทยที่นิยมเลนพรรคเลนพวกโดยไมคํานึงถึงหลัก
ธรรม คณุธรรม และความเปนธรรม เพือ่ใหไมประพฤตชิัว่ตามแบบอยางตวัละคร
ทีไ่มด ีในขณะเดยีวกนักป็ลอบโยนใหเหน็ความเปนธรรมดาทีค่นในสงัคมจะตอง
เผชญิกบัอคตแิละความอยตุธิรรมอันเกดิจากผลแหงอกศุลกรรมในอดตีทีไ่มอาจ
หนีพนได

บทพระราชนิพนธละครนอกเร่ืองสงัขทองแสดงแนวคิดของคนไทยเก่ียว
กบัการเลนพรรคเลนพวก โดยสามารถแบงออกได 2 กลุมใหญคอื ความเปนพวก 
และความไมใชพวกพองหรือความเปนอื่น
 ความเปนพวกพอง ความเปนพวกเกิดจากความรูสกึพงึพอใจ เกดิจาก
ฉนัทาคตทิีล่าํเอยีงเพราะชืน่ชอบบคุคลใดบุคคลหน่ึง เมือ่เกิดความรูสกึเปนพวก
เดียวกันแลวจะทําใหมองขามความผิดที่พวกเดียวกันกระทําขึ้น อาจชวยเหลือ
กันปดบังความผิด หาเหตุผลวิธีการตางๆ เขาชวยเหลือ ตลอดจนการสรางวาท
กรรมเพื่อหาทางออกใหกับกลุมพวกของตน  ความเปนพวกพองที่เห็นไดอยาง
เดนชัดในวรรณกรรมเรื่องสังขทองตอนน้ี คือความรูสึกเปนพวกระหวางทาว
สามนตกับหกเขยดังนี้

ความเปนพวกของทาวสามนตกับหกเขยเกิดจากหกเขยเปนผู ที่มี
คุณสมบัติที่ทาวสามนตตองการ คือมีรูปงาม มีตระกูลสูง เปนผูออนนอมยอม
ยกยองใหทาวสามนตมอีาํนาจเหนอืกวา อกีท้ังหกเขยยงัเปนผูทีม่คีวามสามารถ
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ในการใชคําพูดออนหวาน ยกยอง ปอยอทาวสามนตวากลาหาญยิ่งใหญชาญ
ฉลาด ทั้งที่แทจริงแลวเปนกษัตริยที่ออนแอ ไมมีความเปนผูนํา ขี้ขลาด การกระทํา
ดงักลาวเปนสวนเตมิเตม็ความบกพรองของทาวสามนตใหเกดิความรูสกึวาตนมี
อาํนาจและมีความย่ิงใหญได ทาวสามนตจงึชืน่ชอบหกเขย นอกจากนีย้งัยอมทาํ
ตามใจทาวสามนตทกุอยางถึงแมวาจะไมเคยสําเรจ็เลยก็ตามแตกเ็พยีงพอตอการ
ทําใหทาวสามนตรูสึกวาหกเขยเปนพวกพองฝายเดียวกับตน และมีคูปรปกษ
คนเดียวกันคือ เจาเงาะ เหตุการณนี้ทําใหรจนานอยใจและโกรธท่ีทาวสามล
ลําเอียงเขาขางหกเขยความวา

๏ เมื่อนั้น รจนาหุนหันมันไส
เห็นบิดาเคืองขุนฟุนไฟ เขาขางเขยใหญก็เดือดดาล  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 125)

ถึงแมวาในตอนแรกหกเขยจะไมมีความบาดหมางกับเจาเงาะเลย แต
เพื่อยอมแลกกับความรูสึกเปนพวกพองกับทาวสามนต เพราะทาวสามนตมี
อํานาจสามารถใหคุณใหโทษใหความดีความชอบและรางวัลแกตนไดจึงต้ังตน
เปนศัตรูกบัเจาเงาะ และยินดีรบัคําส่ังทาวสามนตเลนงานเจาเงาะหลายคร้ัง ทาว
สามนตตอบแทนความเปนพวกพองของหกเขยดวยการกลาวคําชม ละเวนการ
ลงโทษ และหาเหตุผลชวยเหลือเพื่อใหพนผิดอยูเสมอ

๏  เมื่อนั้น ทาวสามนตผุดลุกขึ้นกุกกัก
ชะลูกเขยขามันนารัก ชางไดเนื้อขาหักที่ไหนมา
ยิ่งใหแกตัวเรื่องชั่วซํ้า จะใครทําโทษทัณฑฟนฆา
นี่หากคิดนิดเดียวดวยธิดา จะเปนมายอายหนาประชาชน 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 133)
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ทาวสามนตเห็นแกความเปนพวกพอง จึงหาทางออกไมลงโทษหกเขย
ดวยการอางวากลัวลูกสาวจะเปนมาย ซึ่งหากเปนฝายเจาเงาะไดเนื้อไดปลามา
นอยกวาก็คงตองโทษประหารไปแลว

หกเขยสามารถกลาวโทษใสรายเจาเงาะท้ังทีป่ราศจากมูลความจริง เชน
ใสความวาเจาเงาะหยาบชา ไมควรเลี้ยงเอาไว จะเปนเยี่ยงอยางใหคนอื่นหยาม
เกยีรติของทาวสามนต หกเขยยงัชวยกันใสรายวาเปนปศาจ เพราะตาไมกระพริบ
เหมือนคนปกติ ตาก็เบิกโพลงจองมองอยูไดตลอดเวลาท้ังพูดใหทาวสามนตไม
ไวใจเจาเงาะเพื่อใหไลออกไปเสียจากวัง ทาวสามนตก็คลอยตามและโกรธเจา
เงาะจริงๆ ความวา

๏  เมื่อนั้น เขยใหญทูลขยายบายเบี่ยง
อายเงาะนี้หยาบชาไมนาเลี้ยง คนผูจะดูเยี่ยงทั้งเวียงชัย
ไมเกรงไมยําทําเกะกะ จะกลัวพระบิดาก็หาไม
ชะรอยเปนปศาจประหลาดใจ ดูตามันมิใครจะกระพริบ
วิปริตผิดมนุษยนักหนา ขาเห็นวาอายนี่เปนผีดิบ
มีกําลังพลังดังกินทิพย เนื้อยี่สิบหาบมาถึงธานี
สารพัดผักปลาหาไดคลอง เพราะมันเปนพวกพองกันกับผี
เงาะเงยไมเคยเห็นเชนนี้ ภูมีอยาไววางพระทัย
ขอใหไสหัวเสียจากวัง นาชังชั่วชาติอุบาทวใหญ
จะละใหบาหลังเขาวังใน นานไปจะเคืองเบื้องบทมาลย 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 134)

ความไมใชพวกพองหรือความเปนอ่ืน บทพระราชนิพนธสงัขทองเสนอ
วาบุคคลท่ีไมปฏิบัติตามสังคมสวนใหญ หรือการไมสามารถกระทําการส่ิงใดส่ิง
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หน่ึงไดตามท่ีสงัคมคาดหวงั การมลีกัษณะแตกตางจากบคุคลอืน่ มบีคุลกิลกัษณะ
นสิยัแตกตางบุคคลอ่ืน รวมท้ังการไมสามารถกระทําตามส่ิงท่ีผูมอีาํนาจตองการ 
จะกลายเปนบุคคลท่ีไมใชพวกพอง เปนคนอื่นที่ไมสามารถเขาพวกกับใครได

เมือ่ถกูตตีราวาไมใชพวกพองแลว ถึงแมวาผูนัน้จะมคีณุความดมีากเพยีง
ไร ก็ไมไดรับการยกยองเชิดชู ในบางกรณีก็จะไดรับการเพิกเฉยไมคบคาสมาคม
เสมือนหน่ึงไมมีตัวตนอยูในที่นั้น เปนกระบวนการกันคนที่ไมใชพวกใหออกไป
จากสังคม เจาเงาะจึงถูกทําใหกลายเปนชายขอบเน่ืองจากผิดไปจากมาตรฐาน
ของสังคม ทั้งยังเปนบาใบไมเปนท่ีพึงปรารถนา นอกจากนี้ยังมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและชนช้ันทางสังคมที่ตํ่าชั้นดวย ปจจัยเหลานี้ผลักดันใหเจาเงาะถอย
หางออกไปจากศูนยกลางอํานาจและถูกกีดกันใหกลายเปนอื่น ดังนั้นถึงแมวา
เจาเงาะจะเปนคนดีมีความสามารถมากมายเพียงใดก็ไมไดรับการปฏิบัติที่เปน
ธรรม เพราะไมใชพวกเจาเงาะสญัลกัษณของความไมเขาพวก เจาเงาะในวรรณคดี
เรือ่งสังขทองถูกกันออกจากความเปนพวก เนือ่งจากเปนคนท่ีมลีกัษณะผิดแปลก
จากคนในสงัคม เจาเงาะมลีกัษณะทีอ่ปัลกัษณ ตวัดาํผมหยกิ หนาตาดดุนัราวกบั
ยักษ “หนาตาตละยักษมักกะสัน” เจาเงาะจึงไมงามไมเปนที่ตองการของทาว
สามนต
 นอกจากน้ีเจาะเงาะยังเปนคนต่ําศักดิใ์นสายตาของทาวสามนตและคน
ทั่วไป เนื่องจากเปนคนปา มีพฤติกรรมมารยาทไมเรียบรอยไมไดรับการอบรม
มา การแตงกายมักเปลือยสวนหนาอกและนุงหยกัรัง้ดวยผาแดงอันเปนลกัษณะ
การแตงกายของชาวปาชาวดอยหรือไพร ไมใชคนชั้นสูงที่เต็มเปยมไปดวยบุญ
บารมี
 ความบาใบของเจาเงาะถกูมองวาเปนความพกิารบกพรองไมเหมอืนคน
ปกติทั่วไป ดังนั้นการที่นางรจนาเลือกเจาเงาะเปนคูครอง จึงเปนการฝาฝน
มาตรฐานทางสังคมและความตองการของบิดา ดวยเหตุนีเ้จาเงาะและนางรจนา
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จึงถูกขับไลใหออกไปอยูกระทอมปลายนาอันเปนบทลงโทษที่รุนแรง
 เพราะไมใชพวกจงึมคีวามผดิ ทาวสามนตเผลอตกพระทีน่ัง่พระเศยีรถกู
กระแทกเอง แตกโ็ยนความผดิใหเปนฝมอืของเจาเงาะ ทรงฟองนางมณฑาวาตน
ถูกวาเจาเงาะตีหัวไมรูหัวแตกเปนกี่เสี่ยง ความวา

๏  เมื่อนั้น ทาวสามนตตื่นกลัวตัวสั่น
ไมสูไมรบหลบเปนควัน งันงันงกงกพลัดตกเตียง
สําคัญวาเงาะตีถูกศีรษะ สิ้นสติมานะรองเต็มเสียง
นี่แนยายดูทีหรือที่เพรียง หัวขาแตกก่ีเสี่ยงไมรูเลย  

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 137)

  เมื่อทาวสามนตเห็นวาเจาเงาะไมใชพวกท้ังยังมีอารมณโกรธก็ผูก
อาฆาตวาจะตองตัดหัวเจาเงาะใหไดสักวัน ความวา

ดูดูยังทะนงองอาจ หัวจะขาดแมนมั่นสักวันหนึ่ง
พระกริ้วโกรธโกรธาดาองึ แลวผินหลังนั่งบึ้งอยูบนเตียง 

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย, 2530: 135) 

 จากขอความท่ีไดกลาวมาสังเกตไดวาถึงแมวาเจาเงาะจะสามารถปฏิบตัิ
ตามคําสั่งของทาวสามนตได แตเนื่องจากอคติทั้ง 3 ประการคือ โทสคติ โมหคติ 
และภยาคติ ทําใหทาวสามนตมองเห็นเจาเงาะเปนฝายตรงขาม ไมวาเจาเงาะจะมี
คุณความดีเพียงไหนก็ไมสามารถทําใหทาวสามนตละวางอคติที่มีตอเจาเงาะลงได
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บทสรุป
จากการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวากวีสอดแทรกแนวคิดเรื่องอคติไว

ในพฤติกรรมของตัวละครทุกตัว เนื่องจากความอคติเปนลักษณะที่เกิดจาก
อวิชชาหรือความไมรูของตัวละครที่มีความลุมหลง ในกิเลสที่สามารถเกิดข้ึนได
ในมนุษยปุถุชนท่ัวไปท่ียังไมเขาถึงสภาวะความเปนพระอรหันต อคติจึงกลาย
เปนสิ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงกัน ดวยตองการไดพบเฉพาะส่ิงท่ีตัวเองตองการ 
เชนทาวสามนตมีความลุมหลงในรูป ยศ ฐานะ เมื่อไดหกเขยท่ีมีรูปงาม มีฐานะ
ทางสังคมสูง ก็ยอมเกิดฉันทาคติยอมเขาขางชวยเหลือทุกวิถีทางจนอาจรวมกัน
กระทําความผิด ในขณะที่เจาเงาะรูปชั่ว ตัวดํา ทั้งตํ่าศักดิ์ ผิดจากมาตรฐานที่
ทาวสามนตตั้งเอาไวทําใหเกิดความรังเกียจแลวชักนําใหเกิดอคติอีก 3 ประการ
ตามมาคือ โมหาคติ โทสาคติ และภยาคติ เปนเหตุใหรวมมือกับหกเขยหาเรื่อง
กล่ันแกลงเจาเงาะทีต่นไมชืน่ชอบดวย วรรณกรรมเรือ่งสงัขทองตอนทาวสามนต
ใหลูกเขยหาเนื้อหาปลาจึงแสดงอคติครบทั้ง 4 ประการคือ ฉันทาคติ โมหาคติ 
โทสาคติ และภยาคติ

ในดานกลวิธีการนําเสนออคติพบวามีการนําเสนอ 2 ลักษณะคือ กวี
สรางใหตวัละครแสดงอคตทิัง้ 4 ประเภทผานบทบรรยาย และแสดงอคต ิ4 ผาน
ทางบทสนทนาของตัวละครไดอยางกลมกลืน อคติยังเปนปจจัยใหเกิดการรวม
ตัวเปนกลุมและการผลักใสใหคนท่ีไมชื่นชอบออกไปจากกลุม ในลักษณะความ
เปนพวกและความเปนอื่น คลายสังคมไทยท่ีเปนสังคมเลือกขางและกําหนดให
ตองมีฝายถูกและฝายผิด ไมสามารถประนีประนอมและสานประโยชน หรือหา
หนทางในการแกไขปญหารวมกันได ยิง่เปนปจจัยใหเกดิความขัดแยงลกุลามใหญ
โตจนกระทั่งไมอาจแกไขได

แทจรงิแลวกวแีสดงใหเหน็วาอคติเปนสวนหน่ึงของปมแหงความขัดแยง
ทีเ่กดิจากกิเลสตัณหาของมนุษย บทละครนอกเร่ืองสังขทองจึงแสดงผลแหงอคติ
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วาเปนปจจัยที่กอใหเกิดความวุนวายในสังคม นอกจากจะช้ีโทษของการมีอคติ
แลวยังแสดงถึงความเปนธรรมดาที่มนุษยตองเผชิญหนากับการมีอคติอยางไม
สามารถหลีกเลี่ยงได แมพระสังขผูเปนพระโพธิสัตวสรางบุญบารมีมากมากยัง
ตองพบอุปสรรคในชีวติเผชิญกบัการมีอคตจิากคนตางๆ เมือ่เผชิญกบัการมีอคติ
แลวใหตัง้สตแิลวยดึมัน่อยูในคณุธรรม ทาํความดอียางไมลดละดวยใจทีห่นักแนน 
จงึจะสามารถขามพนการมอีคตจิากบคุคลอืน่ในวนัหนึง่ขางหนา เมือ่ใดทีต่วัละคร
แตละตัวละอคติของตน ใชสติและปญญาพิจารณาแกไขละวางอคติของตนแลว 
ยอมสามารถแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไดอันกอใหเกิดความเท่ียงธรรม
และความสงบสุขในสังคม 
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บทคัดยอ
การศกึษาวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาลกัษณะการใชภาษาเพือ่

สรางอารมณขันในนิทานพื้นบานขนาดสั้น “เจี้ยกอม” ศึกษาตามแนวอรรถ
ศาสตรและวจันปฏบิตัศิาสตร จากการศกึษานิทานพืน้บานขนาดสัน้ “เจีย้กอม” 
จาํนวน 57 เรือ่งทีร่วบรวมไวในสารานกุรมวฒันธรรมไทยภาคเหนอื ผลการศกึษา
พบวามีการใชภาษาเพื่อสรางอารมณขันตามแนวอรรถศาสตร มีการใชคําพอง
ความหมาย คําหลายหนาที่ และคําพองเสียง และพบวามีการใชภาษาเพื่อสราง
อารมณขนัตามแนววจันปฏบิตัศิาสตร คอื มกีารใชวจันกรรมตรง วจันกรรมออม 
และความหมายบงชี้เปนนัย

คําสําคัญ:  เจี้ยกอม  อารมณขัน  อรรถศาสตร  วัจนปฏิบัติศาสตร
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Abstract
This research was purposed to study language usage for 

creating humour in the short folklore (Jiakom) based on a Semantics 
and Pragmatics approach. The result appeared that from analyzing 
dialogues in 57 short folklore Jiakom) from the Northern Thai 
encyclopedia, there was language usage for creating humour used 
Semantically, they were Synonymy Polysemes and Homophones. 
And there was language uage for creating humour used Pragmatical 
they were Direct speech act, In direct speech act and Implication.

Keywords: Short Folklore, Humour, Semantics, Pragmatics
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บทนํา
คนไทยเปนชาติทีม่อีารมณขนัและแสดงอยูตลอดเวลาในรูปแบบท่ีหลาก

หลายต้ังแตอดีตถึงปจจุบันการแสดงอารมณขันของคนไทยมีทั้งแสดงออกทาง
อาการลอเลยีน ภาพวาดลอเลยีน และแสดงออกดวยถอยคาํ ไมวาจะอยูในภาวะ
ใดก็ตามลวนสามารถใชอารมณขันไดทั้งสิ้นเพราะการมีอารมณขันเปนวิธีการ
หนึ่งที่สามารถชวยผอนคลายความตึงเครียดไดเปนอยางดี เฉกเชน “เจ้ียกอม” 
ซึง่เรือ่งเลาหรอืนทิานขนาดสัน้โดยมากจะเปนเรือ่งเลาขาํขนัและมแีงทีเ่ปนเรือ่ง
สัปดนเล็กนอย “เจี้ยกอม” จึงเปนวรรณกรรมทองถิ่นของคนลานนาอันเกิดจา
การหลอหลอมมาจากพื้นฐานชีวิตความเปนอยู ประเพณี ความเชื่อ ตลอดจน
ทัศนคติของคนลานนา ซึ่งสะทอนเกี่ยวกบัภาษาและวัฒนธรรมหลายดาน ดังนี้

ดานภาษา เจี้ยกอมมีการใชภาษาที่เพี้ยนไปตามการออกเสียงของคน
ทองถิน่ขอความบางตอนมกีารใชภาษาทีต่รงไปตรงมาไมออมคอม หรอืขอความ
บางตอนมีการใชภาษาท่ีไมครบตามหลักไวยากรณแตคนฟงก็สามารถเดาไดถูก 
อาจเนื่องมาจากคนในสังคมเดียวกันยอมมีจิตใตสํานึกแบบเดียวกันอันเปนสวน
สําคัญในการเช่ือมโยงใหสามารถเขาใจขอความท่ีขาดตอนได เจ้ียกอมอาจเปน
เรื่องที่คงที่หรือเปนเรื่องท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการคงท่ีก็จะคงที่ในแงที่ถูกบันทึก
เปนลายลักษณอักษรไว หรือเปนเร่ืองท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสวนของการถาย
ทอดเจี้ยกอมก็สามารถเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพสังคมปจจุบันได  
 ดานวัฒนธรรม เจี้ยกอม เปนภาพสะทอนอยางเดนชัดของคนลานนาที่
มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยูกับพุทธศาสนาเปนอันมาก จึงมีเรื่องการลอเลียนพระภิกษุ
อยูไมนอย แตการลอเลยีนในทีน่ีก้เ็ปนการลอเลยีนอยางมขีอบเขตและไมมเีจตนา
ที่จะลบหลูพุทธศาสนาแตอยางใด อีกท้ังสะทอนใหเห็นถึงสภาพสังคมในอดีต 
โครงสรางของสงัคม คานยิม ความเชือ่ และกฏเกณฑของสงัคม และอาจบงบอก
ถึงเรื่องราวและพฤติกรรมของบุคคลในดานตางๆ เชน เรื่องที่เกี่ยวของกับพี่เขย
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นองเมียนัน้ กเ็ปนเร่ืองท่ีใชเตอืนคนในครอบครัวใหตระหนักถงึเร่ืองความสัมพนัธ
ใกลชิดของวัยหนุมสาวซ่ึงมีเพียงมานศีลธรรมบางๆมาก้ันไวเทานั้นและท่ีสําคัญ
เจีย้กอมยังเปนเคร่ืองสานความสมัพนัธในหมูคณะไดอกีทางหน่ึงดวย (สารานุกรม
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 1,660)

ทัง้น้ีการทีผู่รบัสารจะเขาใจในจดุมุงหมายของแตละเรือ่งราวของ “เจ้ียกอม” 
ทีส่ือ่ความเพ่ือใหผูฟงเกิดความขบขันสนกุสนานไดเพราะการสรางใหเกดิอารมณ
ขันหรือตลกนั้นเปนการเลนกับความหมายซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีความไม
สอดคลอง การผดิความหมาย และความสมัพนัธระหวางเหตกุารณสองเหตกุารณ
ทีไ่ปดวยกันไมได ทฤษฎีกลุมนีเ้ชือ่วาสิง่ทีท่าํใหขบขันไดนัน้เกิดจากการผิดความ
คาดหมายในสิ่งหนึ่ง เชน คาดหมายวาจะมีเหตุการณบางอยางเกิดขึ้นตาม
ประสบการณที่เคยพบมา แตเหตุการณที่เกิดขึ้นกลับเปลี่ยนไปอยางไมคาดคิด
ซึ่งจะทําใหเกิดความขบขันทันที (Blistein, 1990: 564-593, อางถึงใน สปน 
ตนัโสภณ, 2548: 28-30) ซึง่หลักการน้ีผูวจิยัตระหนักวาหากมองอีกมมุหน่ึงทาง
ดานความหมายทางภาษาศาสตรหรือที่เรียกวา ทฤษฎีอรรถศาสตร เปนทฤษฎี
ทีก่ลาวถึงการศึกษาความหมายในภาษาดานความรูเรือ่งรูปภาษาและความรูเรือ่ง
ความหมาย เชน คําพองเสียง (homophones) จึงทําใหความหมายคาดเคลื่อน
จึงเกิดอารมณขันได ดัง เจ้ียกอมเร่ือง “นํ้าพริกคิง นํ้าพริกฮา” (สารานุกรม
วัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 1,687) ความวา…
 ในฤดูเก็บเกี่ยวชาวบานก็ออกไปชวยกันลงแขกเกี่ยวขาว พอพักกลาง
วนักน็าํอาหารมาลอมวงกนิกนัมหีนุมเปนเพือ่นกนัสองคน เมือ่ถงึเวลาอาหารตาง
กแ็กะขาวหอออกมาวาง เพ่ือนคนหน่ึงบอกวา “นีน่ํา้พริกฮา”  อกีคนบอกวา “นี้
นํ้าพริกขิง” บังเอิญชายอีกคนหนึ่งเดินเขามาไดยินไมชัดนัก จึงกลาววา
 “นํ้าพริกฮา นํ้าพริกคิง ก็กินตวยกันกาบา” (นํ้าพริกขา นํ้าพริกเอ็ง ก็
กินดวยกันซีวะ)
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 จากขอความดังกลาวขางตนคําวา “ฮา (ปลารา) กับ ฮา” และ “ขิง กับ คิง” 
มีเสียงใกลเคียงกันแตความหมายตางกัน แตเมื่อพิจารณาในบริบทสนทนาเรื่อง
นี้แลวจึงเปนสื่อสรางอารมณขันแกผูฟงหรือผูอานได นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงถึง
การใชความหมายทางทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรซึ่งเปนทฤษฏีวาดวยเรื่องการ
ศกึษาการใชภาษาในการส่ือสารและเปนการศึกษาดานความหมายโดยนําปจจัย
เชนผูรวมสนทนาและสถานการณในการใชภาษามารวมพิจารณาในการใหคํา
อธิบายความหมาย เชน วัจนกรรมความหมายโดยนัย ทําใหเกิดอารมณขันไดดัง 
เจี้ยกอมเร่ือง “ขาวเย็น (ขาวเหนียวคางคืน)” (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
เหนือ เลม 4, 2542: 1,671) ความวา ... 
 ลูกเขยทํางานหนักตั้งแตเชาถึงเย็นมิหนําซ้ําแมยายยังเหลือขาวเย็นให
กินทุกมื้อลูกเขยทนไมไหวจึงปรึกษากับเมียเพื่อหาทางแกไข รุงเชาพอสามีออก
ไปทํางานแลว ลูกสาวก็เดินระโหยออกจากหองนอน

ลูกสาว  :  บไหวแลวแม ผัวขามันกิ๋นเขาเย็น มันกวนขาทึงคืน
  (ไมไหวแลวแมสามีของหนูเขากินขาวมื้อเย็นจึงรบกวน 
  เรื่องหลับนอนท้ังคืน)
แม        :   มันกิ๋นเขาเย็นแลวมันเปนจะอี้กูคืนเลยกาอีหนอย
  (มันคกึคักเชนนี้ทุกคืนที่กินขาวคางคืนหรือ)
ลูกสาว   :   กูคืนเลย แลวกอคืนฮุงตวยนาแม
  (ทุกคืน  แลวก็กวนทั้งคืนอีกดวย)
เย็นวันนั้นพอลูกเขยกลับจากทํางาน  มาถึงบาน  แมยายก็บอกลูกเขยวา
แม        :   ลูกจายอี่แม  วันนี้กิ๋นเขาอุนเตอะเนอ  อี่แมจะเอาเขาเย็น
  ไวหื้อปออี่หนอย
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 จากขอความดังกลาวขางตนเปน วัจนกรรมความหมายนัย คือ การใช
ความหมายทีเ่ปนเจตนาของผูพดูซึง่ไมสอดคลองกบัขอเทจ็จริงท่ีผูพดูตองการจะ
สือ่สาร หรอืเปนไปไมไดในความเปนจริงเพ่ือบรรลุวตัถปุระสงคบางประการของ
ผูพดูคอืเจตนาของลกูสาวอยากบอกแมวาสามตีองฝนทานขาวเยน็หรอืขาวทีท่ิง้
ไวคางคนืไมไหวเพราะมคีวามเหนยีวมาก ทานไมอรอย และมคีวามหมายโดยนยั
ในบทสนทนาแฝงอยูคือ ลูกสาวบอกแมวาถูกสามีรบกวนเร่ืองการหลับนอนท้ัง
คนืจงึทาํใหรางกายออนเพลีย สาเหตุเพราะสามีกนิขาวเย็นทกุวนั จงึทําใหมแีรง
มาก แมยายเมื่อไดฟงดังนั้นก็บอกเขยวา “ลูกจายอี่แม วันนี้กิ๋นเขาอุนเตอะเนอ 
อีแ่มจะเอาเขาเยน็ไวหือ้ปออีห่นอย” หมายถงึวนันีใ้หกนิขาวทีเ่พิง่นึง่เสรจ็ใหมๆ  
เถอะ สวนขาวทีเ่ยน็จะเกบ็ไวใหพอตาทาน ซึง่แมยายมเีจตนาแฝงอยากใหพอตา
รบกวนเร่ืองหลับนอนทั้งคืน

ดวยลักษณะเดนทางดานภาษาดังในนิทานพ้ืนบานขนาดส้ัน “เจ้ียก
อม”ดังกลาวนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะหลักษณะการใชภาษาเพื่อสราง
อารมณขนัในนทิานพืน้บานขนาดสัน้ “เจีย้กอม” โดยศกึษาตามแนวอรรถศาสตร
และวัจนปฏิบตัศิาสตรซึง่จะทําใหลักษณะการใชความหมายเพ่ือสรางอารมณขนั
มีหลักการและเปนรูปธรรมมากขึ้น  

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพือ่ศึกษาลกัษณะการใชภาษาเพือ่สรางอารมณขนัในนทิานพืน้บาน
ขนาดสั้น “เจี้ยกอม” การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร

2. เพือ่ศึกษาลกัษณะการใชภาษาเพือ่สรางอารมณขนัในนทิานพืน้บาน
ขนาดสั้น “เจี้ยกอม” การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร
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ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะนิทานพื้นบานลานนาที่มีขนาดสั้น 
“เจ้ียกอม” จํานวน 57 เรื่อง  ซึ่งรวบรวมไวในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาค
เหนอื เลม 4 เทานัน้ โดยคัดเลอืกศกึษาเฉพาะเจีย้กอมทีไ่มมคีาํไมสภุาพหรอืไมมี
คําหยาบโลนในเรื่องเพศมากเกินไป 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหเห็นลักษณะการใชภาษาเพื่อสรางอารมณขันในนิทานพื้นบาน

ขนาดสั้น “เจี้ยกอม”  
ตามแนวอรรถศาสตร

2. ทําใหเห็นลักษณะการใชภาษาเพื่อสรางอารมณขันในนิทานพื้นบาน
ขนาดสั้น “เจี้ยกอม”  ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร

นิยามศัพท
เจี้ยกอม หมายถึงเรื่องเลาหรือนิทานขนาดสั้นโดยมากจะเปนเรื่องเลา

ขําขันและมีแงที่เปนเรื่องสัปดนเล็กนอย
อารมณขัน หมายถึงศิลปะการใชภาษาในนิทานพื้นบานขนาดสั้น 

“เจี้ยกอม” ที่มุงใหผูอานอมยิ้ม   เกิดความขําขัน ตลก และ สนุกสนาน
 อรรถศาสตร หมายถึงการศึกษาศาสตรทางภาษาที่มีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมเรื่องการศึกษากฎเกณฑการกลายความหมายคํา ความหมายของวลี 
และความหมายของประโยค โดยการศึกษาความหมายจากรูปภาษาไมไดนํา
ปจจัย เชน บริบทการใช ความรูความเขาใจของผูใชภาษา หรือสถานการณใน
การใชภาษารวมในการพิจารณาดวย
 วัจนปฏิบัติศาสตร หมายถึงการศึกษาความหมายของภาษาที่สื่อสาร
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หรือการใชภาษาโดยอาศัยบริบทหรือ context คือ นําปจจัย เชนผูรวมสนทนา
และสถานการณในการใชภาษามารวมพิจารณาในการใหคําอธิบายความหมาย
ดวย  

วิธีดําเนินการวิจัย
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีอรรถศาสตร 
(Semantics) และ ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร (Pragmatics) 

2. เก็บขอมูลและศึกษานิทานพื้นบานลานนาที่มีขนาดส้ัน “เจ้ียกอม” 
จํานวน 57 เรื่องที่รวบรวมไวในสารานุกรมวฒันธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4 จาก
ทั้งหมด 354 เรื่อง โดยคัดเลือกเรื่องที่ไมใชคําไมสุภาพหรือคําหยาบโลนในเร่ือง
เพศมากเกินไป

3. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลที่ไดคัดเลือกมาศึกษาวิเคราะหลักษณะการใชภาษาเพื่อสราง

อารมณขันตามแนวทฤษฎีอรรถศาสตร เรื่อง การจําแนกกลุมคําโดยใชความ
หมายเปนเกณฑ ตามแนวคิดของ เพียรศิริ วงศวิภานนท (2550:307-318) และ
ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร เรื่องวัจนกรรม ตามแนวคิดของ เซอรล (Searle, 
1992:57-61) และตามแนวคิดของไกรซ (Grice, 2550 : 32-35)  

ทฤษฎีอรรถศาสตร เรื่อง การจําแนกกลุมคําโดยใชความหมายเปน
เกณฑ

ความหมายของคําสามารถนํามาเปนเกณฑในการจาํแนกกลุมคําไดเปน 
7 กลุม คือ 

1. คําพองความหมาย (synonyms) คือ คําที่มีรูปตางกัน แตมีความ
หมายคลายคลึงกัน เชน พอ-บิดา, เงิน-สตางค
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2. คําแยงความหมาย (antonyms) คือ คําที่มีความหมายตรงกันขาม 
หรือขัดแยงกัน เชน ลึก-ตื้น, กวาง-แคบ

3. คําพองรูป (homonyms) คือ คําที่มีรูปเหมือนกัน แตมีความหมาย
แตกตางกัน เชน คําวา “ยก”

ความหมายหลัก ทําใหสูงขึ้น =   เขาจะยกหนนุพืน้โบสถขึน้
  อีกหนอย”
ความหมายเปรียบ  ทําใหเห็นเดนขึ้น =  ผมจะหยิบยกความดีของ
  เขามากลาวกอน
4.  คาํพองเสยีง (homophones) คอื คาํท่ีมเีสยีงเหมอืนกัน แตรปูแตก

ตางกัน เชน เชน คา-ขา-ฆา, ได-ดาย
5.  คาํหลายหนาที ่(polysemes) คอื คาํคาํเดียวกันทีม่คีวามหมายแกน

เอื้อไปใชในการทําหนาที่ทางไวยากรณไดหลายอยาง เชน    
    ประโยคที่ 1 = เขาซื้อที่มาอีกแปลง (ที่ดิน-นาม)
 ประโยคที่ 2 = เขาช้ีที่เกิดเหตุใหตํารวจ (สถานท่ี-นาม)
 ประโยคที่ 3 = คุณแมอยูที่บาน  (อันดับ-นาม) 

6.  คําลูกกลุม (hyponyms) และ คําจากลุม (superordinate) คือ คํา
ทีม่คีวามหมายถงึสิง่ตางๆ ซึง่มคีณุสมบัตบิางประการรวมกนั จนทาํใหจดัเปนกลุม
เดียวกันได เชน    

ก.  เครื่องเรือน
 ข.  ตู  เตียง  โตะ  เกาอี้

7.  คําขัดกัน (incongruity) คือ คําที่เกิดจากการนําคําที่มีความหมาย
แยงกันมารวมเขาไวในถอยคําเดียวกัน เปนเหตุใหประโยคท่ีกลาวออกมาไมได
ความหมาย แมจะไมผิดไวยากรณ เชน
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 ก.  เขาคอยๆ ยองเขาไปอยางเด็ดเดี่ยว
 ข.  ทารกนี้ไดเห็นโลกมารวมรอยป

ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร เร่ือง วัจนกรรม 
 เซอรล (Searle, 1992: 57-61) กลาววา วัจนปฏิบัติศาสตรสามารถ
กระทํากิจออมดวยการใชรูปภาษาใหแตกตางไปจากเดิม เชน หากพูดวา “ชวย
ปดไฟใหหนอยนะคะ” ถือวามีวัจนปฏิบัติเปนการขอรอง ซึ่งถือเปนวัจนกรรม
ตรงแตหากพูดวา “เปดไฟใหหนอยไดไหมคะ” ถือวา เปนวัจนปฏิบัติตรงเปน
คาํถาม แตม ีวจันกรรมออมเปนการขอรอง แบงวจันกรรมออกเปนประเภทตางๆ 
ดังนี้

1. วัจนกรรมตรง (Direct illocutionary Acts) เปนการใชรูปภาษาให
ตรงจดุประสงคทีต่องการสือ่ เชน ใชรปูแบบของการอธบิายเปนการบอกเลา, ใช
รปูแบบของประโยคคําถามเพ่ือถามคําถาม หรอืใชรปูแบบของประโยคคําส่ังเพือ่
ทําใหเปนคําสั่งหรือการขอรอง
 2. วัจนกรรมออม (Indirect illocutionary Acts) เปนการใชรูปภาษา
ทีไ่มตรงกับจดุประสงคทีต่องการส่ือ เชน ใชรปูประโยคคําถามเพ่ือทาํใหเปนการ
ขอรอง เชน “เปดไฟใหหนอยไดไหม” เปนตน

3. วจันกรรมตามตวัอกัษร (Literal Speech Acts)  เปนการใชรปูภาษา
ที่ผูพูดหมายความอยางที่พูด หมายถึงขอเท็จจริงโดยท่ัวไป เชน หากพูดวา “ฉัน
อิม่แลว” หลงัจากท่ีรบัประทานโดนัทไป 8 ชิน้ สือ่ความวาผูพดูหมายความอยาง
ที่พูดจริง

4. วจันกรรมไมตรงตามตวัอักษร (Non literal Speech Acts) เปนการ
ใชรปูภาษาท่ีผูพดูอธบิายสิง่ใดส่ิงหนึง่ โดยผานการไตรตรองมาอยางดดีวยถอยคาํ
ที่เปนเท็จและเปนไปไมได เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคบางประการ เชน เมื่อผูพูด
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รูสึกหิวมาก อาจจะพูดวา “ฉันกินวัวทั้งตัวไดเลยนะตอนนี้” ในความเปนจรงิ
ผูพูดไมสามารถรับประทานวัวท้ังตัวได แตผูพูดจงใจใชถอยคําที่เปนเท็จเพ่ือ
สื่อสารกับผูอื่นวาตอนนี้ตนรูสึกหิวมากจริงๆ

ไกรซ (Grice, 2547: 32) กลาววา ถอยคําสามารถบอกความหมายนัย
เรยีกวา ความหมายบงชีโ้ดยนยั  (Implicature) โดยทีม่สีาระสาํคญัสามประการ
ที่มีความเก่ียวของกับความหมายบงชี้เปนนัย ดังนี้

1. ความหมายบงชี้เปนนัย  ไมไดเปนสวนหนึ่งของถอยคํานั้นๆ
2. ความหมายบงชี้เปนนัย  ตองไมเปนผลมาจากถอยคํานั้นๆ เพราะสิ่ง

ทีเ่ปนผลมาจากการพดูถอยคาํนัน้เรียกวา ความหมายบงชีเ้ปนนยั หากเราพูดวา 
“แมทอดปลา” เราสามารถบงชีเ้ปนนยัไดวา เยน็นีเ้ราจะมีปลาเปนกบัขาวม้ือเย็น 
เปนตน

3. เราสามารถตีความหมายนัยไดมากกวาหน่ึงความหมาย หรือ อาจจะ
ไดความหมายนัยที่แตกตางกันออกไปหากถอยคํานั้นๆอยูในบริบทที่ตางกัน

กลาวสรุป วัจนกรรมตรง คือ ความหมายที่เปนเจตนาของผูพูดซ่ึง
สอดคลองกับความหมายประจํารูปภาษาเชน รปูประโยคคําส่ัง ผูพดูมีเจตนาพูด
สั่งเพื่อใหปฏิบัติตาม เปนตน วัจนกรรมออม คือความหมายที่เปนเจตนาของ
ผูพูดไมสอดคลองกับความหมายประจํารูปภาษา เชน ประโยคคําถาม แตผูพูดมี
เจตนาทักทายผูฟง เปนตน สวนความหมายบงชี้โดยนัย คือรูปภาษาและความ
หมายไมไดเกีย่วของกนั เราสามารถตคีวามหมายนยัไดมากกวาหนึง่ความหมาย 
หรืออาจจะไดความหมายนัยที่แตกตางกันออกไปหากถอยคํานั้นๆ อยูในบริบท
ที่ตางกัน เปนตน
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ผลการวิจัย
1. ลักษณะการใชภาษาเพ่ือสรางอารมณขันในนิทานพื้นบานขนาดสั้น 

“เจี้ยกอม”: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร พบวามี คําพองความหมาย 
คาํหลายหนาที ่และการใชคาํพองเสยีง เพือ่สรางอารมณขนัตามแนวอรรถศาสตร 
ดังตัวอยางผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

1.1. การใชคําพองความหมาย เพียรศิริ วงศวิภานนท (2545:307-
318) กลาวสรปุคาํพองความหมายคอื คาํทีม่รีปูตางกนั แตมคีวามหมายคลายคลงึกัน 
เชน พอ-บิดา, เงิน-สตางค เปนตน ดังตัวอยางผลการวิจัยจาก เจ้ียกอม เรื่อง 
“ลูกชายตีพอเมียบถูก” (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 
1,670) มีการใชคําพองความหมาย คําวา “ถูก” ดังนี้

หลังจากท่ีแตงงานกันแลว นอยแกวก็ยายลงมาอยูบานเมีย เพื่อมา
ชวยพอเมียกบแมเมยีทํางาน วนัหนึง่นอยแกวกบัเมยีเกดิทะเลาะกันจนถงึขัน้ลง
ไมลงมือ พอตาไดยินจึงเขาไปหาม

พอตา   :   เยี๊ยะอยางอี้มันบดีนาผัวอีหนอย มึงต๋ีเมียกอเตากับตี๋
  อี่ปอเนอ (ชกเมียก็เหมือนชกพอ)
  ฝายลูกเขยกําลงัโมโหสุดขีด จงึสงกําปนเขาปากพอตา
  เต็มแรง จนพอตากระเด็น ตกจากชานบานไปกองอยู
  กับพื้น
พอตา :   ลกูจายตีป๋อเมยี  มนัไปถกูจะใด (ลกูเขยตอยพอตา จะ
  ถูกไดอยางไร)
ลูกเขย : ถูกบถูกก็ตกไปปูนละ
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จากเร่ืองดังกลาวขางตน จะเห็นวามีคํา พองรูป (Homonymy) 
ปรากฏอยู คือคําวา “ถูก”  ในที่นี้เปนคําพองรูป หมายถึงการท่ีคํามีรูปภาษาที่
เหมือนกัน และมีความหมายที่หลากหลายมากกวาหนึ่งความหมาย แตความ
หมายท่ีหลากหลายน้ันไมมคีวามสัมพันธกนั และไมสามารถโยงหาความสัมพันธ
กันได  เปนความบังเอิญทางภาษาเทานั้น เพราะคําวา “ถูก” ในประโยคท่ี 1 วา 
“ลูกจายตี๋ปอเมีย มันไปถูกจะใด”  “ถูก” คํานี้หมายถึง ว. จริง ชอบ เหมาะสม 
ไมผดิ สวนคาํวาในประโยคท่ี 2 “ถกู” ในประโยค “ถกูบถกูกต็กไปปูนละ” “ถกู” 
คํานี้หมายถึง ก. โดน แตะตอง สัมผสั เปนการใชคําพองความหมายเพื่อสราง
อารมณขันอีกลักษณะหน่ึง 

1.2 การใชคาํหลายหนาที ่เพยีรศิร ิวงศวภิานนท (2545: 307-318) 
กลาวสรุปคําหลายหนาท่ี คือคําคําเดียวกันท่ีมีความหมายแกนเอื้อไปใชในการ
ทําหนาที่ทางไวยากรณไดหลายอยาง ดังตัวอยางผลการวิจัยจากเจี้ยกอม เรื่อง 
หนอไมแก (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 1,668) มีการใช
คําหลายหนาที่คําวา “หนุม” ดังนี้ 

มคีรอบครัวหนึง่ หลงัจากท่ีผูเปนแมตาย พออาศัยอยูกบัลกูสาวสอง
คน พอเห็นวาลูกสาวอายุควรจะตองมีคูครองแลว พอจึงหารือกับลูกวา  

พอ :   ลูกกอใหญ ดีเอาผัวแลว ปอจะหื้อเอาคนขางบานเฮานี่
  แหละ มันเปนคนมั่งมีหมั่นลูกจะไดสบาย บเดือดฮอน 
  มันเฒาไปหนอยบเปนหยัง
ลูก :   เฮาบใครได มันเฒาแลว ขาเจาบไดฮักเปนตวย
พอ   :   ตี้วามันเฒาไปหนอยนั้นก็แตอยู แตมันกอเกยเปนคน
  หนุมมากอนลู ลองไปกึดหื้อดี เมื่อไดเวลาอาหารเย็น 
  ลูกสาวก็ยกสํารับมาใหพอ
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พอ  :   วันนี้มีแกงหนอกอ
ลูก   :   มีกะ อยูในถวยหั้นลอ เปดผอและ
พอ   :   มันยังมีกาไม เยี๊ยะใดเอาไมฮวกมาแกงหื้อปอกิน
ลูก   :  ตะกอนไมหมูนี้มันกอเกยหนุมเหมือนกันลู

จากขอความดังกลาวขางตน จะเห็นวามีคําหลายหนาที่ปรากฏอยู 
คือ คําวา “หนุม” คําหลายหนาที่หมายถึง คําที่ความหมายแกนเอื้อใหนําไปใช
ในการทําหนาที่ทางไวยากรณหลายอยาง เชน พอ :  ตี้วามันเฒาไป หนอยนั้นก็
แตอยู แตมันกอเกยเปนคนหนุมมากอนลู ลองไปกึดหื้อดี “หนุม” คํานี้ใชกับคน
หมายถึง ชายที่มีอายุยังไมมากยังจัดวาเปนวัยรุนอยู สวน ลูก : ตะกอนไมหมูนี้
มันกอเกยหนุมเหมือนกันลู “หนุม” คํานี้ใชกับตนไมหมายถึง ไมไผที่มีอายุยังไม
มากเน้ือไมยังออนอยูสามารถนํามารับประทานเปนอาหารได เชน หนอไม ใน
เรื่อง พอตองการใหลูกสาวแตงงานกับคนที่มีฐานะดี แตเปนคนที่สูงอายุกวาซึ่ง
พอไดใหเหตุผลวา คนสูงอายุเหลานี้แตกอนก็เคยผานการเปนวัยรุนมากอน ซึ่ง
ลูกสาวไมคอยพอใจนักแตก็ไมกลาเถียงพอตรงๆ เย็นวันหน่ึงจึงนําไมฮวก หรือ 
(ไมรวก) มาแกงใหพอกนิ เมือ่พอเปดสาํรบัดพูบแกงไมรวกเปนทอนๆ จงึถามลกู
วาทาํไมถงึทาํเชนนี ้ลกูจงึตอบผูเปนพอวา “ตะกอนไมหมูนีม้นักอเกยหนุมเหมอืน
กันลู” คือ ไมรวกเหลานี้ กอนหนานี้มันก็เคยเปนหนอไมออนๆ มากอน เพื่อให
พอเขาใจตนวาไมอยากแตงงานกับคนแกฉันใดก็เหมือนพอที่ไมสามารถกินแกง
ไมรวกแกๆ ไดฉันนั้นเน่ืองจาก ไมรวกเหลานี้มันไดผานชวงเวลาท่ีสามารถนํามา
เปนอาหารไดแลว ก็เหมือนคนเมื่อผานวัยเจริญพันธุหรือวัยหนุมสาวมาแลว
นั่นเอง เปนการใชคําหลายหนาที่เพื่อสรางอารมณขันอีกลักษณะหนึ่ง

1.3 การใชคําพองเสียง เพียรศิริ วงศวิภานนท (2545: 307-318) 
กลาวสรุปคําพองเสียง คอื คอืคําทีม่เีสียงเหมือนกัน แตรปูแตกตางกัน ดงัตัวอยาง
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ผลการวิจัย จาก เจี้ยกอม เรื่อง บใจโงเจา ควาย  (สารานุกรมวัฒนธรรม-ไทย
ภาคเหนือ เลม 4. 2542: 1,660) มีการใชคําพองเสียง คําวา “ประมาณ” กับ 
มาน, คําวา “แนนอน” กับ “นอน” และคําวา “โง” กับ “โง” ดังนี้ 

ชาวบานคนหนึ่งไปแจงความเรื่องควายหาย เมื่อพบกับปลัดอําเภอ
ซึ่งเปนคนกรุงเทพฯ จึงรีบยกมือขึ้นไหว

ชาวบาน   : ไหวสาเจา ขาเจาควายหาย
ปลัด  :    หายประมาณกี่โมงละ
ชาวบาน   :    บใจควายมานเจา ควายปู 
ปลัด   :    หายแนนอนหรือ
ชาวบาน   :    บอไดนอนเจา นั่งผอ
ปลัด  :   (โมโห) ไอโง
ชาวบาน   :   บใจโงเจา ควาย

จากขอความดังกลาวขางตนเปน คาํพองเสยีง (Homophones) คอื 
ในประโยคที่วา “หายประมาณกี่โมงละ” คําวา “มาณ”  คํานี้ ออกเสียงเหมือน
คําวา “มาน” ที่เปนภาษาถิ่น หมายถึง ตั้งทอง  ชาวบานจึงส่ือความวา ไมใช
ควายเพศเมีย แตเปนเพศผู

คําวา “นอน” ในประโยค “หายแนนอนหรือ” หมายถึง ว.จริงแท 
เที่ยงแท สวนคําวา “นอน” ในประโยค “บอไดนอนเจา นั่งผอ” หมายถึง 
ก.เอนตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆ 

คําวา “โง” ในประโยค “ไอไง” หมายถึง ไมฉลาด สวนคําวา “โง” 
ในประโยค “บใจโงเจา ควาย” หมายถึง ภาษาถิ่นเหนือ โง หมายถึง วัว  
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จากการใชคําพองความหมายทั้ง 3 คู ขางตน สามารถสรางอารมณ
ขันใหผู ฟงหรือผู อานไดอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งลักษณะน้ีขึ้นอยูกับบริบทของ
สถานการณคุนเคยการใชภาษาระหวางผูพูดและผูฟงดวย

2. ลักษณะการใชภาษาเพ่ือสรางอารมณขันในนิทานพื้นบานขนาดสั้น 
“เจ้ียกอม” การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร พบวามีการใชวัจนกรรมตรง 
วัจนกรรมออม และการใชความหมายบงชี้โดยนัย ดังตัวอยางผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังน้ี 

2.1 การใชวัจนกรรมตรง (Direct illocutionary Acts) เซอรล 
(Searle, 1992: 57-61) กลาวสรุปวัจนกรรมตรง คือ เปนการใชรูปภาษาใหตรง
จุดประสงคที่ตองการสื่อ ดังตัวอยางผลการวิเคราะหขอมูลจาก เจี้ยกอม เร่ือง ขมุกับนาย
อําเภอ (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 1,660) ดังนี้ 

วันนี้นายอําเภอคนใหมออกตรวจทองท่ี เพื่อไตถามทุกขสุขของ
ราษฎร บงัเอญิมแีมวคนหน่ึงเดนิผานมาทาทางเหน่ือยออน นายอาํเภอจึงทกัทาย

นายอําเภ :  ลุกบานมากา (มาจากบานหรือ)
แมว  :  ครับ
นายอําเภอ :   บานสูอยูตางใด (บานของคุณอยูที่ไหน)
แมว   :   อยูสูงครับ 
นายอําเภอ  : สูงมอกใด (สูงแคไหน)
แมว  :  สูงขนาดครับ (สูงมากครับ)
นายอําเภอ : มนัสงูมอกใดลํา้เหลอื (มนสงูมากมายแคไหนนะ)
แมว  : สูงมอก ผอลงมาหันนายอําเภอตั๋วเตาหมา
  เนี่ยกะครับ (สูง ขนาดที่มองลงมาเห็นทานนาย
  อําเภอตัวเทาสุนัขครับ)
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จากขอความดังกลาวขางตนเปน วจันกรรมตรง คอื เปนการใชความ
หมายทีเ่ปนเจตนาของ  ผูพดูซึง่สอดคลองกบัความหมายประจาํรูปของประโยค
ทกุคาํ ไมมคีวามหมายโดยนัย คอื เปนการสนทนาโตตอบผูพดู กบัผูฟงตามปกติ
แตในทายประโยคสนทนา แมว มีการแฝงวัจนกรรมออมแสดงความรําคาญ ที่
นายอําเภอซักถามมากเกินไป จึงบอกวาบานของตนอยูสูงมากๆ ถามองลงมา
ทีร่าบจะมองเห็นนายอําเภอตัวเทาสนุขั ซึง่เปนหลักการใชภาษาอยางมีปฏิภาณ
ไหวพริบของชาวบาน ซึ่งสรางอารมณขันไดเปนอยางดี 

2.2 การใชวัจนกรรมออม (Indirect illocutionary Acts) เซอรล 
(Searle, 1992: 57-61) กลาวโดยสรุป วัจนกรรมออม คือ เปนการใชรูปภาษา
ทีไ่มตรงกับจดุประสงคทีต่องการส่ือ เชน ใชรปูประโยคคําถามเพ่ือทาํใหเปนการ
ขอรอง เชน “เปดไฟใหหนอยไดไหม” เปนตน ดงัตวัอยางผลการวิเคราะหขอมูล 
จากเจ้ียกอม เรื่อง อี่สมกับนอยมี (สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เลม 4, 
2542: 1,673)   ดังนี้ 

มชีายหญงิคูหนึง่ ฝายชายบวชเรยีนแลว ชือ่นอยม ีฝายหญงิชือ่อีส่ม 
ทั้งสองเปนเพื่อนบานกัน วันหนึ่งบังเอิญมาพบกัน ทั้งสองคุยกันดังนี้

นอยมี   :  ฮาหื้อซาวบาท ไปนอนกับฮาบอ
  (ขาจะใหยี่สิบบาทไปนอนกับขาไหม)
อี่สม   :  บานอยมี หยังมาดูถูก  กูบยอมเนอกูจะไปบานแก
  (ดูถูกกันเกินไป เขาไมยอมนะนี่)
นอยมี   :  อั้นฮาหื้อหาสิบบาท (งั้นขาจะใหหาสิบบาท)
อี่สม   :   ดถูกูกัน๋ลํา้ไปตึงบยอมนา (ดถูกูกนัเกนิไป เขาไมยอมนะน่ี)
นอยมี   :   อั้น รอยนึ่ง (งั้นเอาไป รอยหนึ่ง)
อี่สม   :   ผางฮาย กั๋วเปนหันใส
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นอยมี   :   อั้น เอาไปเลย สองรอย
อี่สม   :  (พูดเสียงออน)  ตี้ไหนหนะ

จากขอความดังกลาวขางตนเปน วัจนกรรมออม คือ การใชความ
หมายทีเ่ปนเจตนาของผูพดู ซึง่ไมสอดคลองกบัความหมายประจาํรูปของประโยค 
ในเรือ่งทีย่กมาเปนตวัอยางนี ้เปนเร่ืองของ นอยมกีบันางสม กาํลงัสนทนากันถงึ
เรือ่ง นอยมอียากหลบันอนกบันางสม จงึตกลงกนัเรือ่งราคาคาตวั ซึง่ในตอนแรก
นางสมก็ไมยอมเพราะจํานวนเงินทีน่อยมเีสนอน้ัน ยงันอยอยูแตเมือ่นอยมเีสนอ
จาํนวนเงินเปนทีพ่อใจของนางสมแลวนางสมจงึตอบตกลงแตการตอบตกลงของ
นางสมนั้นไมไดเปนการตอบรับตรงๆแตตอบรับโดยการถามวา “ตี้ไหนหนะ” 
หรอื “ทีไ่หนละ” แทนการตอบรบัวา “ตกลง” เปนการใชรปูประโยคคาํถามเพือ่
ตอบรับ คือ “ตี้ไหนหนะ” (ที่ไหนละ) ซึ่งเปนหลักการใชภาษาอยางมีปฏิภาณ
ไหวพริบของชาวบานเพราะผูอานหรือผูฟงจะคลอยตามประโยคตนๆ ที ่นางสม 
พยายามปฏิเสธการหลับนอนกับ นายนอยม ีต้ังแตแรก แสดงถึงการรักนวลสงวน
ตวัมาก แตทายสุดสถานการณกห็กัมุมตอนจบ จงึสรางอารมณขนัไดเปนอยางดี 

2.3 ความหมายบงชีโ้ดยนยั ไกรซ (Grice, 2547: 32) กลาวโดยสรุป 
ความหมายโดยนัย   คือ รูปภาษาและความหมายไมไดเกี่ยวของกัน เราสามารถ
ตคีวามหมายนยัไดมากกวาหนึง่ความหมาย หรอื อาจจะไดความหมายนยัท่ีแตก
ตางกันออกไปหากถอยคํานั้นๆอยูในบริบทท่ีตางกัน เปนตน ดังตัวอยางผลการ
วเิคราะหขอมลู จาก เจ้ียกอม เรือ่ง จางปาก (เปรีย้วปาก) (สารานกุรมวฒันธรรม
ไทยภาคเหนือ เลม 4, 2542: 1,684) ความวา...

พี่เขยเห็นนองเมียนารักอวบอัดขึ้นทุกวัน ก็พยายามที่จะเขาหาเมื่อ
มโีอกาส วนัหนึง่เมยีพาพอแมไปวดั พีเ่ขยกแ็กลงทาํเปนนอนละเมอเขาไปในหอง
นองเมีย พอคลําเจอนองเมียก็รีบกอดลวนลามทันที
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นองเมีย :   อายจายๆ เขามาเยี๊ยะหยัง
พี่เขย : อายกั่ง
นองเมีย  :   กั่งจะไดสูบมูลี
พี่เขย :  อายจางปาก

จากขอความดังกลาวขางตนเปน ความหมายบงชี้โดยนัย คือ การ
ใชความหมายที่เปนเจตนาของผูพูด ซึ่งไมสอดคลองกับเท็จจริงท่ีผูพูดตองการ
จะสื่อสาร หรือเปนไปไมไดในความเปนจริงเพื่อบรรลุวัตถุประสงคบางประการ
ของผูพูด คือในเร่ืองนี้พี่เขยแกลงละเมอเขาไปในหองของนองเมีย เพื่อที่อยาก
จะเขาไปหลบันอนดวย แตจะเขาไปบอกตรงๆ หรอืปลกุปลํา้เลยกไ็มกลากระทาํ 
จึงแกลงทําเปนละเมอแลวสูบบุหรี่เขาไป นองเมียสงสัยจึงถามวาคนละเมอสูบ
บุหรี่ไดอยางไร พี่เขยจึงตอบวา ที่ตนสูบบุหรี่เพราะเปรี้ยวปากเพื่อบอกเปนนัย
ใหนองเมียรูวาตนมวีตัถุประสงคอยางไรการใชความหมายบงชีโ้ดยนยัลักษณะน้ี 
สามารถสรางอารมณขันไดสําหรับผูที่มีความเขาใจในบริบทของสถานการณซึ่ง
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนใหญจะมีความหมายแฝงในเร่ืองเพศทั้งส้ิน

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
จากผลตัวอยางการวิเคราะหขอมลูขางตนพบวา มปีระเด็นการใชภาษา

เพือ่สรางอารมณขนัในนทิานพืน้บานขนาดสัน้หรอื “เจีย้กอม” ตามทฤษฎอีรรถ
ศาสตรวาดวยเร่ืองการจําแนกกลุมคําโดยใชความหมายเปนเกณฑเพื่อสราง
อารมณขันนั้น พบวา มีการใชคาํพองความหมาย (synonyms), คําหลายหนาที่ 
(polysemes), และการใชคําพองเสียง (homophones) ซึ่งพบประเด็นที่นา
สังเกตหลายประการ คือ ลักษณะของคํา ในบทสนทนา มีลักษณะคลองจอง อัน
เปนศิลปะความงามทางภาษา สื่อวาคนไทยลานนาในอดีตเปนคนเจาบทเจา
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กลอน มีการใชกลวิธีแตงนิทานพ้ืนบานขนาดส้ันหรือเจี้ยกอม ใหมีความขําขัน 
สนุกสนานอันเปนเอกลักษณของ “เจี้ยกอม” แตทั้งนี้ หากวิเคราะหแตเพียง
ความหมายของภาษา เชน ความหมายของคํา ความหมายของวลี และความ
หมายของประโยคเพียงเทานั้น โดยไมไดนําปจจัย เชน บริบทการใชและความรู
ความเขาใจของผูใชภาษามารวมพิจารณาดวย ก็คงมิไดสรางอารมณขันใหแก
ผูฟงหรือผูอานอยางถึงอรรถรสมากนัก

ดวยประเดน็ท่ีนาสงัเกตดงักลาว จงึสอดคลองกบัผลการวเิคราะหขอมลู
ลกัษณะการใชภาษาเพือ่สรางอารมณขนัในนทิานพืน้บานขนาดสัน้ หรอื เจีย้กอม 
ตามทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรวาดวยเรื่องวัจนกรรมนั้น พบวามีลักษณะเดนการ
ใชวจันกรรมตรง วจันกรรมออม และการใชความหมายบงชีโ้ดยนัยเปนหลัก ทัง้น้ี
ผูวจิยัสงัเกตวา คนไทยมนีสิยัเกรงใจเปนเอกลกัษณประจาํชาต ิจงึทาํใหการดาทอ 
วารายแบบตรงไปตรงมา หรือดาฉินนินทาแบบถึงเลือดถึงเนื้อไมคอยมีมากนัก 
กอปรกับคนไทยเปนคนขี้เลน สนุกสนาน มีอารมณขันในทุกภาวะการณได 
จึงถายทอดภาษาในนิทานพ้ืนบานขนาดส้ันหรือเจ้ียกอมออกมาในลักษณะมี
ความหมายบงชี้โดยนัยเปนหลักเกือบทุกเร่ือง ซึ่งในบางเร่ืองโดยเฉพาะเร่ือง
สัปดนทางเพศอันเปนลักษณะเดนของเจี้ยกอมดวยนั้น ลักษณะนิสัยของคนใน
สงัคมและวฒันธรรมไทยตัง้แตอดตีถงึปจจบุนัไมสามารถกลาวเรือ่งเพศอยางเปด
เผยได 

อยางไรก็ตามการศึกษาลักษณะการใชภาษาเพื่อสรางอารมณขันใน
นทิานพ้ืนบานขนาดส้ัน“เจ้ียกอม”ในครัง้นีเ้ปนการศึกษาเฉพาะเร่ืองเพียงจํานวน 
57 เทานั้น ที่ไดรวบรวมไวในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือเลม 4 จาก
ทั้งหมด 354 เรื่อง โดยคัดเลือกเรื่องที่ไมใชคําไมสุภาพหรือคําหยาบโลนในเร่ือง
เพศมากเกนิไป จากผลการวเิคราะหขอมลูทัง้หมดพบลกัษณะการใชภาษาเพือ่สราง
อารมณขนัในนิทานพ้ืนบานขนาดส้ันหรือเจ้ียกอม ตามแนวตามทฤษฎีอรรถศาสตร
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และวจันปฏบิตัศิาสตรในรปูแบบทีห่ลากหลายดงัทีไ่ดนาํเสนอขางตน และผูวจิยั
ยังตระหนักวา “เจ้ียกอม” คือ เรื่องขําขันของชาวลานนาที่สามารถเปนเรื่อง
สะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของคน และวัฒนธรรมลานนาทองถิ่น
ในอดีตไดเปนอยางดีจึงควรคาแกการศึกษาในรูปแบบลักษณะคติชนวิทยา 
วัฒนธรรมศึกษา ดานอื่นตอไป 
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บทคัดยอ
การศึกษาการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย

กิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพื้นบานแบบทวิภาษา สําหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จงัหวดัเชยีงราย มวีตัถปุระสงค 3 ประการ ไดแก 
1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการใชกิจกรรมการอานและการแสดง
ละครแบบทวิภาษาจากนิทานพ้ืนบานเพื่อพัฒนาความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย 2) 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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จากกิจกรรมการอานนิทานพ้ืนบานและการแสดงละครแบบทวิภาษาของ
นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จงัหวัดเชียงราย และ 3) เพือ่ศกึษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนและครูตอกิจกรรมการอานและการแสดงละครแบบทวิภาษาจาก
นทิานพ้ืนบานเพ่ือพฒันาความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจยันี้
เปนการตอยอดจากการวิจยัเพือ่ฟนฟูวรรณกรรมทองถ่ินของผูชวยศาสตราจารย
จําเริญ ฐานันดร เรื่องตํานานหนองหลวงและงานวิจัยของ Mr. Albert Lisec 
เร่ืองตํานานแมงสี่หูหาตา ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปที ่2 จาํนวน 70 คนและครภูาษาองักฤษ 6 คนจากโรงเรยีนเวยีงชยั
วทิยาคมและโรงเรยีนดอนชยัวิทยาคม จงัหวดัเชยีงราย ขอมลูทีไ่ด นาํมาวเิคราะห
โดย การหาคารอยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูความคิดตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงจากแบบทดสอบ หากผูเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 80 ถือวาผานเกณฑการประเมิน การวิเคราะหขอมูลดานความ
พงึพอใจตอเนือ้หาและกจิกรรมการเรยีนรู ใชวธิกีารหาคาเฉลีย่จากแบบสอบถาม
แบบ Likert Scale 5 ระดับ 

ผลการวจิยัพบวาครแูละนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจกบัเนือ้หาและกจิกรรม
การเรยีนรูโดยรวมในระดบัมากทีส่ดุอยางมนียัสาํคญัท่ี 4.77 และนกัเรียนจาํนวน 
65 คนจากท้ังหมด 70 คน หรอืรอยละ 92.86 มคีะแนนผลสัมฤทธิโ์ดยผานเกณฑ
รอยละ 80 จากผลการวจิยันีแ้สดงใหเหน็วาการใชกจิกรรมการอานและการแสดง
ละครจากนิทานพ้ืนบานแบบทวิภาษาสามารถกระตุนผูเรียนใหมีทักษะในการ
สื่อสาร การสรางแรงจูงใจ ความเพลิดเพลินและการมีสวนรวมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสามารถพัฒนาการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
นักเรียนได

คําสําคัญ: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  นิทานพื้นบาน  การเรียนรูแบบทวิภาษา
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Abstract
This study applies sufficiency economic philosophy (SEP) 

thinking with two Chiang Rai local folktales for developing a teaching 
model for lower secondary schools in Chiang Rai Province.  The 
three objectives include, 1) developing appropriate lesson plan 
model for teaching bilingual (Thai and English) reading and drama 
using two local folktales, 2) measuring sufficiency thinking 
competence through reading and drama using two local folktales 
and 3) measuring teacher/student satisfaction of developed learning 
material and strategies.

The local indigenous content includes the research results 
of Asst. Prof. Chamroen Thanandorn, Legend of Nong Luang and 
the research of Mr. Albert Lisec, Legend of Buffalo Horn Hill. The 
research population involves the 70 M-2 lower secondary school 
students and 6 teachers from two Chiang Rai secondary schools. 
Data is analyzed using achievement percentage scores for SEP critical 
thinking competence with 80% benchmark for passing and for 
analyzing content/activities satisfaction, 70 students and 6 teachers 
answered questionnaire using Likert 5 means score.   

The results show that the teachers and students were 
satisfied the most with materials and learning activities as a whole 
at =4.77. 65 students out of 70 got full achievement test score 
which equals to 92.86 percent. In light of these findings, the research 
gave strong justification for supplementing and improving classroom 



 88    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

curriculum by using local folktales in conjunction with communicative 
reading activities, bilingual approaches, dramatization, and SEP critical 
thinking exercises. Therefore, the findings of this research should 
prove useful for secondary school administrators, teachers and 
students.    

Keywords: Sufficiency Thinking (SEP), Local Folktales, Bilingual 
Learning Resource
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ความสําคัญของปญหา
การเรยีนการสอนภาษาองักฤษเปนภาษาตางประเทศในประเทศไทยใน

ปจจบุนั โดยเฉพาะอยางยิง่ในระดับมธัยมศึกษา นอกจากจะใหความสําคญัของ
ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟง พูด อาน เขียน แลว ยังพบอีกวา การพัฒนา
ทกัษะการคิดโดยเฉพาะการคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหกบัผูเรียนกม็คีวาม
จําเปนอยางยิ่งเชนกัน จะเห็นไดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ที่ไดมุงเนนตามหลักการท่ีตองการตอบสนองการกระจายอํานาจใหสังคมมีสวน
รวมในการจดัการศกึษาใหสอดคลองกบัสภาพและความตองการของทองถิน่รวม
ทัง้เปนหลกัสตูรการศกึษาทีม่โีครงสรางยดืหยุนทัง้ดานสาระการเรยีนรู เวลาและ
การจดัการเรยีนรูโดยมจีดุมุงหมายใหผูเรยีนมคีณุธรรม จริยธรรม และคานยิมที่
พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การ
คดิอยางสรางสรรค การคดิอยางมวีจิารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพือ่นาํไป
สูการสรางองคความรูหรอืสารสนเทศเพ่ือการตดัสนิใจเกีย่วกบัตนเองและสงัคม
ไดอยางเหมาะสมการแกปญหา และมทีกัษะชวีติรวมทัง้มจีติสาํนกึในการอนรุกัษ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: หนา 4-6)

การพัฒนาและสนับสนุนทักษะดังกลาวใหแกผูเรียนโดยเฉพาะทักษะ
การคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จาํเปนตองมกีระบวนการจดัการเรียน
การสอนตลอดจนส่ือการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพ จากการสาํรวจเบือ้งตนดานการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือที่จะปลูกฝงทักษะการคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดเชียงราย
จํานวน 2 โรง ไดแก โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย 
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และโรงเรยีนดอนชยัวทิยาคม ต. ดอนชยั อ. เมอืง จ. เชยีงราย พบวา ทางโรงเรยีน
ยงัไมมเีนือ้หาหรอืกจิกรรมการสอนภาษาองักฤษท่ีมุงเนนการปลกูฝงทกัษะการ
คิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง สวนมากเปนจะเปนคุณธรรม
จริยธรรมท่ีสอดแทรกในบทเรียน เนื้อหาสวนใหญเปนการเนนเฉพาะทักษะท้ัง 
4 ทักษะไดแก ฟง พูด อาน เขียน โดยเนนไวยากรณการใชภาษาเปนหลัก ทั้งนี้
เพือ่เตรยีมผูเรยีนใหสามารถทาํขอสอบวดัระดบัมาตรฐานภาษาองักฤษในระดบั
ชาต ิ(ONET- Ordinary National Education Test) เทานัน้ นอกจากนัน้เนือ้หา
สวนใหญผูสอนก็ไดจากตําราที่ผลิตจากสํานักพิมพตางประเทศ ขาดการเช่ือม
โยงในเรื่องของบริบทและภูมิปญญาทองถิ่นของผูเรียนที่จะชวยใหผูเรียนเขาใจ
เน้ือไดเร็วข้ึนและเกิดความภาคภูมิใจในถ่ินกําเนิดของตนเองและจะนําไปสูการ
คิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากปญหาท่ีพบดงักลาว ผูวจิยัจงึไดทาํการศกึษาเรือ่ง การพฒันาความ
คิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยกิจกรรมการอานและการแสดงละคร
จากนทิานพืน้บานแบบทวภิาษา สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จงัหวดั
เชียงราย โดยนําเรื่องราวของนิทานพื้นบานหรือตํานานที่เลาขานกันในทองถิ่น
ซึง่ไดแปลเปนสองภาษา (องักฤษ-ไทย) เปนผลงานวจิยัของอาจารย 2 คน สงักดั
คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงรายมาทาํงานวจิยัตอยอดเนือ่งจาก
เรื่องราวดังกลาวเปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทองถิ่นที่ผูเรียนสวนใหญอาศัยอยูและ
คุนเคย โดยนําเน้ือหาของตํานานเหลานัน้ไปใหนกัเรียนอานเพ่ือความเขาใจและ
แสดงบทเปนตัวละครในเน้ือเร่ืองเพ่ือนําไปสูการคิดวิเคราะหพฤติกรรมของตัว
ละคร วามพีฤตกิรรมสอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 หรือไม อยางไร ทั้งนี้ผูเรียนจะไดรับการศึกษา
และทบทวนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกอนท่ีจะทําการวิเคราะหพฤติกรรม
ของตวัละคร  การดาํเนนิกจิกรรมเพือ่พฒันาความคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
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พอเพยีงคร้ังนีผู้วจิยัจัดทําเปนแผนการจัดการเรียนรูตามทฤษฎีขัน้ตอนการสอน 
9 ขั้นของ Gagne, R. (1985) และการสอนดวยการแสดงละครของ ทิศนา แขมมณี 
(2545) 
  นิทานพ้ืนบานหรือตํานานท่ีนํามาใชเปนส่ือในการจัดกิจกรรมดังกลาว 
เรือ่งแรกคือ ตาํนานหนองหลวง ซึง่เปนผลงานวิจยัของ ผูชวยศาสตราจารยจาํเรญิ 
ฐ านนัดร (2559) นาํไปสรางเปนแผนการจัดการเรียนรูและทดลองใชกบันกัเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม และ เร่ืองที่สองคือ 
ตํานานแมงส่ีหูหาตา ซึ่งเปนผลงานวิจัยของ Mr. Albert Lisec (2558) ซึ่งนําไป
สรางเปนชุดการเรียนรูและทดลองใชกับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม การวิจัยดังกลาวเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและแบบ
รวมมือ (Participatory Action Research -PAR) และผลงานจากการวิจัยจะ
ไดมอบใหแกทางโรงเรียนนําไปใชจัดกิจกรรมตอไป รวมทั้งสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการจัดฝกอบรมใหแกครูอาจารยที่สนใจในการออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูสําหรับการใชนิทานพื้นบานพัฒนาความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการอานและการแสดงละครโดยใชกระบวนการ
สองภาษาของทองถ่ินตนเองตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการใชกิจกรรมการอานและ

การแสดงละครแบบทวิภาษาจากนิทานพื้นบานเพื่อพัฒนาความคิดตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนตน จงัหวัดเชียงราย

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู ความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการอานนิทานพ้ืนบานและการแสดงละครแบบ
ทวิภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย
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3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนและครตูอกจิกรรมการอานและ
การแสดงละครแบบทวิภาษาจากนิทานพื้นบานเพื่อพัฒนาความคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดําเนินการวิจัย
การวจิยัเรือ่งการเรียนรูความคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงโดย

กิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพื้นบานแบบทวิภาษา สําหรับ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จงัหวดัเชยีงรายการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบรวมมือ 
(Participatory Action Research) มุงศึกษาประชากรกลุมเดียว ผูวิจัยใช
รูปแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการจัดกิจกรรมเพียงครั้งเดียวมีขั้นตอน

ประชากรและกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีที่ 2 จาก
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายและโรงเรียนดอนชัย
วิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 70 คนและครูภาษาอังกฤษจาก
ทั้งสองโรงเรียน จํานวน 6 คน

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู สําหรับพัฒนาความคิดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงจากการอานนิทานพื้นบานและการแสดงละครโดยใช
กระบวนการสองภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประกอบไปดวย 
กิจกรรมการอานเพื่อความเขาใจ กิจกรรมการทบทวนและพัฒนาความคิดตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการแสดงละคร ตามแนวคิดการจัดการเรียน
รูของโรเบริต กาเย (Robert Gagné) โดยใชเนือ้หาจากนทิานพืน้บานเรือ่งตาํนาน
หนองหลวงและเร่ืองตาํนานแมงส่ีหหูาตาและแนวคิดตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ระยะเวลาในการดําเนิน
กิจกรรมจํานวน 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง ตอ 1 โรงเรียน ผานการตรวจสอบความ
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ถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโดยกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพ้ืนบาน
แบบทวภิาษา สาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน จงัหวดัเชยีงรายจาํนวน 2 ชดุ 
ไดแก แบบทดสอบผลสมัฤทธิด์านการคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงหลงั
จากอานและการแสดงละครนิทานพ้ืนบาน เรื่องตํานานหนองหลวง และเร่ือง
ตาํนานแมงส่ีหหูาตา แบบทดสอบเปนแบบปรนัยแบบถกูผิด จาํนวน 20 ขอ และ
ผานการตรวจสอบความถูกตองและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนและครูทีม่ตีอชดุกจิกรรมสงเสริม
การเรียนรูความคิดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากการอานและการแสดงละคร
แบบทวิภาษา ซึ่งไดผานการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เปนแบบสอบถามแบบ Likert Scale 5 ระดับ

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอไปนี้
1. นําเน้ือเร่ืองนิทานพ้ืนบานท้ังสองเร่ืองมาวิเคราะหและปรับเน้ือหา

ใหงายกบัระดบัความสามารถของนกัเรยีนรวบรวมและวเิคราะหเอกสารเกีย่วกบั
แนวคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสรางสือ่และกจิกรรมการเรยีนรูในการ
อานและการแสดงละครตามข้ันตอนการจัดการเรียนรูของ โรเบริต กาเย (Robert 
Gagne)

2. หลงัจากการจดักจิกรรมการอานนทิานพืน้บานและการแสดงละคร
โดยใชกระบวนการสองภาษาเพือ่พัฒนาความคดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
แลวผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 20 ขอ
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3. หลงัเสรจ็สิน้กจิกรรม นกัเรยีนและคณุครทูีร่วมกจิกรรมจะตองตอบ
แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ตีอการใชนทิานพืน้บานพฒันาความคดิตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการอานและการแสดงละครโดยใช
กระบวนการสองภาษา จํานวน 10 ขอ

การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลดําเนินการดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลที่ไดรับเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูความ

คดิตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงจากกจิกรรมการอานและการแสดงละคร
นิทานพ้ืนบานโดยใชกระบวนการสองภาษาใชวิธีพรรณนาความ

2. วเิคราะหผลสมัฤทธิจ์ากแบบทดสอบซึง่ใหคะแนนเปนแบบตอบถกู
ให 1 คะแนน และตอบผิดให 0 คะแนน ดวยการหาคาเฉลี่ยและรอยละ โดยใช
เกณฑการตัดสินผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบ มากกวาหรอืเทากับรอยละ 80 ถอืวา
ผานเกณฑการประเมิน

3. วิเคราะห ความพึงพอใจท่ีมีตอกิจกรรมซ่ึงเปนคําถามแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ การแปลความหมายคะแนนท่ีไดจากคําตอบแบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ ใชเกณฑดังนี้  

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00 หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจมาก
ที่สุด   

คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจมาก   
คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจปาน

กลาง   
คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49 หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอย   
คาเฉลี่ย  1.00 – 1.45 หมายถึง   มีความเหมาะสม/ความพึงพอใจนอย

ที่สุด  
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โดยใชเกณฑการประเมนิความพงึพอใจตอชดุฝกอบรมมคีามากกวาหรอื
เทากับ 4.00 ถือวาผาน 

ผลการวิจัย
1. ผลการพฒันาแผนการจดัการเรยีนรูเรือ่งการใชกจิกรรมการอานและ

การแสดงละครแบบทวิภาษาจากนิทานพื้นบานเพื่อพัฒนาความคิดตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับนกัเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนตน จงัหวัดเชียงราย 
ปรากฏวา ไดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรูตาม 9 ขั้นตอนการจัดการเรียนการ
สอนของ Robert Gagne จํานวน 1 แผน ซึ่งเปนแผนการจัดการเรียนรูเรื่องการ
ใชกิจกรรมการอานและการแสดงละครแบบทวิภาษาจากนิทานพ้ืนบานเพ่ือ
พัฒนาความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากนิทานพื้นบานเรื่อง
ตํานานหนองหลวงและเรื่องตํานานแมงสี่หูหาตา

2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู ความคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมการอานนิทานพ้ืนบานและการแสดงละครแบบ
ทวิภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย ความนาจะเปน
และสถิติพบวา ผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบนักเรียนจํานวน 70 คน มีนักเรียน
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 92.86 ผานการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑที่
กําหนดรอยละ 80 และมีผูเรียนที่ไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑ จํานวน 5 คน หรือ
รอยละ7.14 จากผูเรียนทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยจากคะแนนการทดสอบเทากับ 
19.24 และคาเฉลี่ยจากรอยละของคะแนนทั้งหมดเทากับ 96.21 

3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีตอกิจกรรมการอานและ
การแสดงละครแบบทวิภาษาจากนิทานพื้นบานเพื่อพัฒนาความคิดตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง พบวาโดยภาพรวมทัง้นกัเรยีนและครมูคีวามพงึพอใจ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.77 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนและครู
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สวนใหญมีความคิดเห็นดวยในระดับมากท่ีสุดกับหัวขอที่วาการจัดการเรียนรู
ทาํใหเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดดยีิง่ขึน้ มคีาเฉล่ีย เทากบั 4.88 รองลงมา 
คือ หัวขอที่วาการจัดการเรียนรูทําใหรูสกึภูมิใจและรักทองถ่ินของตนเอง มีคา
เฉล่ีย เทากับ 4.83 และ มีสองหัวขอที่มีคาเฉลี่ย 4.82 เทากัน ไดแกหัวขอที่วา 
กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมการเรียนรูรวมกัน และหัวขอที่วา การจัดการเรียนรู
ทาํใหเขาใจเน้ือหาท่ีอานไดงาย สาํหรับหวัขอทีน่กัเรียนและครูเหน็ดวยนอยท่ีสดุ 
ไดแกหัวขอที่วา การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนตัดสินใจโดยใชเหตุผล มีคา
เฉล่ียเทากับ 4.66

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง การเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียงผานกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพื้นบานแบบทวิภาษา
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่ควรนํามา
อภิปรายดังน้ี

1. แผนการจัดการเรียนรูตาม 9 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนของ 
Robert Gagne เรื่องการใชกิจกรรมการอานและการแสดงละครแบบทวิภาษา
จากนิทานพ้ืนบานเพ่ือพัฒนาความคิดตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย ที่ผูวิจัยไดพัฒนาและนํามาท
ดลองน้ันเปนแผนการเรียนรูที่ผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการ
สอนในวิชาอ่ืนๆ ได เนื่องจากมีขั้นตอนที่ชัดเจน

2. นักเรียนที่ไดรับการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงผานกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพื้นบานแบบทวิภา
ภาษาจาํนวนรอยละ 92.86 ผานการประเมนิผลสมัฤทธิต์ามเกณฑทีก่าํหนดรอยละ 
80 ทั้งนี้เพราะวาลักษณะของกิจกรรมและวิธีการนําเสนอเน้ือหาโดยการอาน
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และการแสดงละครแบบทวิภาษาทําใหนักเรียนเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไดดียิ่งขึ้น ตามผลการประเมินความพึงพอใจที่มีคามีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 4.88 
นอกจากนี้การใชเนื้อหาจากนิทานพื้นบานที่มีที่มาจากทองถิ่นที่อาศัยของ
นกัเรยีนเอง ทาํใหนกัเรยีนเขาใจเนือ้หาไดเรว็ย่ิงขึน้และสามารถวเิคราะหเนือ้หา
และพฤติกรรมของตัวละครในนิทานพื้นบานตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปยะพร  
ศิลาออน (2553:บทคัดยอ) เรื่องผลของการใชนิทานพ้ืนบานตอเหตุผลเชิง
จริยธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เพ่ือ
เปรยีบเทยีบเหตผุลเชิงจรยิธรรมดานความซ่ือสตัยสจุริตของนกัเรยีนชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 1 ซึ่งพบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนโดยใชนิทาน พื้นบานมีเหตุผล
เชิงจริยธรรมดานความซื่อสัตยสุจริตหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั.01 นอกจากนีก้ารใชนทิานพืน้บานสามารถสะทอนภาพคานยิม
ของไทยที่สอดคลองกับแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวจิยัของขวญัชนก นยัจรญั (2557: บทคดัยอ) ทีไ่ดวจิยัเพือ่วเิคราะหภาพ
สะทอนคานิยมของไทยจากนิทานพื้นบานจํานวน 54 เรื่อง ผลการวิจัยพบวา มี
นิทานพื้นบานที่ปรากฏภาพสะทอนคานิยมของไทยจํานวน 44 เรื่อง นอกจากน้ี
การใชนิทานพ้ืนบานมาเปนเน้ือหาสําหรับการวิเคราะหแนวคิดของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงยังทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกภูมิใจและรักทองถิ่นของตนเอง 
ตามผลการประเมินความพึงพอใจซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.83

ดานการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาพบวา เปนกระบวนการ
จดัการเรียนการสอนท่ีชวยใหผูเรยีนเขาใจเน้ือหาไดเร็วขึน้โดยไมไดละเลยภาษา
เปาหมายในท่ีนีค้อืภาษาอังกฤษ ผูเรยีนมคีวามพึงพอใจตอการสอนดังกลาวระดับ
มากที่สุดที่ 4.76 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ Zongrang, Zhang (2010: 
ออนไลน)   เรือ่ง ผลดแีละผลเสยีจากการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาใน
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รายวิชาที่ไมมุงเนนดานภาษาโดยตรง ที่สรุปวาการสอนในรายวิชาใดก็ตามโดย
ใชสองภาษาควบคูกันไปจะมีประโยชนตอผูเรียนอยางยิ่งการผูสอนสามารถ
ดําเนินการสอนไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังพบอีกวาการสอนโดยใชภาษา
อังกฤษและอธิบายโดยแปลเปนภาษาจีนบาง เปนที่ยอมรับจากผูเรียนมากที่สุด 
นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับความคิดเห็นของ Kavaliauskiené, Galina (2009: 
ออนไลน)   ซึง่ไดทาํการวจิยับทบาทของภาษาแมในการเรยีนภาษาองักฤษเฉพาะกจิ 
โดยศึกษาการรับรูของนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนภาษาในสถานการณตางๆโดย
ใชภาษาแมและวิธีการแปล ซึ่งผูวิจัยเห็นวายังเปนสิ่งจําเปนที่จะสามารถชวยให
ผูเรยีนพัฒนาความเขาใจและการใชภาษาไดอยางถูกตอง แคลวคลองและชัดเจน 
จากผลของการวิจัยพบวา ผูเรียนทั้งหมดยังจําเปนตองพึ่งภาษาแมในการเรียน
ภาษาองักฤษ แตปริมาณความตองการมากนอยข้ึนอยูกบัความชํานาญทางภาษา
อังกฤษของผูเรียนเอง

อยางไรก็ตามยังมีผู เรียนที่ไดคะแนนสอบผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวาเกณฑ 
จํานวน 5 คน หรือรอยละ 7.14 จากผูเรียนทั้งหมด  โดยมีคาเฉลี่ยจากคะแนน
การทดสอบเทากับ 19.24 และคาเฉลี่ยจากรอยละของคะแนนทั้งหมดเทากับ 
96.21 ทั้งน้ีจากการสังเกต เกิดจากสาเหตุใหญ 2 ประการ คือ 1. นักเรียนบาง
คนยงัขาดเจตคติทีด่ตีอภาษาอังกฤษทําใหเกดิการตอตานไมสนใจ ทัง้นีผู้วจิยัเห็น
วายังสามารถปรับแกไขได 2. ระดับความรูความสามารถของนักเรียนบางคนยัง
ออนดอยกวาคนอ่ืนๆ ในกลุมซึ่งครูผูสอนจะตองใหความสนใจและสอนเสริมให 

สรุปวาการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผาน
กจิกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพ้ืนบานแบบทวิภาภาษาสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดเชียงราย มีผลสัมฤทธิ์ที่นาพึงพอใจโดย
มีนักเรียนจํานวน 65 คน จากจํานวนท้ังสิ้น 70 คน คิดเปนรอยละ 92.86 ผาน
การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑทีก่าํหนดรอยละ 80 โดยมีคาเฉล่ียจากคะแนน



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   99

การทดสอบเทากับ 19.24 และคาเฉลี่ยจากรอยละของคะแนนทั้งหมดเทากับ 
96.21

ผลความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีตอกิจกรรมการอานและการ
แสดงละครแบบทวภิาษาจากนทิานพืน้บานเพือ่พฒันาความคดิตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จากกการสอบถามนักเรียนและครูที่เขารวมกิจกรรมพบวา 
โดยภาพรวมทั้งนักเรียนและครูมีความพึงพอใจมากที่สุด มีคาคาเฉลี่ย เทากับ 
4.77 เนื่องจาก เปนการจัดการเรียนรูที่ทําใหนักเรียนเขาใจแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพยีงไดดยีิง่ขึน้และรูสกึภมูใิจและรกัทองถิน่ของตนเอง เปนการสงเสริมการเรยีน
รูรวมกันและเปนการจัดการเรียนรูทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหาที่อานไดงายขึ้น 
อยางไรก็ตามแมความเห็นในหัวขอ การจัดการเรียนรูชวยใหนักเรียนตัดสินใจ
โดยใชเหตุผล มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ในบรรดาทั้งหมดเทากับ 4.66 แตตัวเลขทาง
สถิติก็ยังแสดงใหเห็นวาอยูในระดับสูงอยูดี

ขอเสนอแนะท่ัวไป

1. ในการนําเนื้อหานิทานพื้นบานมาใชจัดการเรียนการสอนควรปรับ
เนื้อหาใหเหมาะสมตามระดับของผูเรียน

2. การนําเสนอเน้ือหาหรอืการจัดการเรยีนการสอนควรใชเทคโนโลยี
บางเพื่อใหเกิดความสนใจยิ่งขึ้นและสอดคลองกับการเรียนการสอนในยุค 
Thailand 4.0

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยัการเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงผานกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพ้ืนบานแบบทวิภา
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ภาษาสําหรับผูเรียนในระดับอื่น เชน มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับปริญญาตรี
2. ควรมกีารวจิยัเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูความคดิตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทาน
พื้นบานแบบทวิภาภาษา กับวิธีการเรียนรูแบบเดิม
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยคําลักษณนามภาษาจีนที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตว มี
วตัถปุระสงคเพือ่วเิคราะหหลกัการใชคาํของคาํลกัษณนามภาษาจนีท่ีใชกบัสตัว 
โดยทําการรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากพจนานุกรมมาวิเคราะห การศึกษาคําลัก
ษณนามภาษาจีนที่ใชกับสัตวนั้น พบวาคําลักษณนามท่ีใชกับสัตวสวนใหญเปน
เอกพจน คือ “只 (zhī)” แปลวา ตัว สวนคําลักษณนามที่ใชกับสัตวที่เปน
พหูพจนสวนใหญ คือ “群 (qún)” แปลวา ฝูง สวนสาเหตุการเลือกใชคําลัก
ษณนามภาษาจีนที่ใชกับสัตวพบวาสามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ มีที่มาจากรูป
รางของสัตว และมีที่มาจากพฤติกรรมของสัตว
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คาํสาํคญั:  คาํลกัษณนามภาษาจนีทีใ่ชกบัคาํศพัทหมวดสตัว คาํลักษณนามภาษา
จนีทีใ่ชกบัคาํศพัทหมวดสัตวเปนเอกพจน  คาํลกัษณนามภาษาจีนทีใ่ชกบัคาํศพัท
หมวดสัตวเปนพหูพจน  
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Abstract 
The research aimed to study on the using of Chinese numeral 

classifiers used for counting animals by collecting all the information 
from the dictionary which have been analyzed. The results show 
that the Chinese numeral classifiers used for counting animals was 
singular most use “只 (zhī)” and the Chinese numeral classifiers 
used for counting animals was plural most use “群 (qún)”. As a 
result, this study Chinese numeral classifiers used for counting 
animals that can be classified according to the shape and behavior 
of animal.

Keywords:  Chinese Numeral Classifiers Used for Counting  Animals, 
Chinese numeral classifiers used for counting animals was singular, 
Chinese numeral classifiers used for counting animals was plural
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บทนํา 
คํา เปนหนวยของภาษาท่ีสื่อถึงความหมายซ่ึงประกอบดวยคําหนึ่ง

พยางคหรือมากกวา ปกติแลวในแตละคําจะมีรากศัพททีแ่สดงถึงความหมายและ
ทีม่าของคํานัน้ การนําคาํหลายคํามาประกอบกันจะทําใหเกิดวลีหรือประโยคซ่ึง
ใชสื่อความหมายใหชัดเจนมากยิ่งขึ้นไป ดังภาษาในแถบเอเชียหลายภาษา เชน 
ภาษาไทย ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม เปนตน  

ภาษาที่มีการใชคําลักษณนามนั้นจัดเปนลักษณะเดนของภาษา เพราะ
คําลักษณนามทําหนาที่ประกอบนามอื่นเพื่อแสดงถึงรูปราง ขนาด หรือปริมาณ
ของนามน้ันใหชัดเจนย่ิงขึ้น ดังที่ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542: 
1001-1002) ใหคํานิยาม คําลักษณนาม วาคือ คํานามที่แสดงลักษณะของสิ่ง
ตางๆ เชน คน 3 คน แมว 2 ตัว ขลุย 3 เลา ลูกคนโต หมวกใบใหญเปนตน 
คําลักษณนามภาษาไทยนั้นมีอยูมากมายหลายคําสงผลใหผูเรียนภาษาไทยเกิด
ความสับสนในการใช เชน ชาง 1 โขลง ชางบาน 1 เชือก ชางปา 1 ตัว งาชาง 1 กิ่ง 
งาชาง 1 คู เปนตน ปญหาความสับสนและการใชลกัษณนามผิดพลาดของผูเรียน
ภาษาไทยก็มลีกัษณะคลายคลึงกันกบัผูเรยีนภาษาจีน โดยพบวาผูเรยีนภาษาจีน
มักใชคําลักษณนามผิดอยูบอยครั้ง เชน การใชคําวา “个 (gè)” ซึ่งหมายถึง ชิ้น 
อัน คน เปนลักษณนามแทนส่ิงท่ีตนไมทราบอยางแนชัด ทําใหชาวไทยท่ีเรียน
ภาษาจีนมักจะใชคําวา “อัน” เปนลักษณนามแทนสิ่งท่ีตนไมทราบอยางแนชัด 
สวนคําลักษณนามที่ใชกับสัตวนั้นผูเรียนชาวไทยมักใชคําวา “ตัว” เพราะถือวา
สัตวมีรางกายจึงใชคําลักษณนามแสดงถึงรางกาย เชน ปลา 2 ตัว หมา 3 ตัว ซึ่ง
เปนการใชคาํลักษณนามทีผ่ดิพลาดจากหลกัภาษาจนีเนือ่งจากภาษาจนีมคีาํลกัษณนาม
ทีใ่ชกบัสตัวหลายคํา และยังใชคาํลกัษณนามกับสตัวแตละประเภทแตกตางกันดวย 
สงผลใหผูเรียนภาษาจีนเกิดความสับสนในการเลือกใชคําลักษณนามใหถูกตอง 
เชน “一条鱼 (yītiáoyú ปลา  1 ตัว), 一头牛 (yītóuniú วัว 1 ตัว),   
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一只猫 ( y ī z h ī m ā o  แมว  1 ตัว) ,  一条狗 ( y ī t i á o g ǒ u 

สุนัข 1 ตัว)” ซึ่งสุนัขไมเพียงแคใช “条 (yītiáo)” สามารถใช “只 (zhī)” 
ไดเชนกัน เชน “一只狗 (yīzhīgǒu)” เปนตน 

ดวยความสับสนในการใชลักษณนามที่ใชกับสัตวเชนนี้ ทําใหผูวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหคําลักษณนามภาษาจีนท่ีใชกับสัตวและสาเหตุ
ของการใชคําลักษณนามท่ีตางกัน เพื่อเปนแนวทางในการสังเกตหลักการเลือก
ใชคาํลกัษณนามไดอยางถกูตอง ทัง้จะเปนประโยชนตอผูเรยีนภาษาจนีในฐานะ
ภาษาตางประเทศและการเรียนการสอนภาษาจีนในอนาคตตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคําลักษณนามภาษาจีนที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตว

2. เพือ่วิเคราะหหลกัการใชคาํลกัษณนามภาษาจนีท่ีใชกบัคาํศพัทหมวด
สัตว

ทบทวนวรรณกรรม 
 สุนทรี ชัยสถาผล (2543) ศึกษางานวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบคําลัก
ษณนามในภาษาจีนกลางกับภาษาไทย โดยศึกษาคําลักษณนามที่ปรากฏใน
โครงสรางนามวลีและกริยาวลีดวยการวิเคราะหประเภท คําลักษณนาม และ
ศึกษาคําลักษณนามเมื่อปรากฏรวมกับคําบอกจํานวนภาษาจีนกลาง รวมทั้ง
ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัคาํลกัษณนามในภาษาไทย ผลการวจิยัสรปุไดวา คาํลกัษณ
นามภาษาจีนสามารถแบงได 2 ประเภทใหญ คอื คาํลักษณนามทีใ่ชประกอบกบั
คํานาม และคําลักษณนามท่ีใชประกอบกับคํากริยา คําลักษณนามในภาษาจีน 
ไมสามารถนํามาใชเพียงตัวเดียวไดเพราะจําเปนตองใชประกอบกับคําอื่น 
ตําแหนงที่ปรากฏในโครงสรางนามวลีและกริยาวลีของคําลักษณนามทั้งสอง
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ภาษามีความแตกตางกันคือ คําบอกจํานวนในภาษาจีนสามารถปรากฏรวมกับ
คาํลกัษณนามไดสองลกัษณะ ในขณะทีค่าํบอกจาํนวนภาษาไทยสามารถปรากฏ
รวมกับคําลักษณนามไดไมจํากัด
 ปยนันท โพธิวัฒน (2554) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ
คําลักษณนามในภาษาจีนและภาษาไทย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
คาํลกัษณนามในภาษาจนีและภาษาไทย โดยรวบรวม คาํลกัษณนามในภาษาจนี
ที่ใชเฉพาะใชเฉพาะในปจจุบันและจากตําราตางๆ จํานวน 213 คํา ผลการวิจัย
พบวา ความเหมือนและความแตกตางกันในดานการใชลักษณนาม การจําแนก
คําลักษณนามในภาษาจีนและภาษาไทยน้ันทําใหทราบวาท้ังสองภาษามีความ
คลายคลงึกนัคอื นยิมใชคาํลกัษณนามประเภทส่ิงของมากท่ีสดุ และใชคาํลกัษณ
นามท่ีใชประเภทอมนุษยไดนอยท่ีสดุ ผลการศึกษายังสะทอนใหเหน็ถงึวฒันธรรม
ของทั้งสองชนชาติรวมถึงลักษณะความเปนอยูของชนชาตินั้นๆ ดวย
 พริญาณ สมบตุร (2554) ไดทาํการวจิยัเรือ่ง การศกึษาปญหาการใชลกั
ษณนามบอกสิง่ของในภาษาจนีของนกัศกึษาไทย โดยมุงเนนศกึษาคาํลกัษณนาม
และศึกษาความหมายรวมไปถึงการใชลักษณนามบอกสิ่งของในภาษาจีน ทั้งยัง
ศึกษาปญหาการใชลักษณนามบอกส่ิงของในภาษาจีน ผลการวิจัยสรุปไดวา
สามารถจัดหมวดหมูคําลักษณนามบอกสิ่งของในภาษาจีนได 7 หมวดหมูดังตอ
ไปน้ี คาํลกัษณนามบอกหมวดหองครัว คาํลกัษณนามบอกหมวดหองนอน คาํลกั
ษณนามบอกหมวดหองรบัแขก คาํลกัษณนามบอก หมวดหองนํา้ คาํลกัษณนาม
บอกหมวดเคร่ืองแตงกาย คําลักษณนามบอกหมวดเครื่องเขียน คําลักษณนาม
บอกหมวดอุปกรณไฟฟา ผลการศึกษาปญหาการใชลักษณนามบอกสิ่งของใน
ภาษาจีน พบวานกัศึกษาสวนใหญไมมคีวามเขาใจการใช 只、把、方 จงึทําให
ทําผิดพลาดบอยที่สุด
 จากงานวิจยัขางตนทําใหทราบวาการใชคาํลกัษณนามไมไดมเีพยีงภาษา
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ไทยเทานั้น ยังมีภาษาอื่นที่ใชคําลักษณนามเชนกัน และการใชคําลักษณนามใน
แตละภาษายอมมหีลกัการและกฎเกณฑทีแ่ตกตางกนั ผูใชภาษาควรมคีวามสามารถ
เลือกใชคําลักษณนามรวมกับคํานามใหถูกตองตามหลักเกณฑของภาษานั้นๆ

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสาร (documentary research) โดยใช

ขอมลูจากเอกสาร ตาํรา หนงัสอื พจนานุกรม ทาํการจัดหมวดหมู วเิคราะหหลัก
การใชคาํลกัษณนามท่ีใชกบัสตัวในภาษาจีน แลวนาํเสนอรายงานแบบพรรณนา
วิเคราะห

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
1. รวบรวมคําศพัทเก่ียวกับสตัวทัง้ภาษาจีนและภาษาไทย จาํนวน 241 

ชนิด จากหนังสือ 4 เลม คือ 
- หนังสือเรื่อง ศัพทจีนกลางสําหรับผูเริ่มเรียน 初级汉语词汇 ของ

สํานักพิมพเอ็มไอเอส 
- หนังสือคําศัพท ไทย-จีน-อังกฤษ ของ พิภู บุษบก และ นาถธิดา สุถิรนาถ 
- หนังสือศัพทหมวด-จีน 4,000 คํา ของเจาเหวยซือ 
- หนังสือเริ่มเรียนภาษาจีนดวยคําศัพทพื้นฐาน (ฉบับใหม) 基础汉

语：学习汇 (新版) ของฝายวิชาการ สํานักพิมพสื่อรวิชญ  
2. นาํคําศพัททีไ่ดทัง้หมดมาศกึษาวเิคราะหหลกัการใชคาํลกัษณนามที่

ใชกับสัตวในภาษาจีน
3. สรุปอภิปรายผลและนําเสนอผลการวิจัย
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ผลการวิจัย 
ผลการศกึษาวจิยัสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน คอื (1) คาํลักษณนาม

ภาษาจีนที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตวพบจํานวน 2 ประเภท คือ 1) คําลักษณนาม
ที่ใชกับหมวดสัตวเอกพจน1 และ 2) คําลักษณนามท่ีใชกับหมวดสัตวพหูพจน1 
(2) ผลการวิเคราะหสาเหตุการใชคําลักษณนามภาษาจีนท่ีใชกับคําศัพทหมวด
สัตว สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) เกิดจากลักษณะรูปรางของสัตว 
และ 2) เกิดจากพฤติกรรมของสัตว มีรายละเอียดดังนี้

1. คําลักษณนามภาษาจีนที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตว
ตาราง 1  คําลักษณนามภาษาจีนที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตว

ลําดับ
คําลักษณนาม

เอกพจน
จํานวน
(คํา)

รอยละ
คําลักษณนาม

พหูพจน
จํานวน
(คํา)

รอยละ

1 只 141 55% 群 181 71%

2 头 38 15% 窝 64 25%

3 匹 5 2% 行 4 2%

4 条 68 27% 对 3 1%

5 峰 2 1% 队 3 1%

         รวม 254 100% รวม 255 100%

จากการตารางที่ 1 พบวาจากจํานวนสัตวทั้งหมด 241 ชนิดนั้น มีการ
ใชคําลักษณนามภาษาจีนแบงออกเปนสองประเภท คือ คําลักษณนามภาษาจีน
ที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตวเอกพจนจํานวน 254 ครั้ง โดยเรียงจากจํานวนมากไป
หานอยไดดังนี้ “只 (zhī)” จํานวน 141 ครั้ง คิดเปน 55% “条 (tiáo)” 

1 คําลักษณนามภาษาจีนที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตวพหูพจน คือ “群、窝、行、对、队”
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จํานวน 68 ครั้ง คิดเปน 27% “头 (tóu)” จํานวน 38 ครั้ง คิดเปน 15% 
“匹 (pī)” จํานวน 5 ครั้ง คิดเปน 2% “峰 (fēng)” จํานวน 2 ครั้ง คิดเปน 
1% และคาํลกัษณนามภาษาจนีทีใ่ชกบัคาํศพัทหมวดสัตวพหพูจน 255 ครัง้ โดย
เรียงจากจํานวนมากไปหานอยไดดังนี้ “群 (qún)” จํานวน 181 ครั้ง คิดเปน 
71% “窝(wō)” จํานวน 64 ครั้ง คิดเปน 25% “行 (háng)” จํานวน 4 ครั้ง 
คิดเปน 2% “对 (duì)” จํานวน 3 คร้ัง คิดเปน 1% “队 (duì)” จํานวน 3 ครั้ง 
คิดเปน 1% 

ดานคําลักษณนามภาษาจีนท่ีใชกับคําศัพทหมวดสัตวนั้น พบวา
คําลักษณนามท่ีใชคําศัพทหมวดสัตวเอกพจนสวนใหญจะใชคําวา “只、头、

匹、条、峰” ถานาํมาแปลเปนภาษาไทย คอื ตวั แตการนํามาใชมากท่ีสดุ คอื
คาํวา “只 (zhī)” สวนคําลกัษณนามภาษาจีนทีใ่ชกบัคาํศพัทหมวดสัตวพหพูจน
สวนใหญจะใชคําวา “群、窝、行、对、队” ถานํามาแปลเปนภาษาไทย 
คือ ฝูง แตการนํามาใชมากที่สุด คือคําวา “群 (qún)” ซึ่งการนําคําลักษณนาม
ภาษาจีนไปใชกบัสตัวนัน้ผูใชภาษาตองมีความสามารถพิจารณาเลือกใชไดวาควร
ใชคาํลกัษณนามใดกับสตัวชนดิไหน เพราะสัตวแตละชนิดมกีารใช คาํลกัษณนาม
ที่แตกตางกันเชน “一只虾 (yīzhīxiā กุง 1 ตัว)” สวน “มาและอูฐ” เชน 
“มา” จะใชคําลักษณนาม “匹 (pī)” ยกตัวอยางประโยค เชน “一匹马 

(yīpīmǎ มา 1 ตวั)” และ “อฐู” จะใช คาํลกัษณนาม “峰 (fēng)” ยกตวัอยาง
ประโยค เชน “一峰骆驼 (Yīfēngluòtuó อูฐ 1 ตัว)” เปนตน

2. วิเคราะหสาเหตุการใชคําลักษณนามภาษาจีนที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตว 
คาํลกัษณนามในภาษาจนีนัน้มคีวามเหมอืนและความแตกตางจากคาํลกัษณนาม
ในภาษาไทยอยู หลายประการ ซึง่ในภาษาไทยนัน้จะใชคาํลกัษณนามกบัคาํศพัท
หมวดสตัววา “ตวั” สงัเกตจากสตัวสวนใหญนัน้ถอืวามรีางกายจงึใชลกัษณนาม



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   113

ของรางกาย แตในภาษาจีนสามารถวิเคราะหการใชคําลักษณนามภาษาจีนที่ใช
กับคําศัพทหมวดสัตวได 2 ลักษณะ ดังนี้ 

2.1 วิเคราะหคําลักษณนามภาษาจีนจากลักษณะรูปรางของสัตว 
เนื่องจากสัตวจะมีลักษณะรูปรางที่แตกตางกันในแตละชนิดในแตละ

ประเภท ซึง่แตละประเภทนัน้อาจใชคาํลกัษณนามไมเหมอืนกนั ดงันัน้จงึสามารถ
วิเคราะหการใชคําลักษณนามภาษาจีนจากรูปรางของสัตวได ดังนี้

 

 

ภาพท่ี 1  รูปแมว 
(www.vcg.com สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562)

จากรูปภาพที่ 1 พบวา “只 (zhī)” เปนลักษณนามที่ใชระบุถึงสัตวที่
มีรูปรางขนาดคอนขางเล็กที่มีขา โดยสามารถสังเกตไดจากรูปลักษณตัว
อักษร “只 (zhī)” จะมีตัวอักษร 口 มีอักษรสองขีดอยูขางลางซ่ึงอักษรสองขีด
ที่อยูดานลางนั้น มีรูปลักษณตัวอักษรคลายขาของสัตว เชน “猫 (māo แมว),
狗 (gǒu สุนัขหมา) ,鸡 (jī ไก)” เปนตน ตัวอยางเชน
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ประโยคที่ 1 那只仓鼠在啃一粒葵花籽。

Nà zhī cāngshǔ zài kěn yī lì kuíhuā zǐ。

หนูแฮมเตอรตัวนั้นกําลังแทะเมล็ดทานตะวัน

จากประโยคที่ 1 พบวา “只 (zhī)” มักจะใชกับสัตวขนาดเล็กที่มีขา 
หนแูฮมเตอรเปนสตัวทีม่ขีนาดเลก็มขีา ดงันัน้จงึสามารถใช “只 (zhī)” กบัหนู
แฮมเตอรได

 

ภาพท่ี 2  รูปวัว 
(www.quanjing.com สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562)

จากรูปภาพที่ 2 พบวา “头 (tóu)” แปลวา “หัว” เปนลักษณนามที่
ใชระบุถึงสัตวที่มีรูปรางขนาดคอนขางใหญและใชกับสัตวเลี้ยงในปศุสัตว เมื่อ
สงัเกตจากการมองเหน็สตัวชนดินัน้แลว สิง่แรกทีส่งัเกตได คอืหวัขนาดใหญของ
สัตว ดังนั้นจึงใช “头 (tóu)” เปนคําลักษณนามในการบอกจํานวนของสัตว 
เชน “牛 (niú วัว), 猪 (zhū หม)ู , 羊 (yáng แกะ)” เปนตน ตัวอยางเชน
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ประโยคที่ 2  这头大象有很大的耳朵 

Zhè tóu dà xiàng yǒu hěn dà de ěrduo。

ชางตัวนี้มีหูที่ใหญมาก 

จากตัวอยางประโยคที่ 2 นั้นพบวา “头 (tóu)” ใชกับสัตวที่มีขนาด
คอนขางใหญ ดังนั้น ชางมีรูปรางที่คอนขางใหญจึงใช “头 (tóu)” ได

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  รูปงู 
(www.quanjing.com สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562)

จากรูปภาพที่ 3 พบวา “条 (tiáo)” เปนลักษณนามที่ใชระบุถึงสัตว
ทีม่รีปูรางเรียวยาว จะมขีาหรือไมมขีาก็ได เชน “蛇 (shé ง)ู, 蚯蚓  (qiūyǐn 

ไสเดือน), 鱼 (yú ปลา)” เปนตน สัตวเหลานี้มีลักษณะดังที่กลาวมาขางตน 
จึงใช “条” เปนคําลักษณนามเพื่อใชในการระบุจํานวน ตัวอยางเชน
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ประโยคที่ 3 他把一条蚯蚓拿起来。 

Tā bǎ yī tiáo qiūyǐn ná qǐ lái。  

เขา(ผูชาย)หยิบไสเดือนขึ้นมาหนึ่งตัว

จากรูปประโยคที่ 3 พบวา “条 (tiáo)” มักจะใชกับสัตวที่ลักษณะ
เรียวยาว จะมีขาหรือไมมีขาก็ได เมื่อไสเดือนเปนสัตวที่มีลําตัวเรียวยาว จึง
สามารถใช “条 (tiáo)” ได

ภาพท่ี 4  รูปมา 
(www.quanjing.com สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562)

จากรูปภาพท่ี 4 พบวา “匹 (pī)” ใชระบุลักษณนามเฉพาะ ซึ่งใช 
สําหรับ “马 (mǎ มา), 驴子 (lǘzi ลา), 驴骡 (lǘluó ลอ)” เทานั้น 
ตัวอยางเชน
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ประโยคที่ 4 一匹斑马在一块泥泞的草地上吃草。 

 Yī pǐ bānmǎ zài yī kuài nínìng de cǎodìshàng chī cǎo。

 มาลายตัวหนึ่งกินหญาอยูบนสนามหญาแหงหนึ่ง 

จากตัวอยางประโยคท่ี 4 นั้น พบวา “匹 (pī)” เปนคําลักษณนาม
เฉพาะท่ีสามารถใชกบัมาหรือลอเทานัน้ ดงันัน้จงึไมสามารถใชคาํลกัษณนามอ่ืน
ไดถึงแมวามาลายจะเปนสัตวที่มีรูปรางใหญแตวามาลายคือมาชนิดหนึ่งจึง
สามารถใช “匹 (pī)” ได

 

ภาพท่ี 5  รูปอูฐ
(www.cntuku.cn สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562)

จากรูปภาพที่ 5 พบวา โหนกท่ีอยูดานหลังของอูฐที่มีรูปรางคลายยอด
ภูเขา ดังนั้นจึงใช “峰 (fēng)”  เปนคําลักษณนามในการระบุจํานวนของสัตว 
ซึ่ง “峰 (fēng)” แปลวา “ยอดเขาหรือของท่ีมีลักษณะคลาย ยอดเขา” ใชระบุ
ลักษณนามเฉพาะ ซึ่งใชสําหรับ “骆驼 (luòtuo อูฐ), 羊驼 (yángtuó 

อัลปากา)”เทานั้น ตัวอยางเชน
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ประโยคที่ 5 这动物园有一峰单峰骆驼和三头羊驼。 

 Zhè dòngwùyuán yǒu yī fēng dānfēng luòtuó hé 

 sān tóu yángtuó。

 สวนสตัวแหงนีม้อีฐูโหนกเดยีวหนึง่ตวัและอลัปากาสามตวั 

จากตัวอยางประโยคท่ี 5 นั้นพบวา “峰 (fēng)” เปนคําลักษณนาม
เฉพาะที่สามารถใชกับสัตวประเภทอูฐไดอยางเดียว  

2.2 การวเิคราะหคาํลกัษณนามภาษาจนีจากลกัษณะพฤติกรรมของสัตว 
สัตวแตละชนิดมีพฤติกรรมการใชชีวิตที่แตกตางกัน บางชนิดอาจมี

พฤตกิรรมการอยูรวมกนัเปนฝงู แตบางชนดิอาจมพีฤตกิรรมอยูดวยกนัเปนคู ซึง่
เหตุผลเหลานีจ้งึสามารถนํามาวิเคราะหการใชคาํลกัษณนามภาษาจีนท่ีเกดิจาก
พฤติกรรมของสัตวได ดงันี้

 

 

 
 

 

ภาพท่ี 6  รูปฝูงผีเสื้อ 
(www.huitu.com สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562)
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จากรูปภาพที่ 6 พบวา “群 (qún)” มีตามความหมายเปนภาษาไทยวา 
“ฝงู” เปนลกัษณนามท่ีใชระบุถงึสตัวทีม่สีีข่า แมลง และนก ทีม่พีฤตกิรรมการใชชวีติ
แบบอยูรวมกันเปนกลุมกอนหรือฝูง เชน “马 (mǎ มา), 蝇子(yíngzi แมลงวัน), 

蝴蝶(húdié ผีเสื้อ)” เปนตน ตัวอยางเชน

ตัวอยางที่ 6  有一群鳄鱼在海里。

  Yǒu yī qún èyú zài hǎi lǐ。

มีจระเขฝูงหนึ่งอยูในแมนํ้า 
 
 จากตัวอยางประโยคท่ี 6 พบวาจระเขไมมพีฤติกรรมการอยูรวมกันเปน
คู แตจะอยูรวมกันเปนกลุมหรือฝูง จึงเปนสาเหตุใหตองเลือกใชคําลักษณนาม 
“群 (qún)” แปลวา “ฝูง” โดยเปนสรรพนามที่ใชกับสัตวที่มีสี่ขา แมลง และนก

ภาพท่ี 7  รูปขบวนอูฐ 
(www.huitu.com สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562)
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จากรูปภาพท่ี 7 พบวาเมื่อ “骆驼 (luòtuo อูฐ)” เดินในทะเลทราย
จะมีพฤติกรรมการเดินตามกันเปนแถว ลกัษณะของพฤติกรรมการเดินของสัตว
ที่มีความเปนระเบียบเรียบรอยเชนนี้ จึงควรใชคําลักษณนามวา “队 (duì)” 
แปลวา “แถว” อันเปนลักษณนามของสัตวที่มีพฤติกรรมการเดินเปนแถวหรือ
ขบวน นอกจากอูฐแลวยังมสีตัวบางชนิดทีม่พีฤติกรรมคลายคลึงกนันี ้ตวัอยางเชน

ตัวอยางที่ 7  一队骆驼在沙漠里生活。

Yī duì luòtuó zài shāmò lǐ shēnghuó。

     อูฐหน่ึงฝูงอยูในทะเลทราย 
 
 จากตัวอยางประโยคท่ี 7 พบวาพฤติกรรมการเดินเปนแถวของอูฐ เปน
สาเหตุใหเลือกใชคําลักษณนาม “队 (duì)” นั่นเอง ซึ่งคําลักษณนามภาษาจีน
คําวา “队 (duì)” แปลวา “แถว” 
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ภาพท่ี 8  รูปฝูงนกกระเรียนขาว 
(www.ctps.cn/photonet/product.asp?proid=2308766 สืบคนเมื่อวันที่ 

10 มีนาคม 2562)

จากรูปภาพที่ 8 พบวาพฤติกรรมการบินของฝูงนกกระเรียนนั้น มี
ลักษณะการบินเปนกลุมและมีการบินเรียงตัวกันคลายรูปตัววี โดยจะมีนกตัวหนึ่ง
บนิอยูขางหนาคลายกบัมผีูนาํ ดงันัน้คาํลกัษณนามภาษาจนีจงึใชคาํวา “行 (háng)” 
แปลวา “แถว” เหมือนกับ คําวา “队 (duì)” แตมีความแตกตางกันที่ลักษณนาม 
“行 (háng)” ใชระบุลักษณะการบินที่เปนแถวของสัตวปกบางชนิด เชน 
“白鹤 (báihè นกกระเรียนขาว), 鹤 (hè นกกระเรียน), 大雁 (dàyàn หานปา)” 
เปนตน ตัวอยางเชน

ตัวอยางที่ 8  天空上有一行白鹤

Tiānkōng shàng yǒu yī háng báihè。

     บนทองฟามีนกกระเรียนขาวหนึ่งฝูง 
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จากตัวอยางประโยคท่ี 8 นั้น พบวาในรูปประโยคนั้น “บนทองฟามีน
กกระเรียนขาวหนึ่งฝูง” การเลือกใชคําลักษณนามดังกลาวมีสาเหตุมาจาก
พฤตกิรรมการบินตามกนัเปนแถวของนกกระเรยีน จงึเปนสาเหตใุหใชลกัษณนาม 
“行 (háng)” นั่นเอง

ภาพท่ี 9  รูปคูนกเปดแมนดาริน 
(http://maxiude777.blog.163.com/blog/tatic/24786702120160911149958/

สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562)

จากรปูภาพที ่9 พบวาพฤตกิรรมของนกเปดน้ําแมนดารนิเมือ่ใกลถงึฤดู
หนาวเปดนํ้าแมนดารินจะจับกลุมอยูดวยกันเปนฝูง เมื่อหาคูครองไดแลวก็จะ
แยกออกจากฝูงไปอยูดวยกัน ดังนั้นจึงพบเห็นนกเปดนํ้าแมนดารินใชชีวิตอยูเปน
คู ๆ  และมคีูครองเพยีงตวัเดยีวไปจนตลอดชวีติ ดวยสาเหตนุีน้กเปดนํา้แมนดารนิ
จึงใชคําลักษณนามภาษาจีนวา “对 (duì)” แปลวา “คู” ซึ่งใชระบุลักษณนาม
ของสัตวทีม่พีฤตกิรรมการอยูดวยกนัเปนคูเชน “鸳鸯 (yuānyāng นกเปดแมนดาริน)” 
ตัวอยางเชน
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ตัวอยางที่ 9  河里有一对美丽的鸳鸯。

Hé lǐ yǒu yī duì měilì de yuānyāng。

     ในแมนํ้ามีเปดแมนดารินที่สวยงามหนึ่งคู
 
 จากตัวอยางประโยคท่ี 9 พบวาพฤติกรรมการใชชีวิตอยูเปนคูของนก
ชนิดนี้ เปนสาเหตุใหชาวจีนเลือกใชคําลักษณนาม “对 (duì)” ซึ่งคําลักษณ
นามภาษาจีนคําวา “对 (duì)” จะใชกับสัตวที่อยูเปนคูนั่นเอง

ภาพท่ี 10  รูปรังนก 
(http://guangzhong81.blog.163.com/blog/

static/1993412882012317101241278/ สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2562)
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จากรปูภาพที ่10 พฤตกิรรมของนกทีอ่าศยัอยูในรงั เปนสาเหตใุหใชคาํ
ลักษณนามวา “窝 (wō)” มีความหมายวา รัง (ของนกและสัตวแมลง) และยัง
ใชระบุลักษณนามของสัตวที่ฟกไขหรือตกลูกออกมาคอกหน่ึง เชน สุนัข แมว 
แกะ หมูเปนตน ตัวอยางเชน

ตัวอยางที่ 10  孵了几窝小鸡。 

Fū le jǐ wō xiǎojī。

    ไขหนึ่งรังฟกออกมาเปนลูกไกหลายตัว 
 
 จากตัวอยางประโยคท่ี 10 นัน้ พบวา “窝 (wō)” เปนศพัทบอกจํานวน
ที่ใชกับสัตวที่ตกลูกออกมาเปนคอก เชน สุนัข แมว ไก แกะ แพะ หมู เปนตน 
จากประโยคขางตนนีก้ลาวถึงวาแมไกฟกไขแลวไดลกูไกหลายตัว ซึง่ตรงกับความ
หมายของ “窝 (wō)” นั่นเอง

จากการวิเคราะหสาเหตุการใชคําลักษณนามภาษาจีนที่ใชกับสัตวนั้น 
พบวาคําลักษณนามภาษาจีนที่ใชกับสัตวนั้นสามารถแบงไดตามรูปรางของสัตว
และพฤติกรรมของสัตว โดยสัตวเหลานั้นมีลักษณะรูปรางและพฤติกรรมที่แตก
ตางกันจึงสงผลใหมีการใชคําลักษณนามภาษาจีนที่ตางกัน

อภิปรายผลและสรุปผล
เมื่อวิเคราะหผลจากการวิจัยพบวา คําลักษณนามภาษาจีนที่ใชกับคํา

ศทัพหมวดสตัวนัน้ สวนใหญเกดิจากลกัษณะรปูรางและพฤตกิรรมของสตัววามี
การดํารงชีวิตอยางไรในธรรมชาติซึ่งการดําเนินชีวิตในสภาพแวดลอมของสัตว
แตละชนิดมีความแตกตางกันจึงทําใหเกิดการใชคําลักษณนามที่ใชมีความแตก
ตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Yao Siqi (2561) ไดกลาววา 
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กระบวนการทางมโนทัศนหรือเปนกลไกสําคญั อยางหนึง่ทีเ่กิดขึน้ในระบบปริมาณ
ของมนุษย โดยอาศัยประสบการณที่ไดรับจากการมีปฏิสัมพันธกับสรรพส่ิงท่ี
อยูรอบตัวสัตวกบัมนุษยมคีวามสัมพนัธกนัอยางใกลชดิ จงึมกัจะถูกนาํมาใชเปน
สิง่ทีม่นษุยคุนเคยใกลตวัมาใชในการเปรียบเทียบเพ่ือเรียนรูและเขาใจโลก ดงันัน้
จะเห็นไดว าการเลือกใชคําลักษณนามสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมและ
สัญชาตญาณการดํารงชีวิตของสัตวประเภทตาง ๆ ซึ่งมีการแบงไวอยางหลาก
หลายทั้งในภาษาจีนและไทย 

จากการศึกษาคําลกัษณะนามขางตน เพือ่ศกึษาคําลกัษณนามภาษาจีน
ที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตวและวิเคราะหหลักการใชคําลักษณนามภาษาจีนที่ใช
กับคําศัพทหมวดสัตว พบวาดานคําลักษณนามภาษาจีนท่ีใชกับคําศัพทหมวด
สัตวพบวาคําลักษณนามท่ีใชกับหมวดสัตวเอกพจนสวนใหญ คือ “只 (zhī)” 
แปลวา ตวั สวนคําลกัษณนามท่ีใชกบัหมวดสัตวพหูพจนสวนใหญ คอื “群 (qún)” 
แปลวา ฝูง สวนหลักการใชคําลักษณนามท่ีใชกับสัตวในภาษาจีนน้ัน พบวาคํา
ลักษณนามท่ีใชกับสัตวในภาษาจีนสามารถแบงไดตามลักษณะและพฤติกรรม
ของสัตว จึงทําใหเกิดการใชคําลักษณนามที่แตกตางกันออกไปตามรูปลักษณะ
และพฤติกรรมของสัตว ดังนั้นผูเรียนหรือผูที่มีความสนใจในภาษาจีนควรศึกษา
และทําความเขาใจการใชคําลักษณนามภาษาจีนที่เกี่ยวสัตว เพื่อไมใหเกิดความ
สบัสนจนกระทัง่นาํความเคยชนิจากการใชคาํลกัษณะนามตามอยางภาษาแมไป
ใชแทนท่ี จนกระท่ังทําใหเกิดการใชภาษาผิดพลาด และยังเปนประโยชนใน
การนําไปใชในงานวิชาการตอไป



 126    วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เอกสารอางอิง

กองบรรณาธิการเอ็มเอส. (2554). ศัพทจีนกลางสําหรับผูเริ่มเรียน. กรุงเทพฯ: 
เอ็มไอเอส.

เจาเหวยซือ. (2558). ศัพทหมวดไทย-จีน 4,000 คํา. กรุงเทพฯ: ตถาตา.
ปยนันท โพธิวัฒน. (2554). การศึกษาเปรียบเทียบคําลักษณนามในภาษาจีน

และภาษาไทย. วิทยานิพนธ ศศ.ม. (ภาษาไทย). อุบลราชธานี: บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ถายเอกสาร.

ฝายวิชาการ สํานักพิมพสื่อรวิขญ. (2557). เริ่มเรียนภาษาจีนดวยคําศัพทพื้น
ฐาน(ฉบับใหม). กรุงเทพฯ:   สื่อรวิชญ.

พภิ ูบษุบกและนาถธดิา สถุรินาถ. (2559). คาํศพัทไทย-จนี-องักฤษ. กรงุเทพฯ: 
แสงดาว. 

พิรญาณ สมบุตร. (2554). การศึกษาปญหาการใชลักษณนามบอกส่ิงของใน
ภาษาจีนของนักศึกษาไทย . วิทยานิพนธ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
อบุลราชธานี: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี. ถาย เอกสาร.

สุนทรี ชัยสถาผล. (2543). การศึกษาเปรียบเทียบคําลักษณนามในภาษาจีน
กลางกับภาษาไทย. วิทยานิพนธ อ.ม. (ภาษาจีน). กรุงเทพฯ: บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ถายเอกสาร.

Yao Siqi. (2561). การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ “ไก” ในภาษาจีนและ
ภาษาไทยตามมุมมองทางปริชาน. วารสารวิเทศศึกษา, 1, 169-195.



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   127

“มอญซอนสยาม” วรรณกรรมสารคดีของบุญยงค เกศเทศ: การ
ศึกษาปริทัศน

“MON IN SIAM” BOONYONG KETTHET’S NON-FICTION 
LITERATURE: BOOKS REVIEW STUDY

วรวรรธน ศรียาภัย1

Warawat Sriyabhaya1

 waaraathaanaa@yahoo.com
1คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

1 School of Liberal Arts, University of Phayao

บทนํา
ในชวงตนป 2562 มกีารตพีมิพวรรณกรรมสารคดเีกีย่วกบัชนชาตมิอญ

ออกเผยแพร จํานวน 3 เลมในคราวเดียวกัน โดยใหชื่อชุดวรรณกรรมวา “มอญ
ซอนสยาม” และใชคําวา “มอญซอนสยาม” เปนคําหลักของชื่อเรื่อง ในแตละ
เลมจะตัง้ชือ่รองแตกตางกนัออกไปตามเน้ือหาสาระ หนงัสอืเลมแรก คอื “มอญ
ซอนสยาม: จากสาละวินถึงถิ่นแมกลอง” ตอดวย “มอญซอนสยาม: ความ
ผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยาและทาจีน” เปนเลมที่สอง สวนเลมที่สาม 
คือ “มอญซอนสยาม: ลุมนํ้าจากเหนือจรดใต” สารคดีทั้ง 3 เลมนี้เปนภาคตอ
เนือ่งของหนงัสอืเกีย่วกบัชนชาตมิอญเรือ่ง “มอญสยาม” ซึง่ตพีมิพเผยแพรเมือ่ 
พ.ศ.2556

ผูแตงใชเวลาศกึษาเกบ็ขอมลูภาคสนามเกีย่วกบัชนชาตมิอญไมนอยกวา 
10 ป ในระหวาง พ.ศ. 2551-2561 โดยเดนิทางไปท่ัวทกุภมูภิาคของไทยทีม่ชีาว
รามัญอาศัยอยู ไดพบปะพูดคยุและสอบถามเร่ืองราวเก่ียวกับประวัตศิาสตรและ
ชีวิตความเปนอยูทุกแงทุกมุม 
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 ภาพท่ี 1 ปกหนังสือหนังสือ “มอญซอนสยาม: จากสาละวินถึงถิ่นแมกลอง” 
(บุญยงค  เกศเทศ, 2562: หนาปก)

เมื่อไดขอมูลครบถวนสมบูรณแลว ผูแตงจึงแสดงฝไมลายมือดานการ
ประพันธของตน นําเสนอเรื่องราวประวัติศาสตรและชีวิตความเปนอยูของชาว
ไทยรามัญ ใหมีชีวาโลดแลนอยูบนแผนกระดาษ โดยมีภาษาและตัวอักษรเปน
วัสดุในการถายทอดเร่ืองราว ดวยเหตุนีจ้งึทาํใหวรรณกรรมสารคดี ชดุ “มอญซอน
สยาม” อดุมคณุคาเปนอยางยิง่

เพื่อใหผูอานท่ียังมิไดอานหรือลิ้มชิมรสวรรณกรรมสารคดีชุด “มอญ
ซอนสยาม” ไดรับความรู กอเกิดแรงบันดาลใจ ใครแสวงหาหนังสือนี้มาไวใน
ครอบครอง แลวอานอยางเอาจริงเอาจัง หรอืละเลยีดอานทลีะนิดคราวละหนอย 
ดวยเกรงวาจะอานจบในเวลาอันสั้น ทั้งรูสึกเสียดายในรสถอยที่รอยเรียงภาษา
ไดอยางสละสลวย ผูเขียนบทความปริทัศนนี้ จึงนําเสนอเร่ืองราวอันวาดวย
วรรณกรรมสารคดีชุด “มอญซอนสยาม” ใน 5 ประเดน็ ไดแก แลรอบ “มอญซอน
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สยาม”, องคประกอบของเร่ือง, สารตัถะของ “มอญซอนสยาม”, กลวธิกีารประกอบ
สราง “มอญซอนสยาม” และคณุคาของ “มอญซอนสยาม” ดงันี้

แลรอบ “มอญซอนสยาม” 

ความรอบรูเกี่ยวกับวรรณกรรมชุด “มอญซอนสยาม” มี 4 ประการ 
ประกอบดวย ผูแตงและประวัติผูแตง ลักษณะการแตง ขอมูลทั่วไปของหนังสือ 
และสาระสําคัญของเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้

 1. ผูแตงและประวัติผูแตง
ผูแตงวรรณกรรมชุด “มอญซอนสยาม” คอื รองศาสตราจารย ดร.บุญยงค 

เกศเทศ 
รองศาสตราจารย ดร.บญุยงค เกศเทศ เกดิทีบ่านหนองแก ตาํบลไรสะทอน 

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เติบโตและเรียนหนังสือระดับตนท่ีจังหวัด
เพชรบุร ีจากน้ันเขาศึกษาระดับปริญญาตรี จนสาํเรจ็การศึกษาปริญญาการศึกษา
บณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทย จากวทิยาลยัวชิาการศกึษา ประสานมติร เมือ่ พ.ศ.2513 
แลวเขาศึกษาตอระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขา
วิชาภาษาและวรรณคดีไทย ณ สถาบันการศึกษาเดียวกันจนสําเร็จการศึกษา 
เมื่อ พ.ศ.2517 แลวไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชามานษุยวิทยา (Anthropology) มหาวทิยาลัยปญจาบ เมอืงจนัดิการ รัฐปญจาบ 
ประเทศอินเดีย ในดานการทํางาน รองศาสตราจารย ดร.บุญยงค เกศเทศรับ
ราชการในระหวาง พ.ศ.2506-2517 เปนครูโรงเรียนครบุรี (ประถมศึกษา) 
โรงเรียนบานแซะ โรงเรียนครบุรี (มัธยม) อําเภอครบุรี จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2517-2518 รบัราชการเปนอาจารยภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษร
ศาสตร มหาวิทยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร จงัหวดันครปฐม 
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พ.ศ.2518 ยายไปเปนอาจารยสังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม และเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ.2548 ใน
ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 ปจจุบันเปนขาราชการบํานาญ สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเปนอาจารยประจําหลักสูตรภาษาไทย ตําแหนง
พนักงานสมทบของสาขาวิชาสงัคมศาสตร สาํนกัวิชาศลิปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ          

ภาพที่ 2 ปกหนังสือหนังสือ “มอญซอนสยาม: ความผูกพันกับสยามในลุม
นํ้าเจาพระยาและทาจีน”

(บุญยงค  เกศเทศ, 2562: หนาปก)
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ผลงานเดนของรองศาสตราจารย ดร.บุญยงค เกศเทศ กลาวเฉพาะใน
ดานการเขียนจําแนกได 4 กลุม ไดแก กลุมงานหนังสือสารคดีนวนิยายและ
วรรณกรรมเยาวชน มากกวา 100 เรือ่ง เชน เช่ือมฟาฝากดนิ, สาํนกึถิน่ดงขมุคาํ, 
ผีปาดงภู เจาปูขุนนํ้า, ผี: วิถีคน, ปลายทางที่จองคํา กลุมงานตําราและหนังสือ
วชิาการ มากกวา 50 เรือ่ง เชน ศาสตรและศลิปแหงภาษาไทย แลลอดวรรณกรรม
ไทย, เขียนไทย, ภาษาวิทยานิพนธ, วิถีคิด วิธีเขียน, คมคิด คําเขียน กลุมงาน
วิจัยมากกวา 50 เรื่อง เชน วรรณกรรมในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณมหาราชและ
สมเดจ็พระเจาอยูหวับรมโกศ, พธิกีรรมของชาวผูไท กิง่อาํเภอหนองสงู จงัหวดั
มกุดาหาร, สถานภาพของสตรีผูถกูคมุขงัในเรือนจาํภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และ
กลุมงานบทความลงตีพิมพในหนังสือพิมพและนิตยสาร มากกวา 1,000 เรื่อง 
(กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, 2561: 11-12)

รางวัลและเกียรติคุณท่ีรองศาสตราจารย ดร.บุญยงค เกศเทศไดรับ 
ไดแก รางวัลงานเขียนดีเดน “ลูกโลกสีเขียว” จากองคการปโตรเลียมแหง
ประเทศไทย พ.ศ.2542 และไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปนพื้นบานอีสาน ใน
ฐานะผูมผีลงานดีเดนทางวัฒนธรรม จากสถาบันวจิยัศลิปะและวัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2556 และไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปน
ปูชนียบุคคลดานภาษาไทย จากกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2560

2. ลักษณะการแตง
วรรณกรรมชุด “มอญซอนสยาม” มีลักษณะการแตงเปนรอยแกว

ประเภทสารคดี 
เนื้อหาทั้งหมดของเรื่องเปนขอเท็จจริง แมจะมีขอคิดเห็นแทรกอยูบาง 

แตขอคิดเห็นนั้นผูแตงไดแสดงไวโดยมีขอเท็จจริงเปนพื้นฐาน
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ภาพที่ 3 ปกหนังสือหนังสือ “มอญซอนสยาม: ลุมนํ้าจากเหนือจรดใต”
(บุญยงค  เกศเทศ, 2562: หนาปก)

3. องคประกอบของหนังสือ
วรรณกรรมในชุด “มอญซอนสยาม” มีเลมยอย 3 เลม มีองคประกอบ

ของเรื่องในทํานองเดียวกัน แบงได 2 ลักษณะ คือ องคประกอบที่เหมือนกัน 
และองคประกอบที่ตางกัน ดังนี้
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3.1 องคประกอบที่เหมือนกัน การจัดพิมพวรรณกรรมชุดนี้ดําเนิน
การโดยสาํนักพมิพเดยีวกนั คอื กากะเยยีสาํนกัพมิพ เผยแพรดวยการตพีมิพครัง้
แรกในเดือนกุมภาพันธ 2562 มีคณะกรรมการผูผลิตชุดเดียวกันโดยแบงออก
เปน 6 ฝาย ประกอบดวย บรรณาธิการอํานวยการ โดยพนัส ปรีวาสนา 
บรรณาธิการบรหิาร โดยปรชีา ศรบีญุเศษ บรรณาธิการ โดยบรรจง บรุนิประโคน 
กองบรรณาธิการ โดย มิ่งมนัสชน จังหาร, วิสุทธิ์ พุฒผา, เอกลักษณ ชัยราช, 
เดนชัย วินทะไชย ศิลปกรรม โดยกากะเยีย และพิสูจนอักษรโดยอภิชาต จันนา
เวช กากะเยยีสาํนกัพมิพ ตัง้อยู ณ เลขที ่381 หมู 20 หมูบานอคัรฉตัรธาน ีตาํบล
ขามเรยีง อาํเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม 44150 โทรศพัท 09-2554-6564 
และ 08-9823-1638 สวนโรงพิมพซึ่งดําเนินการพิมพหนังสือชุดนี้ คือ โรงพิมพ
เดือนตุลา ตั้งอยู ณ เลขที่ 39/205-206 ซอยวิภาวดีรังสิต 84 แขวงสนามบิน 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท 0-2996-7392 ถึง 4 โทรสาร 
0-2996-7395 อีเมล: octoberprint50@yahoo.com  

หนังสือทั้ง 3 เลมในชุด “มอญซอนสยาม” นี้ มีขนาดเดียวกัน คือ 
16 หนายก พิมพดวยกระดาษชนิดเดียวกัน คือ กระดาษกรีนรีดท้ัง 3 เลม ใชบท
เกริน่นาํบทเดยีวกนั และในตอนทายของเลมเปนรายการบรรณานกุรมกบัประวตัิ
ผูเขียนซ่ึงใชขอมูลชุดเดียวกัน โดยรายการหนังสือบรรณานุกรม จํานวน 101 
รายการ แบงเปนหนังสือภาษาไทย จํานวน 96 รายการ หนังสือภาษาอังกฤษ 
จํานวน 5 รายการ อันเปนเครื่องแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ผูแตงไดศึกษา
คนควาอย่างลุมลึกและกวางขวาง  

3.2 องคประกอบท่ีตางกัน แมหนงัสอืทัง้ 3 เลมนีจ้ะอยูในชุดเดียวกัน
แตก็มีสวนที่ตางกันคือ จํานวนหนา สีของปก รูปลักษณของปก เลขมาตรฐาน
สากลประจําหนังสือ (ISBN) รายละเอียดของสารบัญ เนื้อหา และภาพประกอบ 
องคประกอบโดยรวมที่ตางกันมีดังนี้ 
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“มอญซอนสยาม: จากสาละวินถึงถิ่นแมกลอง” ปกสีมวง เลข
มาตรฐานสากลประจําหนังสือ คือ 978-616-7661-57-5 มีจํานวน 288 หนา มี
ความหนา จํานวน 18 ยก  

“มอญซอนสยาม: ความผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยาและ
ทาจีน” ปกสีฟา เลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ คือ 978-616-7661-58-2 
มีจํานวน 316 หนา มีความหนา จํานวน 19.75 ยก 

“มอญซอนสยาม: ลุมนํา้จากเหนือจรดใต” ปกสแีดง เลขมาตรฐาน
สากลประจําหนังสือ คือ 978-616-7661-59-9 มีจํานวน 336 หนา มีความหนา 
จํานวน 21 ยก 

สารัตถะของ “มอญซอนสยาม”

สารัตถะ หมายถึง เนื้อหาหลักหรือเนื้อหาสําคัญ จากความหมายนํามา
พจิารณาหนงัสอืชดุ “มอญซอนสยาม” ทัง้ 3 เลม ของรองศาสตราจารย ดร.บญุ
ยงค เกศเทศ ปรากฏผลดังนี้

1. “มอญซอนสยาม: จากสาละวินถึงถิ่นแมกลอง” 
รองศาสตราจารย ดร.บญุยงค เกศเทศแบงเน้ือหาหลักของ “มอญซอน

สยาม: จากสาละวิน ถึงถิ่นแมกลอง” ออกเปน 3 ประเด็น โดยกลาวถึง “พื้นภูมิ
ความเปนมา” เปนประเด็นแรก ตอดวย “ลุมนํ้าแมกลองตอนบน” เปนประเด็น
ที่สอง และ “ลุมนํ้าแมกลองตอนลาง” เปนประเด็นที่สาม

ในประเด็นวาดวย “พื้นภูมิความเปนมา” ของชนชาวมอญ ประกอบ
ดวยประเด็นยอย 8 ประเด็น ไดแก ตํานานหินรูปหัวฤๅษี, อุบาสกคูแรกเปนคน
มอญ, ราชอาณาจกัรมอญ, “มะละแหมง” ตาํนานรกัเจานอยสขุเกษมกบัมะเมียะ, 
“นัต” เทพทันใจเทพธิดากระซิบ, มหาเจดียมุเตา, เมืองสิเรียม, ตันบูซายัค เมือง
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มะละ-แหมง เนื้อหาท้ังหมดเปนเรื่องของชาวมอญในประเทศพมา 
 เนื้อหาท่ีวาดวยเร่ืองราวของชาวมอญในประเทศไทย กลาวไวใน

ประเด็นทีส่องวาดวยชนชาวมอญบริเวณ “ลุมนํา้แมกลองตอนบน” มสีาระยอย 
8 ประเด็น ไดแก มุมมอง อ.พงษศักดิ์ พยัฆวิเชียร เรื่อง “มอญซอนสยาม”, ลุม
นํ้าแมกลองตอนบน, ความเปนมาของช่ือ “แมกลอง” และ “บางคณที”, 
สงัขละบรุ ีหรอืเมอืงทาขนนุ, “ทองผาภูม”ิ มณีเมอืงกาญจน ดานเจดยีสามองค, 
ตนทางที่ “หนองปลาดุก” เชื่อมถึงตันบูซายัค,   สืบเชื้อสาย “มอญ” ในลุมนํ้า
แมกลอง, “บานมวง” ชุมชนมอญโบราณจากอดีตถึงปจจุบัน  

เรื่องราวของชาวมอญใน “ลุมนํ้าแมกลองตอนลาง” กลาวไวเปนลําดับ
สุดทายของเลมนี้ ประกอบดวย 4 ประเด็นยอย คือ มอญ “บางชาง” ปากคลอง
อัมพวา, ความเปนมาของพระปรางคและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหลาฯ, จิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณคาในพระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม, 
“ถนนเจาจอมมารดาซอนกลิ่น” ที่ดอนกระเบื้อง 

2. “มอญซอนสยาม: ความผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยาและ
ทาจีน” 

เนื้อหาหลักของหนังสือเลมที่สองซ่ึงวาดวย “มอญซอนสยาม: ความ
ผกูพนักบัสยามในลุมนํา้เจาพระยาและทาจนี” แบงออกเปน 2 ประเด็นหลกั คอื 
“ความผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยาและทาจีน” กับ “ลุมนํ้าทาจีน”

ในประเด็น “ความผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยาและทาจีน” มี
เนื้อหาสําคัญซึ่งเปนรายละเอียด 14 ประเด็น ไดแก ความผูกพันกับสยาม: ลุม
นํ้าเจาพระยาและทาจีน, ตํานาน “ตุมสามโคก”, วัดสิงห วิหารนอย โกศพญา
กราย, ชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือเชียงรากนอย, ความเปนมาของมอญ
ปากเกร็ด, เลายอน “มอญปากเกร็ดในความทรงจําของ อ.สุรพล ดวงแข, คลอง
บางหลวง “วัดรามัญประดิษฐาราม”, “บางไสไก” เชื่อมโยงสะพานมอญและ
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พระยาศรสีหเทพ, เมอืงนครเขือ่นขนัธ “ปากลดั” ภมูสิถานของคนมอญ, ตาํนาน
การสรางเมืองนครเขื่อนขันธและผีบรรพชนของคนมอญชุมชนเวขะราว, วัด
ทรงธรรม: อีกหนึ่งศรัทธาของคนมอญในเมืองพระประแดง, ชุมชนมอญเสา
กระโดง วัดทองบอ ขนอนหลวง บางปะอิน, เจาพระยาหลง “คลองบางบาล” 
ในตาํบลไทรนอย พระนครศรีอยธุยา, พระพุทธเจาหลวงเสด็จประพาสตนชมุชน
มอญ วัดเกาะหงษ นครสวรรค  

สังเกตไดวาในลุมนํ้าเจาพระยากับลุมนํ้าทาจีนซึ่งสวนใหญเปนอาณา
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย มพีืน้ทีก่วางใหญและอดุมสมบรูณ มชีาวมอญ
อาศัยกระจัดกระจายและหนาแนนเปนบางแหง กอเกิดเปนกลุมวัฒนธรรมชาว
มอญที่เห็นไดอยางเดนชัด

ในเน้ือหาของประเด็น “ลุมนํ้าทาจีน” มีเร่ืองราวเกี่ยวกับชนชาวมอญ 
8 ประเดน็ ไดแก ความเปนมาของเมอืงสมทุรสาครและแมนํา้ทาจีน, “วดัเกาะ” 
ภูมิสถานคนมอญเมืองสมุทรสาคร, พระมหาเย็น บานคลองครุวัดบางปลา 
ทาทราย, ชมุชน “กระทุมมดื” วดัสโมสร คลองหมอมแชม, คลองบางกระด่ี แขวง
แสมดํา บางขุนเทียน, คลองบางหลวง บางกอกใหญ บาง (บงั) ยงิเรือ, บางจะเกร็ง 
วัดศรัทธาธรรม, เจ็ดริ้ว บานแพว

3. “มอญซอนสยาม: ลุมนํ้าจากเหนือจรดใต” 
เรือ่งราวเก่ียวกบัชาวมอญใน “มอญซอนสยาม: ลุมนํา้จากเหนอืจรดใต” 

อยูภายใตประเด็นหลัก 4 ประเด็น แตละประเด็นก็มีประเด็นยอยไมเทากัน โดย
ประเด็นแรกกลาวถึงชาวมอญใน “ลุมนํา้ลพบุร-ีปาสกั-ปง-วงั-ยม-นาน” ประกอบ
ดวยประเด็นยอย 8 ประการ คอื วดัโตนด วดัหงสสองฟากฝงแมนํา้ปาสกั, สาํนกึ
และจิตวิญาณแข็งแกรงมั่นคงของมอญบางขันหมาก, ปามะมวง ชุมชนมอญนํ้า
แมปงสมัยพระยาตาก, หลากหลายสกุลมอญในเมืองระแหง, “เวียงเกาะกลาง” 
ปาซางเมืองลําพูน, บานหนองดู-บอคาว-หนองคอบ, บานสันนาเม็ง ลุมนํ้าขาน 
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แมนํ้ากวง, “วัดนามอญ” ศรีสําโรง สุโขทัย 
ประเด็นท่ีสองวาดวยชาวมอญใน “ลุมนํ้าตะวันตก-สะแกกรัง” มี

ประเด็นยอย 4 เรื่อง ไดแก มอญทุงเข็น ตําบลทุงคอก, จากตําบลบางมอญ ผาน
บางนา ถึงบางสงบ, ชุมชนมอญบานเกา หนองฉาง อุทัยธานี, วัดหนองนํ้าคัน 
“บานเกาะลูกมอญ” ลําหวยทาโพธิ์ 

จากน้ันมากลาวถึงชาวมอญใน “ลุมนํา้ตะวันออก-ปราจีนบรุ-ีบางปะกง” 
เปนประเด็นที่สามซึ่งมีประเด็นสําคัญ 8 เรื่อง กลาวคือ คลองลําปลาทิว: คลอง
มอญ “วัดสุทธาโภชน”, “เกลียดตัวกินไข เกลียดปลาไหลกินนํ้าแกง” สูคลอง
ดานบางเห้ีย วัดสรางโศก, ตํานาน “ขุนอินทร” นายกองมอญ, บานพระเพลิง 
เมอืงกระโทก, ตาํบลบางครก บางลาํพ,ู “คุงตาํหนกั” บางตะบนูมอญปลายแมนํา้
เพชรบุรี, “หมอตะนน” และ “ หมอตาล” ศิลปะภูมิปญญาของคนมอญ

ในภาคใตของประเทศไทยมีชาวมอญอาศัยอยูในลุมนํา้ตาปและลุมนํา้พมุดวง 
ผูแตงกลาวไวในประเด็น “ลุมนํ้าตาป-พุมดวง” ซึ่งมีประเด็นยอย 5 ประเด็น 
ไดแก “ศาลพอตาหินชาง” ตําบลสลุย เมืองทาแซะ ชุมพร, “บานคนเมืองใน” 
ทีไ่ผพระ ใตโคงทุงอาว เมอืงพนุพนิ สรุาษฎรธานี, ตาํนาน “พญาทาขาม” แมนํา้
สองส ีตาป-พมุดวง, คนมอญปรากฏในจารกึพงศาวดารเมอืงนครฯ, “วดัทามอญ” 
ตนตระกูลมอญ ตําบลประตูชาง 

กลวิธีการประกอบสราง “มอญซอนสยาม”
วรรณกรรมท้ัง 3 เลมนี ้เปนงานเขียนรอยแกวประเภทสารคดี มลีกัษณะ

การประกอบสรางเปนไปในทํานองเดียวกัน คือ แตละเลมแบงเปนตอนๆ แตละ
ตอนแบงเปนเร่ืองยอยท่ีมีเน้ือหาแตกตางกัน และจํานวนเร่ืองยอยก็มีไมเทากัน 
กลวิธีประกอบสรางท่ีเห็นไดจัดเจนมี 2 ลักษณะ คือ การรอยเรียงเน้ือหาดวย
ถอยคํา และการรอยเรียงเรื่องราวดวยภาพ 
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การรอยเรียงเนื้อหาดวยถอยคํามีอัตลักษณเฉพาะตัว ดวยวาผูแตงเปน
ปูชนียาจารยดานภาษาไทย จึงสามารถใชภาษาไทยเขียนถายทอดเรื่องราวได
อยางถูกตอง อานแลวเขาใจไดทุกคํา ทั้งยังสละสลวยเปนภาษาภาพพจนหรือ
โวหาร ดังตัวอยางเชนใน “มอญซอนสยาม: ลุมนํ้าจากเหนือจรดใต” ตอนที่
กลาวถงึคลองลําปลาทิว คลองมอญ “วดัสทุธาโภชน” ใชภาษาเขียนอนัมอีรรถรส
วา 

“เม่ือดวงอาทติยเขาสถติราศเีมษ ในชวงกลางเดอืนเมายน ป พ.ศ.2560 
ผมตะลอนขับรถยอนดวงตะวัน หวังจะพบพานชุมชนมอญแถบนี้วา มีพิธีกรรม
อะไรบางกไ็มผดิหวงัครบั ชมุชนแรก วดัสทุธาโภชนกาํลงัมแีหหงสธงตะขาบ สรง
นํ้าพระและรดนํ้าขอพรญาติผูใหญกัน...” (บุญยงค เกศเทศ, 2562.ค: 143)

ดวยความท่ีผูแตงปราดเปร่ืองทางดานวรรณคดีวรรณกรรม เม่ือกลาว
ถึงเนื้อหาจุดใดที่พองความกับวรรณคดีหรือวรรณกรรมไทย ผูแตงก็ยกตัวบท
วรรณกรรมน้ันมาประกอบการเลาเรื่อง ทําใหขอมูลนาสนใจและชวนอานยิ่งขึ้น 
ดังตัวอยางเชนใน “มอญซอนสยาม: ความผูกพันกับสยามในลุมนํ้าเจาพระยา
และทาจีน” ตอนความเปนมาของมอญปากเกร็ด ยกตัวอยางบทประพันธจาก
นิราศวัดเจาฟาของสุนทรภูวา

 ถึงปากเตร็ด เตร็ดเตรมาเรรอน  เทีย่วสญัจรตามระลอกเหมอืนจอกแหน
มาถึงเตร็ดเขตมอญสลอนแล ลูกออนแออุมจูงพะรุงพะรัง
 หรือนิราศภูเขาทองวา
 ถึงปากเกร็ด ผานบานมอญแตกอนเกา  ผูหญิงเกลามวยงามตามภาษา
เด๋ียวนี้มอญ ถอนไรจุกเหมือนตุกตา   ทั้งผัดหนาจับเขมาเหมือนชาวไทย

(บุญยงค เกศเทศ, 2562.ข: 72)
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นอกจากผูแตงจะเปนนักภาษาและนักวรรณกรรมแลว ยังเปนนัก
มานุษยวทิยาดวย การเก็บขอมลูภาคสนามนอกจากตองใชทกัษะการพูดและการ
เขียนบันทึกแลว ยังตองใชทักษะการถายภาพ เก็บขอมูลดวยภาพถาย ผูแตงมี
ความสามารถในการถายภาพเปนอยางดียิ่ง ถายไดรวดเร็ว ภาพแตละภาพส่ือ
ความหมายและอารมณไดเปนอยางดี

ในวรรณกรรมสารคดีทั้ง 3 เรื่อง มีภาพประกอบเปนจํานวนมาก ภาพ
ทัง้สวนใหญเปนฝมอืการถายของผูแตง เมือ่นาํมาเลาเรือ่งราวจึงทาํใหผูอานเขาใจ
เนื้อหาไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนภาพผูคน ภาพธรรมชาติ และภาพส่ิงกอสราง 
ดังตัวอยางตอไปนี้ 

   

ภาพที่ 4 ภาพผูคนจากเรื่อง “มอญซอนสยาม: จากสาละวินถึงถิ่นแมกลอง” 
ตอน “ทองผาภูมิ” มณีเมืองกาญจน ดานเจดียสามองค (บุญยงค เกศเทศ, 

2562.ก: 165)
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ภาพที่ 5 ภาพธรรมชาติและส่ิงกอสรางของมนุษย จากเรื่อง “มอญซอนสยาม:
ลุมนํ้าจากเหนือจรดใต” 

ตอนตํานาน “พญาทาขาม” แมนํ้าสองสี ตาป-พุมดวง
(บุญยงค เกศเทศ, 2562.ค: 294-295)

คุณคาของ “มอญซอนสยาม”

“มอญซอนสยาม” มีคุณคาสูงกวาหนังสือทั่วๆ ไป เพราะหนังสือทั่วไป
อาจใหประโยชนเพยีงดานใดดานหนึง่ เชน ดานวชิาการและดานความสนกุสนาน 
หากแต “มอญซอนสยาม” ทั้ง 3 เลมนี้มีคุณลักษณะเปน “วรรณกรรม” ซึ่งจัด
อยูในกลุม “สารคดี” ดวยความเปนวรรณกรรมสารคดี “มอญซอนสยาม” จึงให
คุณคาสําคัญ 2 ประการ คือ ใหความรูและความรอบรู และใหความจรรโลงใจ

การใหความรูและความรอบรู ผูอานที่ศึกษาทางดานมานุษยวิทยา 
คติชนวิชา และไทยศึกษา จะไดประโยชนจากการอานหนังสือทั้ง 3 เลมนี้เปน
อันมาก เพราะเปนหนังสือที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชาวมอญที่ครบถวนทั้งใน
ดานกวางและดานลึก ในดานกวางคือใหความรูเก่ียวกับวิถีชีวิตความเปนอยู 
ประวติัศาสตรความเปนมาของชาวมอญครบถวนทกุประเด็น สวนในดานลึกคอื
เม่ือไดศกึษาแลวผูอานจะเขาถงึจติวญิญาณของชาวมอญไดเปนอยางด ีอกีทัง้นาํ
เสนอเร่ืองราวต้ังแตกาลเวลาแรกเร่ิมความเปนมาของชาวมอญมาจวบจนความ
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เปนชาวมอญ ณ วนันี ้และยอมท่ีจะคาดเดาไดอยางไมยากวา ชาวมอญในอนาคต
จะเปนอยางไร 

ความจรรโลงใจที่บังเกิดจากการอานของผูอาน คือความสนุกสนาน
เพลิดเพลินทีไ่ดรบัความรูเก่ียวกับชาวมอญทุกประเด็นทกุมิต ิอกีท้ังผูแตงใชภาษา
เขยีนทีม่ชีวีติชีวา สาํนวนภาษาสละสลวย ชวนใหอานไดอยางไมรูสกึแหนงหนาย

อยางไรกต็าม คณุคาของวรรณกรรมสารคดเีรือ่ง “มอญซอนสยาม” คง
เปนไปตามกลาวของผูแตงดงัทีไ่ดแสดงไวในปกหลงัของวรรณกรรมทัง้ 3 เลม วา

“มอญซอนสยาม”  เปนเรื่องราวที่ตอเนื่องจาก “มอญสยาม” ที่ผูเขียน
ไดลงพืน้ทีท่กุภูมภิาค เพือ่ไปพบปะพดูคยุถามไถกบัพีน่องชาวมอญ ทีม่าเปนชาว
ไทยเชื้อสายมอญในทุกวันนี้ ปราชญชาวมอญในพื้นที่ ไดเลาเรื่องราวความเปน
มาในหลายๆ สาระ ไมเพียงแตเทานั้น ยังพาไปชมกับพิพิธภัณฑที่เก็บสะสมไว 
เพื่อบอกเลาอนุชนคนรุนหลังใหตระหนัก เปนการสรางสํานึกและจิตวิญาณถึง
ความเปน “มอญ” ที่ไดเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผนดินสยามในหลาก
หลายชวงเวลา นานนับหลายศตวรรษ

บทสรุป
วรรณกรรมสารคดชีดุ “มอญซอนสยาม” นี ้มไิดมแีตสวนดเีดนทัง้หมด 

หากแตมจีดุออนอยูบางซ่ึงก็เปนสวนนอยนิด เชนเม่ือพจิารณาหนาปกท้ัง 3 เลม 
จะแยกไมออกวาเลมใดเปนเลม 1 เลม 2 และเลม 3 เพราะผูแตงมิไดบอกไวอยาง
ชัดเจนในหนาปก แตจะทราบไดก็ตอเมื่อไดอานดานในแลว

นอกจากนี้ในเรื่องความหนาของเลมแตละเลม อาจสรางความไมชวน
อานแกผูไมรักการอานอยางแทจริงได ความหนาท่ีวานี้เมื่อพินิจใหถองแทแลว 
สวนหนึ่งมาจากเนื้อหาที่มากจนเกินไป และอีกสวนหนึ่งเปนผลมาจากภาพ
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ที่เลาเรื่องราวเรื่องเดียวกัน แตมีภาพประกอบท่ีถายจากตางทิศกัน ทําใหเห็นภาพ
ของสิ่งเดียวกันจากหลายมุมมิชวยใหเขาใจหรือซาบซึ้งถึงประเด็นเนื้อหาสาระ
มากกวาการไดพิจารณาจากภาพที่ดีที่สุดเพียงภาพเดียว   
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การจัดเตรียมตนฉบับ

1. ความยาวของบทความ 10-15 หนากระดาษ A4 พิมพหนาเดียว (นับรวม
รูปภาพ ตารางเอกสาร อางอิง และภาคผนวก)

2.  รูปแบบตัวอักษร ใหจัดพิมพดวยแบบตัวอักษร TH SarabunPSK เทานั้น
3.  ชือ่เรือ่งบทความภาษาไทยขนาดตวัอกัษร 18 pt. (ตวัหนา) จดักึง่กลางหนา

กระดาษ
4.  ชื่อเรื่องบทความภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษร 18 pt. (ตัวอักษรพิมพใหญ

และหนา) จัดกึ่งกลางหนากระดาษ
5.  ชื่อผูเขียนทุกคนขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวหนา)
6.  ชื่อสังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยขนาดตัวอักษร 14 pt. (ตัวอักษรปกติ 

ไมเอียง จัดชิดขวา)
7.  Corresponding Author E-mail ขนาดตัวอักษร 12 pt.
8.   เนื้อหาบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาดตัวอักษร 16pt. จัดชิด

ซายขวาพิมพ 1 คอลัมน 
9.  คาํสําคญั ภาษาไทย 3-5 คาํ ขนาดตวัอกัษร 16 pt. คาํวา คาํสาํคัญ (ตวัหนา) 

และตอดวย ( : ) แตละคําศัพทตัวไมหนา วรรค 2 เคาะระหวางคํา จัดชิด
ซาย เชน คําสําคัญ : คํากริยาภาษาไทย  หนวยสรางกริยาเรียง  ภาษาวัยรุน  

10. Keywords ภาษาอังกฤษ 3-5 คํา ขนาดตัวอักษร 16 pt. คําวา Keywords 
(ตัวหนา) และตอดวย ( : ) แตละคําศัพท  ตัวไมหนา คั่นดวย ( , ) และ เคาะ 
1 ครั้ง จัดชิดซาย เชน Keywords : Thai Verb, Serial Verb 
Construction(svc),  Teenager Language

11. ชื่อหัวเรื่องขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซายไมใสเลขลําดับที่ 
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12.  เนื้อหาบทความ พิมพ 2 คอลัมน ในแตละคอลัมนใหชิดขอบซายขวาขนาด
ตัวอักษร 16 pt. 

13.  เนื้อหาบทความ ยอหนา 1 ซม. 
14.  ชื่อตารางขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวบนตารางจัดชิดซาย ใต

ตารางใหบอกแหลงที่มา จัดชิดซาย สวนรายละเอียดตัวอักษรปกติ
15. ชื่อรูป ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) ใหระบุไวไดรูป แผนภูมิ

จัดกึ่งกลางหนากระดาษ ใตรูปแผนภมูิใหบอก แหลงท่ีมาจัดชิดซาย 
16. ระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (2. 54 ซม.) เทากันทุกดาน 
17. หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานลางขวาตั้งแตตนจนจบบทความ ขนาด

ตัวอักษร 16 pt. 
18. ชื่อเอกสารอางอิงขนาดตัวอักษร 16 pt. (ตัวหนา) จัดชิดซาย 
19. เนื้อหาเอกสารอางอิงขนาดตัวอักษร 16 pt. พิมพ 1 คอลัมน

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

สวนประกอบของบทความ

1.  ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
2. ชื่อผูเขียนทุกคน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
3.  บทคัดยอ (Abstract) ความยาวไมเกิน 350-500 คํา และคําสําคัญ 

(Keyword) 3-5 คํา (ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ) 
4.  เนื้อเรื่อง 
 1) บทความวิชาการ ประกอบดวย บทนํา เนื้อหา และบทสรุป 
 2) บทความวิจัย ประกอบดวย บทนําวัตถุประสงค ทบทวนวรรณกรรม วิธี
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การวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผล  สรุปผลการวิจัย 
 3) บทวจิารณหนงัสอื ประกอบดวย การเกริน่นาํ การสรปุเนือ้หาโดยยอ การ

วิจารณหนังสือ 
5.  เอกสารอางอิง
6.  ถามีรูปภาพ แผนภูมิ ตารางประกอบ หรืออื่น ๆ ตองมีหมายเลขกํากับใน

บทความ อางอิง แหลงที่มา ของขอมูลใหถูกตองชัดเจน และไมละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูอื่น ใชรูปภาพสีหรือขาว-ดําที่ มีความคมชัด และสงภาพถาย
ตนฉบับหรือไฟลรูปภาพแยกตางหาก แนบมาพรอมกับบทความดวย

รายละเอียดสวนประกอบของบทความ

คําแนะนําในการเขียนอางอิง การเขียนอางอิงในวารสารฟาเหนือ กอง
บรรณาธิการไดยึดการเขียนอางอิงแบบ APA Style ฉบับพิมพ ครั้งท่ี 6 ป ค.ศ. 
2010 โดยปรับใหเขากับบริบทของไทย รูปแบบการเขียนอางอิงแบบ APA 
ประกอบดวย 2 สวน คือ  1) การอางอิงในเนื้อหา 2) การเขียนอางอิงทายบท

1. การอางอิงในเนื้อหา (In-text Citation)
การอางอิงเน้ือหาเปนการอางอิงในระบบนามปโดยระบุชื่อผูแตง และ

ปพมิพ เพือ่เปนการแนะผูอานไปยังแหลงขอมลูทีอ่างอิงทายเลมเอกสารวิชาการ 
ที่มีการจัดเรียงตามลําดับตัวอักษร การอางอิงในเนื้อหา มี 2 ลักษณะ คือ

 1) การอางอิงชื่อผูแตงกอนขอความ
 ในกรณีที่ชื่อของผูแตงที่เปนคนไทยใหปรับเปนภาษาอังกฤษ 

โดยใชชื่อ-สกุลผูแตง ตามดวยปที่พิมพ ในวงเล็บ หรือเครื่องหมายทวิภาคหนา
เลขหนาในวงเล็บ เชน
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 Triwiset (2009) พบวา..................หรือ
 Triwiset(2009: 3) พบวา……………

 2) การอางอิงชื่อผูแตงทายขอความ
 ในกรณีที่ชื่อของผูแตงที่เปนคนไทยใหปรับเปนภาษาอังกฤษ 

โดยใชชื่อสกุลผูแตงและปที่พิมพตามดวย เครื่องหมายจุลภาคหลังชื่อผูแตงใน
วงเล็บ หรือ เครื่องหมายทวิภาคหนาเลขหนาในวงเล็บ เชน

 การศึกษาเกี่ยวกับภาษาถ่ินไทย... (Triwiset, 2009) หรือ
 การศึกษาเก่ียวกับภาษาถ่ินไทย... (Triwiset, 2009: 4)
การอางองิตามผูแตงคนอืน่ ใหใชวา“ อางใน” (เอกสารภาษาไทย) หรือ“ 

cited in” (เอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ) สวนการอางอิงใน รายการอางอิง ให
ใชเอกสารอางอิงของผูแตงที่อานมา ไมใชอางอิงผูแตงเอกสารตนฉบับ เชน 

การศึกษาของ Triwiset (1989 cited in Kingkham, 2010: 23)

2. รายการอางอิง (Reference List)
การเขียนรายการอางองิทายบทความ ในกรณีของรายการอางองิทีเ่ปน

ภาษาไทยใหปรับเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด การอางอิงผูแตงคนเดิมในลําดับ
เดียวกันใหเรียงลําดับโดยใชปที่พิมพกอนเปนหลัก เชน

 Kingkham, W. (2000).
 Kingkham, W. (2001).
การอางอิงผูแตงคนเดิมที่ตีพิมพในปเดียวกันใหใชตัวอักษร a หรือ b 

เปนตน ภายหลังจากปทีพ่มิพภายในวงเล็บ เชน Bahati, J.R. (2001a). Control...
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Baheti, J. R. (2001 b), Roles of...
ในกรณีที่เอกสารอางอิงเปนภาษาไทยชื่อเร่ืองใหเขียนทับศัพทโดยใช

หลกัเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอกัษรโรมัน (Romanization) โดยใชโปรแกรม
แปลงสาสนในวงเล็บ () และแปลช่ือเรือ่งเปนภาษาอังกฤษ เขยีนในวงเล็บเหล่ียม 
[] ดังตัวอยาง

1. หนังสือทั่วไป
Kongkanan, W. (2013). Wannakhadisueksa. (in Thai) [Thai Literature 

Study] Bangkok: Office of the Welfare Promotion Commission 
for Teachers and Education Personnel.

2. บทความในวารสาร
Phonpradapphet, P. (2017). Bukkhalathitthan: Uppalak nai 
mummong thang
 
phasasat parichan. (in Thai) [Personification: Metaphor in Cognitive 

Linguistic]. Journal of  
Rommayasan, 15 (1): 2.
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บทความในวารสาร Journal Article

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of article. Title of Journal, 
volume number (issue number if necessary), inclusive page 
numbers.

Jacoby, W. G. (1994). Public attitudes toward government spending 
American Journal of Political Science, 38 (2), 336-361

บทความในหนังสือพิมพ

Author, A. A. (Year, date). Title of article. Title of Newspaper: Section, 
inclusive page numbers.

Hatch, B. (2006, July 13). Smoke lingers for those who keep 
hospitality flowing, Australian Financial Review, p. 14.    

หนังสือ Book

Author, A. A., & Author, B. B. (Year). Title of work: Subtitle (edition.). 
volume(s).).  Place of publication: Publisher

Colclough, B., & Colcloud J. (1999). A challenge to change, London, 
England Thorsons.
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บทหน่ึงในหนังสือ Book Chapter 

Author, A. A. (Year). Title of chapter or part. In A. A. Editor &. B. B. 
Editor (Eds), Title: Subtitle of book (Edition, inclusive page 
numbers). Place of publication: Publisher. 

Friese, C., Hofmann, W., & Wanke, M. (2003). The impulsive 
Consumer: Predicting consumer behavior with implicit 
reaction time measures. In M. Wanke (Ed.), Social psychology 
of consumer behavior (pp. 335-364). New York, NY: Psychology 
Press.

หนังสือแปล Book in Translation

Author, A. A. (Year). Title of Book: Subtitle of Book (T. T. Translator, 
Trans.). Place  of publication: Publisher.

Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. 
W. Truscott & F. L. Emory, Trans.).  New York: Dover.
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รายงานการประชุมวิชาการ Conference Paper

Author, A. A. (Year, Month date). Title of paper. In A. Editor, B. Editor, 
& C. Editor.Title of Published Proceedings. Paper presented 
at Title of Conference: Subtitle of Conference, Location 
(inclusive page numbers). Place of  publication: Publisher.

Rowling,. (1993, September). Schools and grief: How does Australia 
Compare to the United States. In Wandarna Coowar: Hidden 
grief. Paper presented at the Proceedings of the 8th 
National Conference of the National Association for Loss 
and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland (pp. 196-201). 
Turramura, NSW: National Association for LOSS and Grief.

วิทยานิพนธที่ยังไมตีพิมพ Unpublished Thesis

Author, A. A. (Year), Title of thesis: Subtitle. Unpublished thesis 
type, University. Location of University. 

Hos, J. (2005). Mechanochemically Synthesized nanomaterials 
for intermediate temperature solid oxide fuel cell 
membranes. Unpublished PhD thesis, University of Western 
Australia, Crawley, Western Australia.
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รายงานวิจัย Research Report

Author, A. A. (Year), Title (Report No. Xx), Location: Publisher.

Turnitin. (2003), What’s wrong with Wikipedia?: Evaluating the 
sources by students. Oakland, CA: iParadigms, LLC.

การสัมภาษณ Interview

Author, A. (Year, Month date), Interview type [email, phone, personal 
interview personal interview with.

Cloyd, A. (2014, July 29), Personal interview

เอกสารจากอินเทอรเน็ต Internet Document

Author, A. A. (Year), Title: Subtitle. Retrieved from Source or supplier 
information: internet address

Goldberg, 1. (2000). Dr. Ivan ‘s depression central. Retrieved from 
http: / / www. psycom. net / depression. central. html
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รูปแบบการเขียนบทความตีพิมพเผยแพรในวารสารฟาเหนือ

ชื่อเรื่องภาษาไทย
(TH Sarabun PSK 18 point ตัวหนา)

ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ
(TH Sarabun PSK 18 point ตัวพิมพใหญและตัวหนา)

ชื่อผูเขียนคนท่ี 11 ชื่อผูเขียนคนที่ 22 และช่ือผูเขียนคนที่ 33 (ภาษาไทย)
(TH Sarabun PSK 14 point ตัวหนา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียน

ทานแรกและคณะ
…………………….( อีเมล ไมใสคําวา อีเมล TH Sarabun PSK 12 point)

ชื่อผูเขียนคนท่ี 11 ชื่อผูเขียนคนที่ 22และช่ือผูเขียนคนที่ 33 (ภาษาอังกฤษ)
(TH Sarabun PSK 14 point ตัวหนา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียน

ทานแรกและคณะ
………………….. ( E-mail  ไมใสคําวา E-mail TH Sarabun PSK 12 point)

1สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 2สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 3สังกัด
หนวยงานหรือมหาวิทยาลัย (ภาษาไทย)

(TH Sarabun PK 14 point ตัวธรรมดา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียน
ทานแรกและคณะ  ชิดขวา

1สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 2สังกัดหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 3สังกัด
หนวยงานหรือมหาวิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ) (TH Sarabun PSK 14

point ตัวธรรมดา) กรณีมากกวา 3 ทานใหใสชื่อผูเขียนทานแรกและคณะ   
ชิดขวา
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บทคัดยอ (TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
บทคัดยอ ความยาวไมเกิน 350-500 คํา (TH Sarabun PSK 16 point 

ตัวธรรมดา)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
คําสําคัญ: / / ก / / ขข / / คคจํานวน 3-5 คํา

(TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดาชิดซาย เคาะระหวางคํา 2 
เคาะ)

Abstract (TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย) 
บทคัดยอความยาวไมเกิน 350-500 คํา (TH Sarabun PSK 16 point 

ตัวธรรมดา)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
Keywords: / / aa / / bb / / cc จํานวน 3-5 คํา

(TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาชดิซายเคาะระหวางคาํ 2 เคาะ)

บทนํา (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เนือ้หา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาตัง้คาชดิซาย-ขวายอหนา1ซม. 
Tab 05)

วัตถุประสงคการวิจัย (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
1………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………

(เนือ้หา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาตัง้คาชดิซาย-ขวายอหนา1ซม. 
Tab 0. 5)
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ทบทวนวรรณกรรม (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เนือ้หา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดาตัง้คาชดิซาย-ขวายอหนา1ซม. 
Tab 0. 5)

วิธีการวิจัย (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เนือ้หา TH Sarabun PSK 16 point ตวัธรรมดา ตัง้คาชดิซาย-ขวา ยอหนา1ซม. 
Tab 0. 5)
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ผลการวิจัย (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
เน้ือหา ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เนื้อหา TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา ตั้งคาชิดซาย-ขวา ยอหนา 1 
ซม. Tab 0. 5)

อภิปรายผลและสรุปผล (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิด
ซาย)

เน้ือหา ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(เนื้อหา TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา ตั้งคาชิดซาย-ขวา ยอหนา 
1 ซม. Tab 0. 5)



วารสารฟาเหนือ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   159

Reference (หัวขอ TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนาชิดซาย)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  
(เนื้อหา TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา ตั้งคาชิดซาย-ขวาย อหนา 1 
ซม. Tab 0. 5)
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ตัวอยาง การนําเสนอขอมูลตารางและรูปภาพ แผนภูมิตางๆ
ตาราง / 1/ / ชื่อตาราง...
(“ตารางที่” TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนา ชิดซาย)
(ชื่อตาราง TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา)

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

ภาพท่ี 2 ขอมูล (TH SarabunPSK 14 ตัวหนา)
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1 2 3 4 5

ภาพรวมหลกัสตูร 1

ภาพรวมหลกัสตูร 2

ภาพรวมหลกัสตูร3

รูปท่ี /1 / / ชื่อรูปภาพ, แผนภูมิ
(“ รูปที่” TH Sarabun PSK 16 point ตัวหนากึ่งกลางต้ังคาเปน 1 คอลัมน

(ชื่อรูปภาพ TH Sarabun PSK 16 point ตัวธรรมดา)
(ทั้งน้ี ตาราง / รูปภาพ แผนภูมิ สมการตางๆ สามารถทําเปนคอลัมนเดียวก็ได 

ขึ้นอยูกับขนาดและความเหมาะสม)







1.  สารัตถะของ วรรณกวี อุบัติการณโลก: กรณีถํ้าหลวง-
  ขุนนํ้านางนอน ป 2561
 วรวรรธน ศรียาภัย
2. อคติในวรรณกรรมไทยเรื่องสังขทองตอนทาวสามนตให
 ลูกเขยหาเน้ือหาปลา
 กอพงศ  นามวัฒน
3. การใชภาษาเพ่ือสรางอารมณขันในนิทานพื้นบาน
 ขนาดสั้น “เจี้ยกอม” 
 อาภิสรา พลนรัตน
4. การเรียนรูความคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 โดยกิจกรรมการอานและการแสดงละครจากนิทานพื้น
 บานแบบทวิภาษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
 ตน จังหวัดเชียงราย
 จําเริญ ฐานันดร,  อัลเบิรต ลเิสค
5. คําลักษณนามภาษาจีนที่ใชกับคําศัพทหมวดสัตว
 กมลทิพย รักเกียรติยศ
6. มอญซอนสยาม” วรรณกรรมสารคดีของบุญยงค เกศเทศ: 
 การศึกษาปริทัศน 
 วรวรรธน ศรียาภัย


