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สูสาธารณชนอยางยิ่ง
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ตลอด ในนามบรรณาธิการวารสารขอขอบคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ หากมีขอเสนอแนะใดที่เปนประโยชน
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บทคัดยอ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการรัฐบาลดิจิทัล เปนแนวคิดการปรับเปลี่ยนวิถีการทํางานของระบบ
ราชการตองมีการปรับตัวใหเทาทันกับโลกเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเขาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวนโยบายการ
บริห ารระบบราชการที่เอื้ อประโยชนในการบริการสาธารณะ ที่สามารถขั บเคลื่ อนระบบราชการดวยการ
บริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เพราะขอมูล ถือเปนทรัพยากรทางการบริหารประเทศที่เปนปจจัยสําคัญ
ที่สงผลตอการบริหารจัดการแผนใหมีมีประสิทธิภาพ ปจจุบันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล การ
จัดทําคุณภาพของขอมูล การเปดเผยขอมูล และการไมนําขอมูลไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม เปนประเด็น
ป ญ หาและอุ ป สรรคอาจเป น ผลมาจากการบริ ห ารจั ด การข อ มู ล ที่ ไ ม ค รอบคลุ ม และไม ชั ด เจน ดั ง นั้ น จึ ง
จําเปนตองมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการใชธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เปนเครื่องมือนําทางสูการปฏิบัติให
ประสบความสําเร็จบทความนี้เปนกระบวนการศึกษาขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร วัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ
แนวคิดการพัฒนาระบบราชการไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล แนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลและความเชื่อมโยงกับ
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Abstract
The development of administrative system of a digital is an idea that the mode of
operation of the state bureaucracy which must adapt to the world dominated by digital
technology with a goal of becoming a digital government, according to the policy of a
bureaucracy that benefits citizens, which is able to drive the bureaucratic system through
effective data management because data is considered an administrative resource
indispensable to the development of effective plans. Nowadays, data security, data quality,
data leak, and ineffective use of data are problematic issues, and the obstacles are possibly
caused by incomprehensive and unclear data management. Thus, there needs to be
measures and policies on data governance as a tool to achieve practical success. This
article’s this paper is an educational process through the study of documents, objective is to
present the goal to transform Thai bureaucracy into a digital government, the concept of
data governance and its relation to digital bureaucracy, and strategies to apply data
governance to a Thai bureaucracy development practice towards the end of applying data
governance to a practice to develop the digital governmental administrative system with
concrete success, thus creating an administrative tool which is able to drive the
development of the civil service that can effectively respond to needs of citizens and
continuously develop the country according to the digital age strategy.
Keywords: Data Governance for Government, Administrative System Development,
Digital Government.

บทนํา
เมื่อโลกพัฒนาเขาสูยุคดิจิทัล การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางบุคคล องคกรไปจนถึงระหวาง
ประเทศมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น นําไปสูยุคของการแขงขันกันในสังคมที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เปนเหตุให
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนตองเรงปรับกลยุทธการทํางาน รวมถึงการแสวงหารูปแบบการปฏิบัติงาน และ
รูปแบบการบริการที่ตอบสนองความตองการและความพึงพอใจ เพื่อใหเกิดการบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว
มีความแมนยํา นํามาซึ่งเปนแนวคิดสูการกระตุนใหภาครัฐเกิดการปรับตัวใหเกิดการปรับเปลี่ยนใหเกิดการ
บริหารจัดการใหมีมาตรฐานเทียบเทาภาคเอกชนในหลายๆประเทศ การพัฒนาระบบราชการมาจากกระแส
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่สงผลตอการกาวสูยุคโลกาภิวัตนนํามาสูการสื่อสารแบบ
ไรพรมแดน (Global Communication) สังคมแหงความรู รวมทัง้ กระแสประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล เพื่อ
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ความอยู ร อดและความสามารถในการแขงขัน กับ นานาประเทศ ประเทศไทยประสบปญหาทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสั งคมที่บ งบอกถึงสถานะของความเปนประเทศที่ ยังไม กาวขามประเทศที่กําลังพัฒนา ดว ย
กระแสสถานการณบานเมือง การเรียกรองเรื่องความเปนอยูของประชาชนในประเทศ การเปลี่ยนแปลงใน
กระแสโลกาภิวัตนในสังคมโลก ทําใหประเทศไทยตองยอมรับการปรับตัวเขาสูการติดตอ แขงขัน และพัฒนา
ประเทศให มี ค วามเท า ทั น นานาประเทศ ทั้ ง การศึ ก ษา การพั ฒ นาทางการแพทย ความก า วหน า ทาง
วิทยาศาสตร โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งที่สําคัญคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน ผานกลไกแหง
รัฐ ดวยการบริหารที่มีความกาวทันตอสมัยการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ดวยการปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสูการ
เปนรัฐบาลดิจิทัล (รัชพร วงศาโรจน. 2564, ออนไลน)
การปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล เปนแนวคิดที่มุงใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานภาครัฐอยางมีแบบแผนและเปนระบบจนสามารถพัฒนาสูการ
เปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัลที่
ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ (Citizen Driven) ซึ่งหมายถึงการที่ประชาชน
สามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจํากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษาซึ่งความกาวหนาของเทคโนโลยีดิจิทัล
จะชวยใหรัฐบาลสามารถหลอมรวมการทํางานของภาครัฐเสมือนเปนองคกรเดียว บทบาทสําคัญในการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพประการหนึ่งคือ การบริหาร
จัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ เพราะขอมูล ถือเปนที่มาของแผนการบริหารประเทศ หากมีระบบการบริหาร
จัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) อยางเปนระบบจะสงผลตอการบริหารจัดการแผนใหมีความแมนยํา และมี
ประสิทธิภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2564, ออนไลน)
สิ่งสําคัญในการบริหารจัดการแผนและนโยบายของภาครัฐใหนําไปสูความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
คือ “ขอมูล” ซึ่งจัดเปนทรัพยากรทางการบริหารที่สําคัญในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ องคกรที่
เกี่ยวของจึงจําเปนตองใหความสําคัญกับการจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อนํามาใชสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนการบริหารประเทศและสังคมดิจิทัลใหกับทุกภาคสวน แตในปจจุบันหนวยงานภาครัฐยังประสบกับปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูล (คณะกรรมการศึกษากระบวนการธรรมาภิ
บาลและการเปดเผยขอมูลดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผนดิน. 2562 : 28-29) ซึ่งเปนประเด็นปญหาเชิง
นโยบายและปฏิ บั ติ ทั้ ง ในเรื่องความซ้ํ า ซ อนของข อมูล ความมั่ น คงปลอดภัย ของข อมูล (เชน การรักษา
ความลั บ การเข า ถึงข อมู ล การรักษาความเปนสว นบุคคล) คุณภาพของขอมูล (เชน ความถูกตอง ความ
ครบถวน ความเปนปจจุบัน) การเปดเผยขอมูล และยังไมมีการนําขอมูลไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2564, ออนไลน) ประเด็นปญหาและอุปสรรคเหลานี้อาจเปนผลมา
จากการบริหารจัดการขอมูลที่ไมครอบคลุมและไมชัดเจนของหนวยงาน ดังนั้นจึงจําเปนตองใหหนวยงาน
ภาครั ฐ มี ม าตรการและแนวปฏิ บั ติ ใ นธรรมาภิ บ าลข อ มู ล และบริ ห ารจั ด การข อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
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ประสิทธิผล เพื่อใหการไดมาและการนําไปใชขอมูลของหนวยงานภาครัฐถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน มั่นคง
ปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัยได
จริง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2564, ออนไลน) ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data
Governance for Government) จึงถูกจัดทําขึ้น เพื่อกําหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูมีสวนได
เสียในการบริหารจัดการขอมูล กลาวคือ บุคคลที่ไดรับบทบาทในธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ จะมีหนาที่ในการ
กําหนดขอบเขต กฎเกณฑ และนโยบายขอมูลที่ใชในกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับขอมูล ตั้งแตการสราง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช การเผยแพร
จนถึงการทําลาย โดยกฎเกณฑและนโยบายขอมูลตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมองคกรของ
แตละหนวยงาน การวัดผลการดําเนินการชวยใหเห็นระดับการดําเนินการของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ซึ่ง
สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินการหรือคุณภาพของขอมูล ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐจะเปนแนวทางให
หนวยงานภาครัฐ ทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม นําไปปรับใช
ใหเขากับลักษณะเฉพาะของแตละหนวยงานเพื่อใหสามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
(คณะกรรมการศึกษากระบวนการธรรมาภิบาลและการเปดเผยขอมูลดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผนดิน.
2562 : 31)
อยางไรก็ตามประสิทธิผลของแนวนโยบายการบริหารระบบราชการดวยระบบดิจิทัล จะนําไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพจําเปนตองมีแนวปฏิบัติที่เหมาะสมจึง ตลอดจนตองอาศัยแนวทางการขับเคลื่อน
สูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ ในบทความนี้ผูเขียนจึงขอเสนอธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐสูวิถีปฏิบัติเพื่อ
การพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล จึงมุงที่จะนําเสนอ (1) การพัฒนาระบบราชการไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล (2)
แนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลและความเชื่อมโยงกับการบริหารระบบราชการดิจิทัล (3) การขับเคลื่อนธรรมาภิ
บาลขอมูลสูการปฏิบัติในการพัฒนาระบบราชการไทย (4) สรุปประเด็นสําคัญในการนําธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐสูวิถีปฏิบัติเพี่อการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
แนวคิดการพัฒนาระบบราชการไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล
การปรับเปลี่ยนวิถีการทํางานของระบบราชการ นอกจากสิ่งที่รัฐตองการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานดวยเทคนิคทางการบริหารจัดการสมัยใหมแลว สิ่งที่ภาครัฐจะตองปรับเปลี่ยน(สมอุษา วิไลพันธุ.
2562 : 5) คือ การปรับตัวในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบการใหบริการแทนรูปแบบที่เปนเอกสาร และ
การใหบริการผานเจาหนาที่ และตามขั้นตอนกระบวนการของระบบราชการ ซึ่งทําใหรูปแบบการบริหารเกิด
ความไมคลองตัว และไมเปนระบบเทาที่ควร การแสวงหาแนวทางการใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว
ถูกตอง แมนยํา และลดขั้นตอนระยะเวลา (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2564, ออนไลน)
ตลอดจนการลดการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลือง เปนประเด็นที่รัฐควรตระหนักในการพัฒนาแนวทางการบริหาร
จัดการใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นภาครัฐตองมีการพัฒนาทั้ง คน ความรู เครื่องมือ และการเรียนรูตามกระแส
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การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน ดวยเหตุดังกลาวรัฐตองมีการปรับตัวใหเทาทันกับโลกเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหเขาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) (ชัยทวี เสนะวงศ. 2560 : 18-20).
แนวคิด การปรับ เปลี่ย นและยกระดั บ ภาครัฐไทยสูการเปนรัฐ บาลดิจิทัล จําเปน ตองดําเนิน การ(สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฏร. 2559 : 7-8) ดังตอไปนี้
1. การปรับเปลี่ยนการทํางานภาครัฐดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ใหมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลเนน
การเชื่อมโยงขอมูล และการทํางานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกัน (Connected Government) โดยบูรณา
การขอมูลขามหนวยงานจนเสมือนเปนองคกรเดียว (One Government) ทําใหเกิดการใชทรัพยากรดิจิทัล
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะลดความซ้ําซอนในการลงทุนในทรัพยากร
2. การสนับสนุนใหมีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชน (Open Data) และสงเสริมใหประชาชนมีสวน
รวมในกระบวนการทํางานของรัฐ (Open Government) เพื่อนําไปสูการเปน Digital Thailand โดยการ
สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและประชาชน เปดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการขอมูล ตามมาตรฐาน
Open Data เพื่อนํามาซึ่งการพัฒนาฐานขอมูล รวมถึงชุดขอมูลดานตาง ๆ โดยเชื่อมโยงขอมูลจากทุก
หนวยงานภาครัฐโดยไมยึดติดความเปนเจาของ และเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อใหเกิดการพัฒนานวัตกรรม
บริการ และสรางคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคม เชน ทะเบียนขอมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมขอมูลบุคคล
ตั้งแตเกิดจนตาย สําหรับการวางแผนพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต ขอมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสูบริการสุขภาพถวน
หนา (Universal Healthcare) ทะเบียนขอมูลเกษตร เปนตน การเชื่อมโยงการบริหารจัดการ การพัฒนา และ
การใหบริการของภาครัฐ จะทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการตัดสินใจที่เกิดจากการหลอมรวมทางสังคม รวมทั้งเกิดการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
นําไปสูความโปรงใสและลดปญหาการทุจริต
3. การพัฒนาแพลตฟอรมบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพื่อรองรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหมที่เปนบริการพื้นฐานของทุกหนวยงานภาครัฐ โดยสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาแพลตฟอรม ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําธุรกรรมและการใหบริการที่เปนบริการพื้นฐาน
ของทุกหนวยงานภาครัฐ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทุกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เชน
บริการใบรับรองอิเล็กทรอนิกส บริการยืนยันตัวตน บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ใหสะดวก รวดเร็ว และ
มีความปลอดภัยในการใชงานและใหบริการ
4. การจัดใหมีบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่อํานวยความสะดวกตอประชาชนตามความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ บริการอัจฉริยะเปนการแปรสภาพการบริการภาครัฐจากรูปแบบเดิมไปสู
รูปแบบการบริการที่ประชาชนผูรับบริการสามารถเลือกใชบริการสาธารณะผานระบบดิจิทัลตามความตองการ
ของแตละบุคคลไดดวยตนเอง รวมทั้งการพัฒนาไปสูการบริการสาธารณะในลักษณะอัตโนมัติ (Automated
Public Services) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล และเขากับสถานการณ โดยประชาชนผูรับบริการไมตอง
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รองขอหรือยื่นเรื่องตอรัฐ เชน เมื่อมีเด็กเกิดใหม ประชาชนไมตองแจงเกิดตอภาครัฐ แตระบบจะเชื่อมโยงกับ
ขอมู ล การแจ งเกิ ดโดยโรงพยาบาล และบั นทึกขอมูลลงฐานขอมูล ทะเบีย นราษฎร รวมทั้งสงหลักฐานให
ผูปกครองของเด็กเกิดใหมเอง เปนตน
การปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล นับเปนชวงเปลี่ยนผานที่หนวยงานภาครัฐกําลัง
ตื่นตัว และพยายามเรียนรู และปรับใชในองคการภาครัฐในการใหบริการประชาชน ดวยความแปลกใหม ยอม
มีขอจํากัดที่นําไปสูแนวปฏิบัติที่จะนําไปสูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใหบริการแกภาคประชาชน
ซึ่งปจจัยที่เปนสาเหตุของการบริหารระบบราชการดิจิทัล ที่ไมสามารถตอบสนองการใหบริการประชาชนได
อยางมีประสิทธิภาพ อาจมีหลายมูลเหตุ เชน การตอตานการเปลี่ยนแปลงของคนในองคการ ขอจํากัดขององค
ความรูดานดิจิทัล
แนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลและความเชื่อมโยงกับการบริหารระบบราชการดิจิทัล
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) คือ “การกําหนดสิทธิในการ
ตัดสินใจและความรับผิดชอบ ในการสงเสริมใหเกิดกระบวนการจัดทํา การใชงาน และการบริหารจัดการขอมูล
รวมถึงกระบวนการที่กําหนดบทบาท นโยบาย และมาตรฐาน ที่ชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานเกี่ยวกับขอมูล
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหหนวยงานสามารถบรรลุเปาหมายได”
ในมุมมองของภาครัฐ ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) หมายถึง
“การกําหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียในการบริหารจัดการขอมูลทุกขั้นตอน เพื่อให
การไดมาและการนําไปใชขอมูลของหนวยงานภาครัฐถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน รักษาความเปนสวนบุคคล
และสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดยใชขอมูลเปนหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศ (สุกัญญา เรืองสุวรรณ. 2553 : 72-75) เชน การใชขอมูลในการวิเคราะหการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และการบริหารราชการแผนดิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การเสริมสรางและผลักดันธุรกิจ
ที่เกิดจากการใชนวัตกรรมขอมูล”
Intra-governmental Group on Geographic Information กําหนดองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล
ขอมูลภาครัฐที่ดี (IGGI, 2005) ประกอบไปดวย
1. มีความมั่นคงปลอดภัยและรักษาความเปนสวนบุคคล โดยมีมาตรการชวยปองกันความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นกับขอมูลและการละเมิดสิทธิสวนบุคคล
2. มีมาตรการควบคุมและจัดการระบบบริหารและกระบวนการจัดการขอมูลหรือวงจรชีวิตของขอมูล
ตั้งแตกระบวนการเก็บขอมูลและการทําลายขอมูล
3. มีนโยบายการใชขอมูลที่ชัดเจน โดยกําหนดนโยบายและกฎเกณฑของขอมูลเปนสําหรับธรรมาภิ
บาลขอมูลและการบริหารจัดการขอมูล
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4. มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของเจาของขอมูล โดยกําหนดวิธีการที่ผูดูแลขอมูลหรือเจาของขอมูล
สามารถจัดการ เปลี่ยนแปลง หรือสงผานขอมูลใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดปญหาในกรณีที่ชุดขอมูลหรือฐานขอมูล
บางแหลงอาจจะมีผูดูแล ผูใชงาน หรือเจาของขอมูลหลายคนหรือหลายหนวยงาน
5. ขอมูลมีเมทาดาตา (Meta Data) โดยจะชวยใหผูใชงานเขาใจวาขอมูลชุดนี้คือขอมูลที่เกี่ยวของกับ
อะไร สามารถนําไปใชงานอยางไร และมีขอจํากัดอะไร โดยมีมาตรฐานของเมทาดาตา (Meta Data) ที่
เหมาะสมกับการใชงาน
6. ขอมูลมีคุณภาพ โดยมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพของขอมูลใหมีคุณภาพสูง ซึ่งจะสนับสนุนให
การดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น สรุปไดวา ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ หมายความวา การกําหนดสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผู
มีสวนไดเสียในการบริหารจัดการขอมูลภาครัฐทุกขั้นตอน เพื่อใหการไดมาและการนําขอมูลของหนวยงานของ
รัฐไปใชอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน รักษาความเปนสวนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน และ
บูรณาการระหวางกันไดอย างมีป ระสิทธิภาพและมั่ นคงปลอดภัย โดยใชขอมูล เปน หลักในการบริหารงาน
ภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยการกําหนดกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน). 2564, ออนไลน) ดังนี้

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน). 2564, (ออนไลน)
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จากกรอบแนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย โครงสรางธรร
มาภิบาลขอมูล (Data Governance Structure) นิยามและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับขอมูล (Definition and
Rules) และกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Processes) ทําใหทราบรายละเอียด
รูปแบบการทํางานของธรรมาภิบาลขอมูลในการบริหารระบบราชการ (คณะกรรมการศึกษากระบวนการธรร
มาภิบาลและการเปดเผยขอมูลดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผนดิน. 2562 : 39) ดังรายละเอียดดังนี้
1.โครงสรางธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Structure)
การกําหนดโครงสรางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเพื่อแสดงลําดับขั้นระหวางกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับ
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ และแสดงถึงสิทธิ์ในการสั่งการตามลําดับขั้น ทั้งนี้จํานวนบุคลากรและความลึกของ
ลําดับขั้นใหพิจารณาตามความเหมาะสมของแตละหนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐสามารถจัดตั้งสวนงาน
ธรรมาภิบาลขอมูลในรูปแบบที่แตกตางกัน ประกอบดวย
1) คณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Council) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ขอมูลมีอํานาจสูงสุดในธรรมาภิบาลขอมูลภายในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งทําหนาที่ตัดสินใจเชิงนโยบาย แกไข
ปญหา และบริหารจัดการภายในคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล ทั้งนี้ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
อาจจะทําหนาที่แทนผูบริหารขอมูลระดับสูง ซึ่งขึ้นอยูกับความพรอมของหนวยงาน
2) ทีมบริกรขอมูล (Data Steward Team) มีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐที่ดี
ภายในหนวยงานภาครัฐ ทีมบริกรขอมูลรับคําสั่งโดยตรงจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล ในขณะเดียวกันมี
การใหขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจตอคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล โดยบริกรขอมูลดานธุรกิจเปนผูให
การสนับสนุนดานธุรกิจ ขณะที่บริกรขอมูลดานเทคนิคเปนผูใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) ผูมีสวนไดเสียกับขอมูล (Data Stakeholders) ทําหนาที่ใหการสนับสนุนธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
ตอทีมบริกรขอมูลและคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูล
2. นิยามและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับขอมูล (Definition and Rules)
1) สภาพแวดลอมของธรรมาภิบาลขอมูล (Data Governance Environment)
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
ปจจุบั นกฎหมายที่เกี่ย วของกับข อมูล ขาวสาร หรือสิทธิสวนบุคคลในประเทศไทย มีประเด็น ที่อาจสงผล
กระทบตอหลักแนวคิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ นอกจากนี้วัฒนธรรมของหนวยงานที่เอื้อตอการมีธรรมาภิ
บาลขอมูลภาครัฐธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐมีองคประกอบหลายอยางที่สนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐที่ดีในขณะเดียวกันจะตองคํานึงถึงขอจํากัดที่อาจสงผลในเชิงลบตอการปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปใหเกิด
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐในหนวยงานดวย วัฒนธรรมองคกร และสภาพแวดลอมเปนหนึ่งในขอจํากัดที่อาจสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงในธรรมาภิบาลขอมูลภายในหนวยงานได
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2) การนิยามขอมูล (Data Definition)การนิยามขอมูลตองมีความถูกตองและชัดเจน เพื่อสรางความ
เขาใจที่ตรงกันระหวางผูที่เกี่ยวของทั้งนี้การจัดหมวดหมูของขอมูลทําใหมองเห็นถึงภาพรวมของขอมูล ขณะที่
การทําเมทาดาตาเพื่อสรางความเขาใจตอขอมูลมากยิ่งขึ้น
3) กฎเกณฑขอมูล (Data Rules) กฎเกณฑขอมูลมักจะอางถึงนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวของกับ
ขอมูล โดยนโยบายขอมูลอธิบายถึงขอควรปฏิบัติและขอหามปฏิบัติ ขณะที่มาตรฐานขอมูลอธิบายถึงวิธีการ
หรือขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเปนหลักในการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลขอมูลและการบริหารจัดการขอมูลของ
หนวยงาน
3. กระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance Processes)
กระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เปนขั้นตอนที่ใชสําหรับกํากับดูแลการดําเนินการใด ๆ ตอขอมูลให
เปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวของกับขอมูล กระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เริ่ม
ตั้งแตการวางแผนไปจนถึงการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังนี้
1) การวางแผน (Plan) การวางแผนเริ่มตั้งแตกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นปญหา ซึ่งเปนสวนที่สําคัญ
เนื่องจากเปนจุดเริ่มตนที่จะกําหนด กฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน หรือแนวทางปฏิบัติตาง ๆ เพื่อใชในธรร
มาภิบาลขอมูลและการบริหารจัดการขอมูล หลังจากที่ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นปญหาที่ชัดเจน
แลว
2) การปฏิบัติ (Do) การปฏิบัติ การดําเนินการใด ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูล
และผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน สถาปนิกขอมูล นักออกแบบขอมูล นักจัดการฐานขอมูลวิศวกรขอมูล นักวิเคราะห
ขอมูล นักวิทยาการขอมูล เจาของขอมูล เจาของขอมูลสวนบุคคลผูสรางขอมูล ผูบริหาร ผูใชขอมูล ซึ่งตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับกฎระเบียบ นโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่ไดกําหนดไว ขณะที่บริกรขอมูล
จะให ความรู และสนั บ สนุ น ให บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งสามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บเหล านั้ น รวมถึ ง รายงาน
ความกาวหนา ผลการปฏิบัติงานและประเด็นปญหาที่พบระหวางปฏิบัติงานจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลขอมูล
3) การตรวจสอบ วัดผล และรายงาน (Check, Measure and Report) ในการตรวจสอบบริกรขอมูลจะ
ดํ า เนิ น การตรวจสอบความสอดคล อ งกั น ระหวา งกฎระเบีย บ นโยบาย และมาตรฐานที่กํ าหนด กั บ การ
ปฏิบัติงานของบุคคลที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขอมูลและผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ พรอมทั้งทําการวัดผลดาน
คุณภาพขอมูล หลังจากนั้นรายงานผลความสอดคลอง คุณภาพขอมูล ความมั่นคงปลอดภัย และความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับขอมูลไปยังคณะกรรมการธรรมาภิบาลขอมูลและผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงผลการดําเนินงาน
และประเด็นปญหาที่พบ
4) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual Improvement) ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐเปนสิ่งที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระบบบริหารและกระบวนการจัดการขอมูล หรือวงจรชีวิตของขอมูล จะถูกใช
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สําหรับการปรับปรุงกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับ
ขอมูล เกณฑการประเมินความพรอมของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เกณฑการวัดระดับคุณภาพขอมูล และ
โครงสรางธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐยังประสบกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับขอมูล ซึ่งเปนประเด็นปญหาเชิงนโยบายและการปฏิบัติ ทั้งในเรื่องความซ้ําซอนของขอมูล ความมั่นคง
ปลอดภัยของขอมูล เชน การรักษาความลับ การเขาถึงขอมูล การรักษาความเปนสวนบุคคล คุณภาพของขอมูล
เชน ความถูกตอง ความครบถวน ความเปนปจจุบัน การเปดเผยขอมูล เชน หนวยงานเจาของขอมูลไม
อนุญาตใหเขาถึงขอมูล กระบวนการขอใชขอมูลซับซอนและใชเวลานาน ขอมูลไมอยูในรูปแบบที่ใชงานตอได
งาย และยังไมมีการนําขอมูลไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม (สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน). 2560 : 37-38) ประเด็นปญหาและ
อุปสรรคเหลานี้อาจเปนผลมาจากการบริหารจัดการขอมูลที่ไมครอบคลุมและไมชัดเจนของหนวยงาน ดังนั้นจึง
จําเปนตองใหหนวยงานภาครัฐมีมาตรการและแนวปฏิบัติในธรรมาภิบาลขอมูลและบริหารจัดการขอมูลที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหการไดมาและการนําไปใชขอมูลของหนวยงานภาครัฐถูกตอง ครบถวน
เปนปจจุบัน มั่นคงปลอดภัย รักษาความเปนสวนบุคคล และสามารถเชื่อมโยงกันไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มั่นคงปลอดภัยไดจริง กลาวคือ บุคคลที่ไดรับบทบาทในธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ จะมีหนาที่ในการกําหนด
ขอบเขต กฎเกณฑ และนโยบายข อ มู ล ที่ ใ ช ในกระบวนการธรรมาภิ บ าลข อ มู ล ภาครั ฐ เพื่ อ ควบคุ ม และ
ตรวจสอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับขอมูล ตั้งแตการสราง การจัดเก็บ การประมวลผล การใช การเผยแพร
จนถึงการทําลาย โดยกฎเกณฑและนโยบายขอมูลตองสอดคลองกับสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมองคกรของ
แตละหนวยงาน การวัดผลการดําเนินการชวยใหเห็นระดับการดําเนินการของธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ซึ่ง
สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินการหรือคุณภาพของขอมูล ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐจะเปนแนวทางให
หนวยงานภาครัฐ ทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม นําไปปรับใช
ใหเขากับลักษณะเฉพาะของแตละหนวยงานเพื่อใหสามารถปรับตัวตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลขอมูลสูการปฏิบัติในการพัฒนาระบบราชการไทย
ธรรมาภิ บาลข อมู ล ถือว า เป น เครื่ องมือทางการบริห ารที่ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาระบบการบริห าร
ราชการไทยในยุคดิจิทัล นับวาเปนเครื่องมือที่มีการพัฒนาระบบที่มีวัตถุประสงคเพื่อปรับรูปแบบทางการ
บริหารจัดการใหสอดคลองกับการบริหารงานในยุคดิจิทัลใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการมากขึ้น อยางไร
ก็ตามเครื่องมือทางการบริหารจะไมสามารถนําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพไดหากขาดปจจัยในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม ดังนั้นกลไกสูการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลขอมูลสูการปฏิบัติในการ
พัฒนาระบบราชการไทย (สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคกรมหาชน). 2560 : 39-55.) ดังตอไปนี้
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ปจจัย
ภายนอก

ขอมูล
กฏหมาย
ระเบียบ และ
มาตรฐาน

การขับเคลื่อน

ปจจัย
ภายใน

วัฒนธรรม

กระบวนการ
ทํางาน

คน

เทคโนโลยี

การมีสวนรวม
ของคนใน
องคกร

ชุดความคิด
และ
ทัศนคติ

จากแผนภาพขางตนไดกลาวถึงรูปแบบการเปลีย่ นผานสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลดวยการปรับใชธรรมาภิ
บาลขอมูลสูการปฏิบัติในการพัฒนาระบบราชการไทยตองขับเคลื่อนดวยปจจัยทั้งภายในและภายนอก ดัง
รายละเอียดดังนี้
ปจจัยภายนอก เปนปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดแนวปฏิบัติใหมีกรอบการทํางานใหมีความชัดเจน ดังนั้น
ปจจัยภายนอกตองถูกวางรากฐานที่เปนระบบ และไดมาตรฐาน ดังนี้
1. ขอมูล มีรูปแบบการจัดการขอมูลที่ไดมาตรฐาน ปลอดภัย ถูกตอง มั่นคงปลอดภัยรักษาความเปน
บุคคล รวมถึงการทําลายขอมูลที่มีประสิทธิภาพ
2. กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน การสรางมาตรฐานและกฎระเบียบในการรองรับเปนการ
สรางแนวปฏิบัติ การควบคุม และการใหโทษ ที่ถูกตองตามหลักการบริหารระบบราชการ
3. เทคโนโลยี การขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบราชการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร
และการประสานงานดวยนวัตกรรมที่ทันกระแสในยุคโลกาภิวัตน
4. วัฒนธรรม การสรางวัฒนธรรมผานกระบวนการทํางาน การพัฒนาองคความรู และความเชื่อมั่นใน
เทคโนโลยี เพื่อลดแรงตานการปรับเปลี่ยนสูยุคดิจิทัล
ปจ จัยภายใน เปน ปจ จั ยระดับ บุคคลและองคกรจะตองมีการปรับแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
1. คน การพัฒนาคนในองคการทั้งผูนํา พัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ ใหเกิดการเรียนรู ยอมรับ และ
พัฒนาศักยภาพในการบริหารราชการดวยระบบดิจิทัล
2. ชุดความคิดและทัศนคติ การมีทัศนคติที่มุงเนนการใหบริการและตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง
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3. การมีสวนรวมของคนในองคกร กระบวนบวนการเอื้อตอการมีสวนรวมของบุคลากร
4. กระบวนการทํางาน การปรับกระบวนการใหเกิดประสิทธิภาพ ดวยการมุงเนนผลลัพธของการ
ใหบริการดวยนวัตกรรมทางการบริหารดวยระบบดิจิทัล
ทั้งนี้เพื่อใหไดมาซึ่งธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐที่ดีนั้น หนวยงานควรคํานึงถึง
1. บทบาทของผูบริหาร ซึ่งเปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
ดังนั้นผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตองมีความมุงมั่นในการผลักดันใหเกิดธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
2. จัดตั้งคณะทํางาน จัดตั้งคณะทํางานใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบของแตละตําแหนง
ตามที่ไดกําหนดไวในกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ ทั้งนี้หนวยงานสามารถดูความเหมาะสมในการบริหาร
จัดการบุคลากรที่มีหนาที่ในการปฏิบัติงาน
3. กําหนดกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ การกําหนดกระบวนการธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ
(Data Governance Process) ตามที่ไดกําหนดไวในกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ เริ่มตั้งแตการวางแผน การ
ปฏิบัติ การตรวจสอบ วัดผลและรายงานไปจนถึงการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
4. กําหนดนโยบาย กฎเกณฑของขอมูล การกําหนดนโยบายขอมูลจัดเปนหนึ่งในพื้นฐานของธรรมาภิ
บาลขอมูลภาครัฐ นโยบายที่กําหนดสามารถใชรายละเอียดตามที่ระบุในกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐไดโดย
คํานึงถึงความสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ มีการเผยแพร
และสื่อสารใหกับเจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน
5. การปฏิบัติงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ กลุมคนที่ไดกําหนดไวในธรรมาภิ
บาลขอมูลภาครัฐ มีหนาที่ในการดําเนินงานที่แตกตางกันออกไป โดยเริ่มตั้งแตการวางแผน การลงมือปฏิบัติ
การตรวจสอบ และปรับปรุงอยางตอเนื่อง ตามลําดับ
6. ตรวจสอบเพื่อการประเมินผล การทํางานในภาพรวมเพื่อเปนขอมูลที่ใชสําหรับการตัดสินใจ เพื่อ
การปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคต และบรรลุตามเปาหมายที่วางไวตลอดจนเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
ตอไป
การปรับเปลี่ยนภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล นับเปนชวงเปลี่ยนผานที่หนวยงานภาครัฐกําลัง
ตื่นตัว และพยายามเรียนรู และปรับใชในองคกรภาครัฐในการใหบริการประชาชน ดวยความแปลกใหม ยอมมี
ขอจํากัดที่นําไปสูแนวปฏิบัติที่จะนําไปสูประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใหบริการแกภาคประชาชน ซึ่ง
ปจจัยที่เปนสาเหตุของการบริหารระบบราชการดิจิทัล ที่ไมสามารถตอบสนองการใหบริการประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อาจมีหลายสาเหตุ เชน การตอตานการเปลี่ยนแปลงของคนในองคการ ขอจํากัดขององค
ความรูดานดิจิทัล
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สรุปประเด็นสําคัญในการนําธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐสูวิถีปฏิบัติเพี่อการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล
ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) เปรียบเสมือนเปนแนวทางใน
การริเริ่มกําหนดกลไกตาง ๆ ในธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐอยางเปนรูปธรรมเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการ
ขอมูล ใหไดซึ่งขอมูลที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สรางมูลคา และสามารถเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานทั้ง
การเปดเผยขอมูล เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล และการสรางประโยชนจากขอมูลตอไปในอนาคต ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการดําเนินงานและการแขงขันของประเทศจากกรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐแสดงให
เห็นถึงโครงสราง กระบวนการและหลักเกณฑตาง ๆ กรอบธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐนั้นจะตองจัดทําอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง ดังนั้นหนวยงานควรตองดําเนินการและวัดผล ปรับปรุงประสิทธิภาพอยู เสมอเพื่ อ
ยกระดับการดําเนินงานใหมีธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐที่มีใหดียิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน เพิ่ม
ศักยภาพ สงผลดีทั้งตอประชาชนและประเทศชาติ
ความเชื่อมโยงสูการนําเครื่องมือ ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)
สูการปฏิบัติจะยังคงเปนกระบวนการเชิงนโยบายที่เปนนามธรรม หากไมมีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน และ
การกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนการรายงานผล และวัดผลการปฏิบัติงานในเชิง
ประจักษ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การวัดผลจากภาพสะทอนของความพึงพอใจในการรับบริการของประชาชนจากการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการในระบบรัฐบาลดิจทิ ัล
ดั งนั้ น การพั ฒ นาการระบบการจั ดการภาครัฐ เพื่ อกา วเข าสูก ารเปน รัฐ บาลดิ จิทัล จะต องมี การ
วางแผนอยางเปนระบบ พัฒนารูปแบบการพัฒนาสังคมดิจิทัลใหสอดรับกับบริบททางการบริหารของประเทศ
รวมถึงการวัดผลการปฏิบัติงานโดยยึดถือความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนเปนสําคัญ ตลอดจนการ
พัฒนาและแกไขปรับปรุงผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อกาวสูการเปนประเทศแหงการพัฒนาทางดาน
ดิจิทัลที่เปนที่ยอมรับในสังคมโลก
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บทคัดยอ
บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงใหเห็นถึง ประวัติศาสตรของกลองปูจาที่ใชประกอบใน
พิธีกรรมและความเชื่อของชาวลานนา ที่มีตอพระพุทธศาสนาตั้งแตในสมัยที่เครื่องดนตรีประเภทกลอง ชาว
ลานนา ชีวิตนี้ยังมีบทบาทในการศึกสงครามจนถึงสมัยการเปลี่ยนแปลง ปกสถานไปใชเพื่อพระพุทธศาสนาใน
สมัยของ พญากือนา ป พ.ศ. 1898 ที่อาณาจักรลานนาไดรับการเผยแพรพระพุทธศาสนานิกาย ลามันลังกา
วงศหรือ นิกายสวนดอก โดยพระสุมณเถระจากรัฐสุโขทัย จะมีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ จากการนับถือผี
บรรพบุรุษมาเปนการนับถือหาพุทธศาสนาอยางแพรหลาย ตั้งแตสมัยนั้นเปนตนมากลองปูจา ก็มีบทบาท
สําคัญในการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองในสมัยนั้นดวย โดยมีกลุมชาติพันธุไทลื้อถวายตัวเปน
กัลปณาขาพระโยมสงฆสืบทอดวิธีการตีกลองปูจาเพื่อพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเปนตนมา
ผลของการวิ จั ย พบว า กลองปู จ ายั ง เป น เครื่ อ งดนตรี ที่ สํ า คั ญ อยู ใ นพิ ธี ก รรม ความเชื่ อ
พระพุทธศาสนาของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลานนาอยางเหนียวแนน วิธีวัฒนธรรมและสืบทอดความเปนนอัต
ลักษณที่สําคัญของกลุมชาติพันธุไทลื้อ ทําใหพระพุทธศาสนายังคงอยูในสังคมของชาวลานนา ถึงแมวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แตกลองปูจาก็ยังเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในกลุมชาติพันธุไทลื้อ ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของกลุมชาติพันธุในลุมน้ําโขงอยางแยกกันออกไดยากจนถึงปจจุบัน และเปนเครื่องยืนยันไดเปนอยาง
ดีวากลองปูจายังมีความสําคัญตอความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ที่กลุมชาติพันธุไทลื้อมีตอพระพุทธศาสนา
อยางเหนียวแนนจนถึงปจจุบันดวยเชนกัน
คําสําคัญ : กลองปูจา, อัตลักษณ, วิถีวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุไทลื้อ
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Abstract
The objectives of this study is to describe the history of the “Bhu-Cha" drums that
play large a role in Lan Na people’s rites and beliefs about Buddhism. It was first used as a
war drums but later used in Buddhist ceremonies, since the reign of Phaya Kue Na since
1355 AD. During his reign, the Lamanlankawong or the Suan-Dok School of Buddhism was
speeded by a monk named Sumana The-ra form Sukhothai. As a result, people widely
converted from believing in spirits to Buddhism. Since then the Bhu-Cha drums have to
come to play a large part in promoting Buddhism, with Tai Lü people declaring themselves
Buddhists and passing down the tradition of playing Bhu-Cha drums in Buddhist ceremonies.
The study reveals that Bhu-Cha drums are still a deeply important instrument in
ceremonies and Tai Lü people’s faith in Buddhism. This crucial Tai Lü’s culture and the
practice of passing down its identity allow Buddhism to remain a part of Lan Na society.
Although things have changed with the time, Bhu-Cha drums are still a part of Tai Lü
people’s way of life. And these people are still an indistinguishable part of the ethnic groups
living around the Mekong Delta. This is a testament that proves the importance of Bhu-Cha
drums to the Tai Lü people’s unwavering faith in Buddhism.
Keywords: Bhu-Cha drum, identity, Tai Lü’s culture

บทนํา
ลานนาเปนอาณาจักรหนึ่งที่มีความรุงเรืองทางดานศิลปวัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยพญามังราย พระองค
ทรงปกครองอาณาจักรลานนาตั้งแตป พ.ศ. 1804-1854 ทรงสรางเวียงกุมกามและเชียงใหมเปนราชธานี ทรง
เลื่อมใสและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาที่สืบสายมาจากพระพุทธศาสนาสมัยอาณาจักรหริ ภุญไชยเรีย กวา
“นิกายพื้นเมือง” เนื่องจากกษัตริยองคสุดทายของอาณาจักรหริภุญไชยคือ “พญายีบา” ไดเสียเอกราชใหแก
พญามังรายในปพ.ศ. 1824 พระพุทธศาสนาแบบหีนยานในอาณาจักรหริภุญไชยจึงไดแพรกระจายเขามาสูที่
เวียงกุมกามและเชียงใหมตามลําดับ (อรุณรัตน วิเชียรเขียว; 2539, หนา 1-2)
ตอมาในสมัยของพญากือนา กษัตริยราชวงศมังรายลําดับที่ 6 ทรงปกครองเชียงใหมระหวางปพ.ศ.
1898-1928 อาณาจักรลานนาไดรับการเผยแพรพระพุทธศาสนานิกายรามัญลังกาวงศหรือที่เรียกวา “นิกาย
สวนดอก” โดยพญากือนาสงอาราธนาพระสุมณเถระจากรัฐสุโขทัยเขามาเผยแพรพระพุทธศาสนานิกายนี้
ตั้งแตป พ.ศ. 1912 พระองคโปรดใหสรางวัดบุปผารามเหมือนดอกไมถวายพระสุมณเถระเพื่อใหจําพรรษา จึง

16

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

ทําใหวัดสวนดอกไมหรือที่ชาวเมืองจะเรียกสั้นๆ วา “วัดสวนดอก” เปนวัดสําคัญในการเผยแพรพุทธศาสนา
นิกายรามัญหรือนิกายสวนดอกนี้ใหแพรหลายในลานนา (อรุณรัตน วิเชียรเขียว; 2539, หนา 1-2)
กลุมชาติพันธุไทลื้อ เปนกลุมชาติพันธุที่ถูกเกณฑใหเปนกัลปณาขาพระโยมสงฆในสมัยพญากือนานี้
ซึ่งกลุมชาติพันธุไทลื้อเปนกลุมชาติพันธุที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เปนกลุมชาติพันธุหลักที่ทําให
พระพุ ทธศาสนาในสมั ย นั้น มี ความเจริญ รุ งเรือง อีกทั้งยังเปน กลุมชาติพันธุที่รักษาอัตลักษณ และวิถีทาง
วัฒนธรรมในการจรรโลงพระพุทธศาสนาใหคงอยูผานเครื่องดนตรีที่เรียกวา “กลองปูจา” ซึ่งแตเดิมเคยใชใน
การประกอบพิธีกรรมการบูชาผีบรรพบุรุษเวนวรรค ผีฟาผีแถน กลุมชาติพันธุไทลื้อไดปรับเปลี่ยนกลองปูจาให
มาเปนสวนหนึ่งและใชในการบูชาทางพระพุทธศาสนาแทน
กลองปูจา หรือกลองบูชา เปนวิถีวัฒนธรรมของกลมชาติพันธุที่มาอยูอาศัยในอาณาจักรลานนา และ
โดยเฉพาะกลุ มชาติ พัน ธุไทลื้อ ที่ มีตํานานมาเปนเวลากวา 1,300 ป ซึ่งเดิมกลองปูจาถูกสรางขึ้น เพื่อเปน
สัญญาณบอกเหตุตาง ๆ ทางสังคม ในอดีตเสียงย่ํากลองจะดังกังวาลขึ้นทุกครั้งกอนที่จะออกไปรบทัพจับศึก
กับศัตรู และจะเปนเครื่องประโคมชัยที่ดังกองเมื่อชนะศึกสงคราม กลองปูจา ในสมัยกอนจึงเปนกลองประจํา
เมือง เนื่องจากกลองชนิดนี้ใชตีบอกเหตุ และบอกขาวตาง ๆ จึงทําใหชาวเมืองมีความรูสึกสบายใจ บานเมือง
สงบสุขบางครั้งจึงเรียกกลองชนิดนี้วา“กลองอุนเมือง” และมีชื่อเรียกตามลักษณะที่เปนมงคลไดหลายชื่อ เชน
นันทเภรี เดชเภรี ชัยยะเภรี และมังคละเภรี
นอกจากกลองปูจา จะเปนอาณัติสัญญาณในราชการสงครามหรือบอกเหตุการณสําคัญของบานเมือง
แลว หลังจากที่อาณาจักรลานนาไดรับการเผยแพรพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศและกลุมชาติพันธุไทลื้อไดถูก
ถวายเปนกัลปณาขาวัดจึงมีวิถีทางวัฒนธรรมที่เปนอัตลักษณเฉพาะตน คือ การนํากลองปูจามาเปนสวนหนึ่ง
ของพระพุทธศาสนา รวมถึงเปนการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา โดยใชตีเปนพุทธบูชาแดองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ตีเพื่อเปนอาณัติสัญญาณการเริ่มตนและสิ้นสุดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตีเพื่อบอกกลาว
แกเหลาพุทธศาสนิกชนอุบาสกอุบาสิกาใหไดรับทราบเนื่องในวันศีล วันพระธรรมสวนะ หรือบอกเหตุการณที่
เกิดขึ้นภายในวัด อาทิ เจาอาวาสมรณภาพ เปนตน
กลองปูจาจึงถือวาเปนวิถีทางวัฒนธรรมหนึ่งของการเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของกลุมชาติพันธุไท
ลื้อ และยังมีอัตลักษณที่โดดเดนเริ่มตั้งแตการคัดเลือกไมกลอง การเลือกหนังกลอง การประกอบพิธีขึงหนัง
กลอง การบรรจุหัวใจกลอง จนกระทั่งการนํากลองปูจาขึ้นหอกลองลวนแลวแตตองมีพิธีกรรมที่มีความพิถีพิถัน
โดยอาศัยการกําหนดฤกษงามยามดี นอกจากอัตลักษณของกลองปูจาที่กลาวมาเบื้องตนแลว ยังมีอัตลักษณ
ดานการจัดเรียงกลองลูกตุบ ซึ่งมีความแตกตางกันตามพื้นที่โดยมีวัตถุประสงคเพื่องายตอการตีกลองปูจา
รวมถึงระบําที่ใชในการตีกลองปูจาของกลุมชาติพันธุไทลื้อก็มีความคลายคลึงกัน หรือแมแตเครื่องดนตรีที่ใชใน
การตีประกอบการตีกลองปูจาก็มีการใชเครื่องดนตรีที่ใกลเคียงกัน อาทิ การใชการฆองโหยง ฉาบขนาดใหญ
และมะโหระทึกมาเปนเครื่องดนตรีประกอบ
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บทความงานวิจัยในครั้งนี้ จึงเปนการศึกษาเพื่อมุงเนนไปในเรื่องของ อัตลักษณของกลองปูจาที่มี
ความสําคัญตอพระพุทธศาสนา โดยเปนการศึกษาความเปนตัวตนของกลองปูจา และมีความเกี่ยวของกับ
พิธีกรรมความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของกลุมชาติพันธุไทลื้อที่มีตอกลองปูจา และเพื่อใหกลองปูจาอยูคูกับ
การทํ า นุ บํา รุ ง พระพุ ท ธศาสนาต อ ไปในดิ น แดนลุ มน้ํ า โขง บทความวิ จั ย ฉบั บ นี้ จึ ง จะได ก ล า วถึ ง ข อมู ล ใน
การศึกษาคนควา และพัฒนาวิธีการที่จะอนุรักษ รักษาอัตลักษณตัวตนของกลองปูจาในกลุมชาติพันธุไทลื้อใน
ลุมน้ําโขงตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาวิถีวัฒนธรรมดนตรีกลองปูจาของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขง

วิทีการดําเนินการวิจัย
การวิจั ย ครั้งนี้ ใชกระบวนการวิ จัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเปน การศึกษา
ประวัติศาสตร ความเปนมา รวมถึงสภาพปจจุบันของกลองปูจาในวิถีวัฒนธรรมดนตรีของกลุมชาติพันธุไทลื้อ
เพื่อนําขอมูลไปสูการวิเคราะห อธิบาย และทําความเขาใจเกี่ยวกับอัตลักษณ วิถีวัฒนธรรมดนตรีกลองปูจา
ของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขง งานวิจัยชิ้นนี้ไดรวบรวมขอมูล และขนควาโดยการลงพื้นที่ในชุมชนไทลื้อ
หลายพื้นที่ไดแก จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดนาน จังหวัดแพร จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัด
เชียงใหม ภายนอกประเทศไดแก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบดวย แขวงไซยะบุรี แขวง
หลวงพระบาง และเวียงจันทน สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ประกอบดวย เชียงตุง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกอบดวย สิบสองปนนา โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีกําหนดระยะเวลาในการทําวิจัย 1 ป ใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เปนทางการผสมผสานแบบไมเปนทางการ มารนัดหมายลวงหนาอยางชัดเจน มีการแจงวัตถุประสงคของการ
สัมภาษณ กําหนดสถานที่ และใชวิธีการสัมภาษณแบบไมเปนทางการเขารวม สรางความเปนกันเองในชุมชนที่
เขาไปเก็บขอมูล หลังจากนั้นนําขอมูลทั้งหมดทําการวิเคราะหเรียบเรียงขอมูลตาง ๆ ในเชิงพรรณนาวิเคราะห
สรุปผลการวิจัยตามลักษณะของดนตรีในกลุมดนตรีชาติพันธุไทลื้อในแถบลุมน้ําโขง

ผลการวิจัย
คติความเชื่อที่เกี่ยวของกับกลองปูจาความเชื่อดั้งเดิมในภูมิภาคลุมน้ําโขงแหงนี้ มีความเชื่อเกี่ยวกับ
การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผลตอการดําเนินชีวิตในกลุมชาติพันธุมาอยางยาวนาน โดยเฉพาะความเชื่อเกี่ยวกับผี
บรรพบุรุษ และผีที่บันดาลใหเกิดความอุดมสมบูรณตอสภาพแวดลอมที่กลุมชาติพันธุนั้น ๆ ดํารงชีวิตอยู กลุม
ชาติพันธุไทลื้อยุคกอนประวัติศาสตรลานนาก็เชนเดียวกัน ซึ่งไดรับเอาวัฒนธรรมรูปแบบของการผสมวงกลอง
เพื่อบูชาผีบรรพบุรุษ โดยรูปแบบที่ใชผสมวงกลองนั้นจะมีรูปแบบที่ใชกลองชนิดใดชนิดหนึ่งเปนประธาน และ
ใชฆองเปนเครื่องดนตรีประกอบหลักทําใหจังหวะในการตีกลองนั้น ๆ มีความโดดเดนมากยิ่งขึ้น ดังจะสามารถ
18

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

พบเห็นการผสมวงกลองในลักษณะเชนนี้ไดจากกลุมชาติพันธุที่ใชคําพูดในตระกูลกลุมภาษาไทในภูมิภาคลุมน้ํา
โขงแหงนี้มาเปนเวลาชานาน

ภาพประกอบที่ 1 ภาพการตีกลองสําริด เพื่อการบูชาผีบรรพบุรุษของชนชาวไทลื้อในแถบอําเภอทุงชาง
จังหวัดนาน (ที่มา: ผูวิจัย, 2561)
ในยุคสมัยหอคํา นครลําปาง ไดมีการสรางกลองปูจาคูตําแหนงวัดอนาคตตํานานสะดือเมือง ซึ่งเปนวัด
ประจํานครลําปางในสมัยนั้น มีตํานานกลาววา กลองที่ถูกสรางขึ้นนี้เปนกลองที่มียันตคาถาอาคมบรรจุใน
ลูกน้ําเตาแลวแขวนซอนอยูในเรือนกลอง นาจะเปนความเชื่อที่อยูคูกับกลองปูจามาตั้งแตสมัยโบราณ เพื่อทํา
ใหกลองมีอานุภาพ เมื่อตีครั้งใดแล วก็จะทําใหเกิดความรมเย็นเปนสุขแกเมือง และทําใหพระพุทธศาสนา
เจริญรุงเรือง การสืบเสาะหาที่มาของกลองปูจาคูตํานานเกี่ยวกับยุคกษัตริยของลานนาก็คอยถูกประติดประตอ
กันขึ้นที่ละนอย จากคําบอกเลาของปราชญรุนหลัง ที่กําลังพยายามสืบสาน อนุลักษณ ฟนฟูความเปนมาของ
กลองปูจาลานนาใหกลับมามีชีวิตคูกับลานนาอีกครั้งนั้น การฟนฟูนี้นาจะมีเลยไปถึงพื้นที่บางสวนในสิบสอง
ปนนา เชียงตุง และไปอีกหลายพื้นที่แถบตอนบนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คําวา “กองปูจา” ตามในภาษาถิ่นของชาวไทลื้อ หรือตามในภาษาถิ่นของชาวลานนานั้น จะออกเสียง
คลายกัน แตตางกันตรงที่สําเนี ยงในการพู ด ทั้งนี้ภาษาถิ่นของชาวไทลื้อก็ ดี หรือภาษาถิ่นของชาวลานนา
โดยทั่วไปก็ดี คําวา “กลอง” จะไมอานออกเสียงตัวควบกล้ํา “ล” จึงออกเสียงเปน “กอง” แทนคําวา “กลอง”
สวนคําวา “ปูจา” เปนภาษาถิ่นทางภาคเหนือ รวมไปถึงภาษาพูดของชนชาวไทลื้อ จะหมายถึงคําวา “บูชา”
ซึ่งในรูปแบบการเขียนอักษรธรรมลานนาจะเขียนดวยตัว “บ” แตออกเสียงเปนคําวา “ปะ” สวนตัวอักษร
“ช”จะออกเสียงวา “จะ” ดังนั้นการออกเสียงดวยสําเนียงภาษาถิ่นเชนนี้ จึงทําใหคําวา “กลองบูชา” ออก
เสียงเปน “กองปูจา” แทนดวยเหตุผลนี้ จากพจนานุกรมลานนา ฉบับแมฟาหลวง พ.ศ.2547 ไดใหความหมาย
ของกลองปูจาไววา
“กลองปูจา น1. กลองขนาดใหญหนาตัดประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 2.50 เมตร มีกลองขนาด
ยอม คือกลองลูกตุบ อีก 3 ใบ ประกอบอยูดานขาง ในการตีทํานองทั่วไปจังหวะชา และทํานองสะบัดชัยจะมี
ฉาบใหญและฆองโหมงประกอบ ถาตีทํานองลองนานจังหวะเร็ว จะมีฉาบใหญและฆองชุด กลองนี้จะตีในวัน
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โกน วันพระ เพื่อพุทธบูชา และเพื่อเตือนชาวบานใหสํารวมอยูในคลองธรรม น2. กลองแบบเดียวกับ น1. แต
ใชไมแสะ คือไมกีบเปนเครื่องตีประกอบจังหวะรวมกับไมกลอง ใชตีในงานบุญของวัด เชนงานบุญสลากภัตต
เปนตน ” (อุดม รุงเรืองศรี 2547 : 18 พจนานุกรมลานนา ฉบับแมฟาหลวง)
จากความหมายคําวา “กลองปูจา” ในพจนานุกรมลานนา ประกอบกับการสัมภาษณผูที่มีความรูดาน
การสรางกลองปูจา จากชุมชนไทลื้อในพื้นที่ลุมน้ําโขงนั้นไดขอมูลการสรางกลองปูจาที่นาสนใจ คือ แตละ
ชุมชนไทลื้อจะสรางกลองปูจาโดยมีความยาว และหนากวางของกลอง รวมถึงวัสดุที่นํามาใชสรางกลองปูจา
แตกตางกันเพีย งเล็ กนอยเทานั้ น โดยที่ การสร างกลองปูจาของชาวไทยลื้อในฝงประเทศไทยจะนิ ยมสราง
รูปแบบ และลักษณะของกลองปูจาชุดหนึ่งจะประกอบไปดวย กลองใบใหญ 1 ใบ และกลองขนาดเล็กอีก 2 –
3 ใบ ใชตีประกอบดวยฆองอีกจํานวนหนึ่ง กลองใบเล็กที่อยูดานขางกลองใบใหญทั้ง 2 หรือ 3 ใบนั้น จะถูก
เรียกวา “กลองลูกตุบ” มีลักษณะเหมือนไหนึ่งขาวของชาวลานนา กลองใบประธานซึ่งมีขนาดใหญทําดวยไม
เนื้อแข็ง โดยสวนใหญแลวนั้นจะเปนไมประดู ลําตัวของกลองใบใหญจะมีความยาวโดยประมาณ 120 นิ้ว หนา
ตัด หรือเสนผานศูนยกลางประมาณ 24 – 26 นิ้ว สวนกลองลูกตุบใบเล็กที่อยูดานขางจะมีความยาวประมาณ
20 นิ้ว หนาตัด หรือเสนผานศูนยกลางประมาณ 10 – 14 นิ้ว หนากลองทั้งหมดนิยมหุมดวยหนังวัวทั้งสอง
ดาน สวนกลองลูกตุบใบเล็กจะนิยมหุมหนังหนากลอง 2 แบบ คือ แบบแรกจะหุมหนังหนากลองทั้งสองดาน
สวนแบบที่ 2 จะหุมหนังหนากลองดานหนึ่ง สวนอีกดานหนึ่งไมหุมหนังปลอยใหโลงไว

ภาพประกอบที่ 2 ภาพการขึ้นหนังกลองลูกตุบทั้ง 2 แบบ คือ แบบหุมหนาเดียว และแบบหุม 2 หนา
(ที่มา: ผูวิจัย, 2561)
พิธีกรรมการตีกลองปูจาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
การตีกลองปูจาที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จะมีลักษณะการตี 2 ประการ ดังนี้
1. การตีกลองปูจาเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา เปนการตีกลองปูจาที่ตองมีฆองเปนชุด
หลาย ๆ ใบ และฉาบประกอบในการตี จะตองใชคนตีจํานวน 5-7คน การตีแบบนี้ จะใชในชวงเวลากลางคืน
20
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กอนวันพระ 1 วัน ซึ่งบางทองถิ่นในแถบอําเภอปวจะตีคืนวันพระอีก 1 วัน เรียกวา “ตีสง” เพื่อเปนการสง
เทวดาและขอบคุณชาวบานที่มาทําบุญ ชวงระยะเวลาการตีนั้นบางทองถิ่นในเมืองนานจะตีเฉพาะในชวงฤดู
เขาพรรษาเทานั้น บางแหงตีตลอดป การตีประเภทนี้ มักมีทวงทํานองการตี เรียกวา ระบํา (ภาษาถิ่น) ไดแก
ระบําเสือขบชาง ระบําเสือขบงัว ระบําเสือขบตุ ระบําสาวนอยเก็บผัก ระบําแมรางติ้วซิ่น ระบําตุพี่สิกข ระบํา
ลองสา ระบําลุกทางเหนือมาสุบ ระบํายาสาสุบกุบ ระบําจกอี่ลุม และระบําลองนาน ในวัฒนธรรมการตีกลองปู
จาของชาวไทลื้อเมืองนานนั้น ชาวบานที่ทําการตีกลองปูจา จะตี 3 – 4 ครั้ง เรียกวา “วรรค” นิยมตี 4 วรรค
ตอการตีในหนึ่งวัน กลาวคือ วรรค 1 – 3 จะตีกลองปูจา ระบําตาง ๆ ตามแตละทองถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติมา มี
ทวงทํานองจังหวะที่ชา สวนวรรค 4 หรือ วารสุดทาย เรียกวาตีหลบ จะตีระบําลองนานที่มีจังหวะการกระชับ
เร็วและเราใจ ระบํานี้บางวัดไมนิยมตีเพราะเชื่อวาจะทําใหพระภิกษุสามเณรมีความฮึกเหิม และจะประพฤติผิด
นอกพระธรรมวินัย คงเหลือแตการตีวรรค 1 - 3 ไวเทานั้น และเรียกการตีกลองปูจาเชนนี้วา การตีกลองปูจา
แบบ 3 วาร
2. การตีกลองปูจาแบบระบําตีฟาดแซะสะบัดชัย เปนการตีที่มีลักษณะทวงทํานองการตีเร็ว เรงเร็ว ใช
ผูตีจํานวน 2 คน คือ คนตีกลองใหญ 1 คน และคนตีไมแซะ 1 คน การตีแซะ คือ การใชไมไผซีกตีกระทบหนา
กลองใหญ เพื่อบอกจังหวะชาหรือเร็ว และกําหนดความสม่ําเสมอของทวงทํานอง ในชุมชนชาวไทลื้อเมืองนาน
มีระบําฟาดแซะที่ใชตี ไดแก ระบําตองแงน (สัมภาษณเจาอธิการเพทาย พฺรหฺมโชโต : 10 มีนาคน 2552 )
ระบํ าม า ทื บ คอก ระบํ า ม า ย่ํ า ไฟ ระบํ า สบกอน ระบําสาวเกี้ย วเกลา (สัมภาษณน ายศรีลัย เทนุรักษ : 19
เมษายน 2544 ) ระบําชางขามทง เปนตน ทํานองการตีกลองปูจาแบบตีฟาดแซะนี้ ในวาจะใชตีในวันพระชวง
ค่ํา หรือการทําบุญในวันพระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลงแลว เพื่อเปนการบูชาและสงเทวดาที่มารวมบุญในวันพระนั้น
อีกทั้งยังเปนการบอกสัญญาณขอบคุณชาวบานที่ทําใหการทําบุญในวันพระนั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
อยางไรก็ตามการตีกลองปูจาทั้งสองลักษณะนี้ก็เปนไปเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง
คงอยูคูกับชาวไทลื้อ และชาวลานนาสืบไปในพื้นที่ ถึงแมในปจจุบันการตีกลองปูจาใน 2 ลักษณะนี้ในบางพื้นที่
ของชุมชนชาวไทลื้อจะไดหลงลืมไปบางแลวเพราะขาดผูสืบตอ แตก็ยังมีชุมชนไทลื้ออีกหลายพื้นที่ไดอนุรักษ
และสืบทอดเอาไวใหคงอยู โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนไทลื้อในอําเภอทาวังผา อําเภอปว จังหวัดนาน และไทลื้อที่
อยูในแขวงไซยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีเขตติดตอกัน ไทลื้อทั้งสองพื้นที่ยังรักษาการตี
กลองปูจาทั้ง 2 ลักษณะนี้ไวอยางเหนียวแนน สืบทอดกันในหมูพระสงฆและชาวบานไทลื้อที่มีความรูจนถึง
ปจจุบันนี้
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ภาพที่ 2.40 ภาพลักษณะการตีกลองปูจาระบําฟาดแซะ ของชาวบานพื้นที่ชุมชนไทลื้อ ในจังหวัดนาน
(ที่มา: ผูวิจัย, 2561)
ลักษณะการตีกลองปูจาที่ไดกลาวมาขางตนนี้ เปนการแบงลักษณะการตีกลองปูจาที่แบงการใชในกลุม
ชนชาวไทลื้อที่อยูในแถบจังหวัด เชียงใหม ลําพูน ลําปาง และนาน ที่หลงเหลือรองรอยการใชมาจนถึงปจจุบัน
แตก็ยังมีการแบงลักษณะรูปแบบของการตีกลองปูจาอีกรูปแบบหนึ่งที่ใชกันอยูในชุมชนชาวไทลื้อที่อยูในแถบ
จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร และกลุมไทลื้อที่อยูเมืองเชียงตุง เมืองยอง ในเขมรัฐ สาธารณรัฐแหงสหภาพ
พมา อีกรู ปแบบหนึ่งที่มีความแตกต างกัน โดยพื้น ที่ชุมชนไทลื้อในแถบนี้จะแบงรู ปแบบการตีออกเปน 2
ประเภทดังนี้คือ
1. การตีกลองปูจาแบบสะบัดชัย คือ การตีกลองปูจาเพื่อใชสําหรับบอกเหตุนัดหมาย ตีเพื่อเฉลิมฉลอง
งานบุญงานกุศล ตอนรับแขกบานแขกเมือง ตีตอนรับขบวนแหครัวทานถวายวัด ตีรับขบวนกฐินขบวนผาปา
และที่สําคัญในวันธรรมสวนะ หรือที่คนพื้นถิ่นเรียกวา “วันศีล” ก็จะใชทํานองระบําสะบัดชัยนี้ตีกอนพระขึ้น
เทศ และหลังพระเทศเสร็จลงจากธรรมาสนเรียบรอยแลว การตีกลองปูจาแบบสะบัดชัยนี้ จะใชคนตี 2 คน คือ
คนตีกลองปูจา 1 คน และคนตีไมแซะเพื่อเปนการเคาะจังหวะอีก 1 คน ระบําสะบัดชัยนี้แตละพื้นที่ในแถบ
จังหวันนี้ยังมีชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไปอีก เชน ระบําฟาดแซะ ระบําตุบตาง ระบํามาย่ําไฟ เปนตน
2. การตีกลองปูจาแบบบอกเหตุ หรือการตีกลองปูจาแบบตีหนาเดียว คือ การตีกลองปูจาเพื่อบอก
เหตุ ร า ยแรง เช น ตี กลองปู จ าเพื่ อบอกเหตุเจาอาวาสมรณภาพ ตีกลองปูจ าเพื่อเรีย กประชุมลูกบานของ
ผูใหญบาน ทั้งนี้การตีกลองปูจาในลักษณะแบบตีหนาเดียวนี้จะตีเพื่อบอกเหตุการณที่เกิดขึ้นกับหมูบาน วัด
และเมืองเทานั้น รวมไปถึงการตีกลองปูจาเพื่อบอกเวลาที่เรียกวากลองย่ําค่ํานั่นเอง
ทั้งนี้ การตีกลองปูจาแบบบอกเหตุนี้ ผูตีกลองใหญจะมีลีลา หรือ เจิงประกอบการตีเพื่อสรางความ
สนุกสนาน และความสวยงามประกอบการตีกลองปูจาไปดวย การตีกลองปูจาชนิดนี้มักใชตีในโอกาส ดังนี้
22
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1. ตีเมื่อธรรมขึ้น กลาวคือ เมื่อไดเวลาที่พระสงฆจะเริ่มเทศนาพระธรรม หรือสลับเปลี่ยนกัณฑเทศน ในการ
เทศนมหาชาติ ( สัมภาษณนายทองคํา พุทธวงศ : 10 มีนาคม 2544 ) 2. ตีเมื่อขบวนแหเครื่องไทยทานตาง
ๆ เชน ขบวนแหงองคผาปา ขบวนแหองคกฐิน หรือขบวนแหงานประเพณี ตาง ๆ เปนตน เมื่อเริ่มเคลื่อน
ขบวนเขาสูบริเวณวัดเพื่อเปนการเตือนใหพระภิกษุสงฆเตรียมตัวรับการถวายไทยทานของชาวบาน 3. ตีในงาน
ตานสลากภัต คือ เปนการตีชวงกลางคืนกอนวันถวายสลากภัต และกอนที่จะทําพิธีถวายสลากภัต เรียกวา “ ตี
กอนสลากออก ”
ในสมัยประวัติศาสตรลานนา เริ่มตั้งแตสมัยของการกอตั้งราชวงศเชื้อเจาเจ็ดตนอันมีพญา มังรายเปน
ตนราชวงศ คําวา “เจาเจ็ดตน” มาจากการที่พระเจากาวิละไดรวมกับพระอนุชาทั้ง 6 พระองค และพระยาจา
บานเจานครเชียงใหมในกาลครั้งนั้นชวยกันกอบกูลานนาจากการปกครองของพมาภายใตการสนับสนุนจากทัพ
หลวงของสมเด็จพระเจาตากสินในป พ.ศ. 2317 และจากเวลานั้นเปนตนมาไดมีการนําเอากลองปูจามาใชเพื่อ
ประโยชน ภายนอกวัดมากยิ่ งขึ้ น โดยเฉพาะการนําเอากลองปูจามาเปนอาณัติสัญญาณดานการเมืองการ
ปกครอง ถือเปนบทบาทสําคัญในยุคสมัยนั้น เนื่องจากบุคคลที่อยูในชนชั้นปกครองและประชาชนจะสื่อสารกัน
ไดอยางรวดเร็วและกวางขวางก็ตองอาศัยอาณัติสัญญาณจากเสียงกลองปูจาเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้เองจึงมีการ
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการตีกลองปูจาเพื่อแจงเหตุในชุมชนใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยกําหนดให
สามารถตี ก ลองปู จ าได เ มื่ อมี เ หตุ ที่จํ า เป น เทานั้น เพราะหากตี กลองปูจ าโดยไมจําเปน แลว นั้น อาจทําให
ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกและเกิดความโกลาหลขึ้นได จึงตองมีการควบคุมหรือมีขอจํากัดในการตีกลอง
ปูจ ากํ าหนดเอาไว ดังเชน กฎหมายธรรมศาสตรและกฎหมายมังรายศาสตรที่คัดลอกสืบ ตอกันมา ซึ่งเปน
ขอกําหนดสําหรับใชปกครองบานเมืองในอดีตกลาวไววา เมื่อมีเหตุการณจําเปนเกิดขึ้นในชุมชนใหชาวบานรีบ
ตีกลองปูจา เพื่อใหอาณัติสัญญาณแกชุมชนไดทราบถึงเหตุการณนั้น ๆ หากมีผูใดตีกลองปูจาโดยไมมีเหตุ
จําเปน หรือไมมีเหตุอันควรใหตองตีกลองปูจา ผูที่ตีกลองปูจานั้นจะตองถูกปรับเปนเงิน 66 บาท ในขณะที่
กฎหมายธรรมศาสตรและราชศาสตร ไดกลาวไววา ถาหากมีเหตุการณจําเปนเกิดขึ้นดังเชน โจรปลนบาน โจร
ปลนวัด ไฟไหมหมูบาน เปนตน สามารถตีกลองปูจาใหสัญญาณได เมื่อเสียงกลองปูจาดังขึ้นแลวถาประชาชน
คนใดไดยินเสียงกลองปูจาแลวไมมารวมจับโจร หรือไมมารวมตัวชุมนุมยอมมีความผิด ตองถูกปรับเปนเงิน
100 บาท (อรุณรัตน วิเชียรเขียว, 2520, หนา 214) ดังความปรากฏในกฎหมายธรรมศาสตรและราชศาสตร
ตอนหนึ่งกลาวา
“.....ถาโจรรบบานใต หื้อตีกลอง หื้อบานเหนือมาชวย โจร รบบานเหนือ หื้อตีกลอง หื้อบานใตมา
ชวย บชวยมีความผิด.....”
กฎหมายโบราณลานนาดังกลาวนี้ ถือเปนสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทของกลองปูจาที่มีตอสังคม
ลานนา ที่ นอกเหนือจากเครื่ องดนตรีที่ใหความรื่ นเริ งบัน เทิงใจแล ว ยั งใชเปนอาณัติ สัญญาณแจ งขาวสาร
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เหตุการณทางสังคมลานนาในสมัยนั้นดวย โดยมีกฎหมายบางฉบับควบคุมกํากับการตีกลองปูจาดังกลาวให
เปนไปดวยความเรียบรอย
อยางไรก็ตามประโยชนใชสอยของกลองปูจาในยุคสมัยนี้ก็ยังดําเนินไปเพื่อพระพุทธศาสนาเปนหลัก
อย า งเช น เดิ มในสมั ย ยุ คก อนประวั ติศาสตรลานนา ความสัมพัน ธุร ะหวางกลองปูจ ากับ สังคมลานนาและ
วัฒนธรรมลานนาที่เห็นไดชัดเจนอีกประการหนึ่งในยุคสมัยประวัติศาสตรลานนานี้ ไดแก งานบุญประเพณีทาง
พุทธศาสนาที่มักมีการประโคมกลองปูจากันอยางครึกครื้น ทําใหผูคนเกิดความคึกคักและปติยินดีในงานบุญ
ประเพณีนั้น ๆ ดังนั้น กลองปูจาในวัฒนธรรมลานนานอกจากจะเปนเครื่องดนตรีที่ใชในราชการบานเมือง และ
กิจกรรมภายในหมูประชาราษฎรแลว ก็ยังนับไดวากลองปูจาเปนเครื่องดนตรีประจําพระพุทธศาสนาในลานนา
อีกดวย
องคความรูที่เกี่ยวของกับกลองปูจาในลานนา มีการสืบทอดจากรุนสูรุนมาอยางตอเนื่อง และจัดเปน
มรดกทางภูมิปญญาดานดุริยางคศิลป ที่นิยมกันอยางแพรหลาย และมีเอกลักษณโดดเดน ทั้งทางดานคติและ
รูปแบบของกลองปูจาเอง ชาวลานนารับรูถึงความมีอยูจริง และสัมผัสถึงบทบาทของกลองปูจาในลักษณะ
ดังกลาวมาอยางยาวนานตั้งแตสมัยยุคกอนประวัติศาสตรลานนาแลว จึงมีความรูสึกผูกพันอยูกับกลองปูจามา
โดยตลอด จนอาจกลาวไดวา ในบรรดาเครื่องดนตรีของลานนา กลองปูจานับเปนเครื่ องดนตรีที่นิยมและ
แพรหลายมากที่สุดที่เปนเครื่องดนตรีใชบูชาในพระพุทธศาสนาในลานนา และถือเปนเครื่องดนตรีที่ทําใหคน
ตางถิ่นรูจักดินแดนลานนามากยิ่ งขึ้น และการที่กลองปูจามีบทบาทตอสังคมลานนาดั งกลาว จึงทําใหการ
ดํารงชีวิตประจําวันของชาวลานนามักนําเอาคุณลักษณะของกลองปูจามาเปนสิ่งอางอิงเพื่อใชอบรมสั่งสอน
สรางความบันเทิง และบอกกลาวหรือทํานายเหตุการณทางสังคมอีกดวย
จากอดีตในสมัยยุคประวัติศาสตรลานนาที่ผานมาทําใหกลองปูจามีความสําคัญอยางยิ่งกับสังคมของ
ชนชาวไทลื้อและชาวลานนา หลังจากที่พระพุทธศาสนาไดเผยแพรเขาไปสูดินแดนตาง ๆอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะอยายิ่งหลังจากการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 3 หลังพุทธปรินิพพาน 234 ป (สุเทพ พรมเลิศ
,2552,หนา 93 ) พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ และพระเจาอโศกมหาราชแหงเมืองปาฏลีบุตรไดจัดสงสมณทูต
ออกเผยแผพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนตาง ๆ จํานวน 9 สาย ในบรรดาสายสมณฑูตทั้ง 9 สายนั้น พระโสณ
เถระและพระอุตตรเถระ ไดเผยแผพระพุทธศาสนามายังดินแดนสุวรรณภูมิ หรือเอเชียอาคเนยในปจจุบัน ซึ่ง
ประกอบดว ยดิ นแดนแถบประเทศไทย พมา มาเลเซีย อิน โดนีเ ซีย เปนตน นักโบราณคดีไทยสว นมากให
ความเห็ น ว า ศู นย กลางการเผยแผ พระพุ ทธศาสนาในขณะนั้น นาจะอยูที่จังหวัดนครปฐม เพราะพบเสมา
ธรรมจักรรวมสมัยกับพระเจาอโศกมหาราชจํานวนมากในแถบบริเวณนี้ ครั้นตอมาพระพุทธศาสนาก็แพรหลาย
และเจริญรุงเรืองมากขึ้นและเขาสูอาณาจักรลานนาในที่สุด
ดินแดนลุมน้ําโขงนับเปนถิ่นอาศัยของกลุมชาติพันธุไทตาง ๆ ที่มีคติความเชื่อดั้งเดิมที่หลากหลาย แต
พระพุทธศาสนาก็สามารถประดิษฐานตั้งมั่นและหยั่งรากลึกลงสูจิตใจของผูคนในภูมิภาคแหงนี้ไดเปนอยางดี
24
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เมื่อพระพุทธศาสนามีอิทธิพลมากขึ้นในดินแดนลานนา จึงทําใหเกิดการสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะ
ผสมผสานระหว างคติทางพระพุทธศาสนากับคติแบบพราหมณ ในดิ นแดนล านนา และเกิ ดการผสมผสาน
ระหวางคติของท องถิ่ นลานนาเกิดขึ้น ไดอยางลงตั ว จนกลายเปนศิ ลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณโดดเด นใน
ภูมิภาคแหงนี้
กลองปูจานับเปนคติทางวัฒนธรรมดานดนตรีชนิดหนึ่งที่ปรากฏขึ้นโดยทั่วไปในภูมิภาคลุมน้ําโขง มี
ลั ก ษณะเป น กลองที่ หุ ม ด ว ยหนั ง 2 ด า น เมื่ อ ตี ห รื อ เคาะด ว ยมื อ หรื อ ไม จ ะมี เ สี ย งดั ง กั ง วานไพเราะตาม
คุณลักษณะของวัสดุที่นํามาทําและขนาดของกลองปูจาใบนั้น ๆ สันนิษฐานเบื้องตนวาบรรดากลุมชาติพันธุไท
ที่อยูในภูมิภาคแถบนี้ ไดแก ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ ไทยอง ฯลฯ กลุมชาติพันธุไทเหลานี้นาจะมีกลองใช
อยูกอนแลว ดังจะสังเกตเห็นไดจากคําศัพทวา “กลอง” อานวา “กอง” ซึ่งเปนคําศัพทพื้นฐานดั้งเดิมมีการใช
อยางแพรหลายในกลุมชาติพันธุไทในแถบลานนา มีลักษณะเปนคําโดดบัญญัติขึ้นใชตามลักษณะของสําเนียง
ภาษาพูดที่ปรากฏขึ้นในทองถิ่น หรือเรียนแบบธรรมชาติของเสียงกลอง แตอาจจะออกเสียงสําเนียงแตกตาง
กันออกไปตามความนิยมของแตละทองถิ่นอยูบาง ครั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผเขามายังดินแดนลานนาจึง
ทําใหมีคําศัพทภาษาบาลีวา “เภรี” เกิดขึ้นมาใชอีกคําหนึ่ง และกลุมชาติพันธุไทตาง ๆ เหลานั้นก็ไดรับเอาคติ
การสรางกลองที่ปรากฏขึ้นในพระไตรปฎกเขามาผสมผสาน จึงทําใหถือคติวากลองเปนของสูงและศักดิ์สิทธิ์
โดยเฉพาะกลองปูจา และเชื่อวามีวิญญาณเทพศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกวา “ดุริยเทพ” หรือวิญญาณของครูบาอาจารย
สถิตอยูในกลองปูจา ดังนั้นกลองปูจาในวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุไทจึงมีขอหามและขอปฏิบัติที่แตกตางจาก
วัฒนธรรมดนตรีชนิดอื่นที่อยูในลานนา มีความเชื่อทางคตินิยมสืบตอมาจนถึงในปจจุบัน และกลองปูจายังมีคติ
นิยมในการใชเพิ่มมากขึ้นกวาสมัยยุคประวัติศาสตรลานนา โดยนิยมใชประโคมในงานบุญประเพณีทางพุทธ
ศาสนาเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในทองถิ่นลานนา และวัดของกลุมชาติพันธุ
ไทในลานนาปจจุบันก็มักจะมีกลองปูจาปรากฏอยูภายในวัดตาง ๆ ทุกวัดทั่วพื้นที่ที่มีกลุมชาติติพันธไทที่ได
กลาวมาแลวขางตนอาศัยอยู โดยแตละพื้นที่ก็จะมีชื่อเรียกกลองปูจาแตกตางกันไปตามแบบอยางคตินิยมของ
กลองปูจาที่ปรากฏอยูในพระไตรปฎกในลานนา เชน กลองชัย กลองมังคละเภรี กลองชัยมังคละ กลองนันท
เภรี เปนตน บางทองถิ่นอาจเรียกกรองปูจาวา “กลองหลวง” ตามขนาดรูปลักษณที่มีขนาดใหญของกลองปูจา
ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสั ม พั น ธ ข องคติ ก ารสร า งกลองปู จ าในวั ฒ นธรรมกลุ ม ชาติ พั น ธุ ไ ทกั บ คติ ท าง
พระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี
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สรุปละอภิปรายผล
จากการศึกษาในพื้นที่กลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขง ทั้งเมืองสิบสองปนนา,เมืองหลวงพระบาง,เมือง
เชียงตุง,และกลุมชาติพันธุไทลื้อที่อยูอาศัยในตอนบนของประเทศไทย อาทิ จังหวัดนาน,พะเยา,เชียงใหม,
ลําพูนและลําปางบางสวน ผูวิจัยพบวา วิถีวัฒนธรรมดนตรีกลองปูจาของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขงทั้งใน
ราชอาณาจักรไทยและตางประเทศมีวิถีการใชกลองปูจาและวิถีวัฒนธรรมความเชื่อที่เหมือนกันโดยสรุปเปนขอ
ดังนี้
ในยุคกอนประวัติศาสตรลานนา
จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารใบลานและหนังสือที่เกี่ยวกับดนตรีของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ํา
โขง พบวา ในยุคกอนประวัติศาสตรลานนา กลุมชาติพันธุไทลื้อ เปนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่พูดภาษาตระกูลไท
กะไดเหมือนกับชาติพันธุไทจวงที่อาศัยอยูบริเวณทางใตของประเทศจีนและยังไมมีการนับถือพระพุทธศาสนา
จึงมีการนํากลองไมขนาดใหญมาตีคูกับกลองมะโหระทึกเปนเครื่องดนตรีในพิธีกรรมบูชาเทพเจา ผีฟา ผีแถน
เพื่อบันดาลความอุดมสมบูรณใหกับมนุษย
ในยุคประวัติศาสตรลานนา
จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารใบลานและหนังสือที่เกี่ยวกับดนตรีของกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ํา
โขง พบวา หลังจากที่อาณาจักรสิบสองปนนาที่มีกลุมชาติพันธุไทลื้ออพยพมาอยูในดินของอาณาลานนา ใน
สมัยพระญามังราย ไดมีการใชกลองไมขนาดใหญที่เรียกวา กลองชัย มาใชในการทําศึกษาสงคราม ตีเพื่อเปน
อาณัติสัญญาณในการออกรบ โดใชเสียงของกลองปลุกใจใหเหลาทแกลวทหารมีความฮึกเหิมในการตอสูกับ
ศัตรู และนําชัยชนะมาสูบานเมืองดังชื่อที่เรียกวา “กลองชัย”
ในยุคพระพุทธศาสนาเขามาเผยแพรในอาณาจักรลานนา
หลังจากที่พระพุทธศาสนาเขามาเผยแพรในอาณาจักรลานนาในสมัยพระญากือนา กลุมชาติพันธุไท
ลื้อในลุมน้ําโขงที่อาศัยอาณาจักรลานนาไดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและถวายตัวเปนกัลปนาขาพระโยมสงฆ
จึงไดมีวิถีการนํากลองชัยมาเปนกลองที่ตีถวายเปนพุทธบูชา ตีบูชาองคพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงเปนที่มาของ
การเรียก “กลองปูจา”
ในยุคปจจุบัน
เนื่องจากกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขงเปนกลุมชาติพันธุที่ถือวาเปนผูเลื่อมใส ศรัทธา และทํานุ
บํารุงพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก จึงมีวิถีในการใชกลองปูจาดังนี้
1.วิถีวัฒนธรรมการตีกลองปูจาในทางพระพุทธศาสนาโดยตรง กลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขงเปน
กลุมชาติพันธุที่ถือวาเปนผูเลื่อมใส ศรัทธา และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานั้น ยังพบการใชกลองปูจาในวัดและ
ยังใชตีในทางพระพุทธศาสนา อาทิ ตีรับผาปา กฐิน หรือการกุศล ตีกอนเริ่มและจบพิธีกรรมทางศาสนา เชน
กอนขึ้นเทศนและหลังจบเทศน
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2.วิถีวัฒนธรรมการตีกลองปูจาในทางสังคม กลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขงเปนกลุมชาติพันธุที่มีวิถีตี
เปนพุทธบูชาแลว ยังวิถีการใชกลองปูจาในทางสังคม โดยตีเพื่อการบอกเหตุการณที่เกิดขึ้นในวัด ในหมูบาน
ในเมือง อาทิ เกิดโจรปลนวัด ไฟไหมวัด การขึ้นนั่งบังลังคของพระมหากษัตริย ตีเพื่อบอกวันเวลา เชน ตีวัน
โกน ตีในวันพระธรรมสวนะ หรือแมแตในปจจุบันกลุมชาติพันธุไทลื้อในลุมน้ําโขงไดนํากลองปูจามาตีเพื่อ
ตอนรับเจานายพระบรมวงศานุวงศ และบุคคลสําคัญ การนํากลองปูจาไปใชในดานการทองเที่ยว ตีเพื่อเปด
งานพิ ธี การสํ า คั ญ ตี แสดงในพิ ธี ง านเป ด หรือนํ ากลองปูจ าไปใชใ นการทําเพลงเพื่อ ประกอบการฟ อนใน
นาฏศิลป เปนตน
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Blues Guitar : derivation and technique
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บทคัดยอ
ดนตรีบลูส เปนดนตรีที่ไดรับการพัฒนามาอยางตอเนื่องตั้งแตคริสตศักราช 1600 เปนตนมา เปน
ดนตรีที่มีสําเนียงลึกซึ้ง ใชเสียงเครื่องดนตรีที่มีเสนหเฉพาะตัว ดนตรีบลูสในยุคดั้งเดิมจะมีทวงทํานองเศรา
สรอย โหยหวน กระชากอารมณผูฟง ราวกับเขาไปอยูในสวนหนึ่งของบทเพลง เปนเพราะถูกถายทอดจาก
อารมณเศรา ผิดหวังและอัดอั้น นอยเนื้อ ต่ําใจ แสดงผานบทเพลงของตนผิวดําในประเทศอเมริกา รูปแบบ
จังหวะดั้งเดิมของดนตรีบลูสนั้นมีพื้นฐานมาจาก 2 จังหวะ Shuffle และ Slow Blues และจังหวะ Straight
จนถึงคริสตศักราช 1900 ถึงปจจุบันมีการผสมจังหวะรูปแบบอื่นๆ เขามาและเครื่องดนตรีที่นิยมนํามาใช
บรรเลงในดนตรีบลูส คือ กีตารไฟฟา ดวยเทคนิคที่เปนเอกลักษณที่แตกตางจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น คือ การ
ดันสาย (Bending) และการสั่นสาย (Vibrato) การตบสายและการเกี่ยวสาย (Hammer on & Pull off) การ
สไลด (Slide) รวมถึงการใชบันไดเสียงบลูส (Blues Scale) ในทางเดินคอรดบทเพลงบลูสพบการใช 12
บารบลูส มากที่สุด จนนําไปสูการดนสด (Improvisation) เปนสิ่งสําคัญในการบรรเลงกีตารบลูส เปนการ
สรางสรรค โดยใชปฏิภานไหวพริบ เทคนิคบรรเลงที่มาจากความรูสึกและอารมณของผูบรรเลงที่แตกตางกันไป
คําสําคัญ : กีตารบลูส, ความเปนมา, เทคนิคการบรรเลง

Abstract
Blues music has been evolving continuously since the 1600s onwards. It has a deep
accent. Using unique charming musical instrument sounds Traditional blues music has
melodies of sadness and howls that stir up the audience's mood. As if being in a part of the
song It is because it is transmitted from sadness. Disappointed and less repressed, the lyrics
show up through their songs in Black America. The original blues rhythms were based on the
Shuffle and Slow Blues and Straight until 1900 to the present day. Other rhythms are mixed.
....................................................................................................................................................................................................
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Come in and the instruments that are popularly used to play in the blues is the electric
guitar, with a unique technique that is different from other instruments, namely pushing the
strings (Bending) and vibrato strings. Hammer on & Pull off Slide, as well as the use of a
blues scale in the blues chord corridor. The use of 12 bars blues was found the most,
leading to a Improvised (Improvisation) is essential in playing the blues guitar. Be creative By
using Patiphan wit Techniques that derive from the feelings and emotions of the performers
vary.
Keywords: Blues Guitar, derivation, technique

บทนํา
ดนตรีบลูส (blues music) เปนดนตรีที่มีสําเนียงลึกซึ้ง มีตนกําเนิดในประเทศอเมริกา ใชเสียงเครื่อง
ดนตรีที่มีเสนหเฉพาะตัว ดนตรีบลูส ดั้งเดิมจะมีทวงทํานองเศราสรอย โหยหวน กระชากอารมณผูฟง ราวกับ
เขาไปอยูในสวนหนึ่งของบทเพลง เปนเพราะถูกถายทอดจากอารมณเศรา ผิดหวังและอัดอั้น นอยเนื้อต่ําใจ
แสดงผานบทเพลงของตนผิวดําในประเทศอเมริกา ที่มาจากปญหาการถูกกดขี่ขมเหง เหยียดสีผิว และสิทธิ
ความเปนมนุษยที่ไมเทาเทียมกัน เปนบาดแผลที่ฝงลึกในจิตใจของคนผิวดําที่เปนทาสในอดีตกาล
ในปค.ศ.1600 เปนตนมาชาวผิวดําในทวีปแอฟริกาถูกบังคับใชแรงงานเปนทาสผิวดําโดยชาวผิวขาว
สวนใหญไดนําตัวมาจากภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อทํางานเกษตรกรรมทางตอนเหนือของ
อเมริกาเปนอาชีพหลัก เชน สวนฝาย สวนกาแฟ สวนออย สวนยาสูบ เปนตน ระบบทาสทําใหคนผิวดําถูกย่ํายี
และลงโทษอยางโหดรายทั้งกายและใจ อีกทั้งจํากัดเสรีภาพในทุกดาน เจาของทาสผิวดําหลายคนหดหูและ
เศราใจในการแสดงออกทางอารมณของทาสผิวดําของเขา ผานบทเพลงดนตรีที่มี 12 วลี ซึ่งกลั่นออกมาจาก
ความรูสึกโศกเศรา คับของและอัดอั้น นอยเนื้อต่ําใจ แตกระนั้นการขาดนักดนตรีในยุคนั้นทําใหการคัดคนงาน
ผิวดําที่มีความสามารถการเลนและรองดนตรีไดจะมีคาจางมากกวาคนอื่นๆ Edward komara (2006 : 111112)
ปค.ศ.1803 ชาวผิวดําเริ่มใชการปรบมือและตบลงบนรางกายของเขาแทนจังหวะกลองในรูปแบบเนน
ความสามัคคีแบบแอฟริกา จนนําไปสูการใชเครื่องดนตรีประกอบการรองเพลง เปนทํานองเพลงโตตอบกัน
โดยใชทํานองหนึ่งเปนพื้นฐานใหเครื่องดนตรีหลายๆชิ้น ทั้งเพลงบทสวดทางศาสนาและชวงพักหลังจากทํางาน
เสร็จ มี การฝกฝนบทเพลงที่มี 12 วลี ในหมูคนงานผิวดําที่เริ่มแพรกระจายไปทั่วทุกแหงในอเมริ กาดนตรี
พื้นบานที่ไดยินไดฟงกันอยางแพรหลาย แมแตในกลุมเด็กๆแทบจะรองกันไดทุกคน ดังเชน Matchbox Blues,
Sitting on the top of the world, Milk Cow Blues มีเนื้อหาเนนการบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้น ความทรง
30

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

จํา ความเปนอยูและมีนักเทศนในโบสถผูมีนามวา Broonzy กลาววา เพลงบทสวดของคริสตจักรไดแรง
บันดาลใจจากชาวแอฟริกา และจิตวิญญาณของบลูสจะไมมีวันตาย (David P.Satmary,1991 : 4)
ในป ค.ศ.1850 วัฒ นธรรมของสามเหลี่ย มปากแมน้ํามิสซิส ซิป ปซึ่งเปน ดิน แดนที่เปน จุดเริ่มของ
ดนตรีบลูสถูกหลอหลอมและถายทอดดวยความโหดราย โดนกดขี่ขมเหงของทาสผิวดํา การแบงเชื้อชาติและ
ชนชั้นที่ชัดเจน ทําใหสังคมถูกปรับระดับชั้น เปนความรูสึกที่เปนสินคามากกวาคน สงผลใหมีจํานวนทาสผิวดํา
สําหรับคนผิวขาวในอัตรา 5 ตอ 1 คน Ted Gioia (2008 : 3)
ป ค.ศ.1861-1865 ทาสผิวดํามีจํานวนเพิ่มขึ้นพรอมกับขอบเขตทางภูมิศาสตรในฐานะรัฐใหมที่กอตั้ง
และเปนที่ยอมรับจากคาบสมุทรกัลฟ (อลาบามา, มิสซิสซิปป, ลุยเซียนา, เท็กซัส), ทั้งสองดานของแมน้ํา
มิสซิสซิปป (โดยเฉพาะอารคันซอ,เทนเนสซีและมิสซูรี่)ดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือ (มิชิแกนและอิลลินอยส)
และแมแตในเวสตโคอา (แคลิฟอรเนีย)และไดเกิดสงครามกลางเมืองหรือ "Civil War" ระหวางอเมริกาเหนือ
กับอเมริกาใตไดจุดปะทุขึ้นดวยฉนวนสงครามที่มีเวลายาวนานมาหลายป ซึ่งสาเหตุที่แทจริงของการปะทะกัน
ยังมีที่มาไมชัดเจน โดยภาพรวมปญหานาจะมาจากการที่อเมริกาเหนือสนับสนุนการเลิกระบบทาส ในขณะที่
อเมริกาใตไมเห็นดวย ในที่สุดเมื่ออเมริกาเหนือประกาศไดชัยชนะ สงครามก็ไดยุติลง กฎหมายการเลิกทาสใน
อเมริ กาก็ ถูกประกาศโดยประธานาธิ บ ดี ส หรัฐ อเมริก า อับ ราฮัม ลิน คอลน ใชอยางเปน ทางการในวัน ที่ 1
มกราคม ค.ศ. 1863 และความเป น ทาสนั้ น ไดป ระกาศใหผิดกฎหมายทุกที่ในสหรัฐ อเมริกาในการแกไ ข
รัฐ ธรรมนูญครั้ งที่ 13 ซึ่งมีผ ลบั งคั บใช สํา เร็ จในป ค.ศ. 1865 ภายใตอุดมการณที่เชื่อมั่น ที่จ ะเปน ประเทศ
เสรีภาพ ความเสมอภาค และความความเทาเทียมอยางสมบูรณ และเพื่อสนองนโยบายแหงชาติการเป น
อิสรภาพที่ทุกคนรอคอยมาอยางยาวนาน (Edward komara (2006 : 113-117) ป ค.ศ.1865-1890 หลัง
สงครามกลางเมืองคนผิวดําสวนใหญยังคงอยูในพื้นที่ที่พวกเขาเคยเปนทาส การยึดครองทางทหารของภาคใต
การประกาศใชการประกาศอิสรภาพงานนี้คนผิวดําไดใชสิทธิของตนเองเต็มที่ แตยังมีกลุมเล็ก ๆ ยังทํางานอยู
เหมือนเดิมแตไดคาแรงตามประกาศกฎหมาย คนผิวดําบางสวนไดสรางอาชีพและสรางธุรกิจของตนเองจน
นําไปสูวัฒนธรรมทางสังคมของพวกเขาดวย การศึกษาสําหรับคนผิวดําเริ่มมีเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่องระหวาง
และหลังสงครามกลางเมืองโดยผูสอนศาสนาชาวผิว ขาวได สอนทักษะการอ านใหกับชาวผิวดําและรวมถึ ง
วัฒนธรรมทางสังคมดนตรีดวย คนผิวดํามีสถานที่ทองเที่ยวยามค่ําคืน ทั้งแหลงเลนการพนัน ฟงเพลง หรือ
เตนรํา จุดเดนของ ดนตรีบลูสในชวงแรก คือ สไตลของเสียงรองที่ไดแรงบันดาลใจความเจ็บปวด รวดราว
ความเศราโศกในอดีตที่เคยตกเปนทาส แสดงผานอารมณบทเพลงออกมาอยางจริงใจ ถึงแมไดประกาศเลิก
ทาสแลว อเมริกาก็ยังสรางสังคมที่กีดกันแบงแยกสีผิวอยูในหลายพื้นที่ หากดูภาพรวมในสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจเกือบทุกดานคนผิวดําไดรับการยอมรับ แตคนผิวขาวในอเมริกายังคงมีการแบงชนชั้นแบงแยกออก
จากคนผิวดําอยางชัดเจน ในสถานที่ตางๆ เชน โรงภาพยนตร โบสถ รานอาหาร โรงแรมที่พัก หองน้ํา ก็ตอง
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แบงแยกทางเขาออกสําหรับคนผิวขาวกับคนผิวดํา (ผิวสีหรือ "colored") และการบริการก็ไมมีสิทธิที่เทาเทียม
กั น สร า งความเลื่ อ มล้ํ า ระหว า งคนผิ ว ดํ า กั บ คนผิ ว ขาวยั ง คงมี อ ยู เช น การบริ ก ารทางการเงิ น ธนาคาร
การแพทย โรงพยาบาลและคลีนิ ค การลงคะแนนเลือกตั้ง การจ างงานบางประเภท ยังมี การเลื อกปฏิบั ติ
ระหวางคนผิวดําและคนผิวขาว
ป ค.ศ. 1900 เปนตนมา ดนตรีบลูสไดถูกยกเปรียบเทียบวามีความใกลเคียงกับแนวดนตรีคันทรี่ แต
ดนตรีบลูสจะมีจุดเดนที่ทวงทํานองเศราสรอย โหยหวน กระชากอารมณผูฟงและจะรูสึกไดถึงอารมณของผู
แตง เนื้อเพลงจะสื่อถึงกิจกรรมตางๆ สื่อถึงความคิดในชีวิตประจําวันและ กิจกรรมทั่วไป (Alan lomax,1993
: 9) กลาววา เพลงบลูสเปนเพลงที่ตระหนักถึงความไมเปนธรรมแสดงอยูในจังหวะ ทํานองและเนื้อหาของ
เพลงเปนสัญลักษณที่ชัดเจนของวัฒนธรรมอิสระ (จอ ชีวาส,2543 : 16-18) ดนตรีคันทรี่จะสื่อถึงเสนทางที่มี
ความลําบากและเดินทางไปสูการประสบความสําเร็จ แตในเรื่องราวของดนตรีบลูสนั้น จะสื่อถึงเสนทางที่มี
ความลําบาก โดนกดขี่ ขมเหง แสดงผานเนื้อหาที่วนเวียนอยูกับความรุนแรงและความโหดเหี้ยมและมักหวน
กลับไปจบที่คุก ผับบาร ความหดหู และจบที่ความตาย จึงทําใหผูบรรเลงบทเพลงและผูฟงตางมีความรูสึก
รวมกับบทเพลงเชนเดียวกัน แตกอนในอดีตดนตรีบลูสนิยมเลนอยูในกลุมของคนผิวดําเทานั้น จะพบในตาม
สถานที่ตาง ๆ ตามผับบาร และเริ่มเปนที่นิยมในกลุมคนผิวขาวในเวลาตอมา แตกวาที่จะเปนบทเพลงใหคนผิว
ขาวฟงจะตองมีการคัดกรองเนื้อหาของบทเพลงเพื่อใหไมมีความหมายที่แอบแฝง แสดงถึงความรุนหรือความ
โหดรายที่คนผิวดําถูกกระทําหรือเสียดสีคนผิวดํา ตองมีการเปลี่ยนเนื้อรองไมใหขัดกับสิทธิมนุษยชนทั้งคนผิว
ขาวและผิวดําตางก็มีทางเดินของตนเองการใชชีวิตรวมกันในสังคม ทางดานการตลาดยังคงอยูภายใตแผนเสียง
ยักษใหญทั้ง 3 คือ RCA, Columbia และ Decco วงบลูสสวนใหญจะเปนลักษณะแบบกลุมที่มีการรองโดยมี
เครื่ อ งดนตรี กลอง เบส กี ต าร คี ย บ อร ด และฮาโมนิ ก า เป น แบ็ ค อั พ จั ง หวะท ว งทํ า นองให ห รื อ บรรเลง
ท ว งทํ า นองของเครื่ อ งดนตรี อย า งเดี ย ว แตก็น าเสีย ดายอยูบา งเพราะการสร างความนิย มของแฟนเพลง
สไตลบลูสไปยังสังคมของคนผิวขาว ลวนตองอาศัยนักธุรกิจผลิตสื่อประชาสัมพันธ ทั้งนักประพันธเพลง ศิลปน
หองบันทึกเสียงลวนแตเปนอุปสรรคตอการสรางคานิยมในดนตรีบลูส แตนักดนตรีกลุมคนผิวดําก็ไมไดใสใจใน
อุปสรรค เดินตามทางของตนเอง จนนําไปสูความสําเร็จในการนิยมดนตรีบลูสอยางแพรหลายในอเมริกา แตก็
ตองใชเวลานานหลายทศวรรษตกวาจะเปนที่นิยมจนปจจุบัน
ความเปนมาของนักกีตารบลูส (Guitar Blues)
ป ค.ศ.1902 มือกีตารบลูสจากลุมแมน้ํามิสซิสซิปป ที่มีพลังอารมณและเทคนิคกีตารสไลดที่เต็มไป
ดวยจิตวิญญาณ และเขายังเปนผูสอนศาสนาอีกดวย ชื่อของเขาคือSon House ไดรับการกลาวขานวามี
อิทธิพลอยางมากตอ Robert Johnson และ Muddy Waters (Katherine Charlton (2008 : 12-24)
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รูปภาพที่ 1 Son House
ที่มา https://www.democratandchronicle.com/story/lifestyle
นักกีตารบลูสในรุนตอมา ป ค.ศ.1911 นักกีตารบลูสคนหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลตอวงการกีตารบลูสจน
ปจจุบันนี้ แมวาเขาจะตายไปแลวแตชื่อเสียงของเขาก็ยังคงอยูและเปนมือกีตารบลูสที่ทุกคนตางยอมรับเปนผู
บุกเบิกในยุคแรกๆ คือ Robert Johnson ผูมีฉายาวา มือกีตารผูขายวิญญานใหซาตาน เขาเกิดในครอบครัว
ผิวสีในลุมแมน้ํามิสซิสซิปปถูกยกยองวาเปนราชาดนตรีมิสซิสซิปป แตผลงานของเขาที่มีเพียง 29 เพลงเทานั้น
เพลงที่ไดรับความนิยมคือCrossroad , Me and The Devil Blues และ Come On In My Kitchen เปนตน
Katherine Charlton(2008 : 12-24)

รูปภาพที่ 2 Robert Johnson
ที่มา https://www.npr.org/2011/05/07
ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ป ค.ศ.1912 หนึ่งในนักกีตารบลูสคนแรกที่ใชกีตารไฟฟาเปนเครื่องดนตรี
เดี่ยว ผูมีชื่อวา T-Bone Walker ซึ่งสไตลของเขานั้นแตกตางไปจากนักกีตารบลูสคนอื่นๆ ดวยการเนน Solo
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เดี่ยว รูปแบบการเลนแพรวพราวไมตายตัวใชเทคนิคการกรีดสายทีละสายและการกระโดดขามคอรด มากกวา
การเลนและรองผสมเปนทอนๆเพลงไป สไตลการเลนของเขานี้มีอิทธิพลอยางมากและเปนผูนําสไตลของกลุม
เซาทเวสเทิรนบลูสเปนแบบอยางใหนักกีตารบลูสในรุนตอๆมา โดยเฉพาะ B. B. Kingเปนตน Katherine
Charlton(2008 : 12-24)

รูปภาพที่ 3T-Bone Walker
ที่มา https://batesmeyer.com/official-aaron-t-bone-walker-licensing
ป ค.ศ.1915 มือกีตารที่เกิดในครอบครัวผิวสีในลุมแมน้ํามิสซิสซิปปอีกหนึ่งคนที่มีบานอยูไมไกลจาก
Robert Johnson ชื่อของเขา คือ Muddy Waters ผูพลิกรูปแบบของบลูสจากมิสซิสซิปปสูชิคาโกและไดรับ
ฉายาวาบิดาแหงอิเล็คทริคบลูส เขาไดนํากีตารไฟฟาเขามาสูชิคาโกดวยเทคนิคการสไลดโดยสวมคอขวดเหลา
ชวยในการลื่นสไลดสําเนียงกีตารยุคสมัยใหมขึ้น กระนั้นดนตรีบูลสนั้นก็ยังคงพัฒนาสืบตอมาเรื่อยๆ จากรุนสู
รุน Katherine Charlton(2008 : 12-24)

รูปภาพที่ 4 Muddy Waters
ที่มา https://www.imdb.com/name/nm0914149/mediaviewer/rm2276724480
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ป ค.ศ.1920 มือกีตารบลูสชาวอเมริกาซึ่งเปนที่ยอมรับจากหลายๆคนในยุคนั้นวา เปนราชาแหง
เดลตาบลูส "Father of the Delta Blues" เขาคือ Charley Patton ดวยเทคนิคการสไลดคอขวดบนกีตารใน
บทเพลงบลูสที่ชวนใหผูฟงหลงใหลและดึงดูดใจ David P.Satmary (1991 : 5)

รูปภาพที่ 5 Charley Patton
ที่มา https://www.udiscovermusic.com/stories/charley-patton
ป ค.ศ.1925 มือกีตารบลูสชาวอเมริกาสายเลือดแอฟริกาจากลุมแมน้ํามิสซิสซิปปผูถูกยกยองวาเปน
ราชากีตารบลูสตลอดกาล มีชื่อเต็มวา ไรลีย บี.คิง” (Riley B. King) หรือที่ผูคนทั้งโลกรูจักในชื่อ บี.บี.คิง (B.
B. King)ในชวงอายุ 12 ป เขาเกิดในครอบครัวของชาวนาใกลกับเมืองอิตตาบีนามิสซิสซิปป และไดกีตารตัว
แรกเป น ของตั ว เอง เขาตะเวนแสดงดนตรี ไปตามสถานที่ตางๆ ทั้งโบสถ ไนต คลับ จนทําใหชื่อเสีย งของ
บี.บี.คิงเริ่มติดหูของแฟนเพลงและไดตั้งชื่อใหเขาวา “BluesBoyKing” เขาเปนคนฉลาดหลักแหลมมีความเปน
มิตรและถอมตนทั้งที่ตนเอง มีความรูทั้งดานดนตรีและดานอื่นๆ และเขามีกีตารคูใจ ชื่อ ลูซิลล “Lucille” คือ
ชื่อกีตาร Gibson Es-355 สีดําตัวโปรด ที่ใชแสดงคอนเสิรตทุกครั้ง (Ted Gioia ,2008 : 315-322) ที่มาของ
การตั้งชื่อกีตารวา ลูซิลล “Lucille” ของ บี.บี.คิง เพราะค่ําคืนหนึ่งในหนาหนาวป ค.ศ.1949 ในขณะที่ขึ้น
แสดงไดมีผูชาย 2 คน ทะเลาะวิวาทกันเรื่องแยงผูหญิงจนทําใหถังน้ํามันกาชที่เอาไวจุดคลายความหนาวระเบิด
และเกิดไฟไหมฮอลล บี.บี.คิง หนีออกมาได แตเขานึกขึ้นไดวาลืมกีตารคูใจไวเวทีแสดง เขาจึงไดวิ่งฝากองไฟที่
กําลังลุกเขาไปเอากีตารออกมา หลังจากนั้นเขาไดทราบวาผูหญิงที่ชายทั้ง 2 คนทะเลาะแยงกันชื่อ ลูซิลล
“Lucille” เขาจึ งนํ ามาตั้งชื่อให กีตารของเขาเพื่อเตือนสติจะไดไมทําอะไรโงเชนเหตุการณนี้อีก (Edward
komara, 2006 : 574-575) ดวยเทคนิคที่นักกีตารทั่วโลกยกยองใหเปนเอกลักษณของ บี.บี.คิง คือ การสั่น
สาย (Vibrato) และการดันสาย (Bending)ที่ไมมีนักกีตารคนไหนเทียบได เขาจะไมเลนเร็ว เลนโนตไมเยอะ
แตทุกเสียงที่เลนออกมานุม ลึกซึ้ง กินใจผูฟง ราวกับวาเขาไดสรางเสียงแหงความสุขของดนตรีบลูสที่ทําใหคน
ฟงมีความรู สึกจากทุกโนตที่เขาเลน ออกมาบี.บี . คิง เคยกลาวไว วา “เมื่อฉั นรองและเลนเพลงของฉัน มั น
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

35

ออกมาจากใจของฉันและนาทีที่ฉันหยุดรองเพลง ฉันจะเริ่มรองเพลงอีกครั้งกับลูซิลล” และบทเพลงที่สราง
ชื่อเสียงและเปนที่นิยมของคนทั้งโลกคือ Three O’ Clock Blues , The Thrill is , Rock me baby , How
blue can you get , Sweet Little Angelเปนตน ในป ค.ศ. 1997 ไดรับการจดบันทึกวา เขาไดแสดง
คอนเสิรตมาแลวถึง 342 ครั้งดวยกัน และในปค.ศ. 2015 บี.บี.คิง ลมปวยจนตองทําการทําการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลจากภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน จนทําใหตอมาเขาเสียชีวิตอยางสงบในวันที่ 14 พฤษภาคม
ป ค.ศ. 2015 ที่ลาสเวกัส รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยวัย 89 ป และนี่ถือเปนการปดฉากมือกีตาร
เพลงบลูสที่ดีที่สุดของโลก Edward komara (2006 : 573)

รูปภาพที่ 6 B.B. King
ที่มา https://www.grammy.com/grammys/artists/bb-king
เทคนิคการบรรเลง
รูปแบบจังหวะดั้งเดิมของดนตรีบลูสนั้นมีพื้นฐานมาจาก 2 จังหวะ Shuffle และ Slow Blues และ
จังหวะ Straight พบในบทเพลงหลังจากชวงหลังจากป ค.ศ. 1950 มีการผสมจังหวะรูปแบบอื่นๆ เขามาใชใน
ดนตรีบลูส องคประกอบดานทํานอง สําเนียงการเลนทํานองในดนตรีบลูสจากการวิเคราะหพบวาการมีการใช
บันไดเสียงและโหมดเสียงผสมกัน 3 ประเภทเปนหลัก ไดแก บันไดเสียงบลูส (Blues Scale) เพนทาโทนิค
เมเจอร (Pentatonic Major) และโหมดมิกโซลีเดียน (Mixolydian Mode) เปนตน องคประกอบดานเสียง
ประสาน วิเคราะหทางเดินคอรดบทเพลงบลูสพบการใช 12 บารบลูส มากที่สุด รองลงมาคือ บทเพลงบลูส
ลักษณะทางเดินคอรดที่เปนอิสระ (Free form) ทางเดินคอรดที่เปนอิสระ คือ การเปลี่ยนทางเดินคอรดไปมา
ไมแนนอนขึ้นอยูกับการรองของนักรอง สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการรองไดตลอดเวลา และประเภทของ
คอรดที่ใชพบมากที่สุดคือ คอรดโดมินันททบ 7 และคอรดเมเจอร มีบางบทเพลงที่ใชคอรดไมเนอรเปนหลัก
องคประกอบดานสีสันของเสียง สีสันของเสียงจําแนกทางดานเทคนิคที่สําคัญในการเลนบทเพลงบลูส ไดแก 4
36
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เทคนิค ประกอบดวย 1) การดันสาย (Bending) 2) การสั่นสาย (Vibrato) 3) การตบสายและการเกี่ยวสาย
(Hammer on & Pull off) 4) การสไลด (Slide) และการใชเสียงกีตารในบทเพลงบลูสนิยมใชเสียง Clean
และ Overdrive เปนหลัก

รูปภาพที่ 7 แสดงรูปคอรด 12 บารบลูส (ผูเขียน วันที่ 20 มิ.ย. 2563)
บันไดเสียงของดนตรีบลูสถือเปนเอกลักษณที่สําคัญ จะเห็นไดชัดคือ เสียงโนตตัวที่ 3,5 และ 7 จะ
ต่ําลงครึ่งเสียงจึงทําใหเกิดเปนบันไดเสียงดนตรีบลูส

รูปภาพที่ 8 แสดงบันไดเสียงบลูส (ผูเขียน วันที่ 20 มิ.ย. 2563)
การเลนโนตสั้นหรือทําใหฟงดูหวน ๆการเลนหนวงจากคาโนตปกติการเลนแบบ Shufle fill การดัน
สายขึ้นจากที่ดันขึ้นไปแลวในจังหวะสุดทายหรือชวงเสี้ยววินาทีเพื่อใหไดสําเนียงเอื้อนของกีตาร ดวยเทคนิคที่
เปนเอกลักษณที่แตกตางจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น คือ การดันสาย (Bending) และการสั่นสาย (Vibrato) การ
ตบสายและการเกี่ยวสาย (Hammer on & Pull off) การสไลด (Slide)
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รูปภาพที่ 9 แสดงการดันสาย (Bending) (ผูเขียน วันที่ 23 มิ.ย. 2563)
การเล น โน ตโดยการสั่ น สายด ว ยนิ้ ว ที่ก ด เรีย กกัน ว า การสั่น สาย (Vibrato) จะให เสี ย งที่ ฟ งและ
ความรูสึกของผูบรรเลงออกมาคลายคลื่นน้ําที่สม่ําเสมอ เปนเทคนิคที่นิยมใชกันมากในกลุมนักกีตารบลูส

รูปภาพที่ 10 การสั่นสาย (Vibrato) (ผูเขียน วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
การเกี่ยวสาย (Hammer on & Pull off) คือ Hammer on การทําใหโนตมีเสียงสูงขึ้นจากการดีด
เพียงครั้งเดียว โดยการกดนิ้วลงลงในชองที่สูงขึ้นไป จึงทําใหไดเสียงที่สองที่สูงกวาเสียงแรก สวน Pull off คือ
การทําใหเสียงต่ํา ลงจากการดีดเพียงครั้งเดียว โดยการปลอยนิ้วที่กดไปหานิ้วที่กดอยูที่ชองต่ํากวาหลังจากดีด
แลวจะทําใหเสียงต่ําลง สามารถใชรวมกันกับการเลนกีตารเพื่อเพิ่มสีสันในการบรรเลงมากขึ้น
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รูปภาพที่ 11 การเกี่ยวสาย (Hammer on & Pull off) (ผูเขียน วันที่ 27 มิ.ย. 2563)
การสไลด (Slide) เปนการรูดนิ้วไปตามสายไปยังชองอื่นที่สูงขึ้นหรือต่ําลง หลังจากดีดไปแลวโดยไม
ตองยกนิ้วขึ้นเหมือนกับเทคนิค hammer on หรือ pull off

รูปภาพที่ 12 การเกี่ยวสาย (Hammer on & Pull off) (ผูเขียน วันที่ 27 มิ.ย. 2563)
จากที่กลาวมาทั้งหมดไดแสดงถึงความเปนมาและเทคนิคการบรรเลงของกีตารบลูส การพัฒนามา
อยางตอเนื่องตั้งแตคริสตศักราช 1600 เปนตนมา มีเหตุการณสําคัญและการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ ที่
ผูเขียนไดนําเสนอไป ดนตรีบลูสเปนดนตรีที่มีสําเนียงลึกซึ้ง ใชเสียงเครื่องดนตรีที่มีเสนหเฉพาะตัว ดนตรีบลูส
ในยุคดั้งเดิมจะมีทวงทํานองเศราสรอย โหยหวน กระชากอารมณผูฟง ราวกับเขาไปอยูในสวนหนึ่งของบท
เพลง เปนเพราะถูกถายทอดจากอารมณเศรา ผิดหวังและอัดอั้น นอยเนื้อ ต่ําใจ แสดงผานบทเพลงของตนผิว
ดําในประเทศอเมริกา รูปแบบจังหวะดั้งเดิมของดนตรีบลูสนั้นมีพื้นฐานมาจาก 2 จังหวะ Shuffle และ Slow
Blues และจังหวะ Straight จนถึงคริสตศักราช 1900 ถึงปจจุบันมีการผสมจังหวะรูปแบบอื่นๆ เขามาและ
เครื่องดนตรีที่นิยมนํามาใชบรรเลงในดนตรีบลูส คือ กีตารไฟฟา ดวยเทคนิคที่เปนเอกลักษณที่แตกตางจาก
เครื่องดนตรีชนิดอื่น คือ การดันสาย (Bending) และการสั่นสาย (Vibrato) การตบสายและการเกี่ยวสาย
(Hammer on & Pull off) การสไลด (Slide) รวมถึงการใชบันไดเสียงบลูส (Blues Scale) ในทางเดินคอรด
บทเพลงบลูสพบการใช 12 บารบลูส มากที่สุด จนนําไปสูการดนสด (Improvisation) เปนสิ่งสําคัญในการ
บรรเลงกีตารบลูส เปนการสรางสรรค โดยใชปฏิภานไหวพริบ เทคนิคบรรเลงที่มาจากความรูสึกและอารมณ
ของผูบรรเลงที่แตกตางกันไป หากผูบรรเลงมีความเขาใจในเทคนิคของกีตารบลูสและเขาใจความเปนมาของ
แต ล ะช วงเวลาของความเป น มาตั้ งแต อดีตจนถึงปจ จุบัน จะทําใหการบรรเลงไดเนื้อเสียงที่ออกมาอยางมี
ประสิทธิภาพ เขาถึงอารมณของดนตรีบลูสและสื่อถึงผูฟงใหเขาถึงอารมณของดนตรีบลูสไดดียิ่งขึ้
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ความเชื่อเรื่องสัตวในพิธีกรรมพื้นบาน จังหวัดพะเยา
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บทคัดยอ
การวิ จัย เรื่องนี้ มี วั ตถุ ประสงคเ พื่อศึกษาความสัมพัน ธระหวางสัตวที่ใชเปนเครื่องประกอบพิธีใน
พิธีกรรมพื้นบานกับความเชื่อของกลุมชนในจังหวัดพะเยา ซึ่งไดมุงวิเคราะหสาเหตุของการนําสัตวแตละชนิด
มาเปนเครื่องประกอบพิธีในพิธีกรรมตาง ๆ โดยดําเนินการวิจัยดวยวิธีการทางคติชนวิทยา แลวนําเสนอผล
การศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา สัตวที่นํามาเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมพื้นบานในจังหวัดพะเยามี 2 ลักษณะคือ
สัตวตัวจริงและสัตวที่เปนภาพแทน โดยสัตวดังกลาวจะมีหนาที่ 2 ประการคือ เปนเครื่องบูชาสิ่งที่มีอํานาจ
เหนื อธรรมชาติ และเป นตั ว แสดงประกอบเรื่องราวในพิธีกรรม ซึ่งสาเหตุที่นําสัตวดังกลาวมาเปนเครื่อง
ประกอบพิธีนั้น ลวนเปนระบบความคิดและความเชื่อของกลุมชนที่เปนเจาของพิธีกรรมที่มีตอสัตวชนิดตาง ๆ
อันไดแก
1. สัตวที่นํามาเปนเครื่องประกอบพิธี ลวนเปนสัตวที่ชาวบานเลี้ยงไวเพื่อการบริโภคและใชในกิจกรรม
ของครอบครัว
2. การบูช าสิ่งที่มีอํานาจเหนื อธรรมชาติดว ยสัตวที่พิธีกรรมกําหนด เปน วิถีป ฏิบั ติที่บ รรพบุรุ ษได
กระทํามาแลวและตางไดรับผลตามที่มุงหวัง
3. สิ่ ง ที่ มี อํ า นาจเหนื อ ธรรมชาติ ส ถิ ต อยู ใ นอี ก โลกหนึ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะเป น โลกที่ คู ข นานและมี
สภาพแวดลอมคลายกับโลกมนุษย อาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตวที่สิ่งที่มีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติบริโภคจึงไมแตกตางจากอาหารของมนุษย
4. การบู ช าสิ่ ง ที่ มี อํา นาจเหนื อ ธรรมชาติ ด ว ยสั ตว ที่มี ภู มิ ห ลั งที่ ดี มี สั ญ ญะทางความหมายหรื อ มี
คุณสมบัติที่เปนคุณ จะทําใหผูบูชาไดรับผลตอบแทนที่ดีและสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
5. สัตวบางชนิดที่เปนเครื่องประกอบพิธีทําหนาที่เสมือนองคประกอบของเนื้อหาพิธีกรรมที่ชวยให
ผูเขารวมพิธีเขาใจเนื้อหาของพิธีกรรมไดดียิ่งขึ้น กับทั้งสะทอนสัญญะบางประการที่พิธีกรรมนั้นตองการจะสื่อ
ใหทราบ
คําสําคัญ : ความเชื่อ, สัตวในพิธีกรรม, พิธีกรรมพื้นบาน จังหวัดพะเยา
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Abstract
The study aims to explore belief and reasons of Phayao folks in using animals in their
ritual performance. Folklore study is applied in the study. The data are collected by
observing all local rituals that are related to some kinds of animals and have been handed
down from generation to generation. Information from local scholars is also collected. Data
analysis is done by qualitative method.
The results show that the animals that are used in folk rites are both realistic ones
and replica ones created from some material. The functions of those animals are to satisfy
some supernatural beings and to narrate the story of those rituals via those animals. The
reasons in using those animals in the rituals are as followings:
1. The concept of animal both the real ones and the replica ones in the local rituals
are from their animals which are used in their farms or as local people 's food.
2. The animals are considered as the satisfying animals for supernatural beings
resulting in success in their lives.
3. People believe the world of supernatural beings and human is similar. They also
have meal like human beings, therefore; meat of animals is also needed in supernatural
worlds.
4. Using the qualified animals from the appropriate background and the favorite
animals that are able to satisfy those supernatural being will bring back good results for sure.
5. Some kinds of animals in the local rituals also support the audience's
understanding about the core background of the rituals as well as imply some signs
hidden behind the scenario of the rites.
Keywords: Beliefs, sacrificed animals, folk rituals Changwat Phayao
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ความสําคัญและที่มาของปญหา
พิธีกรรมเปนประดิษฐกรรมทางความเชื่อของกลุมชนที่มีพื้นฐานความคิดเดียวกัน โดยในยุคบรรพ
กาลอันเปนชวงสมัยที่มนุษยยังขาดการศึกษา หากแตดํารงชีวิตอยูโดยการแสวงหาและการคนพบความรูจาก
ประสบการณ ที่เ กิ ดจากการลองผิ ดลองถู ก แลว จดจํา ผลที่เกิดขึ้ น มาใชในชีวิตประจํ าวัน ในขณะเดีย วกั น
เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนปรากฏการณทางธรรมชาติหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในชุมชน ก็เปน
ความรู อย า งหนึ่ งที่ มนุ ษย เ ชื่อว า เป น สิ่ งที่ เ กิดขึ้น จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งไมส ามารถ
มองเห็นหรือสัมผัสได เปนผูบันดาลใหเกิดขึ้น และยังเขาใจกันวาเปนสิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษยที่จะบันดาล
ความสุขสวัสดี ความสมหวังแกมนุษย ในขณะเดียวกัน หากทําใหสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติไมพอใจ ก็อาจ
บันดาลใหเกิดการเจ็บไขไดปวยหรือความไมสงบสุขแกบุคคลหรือชุมชนได ดวยเหตุการณตาง ๆ ทั้งดีและราย
ที่เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุที่แนชัด จึงเชื่อวาเปนการกระทําของสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ ทําใหมนุษยเกิด
ความรูสึกยําเกรงและเกรงกลัว ในขณะเดียวกันก็แสดงความเคารพนับถือในสิ่ งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ
ดัง กลา วดว ยการแสดงออกมาในรู ป ของพิ ธี ก รรม ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให สิ่ ง ที่ มีอํ า นาจเหนื อ ธรรมชาติ นั้ น อํ า นวย
ประโยชนใหแกตนเองและชุมชน ดวยเชื่อวาเมื่อกระทําแลว จะทําใหสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติเกิดความพึง
พอใจ และจะปกปองเหตุรายและสิ่งที่เปนอัปมงคลทั้งหลายไมใหมาเบียดเบียนแกตน ดังปรากฏในพิธีกรรมที่
ชาวบานสวนใหญจัดขึ้นทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนเปนประจํา เชน พิธีไหวผีบรรพบุรุษ (ผีเรือน) ไหวผี
บาน (เสื้อบาน) การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชน ฯลฯ ซึ่งพิธีกรรมตาง ๆ เหลานี้ไดมีการปฏิบัติสืบทอดกัน
มาอยางตอเนื่องจนถือไดวาเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวไทยและกลายเปนวัฒนธรรมของกลุมชนไปในที่สุด
พิธีกรรมนับเปนกิจกรรมสําคัญอยางหนึ่งของกลุมชนที่มีพื้นฐานความเชื่อเดียวกันไดรวมกันจัดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองการยอมรับและความศรัทธาของกลุมชนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การที่พิธีกรรมจะมีพลังอํานาจตอการ
ยอมรับและความศรัทธาของกลุมชนไดมากนอยเพียงใดนั้น ยอมขึ้นอยูกับความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมที่แตละ
คนได สัมผัส ซึ่งจะประกอบด วยป จจั ยหลายประการ อาทิ ผูป ระกอบพิธี วัน เวลาและสถานประกอบพิ ธี
บรรยากาศในขณะประกอบพิธี ผูเขารวมพิธี และสิ่งสําคัญที่เปนเสมือนสัญลักษณที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ
พิธีกรรมคื อ เครื่องประกอบพิธี ที่จะมี บทบาทในการสื่อความในพิธีกรรม ซึ่งพิธีกรรมแตละพิธีจ ะมีเครื่อง
ประกอบพิธีที่แตกตางกันตามความหมาย จุดประสงค หรือสัญญะที่ตองการจะสื่อเพื่อสรางความศักดิ์สิทธิ์หรือ
ความเปนเอกลักษณของพิธีกรรมนั้น ๆ เชน การบูชาพระราหู ซึ่งเชื่อวาทําใหเกิดโชคลาภและความสําเร็จ
จะตองบูชาดวยเครื่องดื่มและอาหารสีดําที่สุกแลว 8 อยาง เชน ไกดํา เฉากวย ขาวเหนียวดํา ไขเยี่ยวมา กาแฟ
ดํา ฯลฯ โดยทํ า พิธี ณ ลานกลางแจงในคื นวัน พุธ ฯลฯ อยางไรก็ตาม พิธีกรรมที่จัดขึ้น ในภูมิภ าคตาง ๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พิธีกรรมที่จัดขึ้นในลานนา อันเปนดินแดนที่มีความเจริญรุงเรืองในดานวัฒนธรรมประเพณี
มาแตอดีต จะมีอุปกรณประกอบพิธีที่หลากหลายที่นอกจากจะแสดงถึงความยิ่งใหญอลังการของพิธีกรรมที่จัด
ขึ้นแลว ยังเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อของกลุมชนเจาของพิธีอีกดวย ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาพิธีกรรมสวนใหญของ
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ชาวลานนาจะมีสัตวประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนสัตวในจินตนาการและสัตวในบริบททางสังคมมาเปนอุปกรณ
ประกอบพิธี อีกทั้ง สนั่น ธรรมธิ (2554, คํานํา) นักวิชาการทางดานลานนาศึกษา ไดใหแงคิดวา เรื่องราวของ
สัต วต าง ๆ ที่ เ กี่ย วของกับ การดํ าเนิ นชี วิ ตของชาวลานนาในลักษณะตาง ๆ นั้น มิใชเปนแคเรื่องของสัตว
ธรรมดา แตเรื่องราวเกี่ยวกับสัตวลวนมีความหลากหลายมิติ ทั้งมิติดานความเชื่อ มิติทางวัฒนธรรมและบริบท
ทางสังคมแฝงอยู อันแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาอันหลักแหลมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัตว
ดวยความเชื่อภายใตบริบทของสังคมและกาลเวลาที่จะสะทอนแงคิดและมุมมองอันแยบคายของชาวลานนา
จึงเปนประเด็นที่นาศึกษาวาเพราะเหตุใดชาวลานนาและกลุมชาติพันธุที่อยูในลานนาจึงตองนําสัตวประเภท
ตาง ๆ มาเปนสวนสําคัญในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระบบความคิดทางความเชื่อของกลุมชนที่มีตอสัตวชนิดตาง ๆ ที่ปรากฏใน
พิธีกรรม โดยเลือกศึกษาที่จังหวัดพะเยา อันเปนแหลงอารยธรรมดั้งเดิมที่รูจักกันในนาม “ภูกามยาว” ซึ่งเชื่อ
วากลุมชนในจังหวัดพะเยายังคงมีระบบคิดในเรื่องที่เกี่ยวกับพิธีกรรมที่สืบทอดตอกันมา โดยผลการวิจัยครั้งนี้
นอกจากจะทําใหทราบถึงระบบคิดของกลุมชนในจังหวัดพะเยาในเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสัตวชนิดตาง ๆ ที่
ปรากฏในพิธีกรรมแลว ยังเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งที่จะชวยเสริมสรางความเขาใจในระบบความเชื่อของกลุม
ชน อันจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางชาวจังหวัดพะเยากับกลุมชนอื่นใหแนบแนนสืบตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
วิเคราะหความสัมพันธระหวางสัตวในพิธีกรรมกับความเชื่อของกลุมชนในจังหวัดพะเยา

ขอบเขตของการวิจัย
1. พิธีกรรมพื้นบานที่นํามาศึกษา เปนพิธีกรรมที่มีสัตวหรือภาพแทนสัตวเปนเครื่องประกอบพิธีและ
ไดรับการยอมรับจากกลุมชนในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดพะเยาที่เปนเจาของพิธีกรรมวา เปนพิธีกรรมที่มีความ
โดดเดนและไดจัดอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
2. ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยดําเนินการเปนระยะ ๆ ในระหวางเดือนพฤษภาคม ธันวาคม 2563
นิยามศัพทเฉพาะ
ความเชื่อ หมายถึง พื้นฐานและระบบความคิดของกลุมชนในจังหวัดพะเยาที่ยอมรับนับถือในพิธีกรรม
พื้นบานจนเกิดเปนความศรัทธา ซึ่งนอกจากจะมีผลตอพฤติกรรมการแสดงออกของคนในกลุมชนที่มีความ
ศรัทธาในสิ่งนั้น ๆ แลว ยังเปนเหตุผลของการนําสัตวแตละชนิดมาใชในพิธีกรรมพื้นบานจังหวัดพะเยาดวย
สัตวในพิธีกรรม หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มิใชคนและพันธุไม ซึ่งหมายรวมทั้งภาพแทนสัตวในรูปลักษณ
ตาง ๆ ที่ผูจัดพิธีกรรมพื้นบานไดจําลองขึ้นเพื่อเปนสัญลักษณของสัตว อันเปนสวนหนึ่งของเครื่องประกอบพิธี
ที่กลุมชนในจังหวัดพะเยาจัดขึ้น
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยดวยวิธีการทางคติชนวิทยา ตามขั้นตอนตอไปนี้
1. การศึกษาขอมูลเบื้องตน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตรของจังหวัด
พะเยา ความเชื่อและพิธีกรรม และการศึกษาวัฒนธรรมพื้นบานในมิติทางคติชนวิทยา
2. การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 สํารวจแหลงขอมูลเบื้องตน โดยตรวจสอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและประเพณี
2.2 สํารวจพิธีกรรมที่ไดรับการยอมรับจากกลุมชนในจังหวัดพะเยาที่เปนเจาของพิธีกรรมวาเปน
พิธีกรรมของกลุมชนที่มีความโดดเดนและมีการจัดพิธีอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
2.3 สืบหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเปนวิทยากรผูใหขอมูลพิธีกรรมตาง ๆ ของกลุมชนในจังหวัด
พะเยา โดยกําหนดคุณสมบัติไวดังนี้
2.3.1 มีอายุไมนอยกวา 50 ป และเปนชาวจังหวัดพะเยา ซึ่งเปนเจาของพิธีกรรมนั้น ๆ โดย
กําเนิด
2.3.2 เปนผูที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความรูอยางแทจริงเกี่ยวกับพิธีกรรมของกลุมชน
2.3.3 มีความพรอมและเต็มใจที่จะใหขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้
จากการสืบ หาและตรวจสอบบุ คคลในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดพะเยา ปรากฏวามีบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดและไดรับเลือกเปนวิทยากรเพื่อใหขอมูลพิธีกรรมในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 11 คน
2.4 เมื่ อได วิ ทยากรที่ แท จ ริ งแลว ผู วิจั ย เขา สัง เกตการณอ ยา งมี สว นร ว ม (Participant
observation) พรอมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลพิธีกรรมตาง ๆ จากวิทยากรดวยวิธีการทางคติชนวิทยา (Folklore)
วาดวยวิธีการวิจัยวัฒนธรรมพื้นบานเชิงธรรมชาตินิยม (Naturalistic research) โดยในการเก็บรวบรวมขอมูล
นั้ น จะมี การบั น ทึ กเสี ย ง ภาพ และจดบั น ทึก สิ่งอื่น ๆ ที่บัน ทึกไม ไดดว ยเสีย งและภาพ ทั้ งนี้ เพื่ อใหไ ด
ปรากฏการณของพิธีกรรมแหงชีวิตอันแทจริงที่สุด
3. การจัดกระทําขอมูล
3.1 ถายเสียงจากแถบบันทึกเสียงเปนลายลักษณอักษรแบบคําตอคํา โดยใหมีสําเนียงใกลเคียงกับ
เสียงจริงของวิทยากรมากที่สุด
3.2 บั น ทึ ก ถ อ ยคํ า ที่ เ ป น ภาษาเดิม ของวิ ทยากรเป น ภาษาไทยกลาง เพื่อ ความสะดวกในการ
วิเคราะหและเปนประโยชนแกผูสนใจโดยทั่วไป
3.3 ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอมูลที่เก็บรวบรวมจากวิทยากร
4. การวิเคราะหขอมูล
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วิเคราะหความสัมพันธ ระหวางสั ตวจ ริงหรือภาพแทนสัต วในพิธี กรรมกั บความเชื่ อของกลุมชนใน
จังหวัดพะเยา โดยวิเคราะหถึงสาเหตุสําคัญที่นําสัตวจริงหรือภาพแทนสัตวแตละชนิดมาเปนเครื่องประกอบพิธี
ในพิธีกรรมแตละประเภท
5. การสรุปและอภิปรายผล
6. การเสนอผลการวิจัย
เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห

ผลการวิเคราะห
การวิจั ยครั้งนี้ ผู วิจัยได คัดเลื อกพิธีกรรมที่ มีสัตว จริงหรือภาพแทนสัตวเปน สวนหนึ่งของเครื่อง
ประกอบพิธี และไดรับการยอมรับจากกลุมชนในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดพะเยาที่เปนเจาของพิธีวามีความ
โดดเดนและมีการจัดอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 6 พิธี อันไดแก พิธีสูขวัญ (อําเภอเชียง
คํา, อําเภอเชียงมวน) พิธีสงเคราะห (อําเภอภูซาง) พิธีฟอนผีมดผีเม็ง (อําเภอจุน) พิธีแหชางเผือก (อําเภอ
เมืองพะเยา) พิธีเทศนธรรมมัจฉราชา (อําเภอแมใจ) พิธีบวงสรวงเจาพอลานชาง หรือพิธีดําหัวผีหอ (อําเภอ
ดอกคําใต)
จากการศึกษาพิ ธี กรรมพื้ น บา นที่ สําคัญ และโดดเดน ของชาวบานในจังหวัดพะเยา พบวา ในการ
ประกอบพิธีกรรมพื้นบานดังกลาว จะมีทั้งสัตวจริงและภาพแทนสัตวที่จําลองขึ้นโดยใชวัสดุในพื้นที่ อันไดแก
ไก หมู ชาง ชางเผือก มา ปลาหลิม (ปลาชอน) รุง (เหยี่ยว) นกยาง กา แรง นกแหลว (นกอินทรี) เตาน้ํา
และปลาผา (ตะพาบน้ํา) ซึ่งสัตวหรือภาพแทนสัตวแตละชนิดหากดูผิวเผิน จะมีบทบาทหนาที่เปนเพียงเครื่อง
ประกอบพิธีที่ทําใหพิธีกรรมมีความสมบูรณตามที่ไดสืบทอดตอกันมาเทานั้น แตเมื่อพิจารณาอยางลึกซึ้งแลว
สัตวแตละชนิดไดแสดงความเชื่อสําคัญของผูจัดพิธีหรือชาวบานที่เปนเหตุผลสําคัญของการนําสัตวเหลานั้นมา
ใชเปนเครื่องประกอบพิธีในพิธีกรรมตาง ๆ ดวย จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสัตวแตละชนิดที่นํามา
เปนเครื่องประกอบพิธีกับความเชื่อของกลุมชนในจังหวัดพะเยา อันเปนสาเหตุของการนําสัตวมาใชเปนเครื่อง
ประกอบพิธีในพิธีกรรมตาง ๆ พบวา
ไก
ในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ “ไก” นับเปนสัตวประเภทแรก ๆ ที่ไดรับการกลาวถึง ทั้งนี้ อาจ
เปนไปไดดวยเหตุผลสําคัญของระบบความคิดจากความเชื่อของชาวบานจังหวัดพะเยาใน 5 ประการ คือ
1. ไกเปนเสมือนสัตวเลี้ยงประจําบานที่ทุกครัวเรือนเลี้ยงไว เนื่องจากเปนสัตวที่เลี้ยงงาย ผูเลี้ยงไม
ตองเอาใจใสดูแลมากนัก ที่สําคัญคือ ขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ในบานแตละหลัง แตละครัวเรือนจึงมี
ไกเปนจํานวนมากและถูกนํามาใชประโยชนดวยการทําเปนอาหาร ทั้งที่เปนอาหารในชีวิตประจําวันและอาหาร
ในพิธีกรรม โดยผูเลี้ยงสามารถนํามาทําอาหารไดในทันที มีกรรมวิธี(ที่ไดมาซึ่งเนื้อ)ที่ไมยุงยาก มีขนาดและ
ปริมาณที่พอเหมาะกับการบริโภคในแตละครั้ง และที่สําคัญคือ เนื้อนุม และรสชาติอรอย
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2. การบูชาหรือการเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ เปนกิจกรรมที่มนุษยไดกระทํามาอยาง
ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยในการบูชาหรือเซนสรวงนั้น จะใชไกเปนเครื่องประกอบพิธีสําคัญในทุกพิธีมาโดย
ตลอด ซึ่งผลจากการเซน สรวงด ว ยสิ่ งดังกลาว ไดทําใหผูที่เซน สรวงประสบความสําเร็จ คือ บรรลุส มดังที่
ปรารถนาเสมอมา ดวยเหตุนี้ ชนรุนตอ ๆ มาจึงไดมีวิถีปฏิบัติประการหนึ่งตามแบบอยางบรรพบุรุษที่ไดสืบ
ทอดตอกันมาคือ การเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติในพิธีกรรมตาง ๆ จะตองมีไกเปนเครื่องประกอบ
พิธี
3. มนุษยมีความเชื่อวาสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาตินั้น เปนเสมือนสิ่งมีชีวิต หากแตอยูในอีกโลก (มิติ)
หนึ่งที่คูขนานกับโลกมนุษย จึงมีสภาพชีวิตและการดํารงชีวิตไมตางไปจากมนุษยโดยทั่วไป หรือมีการดํารงชีวิต
เชนเดียวกับขณะที่มีชีวิตอยู ในอาหารที่บริโภคก็เชนกัน ก็จะตองมีลักษณะเชนเดียวกับมนุษยคือ บริโภคไก
เป น อาหารหลั ก (ประเภทเนื้ อสั ตว ) ดั งนั้ น การเซน สรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติจึงใชไกเปน เครื่อ ง
ประกอบพิธีที่สําคัญอยางหนึ่งในพิธีกรรมตาง ๆ
4. ความเชื่อที่หลากหลาย ซึ่งคนไทยไดรับมาทั้งโดยตรงและแฝงมากับสิ่งตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสงตอทางวัฒนธรรมผานความใกลชิดทางชาติพันธุ อันไดแก
4.1 การที่คนไทยกับคนจีนมีความผูกพันกันทางสังคมและวัฒนธรรมมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน
ทําใหมีการถายทอดระบบความเชื่อและความคิดระหวางกัน ซึ่งในความเชื่อเกี่ยวกับไกนั้น ชาวจีนเชื่อวา ไก
เปนสัตวที่มีรูปลักษณะของการผสมผสานระหวางสัตวมงคล 2 ชนิดคือ มังกรกับนกฟนิกซ (Phoenix) ที่มี
ความหมายทั้งในเรื่องความสุข ความสมบูรณ และความสําเร็จ ชาวจีนจึงนับถือในฐานะที่เปนสัญลักษณแหง
ความเปนสิริมงคล ในวันตรุษจีน ซึ่งเปนวันสําคัญของชาวจีน ชาวจีนจึงใชไกเปนเครื่องประกอบพิธีอันสําคัญใน
การบูชา แสดงความเคารพตอสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติเพื่อบงบอกเปนนัยวา ขอใหไดพบเจอในสิ่งที่ดีงาม
และเปนสิริมงคล ซึ่งความเชื่อดังกลาวไดถายทอดมายังระบบความคิดของคนไทยผานทางวัฒนธรรมและได
นํามาปฏิบัติกับพิธีกรรมที่มีการเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติที่ชาวไทยเคารพนับถือดวย
4.2 ประชากรในประเทศตาง ๆ เชน จีน ลาว เขมร ฯลฯ ตลอดทั้งกลุมชาติพันธุไทหลายกลุม
อาทิ ไทอาหม ไทแดง ไทลื้อ ไทอีสาน ไทลานนา ฯลฯ ตางใชไกหรืออวัยวะสวนตาง ๆ ของไกในการทํานาย
ชีวิตและเหตุการณตาง ๆ โดยเชื่อวาไกเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้เพราะกลุมชาติพันธุตาง ๆ ไดใชไกเปนเครื่อง
ประกอบพิธีในการเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ อันทําใหคนในกลุมชนเชื่อวาไกเปนสัตวที่สามารถ
เปนสื่อที่จะนําความไปสื่อสารกับสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติได ไกจึงมีสถานภาพที่เหนือกวาสัตวประเภทอื่น
ที่สามารถลวงรูเหตุการณตาง ๆ กลุมชาติพันธุตาง ๆ จึงจัดใหไกเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ที่อยูใกลชิดสิ่งที่มีอํานาจ
เหนือธรรมชาติ ทั้งในบทบาทของการเปนเครื่องประกอบพิธีเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปนผูหยั่งรูในฐานะผู
พยากรณ
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4.3 ความเชื่อของกลุมชาติพันธุบางกลุมเกี่ยวกับความเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ของไก เชน ชาวจวงเชื่อวา
ไกเปนสัตวที่ไดรับมอบหมายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟาใหเปนผูสงสัญญาณวาพระอาทิตยจะขึ้นในตอนรุงเชาดวย
การสงเสียงรอง (ขัน) ซึ่งเปนการสื่อความหมายโดยนัยวา ความมืด อันเปนสัญญะแหงความไมชัดแจง ความ
คลุมเครือ ความนากลัว ตลอดทั้งความไมดีทั้งหลายกําลังจะหมดไป แสงสวาง อันเปนสัญญะแหงการเริ่มตนสิ่ง
ใหม ๆ ที่จะทําใหความชัดเจนและความดีงามเกิดขึ้น และความคลุมเครือ ไมชัดเจนทั้งหลายจะสูญสลาย
หายไป ไกจึงเปนเสมือนสิ่งที่มีอํานาจในการเปนผูกําหนดสิ่งใหมที่ดีงามใหแกชีวิต
5. ดวยวิถีการดํารงชีวิตของไกไดแสดงใหเห็นวา ไกเปนสัตวที่มีความขยันขันแข็ง ตื่นแตเชา และ
กระทําภารกิจอยางตอเนื่องดวยความรับผิดชอบโดยไมหยุดนิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งแมไกที่รับภาระในการเลี้ยง
ลูก นับตั้งแตการใหความอบอุนแกลูกดวยการกกอยูใตปกเปนระยะ ๆ การดูแลปกปองภยันตรายตาง ๆ ที่จะ
กล้ํากรายลูก ตลอดจนสอนลูกใหรูจักคุยเขี่ยหาอาหารเพื่อการดํารงชีวิต ภารกิจของแมไกไดวนเวียนไปเชนนี้
ตลอดทั้งวัน ดังนั้น ไกจึงเปนแบบอยางแหงพฤติกรรมของความขยันและการเปนบุพการีที่ใหความรักและ
ความเอื้ออาทรแกลูกดวยการเอาใจใสดูแลลูกอยางใกลชิดจนลูกสามารถชวยเหลือตัวเองได ไกจึงเปนสัตวที่
ไดรับการยกยองในคุณธรรมความดี ซึ่งเชื่อกันวาการที่บูชาสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติและมอบสิ่งดี ๆ แกสิ่ง
ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ ความเปนสิริมงคลก็จะยอนกลับและสงผลยอนกลับมายังผูบูชานั้น
หมู
หมู หรือที่เรียกอยางเปนทางการวา สุกร เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มีความผูกพันอยางใกลชิดกับ
มนุษยมาแตอดีตกาลเชนเดียวกับไก กลาวคือ ทั้งหมูและไกตางเปนสัตวมีคนในชนบทนิยมเลี้ยงไวเปนสัตว
ประจําบาน การที่นําหมูมาเปนเครื่องประกอบพิธีในการเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาตินั้น อาจเปนดวย
เหตุผลสําคัญ ดังนี้

ภาพ 1 หมูทั้งตัวในพิธีบวงสรวงเจาพอลานชาง หรือพิธีดําหัวผีหอ
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1. วิถีปฏิบัติของการบูชาหรือเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติดวยหมู ซึ่งไดรับการสืบทอดแนว
ปฏิบตั ิดังกลาวจากบรรพบุรุษ ทั้งนี้ การปฏิบัติตามวิถีปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง เนื่องมาจาก
1.1 หมูเปนสัตวเลี้ยงในบาน จึงสามารถนํามาใชตามวัตถุประสงคตาง ๆ ไดโดยงายในทันที และ
หากจะใชสัตวประเภทอื่น (ที่นอกเหนือจากไกและหมู) จะตองสิ้นเปลืองทั้งเวลาและคาใชจายในการจัดหาอีก
1.2 “หมูเปนสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อการบริโภค” เปนจุดประสงคหลักและชาวบานถือปฏิบัติมาแตอดีต
จนถึงปจจุบัน ดังนั้น ในพิธีกรรมการบูชาสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ (ซึ่งเชื่อวาสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ
เปนเสมือนสิ่งที่มีชีวิต หากแตอยูในอีกโลกหนึ่งที่ขนานไปกับโลกมนุษย) จึงเซนสรวงดวยอาหาร (ประเภท
เนื้อสัตว)ที่ไมแตกตางไปจากอาหารของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนการเซนสรวงผีบรรพบุรุษ ซึ่งเคย
เปนมนุษยมากอน เมื่อสิ้นชีวิตจากโลกมนุษยและไปมีชีวิตในโลกใหมอีกโลกหนึ่ง จึงบริโภคอาหารเชนเดียวกับ
อาหารที่เคยบริโภคเมื่อครั้งมีชีวิตอยูในโลกมนุษย
1.3 บรรพบุรุษของกลุมชนไดใชหมูเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาหรือเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจ
เหนือธรรมชาติมาโดยตลอด ซึ่งในการบูชาหรือเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติดวยหมู (ไมวาจะเปนหมู
สุกทั้งตัว หมูดิบหรือหมูสุกเฉพาะบางสวน หรือหมูที่นํามาปรุงเปนอาหารแลว) ทุกครั้งที่ผานมา ลวนอํานวยผล
ใหเจาภาพหรือเจาของพิธีนั้นสมปรารถนา อันไดแก ความสุข ความสงบเรียบรอยในการดําเนินชีวิตของกลุม
ชนและหรือบุคคล ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ รอดพนจากภัยพิบัติ ตลอดจนสมหวังในสิ่งที่ตองการ ดวยเหตุนี้ชน
รุนตอ ๆ มา จึงยึดกรรมวิธีการประกอบพิธีกรรม ซึ่งรวมทั้งการบูชาหรือเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ
ดวยหมูเปนแนวปฏิบัติสืบตอมา
2. กลุมชนสวนใหญรับรูวาหมูเปนสัญญะที่สื่อความถึงความอุดมสมบูรณ การกินดี อยูดี ความมั่งคั่ง
โดยตีความจากรูปลักษณทางกายภาพของหมู การบูชาหรือเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติดวยหมู จึง
เปนความเชื่อที่วาผูจัดพิธีหรือเจาของพิธีจะไดผลตามความหมายของสัญญะนั้นคือ ชีวิตจะมีความอุดมสมบูรณ
พรั่งพรอมทั้งความสุขและทรัพยสินเงินทอง ในขณะเดียวกัน ดวยรูปลักษณของหมูที่อวนกลมเกลี้ยงนั้น ทําให
กลุมชนมองวาเปนความราบเรียบ ไมมีอะไรที่จะสะดุด แสดงถึงความราบรื่นในการทํางานและการดําเนินชีวิต
ตลอดทั้งการประกอบกิจกรรมหรือกิจการใด ก็จะราบลื่น ปราศจากอุปสรรคขัดขวาง ซึ่งจะประสบความสําเร็จ
ในทุกสิ่งไดโดยงาย
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ชางเผือก

ภาพ 2 ภาพแทนชางเผือก (ชางปจจัยนาค หรือปจจัยนาเคนทร)
การนําภาพแทนชางเผื อกซึ่งเปนรูป จําลองมาใชในพิธี แห ชางเผือกที่ตําบลแมน าเรื อ อําเภอเมือง
พะเยา จั ง หวั ด พะเยา เป น การนํ า คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของช า งเผื อ กที่ ก ลุ ม ชนชาวจั ง หวั ด พะเยาได รั บ รู จ าก
วรรณกรรมพุทธศาสนา “มหาเวสสันดรชาดก” ผานการเทศนาของพระภิกษุในโอกาสสําคัญที่ทางวัดจัดขึ้น
นั่นคือ ชางปจจัยนาค หรือปจจัยนาเคนทร อันเปนชางสําคัญที่ปรากฏในกัณฑหิมพานต มาเปนตนแบบเพื่อ
นําไปสูพิธีกรรมขอฝน กลาวคือ ชางปจจัยนาค หรือปจจัยนาเคนทร นอกจากจะเปนชางแกวที่มีคุณลักษณะ
พิเศษอัน เปนมงคลและเปนชางคูบารมีพระเวสสันดรแลว ยังมีอํานาจพิเศษที่จะบั นดาลใหฝนตกตองตาม
ฤดูกาล ทําใหอาณาบริเวณที่ชางปจจัยนาค หรือปจจัยนาเคนทรอยูนั้น มีความอุดมสมบูรณ เพียบพรอมดวย
พืชพันธุธัญญาหาร จากเหตุการณที่เกี่ยวกับชางปจจัยนาค หรือปจจัยนาเคนทรที่ปรากฏในมหาเวสสันดร
ชาดก ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยไดสดับจากพระธรรมเทศนา ทําใหกลุมชนไดรับรูวาชางปจจัยนาคหรือปจจัย
นาเคนทร เปนชางเผือกที่มีอํานาจพิเศษในการบันดาลใหฝนตก อันจะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณที่จะเอื้อตอ
การดํารงชีวิตใหคนในพื้นที่ไดมีความสุข จึงไดนําเอาคุณลักษณะของความเปนชางเผือก (สีขาว) มาสรางเปน
รูปจําลองแลวนําไปเปนองคประกอบพิธีที่สําคัญในพิธีขอฝนที่ตําบล แมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา
ปลาหลิม (ปลาชอน)
ปลาหลิม หรือปลาชอนเปนปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งที่พบไดในแหลงน้ําทั่วไป คนสวนใหญจะรูจักปลาชอน
ในฐานะของสัตวน้ําที่นํามาเปนอาหาร ปลาชอนจึงมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก แมแตใน
วรรณกรรมพุทธศาสนาก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับปลาหลิม (ปลาชอน) ปรากฏอยู ดังในเนื้อหาและพิธีกรรมการการ
เทศน
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ภาพ 3 ภาพแทนปลาชอน (พญาปลาชอน)
ธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) ที่จัดขึ้นในงานประเพณีบวงสรวงหนองเล็งทราย อําเภอแมใจ จังหวัด
พะเยา ซึ่งมีเนื้ อหาโดยสรุ ปวา ในกาลครั้ งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได เสวยพระชาติเ ปน ปลาชอน
บรรดาปลานอยใหญตางชื่นชมในคุณธรรมอันเปนวัตรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ จึงไดยกยองใหเปน “พญาปลา
ชอน” ครั้งหนึ่งไดเกิดภัยแลง ฝนไมตกตามฤดูกาล น้ําในแหลงน้ําตางแหงขอด สิ่งมีชีวิตทั้งหลายลวนไดรับ
ความเดือดรอน เมื่อน้ําในหนองน้ําแหงขอด บรรดานก กา นกอินทรี เหยี่ยว ฯลฯ ตางบินโฉบมาจิกกินปลา
นอยใหญเปนอาหาร พญาปลาชอนเห็นเชนนั้น ก็เกิดความสงสารและตองการจะใหบรรดาบริวารพนจาก
อันตรายที่เกิดขึ้น จึงตั้งสัจจาธิษฐานวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหชวยขจัดทุกขที่เกิดขึ้นกับบริวาร ดวยบุญญาบารมี
ของพญาปลาชอนที่ไดสั่งสมมาตั้งแตอดีตชาติ สงผลใหพระอินทรทราบดวยญาณถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น จึงบัญชา
ใหเทพที่เกี่ยวกับฟาฝนบันดาลใหฝนตกตามความประสงคของพญาปลาชอน หนองน้ําที่เคยแหงขอด ก็เต็ม
เปยมไปดวยน้ํา นับเปนบุญบารมีของพญาปลาชอนที่ไดสั่งสมมา สงผลใหสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตางรอดพนภัย
วิกฤตจากการขาดแคลนน้ําในครั้งนั้นได (พระโสภณพัฒโนดม, 2553, หนา 1-4) ดวยเหตุนี้ เมื่อใดที่อําเภอแม
ใจ จังหวัดพะเยาประสบภัยแลงอันเนื่องมาจากฝนไมตกตามฤดูกาล ชาวอําเภอแมใจจะรวมกันจัดพิธีเทศน
ธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) ขึ้น หากแตในชวงเวลาที่ผานมา ชาวอําเภอแมใจจะจัดพิธีเทศนธรรมมัจฉราชา
(ปลาชอน) อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยจัดขึ้นในคราวเดียวกับพิธีสืบชะตาหนองเล็งทราย จึงอาจกลาว
ไดวา ปลาชอนเปนภาพแทนของพญาปลาชอนที่ชาวอําเภอแมใจไดจําลองขึ้นเพื่อใหมีบทบาทสําคัญในการทํา
ใหฝนตกตามฤดูกาลและในยามที่เกิดภัยแลง
ชาง มา
ชางและมาเปนสัตวขนาดใหญที่มีปฏิสัมพันธกับมนุษยมาตั้งแตอดีตกาล ในยุคสมัยที่มนุษยยังไมมี
เครื่องยนตและเครื่องจักรกลเปนเครื่องทุนแรง มนุษยไดนําชางและมามาเปนเครื่องทุนแรงในการประกอบ
กิจกรรมเพื่อการดํารงชีวิต นับตั้งแตการใชเปนพาหนะในการเดินทาง การขนยายสัมภาระและการลากจูง
สิ่งของตาง ๆ รวมถึงเปนพาหนะในการทําศึกสงคราม ชางและมาที่ปรากฏในพิธีกรรมที่ศึกษาในครั้งนี้ พบใน
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พิธีกรรมฟอนผีมดผีเม็งของชาวมอญที่บานพระธาตุขิงแกง ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน จังหวัดพะเยาใน
ขั้นตอนของการเสี่ยงทายวาจะจัดพิธีฟอนผีมดผีเม็งครั้งตอไปอีกเมื่อใด ซึ่งชางและมาที่นํามาใชในการเสี่ยงทาย
เปนภาพแทนชางและมาที่จําลองขึ้นจากไมงิ้ว การที่กลุมชนที่จัดพิธีไดนําชางและมามาใชในพิธีกรรมสําคัญ
ของกลุมชนนั้น นับเปนภาพแหงความทรงจําจากเหตุการณที่ชาวมอญตองทําสงครามและอพยพยายถิ่นที่อยู
ทําใหชาวมอญคุนเคยกับชางและมา ซึ่งเปนพาหนะในการเดินทาง ภาพแหงความทรงจําของชาวมอญ จึง
ผูกพันกับชางและมามาอยางตอเนื่องและไดมาปรากฏในพิธีกรรมดังกลาว
รุง (เหยี่ยว) นกยาง กา แรง นกแหลว (นกอินทรี) เตาน้ํา และปลาผา (ตะพาบน้ํา)
รุง (เหยี่ยว) นกยาง กา แรง นกแหลว (นกอินทรี) เตาน้ํา และปลาผา (ตะพาบน้ํา) เปนภาพแทน
ของสัตวทั่วไปที่ปรากฏในพิธีกรรมการเทศนธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) ที่อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา โดยผูจัด
พิธีกรรมไดจําลองภาพแทนสัตวดังกลาวดวยวัสดุในพื้นที่คือ ไมประเภทตาง ๆ ที่แตกตางกัน ภาพจําลองของ
สัตวดังกลาวเปนเสมือนตัวประกอบในวรรณกรรมที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเขารวมพิธีมองเห็นภาพเหตุการณใน
เนื้อหาการเทศนธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) อยางสมจริง และสามารถจินตนาการตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นได ใน
ขณะเดี ย วกั น การจํ า ลองภาพเหตุ การณ ตา ง ๆ ยังเปน การสะทอนสภาพแวดลอมและการดํารงชีวิตของ
สิ่งมีชีวิตในปา อันเปนระบบนิเวศตามสภาพจริงที่ผูจัดพิธีไดรับรูและคุนเคยกับภาพดังกลาวในชีวิตประจําวัน
อีกดวย
หมู หมา ชาง วัว ควาย เปด ไก

ภาพ 4 ภาพแทนสัตวตาง ๆ ในพิธีสงเคราะห
หมู หมา ชาง วัว ควาย เปด และไก เปนภาพแทนของสัตวที่พบเห็นในชนบททั่วไป ซึ่งผูประกอบ
พิธี สงเคราะหที่อําเภอภูซางไดจําลองเปนภาพแทนขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิตของคนใน
ชนบทที่มีความใกลชิดและผูกพันกับสัตวชนิดดังกลาวจนสามารถใหความไววางใจในการทําภารกิจสําคัญ
52

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

ตามที่ผูเปนเจาของตองการได อันไดแก การนําสิ่งที่ไมดีทั้งหลายออกไปใหพนตัวผูเปนเจาของที่กําลังประสบ
เคราะหกรรม การเปนเสมือนเครื่องบรรณาการเพื่อเปนตัวแทนผูเปนเจาของที่กําลังประสบเคราะหกรรมไปรับ
ใชสิ่งที่อํานาจเหนือธรรมชาติ อันเปนเจตนาที่แฝงในพิธีสงเคราะหที่ชาวอําเภอภูซางจัดขึ้น

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ กษาพิ ธีกรรมพื้น บา น จั งหวั ดพะเยา ตามลักษณะพิธีกรรมที่กําหนดไว พบวา พิธีกรรมพื้นบาน
จังหวัดพะเยาที่กลุมชนในจังหวัดพะเยาจัดขึ้น มีสัตว ทั้งที่เปนสัตวจริงและภาพแทนของสัตวที่ไดจําลองมาใน
รูปลักษณที่แสดงถึงสัตวชนิดตาง ๆ เปนเครื่องประกอบพิธี โดยสัตวดังกลาวจะมีบทบาทหนาที่ในพิธีกรรมที่
แตกตางกันในแตละพิธีกรรม ซึ่งอาจแบงออกไดเปน 2 ลักษณะคือ
1. สัตวที่เปนเครื่องบูชาหรือเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งเปนเสมือนตัวละครสําคัญใน
วรรณกรรม ที่นอกจากจะเปนเครื่องบูชาหรือเซนสรวงเพื่อความสมบูรณของพิธีกรรมแลว ยังมีบทบาทสําคัญ
ทั้งในแงของการแสดงสัญญะและแสดงภาพเพื่อสื่อความบางประการดวย
2. สัตวที่เปนตัวประกอบเรื่องราวหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นในพิธีกรรม ซึ่งเปนเสมือนตัวละครประกอบ
ในวรรณกรรม จะทําหนาที่ใหเรื่องราวในวรรณกรรมมีความสมจริง สมเหตุสมผล และทําใหผูรับสาร (ผูเขารวม
พิธี) เขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นไดงายและชัดเจนยิ่งขึ้น
อย า งไรก็ตาม เมื่อวิ เคราะห ความสัมพัน ธระหวางสัตวในพิธีกรรมกับความเชื่อของกลุมชนที่เปน
เจาของพิธีกรรม อันเปนสาเหตุสําคัญของการนําสัตวมาเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมแลว พบวา การนําสัตว
ชนิดตาง ๆ มาเปนเครื่องประกอบพิธี เกิดจากระบบความคิดเกี่ยวกับความเชื่อของคนในกลุมชน ดังตอไปนี้
1. นับแตอดีตกาล สัตวพื้นบานไดแก ไก หมู เปนสัตวที่เลี้ยงไวเพื่อการบริโภคและใชในกิจกรรมตาง ๆ
ของครอบครั ว เช น การเป น ของเซ น ไหว สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ฯลฯ โดยจะเลี้ย งไวในบริเวณบาน เมื่อจะนํามาใช
ประโยชนใด ๆ ก็จะกระทําไดโดยสะดวก ประหยัดทั้งเวลาและคาใชจาย
2. การใชสัตวพื้นบานเพื่อบูชาสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติในพิธีกรรมตาง ๆ เปนวิถีปฏิบัติที่บรรพ
บุรุษไดกระทํามาอยางตอเนื่อง และมักจะประสบความสําเร็จในการออนวอน รองขอจากสิ่งที่มีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติเปนสวนใหญ
3. สิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ เชน บรรพบุรุษของครอบครัวหรือชุมชนจะดําเนินชีวิตหลังความตาย
ในอีกโลกหนึ่งที่มีลักษณะคลายโลกมนุษย ดังนั้น อาหารที่สิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติและมนุษยบริโภค จึงมี
ลักษณะไมแตกตางกันหรือคลายคลึงกัน
4. หากนําสัตวที่มีภูมิหลัง (ชาติกําเนิด, ประวัติความเปนมา) ที่ดี มีสัญญะทางความหมายในทางที่เปน
คุณ หรือมีคุณสมบัติพิเศษที่ตางจากสัตวทั่วไป มาเปนเครื่องประกอบพิธีในพิธีกรรมตาง ๆ จะทําใหเจาภาพ
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(เจาของพิธี) ไดรับผลตอบแทนที่ดีและบรรลุในสิ่งที่ตองการตามที่ออนวอน รองขอจากสิ่งที่มีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ
5. สัตวบางชนิดที่เปนเครื่องประกอบพิธีทําหนาที่เสมือนองคประกอบของเนื้อหาพิธีกรรมที่ชวยให
ผูเขารวมพิธีเขาใจเนื้อหาของพิธีกรรมไดดียิ่งขึ้น กับทั้งสะทอนสัญญะบางประการที่พิธีกรรมนั้นตองการจะสื่อ
ใหทราบ

อภิปรายผล
ความเชื่อเปนระบบความคิดที่เกิดจากการสืบทอดตอกันมาจากคนรุนกอน ในขณะเดียวกันก็อาจเกิด
จากประสบการณที่แตละบุคคลไดรับ ซึ่งความเชื่อทั้ง 2 ลักษณะนี้จะฝงอยูในระบบความคิดและความทรงจํา
ของมนุษยตลอดมา ตอเมื่อมนุษยไดรับความรูใหมที่ขัดหรือแยงกับความรูเดิมและไดรับการพิสูจนวาความรู
ใหมเปนความจริง ก็อาจเปนไปไดวาความเชื่อเดิมจะถูกปรับเปลี่ยนหรือถูกลบเลือนไปจากระบบความคิดที่เปน
ความทรงจําเดิม
ในเรื่องของความเชื่อดั้งเดิมที่ไดรับการสืบทอดจากบรรพบุรุษนั้น ไมอาจกลาวไดอยางแนชัดวาจะมีจุด
กําเนิด หรือจุ ดเริ่ มตน จากบุ คคลใดหรื อที่ ใด แตจะกลาวไดเพียงวา ความเชื่อดั้งเดิมอยางหนึ่งที่ไดรับ การ
ถายทอดมาจากรุนสูรุนคือ ความเชื่อในสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ โดยเชื่อวาปรากฏการณและเหตุการณตาง
ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไมทราบสาเหตุและไมสามารถอธิบายที่มาของเหตุการณตาง ๆ ได ลวนเปนการกระทําของสิ่งที่
มีอํานาจเหนือธรรมชาติที่บันดาลใหเปนไป มนุษยจึงพยายามแสวงหาแหลงคุมครองปองกันภยันตรายและ
บันดาลใหเกิดความสุขโดยแสดงออกดวยวิธีการตาง ๆ นับตั้งแตการบูชาดวยความนอบนอม การวิงวอนขอพร
และขอความชวยเหลือ การบนบาน รวมไปถึงการจัดพิธีกรรมอยางเต็มรูปแบบตามที่ไดกระทําสืบตอกันมา
ดวยเชื่อวาเมื่อไดกระทําการดังกลาวแลว จะทําใหเกิดสวัสดิมงคล รอดพนจากเหตุเภทภัยทั้งปวง และไดรับใน
สิ่งที่ปรารถนา
ในการจัดพิธีกรรมเพื่อบูชาสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาตินั้น จะมีรูปแบบที่แตกตางกันไปตามความเชื่อ
ของกลุมชนในแตละพื้นที่ ถึงกระนั้ นพิธีกรรมพื้นบ านที่จั ดขึ้น ดังกลาว ลวนเปนพิ ธีกรรมที่ เกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานความเชื่อที่มีมาในอดีตคือ ความเชื่อเกี่ยวกับภูติผี ความเชื่อในพระพุทธศาสนา และความเชื่อใน
ศาสนาพราหมณเข าดวยกันอยางลงตั วและเปน ที่ยอมรับ ในกลุมชนที่จะถือปฏิบัติรวมกันดวยความเต็มใจ
ดังเชนพิธีกรรมพื้นบานในจังหวัดพะเยาที่จัดขึ้น แม ในพื้นที่ที่มีหลายกลุมชาติพันธุอยูรวมกัน แตพิธีกรรม
พื้นบานที่จัดขึ้นสามารถผสานความเชื่อเกี่ยวกับภูติผี ความเชื่อในพระพุทธศาสนา และความเชื่อในศาสนา
พราหมณ เ ขา ด วยกั น ได อย างกลมกลื น โดยความเชื่อดังกลาวจะปรากฏใหพบเห็ น ได ในองคประกอบของ
พิธีกรรม อันไดแก สาระของพิธีกรรม ขั้นตอนของพิธีกรรม และเครื่องประกอบพิธีกรรม ทั้งนี้ การปรากฏของ
ความเชื่อในองคประกอบของพิธีกรรมนั้น อาจปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนหรือปรากฏผานสัญลักษณตาง ๆ ใน
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พิธีกรรม ในกรณีที่ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนนั้น จะเห็นไดจากพิธีกรรมสวนใหญจะมีข้ันตอนของการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิ ทธิ์ (พระรัตนตรัย เทพเจา ผี บรรพบุรุษ) ทั้งดวยการแสดงการสักการะหรือกลาวคําบูช า ตลอดทั้ง
ขั้น ตอนต า ง ๆ ของพิ ธี กรรมที่ ยึ ดโยงอยู กับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ สว นการปรากฏผานสัญ ลักษณตาง ๆ ใน
พิธีกรรม ที่อาจเปน ทั้งสิ่ งที่เป นนามธรรมและรูป ธรรม จะตองอาศัย การตีความเพื่ อทําความเขาใจในสิ่งที่
ปรากฏนั้น จึงจะทราบความหมายที่แทจริงที่แฝงอยูได แตถึงกระนั้น สิ่งที่ปรากฏในพิธีกรรม ไมวาจะเปน
พิธีกรรมของกลุมชาติพันธุใด ลวนเปนสัญลักษณแทนสิ่งที่เปนมงคลทั้งสิ้น ดังที่ปรากฏในงานวิจัยเรื่อง การสู
ขวัญ: พิธีกรรมแหงชีวิตชาวไทลื้อที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ของ เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ (2555) ที่
พบวา เครื่องประกอบพิธีที่สําคัญในพิธีสูขวัญของชาวไทลื้อ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา มี 2 อยางคือ ขันตั้ง
ครู และขันบายศรี โดยมีสิ่งของตาง ๆ บรรจุอยูในขันดังกลาวลวนเปนสัญลักษณแทนสิ่งที่เปนมงคลทั้งสิ้น ซึ่ง
ในพิธีกรรมพื้นบาน จังหวัดพะเยาก็มีสัญลักษณที่ปรากฏในพิธีกรรมที่แสดงถึงความเปนสิริมงคลดวยเชนกัน
อาทิ
1. การนําสาระหรือแนวคิดทางพระพุทธศาสนามาเปนสื่อในพิธีกรรม ดังปรากฏในพิธีกรรมพื้นบาน
จังหวัดพะเยา 2 พิธี คือ พิธีแหชางเผือก และพิธีเทศนธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) โดยพิธีกรรมดังกลาวไดนํา
สัญลักษณที่ปรากฏในชาดก อันเปนเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในอดีตชาติ คือ ชาง
ปจจัยนาค (ปจจัยนาเคนทร) และปลาชอน มาเปนเครื่องประกอบพิธีในพิธีขอฝนคือ พิธีแหชางเผือก และพิธี
เทศนธรรมมัจฉราชา (ปลาชอน) ตามลําดับ ซึ่งนับเปนสิริมงคลอยางยิ่งแกคนในชุมชนแมนาเรือและชุมชนแม
ใจ จังหวัดพะเยาที่ไดผูกโยงวิถีปฏิบัติของคนในชุมชนกับเรื่องราวที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใน
อดีตชาติไดอยางกลมกลืนและชัดเจน
2. การใชเครื่องประกอบพิธี (เครื่องบูชา, เซนสรวง) ที่มีความหมายในทางที่เปนมงคลหรือเปนไป
ในทางที่ผูจัดพึงประสงค ดังที่พรพรรณ จันทโรนานนท (2537, น. 47) อธิบายวา การเซนไหวเทพเจาดวย
สิ่งของหรืออาหารที่มีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง สิ่งนั้นก็จะสนองกลับเขามาสูผูกราบไหวดวยเชนกัน ดวย
เหตุนี้ ชาวจีนจึงแสวงหาสิ่งของเซนไหวที่มีเสียงพองกับคําที่เปนสิริมงคลหรือมีความหมายมงคลเทานั้น ซึ่งสิ่งที่
พบ อันเปนขอสังเกตประการหนึ่งในพิธีกรรมพื้นบานจังหวัดพะเยาคือ ในทุกพิธีกรรม จะมีสัตวในพิธีกรรมคือ
ไก เปนเครื่องประกอบพิธี ในการบูชาหรือเซนสรวงสิ่ งที่มีอํานาจเหนื อธรรมชาติ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากไก
นอกจากจะเปนสัตวเลี้ยงพื้นบานที่ทุกครัวเรือนเลี้ยงไว โดยมีขนาดที่พอเหมาะในการนํามาบริโภคหรือใช
ประโยชนในแตละครั้ง อีกทั้งนํามาใชประโยชนไดงายเพราะประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายแลว ไกยังเปนสัตว
ที่มีความพิเศษทั้งดานคุณลักษณะและคุณสมบัติที่ไดรับการกลาวขานกันวาเปนสัตวศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจลึกลับ
ซึ่งกลุมชาติพันธุหลายกลุม อาทิ กะเหรี่ยง ไทลื้อ ไทอาหม ชาวไทยในภาคอีสาน ฯลฯ ใชไก (อวัยวะสวนตาง ๆ
ของไก) เปนสัตวทํานายปรากฏการณตาง ๆ ดังปรากฏในงานวิจัยหลายเรื่อง อาทิ งานวิจัยเรื่อง ผีปูตา:
ประเพณีและพิธีกรรมของชาวมหาสารคาม ของ สิบปย ชยานุสาสนี จันทรดอน ทรงคุณ จันทจร และระพี
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พันธ ศิริสัมพันธ (2561) งานวิจัยเรื่อง ตําราการทํานายดวยกระดูกไก บานหวยน้ําขุน อําเภอแมฟาหลวง
จังหวั ด เชี ย งราย ของ พลวั ฒ ประพั ฒน ทอง (2549) ฯลฯ การที่กลุมชนในจังหวัดพะเยาใชไกเปน เครื่อง
ประกอบพิธีกรรมในการเซนสรวงสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติที่เคารพศรัทธา จะทําใหพิธีกรรมที่จัดขึ้นมีความ
เปนสิริมงคลแกผูจัดและผูเขารวมพิธี ตลอดทั้งมีความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ อันจะเปนพลังอันยิ่งใหญในการ
บันดาลใหเกิดสัมฤทธิผลตามจุดมุงหมายของพิธีกรรมอีกดวย
อยางไรก็ตาม การประกอบพิ ธีกรรมพื้นบ านในจั งหวั ดพะเยา ยังมีสัต วอีกหลายชนิดที่ เป นเครื่อง
ประกอบพิธี ทั้งที่เปนเครื่องบูชาหรือเครื่องเซนสรวง และทําหนาที่เปนตัวประกอบเรื่องราวหรือเหตุการณที่
เกิดขึ้นในพิธีกรรม ซึ่งสัตวที่นํามาใชเปนเครื่องประกอบพิธีดังกลาว ลวนเปนสัตวพื้นบานในชุมชนที่ผูกพันกับ
วิถีการดําเนินชีวิตของคนในอดีตกาล เชน ชาง มา วัว ควาย สุนัข ฯลฯ โดยในพิธีกรรมจะปรากฏทั้งที่เปนสัตว
จริงและภาพแทนสัตวที่จําลองมาดวยวัสดุทองถิ่น สัตวดังกลาวลวนเปนสัญญะที่มีความหมายแฝงอยู จึงอาจ
กล า วได ว า การนํ า สัตว ตาง ๆ มาใช เ ปน เครื่องประกอบพิธีกรรมนับ เปน ภูมิปญ ญาอยางหนึ่งของมนุษยที่
ตองการจะสื่อความบางประการผานพิธีกรรมอันเปนวิถีสวนหนึ่งในการดํารงชีวิตเพื่อใหชนรุนหลังไดทราบถึง
ระบบคิดหรือความเชื่อของคนในอดีต กับทั้งฉายภาพการดําเนินชีวิตในอดีตใหคนรุนตอ ๆ มาไดรับรูเพื่อธํารง
คุณลักษณแหงความเปนกลุมชนไวใหคงอยูสืบไป

ขอเสนอแนะ
เนื่องจากพิธีกรรมพื้นบานเปนหนึ่งในวิถีชีวิตของกลุมชนในทุกพื้นที่ที่คนในพื้นที่มีความผูกพันและได
ประสบตลอดทั้งชีวิต พิธีกรรมพื้นบานจึงเปนเรื่องที่นาสนใจที่จะศึกษาตัวบทของพิธีกรรม ทั้งในเรื่องขั้นตอน
ของพิ ธี ก รรม ภาษาในพิ ธี ก รรม และเครื่ อ งประกอบพิ ธี กรรม เพื่ อ วิ เ คราะห รู ป ลั ก ษณ ความหมายและ
หรื อสั ญญะที่ แฝงอยู อั นจะทํ าให ทราบถึงจุดประสงคที่แทจริงของพิธีกรรม ระบบคิดและความเชื่อของผู
กําหนดพิธีกรรม โดยอาจศึกษาภาพรวมของทุกพิธีกรรมพื้นบานในชุมชนเดียวกัน หรือศึกษาเปรียบเทียบ
พิธี กรรมพื้น บา นพิธี เ ดีย วกั น ในหลายพื้น ที่ ในขณะเดียวกัน ก็อาจศึกษาพลวัตของพิธีกรรมพื้น บานนั้น ๆ
เพื่อใหทราบถึงปจจัยและสาเหตุที่ทําใหระบบคิดและความเชื่อของพิธีกรรมพื้นบานนั้นเปลี่ยนแปลงไป
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) ศึกษาการประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของตัวละครชูชก ที่
ปรากฏในมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา (2) ศึกษากระบวนการสรางความเปนอื่นใหแกชูชก ในมหาชาติ
เวสสั น ดรชาดกล า นนา เป น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยศึ ก ษาจากมหาชาติ เ วสสั น ดรชาดกล า นนา และ
กระบวนการสร า งความเป น อื่ น ให แก ชู ช ก ที่ป รากฏในมหาชาติเ วสสั น ดรชาดกลา นนา ฉบั บ สร อยสั งกร
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ฟู อตฺตสิโว) ฉบับไมไผแจเรียวแดง รวบรวมและเรียบ
เรียงโดย ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี และฉบับกุฎีคํา รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระครูอดุลสีล-กิตติ
ซึ่งในการศึกษาจะเนนการวิเคราะหโดยเชื่อมโยงระหวางการศึกษาวรรณกรรมกับแนวคิดทางสังคม เขาดวยกัน
โดยอาศัยทฤษฎีสัญวิทยาและแนวคิดความเปนอื่น นําเสนอและวิเคราะหแบบพรรณนา
ผลการวิจัยพบวา สัญญะที่ปรากฏในมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้งสามสํานวนนั้น ปรากฏ 3 ลักษณะ
คือ สัญญะที่ปรากฏจากรูปลักษณภายนอก หมายถึง รูปรางลักษณะภายนอกของชูชก สัญญะที่ปรากฏ จาก
พฤติ กรรม หมายถึ ง กิ ริ ย า วาจา ท า ทางที่ ชูช กแสดงใหผู อานได พบ และสัญ ญะที่ป รากฏจากความรูสึ ก
หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของผูอื่นมีตอชูชก ซึ่งอาจเปนวลี ขอความที่กลาวถึงชูชกโดยตรงหรือขอความที่ ผู
แตงประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะใหแกตัวละครชูชก
จากการศึกษากระบวนการสรางความเปนอื่นใหแกชูชกนั้น พบวา กระบวนการสรางความเปนอื่น
ใหกับตัวละครชูชกนั้นไดถายทอดผานตัวละครชูชกดวยกระบวนการสรางความเปนอื่นจากมนุษยโดยทั่วไป
กระบวนการสรางความเปนอื่นดานเชื้อชาติ และกระบวนการสรางความเปนอื่นดานวรรณะพราหมณ อันเปน
กระบวนการที่ ถูก ผลิ ต ขึ้ น เพื่ อ สะท อ นความคิด ทางด านความเชื่ อ โดยมีก ารผลิต ซ้ํ าตอกย้ํ าและ กํ าหนด
กระบวนการดังกลาวใหสืบทอดผานวรรณกรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนามาจนถึงปจจุบัน
....................................................................................................................................................................................................
*
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Abstract
The qualitative research paper aims to investigate (1) the symbolic meaning
construction of Chu Chok’s characteristics (2) the process of otherness to Chu Chok in
Mahajati Vessantara Jataka Lanna Issue. Three Mahajati Vessantara Jataka Lanna Issues are
studied. The first version is named Soi Sang Kara. It was edited by PhraUpalikunupamajara
(Fu Attacheevo). The second one is called Mai Phai Chae Ria Dang, edited by Prof. Dr. Udom
Runreunsri and the last issue is Kutikham version, edited by Phrakruadulsrilakitti. Semiology
and otherness theory are used to study in this research and descriptive method is applied to
demonstrate all result of the study.
From the study of all of three issues, it shows three symbolic meaning of Chu Chok’s
characteristics; the first aspect is Chu Chok’s character, the second is Chu Chok’s behaviors
presented in the issue and the third one is the meaning of words or author’s perspective
expressed throughout the issues. These factors construct symbolic meaning to Chu Chok in
Mahajati Vessantara Jataka.
In terms of the study of the otherness of Chu Chok, it indicates that the otherness is
transferred to Chu Chok through human perspective, race and Brahman cast. This process is
produced repeatedly to reflect belief and this continues to grow through Mahajati
Vessantara Jataka till the present time.

ความสําคัญของปญหา
มหาเวสสั น ดรชาดก เป น วรรณกรรมชาดกที่แสดงถึ งการบํา เพ็ญ บารมีอัน ยิ่งใหญข องพระบรมโพธิสัตว คือ ทานบารมี อันเปนการบริจาคอันยิ่งใหญ 5 ประการ หรือ ปญจมหาบริจาค ไดแก ธนบริจาค คือ
การสละทรัพยสมบัติเปนทาน อังคบริจาค คือการสละอวัยวะใหเปนทาน ชีวิตบริจาค คือการสละชีวิตให เปน
ทาน ปุ ต ตบริ จ าค คื อการสละลู กให เ ป น ทาน และทารบริจ าค คื อการสละภรรยาใหเ ปน ทาน ผูที่ นับ ถื อ
พระพุทธศาสนาก็จะนิยมศึกษาดวยการอานหรือฟงเทศนมหาเวสสันดรชาดกหรือที่เรียกวา ฟงเทศน มหาชาติ
ซึ่งชาวลานนาไทยเรียกวา ประเพณีตั้งธัมมหลวง (พิสิฏฐ โคตรสุโพธิ์, 2556, หนา 1) ตอมา ภายหลังเวสสันตร
ทีปนีหรือพระมหาเวสสันตรทีปนีซึ่งเปนผลงานวรรณกรรมบาลีที่แตงเปนภาษาบาลี โดยพระสิริมังคลาจารย
พระมหาเถระปราชญชาวเชีย งใหมห รือมหาปราชญชาวลานนาในอดีตรจนาขึ้น มีจุ ดประสงคเพื่ ออธิ บาย
ความหมายของคําและความของมหาชาติเวสสันดรชาดกที่มีความโดดเดนในเรื่อง การบําเพ็ญทานบารมี ให
เขากับชุด “ปญจมหาบริจาค” หรือการบริจาคอันยิ่งใหญ 5 ประการแลว ยังได ถูกนํามาแตงเติมเพื่อใหได
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อรรถรสในการเทศนและการฟง เพื่อใหมีทวงทํานองไพเราะ เสนาะหู สามารถนําไปเผยแผใหผูฟงเขาใจไดงาย
ขึ้น นักปราชญสายวรรณกรรมในลานนาไทยไดนํามาแกไขปรับปรุงรจนาขึ้น ใหมซึ่งรูจักกันทั่วไปวา มหาชาติ
เวสสันดรชาดกฉบับลานนา และจัดใหมีการเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดก ดังกลาวในแตละทองที่เปนประจํา
ทุกป จนถือเปนประเพณีหนึ่งของชาวลานนา โดยการเทศนมหาชาติใน ประเพณีตั้งธัมมหลวงนั้น เปนการ
เทศนตามคัมภีรใบลานดวยทํานองเฉพาะทองถิ่นลานนาไทย โดยจะมี เอกลักษณทวงทํานองเฉพาะตัวของผู
เทศนแตละคน (นคร ปรังฤทธิ์, 2546, หนา 3) นอกจากนั้นในการ เทศนมหาชาตินั้นจะมีการจําลอง
เหตุการณดวยการจัดสถานที่รวมทั้งตัวละครในเรื่องมาแสดงเพื่อใหผูฟง ไดเห็นภาพไปพรอมกับการแสดงพระ
ธรรมเทศนาของพระภิกษุอีกดวย ซึ่งเทคนิควิธีดังกลาวสามารถสราง ความสนใจใหแกผูสดับรับฟงพระธรรม
เทศนานั้นไดไมนอย
อยางไรก็ตาม ตัวละครที่ปรากฏในการแสดงประกอบการเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้น สามารถ
แบงไดเปน 2 ประเภทคือ ตัวละครหลักและตัวละครเสริม ซึ่งตัวละครเหลานี้จะแสดงบทบาทของ ตนไวอยาง
เดนชัด กลาวคือ ตัวละครหลัก (พระเวสสันดร) ไดแสดงพฤติกรรมการใหทาน สวนตัวละคร เสริม (ชูชก) เปน
ตัวละครที่มีพฤติกรรมเปนผูขอและเปนผูรับสิ่งของที่ตัวละครหลักพระราชทานให (บุญทัน คนใจบุญ, 2544,
บทคัดยอ) ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้ถูกถายทอดอยางชัดเจนผานพฤติกรรมและลักษณะนิสัย ของตัวละครแตละตัว
ชูชก นับเปนตัวละครที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเดนในเรื่องการเปนคนชางขอ ชอบพูดจาโออวด มีวาจา
ถอย และมีพฤติกรรมโหดรายทารุณ เปนบุคคลไมมีความเมตตา ตลอดทั้งเปนผูที่มีรูปลักษณอัน อัปลักษณ
โดยมีลักษณะเปนบุรุษโทษ 18 ประการ ซึ่งผูประพันธไดกําหนดใหชูชกเปนตัวกาลกิณี
การศึกษาวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมที่ผานมา ยังไมมีการนําตัวละครชูชกไปศึกษาการประกอบ
สรางความหมายเชิงสัญญะอยางชัดเจน พบแคเพียงการศึกษาในดานแนวคิด การศึกษาคุณคาของ วรรณกรรม
เชน การศึกษาวิเคราะห วรรณกรรมมหาเวสสันดรชาดก: กรณีศึกษาชูชกกัณฑในคัมภีร ใบลานอักษรขอม
ของพระสมหมาย ปวโร (ติตะปน) (2556) การศึกษาพุทธปรัชญาในพฤติกรรมของ ตัวละครหลักและตัว
ละครเสริมในมหาเวสสันดรชาดก ของบุญทัน คนใจบุญ (2544) และภาพสะทอนวิถี ชีวิตตอนชูชก ในงาน
จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน: กรณีศึกษาวัดสุวรรณารามและวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพมหานคร ของ
ขนิษฐา แสงทอง (2553) จากผลงานที่กลาวมาจะพบวา นักวิชาการแตละทานได ศึกษาในหัวขอที่แตกตางกัน
ไป แตยังคงไวซึ่งประเด็นที่จะศึกษาเดียวกัน คือ ตัวละครชูชก การศึกษาใน ครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดเลือกศึกษาใน
ประเด็นเดียวกับที่กลาวมา หากแตใชตัวบทที่แตกตางกัน โดยจะศึกษาจาก มหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา ที่
ปริวรรตเปนภาษาไทยกลาง โดยผูวิจัยจะศึกษาเกี่ยวกับการประกอบ สรางความหมายเชิงสัญญะจนถึงการ
นํา ไปสูความเปน อื่น ที่ป รากฏกั บตั วละครชูชกในมหาชาติเวสสัน ดร ชาดกลานนา เพื่อเปน ประโยชนและ
แนวทางการศึกษาแกผูที่สนใจศึกษาในประเด็นดังกลาว และ การนําไปสูการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ ตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาการประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของตัวละครชูชก ที่ปรากฏในมหาชาติเวสสันดร
ชาดกลานนา
2. ศึกษากระบวนการสรางความเปนอื่นใหแกชูชก ในมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เชื่อมโยงระหวางการศึกษา
วรรณกรรมกับแนวคิดทางสังคมเขาดวยกัน โดยอาศัยทฤษฎีสัญวิทยา และแนวคิดความเปนอื่น เพื่อมุงหา
คําตอบ 2 ประการ คื อ การคนหาการประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของตัว ละครชูช ก ที่ ปรากฏใน
มหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา และกระบวนการสรางความเปนอื่นใหแกชูชก ที่ปรากฏในมหาชาติ เวสสันดร
ชาดกลานนา
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาที่มุงตีความเพื่อทําความเขาใจความหมายของรูปสัญญะและ ความเปน
อื่น ที่ป รากฏอัน เป น แนวทางการวิ เ คราะห กับ ตัวละครชูช ก ในวรรณกรรมเรื่อง มหาชาติ เวสสันดรชาดก
สํานวนลานนา ทั้ง 3 สํานวน โดยมีจุดยืนอยูบนบริบทของรูปสัญญะของเฟอรดิน องด เดอ โซซูร (Ferdinand
De Saussure) และความเปนอื่น (The Otherness) เปนหลัก
ขอบเขตดานเนื้อหา
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลตัวละครชูชกในประเด็นที่จะศึกษาจากวรรณกรรมมหาชาติ สํานวนลานนา
จํานวน 3 สํานวน ไดแก ฉบับสรอยสังกร รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระอุบาลีคุณูปมา จารย (ฟู อตฺตสิโว)
จัดพิมพครั้งที่ 5 ในปพ.ศ. 2516 โดยพระสิงหการพิมพ ฉบับไมไผแจเรียวแดง รวบรวม และเรียบเรียงโดย
ศาสตราจารย ดร.อุดม รุงเรืองศรี จัดพิมพขึ้นในป พ.ศ. 2545 โดยโรงพิมพมิ่งเมือง เชียงใหม และฉบับกุฎีคํา
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระครูอดุลสีลกิตติ จัดพิมพขึ้นในป พ.ศ. 2556 โดยณัฐพลการพิมพ ซึ่งทั้ง 3 ฉบับ
นี้ ผูแตงไดรวบรวม แตงเติม แกไขจากมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา ฉบับอื่น ๆ แลวปริวรรตเปนภาษาไทย
กลาง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ที่ปรากฏในมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนา ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยใช กรอบ
แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อเปนเครื่องมือในการวิเคราะห คือ
1. แนวคิดเรื่องสัญวิทยา
ผูวิจัยใชตารางสัญญะ เปนเครื่องมือในการวิเคราะห เพื่อหาความหมายโดยตรง ที่กลาวตามตรงหรือ
ความหมายพื้นฐาน และคนหาความหมายโดยนัยซึ่งมีความเกี่ยวพันมายาคติที่กลาวถึงความหมาย แฝง ซึ่งตอง
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ใช ทั ก ษะในการตี ค วามถึ ง จะได ค วามหมายนั้ น มา และความหมายเหล า นั้ น มั ก จะสอดคล อ งเข า กั บ รู ป
สัญลักษณไดเปนอยางดี ดังภาพ

ภาพ 1 การตีความรูปสัญญะ
ทั้งนี้ในการตีความหมาย จะกําหนดใหความหมายโดยตรงเปนความหมายพื้นฐานของภาษา และให
ความหมายโดยนัยเปนความหมายทางวัฒนธรรม
2. แนวคิดเรื่องความเปนอื่น
ความเปนอื่น เปนการวิเคราะหเพื่อนํามาอธิบายกระบวนการตลอดจนทําใหเห็นวิธีการเบียดขับกลุม
ชนชายขอบและเปนการตอกยาวา ทุกสิ่งที่ปรากฏตองมีสองขั้ว โดยการตอกยานั้น แสดงถึงอํานาจที่เหนือกวา
และรวมไปถึงการตอรองอํานาจของผูที่ไดเปรียบกวา สุดทายกระบวนการสรางความเปนอื่น คือ สิ่งที่แบงแยก
ความเปน “เขา” และ “เรา” ไดอยางชัดเจน โดยไมสนใจวาผลที่ตอบกลับมานั้นจะเปนบวก หรือลบ

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหการประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของตัวละครชูชก ที่ปรากฏในมหาชาติ
เวสสันดรชาดกลานนาทั้งสามสํานวน พบวา
สัญญะที่ปรากฏในมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้งสามสํานวน ปรากฏ 3 ลักษณะ คือ สัญญะที่ปรากฏ
จากรูปลักษณภายนอก หมายถึง รูปรางลักษณะภายนอกของชูชกดังขอความ “พรานเจตบุตรหนุมเหนา ไดยิน
คําพราหมณเถากลาววาจักปน มันหันทรงเพสชะกิเหลียดในตน แดนแตตีนผมลงลุม เล็บตีนชุมหนองไหล เห
มนสาบไฅลทั่วเทา ตนปูเถาชีพราหมณแล” (อุดม รุงเรืองศรี และคณะ, 2545, หนา 224) จาก ขอความที่ขีด
เสนใต สามารถแปลความหมายไดดังนี้ ชะ หมายถึง นารังเกียจ (อุดม รุงเรืองศรี และคณะ, 2545, หนา 482)
กิเหลียด หมายถึง ชิงชัง, รังเกียจ (อุดม รุงเรืองศรี, 2534, หนา 46) เมื่อนําความหมาย มาประกอบเปน
ขอความจะไดความวา “พราหมณหนุมเจตบุตรไดยินคําพูดของชูชกพราหมณวาจะแบงของ ให พรามเจตบุตร
เห็นวาแตงตัวนารังเกียจ ตั้งแตผมลงถึงเทา เล็บเทาก็เต็มไปดวยหนองที่กําลังไหล มีกลิ่นเหม็นสาบขี้ไคลทั่วเทา
ของชูชกพราหมณ” สัญญะที่ปรากฏจากพฤติกรรม หมายถึง กิริยา วาจา ทาทางที่ชูชกแสดงใหผูอานไดพบดัง
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ขอความ “เมื่อนั้น พราหมณพาโลบาปใบ ค็เหงาเหงียบไหซบเซา มันมา มัวเมากามราดเขาอํานาจกลัวเมีย”
(อุดม รุงเรืองศรี และคณะ, 2545, หนา 202) กามราด หมายถึง ความกําหนัดในกาม (อุดม รุงเรืองศรี,
2534, หนา 38) เมื่อนําความหมายมาประกอบเปนขอความจะได ความวา “เมื่อนั้นชูชกพราหมณชั่วชาบาป
หนา ก็เงียบซึมและรองไห เพราะวามันมัวเมาในกามราคะ จน กลายเปนคนกลัวเมีย” และสัญญะที่ปรากฏ
จากความรูสึก หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของผูอื่นที่มีตอชูชก ซึ่งอาจจะเปนวลี ขอความหรือประโยคที่กลาวถึง
ชูช กและหรื อเป นวลี ข อความหรือประโยคที่ผูแตงบรรยาย ใหแกชูชกผูแตงไดประกอบสรางความหมาย
เชิงสัญญะใหแกตัวละครชูชกดังขอความ “พราหมณผูนี้มีรูป อันผางรายปูนกลัวแล” (อุดม รุงเรืองศรี และ
คณะ, 2545, หนา 280) เมื่อนํามาแปลความหมายและ ประกอบเปนขอความจะไดความวา “ชูชกพราหมณผู
นี้ มีรูปรางอัปลักษณนากลัว”
โดยเริ่ มจากลั กษณะภายนอกที่ พบเห็น เปน รูป ธรรมไดชัดเจนที่สุดคือ ชูช กเปน ชายแกที่มีรูป ราง
อัปลักษณอันเปนลักษณะบุรุษโทษ 18 ประการ รูปรางโดยรวมแลวคลายผีปศาจไมเหมือนคน ตอมาผูแตง ได
ประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะใหแกตัวละครชูชกในเรื่องลักษณะนิสัย ทําใหชูชกมีพฤติกรรมที่ ชั่วชาเลว
ทราม เปนคนพาล ขี้โมโห เกียจคราน ไมมีความเมตตาปราณี ขี้ขลาด กลัวตาย ไมมีความรู บาปหนา ชอบขอ
โดยพูดเพื่อใหไดสิ่งของที่ตนตองการ มัวเมาดวยตัณหากามราคะ ชอบหญิงสาวอายุนอย และมีจิตใจอาฆาต
มาดราย นอกจากนี้ผูแตงไดประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะใหแกตัวละครชูชกโดย ผานความรูสึก ทั้งที่
เกิดจากการใสความรูสึกของผูแตงลงไปในขอความและทําใหผูอานเกิดความรูสึกตาม วา ชูชกพรามหณมีฐานะ
ยากจน เปนกาลกิณีและเสนียดจัญไรแกผูพบเห็น โดยรวมแลว การประกอบสราง ความหมายเชิงสัญญะทําให
ตัวละครชูชกเปนบุคคลที่ชั่วชา มีลักษณะเหมือนผีปศาจ อีกทั้งยังเปนเสนียด จัญไรแกผูพบเห็นดวย
จากการศึกษากระบวนการสรางความเปนอื่นใหแกชูชก พบวา กระบวนการสรางความเปนอื่น ใหกับ
ตัวละครชูชกนั้นถูกสรางและถายทอดผานเนื้อหาของตัวชูชกเอง โดยเกิดจากการที่ผูแตงไดประกอบ สรางขึ้น
และเกิดจากการที่ผูอาน อานแลวเกิดความรูสึกนึกคิดจึงไดเกิดการจินตนาการสรางภาพใหกับ ตัวละครชูชก
ดังนี้
1. กระบวนการสรางความเปนอื่นจากมนุษยโดยทั่วไป
กระบวนการสรางความเปนอื่นจากมนุษยโดยทั่วไป เปนกระบวนการที่เพิ่มหรือกําหนดอัตลักษณ
ใหแกตัวละครชูชก ใหมีความผิดแผกแตกตางไปจากมนุษยโดยทั่วไป ซึ่งปรากฏ 2 ดาน คือ
1.1 ดานรูปราง
กระบวนการสรางความเปนอื่นดานรูปลักษณภายนอกของตัวละครชูชกนั้น ปรากฏขึ้นในรูปราง
ของตัวละครชูชกที่ถูกประกอบสรางใหมีลักษณะอัปลักษณ จึงทําใหเห็นไดวาผูแตงไดกําหนดใหตัวละคร ชูชกมี
ลักษณะอัปลักษณนาเกลียดนากลัว โดยมีรูปรางลักษณะที่แตกตางจากคนปกติโดยทั่วไป ซึ่งมหาชาติเวสสันดร
ชาดกทั้งสามสํานวน ปรากฏความอัปลักษณที่เกิดขึ้นกับตัวละครชูชกเชนเดียวกัน
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1.2 ดานอุปนิสัย
กระบวนการสรางความเปนอื่นดานอุปนิสัย ตัวละครชูกไดถูกกําหนดใหมีลักษณะพฤติกรรมที่
แตกตางจากคนปกติทั่วไป โดยมีนิสัยชอบขอ มัวเมากามราคะ และเกียจคราน จึงเห็นไดวากระบวนการ สราง
ความเป นอื่ น ด านอุ ปนิ สั ยนั้ น ผู แต งได ทําใหผูอานเกิดความคิดหรือภาพจําวาตัวละครชูช กนั้น มีอุป นิสัย ที่
เลวราย ตางจากคนปกติโดยทั่วไป ซึ่งอาจกลาวไดวา ชูชกถูกเบียดขับใหเปนบุคคลชายขอบของสังคม
2. กระบวนการสรางความเปนอื่นดานเชื้อชาติ (เผาพันธุ)
กระบวนการสรางความเปนอื่นดานเชื้อชาตินั้น เปนกระบวนการที่เพิ่มหรือกําหนดอัตลักษณใหแกตัว
ละครชูชก ใหมีความผิดแผกแตกตางไปจากเชื้อชาติตระกูลทั่วไป โดยกําหนดชูชกเปนคนต่ําชาจะเห็นได วาผู
แต ง ได กํ าหนดอั ต ลั กษณ ให ชู ช กมี ความประพฤติที่ แตกตา งจากตนเอง โดยการประกอบสร างใหชูช กนั้ น
ประพฤติในเรื่องที่ต่ําชาไมเหมาะสมที่จะอยูครองเรือนรวมกับคนอื่นได
3. กระบวนการสรางความเปนอื่นดานวรรณะพราหมณ
ผูแตงไดกําหนดใหชูชกพราหมณอยูในวรรณะชั้นสูง กลาวคือวรรณะพราหมณเปนวรรณะของนักบวช
ในศาสนาฮินดู มีหนาที่รับผิดชอบเรื่องพิธีกรรมและศาสนกิจ โดยเปนผูศึกษาเกี่ยวพระพรหม ผูสืบทอดคัมภีร
พระเวทเปนสื่อกลางระหวางมนุษยกับพระเจา และเปนผูประกอบพิธีกรรมใหกับบุคคลทุก วรรณะ รวมไปถึง
การวางตัวของวรรณะพราหมณ ซึ่งตองประพฤติตนเปนคนดีตามหลักปฏิบัติของศาสนา พราหมณ ฉลาดใฝ
เรียนรู ขยันทํางาน ทําตนเปนประโยชนตอสังคมและแสวงหาหลักธรรม รวมไปถึง อุปนิสัยที่พราหมณปฏิบัติ
โดยเปนบุคคลที่มีความเมตตากรุณา เผื่อแผแกผูยากไร วาจาคําพูดไพเราะ นาฟง เปนผูรูจักกาลเทศะ เปนผูขอ
อยางประเสริฐ จิตใจมีแตเรื่องกุศลบุญ ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ได าเรี
ร ยนมา ปราศจากโลภ โกรธ หลง มอง
แลวนาเลื่อมใสศรัทธา หากแตผูแตงไดกําหนดอัตลักษณใหชูชก-พราหมณนั้นแตกตางจากพราหมณในวรรณะ
เดียวกัน แบงไดเปน 2 ประการ คือ ดานการวางตน ผูแตงได กําหนดใหตัวละครชูชก เปนบุคคลที่มีพฤติกรรม
และความประพฤติที่ไมนาเลื่อมใสศรัทธาเฉกเชนพราหมณ โดยทั่วไป
ดังนั้นกระบวนการสรางความเปนอื่นที่เกิดขึ้นกับตัวละครชูชกในมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนาทั้ง
สามสํานวนนั้น ปรากฏเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเหมือนกันทั้งสามสํานวน ซึ่งกระบวนการเหลานี้ไดถูกผลิตขึ้น
เพื่อสะทอนความคิดทางดานความเชื่อ มีการผลิตซ้ํา ตอกย้ําและกําหนดกระบวนการดังกลาวให สืบทอดผาน
วรรณกรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกลานนามาจนถึงปจจุบัน
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพบวา การประกอบสรางความหมายเชิงสัญญะของตัวละครชูชกนั้น เกิดจากสัญญะ ๓
ลักษณะ คือ สัญญะที่ปรากฏจากรูปลักษณภายนอก ที่หมายถึง รูปรางลักษณะภายนอกของชูชกที่มี รูปราง
ลักษณะอันอัปลักษณ ตอมาคือ สัญญะที่ปรากฏจากพฤติกรรม หมายถึง กิริยา วาจา ทาทาง กาวราว โหดราย
ทารุณซึ่งชูชกแสดงใหผูอานไดพบ และสัญญะที่ปรากฏจากความรูสึก หมายถึง ความรูสึก นึกคิดของผูอานที่มี
ตอชูชก ซึ่งอาจจะเปนวลี ขอความหรือประโยคที่กลาวถึงชูชก ทําใหตัวละครชูชกเปน บุคคลที่ชั่วชา มีลักษณะ
เปนผีปศาจนากลัว ดูแลวไมใชคน อีกทั้งยังเปนเสนียดจัญไรแกผูพบเห็นหรืออยู ใกลเคียง
หากมองจากสภาพแวดลอมของชูชกแลว การที่ชูชกมีรูปรางลักษณะอัปลักษณนั้นอาจเกิดจาก ความ
ผิด ปกติ ของร า งกาย หรื อมีโ รคประจํ า ตั ว ซึ่งวิทยาการทางการแพทยในสมัย นั้น ยังไมเจริญ กาวหนา เมื่อ
เจ็ บ ป ว ยก็ จํ าเป น ต องอยู กับ โรคที่ ป ว ยนั้ น ไปจนสิ้น ชี วิต ส ว นลัก ษณะทางพฤติกรรม สาเหตุที่ ชูช กมี ว าจา
กาวราว โหดรายทารุณและมีนิสัยชั่วชานั้น อาจเกิดจากการที่ชูชกไมมีความรู ไมมีโอกาสไดศึกษาวิชาจาก
สํานักใด ๆ จึงไมมีครูบาอาจารยที่จะอบรมสั่งสอนและเปนแบบอยางในดานการปฏิบัติตัว จึงทําใหชูชก ไมได
ขัดเกลาสติปญญาจึงถูกผูอื่นกลาวหาวาเปนคนไมมีปญญา ซึ่งถาหากชูชกไมปวยและมีโอกาสได ศึกษา โดยมี
ครูบาอาจารยเปนที่ยึดเหนี่ยวใหประพฤติปฏิบัติตาม หรือหากครอบครัวของชูชกพอมีสมบัติที่ จะสงเสียใหได
เรียนรูหรือหากชูชกมีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องการเรียน ก็อาจทําใหชูชกเองไมปรากฏ ภาพลักษณดานลบ
ในความรูสึกของผูอาน และอีกประการหนึ่งคือ ความอัปลักษณทางดานรางกายของ ชูชกจึงอาจเปนสิ่งผลักดัน
ทําใหชูชกอยากมีอยากไดหรือโดดเดนกวาคนอื่น เชน การมีภรรยาเด็ก ความสวยงามและความตองการมี
ทรัพยสมบัติ ดังที่ทฤษฏีบุคลิกภาพของแอดเลอร (Adler’s Personality Theory) ซึ่งอัลเฟรด แอดเลอร
(Alfed Adler)เรียกวา จิตวิทยาปจเจกชน (Individual Psychology) เชื่อใน อิทธิพลของสังคมที่ชี้ใหเห็นวา
พฤติกรรมของบุคคลจะเปนอยางไรนั้น มักถูกกําหนดโดยสังคมรอบตัว เชน เศรษฐกิจ การเมือง ประเพณี
วัฒนธรรม วิธีการเลี้ยงดูบุตร และอัลเฟรด แอดเลอร (Alfed Adler) มี ความเชื่อวา บุคคลโดยพื้นฐานแลวถูก
จูงใจโดยปมดอย บุคคลบางคนมีความรูสึกเปนปมดอย เมื่อมี รางกายพิการและมีความตองการที่จะชดเชยปม
ดอยเหลานั้น ความรูสึกที่ตนเองมีปมดอยทําใหเกิดแรงขับ ที่เรียกวา ปมเดน เปนการสรางขึ้นมาเพื่อใหมีสิ่งมา
ทดแทนในสิ่งที่ขาดหาย และอัลเฟรด แอดเลอร (Alfed Adler)ยังมีความเชื่อวา ความรูสึกของตนเองจะแสดง
บทบาทที่สําคัญ ในการสรางรูปแบบของบุคลิกภาพการรูจักสรางตนเอง และบุคลิกภาพแบบที่รูจักตนเองที่
กอใหเกิดความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรค ทั้งหลาย และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได เพราะวา
ศักยภาพนี้เปนลักษณะพิเศษที่มีอยูในแตละ บุคคล (ศรีเรือน แกวกังวาล, 2539, หนา 59) แตทั้งนี้ทุกสิ่ง
เกิดขึ้นจากการที่ผูแตงไดสรางใหชูชกมีลักษณะ ดังที่กลาวมาขางตนเพื่อตองการใหเห็นถึงความโดดเดนและ
ความยิ่งใหญในการทําทานบารมีของ พระ เวสสันดรไดอยางชัดเจน
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สวนการศึกษากระบวนการสรางความเปนอื่นใหแกตัวละครชูชกนั้น พบวา เกิดจากกระบวนการ
สรางความเปนอื่นในเรื่องของเชื้อชาติ ที่ผูแตงกําหนดใหวงศตระกูลของชูชกเปนตระกูลทีาช
่ต า ซึ่งสอดคลอง
กับกระบวนการสรางความเปนอื่นดานวรรณะพราหมณที่แมจะใหชูชกดํารงสถานะเปน พราหมณ ซึ่งเปน
วรรณะที่อยูสูงที่สุด แตในวรรณะพราหมณเองก็มีการแบงแยกชนชั้นภายในวรรณะดวย เชนกัน จึงทําใหชูชก
อยูในวรรณะพราหมณชั้นลางสุด มีหนาที่ขอทานเลี้ยงปากเลี้ยงทองของตนเองและ ครอบครัว นอกจากนี้แลว
ชูชกยังทําใหกลายเปนอื่นในดานสติปญญา ซึ่งผูแตงไดกําหนดใหชูชกเปนผูไมมี ปญญาซึ่งขัดแยงกับสถานภาพ
ความเปนพราหมณที่ตามปกติตองมีความรูความสามารถเปนที่ยึดเหนี่ยว จิตใจในดานศาสนาใหแกผูคนที่นับ
ถือ แตชูชกกลับไมไดเปนเชนนั้น เมื่อชูชกเปนบุคคลไมมีความรู ความสามารถก็เทากับวาชูชกไมสามารถทํา
หนาที่ของพราหมณคือการเผยแผและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใน ดานศาสนาใหแกผูคนที่นับถือได แมกระทั่งใน
เรื่องทางดานศาสนาเองชูชกก็เปนคนไมมีความรูดวย เมื่อไมไดเรียนรูและขัดเกลา จึงทําใหชูชกเปนบุคคลที่มี
พฤติกรรมหยาบกระดาง มีจิตใจชั่วชา ไมรูผิดรูถูก รูเพียงแตวาจะเลี้ยงชีพและสนองความอยากของตนได
อยางไร ดวยเหตุนี้ชูชกจึงกลายเปนบุคคลไมดีใน สายตาของผูที่พบเห็น สวนกระบวนการสรางความเปนอื่นใน
เรื่องรูปลักษณนั้น ชูชกถูกประกอบสรางใหมี รูปรางอัปลักษณ ดูนาเกลียดนากลัว ซึ่งความอัปลักษณทาง
รูปรางของชูชกนั้นเกิดจากความพิการและ อาการปวยซึ่งไมมีทางรักษา จึงทําใหชูชกมีรูปรางไมปกติเหมือนคน
ทั่วไป สงผลใหเกิดกระบวนการสราง ความเปนอื่นดานความรูสึก ซึ่งความรูสึกที่เกิดขึ้นเหลานี้เกิดขึ้นจากการที่
ผูแตงไดใสความรูสึกของตนเอง ลงไปในเนื้อเรื่องและเกิดจากความรูสึกนึกคิดของผูอานที่ไดจินตนาการตาม
เนื้อเรื่อง จะเห็นไดวา กระบวนการสรางความเปนอื่น ดานความรูสึกนั้นผูแตงไดทําใหผูอานเกิดความรูสึกวาตัว
ละครชูชกไมใช คนปกติโดยทั่วไปซึ่งเปรียบไดวา ชูชกถูกเบียดขับใหเปนบุคคลชายขอบดวยลักษณะดังที่กลาวมา
จึงอาจกลาวไดวา สัญญะที่ผูแตงประกอบสรางใหแกตัวละครชูชกนั้น ทําใหชูชกเปรียบ เหมือนผี
ปศาจที่ไมใชคน จนนําไปสูกระบวนการสรางความเปนอื่น โดยการที่ชูชกถูกเบียดขับใหกลายเปน บุคคลชาย
ขอบในวรรณะพราหมณและบุคคลชายขอบในสังคมที่ไมมีใครตองการ ถึงแมตายไปแลว ซากศพ ของชูชกเอง
ผูคนยังคิดวาเปนกาลกิณี ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบ จะพบวาสามารถแยกได 2 ประเด็น โดย ประเด็นแรก
กลาวถึงการใชแนวคิดคูตรงขาม ระหวางตัวละครชูชกกับพระเวสสันดร ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของพระ
สมหมาย ปวโร (ติ ตะป น ) (2556) ที่ ได ศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหว รรณกรรม มหาเวสสัน ดรชาดก:
กรณีศึกษาชูชกกัณฑในคัมภีรใบลาน อักษรขอม ซึ่งพบวา ชูชก มีลักษณะเปนคนเจาชู เจาปญญา โออวดขี้คุย
และตลกขบขันซึ่งตรงขามกับพระเวสสันดรที่เปรียบเสมือนสมมติเทพลงมาจุติ มีลักษณะรูปรางงดงามและมี
พฤติกรรมนาเลื่อมใสศรัทธาแกชาวเมืองผูนับถือ สวนงานวิจัยเรื่อง มหาชาติ ฉบับเมืองเพชรบุรี กัณฑชูชก:
การศึกษาเชิ งวิ เ คราะห ของสมาน โซ ะเหม (2528) พบวาพระมหากษัตริย เปรีย บเสมือนเทวาลงมาเกิด
เพียบพรอมดวยอํานาจ วาสนาและบารมี แตชูชกนั้นเกิดมาดวยความลําบาก ยากแคนและขัดสนในเรื่องของ
การดํารงชีวิต การวิจัยทั้งสองเรื่องนี้ มีตัวบทเนื้อหาที่แตกตางกัน เนื่องจาก พระสมหมาย ปวโร (ติตะปน) ได
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วิเคราะหวรรณกรรมที่มีตัวบทภาษาเปนอักษรขอม และผลงานของสมาน โซะเหม ไดวิเคราะหวรรณกรรมที่มี
ตัวบทภาษาเปนอักษรไทยอยุธยาโบราณ จากที่กลาวมาทําใหเห็น ขอแตกตางไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะเรื่อง
ขนบธรรมเนียมซึ่งเปนไปตามสภาพสังคม โดยจะเห็นไดจาก การที่ผูแตงไดนํามากลาวหรือสอดแทรกไวในงาน
วรรณกรรมไดอยางลงตัวและมีคุณคาควรแกการศึกษา

ขอเสนอแนะ
1. แนวทางการวิจัยครั้งตอไปอาจใชแนวคิดนี้วิเคราะหวรรณกรรมมหาชาติเวสสันดรชาดกที่ไดรับ
การยอมรับทางวิชาการใหครบทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเปรียบเทียบแนวคิดและความแตกตาง ทาง
วัฒนธรรมและสังคมของแตละภูมิภาค
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วัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน
“แผนที่ดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทางการเงินและจิตใจ1”
The stylistic in the book, Life Compass:
"A Map to See the Mind, Manage Life to Financial and Mind Freedom"
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนที่ดูจิต บริหารชีวิต สู
อิสระทางการเงินและจิตใจ ของฐิตินาถ ณ พัทลุง ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 7 บท 77 เรื่อง มาเปนขอมูลใน
การศึกษา โดยใชกรอบแนวคิดเรื่องวัจนลีลาของมารติน โจส (Joos, M., 1961) ผลการศึกษา พบวา วัจนลีลา
ในหนังสือเข็มทิศชีวิต เปนวัจนลีลาแบบหารือ (Consultative style) มากที่สุด นอกจากนั้น พบ วัจนลีลาแบบ
เปนกันเอง (Casual style) และ วัจนลีลาแบบสนิทสนม (Intimate style) ตามลําดับ และพบวาเปนหนังสือ
ที่ไมใชวัจนลีลาแบบตายตัว (Froze style) และวัจนลีลาแบบเปนทางการ (Formal style)
คําสําคัญ : วัจนลีลา , หนังสือเข็มทิศชีวิต

Abstract
The objectives of this study are to examine the style of a book “Life Compass: a
map of mind for life management to the freedom of money and mind” by Thitinart Na
Pattalung. The book contains 7 chapters with 77 stories. The conceptual framework
employed in data analysis is Martin Joos Style (Joos, M., 1961). The result of the study
reveals that the style of the book Life Compass is consultative style the most. In addition,
there is casual style and intimate style are frequently found, respectively. This book does
not contain froze style or formal style.
Keywords: Style, Life Compass
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บทนํา
หนังสือ ประเภท How to หรือหนังสือประเภทใหแนวคิด แงคิด ไดรับความนิยมจากผูอานเปน
จํานวนมาก หนังสือชั้นนําทั่วไปจึงนิยมนําหนังสือประเภทนี้เขามาวางจําหนาย ในชวงทศวรรษที่ผานมามี
หนังสือหลายเลมที่ตีพิมพซ้ํา ๆ จากหลายสํานักพิมพ ซึ่งผูเขียนไดนําประสบการณความทุกขของตนมาใชให
เกิดประโยชนทั้งแกตนเองและผูอื่น การเปลี่ยนความทุกขใหกลายเปนบทเรียนอันล้ําคา แปรปญหาที่บั่นทอน
ชีวิตจิตใจ ใหกลายเปนปญหาสรางสรรคชีวิต และจุดประกายความหวังใหแกคนจํานวนมากไดอยางนาชื่นชม
หนังสือที่ส รางกําลังใจ ใหแง คิด แนวทางการดํ าเนินชีวิตจากประสบการณของผูเขียนนั้น เรียกวาหนังสื อ
How to ซึ่ง พจนานุกรม แปลความหมายภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ไดใหความหมาย How to (เฮาทู)
ว า หมายถึ ง การสอนหรื อ วิ ธี อ ธิ บ ายการทํ า ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง (https://www.online- english-thaidictionary.com/ ?word=how-to&d=1&m=0&p=1)
หนังสือประเภท How to นั้นเปนหนังสือที่มีบทบาทสําคัญและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
ทั่วโลก ตามรานหนังสือตาง ๆ ไดจัดลําดับและใหความสําคัญกับหนังสือประเภทนี้อยางมาก เนื่องจากหนังสือ
ประเภทนี้สามารถ สรางแนวคิดใหมใหกับผูอานเพื่อแกปญหาของตนหรือสังคม หนังสือ How to จึงเปนสวน
หนึ่งของจิตวิทยาพัฒนาตนเอง อรัญญา ตุยคัมภีร, และจิระสุข สุขสวัสดิ์ (2542, น. 44) กลาววา หนังสือ
ประเภทจิตวิทยาพัฒนาตนเอง ตรงกับภาษาอังกฤษวา Self - development ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกับ
คําวาการพัฒนาตนเองและมักใชแทนกัน ไดแก การปรับปรุงตน Self – Improvement การบริหารตน
Self – management และการปรับตน Self- modification ซึ่งลวนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองให
เหมาะสมเพื่อสนองความตองการและเปาหมายของตนเองหรือเพื่อใหสอดคลองกับสิ่งที่สังคมคาดหวังโดยแบง
จุดมุงหมายของหนังสือประเภทจิตวิทยาพัฒนาตนเอง ออกเปน 2 ความหมาย คือ หนังสือที่มุงการพัฒนาตน
การที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม เหมาะสมกวาเดิม ทําใหสามารถดําเนิน
กิจกรรม แสดงพฤติกรรม เพื่อสนองความตองการแรงจูงใจ หรือเปาหมายที่ตนตั้งไว กับอีกความหมายหนึ่ง
คือ การพัฒ นาศักยภาพดวยตนเองใหดีขึ้นทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพื่อใหตนเปนสมาชิกที่มี
ประสิทธิภาพของสังคม เปนประโยชนตอผูอื่นตลอดจนเพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุข
นักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยมยังไดกลาวถึงการพัฒนาตนวา เปนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลไปสู
ทิศทางที่เหมาะสม กับความสามารถของแตละบุคคล ดวยการตระหนักรูในตนเอง และพัฒนาตนไปสูการรูจัก
ตนเอง การตระหนักในคุณคาและศักยภาพที่แทจริงของตนเอง และการใชชีวิตไดอยางเต็มศักยภาพที่ตนเองมี
อยูตัวอยางเชน คารลรัน ซัม โรเจอร อางใน (อรัญญา ตุยคัมภีร, และจิระสุข สุขสวัสดิ์, 2542, น. 44)
กล า วว า บุ ค คลแต ล ะคนเกิ ด มาพร อ มกั บ ธรรมชาติ ด า นบวก คุ ณ ความดี การมี ค วามสามารถ และ
การมี แ รงจู ง ใจภายในที่ จ ะพั ฒ นาตนเองไปข างหนา สู การเป น ผู ทํา สิ่ง ตา ง ๆ ไดเ ต็ม ศัก ยภาพด ว ยตัว เอง
คารล จุง (Jung, C. G., 2012) ไดเสนอแนวทางพัฒนาตน หรือพัฒนาแกนแท โดยใชคําวา “ความเปนปจเจก
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บุคคล (Individuation) ซึ่งหมายถึง กระบวนการพัฒนาสวนบุคคลโดยมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของบุคคล
ภายในจิตใตสํานึกสวนตัว เปลี่ยนใหเปนความตระหนักรู การพัฒนาแกนแทนี้ มีผลตอการรักษาดานภายใน
จิตใจและดานกายภาพของบุคคลแบบองครวม นอกจากการสัมฤทธิ์ผลในสวนของสุขภาพทางกายภาพและ
สุขภาพทางจิตแลว บุ คคลที่สามารถเขาสู การพัฒนาแกนแทแห งตนไดนั้น คือผูที่มีความกลมกลืน มีความ
รับผิดชอบ รวมไปถึงมีอิสรภาพและความยุติธรรม เขาใจในการทํางานของมนุษย ธรรมชาติและจักรวาล
ในบรรดาหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่เขียนโดยนักเขียนชาวไทย งานเขียนชุด “เข็มทิศชีวิต”
ของฐิตินาถ ณ พัทลุง เปน หนังสือที่ขายดีติดอันดับหนังสือขายดี (Best Seller) มาอยางยาวนาน ไดรับคํา
นิยมจากผูอานที่มีชื่อเสียงหลายทานดวยกัน ดังเชน
พระไพศาล วิสาโล ไดกลาวไวในหนังสือเข็มทิศชีวิต 1 (ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547). วา “คุณฐิตินาถ
มิ ใช นั กปฏิ บั ติธ รรมทั่ ว ๆ ไป ที่ มองว า ธรรมะเป น เรื่ องของจิต ใจ หากยัง เห็ น วา ธรรมะนั้น ควรช ว ยสั งคม
ธรรมชาติ และโลก มีสภาพที่ดีกวาเดิมดวย” คุณหญิงจํานงศรี หาญเจนลักษณ ไดกลาวไวในหนังสือเข็มทิศ
ชีวิต 1 (ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547) วารูสึกอัศจรรยใจกับการเขาถึงธรรม ความคิดอานของผูหญิงคนนี้ ออยดึง
ความเปนนักคิด นักธุรกิจ นักปฏิบัติธรรมมาผสมผสานกันไดอยางพอเหมาะพอดี” ทํานองเดียวกับที่ ศ.นพ.
ประเวศ วะสี ไดกลาวไวในหนังสือเข็มทิศชีวิต 1 (ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547). เชนเดียวกันวา มองวาในชีวิตอัน
รีบเรงของมนุษยในปจจุบัน หนังสือเลมนี้จะกอใหเกิดความบันดาลใจกับผูอานจนอยากฝกดูใจของตนเอง
แมแตนักอานในวงการบันเทิง เชน ดารา นักแสดง อยาง มาชา วัฒนพานิช เห็นวาหนังสือเลมนี้ใหประโยชน
กับตนเองชวยใหเกิดความสงบและรูเทาทันตัวเอง
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงไดศึกษาการใชภาษาซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของนักเขียนแตละคนการใช
ภาษาสะทอนถึงประสบการณ ความรูสึกนึกคิด รสนิยม ตลอดจนความรูความสามารถของนักเขียนแตละคน
อาจแสดงในรูปของการใชคํา การใชประโยค ซึ่งผู อานสามารถสังเกตได จากงานเขียนของนักเขียนนั้น ๆ
ซึ่งกลวิธีการถายทอดเนื้อหาและการใชภาษา เรียกวา วัจนลีลา
มาร ติน โจส เปน บุ คคลที่ มีความสําคัญ และเปนที่รูจักกัน ดีในเรื่องวัจ นลีล า เพราะทําการวิจัย
เกี่ยวกับวัจนลีลาในภาษาอังกฤษ และไดเขียนหนังสือเรื่อง The Five Clocks เปนการวิเคราะหใหเห็น
ความแตกตางของวัจนลีลา 5 ระดับในภาษาอังกฤษ โดยเรียงลําดับจากวัจนลีลาที่เปนทางการมากที่สุดไป
ยังวัจนลีลาที่เปนทางการนอยที่สุด (Joos, M., 1961, pp. 11 – 18 อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2547,
น. 76 – 78) ดังตอไปนี้
1. วัจนลีลาแบบตายตัว (Frozen style) ไดแก รูปแบบของภาษาที่ใชพูดกับบุคคลที่เปนที่เคารพ
สักการะสูงสุด เชน ภาษาที่ใชกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย และราชาศัพทที่ใชบรรยายพระราช-กรณียกิจ
ตาง ๆ รวมทั้งภาษาที่ใชเรียกขานในศาล ที่ประชุมรัฐสภา และภาษาที่ใชกลาวในพิธีการสําคัญ ๆ ตาง ๆ และ
เปนภาษาเกาแกที่มีใชมาเปนเวลานานในสังคม
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2. วัจนลีลาแบบเปนทางการ (Formal style) ไดแก ภาษาที่ใชในโอกาสสําคัญ และใชพูดกับ
บุคคลที่สูงกวาและใชพูดเรื่องสําคัญซึ่งผูพูดมีความเอาจริงเอาจัง เชน ภาษาที่ใชในบทความทางวิชาการ การ
กลาวสุนทรพจน การบันทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายราชการ ลักษณะเดนของภาษาในวัจนลีลา
นี้ไมอลังการและตายตัว แตก็มีรูปแบบที่ซับซอนและสมบูรณทางไวยากรณของภาษาไทย
3. วัจนลีลาแบบปรึกษาหารือ (Consultative style) ไดแกรูปแบบภาษาที่ใชติดตอสนทนาใน
อาชีพการงานประจําวัน การประชุม การปรึกษาหารืออยางไมเปนทางการ ผูพูดมีความจริงจังนอยกวาในวัจน
ลีลาเปนทางการ แตก็มากกวาในวัจนลีลาเปนกันเอง ลักษณะดานภาษาของวัจนลีลาหารือมีโครงสรางที่หลวม
กวาและไมสมบูรณตามกฎไวยากรณ มีการละคํา เชน ละประธานของประโยค มีการใชคําภาษาตางประเทศ
และประโยคซับซอนนอยกวา
4. วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (Casual style) ไดแก การใชภาษาที่ใชพูดกับเพื่อนฝูงที่รูจักคุนเคยกัน
พอสมควร แตไมถึงกับสนิทสนมมากนัก ผูพูดจะรูสึกสบายๆ ไมตึงเครียด ลักษณะของภาษามีขอสังเกตไดคือ
มีการออกเสียงไมชัดเจน มีการรวบคํา กรอนคํา หรือใชคํายอ มีการใชคําสแลง และคําลงทาย รูปประโยค
ไมซับซอนและมีการละประธานมากกวาในวัจนลีลาหารือ ใชคําซ้ํา
5. วัจนลีลาแบบสนิทสนม (Intimate style) ไดแก การใชภาษาในกลุมเฉพาะ ภาษาถิ่น การละ
ความไวในฐานที่เขาใจแบบไมเปนทางการมากที่สุด ลักษณะของภาษาอาจแยกจากวัจนลีลาเปนกันเองไดยาก
แตอาจสังเกตไดจากการกรอนของคําและประโยคมีมากกวา และมีการใชคํายอ หรือคําสบถสาบานมาก
กรอบแนวคิดขางตน ผูวิจัยจะนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาวัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน
“แผนที่ดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทางการเงินและจิตใจ” ของฐิตินาถ ณ พัทลุง ตอไป
วัตถุประสงค
ศึกษาวัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนที่ดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทางการเงินและจิตใจ”
ตามแนววัจนลีลาของมารติน โจส (Joos, M., 1961) และเพ็ญนภา คลายสิงโต (2555) มาผนวกเขา
ดวยกัน

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอมูลที่ใชในการศึกษานี้คือ ขอความในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนที่ดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทาง
การเงินและจิตใจ” เลม 1 ของฐิตินาถ ณ พัทลุง ซึ่งเนื้อหาแบงออกเปน 7 ภาค 77 เรื่อง ดังนี้
1. หยุดทบทวน
2. รูกฎของชีวิต
3. วางใจใหถูกตอง
4. กําหนดเปาหมายใหถูกตอง
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5. ใชชีวิตใหตรงเปาหมาย
6. เลือกและรักษาความสัมพันธกับคนใหดี
7. ทุกอยางรวมลงที่...ใจ
ผูวิจัยไดนําขอความในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนที่ดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทางการเงินและ
จิตใจ” ของฐิตินาถ ณ พัทลุง จํานวน 7 ภาค 77 เรื่อง นํามาศึกษาวิเคราะหวัจนลีลาเฉพาะลักษณะทางภาษา
3 มิติ โดยใชแนวทางของ เพ็ญนภา คลายสิงหโต ดังนี้

ผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห วั จ นลี ลาการใช ภ าษางานเขีย นของ ฐิติน าถ ณ พัทลุง ซึ่งสะทอนออกมาเปน
วัจนลีลา พบวา มีการใชวัจนลีลา 3 แบบ ไดแก วัจนลีลาระดับที่ 3 - 5 คือ วัจนลีลาแบบหารือ วัจนลีลาแบบ
เปนกันเอง และวัจนลีลาแบบสนิทสนม ตามลําดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. วัจนลีลาแบบหารือ (Consultative style) มีลักษณะเดนทางภาษา คือ
ใชภาษาพูด คือมีการใชคําสรรพนามบุรุษที่ 1 คําวา ฉัน ผม และคําสรรพนามบุรุษที่ 2 คําวา เธอ
คุณ พวกคุณ พวกเธอ เปนตน มีการใชคําลงทาย (final particles) เพื่อแสดงปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและ
ผูฟง เชนคําวา คะ ครับ สําหรับการใชประโยคจะมีลักษณะใชประโยคความเดียวโดยเรียงลําดับสวนประกอบ
ของประโยคตามสว นที่ต องการเน น และใชประโยคความรวมที่มีทั้งคําเชื่อมและไมมีคําเชื่อม ประโยคไม
ซับซอน หรือใชประโยคคําถาม การใชคําภาษาตางประเทศ เชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน
ฯลฯ จะมีการอางอิงขอมูลจากบุคคลสําคัญ และใชภาษาที่แสดงอารมณและความรูสึกใชการละคํา (ellipsis)
ในปริมาณนอย
1. “เคยสังเกตบางหรือไมวา มีแรงผลักพุงขึ้นมาในใจเรา ผลักใหเราเดินไปโทรศัพทหาเพื่อนเวลา
เหงา ไปเปดทีวี เปดวิทยุฟง.......”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจาก ผูแตงใชประโยคคําถาม “เคยสังเกตบาง
หรือไมวา” ใชคําภาษาตางประเทศ ไดแกคําวา ทีวี
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 26)
2. “.......หยิบโทรศัพทโทรหาเพื่อน ......เปดทีวีตลอดเวลา เพราะใจมันวาวุน เหงา แกวง”
จากตั ว อย า งข า งต น เป น วั จ นลีล าแบบหารือ เนื่องจาก ผูแ ตง ใชป ระโยคความรวม โดยละ
ประธาน และละคําเชื่อม ซี่งควรใชประโยควา “ฉันหยิบโทรศัพทโทรหาเพื่อน และเปดทีวีตลอดเวลา เพราะ
ใจมันวาวุน เหงา แกวง”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 35)
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3. “ฟงเสร็จก็กลับมาเดิน วินาทีนั้นเอง ดิฉันรูเลยวา เราโงจริงๆ ........”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากผูแตง ใชการละคําในประโยค โดยละคําวา
ดิฉัน ซึ่งเปนประธานของประโยค ประโยคที่ถูกตองควรเปน “ดิฉันฟงเสร็จ........”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 48)
4. “ความปวดเปนเพียงอาการตุบ ๆ”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากผูแตง ใชคํา “ตุบ ๆ” เปนคําเลียนเสียงแสดง
ความรูสึก
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 51)
5. หลวงพอชา สุภัทโท อดีตทานเจาอาวาสวัดหนองปาพง เคยกลาวไววา “ไกก็เปนไก เปดก็เปน
เปด เมื่อไหรที่เราอยากใหไกเปนเปด ไกมันก็เปนไมได”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากผูแตง ยกคํากลาวของบุคคลที่สําคัญมาอางอิง
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 62)
6. “หัวใจสําคัญในการดําเนินชีวิตคือ การรูจักที่จะหยุดฟงเข็มทิศภายใน ในชีวิตที่ทุกอยางเปนของ
สําเร็จรูป ตั้งแต กาแฟ บะหมี่ ไปจนถึงวิธีดําเนินชีวิต........”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากผูแตง ไมมีการใชคําสแลง
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 68)
7. มีครั้งหนึ่งในหลักสูตรที่เราทุกคนมีหนาที่ตามรู ดูรางกายและจิตใจตนเอง มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นไป
บอกวิทยากรผูดูแลวา “ผมคิดวา ถาผมอยูตอไป ผมคงเปนอัมพาต หรืออัมพฤกษอยางแนนอน เพราะผมปวด
หัว ปวดคอ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดขา ปวดไปหมดทั้งตัว”
จากตัว อยางขางต นเปนวั จนลีล าแบบหารือ เนื่องจากผู แตง ใชสรรพนามบุรุษที่ 1 “ผม”
เพื่ อ แสดงปฎิ สั มพั น ธ ร ะหว า งผู พูด และผู ฟ ง และใชป ระโยคความเดีย ว ประโยคความรวม และประโยค
ความซอน ละประธาน “ผมปวดหัว ผมปวดคอ ผมปวดหลัง ผมปวดเอว ผมปวดขา ผมปวดไปทั้งตัว”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 70)
8. Samuel Smiles กลาววา ความคิดกําหนดการกระทํา การกระทํากําหนดนิสัย นิสัยกําหนด
ความเคยชิน ความเคยชินกําหนดชะตากรรม
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากผูแตง ใชการอางอิงจากตางประเทศ
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 142)
9. แมคาขายกระทอนลอยแกว....”เธอบอกวาน้ําจะไดใสเปนสีสวย ไมมีสิ่งเจือปน รสหวานเค็มพอดี
มีเสียงน้ําแข็งทุบกระทบกันกรุกกริ๊ก”
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จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบหารือ เนื่องจากผูแตง ใชคําสรรพนามบุรุษที่ 2 “เธอ และ
ใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ คือเสียงกอนน้ําแข็งที่กระทบกัน “กรุกกริ๊ก”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 145)
จากตั ว อย า งข างต น จะเห็ น ไดว า ฐิติน าถ ณ พัทลุง ใชวัจ นลีล าแบบหารือ เนื่องจากมีการใชคํา
สรรพนามบุรุษที่ 1 คําวา ฉัน ผม และคําสรรพนามบุรุษที่ 2 คําวา เธอ เปนตน มีการใชคําลงทาย (final
particles) เพื่อแสดงปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง เชนคําวา คะ สําหรับการใชประโยคจะมีลักษณะใช
ประโยคความเดียวโดยเรียงลําดับสวนประกอบของประโยคตามสวนที่ตองการเนน โดยเนนคําวา “เพราะ”
ใชประโยคความซอน และประโยคความรวม โดยละประธาน “ฉันหาอะไรทําตลอดเวลา เพื่อใหตัวเองรูสึก
วายังมีคา แตก็ยิ่งเหนื่อย ยิ่งหงุดหงิด และหมดพลัง” ใชประโยคความรวมที่มีทั้งคําเชื่อมและไมมีคําเชื่อม
ประโยคไมซับซอน หรือใชประโยคคําถาม “เคยสังเกตบางหรือไมวา” การใชคําภาษาตางประเทศ เชน
ทีวี มีการอางอิงขอมูลจากบุคคลสําคัญ โดยใชของ Samuel Smiles และหลวงพอชา สุภัทโท อดีตทานเจา
อาวาสวัด หนองป า พง การใช คํา เลีย นเสี ย งธรรมชาติ คือเสียงกอนน้ําแข็งที่กระทบกัน “กรุกกริ๊ก” ใชคํา
“ตุบ ๆ” เปนคําเลียนเสียงแสดงความรูสึก ใชการละคํา (ellipsis) ในปริมาณนอย โดยละคําวา “ดิฉัน ”
“ฉัน” ซึ่งเปนประธานของประโยค ประโยคที่ถูกตองควรเปน “ดิฉันฟงเสร็จ........” และ “ฉันหยิบโทรศัพท
โทรหาเพื่อน และเปดทีวีตลอดเวลา เพราะใจมันวาวุน เหงา แกวง”
2. วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (Casual style) มีลักษณะเดนทางภาษา คือ
มีการใชคําสรรพนามเลียนเสียงพูด เชน ปม ใชคําลงทาย (final particles) เพื่อแสดงปฎิสัมพันธ
ระหวางผูพูดละผูฟง คําวา จะ นะ นะจะ คับ ครา ใชคําภาษาปากและภาษาสแลง (colloquial speech
and slang) ใชการกรอนคํา ใชประโยคเรียบงาย และใชคําอุทาน
1. “ออ ยายนะทําเข็มหลนตรงหนาเตียงในหองนอนจะ”
“อาว แลวยายมาหาตรงนี้ทําไมละจะ”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบกันเอง เนื่องจากผูแตง ใชคําอุทาน “ออ” “อาว” และ
คําลงทาย “จะ” “ละจะ”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 23)
2.ทําไมจะไมไดละหลานรัก.......ยังไปเที่ยวหาตามผับ ตามบาร ตามหางไดทุกวันเลย”
จากตัวอยางขางตน เป นวัจ นลีล าแบบกั นเอง เนื่องจากผู แตง ใชการกรอนคํา “ห าง” แทนคําวา
“หางสรรพสินคา”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 25)
3. ฟาดฟนกับคนอื่นทุกวิถีทาง หวังวาเมื่อเปนที่หนึ่งแลวจะมีความสุข..........”
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จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบกันเอง เนื่องจากผูแตง ใชภาษาปาก คําวา “ฟาดฟน” ควรใช
คําวา “ตอสู”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 34)
4. “บางคนเสพติดการช็อปปง เสื้อผา เครื่องประดับ........”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบกันเอง เนื่องจากผูแตง ใชภาษาปาก คํา “ช็อปปง”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 66)
5. วิทยากรจึงตอบวา “เออดีนะที่ไมมีหาง”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบกันเอง เนื่องจากผูแตง ใชภาษาปาก คําวา “เออดีนะ” ควรใช
คําวา “ดีนะที่ไมมีหาง”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 70)
6.“คุณ มัวรองไหเสียดายรถอยูไดยังไง ดูโนนสิ แขนของคุณกระเด็นไปอยูฟากโนนแนะ”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบกันเอง เนื่องจากผูแตง ใชภาษาปาก ยังไง คือ อยางไร
ยังไมทราบ “ฟากโนน” เปน ฝงโนน” และคําลงทาย “แนะ”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 132)
7. “กิจกรรมแนนเอี๊ยดทั้งวันเสารอาทิตย”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบกันเอง เนื่องจากผูแตง ใชภาษาปาก “แนนเอี๊ยด” แทน “แนน
มาก”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 174)
8. “มีผูหญิงหลายคนที่ชอบแตงตัวโป โชวเนื้อหนังรางกายเยอะ ๆ ........”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบสนิทสนม เนื่องจากผูแตง ใชภาษาปากและคําสแลง คํา “โป”
เปนภาษาปาก ที่ถูกตองใชคําวา “ไมเรียบรอย” “เยอะๆ เปนคําสแลง “ที่ถูกตองใชคําวา “มาก ๆ”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 187)
จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา ฐิตินาถ ณ พัทลุง ใชวัจนลีลาแบบเปนกันเอง เนื่องจาก ใชคําอุทาน
“ออ” “อาว” และคําลงทาย “จะ” “ละจะ” “แนะ” ใชภาษาปากเพื่อบอกเลาเรื่องราวและแสดงความ
คิดเห็น ทําใหผูอานรูสึกเปนกันเองเหมือนกําลังสนทนากับผูเขียน เชน คํา “เนี่ยนะ” แทนคํา “นี่นะ” คํา
“ฟาดฟน” “เออดีนะ” “ยังไง” “ฟากโนน” เปน “ฝงโนน” “แนนเอี๊ยด” เปน “แนนมาก” “ช็อปปง”
ใชการ กรอนคํา เชนคําวา “หาง” แทนคําวา “หางสรรพสินคา” การเขียนโดยการใชคําสแลง “บา” ควรใช
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

75

“...เร ง เพิ่ ม ตั ว เลขในธนาคารอย า งมากมาย” และคํ า ว า “โป ” “เยอะ ๆ” ที่ ถู ก ต อ งใช คํ า ว า
“ไมเรียบรอย” และ “มาก ๆ” ซึ่งเปนภาษาที่ใชพูดโดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน
3. วัจนลีลาสนิทสนม (Intimate style) มีลักษณะเดนทางภาษา คือ
มีการใชคําสรรพนามบุรุษที่ 1 กู บุรุษที่ 2 พวกแก ใชคําลงทาย (final particles) เพื่อแสดงปฎิ
สัมพันธระหวางผูพูดละผูฟง คําวา เนาะ ละเนาะ คราฟ มีการใชคําศัพทเฉพาะกลุม (Jargon) และคํายอ
ที่คนนอกกลุมหรือคนไมสนิทไมรูความหมาย และใชสบถสาบาน
1. ทุกวันนี้เราเห็นตําราของชาวตะวันตกมากมายที่สอนใหเรา be proactive บาง be in the
present บาง ........”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบสนิทสนม เนื่องจากผูแตง ใชคําศัพทเฉพาะกลุม (Jargon) be
proactive บาง be in the present บาง ........”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 29)
2. “คนชอบกินเหลาก็มีเพื่อนเปนกวนเหลา”........”
จากตัวอยางขางตนเปนวัจนลีลาแบบสนิทสนม เนื่องจากผูแตง ใชคําศัพทเฉพาะกลุมหรือเฉพาะ
วงการ คํา “กวน” ที่ถูกควรใช “กลุม” “คนชอบกินเหลาก็มีเพื่อนเปนกลุมกินเหลา”........”
(ฐิตินาถ ณ พัทลุง, 2547, น. 187)
จากตั วอย างขา งตน จะเห็น ได วา ฐิตินาถ ณ พัทลุง ใชวัจ นลีลาแบบสนิทสนม เนื่องจาก มีการใช
คําศัพทเฉพาะกลุม (jargon) be proactive บาง be in the present บาง ........” ใชคําศัพทเฉพาะกลุม
หรือเฉพาะวงการ คํา “กวน” ที่ถูกควรใช “กลุม” “คนชอบกินเหลาก็มีเพื่อนเปนกลุมกินเหลา”........”
ผลการศึกษาขางตน แสดงใหเห็นวา วัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนที่ดูจิต บริหารชีวิต สู
อิ ส ระทางการเงิ น และจิ ต ใจ” ของฐิ ติ น าถ ณ พั ท ลุ ง ซึ่ ง ใช ห ลั ก การแบ ง วั จ นลี ล าตามแนววั จ นลี ล าของ
มารติน โจส (Joos, M., 1961), อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2547) และเพ็ญนภา คลายสิงโต (2555)
ซึ่ ง ประกอบด ว ยเนื้ อ หา 7 บท 77 เรื่ อ ง พบว า การใช วั จ นลี ล า 3 ประเภท ได แ ก วั จ นลี ล าหารื อ
(Consultative style) วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (Casual style) และ วัจนลีลาแบบสนิทสนม (Intimate
style) ตามลําดับ สวน วัจนลีลาแบบตายตัว (Frozen style) และวัจนลีลาเปนทางการ (Formal style)
ไมปรากฏการใชในงานเขียนของ ฐิตินาถ ณ พัทลุง
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา วัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนที่ดูจิต บริหารชีวิตสู
อิสระทางการเงินและจิตใจ” ของ ฐิตินาถ ณ พัทลุง เปนวัจนลีลาแบบหารือ (Consultative style) วัจนลีลา
แบบเปนกันเอง (Casual style) และวัจนลีลาแบบสนิทสนม (Intimate style) ตามลําดับ ซึ่งตางจาก
วัจ นลี ลาในการเขีย นขอความสถานะเฟสบุคในภาษาไทย ของเพ็ญ นภา คลายสิงโต (2555) ที่พบการใช
วั จ นลี ล าแบบกั น เองและวั จ นลี ล าแบบสนิ ท สนม โดยมิ ติ ด า นการใช คํ า เช น การใช ส รรพนามบุ รุ ษ ที่ 1
เพื่อแสดงปฏิสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง การใชคําสแลง การใชคําอุทาน การใชภาษาปาก การใชการกรอน
คําละคําหรือคํายอ ใชคําทับศัพทภาษาตางประเทศ และการใชคําศัพทเฉพาะกลุมหรือเฉพาะวงการ มิติดาน
รูปเขียน ใชคําเลียนเสียงแสดงความรูสึก ใชคําเลียนเสียงธรรมชาติ แตไมมีการใชมิติการใชเครื่องหมายวรรค
ตอนเพื่อแสดงอารมณ และมิติดานโครงสราง ใชรูปแบบการเขียนประโยคที่ไมซับซอน ใชประโยคคําถาม ให
ผูอานหาคําตอบ ใชการละคําซึ่งเปนประธานของประโยค ใชการอางอิงจากตางประเทศ และยกคํากลาวของ
บุคคลที่สําคัญ อีกลักษณะหนึ่งการใชบทสนทนา เพื่อดึงดูดความสนใจผูอาน ของวัจนลีลาในเรื่องเลาสําหรับ
เด็กไทย: นัยสําคัญตอการสงเสริมพัฒนาการทางภาษา ซึ่ง สรบุศย รุงโรจนสุวรรณ (2559) ใชภาษาพูด เชน
คําลงทาย การใชชนิดของประโยคและคํากริยาที่หลากหลายเพื่อกระตุนใหเด็กเกิดความสนใจอยากเรียนรู
และมี ลั กษณะคล า ยกั บ วั จ นลี ล าของหนุ ม เมืองจัน ทใ นหนังสือรวมบทความของเรื่อง “คําถามสําคัญ กว า
คําตอบ” ของกะรัตเพชร คงรอด และคณะ (2557) ที่พบการใชภาษาไมเปนทางการเพื่อสรางความเปนกันเอง
ใชคํายืมจากภาษาตางประเทศ ใชประโยคขอรองหรือชักชวนเพื่อกระตุนใหผูอานคิดตาม และตรงกับวัจนลีลา
ในงานเขียนของ ปราบดา หยุน ของพรพรรณ กลั่นแกว (2548) มีวัจนลีลา 3 ประเภท คือ วัจนลีลาแบบหารือ
(Consultative style) วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (Casual style) และวัจนลีลาแบบสนิทสนม (Intimate
style) และพบในงานวิ จั ย ของ นิ ช าพร ยอดมณี (2558) “การศึกษาวัจ นลี ล าในงานเขี ย นภาษาไทยของ
นักศึกษาระหว า งเพศชายและเพศหญิ ง กรณีศึกษางานเขียนเรื่อง “ความฝน และเปาหมายในชีวิต” ก็ใช
หลักการแบงวัจนลีลาตาม มารติน โจส (Martin Joos) ผลการศึกษาพบวา “เพศ” ของนักศึกษาเปนปจจัยที่
สงผลใหเกิดความแตกตางของวัจนลีลาในงานเขียนภาษาไทย โดยนักศึกษาเพศหญิงใชวัจนลีลาแบบกึ่งทางการ
มากที่สุด ในขณะที่นักศึกษาเพศชายใชวัจนลีลาแบบเปนกันเองมากที่สุด ในงานเขียนของ ปาตีฮะห แวบางิง
(2554) ไดศึกษา “วัจนลีลาในบทไวอาลัยผูวายชนมของ ขรรคชัย บุญปาน” ซึ่งใชภาษาระดับกึ่งแบบแผนกับ
ภาษาปาก หรือใชภาษาพูดเพื่อสรางความเปนกันเอง การอางอิงเอกสารหรือขอมูลเพื่อสรางความนาเชื่อถือ
และโนมนาวใหผูอานสนใจติดตามเนื้อเรื่อง
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบวา วัจนลีลาในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน “แผนที่ดูจิต บริหารชีวิต สูอิสระทาง
การเงินและจิตใจ” ของฐิตินาถ ณ พัทลุง พบวัจนลีลา 3 ประเภท คือ วัจนลีลาแบบหารือ, วัจนลีลาแบบเปน
กันเอง และวัจนลีลาแบบสนิทสนม ไมพบวัจนลีลาตายตัว และวัจนลีลาเปนทางการ เนื่องจากงานเขียนของ
ฐิตินาถ ณ พัทลุง เปนงานเขียนที่มีลักษณะเหมือนกําลังเลาใหผูอานฟง และใหผูอานคิดตามหรือหาคําตอบไป
ดว ยกั บผู เขี ยน วั จนลีล าที่ ใช จึงมีความเป นทางการนอย ในงานเขียนวัจนลีล าในหนังสือเข็มทิศชีวิต ตอน
“แผนที่ ดูจิ ต บริห ารชีวิ ต สู อิส ระทางการเงิน และจิตใจ” ของฐิตินาถ ณ พัทลุง จํานวน 7 ภาค 77 เรื่อง
ผลการวิจัยขอความในหนังเข็มทิศชีวิตจึงทําใหเห็นลักษณะการใชวัจนลีลาทั้ง 3 ประเภท โดยใชการวิเคราะห
ลักษณะทางภาษาใน 3 มิติ แตในมิติดานรูปเขียนไมปรากฏมิติดานรูปเขียนในการใชเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อ
แสดงอารมณ และพบวาวัจนลีลาที่พบมากที่สุดจะเปนวัจนลีลาแบบหารือ รองลงมาก็เปนวัจนลีลาแบบเปน
กันเอง พบนอยที่สุดคือวัจนลีลาแบบสนิทสนม และหากมีการศึกษาวัจนลีลาในงานเขียนของนักเขียนอื่น ๆ
ซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจก็สามารถนําไปตอยอดเปนการศึกษาเปรียบเทียบวัจนลีลาที่ปรากฎในงานเขียนของ
นักเขียนทานอื่นตอไป

ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาวัจนลีลาในงานเขียนของนักเขียนรวมสมัยคนอื่น ๆ ซึ่งเปนที่นิยมของผูอานในปจจุบัน
เชน “ความสุขของกะทิ” ของงามพรรณ เวชชาชีวะ “ความสุขฉบับพกพา ของนิ้วกลม เพื่อวิเคราะหลักษณะ
ทางภาษาใน 3 มิติ และใชภาษาอยางไรจึงทําใหผูอานประทับใจและเปนที่ยอมรับของผูอาน
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บทคัดยอ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํากฎหมายตนแบบในการควบคุมหรือจัดระเบียบธุรกิจที่พักแรม ซึ่งไม
อยู ภ ายใต บั งคั บ ของพระราชบั ญ ญั ติโ รงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญ ญัติห อพัก พ.ศ. 2558 ใหเป น
กฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการดําเนินกิจการ การบริหารจัดการและการใหบริการของผูประกอบ
กิจการที่พักแรม โดยมีมาตรการที่เหมาะสม และมีหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม กํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจตั้งแตเริ่มตน ซึ่งจะสงผลใหเกิดประโยชนตอสังคม เศรษฐกิจของประเทศในการ
ป องกั น ป ญหาด า นอาชญากรรม ด า นความเป น ระเบีย บเรีย บรอยของบานเมือง ดานสุข อนามัย ดานการ
คุมครองสิทธิของผูบริโภค ดานความมั่นคงของรัฐ และสงเสริมภาพลักษณของการทองเที่ยว เนื่องจากการ
ประกอบกิจการที่พักแรมประเภทนี้ ปจจุบันยังไมมีกฎหมายเฉพาะเพื่อควบคุม กํากับและสงเสริมการดําเนิน
กิจการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แมวาจะมีกฎหมายที่เกี่ยวของแตจะนํามาบังคับใชเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
มาแลว ซึ่งกระจัดกระจายไปตามกฎหมายฉบับตาง ๆ
ผลผลิตที่ไดจากการวิจัย คือ รางกฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบที่พักแรมที่ไมใชโรงแรม และ
หอพัก ซึ่งมีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม โดยกฎหมายตนแบบนี้จะเปนแนวทางสําหรับการตรากฎหมาย
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเปนกฎหมายที่ใชบังคับกับการควบคุมและดูแลการประกอบกิจการที่พักแรม
อันจะเปนประโยชนในการปองกันและแกไขปญหาดานตาง ๆ รวมทั้ง ประโยชนของ ผูประกอบธุรกิจที่พักแรม
ในการที่จะไดรับการสงเสริมจากรัฐ โดยมีโครงสรางของกฎหมายซึ่งเปนพระราชบัญญัติวาดวยการจัดระเบียบ
ที่พักแรมที่ไมใชโรงแรม และหอพัก พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ ประกอบดวย คํานิยามของที่พักแรม องคกรที่
กํากับควบคุม คณะกรรมการสงเสริมและกํากับธุรกิจที่พักแรม
การแจ ง และขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การ การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ป อ งกั น ป ญ หา ความรั บ ผิ ด ของ
ผูป ระกอบการและการมีสวนรวมของประชาชน
คําสําคัญ : ที่พักแรม, การบริหารจัดการ, กฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบที่พักแรม
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Abstract
This research has the purpose for preparing the Model Law for the Orderliness of
Non-hotel Accommodation and Dormitory which is not under the Hotel Act B.E. 2547 and
the Dormitory Act B.E. 2558 to be the general law which is the law for setting the minimum
standards in the operation, management, and servicing of the hotel entrepreneur with the
enforceable measures and the responsible organization to control, direct, and promote the
operation from the beginning which shall be useful to the social and economic of the
country in the terms of the protection crime, social order, hygiene, consumer protection,
state security, and tourism image. Currently, Thailand has not a specific law for controlling,
directing, and promoting the operation, efficiently. The current law has be brought to
enforce when the problems has been happened and distributed into the various laws.
The result is the draft of the Model Law for the Orderliness of Non-hotel
Accommodation and Dormitory which has the enforceable suitable law measures. The
Model Law shall be the enforceable for the accommodation operation for useful,
protection and solving any problems, includes it shall be the benefit to the entrepreneur
that will be promoted by the state. The model law will be establish as the Orderliness of
Non-hotel Accommodation and Dormitory Act B.E. …. which will be comprised of
Definition of Accommodation, Organization to direct and control, Promoting and Directing
Committee, Authorization, Administration, Liability of Entrepreneur, and Public participation.
Keywords: Accommodation, Management, Model Law for the Orderliness of the
Accommodation

บทนํา
ปจจุบันทิศทางการพัฒนาประเทศของไทย ไดใหความสําคัญกับภาคธุรกิจและการทองเที่ยว ประกอบ
กับการรวมตัวของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ทําใหเกิดการเดินทางของนักธุรกิจและ
นักทองเที่ยวจํานวนมาก จึงเกิดธุรกิจประเภทหนึ่งขึ้น คือ ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation) ซึ่งเปนการ
ประกอบธุรกิจขายบริการที่พักชั่วคราว อาจมีการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มดวย ธุรกิจใหบริการที่พักแรม
นี้ มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากสรางรายไดหรือเงินตราเขาประเทศเปนจํานวนมาก
กอใหเกิดการหมุนเวียนและกระจายรายไดสูทองถิ่น มีการนําเอาทรัพยากรมาใชอยางคุมคา ชวยลดปญหาการ
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วางงาน ทําใหคนในสังคมหรือทองถิ่นรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน การนําผลิตผลในทองถิ่นมาขาย
เปนสินคาพื้นเมืองหรือของที่ระลึก เปนตน
จากความจําเปนที่จะตองมีที่พักแรมสําหรับคนเดินทางจากตางถิ่นที่ตองการพักคางนี้เอง ทําใหเกิด
ธุรกิจที่พักแรมในรูปแบบตาง ๆ เชน โรงแรม (Hotel) หอพัก (Dormitory) โมเต็ล (Motel) รีสอรท (Resort )
คอนโดมิเนี่ยม (Condominium/Condotel) อพารตเมนท (Apartment) ที่พักประเภทถือกรรมสิทธิ์รวมกัน
(Timesharing) พาราดอรส (Paradors) มอเตอรโฮเต็ล (Motor Hotels) ธุรกิจเรือนแรม หรือเพ็นชั่น
หรือบอรดดิ้งเฮาส (Guest House , Pension, Boarding House) ธุรกิจบังกะโล หรือกระทอม หรือเรือน
ทัศนาจร (Bungalow, Cottage, Tourist - House) ธุรกิจบานพักในบานหรือในฟารม (Home Stay, Farm
Stay) ธุรกิจที่ตั้งแคมปหรือที่จอดรถคาราแวน (Campground, Caravan Parking) และธุรกิจเรือพักแรม
(House boat) เปนตน
ดวยเหตุ ที่ประเทศไทยเปนประเทศทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมแหงหนึ่งของโลก กิจการที่พักแรม
จึงเกิดขึ้นจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงแรมในจังหวัดทองเที่ยว (สํานักบริหารการประกอบธุรกิจของคน
ตา งดา ว, กรมพัฒ นาธุร กิจ การคา ) และมีรูป แบบการทอ งเที่ย วที่ห ลากหลาย เชน การทอ งเที่ย ว
เชิงวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) การทองเที่ยวเชิงนิเวศน (Eco Tourism)
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) เปนตน จึงสงผลใหมีนักทองเที่ย วจากตางประเทศเดินทาง
เขา มาทอ งเที่ย วในประเทศจํ า นวนมากตามเปาหมายการทองเที่ย วของแตละคน ดังเชน ใน พ.ศ. 2558
มีนักทองเที่ยวเขามามากถึง 29.88 ลานคน และประเมินวาใน พ.ศ. 2559 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทาง
มาเที่ยวในประเทศไทย อยูระหวาง 32.54 - 34.02 ลานคน (วรรณสิริ โมรากุล, หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ
ปที่ 36 ฉบับ วันที่ 7 - 9 มกราคม พ.ศ. 2559) และเพิ่มมากขึ้นทุกป นํามาซึ่งรายไดเขาประเทศจํานวนมาก
จนจัดไดวาเปนรายไดหลักที่สําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ ผลที่ตามมาก็คือ ความตองการในดานที่พักแรม
ไดขยายเพิ่มตามไปดวย แตเนื่องจากนักทองเที่ยวตางประเทศ มีทั้งที่เปนนักทองเที่ยวที่ชอบความหรูหราที่มี
ความสามารถและความพรอมในการเขาพักแรมในโรงแรมได ในขณะที่มีนักทองเที่ยวอีกกลุมหนึ่ง ชอบการ
ผจญภัยหรือนักทองเที่ยวประเภท “Backpacker” ซึ่งเปนนักทองเที่ยวที่ตองการประหยัดคาใชจาย ในการ
เดินทางทองเที่ยวนี้จะพักในที่พักแรมที่มีราคาถูกที่มิใชโรงแรม เดินทางอยางเรียบงาย ไมเนนความหรูหรา จึง
มีการสรางที่พักแรมตามจังหวัดที่มีสถานที่ทองเที่ยวซึ่งเปนที่นิยม เชน ตรอกขาวสาร กรุงเทพมหานคร อําเภอ
ปาย จั ง หวั ด แม ฮ องสอน หรื ออํ า เภออั ม พวา จัง หวั ดสมุ ทรสงคราม ฯลฯ ซึ่ งหากพิจ ารณาเฉพาะในดาน
เศรษฐกิจและสังคม ถือไดวาเปนแหลงสรางงานและรายไดใหแกประชาชน ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 ซึ่งกําหนดใหรัฐดําเนินการใหมีการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ซึ่งนาจะเปนผลกระทบทางดานบวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่พักแรมในลักษณะของที่พักที่มิใชโรงแรมตาม
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พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 หรือหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ซึ่งมีกฎหมายควบคุม
อยูแลว
อยางไรก็ตาม นอกจากที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมหรือหอพัก ซึ่งปจจุบันเกิดขึ้นมากมายแลวนั้นในที่นี้
ธุรกิจที่พักแรมหมายความรวมถึง ธุรกิจที่ผูประกอบการนําที่พักหรือหองพักหรือบานที่อยูอาศัยแบงเปนที่พัก
แรม โดยเก็บคาตอบแทนจากผูที่พักแรมเขาอาศัย ราคาหองพักไมแพงมาก ไมมีการควบคุมจากผูประกอบการ
มากนั ก จั ด วา เปน ธุ รกิ จ ประเภทหนึ่ งที่มิไดทําธุร กิจในลักษณะของหอพัก ตลอดจนที่พักซึ่งเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นนําออกหาประโยชนในการใหเชาพัก โดยไดไปซึ่งคาตอบแทน เชน เรือ บานบน
ตนไม เปนตน รวมทั้ง การที่เจาของที่พักใหบริการที่พักเชาผานเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่น (สํานักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิตัล, http://www.depa.or.th/th/article/sharing-economy) ซึ่งเปนการดําเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
จากกระแสเศรษฐกิจแบงปน (Sharing Economy) ในตลาดของธุรกิจที่พักอาศัย โดยตัวกลางจะใหผูที่มีบาน
หรือหองที่วางอยูในทําเลตาง ๆ โพสตขอมูลและปลอยเชา ทําใหผูที่กําลังมองหาบานเชาหรือหองพักสามารถ
จองที่พักจากเจาของที่พักไดอยางงายผานแอพพลิเคชั่นหรือซอฟตแวร เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายและสรางรายได
ใหแกเจาของหรือผูครอบครองสถานที่ อันเนื่องมาจากที่พักแรมในลักษณะเชนวานี้ ไดใหความสะดวกแกผู
พักคางแรมซึ่งพักคางตามความหลากหลาย ในการเขาพักของแตละคน ไมวาจะอยูในสถานะใดหรือมีเปาหมาย
ของการ พักแรมแตกตางกันอยางไร เชน เพื่อเปนที่พักในระหวางการทองเที่ยว การศึกษา หรือทํากิจธุระฯลฯ
แตผลที่ติดตามมาก็คือ ปญหาตาง ๆ คือ ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาความ
สงบสุขและความเปนระเบียบเรียบรอย ปญหาความมั่นคง ปญหาสุขภาพพลานามัย การดัดแปลงอาคาร การ
ละเมิ ดสิทธิ ของผู เ ขา พัก การเป น แหลงหลบภัยของบุคคลตางดาวที่ห ลบหนีเขาเมืองหรือหนีคดี และการ
หลีกเลี่ยงภาษี เปนตน ที่สําคัญก็คือ ยังไมมีกฎหมายโดยตรงที่จะใชเพื่อการควบคุม การประกอบกิจการ จะ
มีก็แตกฎหมายที่เกี่ยวของที่นํามาใชบังคับไดก็ตอเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นมาแลว เชน ประมวลกฎหมายอาญากรณี
ที่มีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้น
ปญหาเหลานี้จําเปนที่จะตองมีการการควบคุม ปองกันและแกไข โดยมีมาตรการที่เหมาะสมและมี
กฎหมายรองรับโดยตรง ซึ่งในปจจุบันมีเพียงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558 เปนกฎหมายควบคุมการดําเนินกิจการที่พักแรมเพียง 2 รูปแบบเทานั้น ในขณะที่รูปแบบของ
กิจการที่มีความหลากหลายดังไดกลาวไวแลว ยังไมมีกฎหมายรองรับ และยังคงเปนปญหา ก็คือ รูปแบบของที่
พักแรมนอกเหนือจากโรงแรมและหอพัก ซึ่งในสภาพความเปนจริงแลว ที่พักแรมในรูปแบบดังกลาวนาจะ
สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงใหเปนโรงแรมหรือหอพักไดแตก็ยาก เนื่องจากเหตุปจจัยตาง ๆ เชน ทําเลที่ตั้ง
ระยะแนวรน ความแข็งแรงของอาคาร งบประมาณดําเนินการ และทุนทรัพยของผูประกอบการ ฯลฯ รวมทั้ง
มีที่พักแรมบางสวนที่มีจํานวนหองพักไมเกินสี่หองหรือจํานวนผูเขาพักไมเกินยี่สิบคนซึ่งไมอยูในบังคับของ
กฎหมายวาดวยโรงแรมทําใหกฎหมายที่มีอยูไมอาจบังคับใชครอบคลุมไปถึง ขาดการตรวจสอบและควบคุม จึง
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เปนแหลงสะสมของปญหาตาง ๆ มากมายและนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น แตถึงกระนั้นก็ตาม ไมวาจะเปน ที่
พักแรมในรูปแบบหรือประเภทใดก็ยังคงมีความจําเปนที่จะตองใหมีการดําเนินกิจการตอไป ทั้งนี้เพราะยังคงมี
ผูเดินทางสัญจรเพื่อการประกอบหนาที่การงาน การศึกษา ทองเที่ยว การยายถิ่นฐาน หรือทํากิจกรรมตาง ๆ
ทําใหมีการสรางที่พักแรมมากขึ้นตามลําดับ แตเนื่องจากในปจจุบัน การควบคุมการดําเนินกิจการที่พักแรมมี
กฎหมายเพียงสองฉบับดังที่กลาวไวแลว ซี่งก็ครอบคลุมเฉพาะโรงแรมกับหอพักเทานั้น ในขณะที่ปจจุบันนั้นมีที่
พักแรมรูปแบบตาง ๆ และอาจมีรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น เพื่อใหมีการควบคุม ปองกันและแกไขปญหาที่มี
อยูและคาดวาจะเกิดในอนาคต การวิจัยนี้ จึงมีความประสงคจะศึกษาและวิจัย เพื่อนําไปสูการจัดทํากฎหมาย
ตนแบบในการควบคุมและจัดระเบียบที่พักแรม สําหรับรูปแบบที่ไมใชโรงแรมและหอพัก โดยมุงหวังใหเปน
กฎหมายตนแบบเพื่อการควบคุ มหรือจัดระเบียบธุรกิจที่ พักแรมซึ่งไมอยูภ ายใตบังคับ ของพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 เพื่อใหเปนกฎหมายกลางหรือกฎหมายตนแบบที่
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการบริหารจัดการ หรือการใหบริการของผูประกอบกิจการที่พักแรม การมีหนวยงาน
รับผิดชอบในการควบคุมการประกอบธุรกิจตั้งแตเริ่มตน เชน การกําหนดเงื่อนไขและรับจดแจงหรืออนุญาต
การใหปฏิบัติตามกฎหมายฉบับตาง ๆ การรับเรื่องรองเรียน รวมทั้ง สงเสริมหรือเสนอแนะแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจที่พักแรมดังกลาวใหมีมาตรฐานในการบริการที่ดี หรือสาระในการใหบริการที่ใกลเคียงกัน ซึ่ง
จะสงผลใหเกิดประโยชนในดานของการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม สิ่งแวดลอม สุขภาพพลานามัย
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การละเมิดสิทธิของผูเขาพัก ความมั่นคงของประเทศ รวมทั้ง สงเสริม
ภาพลักษณของการทองเที่ยว จึงเปนที่มาของหัวขอวิทยานิพนธเรื่อง “กฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบ
ที่พักแรมที่มิใชโรงแรมและหอพัก”

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และหลักการที่เกี่ยวของกับการควบคุมที่พักแรม
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาและผลกระทบจากที่พักแรม
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหกฎหมายวาดวยที่พักแรมของตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา
กฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบที่พักที่ไมใชโรงแรมและหอพัก
4. เพื่อศึกษาและวิเคราะกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับปญหาจากการใหบริการที่พักที่มิใชโรงแรมและ
หอพัก
5. เพื่อจัดทํารางกฎหมายตนแบบ ในการควบคุมและจัดระเบียบธุรกิจที่พักแรมซึ่งไมอยูภายใต
บังคับของกฎหมายวาดวยโรมแรมและหอพัก
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วิธีดาํ เนินการวิจัย
เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยไดศึกษา คนควา รวบรวม และวิเคราะหจาก
ตัวบทกฎหมาย ตํารา หนังสือ วารสาร บทความ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่
พักแรม แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑของตางประเทศ สัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) บุคคลซึ่ง
เกี่ยวของ จากนั้น ผูวิจัยไดจัดทําประเด็นที่เปนสาระสําคัญในโครงสรางของกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ ที่
พักแรมที่ไมใชโรงแรมและหอพัก ที่จะนําไปเปนแนวทางกําหนดโครงสรางกฎหมายตนแบบ และเพื่อเปนการ
ยืนยันความครบถวนสมบูรณตามความตองการของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ซึ่งเปนผูตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ผูบังคับใชกฎหมาย และผูที่เกี่ยวของกับกฎหมายดังกลาว การวิจัยจึงไดใชวิธีวิทยาการวิจัยการมีสวน
รวมในการออกแบบ (Participatory Design ,Co-design) จากนั้น จึงรางกฎหมายตนแบบไปสัมมนารับฟงความ
คิดเห็น (Hearing) ผูที่เกี่ยวของ จนปรับปรุงแกไขเปนรางกฎหมายที่สมบูรณ

ผลการวิจัย
ป จ จุ บั น ที่ พั ก แรมที่ มี ก ฎหมายควบคุ ม กํ า กั บ โดยตรง ได แ ก ที่ พั ก แรมที่ อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ ของ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติห อพัก พ.ศ. 2558 โดยผูเขาพั กในโรงแรมจะเป น
บุคคลอาชีพใดก็ได ที่ประสงคจ ะเขาพัก แตในสวนของหอพักนั้น ผูเชาจะเป นผูซึ่งอยูระหวางการศึ กษาใน
สถานศึกษาระดับไมสูงกวาปริญญาตรีและมีอายุไมเกินยี่สิบหาป แตทั้งนี้ เพื่อประโยชนในดานการศึกษาการ
ทองเที่ยวหรือการกีฬา หอพักสถานศึกษาอาจรับบุคคลทั่วไป เขาพักเปนการชั่วคราวไดในระหวางปดภาค
การศึ กษาที่ ไม มีผู พักได ซึ่ งโดยปกติการพั กคางในโรงแรมจะมีชว งระยะเวลาในการเชาสั้น กวาหอพัก ขอ
แตกตางระหวางโรงแรมกับหอพักนั้น โรงแรมสามารถพักรวมกันไดทั้งหญิงและชาย สวนหอพัก ผูเขาพักหรือผู
เชาจะตองแยกหองพักออกเปนหญิงและชาย โดยโรงแรมและหอพัก พ.ศ. 2558 นั้น จะมีลักษณะของการ
บริหารและจัดการที่มีระบบ ซึ่งกําหนดหนาที่ของผูประกอบการ ผูจัดการ ผูดูแลตั้งแตตน ตลอดถึงขั้นตอน
การเลิกกิจการ การบริ หารจัดการ การอุทรณ และมาตรการลงโทษกั บผูฝาฝน รวมถึง กําหนดหนาที่ของ
เจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของไวอยางชัดเจนในการควบคุม ตรวจสอบ อันเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหาตาง
ๆ ที่จะเกิดขึ้นในที่พัก ดังนี้
1) มีระบบอนุญาต
โรงแรมอยูในการควบคุ มกํ ากั บ ของกรมการปกครอง โดยเขตกรุ งเทพมหานคร มีอธิบ ดีกรมการ
ปกครองเปนนายทะเบียน ในตางจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนนายทะเบียน ในสวนของหอพัก จะอยูภายใต
การควบคุมกํากับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ทั้งนี้ ไมหมายความรวมถึงองคการบริหาร
สวนจังหวัด โดยนายทะเบียนหอพัก คือ (1) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล (2) นายกองคการบริหาร
ส ว นตํ าบลสํ าหรั บ ในเขตองค การบริ ห ารส ว นตํ า บล (3) ผู ว าราชการกรุ งเทพมหานครสํ า หรั บ ในเขต
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กรุงเทพมหานคร (4) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา และ(5) ผูบริหารทองถิ่นหรือหัวหนาคณะ
ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งสําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นโดยทั้งสองหนวยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย
การที่กฎหมายทั้งสองฉบับที่กําหนดใหมีระบบการขออนุญาตไวนั้น เปนการวางระบบการแกปญหาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต เชน ดานสุขอนามัย ความสะอาดในที่พัก ความเปนระเบียบเรียบรอย สิทธิของผูเขา
พักที่จะไดรับ การบริการที่เ พีย งพอ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน จึงกําหนดใหผูขออนุญาตจะตอง
ดําเนินการในสวนของกับมาตรฐานการบริการ สถานที่ คุณสมบัติของผูขออนุญาต เพื่อรับการตรวจสอบตั้งแต
ตน รวมทั้ง เปนเรื่องของการจัดเตรียมความพรอมในการใหบริการของที่พัก เพื่อใหมีมาตรฐานขั้นต่ําอยาง
เพียงพอ นายทะเบียนจึงออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตได เมื่อเห็นวาสถานที่ตั้ง ขนาด ลักษณะ สิ่ง
อํานวยความสะดวก หรือมาตรฐานการประกอบธุรกิจของโรงแรมและหอพักเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ครบถวนแลว
2) การบริหารจัดการ
เมื่อผูประกอบการไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการโรงแรมและหอพักแลว กฎหมายไดกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูประกอบธุรกิจและผูจัดการไวชัดเจน เชน จัดใหมีปายหรือประกาศตาง ๆ จัดใหมีแผนผัง
แสดงทางหนีไฟและปายทางออกฉุกเฉิน จัดใหมีระเบียบอันเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิของ ผูเขาพัก การดูแล
เรื่องของความสะอาด สุข อนามัย การดูแลไมใหเ กิด ปญหาอาชญากรรมในที่พัก หรือ กอความเดือดรอน
รําคาญ รวมทั้ง จัดทําและเก็บทะเบียนผูพักเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและติดตาม และชวยปองกัน
การแพรของโรคติดตออันตรายหรือโรคติดตอตามกฎหมาย
3) ความรับผิดของผูประกอบการ
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 กําหนดใหผูประกอบการจะตองจัดใหมีเอกสารแสดงขอจํากัด
ความรับผิดตามมาตรา 675 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมและ
กํากับธุรกิจโรงแรม เรื่อง กําหนดแบบเอกสารแสดงขอจํากัดความรับผิด ตามมาตรา 675 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย โดยโรงแรมระบุจํานวนเงินที่ประสงคจะแสดงความรับผิดชอบตอทรัพยสินของผูเขา
พัก และให มีการแปลเป นภาษาตา งประเทศกํากับ ไวดวยก็ได โดยใหจัดแสดงไวในที่เปดเผยและสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน โดยคํานึงถึงการเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูเขาพักไดรับทราบอยางทั่วถึงเกี่ยวกับ
สิ ทธิ อัน พึ ง ได รั บ ตามกฎหมาย หากทรั พ ย สิ น ที่ นํา พามาไดรั บ ความเสีย หายหรือ สูญ หายในโรงแรม สว น
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 กําหนดใหผูประกอบกิจการหอพัก ตองจัดใหมีการประกันภัยเพื่อคุมครอง
ชีวิต รางกายและทรั พย สิน ของผูพักตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการกําหนด (มาตรา 57) ซึ่งในกรณี นี้
กฎหมายกําหนดใหสถานที่ซึ่งเปนที่ตั้งของหอพักเปนผูเอาประกันภัย และผูพัก ที่อยูในหอพักเปนผูไดรับความ
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คุมครอง อันเปนหลักประกันไดวาหากเกิดเหตการณใด ๆ ตามที่กลาวมากับผูเขาพัก จะไดรับการชดเชยหรือ
เยียวยาจากประกันภัย โดยที่ผูประกอบการเปนผูจายเบี้ยประกันภัย
4) ระบบการควบคุม
กฎหมายไดกําหนดหนาที่ของ นายทะเบียนในการกํากับ ดูแลการประกอบธุรกิจ ตัวอาคารสถานที่
การบริการผูเขาพัก ฯลฯ เพื่อควบคุมการประกอบกิจการโรงแรมและหอพัก ซึ่งหากผูประกอบการปลอยปละ
ละเลยใหเกิดปญหาในสถานประกอบการ ใหมีอํานาจสั่งใหแกไข พักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต หาก
พบมีการฝาฝน ซึ่งถือไดวาเปนขอดี เนื่องจากใน บางกรณีผูประกอบการอาจหลงลืมหรือบกพรอง เมื่อมีการ
แกไขก็จะเปนประโยชนทั้งผูเขาพัก ผูอาศัยอยูใกลเคียง และผูประกอบการเอง ตลอดถึงเปนการแกไขปญหา
ดานตางที่จะเกิดในโรงแรมและหอพัก นอกจากนี้ การที่กฎหมายกําหนดวากิจกรรมใด ที่ผูประกอบการไม
ปฏิ บั ติ ห รื อ ฝ า ฝ น หรื อ ผู เ กี่ ย วข อ งขาดคุ ณ สมบั ติ อาจถู ก ตั ก เตื อ น หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต หรื อ ยกเลิ ก
ใบอนุญาต ทําใหผูประกอบการเขาใจ ตระหนักและรับรูสิ่งที่ตนจะตองกระทํามาแตตน รวมทั้ง นายทะเบียน
มีหลักเกณฑที่จะออกคําสั่งไดโดยไมตองใชดุลพินิจ
5) พนักงานเจาหนาที่
1) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากนายทะเบียนโดยแตงตั้งจาก
(1) ขาราชการตํารวจตั้งแตชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป หรือ
(2) ขาราชการพลเรือนตั้งแตระดับสามขึ้นไป หรือ
(3) ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตั้งแตระดับสามขึ้นไป
2) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
ในการปฏิบัติหนาที่ นายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง ประกอบดวย ปลัดกรุงเทพ มหานคร
ปลั ด เทศบาล ปลั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ฯลฯ หรื อ เจ า หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
จากการที่กฎหมายทั้งสองฉบับไดกําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนั้น
เอาไวในกฎหมายพื่อตรวจสอบและติดตาม ทําใหเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของแตละภาคสวนมีหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ ชัดเจนในขั้นตอนตาง ๆ มีแนวทาง และแบบแผนปฏิบัติในการตรวจสอบ ติดตามการดําเนิ น
กิจการโรงแรมและหอพักซึ่งอยูในความรับผิดชอบของตน รวมทั้ง กฎหมายกําหนดใหผูประกอบการ จะตองให
ความรวมมือ มิฉะนั้นอาจมีโทษ อันเปนการรับรูเกี่ยวกับหนาที่ของตนทั้งสองฝาย จึงทําใหปญหาในดานตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นในโรงแรมและหอพัก มีโอกาสเกิดขึ้นไดนอย หรือสามารถแกไขไดทันทวงทีเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย และธุรกิจดําเนินไปไดดวยดี
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6) การอุทรณ
ในการดําเนิน กิจ การโรงแรมและหอพัก กฏหมายทั้งสองฉบับ ไดใหอํานาจนายทะเบีย น ซึ่งหาก
เห็นวาผูประกอบการดํานินการไมครบถวนหรือฝาฝน กฎหมาย ใหมีคําสั่งใหแกไขปรับปรุง หรือระงับการ
ดําเนินกิจการได แตก็ไดเปดโอกาสใหผูประกอบการซึ่งไดรับผลกระทบจากคําสั่ง สามารถอุทรณคําสั่งนั้นได
ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหนายทะเบียนไดพิจารณาคําสั่งของตนใหรอบคอบอีกครั้ง ซึ่งหากพบขอผิดพลาดทําให
สามารถแกไขไดทันทวงที การอุทธรณจึงมีวัตถุประสงคเพื่อเยียวยาผลกระทบที่เกิดแกผูประกอบการ โดยเปด
โอกาสใหโตแยงคําสั่งและขอใหนายทะเบียนทบทวนและเปลี่ยนแปลงแกไขหรือ เพิกถอนคําสั่ง เกิดความ
ยืดหยุน
7) บทกําหนดโทษ
ในการประกอบธุร กิจ โรงแรมและหอพัก ซึ ่ง เปน กิจ การที ่มีล ัก ษณะเปน การพาณิช ยแ ละการ
ใหบริการ และเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูเขาพัก รวมทั้ง บุคคลจํานวน
มาก กฎหมายจึงไดกําหนดมาตรการบังคับที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดความยุติธรรมและสราง
ความเปนระเบียบเรียบรอยแกสังคม รวมทั้ง ปองกันไมใหเกิดเหตุอันตรายบางอยาง อันอาจสงผลใหเกิดปญหา
หรือความไมสงบขึ้นในสังคม โดยการกําหนดโทษทางอาญาตอผูประกอยการหรือบุคคลผูฝาฝนไวโดยชัดเจนใน
กฎหมาย สงผลใหผูประกอบการตองปฏิบัติตาม เกิดผลดีกับทุกฝาย
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มีการบังคับใชโทษทางปกครองกับการกระทําความผิดที่
เปนการฝาฝนระเบียบ หรือขอบังคับ ซึ่งเปนการลงโทษทางวิชาชีพ ในสวนของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.
2558 ก็ไดกําหนดใหคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจเปรียบเทียบบรรดาความผิดไดทุกฐานความผิด เมื่อ
เปรียบเทียบแลวผูประกอบการชําระคาปรับ ตามจํานวนที่เปรียบเที ยบภายใน 15 วัน ใหถือวาคดีเลิกกั น
(มาตรา 95) ซึ่งทั้งสองกรณีทําใหการลงโทษเปนไปดวยความรวดเร็ว และไมสรางปญหาใหคดี ขึ้นสูศาลเปน
จํานวนมาก
เนื่องจากกฎหมายวาดวยโรงแรมไดกําหนดใหสถานประกอบการที่จะขอจดทะเบียนเปนโรงแรมได
นั ้น จะตอ งมีห อ งพัก ตั ้ง แต 4 หอ งขึ ้น ไปหรือ มีผู เ ขา พัก ตั ้ง แต 20 คน จึง ทํ า ใหมีที่พัก บางสว น
ไม
เขาเกณฑที่จะขอจดทะเบียนเปนโรงแรม กับอีกสวนหนึ่งก็คือ เขาลักษณะที่จะเปนโรงแรมหรือหอพัก แตไม
สามารถปรับเปลี่ยนเปนโรงแรมหรือหอพักได เนื่องจากมีโครงสรางและวัสดุอาคารสวนใหญจะสรางจากไม
เปนหลักในลักษณะของที่อยูอาศัยตอเติมภายหลัง หากจะใหมีการปรับปรุงแกไขยอมทําไดยากและทําใหมี
คาใชจายสูงไมคุมกับคาเชาที่พักซึ่งมีราคาถูก หรือผิดวัตถุประสงคการบริหารจัดการในรูปแบบเปนการหารายได
เสริมในครัวเรือน ซึ่งที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมและหอพักประเภทนี้เปนธุรกิจที่เรียกเก็บคาตอบแทนจากผูเขาพัก
และมีสาระในการใหบริการที่ใกลเคียงกับโรงแรมและหอพัก พบวา ยังไมมีกฎหมายควบคุม กํากับ ดูแลโดยตรง
ถึงแมในปจจุบันที่พักประเภทโฮมสเตย ซึ่งกรมการทองเที่ยวไดออกระเบียบวาดวยการใชเครื่องหมายรับรอง
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มาตรฐานโฮมสเตยที่ผานการประเมินและไดมาตรฐานจะไดรับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตยไทย ตาม
ประกาศสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว เรื่อง กําหนดมาตรฐานบริการทองเที่ยวมาตรฐานโฮมสเตยไทย พ.ศ.
2548 โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย เพื่อการรับรองมาตรฐาน ก็เปน
เพียงมาตรการสนับสนุนหรือสรางแรงจูงใจ ไมไดกํากับดูแลแตอยางใด ประกอบกับปจจุบันที่พักแรมประเภทนี้
เป นที่ นิย มในการเข าพั ก เนื่ องจากคา ห องพักราคาถูกไมมีมาตรการตรวจสอบคนเขาพักและไมมีระเบีย บ
กฎเกณฑในการเขาพักมากนัก จึงเปนที่รวมของบุคคลจากหลายแหลงที่มา หลากหลายอาชีพและหลากหลาย
วัตถุประสงคในการเดินทางมาอาศัย อยูรวมกันจึงเปนแหลงรวม หรือที่ซองสุมของอาชญากรรมตาง ๆ และ
เปนแหลงหรือบอเกิดของปญหาอื่นอีกมากมาย
รูปแบบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับที่พักแรมของตางประเทศ
1. ประเทศญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการใหเชาที่พักอาศัยเพื่อรองรับธุรกิจแบบ
แบงปน หรือ “The Minpaku Home Sharing Law” หรือ“มินปากุ” (minpaku) โดยสาระสําคัญของ
กฎหมาย มีดังตอไปนี้
1) ระบบอนุญาต
ผูใหเชาตองลงทะเบียนที่พักกับหนวยงานทองถิ่น โดยมีเงื่อนไขในการอนุญาต คือ
(1) ตรวจสอบมาตรฐานที่พักอาศัย ขนาดหองพัก
(2) ตรวจสอบประวัติของผูใหเชา
(3) มีระบบเตือนภัย
2) การบริหารจัดการ
(1) ดูแลสุขภาพของผูพักอาศัยใหปลอดภัย โดยจะตองมีพื้นที่ไมนอยกวา 33 ตารางเมตรหรือกวาง
กวาของพื้นที่ทั้งหมดของบานพัก เพื่อใชสําหรับการทําความสะอาดและระบายอากาศในหองพัก
(2) ผูประกอบการจะตองดําเนินการตามมาตราการที่จําเปน เชน ติดตั้งอุปกรณใหแสงสวาง
ฉุกเฉิน แสดงเสนทางการอพยพ มาตราการอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยของผูพักอาศัยในกรณีที่เกิดไฟไหมหรือภัย
พิบัติอื่น ๆ
(3) จัดใหมีความสะดวกสบายของผูเขาพักที่เปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ โดยจะ ตองมีสิ่งที่
จําเปน เชน มาตรการในการพักอาศัย การใหคําแนะนําเปนภาษาตางประเทศเกี่ยวกับวิธีการใชอุปกรณในที่
พัก การใหขอมูลเปนภาษาตางประเทศเกี่ยวกับการขนสงและหมายเลขโทรศัพทที่จะโทรในกรณีที่เกิดไฟไหม
หรือ ภัยพิบัติอื่น ๆ
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(4) จัดใหมีทะเบียนของผูเขาพักเพื่อการยืนยันตัวตน เชน ชื่อ ที่อยูอาชีพ และวันที่เขาพักของ
ผูพักแตละราย สัญชาติและหมายเลขหนังสือเดินทางในกรณีที่ผูพักอาศัยไมมีที่อยูถาวรในประเทศญี่ปุน
โดยเก็บรักษาไวเปนเวลา 3 ปนับจากวันที่ไดทําขึ้น
(5) หามโฆษณาใหผูพักอาศัยเขาใจผิด หรือไมขัดแยงกับความเปนจริงในสิ่งที่เปนสาระ สําคัญ
หรือทําใหผูอื่นเขาใจผิด หรือเชื่อวาเงื่อนไขที่พักดีกวาสภาพที่เปนจริง
3) บทกําหนดโทษ
ในกรณีที่ผูใหเชาไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมาย เชน เปดใหเชาที่พัก โดยไมมี
การลงทะเบียนกับหนวยงานทองถิ่น กฎหมายกําหนดบทลงโทษขั้นตํ่า คือ การปดใหบริการที่พักดังกลาวเปน
การชั่วคราวและบทลงโทษสูงสุดคือ การปรับไมเกิน1,000,000 เยน หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือน
2. สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอกําหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่พักแรมโฮสเตย (Regulations for the Management of
Home Stay Facilities) ซึ่งมีสาระ ดังนี้
1) ระบบอนุญาต
องคกรที่มีอํานาจสําหรับที่พักโฮมสเตย คือ กระทรวงคมนาคมและสื่อสารระดับรัฐบาลกลาง
สําหรับรัฐบาลทองถิ่นในระดับของเขตปกครองตนเองอยูภายใตอํานาจโดยตรงของผูบริหารจากรัฐบาลกลาง
(Executive Yuan) และเขตหรือเขตปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเงื่อนไขในการอนุญาต คือ ในการประกอบการ
ธุรกิจโดยหลักแลวจะตองมีจํานวนไมเกินกวา 5 หองพัก และมีพื้นที่ไมเกินกวา 150 ตารางเมตร อยางไรก็ตาม
การออกใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนั้น อาจออกใหแกที่พักที่มีลักษณะของการทองเที่ยวเฉพาะ ซึ่งมีพื้นที่ใช
สอยไมเกินกวา 15 หองพัก โดยมีพื้นที่ใชสอยไมเกินกวา 200 ตารางเมตรได สําหรับที่พักที่ตั้งอยูในเขตสงวน
หรือฟารมสันทนาการที่มีใบอนุญาตจดทะเบียน
2) การบริหารจัดการ
(1) ผูประกอบการตองเก็บรักษาสมุดลงทะเบียนผูพักอาศัย โดยจะตองบันทึกขอมูลการเขาพัก
ในแตละวันตามรูปแบบที่กําหนด และสงใหขอมูลดังกลาวแกสถานีตํารวจทองที่ดวย และตองเก็บรักษาไวใน
เปนเวลา 1 ป
(2) ผูประกอบการแจงตอเจาพนักงานตํารวจทองที่ ในกรณีสงสัยวามีเหตุการณที่เปนภัยตอ
ความมั่นคง
(3) ผูประกอบการจะตองสงขอมูลสถิติจํานวนการเขาพัก รายไดและอื่น ๆ หกเดือนลาสุด ใน
เดือนมกราคมและกรกฎาคมแตละป โดยผูมีอํานาจปกครองสวนทองถิ่นจะตองสงขอมูลดังกลาวไปยังสํานัก
การทองเที่ยวของกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารสิ้นเดือนถัดไป
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3) ความรับผิดของผูประกอบการ
กําหนดใหผูประกอบการตองซื้อประกันที่คุมครองความรับผิดและเอาประกันสิ่งมีคาแกผูพัก
การมีสวนรวมออกแบบ-รวมออกแบบ (Participatory Design, Co – Design)
เมื่อผูวิจัยไดจัดทําประเด็นที่เปนสาระสําคัญในโครงสรางของกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ ที่พัก
แรมที่ไมใชโรงแรมและหอพัก ที่จะนําไปเปนแนวทางกําหนดโครงสรางกฎหมายตนแบบแลว เพื่อเปนการ
ยืนยันความครบถวนสมบูรณตามความตองการของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ซึ่งเปนผูตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ผูบังคับใชกฎหมาย และผูที่เกี่ยวของกับกฎหมายดังกลาว การวิจัยจึงไดใชวิธีวิทยาการวิจัย การมี
สวนรวมในการออกแบบ (Participatory Design ,Co-design) ดวยการใหประชากรผูมีสวนไดเสีย จํานวน
4 กลุม มารวมออกแบบในประเด็นสาระสําคัญที่จะใหมีอยูในกฎหมาย ตามกระบวนการมีสวนรวมออกแบบ
และคํ า ตอบที่ไ ดรับ จะนํา มาเปรีย บเทีย บกับ ผลการวิเ คราะหข องผู วิจัย เพื่อ ใหไ ดคํา ตอบที ่เ ปน รู ปแบบ
โครงสรางกฎหมายที่จะจัดทําเปนกฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมและหอพักที่
ผู วิ จั ยได ดํ าเนิ นการวิ เคราะห มาเป นประเด็ นในการร วมออกแบบ โดยเชิ ญประชากรร วมออกแบบ คือกลุ ม
ประชากรผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมและหอพัก รวมทั้งสิ้นจํานวน 18
คน แยกออกเปน 4 กลุม ประกอบดวย
กลุ มที่ 1 เจ าหน าที่ ของรั ฐ จํ านวน 5 คน ประกอบด วย เจ าหน าที่ ของกรมโยธาธิ การและผั งเมื อง
เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เจาหนาที่
ของกรมการปกครอง และอดีตขาราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
กลุมที่ 2 นักวิชาการและนักกฎหมาย จํานวน 4 คน ประกอบดวย นักวิชาการดานการคุมครอง
ผูบริโภค ดานกฎหมายมหาชน และทนายความ
กลุมที่ 3 ผูประกอบการ จํานวน 5 คน ประกอบดวย เจาของโรงแรมในจังหวัด สุราษฎรธานี ผูจัดการ
โรงแรมในจั ง หวั ด นครนายก เจ า ของฟาร ม สเตย ใ นจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ เจ า ของห อ งพั ก ในจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร และเจาของหองเชาในจังหวัดหนองบัวลําภู
กลุมที่ 4 ผูบริโภคและนักทองเที่ยว จํานวน 4 คน
ประชากรทั้ง 4 กลุมนี้ แยกออกเปน 2 ชุด คือ
ชุดแรก ประชากรกลุมเฉพาะ คือ ประชากรผูมีสวนไดเสียที่มีประสบการณเหมือนกันหรือภาระหนาที่
คลายกัน ซึ่ งเกี่ ยวของโดยตรงตอผลของการจั ดทํากฎหมายต นแบบวาด วยการจั ดระเบียบที่พักแรมที่ ไม ใช
โรงแรมและหอพัก มีท้งั หมด 4 กลุม
ชุดที่สอง คือ ประชากรกลุมผสม คือ ประชากรที่มาจากกลุมเฉพาะ แยกกลุมละ 1-2 คน มารวม
เปนกลุมใหมเปนกลุมผสม โดยมี 4 กลุม แตละกลุมผสม จึงประกอบดวย เจาหนาที่ของรัฐ นักวิชาการและนัก
กฎหมาย ผูประกอบการ และผูบริโภค
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ทั้งนี้ การจัดใหมีประชากรกลุมเฉพาะทําใหการอภิปรายรวมกันภายในแตละกลุมเฉพาะ ซึ่งตางก็มี
ประสบการณคลายกัน มารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความตองการใหมีการจัดระเบียบ ที่พักแรมที่ไมใช
โรงแรมและหอพักซึ่งไมแตกตางกันมากนัก ในสวนของการจัดใหมีกลุมผสม รวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็น จะทํ า ใหไ ดร ูป แบบการจัด ระเบีย บที ่พ ัก แรมที ่ไ มใ ชโ รงแรมและหอพัก ที่ ม าจากบุ ค คลซึ่ ง มี
ประสบการณที่แตกตางกันออกไปของประชากรแตละคนในกลุม ซึ่งเมื่อไดขอสรุปออกมาจะทําใหไดรูปแบบ
การจัดระเบียบที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมและหอพักเกิดจากการยอมรับ ของประชากรกลุมผสม
ผลการทํา Co-Design คําตอบของกลุมเฉพาะและกลุมผสม ที่นํามาวิเคราะห มีดังนี้
1) ใหมีคณะกรรมการสงเสริมและกํากับในระดับจังหวัด โดยใหมีตัวแทนจากผูประกอบการเปน
กรรมการ และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานรับผิดชอบ
2) ควรใชระบบแจงการดําเนินกิจการตอนายทะเบียนสําหรับที่พักแรมบางประเภทหรือขนาด เพื่อ
ความรวดเร็วและไมสงผลกระทบตอผูประกอบการมากนัก โดยมีการกําหนดเงื่อนไขไวดวย
3) มีมาตรการใหผูประกอบการปฏิบัติเพื่อปองกันดานอาชญากรรม ดานความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง ดานสุขอนามัย ดานสิ่งแวดลอม ดานการละเมิดสิทธิของผูบริโภค และดานความมั่นคงของประเทศ
โดยมีมาตรการที่เหมาะสม และมีสิ่งอํานวยความสะดวกตามสมควร ซึ่งอาจนําหลักเกณฑจากพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 มาปรับใช
4) กําหนดความรับผิดของผูประกอบการ และใหนําระบบประกันภัยมาคุมครองผูเขาพัก
5) กําหนดหนาที่ของผูเขาพัก
6) ใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบ แจงขาง รองเรียน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย ผูวิจัยไดรางพระราชบัญญัติการจัดระเบียบที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมและหอพัก พ.ศ. .... โดย
มีสาระสําคัญ ดังนี้
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากในการประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมและหอพัก เปนกิจการที่มีลักษณะเปนการ
พาณิชยและการใหบริการที่ไดรับความนิยมและเพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ อันจะเปนประโยชนในการ
กอใหเกิดรายไดประชาชนในทองถิ่น เกิดการจางงาน สงเสริมใหเกิดการลงทุน การรักษาสิ่งแวดลอม ระบบ
นิเวศน ความเปนอยูของชุมชน ซึ่งการประกอบกิจการประเภทนี้เกี่ยวของกับความปลอดภัยในชีวิต รางกาย
และทรัพยสินของประชาชนจํานวนมาก จึงกําหนดหลักเกณฑที่สําคัญในการประกอบธุรกิจ เพื่อกอใหเกิด
ความยุติธรรมและสรางความเปนระเบียบเรียบรอยแกสังคม รวมทั้ง ปองกันไมใหเกิดเหตุบางอยางอันอาจ
สงผลใหเกิดปญหาหรือความไมสงบขึ้นในสังคม และยกระดับมาตรฐานการประกอบการและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งเพื่อใหผูรับบริการไดรับการบริการที่มีคุณภาพและเปนธรรม อีกทั้ง มีมาตรการใน
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การมีสวนรวมของประชาชนและมาตรการสงเสริมธุรกิจที่เหมาะสม โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจที่พักแรม
ประเภทนี้มาแจงและขอรับอนุญาต
2. โครงสรางรางกฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมและหอพัก พ.ศ.
....
โครงสร า งร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ระเบี ย บที่ พั ก แรมที่ ไ ม ใ ช โ รงแรมและหอพั ก พ.ศ. ....
ประกอบดวยบทบัญญัติทั้งหมด 27 มาตรา แบงเปน 7 หมวด และบทเฉพาะกาล ดังนี้
บททั่วไป (มาตรา 1 – มาตรา 4 )
หมวด 1 คณะกรรมการ(มาตรา 5- มาตรา 7 )
หมวด 2 การประกอบกิจการที่พักแรม ( มาตรา 8 - มาตรา 15)
หมวด 3 มาตรการในการบริหารจัดการ ( มาตรา 16 - มาตรา 19)
หมวด 4 ความรับผิดของผูประกอบการ (มาตรา 20)
หมวด 5 มาตรการสงเสริม (มาตรา 21)
หมวด 6 บทกําหนดโทษ (มาตรา 22 - มาตรา 24 )
หมวดที่ 7 อุทรณ (มาตรา 25 - มาตรา 26)
บทเฉพาะกาล (มาตรา 27)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยนี้ไปใช
ไดกฎหมายตนแบบวาดวยการจัดระเบียบที่พักแรมที่ไมใชโรงแรมและหอพัก ซึ่งเปนประโยชนกํากับ
ดูแล และสงเสริมกิจการที่พักแรม โดยมีหลักเกณฑที่สําคัญ เพื่อสรางความเปนระเบียบเรียบรอยแกสังคม
รวมทั้ง ปองกันปญหาหรือความ ไมสงบขึ้นในสังคม และยกระดับมาตรฐานการประกอบการ และความ
ปลอดภัยในชีวิต รางกายและทรัพยสิน รวมทั้งเพื่อใหผูรับบริการไดรับการบริการที่มีคุณภาพ และเปนธรรม
อีกทั้ง มีมาตรการในการคุมครองสิทธิของผูเขาพักและมีสวนรวมของประชาชน รวมทั้ง มีมาตรการสงเสริม
ธุรกิจที่เหมาะสม โดยกําหนดใหผูประกอบธุรกิจที่พักแรมประเภทนี้มาขึ้นทะเบียน และขอรับอนุญาต ซึ่งมี
สาระสําคัญในกฎหมาย ดังนี้
1) มีคณะกรรมการกํากับและสงเสริมระดับจังหวัดคณะเดียว โดยมีหนาที่เสนอแผนและมาตรการ
ตางๆ เกี่ยวกับการกํากับ ดูแล ติดตาม กํากับ และสงเสริมกิจการที่พักแรม
2) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งที่พักแรมนั้นตั้งอยูเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
3) กํ าหนดใหที่พักแรมบางประเภทแจงนายทะเบี ยนกอนดําเนิน กิจ การ เพื่อความรวดเร็ว ในการ
ประกอบกิจการ
94

ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

4) มีมาตรการในการปองกันปญหาดานตาง ๆ ที่เหมาะสมโดยไมเปนการสรางภาระใหผูประกอบการ
จนเกินควร
5) กําหนดความรับผิดของผูประกอบการ และผูเขาพัก
6) นิ ย ามที่ พั ก แรมครอบคลุ มไปถึ งสั ง หาริม ทรั พ ย ที่ นํ า ออกให เ ช า เพื่ อ ใช เ ปน ที่ อ ยู อ าศั ย ชั่ ว คราว
โดยไดไปซึ่งประโยชน เพื่อรองรับรูปแบบที่พักประเภทตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
7) การมีสวนรวมของประชาชน
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
1) มีคณะกรรมการหรือมาตรการในการตรวจสอบที่พักบางประเภทที่คาบเกี่ยววาจะเปนที่พักตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือที่พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
2) รัฐควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการออกใบอนุญาต การกํากับ ควบคุมที่พักแรม โดยใหมี ความ
รวดเร็วทุกขั้นตอน ตอบสนองการลงทุนและการแขงขันในตลาดธุรกิจที่พักแรม เชน ลดขั้นตอนที่ซ้ําซอน ลด
ระยะเวลา ใชระบบบริการออนไลนแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยใชแพลตฟอรมออนไลนแบบไร
เอกสาร (Paperless Trade Platform)
3) ควรมีมาตรการสงเสริมที่พักทุกประเภทที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหบริการเปนที่ประทับใจของผู
เขาพักหรือนักทองเที่ยว อันเปนภาพลักษณของประเทศ เชน การใหรางวัล หรือใบประกาศ การลดภาษีหรือ
คาธรรมเนียมตาง ๆ
4) รัฐควรมีศูนยขอมูล (Data Center) ที่เชื่อมถึงกัน เชน ขอมูลที่พักทุกประเภท ขอมูลผูเขาพักและ
นักทองเที่ยว ขอมูลปญหาที่เกิดขึ้นในที่พัก ขอมูลการเสียคาธรรมเนียมหรือภาษี ฯลฯ
5) รั ฐควรมี มาตรการในการป องกันปญหาที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาของผูป ระกอบการที่พัก ทุก
ประเภท ซึ่งทําใหผูพักอาศัยเขาใจผิด หรือขัดแยงกับความเปนจริงในสิ่งที่เปนสาระ สําคัญ หรือเชื่อวาเงื่อนไข
ที่พักดีกวาสภาพที่เปนจริง มากกวาบังคับใชกฎหมายเมื่อเกิดปญหาหรือขอรองเรียน
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ หารู ป แบบ กฎหมาย และโครงสร างองคป ระกอบของทนายความ
สาธารณะในคดีอาญาที่มีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย เพื่อคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของ
ประชาชนในคดี อ าญา พั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมและระบอบประชาธิ ป ไตยในประเทศไทย โดยใช วิ ธี
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบดวย การวิจัยเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก และ
การเก็บและรวบรวมขอมูล
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา มี
ทนายความอาสา และทนายความขอแรง โดยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับศาลอาญาไทย คือ ระบบทนายความ
สาธารณะ การวิจัยไดจัดทํากฎหมายตนแบบเปนรางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. ...... มี 9
หมวด 30 มาตรา และบทเฉพาะกาล มี ส าระสํ าคั ญ ของบทบัญ ญัติ ป ระกอบด ว ย องคกรสัง กัด สถานะ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการ คุณสมบัติ ความรับผิด คาตอบแทน
รางแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบงส วนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติ ธรรม
(ฉบับที่....) พ.ศ. ...... มีสาระสําคัญของบทบัญญัติประกอบดวย การเพิ่มเติมขอความวา สํานักงานทนายความ
สาธารณะ และกําหนดใหสํานักงานทนายความสาธารณะ มีหนาที่และอํานาจ
รางแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ .....)
พ.ศ. ...... มีสาระสําคัญของบทบัญญัติประกอบดวย การเพิ่มเติมขอความวา ทนายความสาธารณะ
รางแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน ตองปฏิบัติ
....................................................................................................................................................................................................
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ในการจั ด หาทนายความให แ ก ผู ต อ งหาในคดี อ าญา (ฉบั บ ที่ . ..) พ.ศ. ..... มี ส าระสํ า คั ญ ของบทบั ญ ญั ติ
ประกอบดวย การเพิ่มเติมขอความวา ทนายความสาธารณะ หมายความวา ทนายความที่รัฐจัดหาใหตามกฎ
แหงกระทรวงนี้
การวิ จั ย มี ข อ เสนอแนะให ผ ลั ก ดั น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ท นายความสาธารณะ พ.ศ. ...... ร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา (ฉบั บ ที่ .....) พ.ศ. ...... เข า สู
คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบและเข า สู ก ระบวนการตรากฎหมายตามลํ า ดั บ ชั้ น ต อ ไป และให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมตรากฎหมายฉบับรอง คือ รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน ตองปฏิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .....
และรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม(ฉบับที่....) พ.ศ. ......
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติ
ภารกิ จ ตามหน า ที่ แ ละอํ า นาจมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งออกกฎกระทรวงนี้
ขอเสนอแนะหัวขอวิจัยตอไป คือ การกําหนดนโยบายความเปนอิสระของทนายความสาธารณะในประเทศไทย
การกําหนดใหมีสถาบันพัฒนาทนายความอาสา เพื่อจัดโครงสรางหนวยงานใหความชวยเหลือประชาชนผู
ยากไร ห รื อ ผู ด อ ยโอกาสให เ หมาะสมกั บ ปริ มาณงานที่ เ พิ่ มมากขึ้ น การกํ าหนดนโยบายด านทนายความ
ช ว ยเหลื อ ในคดี อ าญา สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม กระทรวงยุ ติ ธ รรม การกํ า หนด นโยบายด า น
ทนายความชวยเหลือในคดีอาญา สํานักศาลยุติธรรม และการกําหนดการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน ในคดีอาญาและแนวทางการใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนในระดับประเทศสมาชิก
ASEAN
คําสําคัญ : ทนายความอาสา, ทนายความขอแรง, คุมครองสิทธิคดีอาญา, ความยุติธรรม, รูปแบบ, การพัฒนา

Abstract
The objective of this research is to determine the legal models and the constituent
structures of public lawyers in criminal cases suitable for the Thai context. To protect the
right to justice of the poor in criminal cases Develop justice and democracy in Thailand.
Using the qualitative research methodology And quantitative research consists of
documented research. In-depth interviews And collection and collection of information
The research results were found that Protecting the Right to Justice of People in
Criminal Cases Have volunteer lawyers And the lawyer asked for labor The appropriate
format for the Thai criminal justice system is the public lawyer system. The research has
prepared a model law as a draft of the Public Lawyer Decree, B.E.
The research is suggested to push forward the draft decree. Draft decree of public
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lawyers into the cabinet In order to approve and enter the law enactment process in the
next hierarchy And the Minister of Justice shall enact a second law, ie a draft ministerial
regulation To be in line with the mission of reforming the country in the law and the judicial
process that will make the implementation of the mission of protecting rights and freedoms
more efficient and effective. Therefore it is necessary to issue this royal decree. The next
research topic suggestions are: Draft Ministerial Regulation Dividing Government Sector,
Department of Rights and Liberties Protection Ministry of Justice (No. ....) BE .......
Determination of the independence policy of public attorneys in Thailand to structure
agencies to help the poor or the disadvantaged to suit Increased workload Prescribing the
provision of legal assistance to people in criminal cases Department of Rights and Liberties
Protection Ministry of Justice
Keywords: Justice, Access to justice, The poor or the disadvantaged, Format, Development

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สภาพของสังคมไทยในปจจุบันมีความขัดแยงและพิพาทกันทําใหเกิดการเรียกรองหาความยุติธรรมใน
การระงับขอพิพาทตาง ๆ รวมถึงการถูกกลาวหาวากระทําผิดอาญาจึงเปนปญหาของการเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมที่มีหลายขั้นตอนนับตั้งแตการถูกสอบสวน การดําเนินการทางคดี การตอสูคดีในชั้นศาล ฯลฯ เหลานี้
ยอมตองมีผูที่มีความรูและประสบการณทางดานกฎหมายเขาชวยเหลือนั่นก็คือการมีผูทําหนาที่ชวยเหลือดาน
กฎหมายในรู ป แบบของทนายความซึ่ ง จะเป น จุ ด เริ่ มต น ของการเข า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมนั้ น อั น เป น
หลั กประกัน ความเสมอภาคที่ รัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทยใหการคุมครองมาตั้งแตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบั บพุ ทธศั กราช 2517 จนถึงฉบับ ปจ จุ บัน คื อ รั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีบัญญัติในหมวด 1 ทั่วไป มาตรา 3 มาตรา 4 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 29 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา 68 เนื่องจากเปน
สิทธิที่ไดรับการรับรองวาเปนเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
การคุมครองสิทธิของประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในเบื้องตนนั้นมีหลายหนวยงานของ
รัฐไดจัดใหประชาชนที่มีความเดือดรอนจากปญหาขอพิพาทหรือการถูกกลาวหา รองเรียนซึ่งตองการความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย ไดขอรับความชวยเหลือ เชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองมีศูนยดํารง
ธรรมกระจายทั่วทุกจังหวัดของประเทศที่จะรับการรองทุกขหรือรองเรียนกรณีถูกกระทําที่สงผลตอความไม
ยุติธรรมเพื่อใหศูนยดํารงธรรมไดชวยเหลือ กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีสํานักงาน
กองทุนยุติธรรม สํานักงานยุติธรรมจังหวัด และกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษสิทธิและเสรีภาพ มี
คลีนิกยุติธรรมใหความชว ยเหลือดานกฎหมายดวยการใหคําแนะนําปรึกษาดานกฎหมายและการรับเรื่อง
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รองเรียนรองทุกขและทนายความอาสาคลายกับศูนยดํารงธรรมของกรมการปกครอง สํานักงานอัยการสูงสุดมี
สํา นั กงานคุ มครองสิทธิ และชว ยเหลื อทางกฎหมายแกป ระชาชน (ส.ค.ช.) เนติบัณฑิตยสภา มีสํานักงาน
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภมีสํานักงาน
ชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนที่มีคณะนิติศาสตรก็มีการใหคําแนะนํา
ปรึกษาดานกฎหมาย และ องคการพัฒนาเอกชน มีกลุมชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เปนตน แตที่เปน
ปญหาก็คือ หนวยงานดังกลาวนั้นจะใหความชวยเหลือเพียงการใหคําแนะนําทางกฎหมายในเบื้องตนกอนการ
เขาสูกระบวนการยุติธรรมเทานั้นที่เปนปญหาก็คือหากเมื่อประชาชนไดรับความเดือดรอนและจะตองเขาสู
กระบวนการพิจารณาของศาลบทบาทของทนายความที่เคยทําหนาที่เปนเพียงที่ปรึกษากฎหมายจะตองขยาย
ไปสูการทําหนาที่เปนผูวาตางทางคดี ซึ่งหนวยงานที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายเหลานั้นไมรวมไปถึงการให
ความชว ยเหลื อในขั้ นตอนการดํ าเนิน คดี ในชั้น ศาล โดยสํานักงานศาลยุติธ รรม ที่มีศูน ยคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพในคดีอาญา จึงเทากับเปนการใหความชวยเหลือที่ไมครบขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่จะมีความ
ตอเนื่องในขั้นตอนการสอบสวนและการตอสูคดีในชั้นศาล
สําหรับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภเปนองคกรดานการวาความคดีตาง ๆ ที่มีสมาชิกเปน
ทนายความทั่วประเทศไดจัดใหมีทนายความชวยเหลือประชาชนในชั้นสอบสวน เรียกวาทนายความอาสา แตก็
ไมชวยเหลือตอเนื่องไปถึงการตอสูคดีในชั้นศาล เวนแตจะเขาหลักเกณฑการใหความชวยเหลือ ทั้งนี้อาจเปน
เพราะศาลยุ ติธรรมเองก็ มีการจั ดใหมีทนายความขอแรงทําหนาที่ชว ยเหลือประชาชนในการตอสูคดีห าก
ประชาชนรองขอใหศาลจัดให จึงนาจะเทากับเปนการรับเรื่องเชิงคดีจากทนายความอาสาที่จะทําใหเกิดการ
ตอเนื่องของรูปคดี แตก็หาเปนเชนนั้นไมเพราะการปฏิบัติหนาที่ของทั้งทนายความอาสาและทนายความขอ
แรงตางฝายตางทําตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และที่ปรากฏไมพบวาทนายความอาสาและทนายความขอแรง
จะเป น คนเดี ย วกั น ที่ รั บ คดี ต อ เนื่ อ งกั น คงเป น ทนายความอาสาที่ รั บ อาสาเข า ช ว ยเหลื อ เป น ครั้ ง คราว
เชนเดียวกับทนายความขอแรงจึงสงผลตอรูปคดีและการตอสูเชิงคดีของทนายความในชั้นศาล
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีทั้งทนายความอาสาและทนายความขอแรงดังกลาวนั้นจึงดูเสมือน
กับวาการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอนนั้นมีองคกรที่จะใหความชวยเหลืออยูแลว แตหากพิจารณา
วาการที่องคกรในกระบวนการยุติธรรมไดใหการคุมครองสิทธิแกประชาชนในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ในรูปแบบของการใหทนายความเขาไปทําหนาที่ใหความชวยเหลือดานกฎหมายนับตั้งแตการสอบสวนและการ
ตอสูคดีในชั้นศาลซึ่งก็นาจะเพียงพอแตก็หาเปนเชนนั้นไมยังคงมีปญหาเนื่องมาจาก
1. การมีทนายความอาสากับทนายความขอแรงนั้นมีไดใน 2 ขั้นตอน คือ ทนายความอาสามีใน
ขั้นตอนชั้นสอบสวน และทนายความขอแรงมีในชั้นพิจารณาคดีของศาล โดยที่ทนายความอาสาตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 134/1 จะไมเขาไปชวยเหลือในชั้นศาลคงเปนหนาที่ของศาลจะจัดหา
ทนายความขอแรงให ทําใหเปนปญหาของความตอเนื่องในการตอสูคดีในชั้นศาลที่ตองอาศัยขอเท็จจริงจาก
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การสอบสวนซึ่งเปนขั้นตอนของการถามคาน (Cross-Examination) ที่อาจกระทบตอสิทธิและความยุติธรรมที่
จะไดรับ
2. ในแตละคดีความที่ขึ้นสูการพิจารณาของศาลตามที่ฟองรองตอศาลนั้นอาจมีหลายคดีที่เกี่ยวของ
กับ ความผิ ด ตามกฎหมายหลายฉบั บ ที่ไมจํ า กัดเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น ดังนั้น
ทนายความขอแรงที่ อาสาเข า มาชว ยเหลื อนั้น จะตองเปน ทนายความที่มีความรู และประสบการณในขอ
กฎหมายที่เกี่ยวของเหลานั้น แตที่เปนจริงกลับไมมีการกําหนดถึงคุณสมบัติของทนายความขอแรงใหเหมาะสม
กับรูปคดีจึงกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในเชิงคดีได
3. การที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 165/1 มาตรา 173 กําหนดใหศาลมีหนาที่
จัดหาทนายความขอแรงใหแกจําเลยในคดีนาจะมีความขัดแยงกับการทําหนาที่ประสิทธิประสาทความยุติธรรม
ซึ่งศาลไมสมควรที่จะเขามายุงเกี่ยวกับจําเลยในคดีที่อยูในระหวางการพิจารณาจะสงผลตอความกังขาในความ
ยุติธรรมที่คูความจะไดรับ
นอกจากนี้ยังพบวา การขาดแคลนทนายความอาสา และทนายความขอแรงทั้งในดานของจํานวน
และความรู ความสามารถ ประสบการณพิเศษเฉพาะในแตละประเภทของคดี เนื่องจากเปนความสมัครใจที่
สวนใหญจะเปนทนายความใหมที่ใชเปนแหลงฝกฝนประสบการณทางคดี และบางครั้งเปนเพราะมีการกําหนด
เปนคุณสมบัติของผูที่จะมีสิทธิสมัครสอบตําแหนงผูพิพากษาจะตองมีประสบการณดานคดีเปนเวลา 2 ป จึงใช
วิธีการอาสาสมัครเปนทนายความขอแรงเปนแหลงฝกงาน อีกประการหนึ่งการเปนอาสาสมัครทนายความ
อาสา หรือทนายความขอแรงแมจะมีคาตอบแทนใหแตก็จํานวนนอยมาก (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4923/2557
, 15140/2555 , 16408/2555 , 10109/2554 , 9907/2554 , คําแนะนําของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเบิกจายเงินรางวัลและคาใชจายทนายความที่ศาลตั้ง ราชกิจจานุเบกษา,2555,หนา81) จึงไมเปน
สิ่งจูงใจในการเขาทํางานในลักษณะเชนนี้
ความแตกตางในความเหลื่ อมล้ํา ของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและมีผ ลอยางมากตอความ
ยุติธรรมที่จะไดรับจึงเปนปญหาของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ปญหาในลักษณะเชนนี้ก็มี
ในตางประเทศแตก็ไดรับการแกไขแลวในบางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกามีการใหความชวยเหลือใน
การเข า ถึ งกระบวนการยุ ติธ รรมแก ป ระชาชนผูย ากไร โดยมี กฎหมายรองรับ ในระดับ รัฐ ธรรมนูญ และมี
Criminal Justice Act of 2003; Justice for All Act of 2004 มีสมาคมใหความชวยเหลือทางกฎหมาย
และการตอสูคดีแหงชาติ (The National Legal Aid and Defender Association) มีสํานักงานกฎหมาย
ภายใตรัฐบาลมลรัฐ เชนสํานักงานกฎหมายภายใตรัฐบาลทองถิ่น Massachusetts Defenders Committee
(M.D.C.) ซึ่งมีทนายความและมีสถานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ เรียกวา (Public Defender) และมีระบบศาล
แตงตั้งทนายความใหแกจําเลยที่ยากจนเปนทนายความเอกชนที่ถูกศาลขอแรง(Assigned Counsels) เรียกวา
ทนายความที่รัฐจัดหาใหจําเลย (Public Defender) เชนกัน มีสํานักงานกฎหมายของ Federal Defender
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Public Administration ดําเนินการภายใตการบริหารของ Criminal Justice Act of 1964 (CJA) PLAN 18
U.S.C. § 3006A โดยระบบทนายความที่รัฐจัดหาใหจําเลย (Public Defender System) เปนองคกรที่แยก
ออกมาจากสํานักงานอัยการโดยมีระบบทนายความตามสัญญา (Contract Attorney System) ประเทศ
อังกฤษ มีกฎหมายและการใหความชวยเหลือตอสูคดีอาญา (Criminal Defender Service) ทนายความตาม
สัญญา (Contracted Scheme) ทนายความนั่งเวรฯ (Duty Solicitor Scheme) ทนายความจําเลยของรัฐ
(Public Defender Service) ประเทศญี่ปุน มีกฎหมาย The Constitution of Japan Act 1946 , The
Code of Criminal Instruction of 1880 และทนายความจําเลย (Defense Counsel)
นอกจากปญหาที่ไดกลาวมาแลวยังมีอีกปญหาซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอการตอสูเชิงคดีที่จะสงผล
ตอการไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม นั่นก็คือการเปรียบเทียบระหวางพนักงาน
อัยการซึ่งเปนทนายความของรัฐและเปนเจาหนาที่รัฐ กับทนายความอาสาและทนายความขอแรงซึ่งเป น
ทนายความของประชาชนผูยากไร ซึ่งมีความแตกตางกันในลักษณะขององคกรที่ทําหนาที่ใหความชวยเหลือ
ทางกฎหมาย ที่ชัดเจนและเปนความแตกตางที่มีผลโดยตรงตอการตอสูเชิงคดีและสงผลอยางมากตอความ
ยุติธรรมที่จะไดรับจึงเปนปญหาของการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนผูยากไร กลาวคือการจะเปน
พนักงานอั ยการได จะตองผ านการแขงขัน สอบคั ดเลือกที่กําหนดคุณสมบัติทั้งความรูและประสบการณใน
วิช าชี พว า ความรวมทั้ งเมื่ อสอบผ านการคั ด เลือกแลว ยังจะตองผานการฝกอบรมในการปฏิบัติห นาที่เปน
ทนายความของรัฐกอนในขณะที่การเปนทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงนั้นเกิดจากความสมัครใจของ
ทนายความซึ่งแมจะผานการอบรมการวาความมาแลวแตก็ไมมีการกําหนดคุณสมบัติเชนเดียวกับพนักงาน
อัยการทําใหเปนปญหาขององคความรูดานกฎหมาย และประสบการณการวาความ ที่นาจะดอยกวา และที่
สําคัญก็คือสิ่งจูงใจหรือสงเสริมใหทนายความอาสาหรือทนายความขอแรงมีความมุงมั่นที่จะทําหนาที่อยางเต็ม
ประสิทธิ ภาพมีนอยมากเมื่อเปรี ยบเทีย บกั บพนั กงานอั ยการ เชน คาตอบแทนในการปฏิบั ติหน าที่ ทั้ง ๆที่
พนักงานอัยการไดคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนจากภาษีของประชาชนเชนเดียวกันกับทนายความอาสาหรือ
ทนายความขอแรง แตก็เปนคาตอบแทนที่ต่ํากวากันมาก จึงนาจะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหความมุงมั่นในการทํา
หนาที่เปนทนายความของประชาชนผูยากไร ดังที่ไดกลาวมาแลวจึงเปนปญหาที่ชี้ใหเห็นไดชัดวาความเสมอ
ภาคในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชนมีความแตกตางกันตามสถานภาพของประชาชน

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึ กษาวิ เคราะห แนวคิ ด ทฤษฎี หลั กการ และรู ปแบบทนายความอาสา ทนายความขอแรง และ
ทนายความ (Public Defender) คดีอาญาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อคุมครองสิทธิการเขาถึงความ
ยุติ ธรรมของประชาชนในคดีอาญาที่มีความเหมาะสมกั บบริบ ทของประเทศไทย แลวจัดทําเปน กฎหมาย
ตนแบบที่แสดงถึงการใหประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสเขาถึงการคุมครองสิทธิและเขาถึงความยุติธรรมใน
คดีอาญาอยางตอเนื่อง
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สมมุติฐานการวิจัย
ปญหาการทนายความที่รัฐจัดหาใหประชาชนในชั้นสอบสวนที่เรียกวาทนายความอาสาและในชั้นศาล
ที่เรียกวาทนายขอแรง ที่ไมมีรูปแบบและระบบปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอการ
เขาถึงความยุติธรรมของประชาชนผูยากไรผูดอยโอกาสดวยความเสมอภาค ซึ่งรูปแบบและโครงสรางองคกร
การบริ ห าร การคั ดเลื อก การบั ง คั บ ใช กฎหมาย การปฏิบัติห นาที่ ขอบเขตแหงหนาที่ ความรับ ผิด สิท ธิ
ประโยชน หนวยงานสังกัด กฎหมายตนแบบทนายความสาธารณะเพื่อคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรม
ของประชาชนในคดีอาญา เปนประโยชนตอประชาชนผูยากไรผูดอยโอกาสจะไดรับการคุมครองสิทธิในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปนแนวทางในการพัฒนาระบบการคุมครองสิทธิในระบบกระบวนการ
ยุติธรรมของประเทศ และเปนแนวทางในการกําหนดแผนยุธศาสตรชาติ วาดวยเรื่องการปฏิรูปประเทศดาน
กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้ใชวิธีวิทยาการวิจัย เปนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดวยการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และเปนวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ประกอบดวยการเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลที่ไดจากการใชวิธีวิทยาการวิจัยดังกลาว
นํามาวิเคราะห (Data Analysis) เพื่อหารูปแบบและโครงสรางองคประกอบของทนายความสาธารณะของไทย
เพื่อคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญาที่มีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย และ
จัดทําเปนกฎหมายตนแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร
เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเอกสารที่เปน ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิด และหลักการ กฎหมายไทย
และต า งประเทศโดยเอกสารที่ ศึ ก ษาเป น เอกสารขอ มูล ปฐมภูมิ (Primary data) และทุติย ภูมิ
(Secondary data) ประกอบดว ย หนังสือ ตํารา รายงานวิจัย บทความ คําพิพากษาของศาลฎีกา และ
เอกสารอื่นๆ โดยมีสาระสําคัญของเอกสาร ประกอบดวย
1) ปรัชญาความยุติธรรม (Philosophy of Justice)
2) ทฤษฎีองคกร (Organization Theory)
3) แนวคิดกระบวนการยุตธิ รรม
4) หลักสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
5) หลักนิติรัฐ (Legal State)
6) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
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กฎหมายไทย
ในการศึ กษาและวิ จั ย เพื่ อ หารู ป แบบทนายความสาธารณะเพื่ อคุม ครองสิท ธิการเข าถึง ความ
ยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญามีกฎหมายไทยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2) ประมวลกฎหมายอาญา
3) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
4) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
5) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
6) พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560
7) พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
8) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558
9) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
10) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
กฎหมายระหวางประเทศ
1) ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (The Universal Declaration of Human Rights)
กฎหมายตางประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
1) United States Constitution
2) Criminal Justice Act 2003
3) Justice for All Act of 2004
4) Criminal Justice Act of 1964 (CJA) PLAN 18 U.S.C. § 3006A
5) Federal Rules of Criminal 2015
ประเทศอังกฤษ
1) Legal Aid Act 1988
2) Access to Justice Act 1999
3) The Criminal Defense Service Act 2006
4) The Criminal Procedure Rules 2010
5) The Courts Act 2003
ประเทศญี่ปุน
1) The Constitution of Japan Act 1946
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2) The Code of Criminal Instruction of 1880
3) The Panel Code of 1947
4) The Code of Criminal Procedure of 1948
ขอมูลเอกสารในการวิจัยนี้ใชเพื่อการสังเคราะหใหไดรูปแบบทนายความสาธารณะเพื่อคุมครองสิทธิ
การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา เพื่อเปนประเด็นสําหรับการนําไปสูการสรางประเด็นการ
สัมภาษณเชิงลึก และการสรางเครื่องมือวิจัย ประกอบดวย ประชากรการคัดเลือก เทคนิคการสุมตัวอยาง การ
กําหนดจํานวนประชากรจาการสุมตัวอยาง และการสรางและทดสอบแบบสอบถามดวยการเก็บและรวบรวมขอมูล
2. สัมภาษณเชิงลึก
เปนการสัมภาษณเชิงลึกระหวางผูวิจัยกับประชากรสัมภาษณที่เกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองสิทธิ
การเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา ในศาลยุติธรรม ตามประเด็นที่ไดกําหนดไว ประชากร
สัมภาษณประกอบไปดวย ผูพิพากษาศาลยุติธรรม ทนายความ และนักวิชาการ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล (แบบสอบถาม)
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลประชากรโดยใชเครื่องมือในการรวบรวมคือแบบสอบถาม และเมื่อไดคําตอบ
จากผลของการวิเคราะหขอมูลตามวิธีวิทยาการวิจัยที่กําหนดไว
4. การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดมาจากการเก็บรวบรวมดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เปนการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณเชิง
ลึ ก และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ เป น การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ประชากรโดยใช เ ครื่ อ งมื อ ในการรวบรวมคื อ
แบบสอบถาม นํามาวิเคราะหรวมกันเพื่อหารูปแบบทนายความสาธารณะเพื่อการคุมครองสิทธิการเขาถึงความ
ยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา ที่มีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย นําไปสูการจัดทําเปนกฎหมาย
ตนแบบ
5. การจัดทํากฎหมายตนแบบ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการหารูปแบบทนายความสาธารณะเพื่อการคุมครองสิทธิการเขาถึงความ
ยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ในปจจุบันยังไมมีกฎหมาย
ทนายความฉบับใดคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งแนวทาง
ที่จะใหป ระชาชนไดรับการคุมครองสิทธิ การเข าถึงความยุ ติธรรมของประชาชนในคดี อาญาอยางตอเนื่อง
จะตองมีการออกกฎหมายที่มีศักดิ์เทียบเทากับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผูวิจัยจึงไดจัดทําราง
พระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... ขึ้น ซึ่งมีศักดิ์เทากับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในการจัดทํารางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... นี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูล
เอกสารทั้งในและตางประเทศ นํามาประกอบกับความคิดเห็นในการสัมภาษณเชิงลึก และการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบสอบถาม จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหารูปแบบการคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรม
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ของประชาชนในคดีอาญาที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เมื่อไดรูปแบบที่มีความเหมาะสมแลว
จะนํามาจัดทํารางกฎหมายตนแบบ แลวดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวรางกฎหมายตนแบบ รวมถึงปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขตางๆ หากมีการนําราง
กฎหมายไปใช เพื่อใหไดรางกฎหมายที่มีความสมบูรณมากที่สุด
6. การรับฟงความคิดเห็น
เป น การจั ด ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ต อ ข อ ค น พบจากการจั ด ทํ า การจั ด ทํ า ร า ง
พระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดจากผูเขารวมประชุมมาปรับปรุงราง
กฎหมายตนแบบใหมีความสมบูรณมากที่สุด โดยประชากรที่เ ขารว มแสดงความคิด เห็น จะประกอบไปดว ย
ตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการ สภาทนายความ กรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ทนายความ และนักวิชาการ ฯลฯ เปนตน

ผลการวิจัย
ผลจากการวิ จั ย พบว า การคุ ม ครองสิ ท ธิ ก ารเข า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของประชาชนในคดี อ าญาใน
ตางประเทศมี คือ สํานักงานทนายจําเลยของรัฐแหงสหพันธรัฐ (Federal Public Defender Offices) และ
ทนายความ (Public Defender)
สํานักงานทนายจําเลยของรัฐแหงสหพันธรัฐ (Federal Public Defender Offices) หมายถึง
สํ านั กงานที่ไ ด จั ด เตรี ย มทนายความที่ มี ป ระสบการณ ในการดํ า เนิ น คดี อ าญาที่ อ ยู ในเขตอํ า นาจศาลแห ง
สหพันธรัฐ ประเทศที่ใชระบบสํานักงานทนายจําเลยของรัฐแหงสหพันธรัฐ (Federal Public Defender
Offices) คือ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
ทนายความ (Public Defender) หมายถึง ระบบใหความชวยเหลือประชาชนในการพิจารณาพิพากษาคดี
โดยรัฐ คือ สหพันธรัฐ สหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศญี่ปุน
ในประเทศไทยพบวาการมีทนายความเพื่อการคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนใน
คดีอาญา 2 ระบบ คือ ทนายความอาสา และทนายความขอแรง
โดยระบบทนายความอาสาจะมีในชั้นสอบสวนเทานั้น คือ ในขั้นตอนสอบสวน ซึ่งสภาทนายความมี
หนาที่จัดสงรายชื่อทนายความอาสา ไปยังกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อใหทนายความ
อาสาใหคําแนะนําและเขารวมฟงการสอบปากคําผูตองหาในชั้นสอบสวนเทานั้น แตที่เปนปญหาก็คือ ปญหา
ระบบกฎหมายองคกรใหความชวยเหลือซ้ําซอน มีหลายหนวยงาน ขาดทิศทาง ขาดความเชื่อมโยงกัน สงผลให
การใหความช วยเหลื อมี ความลา ชา มี คา ใชจายมาก จากปญหาดังกลาวสงผลใหคนจนไมส ามารถเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมได
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ทนายความขอแรง ในขั้นตอนการดําเนินกระบวนพิจารณาคดี ที่มีอยูในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา เพื่ อช ว ยเหลื อจํ า เลยในกระบวนพิจ ารณาคดีใหทําหนาที่ใหความชว ยเหลือทางกฎหมายแก
ประชาชน เพื่อรับรองการเขาถึงความยุติธรรม แตที่เปนปญหาก็คือ ทนายความขอแรงจําเปนที่จะตองยึดถือ
พยานหลักฐานที่ไดมาในขั้นตอนการสอบสวนจากทนายความอาสา เพราะฉะนั้นจึงเกิดความตอเนื่องของการ
ทําหนาที่ทนายชวยเหลือในระดับของทนายความอาสา ทนายความขอแรง คือไมมีความเชื่อมโยงทั้ง ๆ ที่เปน
คดีเดียวกัน นี่คือสิ่งที่เปนอยูในขณะนี้ นี่คือปญหาสภาวการณที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงเห็นไดวาการใหประชาชนมี
สวนรวมในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาในประเทศไทยมีอยูนอยมาก ประเทศไทยจึงตองหารูปแบบการมี
สวนรวมในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีความเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
จากการวิจัยพบวา ทนายความอาสา ทนายความขอแรงยังไมมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชกับบริบท
สังคม และวัฒนธรรมของไทย เพราะยังไมคุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชนในคดีอาญา
อยางตอเนื่อง จึงอาจกระทบตอความยุติธรรมตอประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาส ระบบที่มีความเหมาะสม
ที่จะนํ ามาใชในประเทศไทย คือ ทนายความสาธารณะเพื่อการคุมครองสิทธิ การเขาถึ งความยุติ ธรรมของ
ประชาชนในคดีอาญา เพราะเปนระบบที่คุมครองสิทธิการเขาถึงความยุติธรรมของประชาชน และเปนการให
ประชาชนผู ยากไรหรื อผูดอยโอกาสเขาถึงความยุติธ รรมดวยความเสมอภาคเทาเทีย ม ทําใหการพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาในระบบผูพิพากษามีนักกฎหมายภาครัฐเปนฝายจําเลย ทําใหจําเลยไดพิสูจนความบริสุทธิ์ได
มากขึ้น จึงมีความเหมาะสมที่นํามาประยุกตใชกับศาลอาญา ซึ่งการนําระบบทนายความสาธารณะมาใชใน
ศาลอาญาไทยนั้นจะตองมีรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับจารีตประเพณี และวัฒนธรรมของคนไทยดวย ซึ่ง
รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทย มีประเด็นที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้
1. รูปแบบองคกร
ในการจัดทํากฎหมายตนแบบตองมีการกําหนดองคกรทนายความสาธารณะใหมีความเหมาะสม ซึ่ง
หากไมมีการกําหนดองคกรใหความชวยเหลือเปนการเฉพาะไวก็จะทําใหมีองคกรใหความชวยเหลือคดีอาญา
หลายองคกรที่มีทนายความใหความชวยเหลือเนื่องจากกฎหมายที่มีโทษทางอาญามีมากมายหลายฉบับ ซึ่งจาก
การวิ เ คราะห พบว าระบบทนายความอาสา ทนายความขอแรงจะนํามาใชในความผิดอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญาเทานั้น เพราะประมวลกฎหมายอาญาเปนกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวของกับความสงบสุข ความ
เปนระเบียบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน แตหากจะนําระบบทนายความอาสา ทนายความขอแรง
มาใช ในความผิ ดทั้ งหมดตามประมวลกฎหมายอาญานั้น การคุมครองสิทธิ เสรีภ าพ ความเสมอภาคของ
ประเทศไทยอาจจะยังไมครอบครุมตอเนื่อง สําหรับการเริ่มตนที่จะนําระบบทนายความสาธารณะมาใช จึง
กําหนดสํานักงานทนายความสาธารณะทําหนาที่การใหความชวยเหลือในกระบวนการยุติธรรมคดีอาญาอยาง
ตอเนื่องตามความผิดของประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติที่กําหนดโทษทางอาญา ซึ่งเปนความผิด
ที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การจัดหาทนายความโดยรัฐใหความชวยเหลือประชาชนที่มี
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ฐานะยากจนในคดีเหลานี้จึงสมควรที่จะตองมีสํานักงานทนายความสาธารณะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมี
สวนรวมในการใหความชวยเหลือดวย
2. สถานะ
การดํ า รงตํ า แหน ง ทนายความสาธารณะเป น ข าราชการ หมายถึ งเจา หน าที่ รัฐ ที่ป ฏิบั ติห นา ที่ใ น
กระทรวง ทบวง กรม มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบริการแกประชาชนโดยไมหวังผลตอบแทน
นอกจากเงินเดือนที่รัฐจายเปนคาตอบแทน และการสวัสดิการที่รัฐจัดใหเพื่อการดํารงชีพตามสมควรแหงฐานะ
ขาราชการตําแหนงหนาที่ของทนายความสาธารณะ โดยวาระการปฏิบัติหนาที่ของทนายความสาธารณะนั้น
หากทนายความสาธารณะมาจากการคัดเลือก เพื่อการปฏิบัติหนาที่เปนทนายความสาธารณะไปตามความรู
และประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการทําหนาที่ทนายความสาธารณะ
สําหรับการพนจากตําแหนงทนายความสาธารณะในคดีอาญาจะพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ออก
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติอื่น ๆ
(5) ขาดการปฏิบัติหนาที่ตามเวรปฏิบัติการที่กําหนดถึงสามครั้งโดยไมมีเหตุอันสมควร
(6) ประพฤติตนไมเหมาะสมแกการเปนทนายความสาธารณะ
3. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
เพื่อกําหนดประโยชนในการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้น
พิจารณาคดีที่เกี่ยวของโดยใชแนวทางเดียวกับพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2562 และเพื่อ
กําหนดประโยชน ในการบริ ห ารจัด การงบประมาณ การเงิ น ทรัพย สิน และการพัสดุตามพระราชบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ าป พ.ศ. 2549 ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้ นภายใต ยุทธศาสตรการจั ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจําป พ.ศ. 2562โดย
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) เเผนพัฒนาเศรษฐกิจเ และสังคมเเหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ นโยบาย
รัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) แผนแมบทการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562 2565)
4. ขอบเขตอํานาจหนาที่
กําหนดใหทนายความสาธารณะมีขอบเขตแหงอํานาจและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะเปนตัวกําหนด
อํานาจของทนายความสาธารณะ จากการวิเคราะห ทนายความสาธารณะจะมีสถานภาพเปนขาราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามีอํานาจ
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หนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจและหนาที่
เพื่อใหทนายความสาธารณะปฏิบัติหนาที่ตามกรอบแหงขอบเขตอํานาจและหนาที่ที่กฎหมายกําหนด
5. คณะกรรมการ
เพื่อใหการบริหารการประชุมโดยมีคณะอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวงวาดวยกลุมภารกิจ พ.ศ.2545 กฎกระทรวงแบงสวนราชการ
สํานักงาน ก.พ.ร.สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550กฎกระทรวง วาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททาง
เพ ง พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556 และเพื่อปรับปรุงใหถูกตองสอดคลองกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. 2561 บัญญัติใหมี“หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 บัญญัติใหมี
อาณาเขตท อ งที่ ก รุ ง เทพมหานคร ให แ บ ง พื้ น ที่ ก ารบริ ห ารกรุ ง เทพเป น เขตและแขวงตามพื้ น ที่ และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 บัญญัติใหจัดตั้งเมืองพัทยามีอณาเขตเมือง
พัทยา
6. คุณสมบัติ
สถานะและคุณสมบัติของทนายความสาธารณะมีความสําคัญตอการใหความชวยเหลือผูตองหาหรือ
จําเลยในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพราะจะแสดงถึงการมีวัยวุฒิ คุณวุฒิและประสบการณ ตอการ
ปฏิบัติหนาที่ในการประสิทธิประสาทความยุติธรรมใหแกผูตองหาหรือจําเลยในคดีความในชั้นสอบสวนและ
การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีในชั้นศาล ดังนั้นผูวิจัยจึงไดวิเคราะหถึงคุณสมบัติทนายความสาธารณะไวใน
กฎหมายตนแบบ โดยจะมีการบัญญัติคุณสมบัติทนายความสาธารณะไววา ตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะ
ตองหาม
7. ความรับผิด
เพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2561 และเพื่อใหเจาหนาที่รัฐ ในฐานะเปนบุคคลที่ตองอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนให
สามารถเขาถึงบริการของภาครัฐในดานตาง ๆ แตหากเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนตัวหรือกระทํา
การใด ๆ โดยไม ร อบคอบจนทํ า ให เ กิ ดความเสีย หายเจา หน าที่ หรื อหนว ยงานของรัฐ นั้ น ๆ จะต องเป น
ผูรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
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8. คาตอบแทน
เพื่อปรับปรุงใหถูกตองสอดคลองกับกฎ ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือน
พ.ศ.2551 และเพื่อปรับปรุงใหถูกตองสอดคลองกับสวัสดิการขาราชการตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ(ฉบับที่25) พ.ศ. 2551
จากผลการวิ จั ย ได นํ า ไปสู ก ารจั ด ทํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ท นายความสาธารณะ พ.ศ. .... โดยมี
โครงสรางกฎหมาย ประกอบดวย 9 หมวด 30 มาตรา และบทเฉพาะกาล มีสาระสําคัญของบทบัญญัติ
ประกอบดวย องคกรสังกัด สถานะ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอบเขตอํานาจหนาที่ คณะกรรมการ
คุณสมบัติ ความรับผิด คาตอบแทน

อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
แนวคิดในการใหประชาชน ผูยากไรหรือผูดอยโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรมใหไดรับการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพดวยความเสมอภาคตามปรัชญาความยุติธรรม ทฤษฎีองคกร แนวคิดกระบวนการยุติธรรม
หลักสิทธิมนุษยชน หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสากลตามกฎหมายระหวางประเทศ คือ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 และตามกฎหมายตางประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
กฎหมายประเทศอังกฤษ กฎหมายประเทศญี่ปุน เพื่อใหการคุมครองสิทธิการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาของประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสของประเทศไทยไมแตกตางไปจากหลักสากลและตางประเทศ ซึ่ง
คําตอบที่ไดมานําไปสูการจัดทํารากฎหมายตนแบบ (Model Law) วาดวยรางพระราชบัญญัติทนายความ
สาธารณะ พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่
..... ) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ .....) พ.ศ. ....
และร างกฎกระทรวง กํา หนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน ตองปฎิบัติในการจัดหา
ทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ..... ที่ใชบังคับในปจจุบัน เพื่อสนับสนุนการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพดวยความเสมอภาคของประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาส และเปนการสงเสริมการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวกับระบบการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

ขอเสนอแนะ
ผลของการวิจัยไดจัดทํากฎหมายตนแบบเปนรางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... หาก
จะนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหเกิดประสิทธิผลแกประชาชนผูยากไรหรือผูดอยโอกาสในการ
เข า ถึ ง พิ จ ารณาพิ พ ากษาคดี อ าญา ตามการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยของไทยได นั้ น การวิ จั ย มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. แนวทางการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
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การจัดทํารางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... จะทําใหมีจุดเดนที่จะกอใหเกิดผลดีตอ
ทนายความชวยเหลือคนจนอยางมาก และจะสงผลใหมีหนวยงานสังกัด องคกรสังกัด การบริหาร การคัดเลือก
การบังคับใชกฎหมาย การปฏิบัติหนาที่ ขอบเขตแหงหนาที่ ความรับผิด คาตอบแทนสิทธิประโยชน และมี
การคัดเลือกการทนายความปฎิบัติหนาที่ดวยความเชี่ยวชาญ และการชวยเหลือเปนไปดวยความยุติธรรมเปน
ที่ยอมรับของประชาชนผูยากไรหรือดอยโอกาสที่จะไดรับการคุมครองสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาอยางแทจริง ซึ่งจะเปนประโยชนตอประเทศในการพัฒนาทั้งดานกระบวนการยุติธรรม และระบอบ
ประชาธิป ไตยของประเทศไทย เพื่อใหกฎหมายตนแบบที่ ไดจัดทําขึ้ นสามารถนําไปใชประโยชน อยางเป น
รูปธรรม รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรผลักดันรางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... โดย
การเสนอเข า สู การพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรีเ พื่อใหความเห็น ชอบและเข าสูก ระบวนการตรากฎหมาย
ตามลําดับชั้นตอไป
2. การตรากฎหมายลําดับรอง
เมื่อรางพระราชบัญญัติทนายความสาธารณะ พ.ศ. .... มีผลเปนกฎหมายโดยการประกาศในราชกิจจา
นุ เ บกษาแล ว คณะกรรมการทนายความสาธารณะ ต อ งอาศั ย อํ า นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ท นายความ
สาธารณะ พ.ศ. .... ดําเนินการตรากฎหมายลําดับรอง คือ รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบั บที่ .....) พ.ศ. .... รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..... ) พ.ศ. ....... และรางกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขที่พนักงานสอบสวน ตองปฎิบัติในการจัดหาทนายความใหแกผูตองหาในคดีอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. .....
โดยอาศัยอํานาจ เพื่อใหไดทนายความสาธารณะมาปฏิบัติหนาที่
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบวา มีประเด็นที่สมควรนําไปศึกษาและวิจัยตอไป คือ การกําหนดนโยบาย
ความเปนอิสระของทนายความสาธารณะในประเทศไทยและตางประเทศ การสํารวจความคิดเห็นหรือทัศนะ
ของทนายความสาธารณะเพื่อใหเ กิดหลักประกันความเปนอิส ระในรั ฐธรรมนู ญ การกําหนดนโยบายดาน
ทนายความชวยเหลือในคดีอาญา สํานักงานคณะกรรมการชวยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความใน
พระบรมราชู ป ถัมภ การกํ า หนดนโยบายด า นทนายความชวยเหลือในคดีอาญา สํานั กงานปลั ดกระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม การกําหนดนโยบายดานทนายความชวยเหลือในคดีอาญา สํานักศาลยุติธรรม และ
การ การจัดทํารางพระราชบัญญัติทนายความ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ .....) พ.ศ. .... เกี่ยวกับ สถาบันพัฒนา
ทนายความ องคกรเอกชนและคาตอบแทนทนายความ การจัดทํารางพระราชบัญญัติวิทยาลัยทนายความ
พ.ศ. .... การจัดทําพระราชบั ญญัติร ะเบีย บขาราชการทนายความสาธารณะ พ.ศ. ... การจัดทํ ารางแกไข
เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสถาบันพัฒนาขาราชการทนายความสาธารณะ พ.ศ. ...
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กลวิธีการสรางภาพแทนนักโทษผานงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการสรางภาพแทนนักโทษที่ปรากฏในงานเขียนสารคดี
ของเชาวเรศน จารุบุณย โดยศึกษาจากสารคดีเรื่อง บันทึก...แดนประหาร คุกบางขวาง ที่ตีพิมพป พ.ศ. 2554
โดยใชแนวคิดกลวิธีทางภาษาของจันทิมา อังคพณิชกิจ (2557) และแนวคิดภาพแทนของสจวต ฮอลล (Hall,
1997) ในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา งานเขียนสารคดีของ เชาวเรศน จารุบุณย ประกอบสรางภาพแทน
ใหกับนักโทษผานกลวิธีทางภาษาจํานวน 2 กลวิธี คือ กลวิธีทางศัพท (lexicalization) และกลวิธีทางวัจน
ปฏิบัติศาสตรและวาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทน
ใหแกนักโทษจํานวน 3 ลักษณะ คือ ภาพแทนบุคคลอันตราย ภาพแทนบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต และ
ภาพแทนบุคคลที่สังคมไมตองการ อันนําไปสูการสรางอัตลักษณใหแกนักโทษในที่สุด
คําสําคัญ : กลวิธีการสรางภาพแทน, สารคดี, นักโทษ, เชาวเรศน จารุบุณย

Abstract
This research article aimed to study the methods of representing the prisoners from
documentaries of Chavoret Jaruboon. The study was carried out through the analysis of a
documentary entitled “Bunthuk Daenprahan Khuk Bang Kwang” (Record ... Land of
execution, Bang Kwang prison) published in 2011. This study adopted the framework of
Jantima Angkapanichkit language strategies (2014) and and Stuart Hall's representation (1997)
as a conceptual framework. The study found that Chavoret Jaruboon's documentary writing
works created the representation of prisoners through two language strategies: lexicalization
....................................................................................................................................................................................................
*นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
* Doctor of Art Program in Thai Student, School of Liberal Arts, University of Phayao
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and discourse pragmatic strategies. Such language strategies created visual representations
for prisoners in three different ways: representations of dangerous persons, representation of
a person with a mental disorder, and representations of people that society does not want,
which eventually led to the creation of identity for prisoners.
Keywords: Representation, Documentaries, Prisoners, Chavoret Jaruboon

ความสําคัญของปญหา
นักโทษเป น เสมื อนคนชายขอบที่ถูกสังคมกําหนดใหเปน บุคคลอัน ตรายหรือถู กมองในแง ล บอยู
ตลอดเวลา ดวยเหตุผลที่วานักโทษมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากระเบียบปฏิบัติของสังคม นอกจากนี้พฤติกรรม
ในการกอคดีของนักโทษมักถูกบอกเลาตอ ๆ กันไปในทางราย และการถูกนําเสนอผานสื่อประเภทตาง ฯ ก็ยิ่ง
ตอกย้ําใหพฤติกรรมของนักโทษถูกผลิตซ้ําใหอันตรายและเปนสวนเกินของสังคมมากยิ่งขึ้น
สารคดีเปนงานเขียนประเภทหนึ่งที่นําเสนอประเด็นตาง ๆ ในสังคมตามขอเท็จจริงผานภาษาที่
สรางสรรค ตรงประเด็น และสื่อความหมายชัดเจน จึงเปนกฎเกณฑหนึ่งที่บังคับใหผูอานเกิดความรับรูวา
เรื่องราวที่ปรากฏในสารคดีนั้นไดสรางสรรคมาจากเรื่องจริงไมมีการปรุงแตงใด ๆ หากแตคุณลักษณะประการ
หนึ่งของภาษาที่ถูกมองขามนั่นคือ การแฝงความเชื่อ ทัศนคติ หรือคานิยมบางอยาง (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง,
2556, น. 30) ดวยเหตุนี้ตัวบทสารคดีจึงเปนการเชื่อมโยงกันระหวางวาทกรรมและการนําเสนอภาพแทน
(Representation) ที่นําไปสูการสรางอัตลักษณใหแกสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยมีนักเขียนเปนผูกําหนด ดังนั้นสารคดีที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักโทษจึงมีการสรางภาพแทนใหแกนักโทษในทิศทางตาง ๆ ตามเจตนาของนักเขียน
ปจจุบันมีนักเขียนสารคดีหลายทานที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนักโทษ ทวามีนักเขียนทานหนึ่งที่
นาสนใจนั่นคือเชาวเรศน จารุบุณย ซึ่งเปนนักเขียนที่เคยรับราชการสังกัดเรือนจํากลางบางขวางเปนระยะเวลา
กวา 19 ป (พ.ศ. 2527-2546) โดยในชวงเวลาดังกลาวไดพบเจอนักโทษที่หลากหลายตั้งแตนักโทษคดีทั่วไป
จนถึงนักโทษประหารคดีอุกฉกรรจ ประกอบกับการปฏิบัติหนาที่เปนเพชรฌาตประหารชีวิตนักโทษ สงผลให
เชาวเรศน จารุบุณย มีประสบการณตรงเกี่ยวกับนักโทษเปนจํานวนมากทั้งดานพฤติกรรม อารมณความรูสึก
และความคาดหวังของนักโทษในระหวางที่ใชชีวิตอยูในเรือนจํา ประสบการณดังกลาวชวยใหงานเขียนมีความ
ลุมลึกของขอมูลที่ชวยสะทอนใหเห็นถึงตัวตนของนักโทษไดเปนอยางดี ซึ่งที่ผานมายังไมเคยมีผูใดเคยศึกษาใน
ประเด็นนี้มากอน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีการสรางภาพแทนนักโทษที่ปรากฏในงานเขียนสารคดี
ของเชาวเรศน จารุบุณย เพื่อใหมองเห็นปฏิบัติการทางภาษาที่หลอหลอมความคิดคนในสังคมที่มีตอนักโทษ
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วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธีการสรางภาพแทนนักโทษที่ปรากฏในงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาพแทน งานเขียนสารคดี และปฏิบัติการทางภาษาและ
วัฒนธรรม
2. ศึกษาและรวบรวมงานเขียนประเภทสารคดีท่ีมีการดําเนินเนื้อเรื่อง หรือมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิตของนักโทษที่เขียนโดยเชาวเรศน จารุบุณย ซึ่งจากการสํารวจพบวามีจํานวนหนึ่งเลม คือ บันทึก...
แดนประหาร คุกบางขวาง (2554)
3. วิเคราะหภาพแทนนักโทษที่ปรากฏในงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย โดยใชแนวคิดเรื่อง
กลวิธีทางภาษา ของจันทิมา อังคพณิชกิจ (2557) ในการวิเคราะหตัวบทของการสื่อสาร และใชแนวคิดเรื่อง
ภาพแทน (Representation) ของสจวต ฮอลล (Hall, 1997) ในการวิเคราะหภาพแทนนักโทษ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
“ใกล กับ บริ เ วณที่ พบศพมี ส ภาพอัน สุดเศราสลดใจของผูป กครองของ ‘น องอ อม’ เหยื่ อ
ไอบากาม เปนรางของนางเพียร ภุมมา อายุ 36 ป มารดาของหนูนอย ที่ร่ําไหน้ําตาทะลักอาบแกม
คร่ําครวญปมใจจะขาดตายตามลูกนอย...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 277)
จากขอความขางตนพบวามีการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางศัพท ดวยการใชคํา
เรียกนักโทษวา “ไอบากาม” โดยคําวา “ไอ” ที่ปรากฏในขอความชวยสะทอนมุมมองของผูเขียนในการมอง
นักโทษวามีความไมเทาเทียมกับคนปกติ และคําวา “บากาม” ยังชวยบงบอกถึงพฤติกรรมในการกอคดีของ
นักโทษดวยเชนกัน
กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวานักโทษเปนบุคคลอันตรายตอสังคมอยางยิ่ง
เนื่องจากมีพฤติกรรมในการลวงละเมิดทางเพศผูบริสุทธิ์จนไดรับความบอบช้ําทางรางกายและจิตใจ ซึ่งนักโทษ
บางรายมิไดมีเจตนาขมขืนเพียงอยางเดียว แตมีเจตนาฆาตกรรมผูอื่นเพื่ออําพรางคดีและปกปดความผิดของ
ตนเองดวยเชนกัน การสรางภาพแทนเชนนี้เปนการตอกย้ําใหเห็นถึงพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของสังคมตอ
นักโทษ จนกลายเปนบุคคลอันตรายที่สังคมตองระมัดระวัง
4. สรุปและอภิปรายผลแบบพรรณนาวิเคราะห
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย
วรรณกรรมนอกจากจะทําหนาที่ใหความบันเทิงแกผูอานแลว วรรณกรรมยังมีหนาที่ในการบันทึกภาพ
ของสังคมดวย และสิ่งที่บันทึกนั้นเปนการประกอบสรางขึ้นมา ดังที่ เสนาะ เจริญพร (2546, น. 18) กลาววา
การบันทึกภาพสังคมนั้นมิไดเปนการบันทึกตามหลักของความเปนจริง แตเปนการประกอบสรางทางสังคม
(social artefact) ที่พูดถึงมนุษย ชีวิต และโลก ผานการตีความเชิงอุดมการณ ดวยเหตุนี้การศึกษาวรรณกรรม
จึงใหความสํ าคั ญต อ “กระบวนการผลิ ตความหมาย” ภายในตัว บทเป นสิ่งแรก ดังนั้ นการทําความเขาใจ
วรรณกรรมจําเปนตองพิจารณากระบวนการเสนอภาพในตัวบทวรรณกรรมวาเปนวาทกรรม (Discourse)
ประเภทหนึ่ ง เช น เดี ย วกั บ นอร แมน แฟร เ คลาฟ (Fairclough, 1995, p. 98) ที่ ไ ดเสนอแนวคิด เกี่ย วกั บ
วาทกรรมวิ เ คราะห เ ชิ ง วิ พ ากษ (CDA) โดยวิ เ คราะห ผ า น 3 ช อ งทาง ช อ งทางแรก ได แ ก ตั ว บท (Text)
ชองทางที่สอง คือ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practices) และชองทางสุดทาย คือ วิถีปฏิบัติการทาง
สังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Practices) ดังตอไปนี้
ตัวบท (Text) คือ ภาษาที่ผูเขียนใชสื่อสารในสารคดี ดวยการวิเคราะหศัพท ไวยากรณ และการเชื่อม
ประโยค
วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse Practices) คือ กระบวนสรางตัวบท วิเคราะห กระบวนการ
นํ า เสนอและการตี ความตั ว บทเพื่ อพิ จ ารณาวิธี การสรา งวาทกรรมของผูเ ขีย น ตลอดจนวิธี การถ ายทอด
วาทกรรมดังกลาว
วิถีป ฏิบัติ การทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Practices) คือ การศึกษาบริบ ททางสังคม
วัฒนธรรม และการเมือง ที่ปรากฏแวดลอมตัวบทเพื่อใหเขาใจความหมายและกระบวนการสรางวาทกรรม
แนวคิ ด เรื่ อ งการวิ เ คราะห ว าทกรรมแบบ 3 มิ ติ ข องแฟร เ คลาฟ ช ว ยให ม องเห็ น ว า การศึ ก ษา
วรรณกรรม จําเปนตองพิจารณาภาษาในลักษณะของเครื่องมือ ที่ใชหลอหลอมอุดมการณที่ใหแกคนในสังคม
ทั้งนี้ในการศึกษางานเขียนสารคดีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักโทษชวยใหทราบถึงอุดมการณบางประการที่สังคมมีตอ
นักโทษ อันนํามาซึ่งการสรางภาพแทนนักโทษใหมีความผิดปกติไปจากบรรทัดฐานของสังคมดวยเชนกัน
ดวยเหตุที่ภาพแทนมีความสัมพันธกับกรอบวาทกรรม ดังนั้นภาษาที่ใชในตัวบทจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตอง
พิ จ ารณา เนื่ อ งจากภาษาที่ ป รากฏในตั ว บทนอกจากจะทํ า หน า ที่ สื่ อ แทนความคิ ด (ideational
representation) และสื่อแทนปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal representation) แลว ภาษาที่
มนุษยเลือกใชสื่อสารยังมีการสื่อเจตนาและอํานาจในเชิงความคิดบางประการแฝงอยูในตัวบทดวย ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดอธิบายภาษาที่ใชสื่อสารในเชิงการใชที่มีวัตถุประสงคบางอยางแฝงอยูหรือที่เรียกวา
กลวิธีทางภาษา (linguistic strategies) ซึ่งเปนกลวิธีในการผลิตตัวบทที่แฝงวัตถุประสงคหรือมีเจตนามุงหมาย
ของผู ส ง สารที่ ต อ งการสื่ อ ไปยั ง ผู รั บ สารท า มกลางบริ บ ทการสื่ อ สารที่ แ ตกต า งกั น ออกไป โดยจั น ทิ ม า
อังคพณิ ช กิ จ (2557, น. 138-170) ได เ สนอกลวิธีทางภาษาเพื่อใชวิเคราะหตัว บทในการสื่อสาร จํานวน
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4 กลวิธี คือ กลวิธีทางศัพท (Lexicalization) กลวิธีการขยายความ (Modification) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติ
ศาสตรและวาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) และกลวิธีทางวาทศิลป (Rhetorical Strategies)
ซึ่งกลวิธีทางภาษาดังกลาวเปนเครื่องมือในการแสดงความคิด ทัศนคติ หรือเจตนาบางอยางของผูเขียนเพื่อ
แนะนําหรือโนมนาวใจใหผูอานใหเกิดความคิด ความรูสึก หรือทัศนคติใหตรงกับผูเขียน และนํามาซึ่งการสราง
เปนภาพแทนใหแกสิ่งตาง ๆ ดวยเชนกัน
การสรางภาพแทนเปนกระบวนการสรางความหมายใหแกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดผานกระบวนทัศนหรือ
อุดมการณของผูสราง เพื่อใหคนในสังคมไดรับรูเกี่ยวกับความหมายนั้น ๆ ผานการสรางวาทกรรมชุดตาง ๆ
โดย สจวต ฮอลล (Hall, 1997, p.15) ไดกลาวถึงความหมายของภาพแทน (Representation) ไวในหนังสือ
“Representation: Cultural Representations and Signifying Practices” โดยอธิบายวาการสราง
ภาพแทนใหกับสิ่งตาง ๆ นั้น เปนกระบวนการสรางความหมายผานทางภาษา โดยเชื่อมโยงระหวาง “แนวคิด”
กับ “ภาษา” เขาดวยกัน เพื่ออางอิงถึงวัตถุ ผูคน หรือเหตุการณตาง ๆ ในโลกแหงความจริง หรือแมกระทั่ง
โลกแหงจินตนาการก็ตาม นอกจากนี้สจวต ฮอลล (Hall, 1997, p.17-19) ไดอธิบายถึงการทํางานรวมกัน
ระหวางความหมายและภาษาไว 3 ประการ กลาวคือ
ประการที่หนึ่ง คือ การสะทอนความจริง (reflective approach) เปนการทําหนาที่ประการหนึ่งของ
ภาษา นั่นคือ ภาษาที่มีหนาที่สะทอนหรือเลียนแบบสิ่งตาง ๆ ที่อยูในโลก ดังนั้นภาพเสนอที่ปรากฏจึงเปนเรื่อง
ของการเลียนแบบนั่นเอง
ประการที่สอง คือ การตั้งใจใหเปนความจริง (intentional approach) ประการนี้มีความคิดพื้นฐาน
วาผูสงสารคือผูที่กําหนดความหมายของสิ่งตาง ๆ ผานภาษาพูดและภาษาเขียน จะแปลหรือถอดความผิดไป
ไม ไ ด ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารนี้ จึ ง มี ข อ บกพร อ ง เนื่ อ งจากภาษาเป น เรื่ อ งของการสื่ อ สารที่ ขึ้ น อยู กั บ แบบแผนทาง
ภาษาศาสตรที่ตองพึ่งขนบและรหัสทางภาษาที่ใชรวมกันจึงจะสามารถถอดความได ดังนั้นภาษาจึงไมผูกขาด
กับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง
ประการที่สาม คือ การประกอบสรางความจริง (constructed approach) โดยเชื่อวาไมมีผูใชภาษา
คนใดสามารถกําหนดความหมายของภาษาใหหยุดนิ่งได เพราะสิ่งตาง ๆ ไมไดมีความหมายอยางที่เปน แต
มนุษยคือผูที่ประกอบสรางความหมายขึ้นมาโดยใชระบบภาพตัวแทนซึ่งผนวกระบบความคิดและสัญญะตาง ๆ
เพื่อใชสื่อความหมายกับผูอื่นใหเกิดการรับรูรวมกัน
อาจกลาวไดวากระบวนการสรางภาพแทนจะประกอบไปดวยระบบ 2 ระบบ ระบบแรกเปนระบบที่
ชวยจําแนกวัตถุ ผูคน หรือเหตุการณที่มีความสัมพันธกับชุดความคิด (a set of concept ) ที่มีอยูในสมอง
ของแตละคน สงผลใหสามารถอางอิงภาพ (image) หรือสิ่งตาง ๆ ที่อยูในสมองและนอกสมองได และระบบที่
สอง คื อ การกลั่ น กรองและเรี ย บเรี ย งความรู ค วามคิ ด ในสมองแล ว สื่ อ สารออกมาให ผู อื่ น รั บ ทราบผ า น
ระบบสั ญญะ เช น ภาษาหรื อ ภาพ เป น ต น นอกจากนี้การสรา งภาพแทนตองมี ป ฏิสัม พัน ธกั บ บริบ ททาง
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วัฒนธรรมอื่น ๆ (the circuit of culture) อาจกลาวไดวา การสรางภาพแทนจึงเปนการสรางที่ปราศจาก
ความโปรงใสและความบริสุทธิ์ เนื่องจากผูสรางไดแตงเติมความหมายบางประการลงไป (สุพัชริณทร นาคคง
คํา, 2556, น. 5)
จากกรอบแนวคิดขางตนอาจกลาวไดวา การสรางภาพแทนนั้นมีความสัมพันธกับกรอบวาทกรรมที่
แสดงออกมาผานกลวิธีทางภาษาของผูเขียน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงนําทฤษฎีดังกลาวมาใชในการวิเคราะหเพื่อให
ทราบถึ งภาพแทนนั กโทษ ซึ่ งผลการศึ กษาจะชวยใหทราบวานักเขีย นไดกําหนดความหมาย คุณคา และ
คาดหวังตอนักโทษอยางไร

ผลการวิจัย
ผูวิจัยไดวิเคราะหภาพแทนนักโทษผานงานเขียนสารคดี เรื่อง บันทึก...แดนประหาร คุกบางขวาง ของ
เชาวเรศน จารุบุณย พบการสรางภาพแทนผานกลวิธีทางภาษา 2 กลวิธี คือ กลวิธีทางศัพท (lexicalization)
และกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและวาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) โดยกลวิธีทางศัพท
(lexicalization) เปนกลวิธีที่เกี่ยวของกับการเลือกใชคําศัพท (lexical choices) เพื่อสื่อแทนประสบการณ
หรือความคิดของผูสงสาร เนื่องจากการเลือกใชคําศัพทของนักเขียนในฐานะของผูผลิตตัวบทนั้นเปนเรื่องที่
แปรไปตามปจจัยทางสังคม และมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมในวงกวาง ดังนั้นการใชคําศัพทของนักเขียนยอม
สื่อใหเห็นถึงมุมมองของนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องที่กลาวถึง สวนกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและ วาทกรรม
(Discourse Pragmatic Strategies) เปนกลวิธีที่มุงเนนวิเคราะหขอความโดยพิจารณาที่กลวิธีทางศัพทและ
การขยายความตัวบทนั้นภายใตบริบทภายนอกตัวบทที่สัมพันธกับความรู ความคิด สถานการณ และขอมูล
ทางดานสังคมวัฒนธรรมประกอบการวิเคราะห ซึ่งหากผูรับสารไมมีความรูดานสถานการณและทางสังคม
วัฒนธรรมแลวอาจสงผลใหไมเขาใจขอความที่กําลังอานหรือเขาใจคลาดเคลื่อนได ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตอง
อาศั ยองค ความรู ทางภาษาศาสตรดานวัจนปฏิบัติศาสตรและความรูดานวาทกรรมดว ย กลวิธีทางภาษา
ดังกลาวสรางภาพแทนใหแกนักโทษจํานวน 3 ลักษณะ ไดแก ภาพแทนบุคคลอันตราย ภาพแทนบุคคลที่มี
ความผิดปกติทางจิต และภาพแทนบุคคลที่สังคมไมตองการ ดังตอไปนี้
ภาพแทนบุคคลอันตราย
ปญหาอาชญากรรมเปนปญหาหนึ่งที่สงผลตอสวัสดิภาพของสังคมไทยมาโดยตลอด เนื่องจากปญหา
ดังกลาวสงผลกระทบตอความมั่นคงของชีวิตและทรัพยสินของผูอื่น ทําใหรัฐตองสรางมาตรการควบคุมผาน
การออกกฎหมายเพื่อปรามไมใหกระทําผิด ประกอบกับสังคมไทยเปนสังคมแหงพุทธศาสนา ดังนั้นพฤติกรรม
ในการกอคดีของนักโทษจึงถูกสังคมมองวาเปนปฏิพากยกับหลักเกณฑทางศีลธรรมไปโดยปริยาย เปนเหตุให
ภาพลักษณนักโทษถูกผลิตซ้ําใหเห็นถึงความอันตราย และเปนสวนเกินของสังคมมากขึ้นตามไปดวย การสราง
ภาพแทนบุคคลอันตรายในงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย มีกลวิธีทางภาษา จํานวน 3 กลวิธี ดังนี้
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1. บุคคลที่มีนิสัยโหดเหี้ยมอํามหิต
งานเขี ย นสารคดี ข องเชาวเรศน จารุ บุ ณ ย ได นํ า เสนอเรื่ อ งราวของนั ก โทษในคดี ต า ง ๆ อย า ง
หลากหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งนักโทษที่ตองโทษประหารชีวิต ซึ่งการนําเสนอเรื่องราวของนักโทษเหลานี้แสดง
ใหเห็นถึงพฤติกรรมในการกอคดีที่โหดเหี้ยมอํามหิตสรางความหวาดกลัวใหแกคนในสังคม ดังนั้นภาพแทนที่
ปรากฏสวนมากจึงเปนภาพของบุคคลอันตรายที่มีนิสัยโหดเหี้ยม ดังตัวอยางตอไปนี้
1) “...บรรดานักโทษทุกคนลวนแลวแตมีประวัติอันโชกโชน เคยกอกรรมทําเข็ญใหกับคนในสังคม
มาแลวมานับไมถวน มีรูปแบบตาง ๆ ตั้งแตประเภทมือปนรับจางฆาคนตายโดยเจตนาทั้งที่ไมเคยรูจักหรือมี
สาเหตุโกรธเคืองกันมากอน หรือบางคนไมรูจักจะทํามาหากินอะไรเลยชวนพรรคพวกไปรวมกันชิงทรัพยปลน
ทรัพย หากเจาของทรัพยขัดขืนหรือเกรงกลัววาจะจําหนาตนเองไดก็ฆาเสีย...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 73)
2) “...นายวิ ชั ย ศรี เ จริ ญ สุ ข ยิ่ ง และนางจิต รา ศรีเ จริ ญ สุ ขยิ่ ง (นายจ าง) เจ าของร า นอาหาร
“สมบูรณโภชนา” ตั้งอยูจุฬาซอย 60 เขตปทุมวัน เขาแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจวา นางกิ่งแกว ลอสูงเนิน
(ลูกจาง) จับตัวเด็กชายวีระชัย ศรีเจริญสุขยิ่ง อายุ 6 ขวบ ไปเรียกคาไถเปนเงินสองแสนบาท
โดยใหทั้งสองนําเงินใสถุงกระดาษแลวนั่งรถไฟไปโยนลงในชวงระหวางสถานีปากชอง-จันทึก นางโจร
ใจบาปจะปกธงเปนสัญลักษณ”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 259-260)
3) “สภาพศพที่ใบหนาขาวซีด ลักษณะเหมือนแชน้ําอยูนาน จมูกมีรอยถูกบีบซีดช้ําเหมือนถูกบีบ
จมูกแลวกดศีรษะลงโถน้ําลางหองน้ําจนเหยื่อขาดอากาศสิ้นใจอยางทรมาน โดยคาดวาเสียชีวิตมาไมต่ํากวา 20
นาที นอกจากนี้ไมพบหลักฐานรองรอยฆาตกรผูกระทําการเยี่ยงสัตวปากับหนูนอยผูนี้แตอยางใด...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 277)
4) “...ครอบครัวเล็ก ๆ ผัวเมียเผชิญชะตากรรมสุดโหดในสังคมแหลกเหลว หนูนอยวัย 4 ขวบ
เพิ่งเรียนชั้นอนุบาลตกเปนเหยื่อมารสังคมที่มีวิญญาณสัตวรายเต็มอณูเรือนราง บุกเขาไปลอลวงหนูนอยลาก
ไปขยี้ขืนใจยับคาหองน้ํา แลวสังหารอยางโหดเหี้ยมเกินจิตใจมนุษยในโรงเรียนกลางวันแสก ๆ...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 280)
จากขอความขางตนพบวามีการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางศัพท (lexicalization)
จํานวน 2 กลวิธี กลวิธีแรก คือ การใช คําอางถึงสว นใหญ ซึ่งเปน การกลาวอางถึงบุคคลตาง ๆ ในสังคมที่
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สะทอนใหเห็นวาคนในสังคมมีคานิยมในการประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังปรากฏผานคําวา “ฆา..ทั้ง
ที่ไมรูจัก, ฆาเสีย” ที่แสดงใหเห็นวานักโทษทุกคนลวนมีนิสัยโหดเหี้ยมอํามหิตชอบกอกรรมทําเข็ญแกผูอื่นใน
สังคมทั้งที่ไมรูจักกันมากอน และกลวิธีที่สองคือ การใชคําศัพทหรือวลี ซึ่งเปนกลวิธีที่แสดงใหผูอานทราบถึง
มุมมองและความคิดของนักเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่กลาวถึง เนื่องจากคําศัพทเหลานี้มีความสัมพันธกับบริบททาง
สังคมวัฒ นธรรม ดั งนั้ นการใช คําศั พท อื่น นอกเหนือจากศัพทเดิมที่มีอยูยอมแสดงใหเห็นถึงความเชื่อหรือ
ความคิดบางอยางของนักเขียน ดังปรากฏผานคําวา “นางโจรใจบาป, ฆาตกรผูกระทําการเยี่ยงสัตวปา, มาร
สังคมที่มีวิญญาณสัตวรายเต็มอณูเรือนราง” ยังชวยแสดงใหถึงพฤติกรรมความโหดเหี้ยมของนักโทษอีกดวย
กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวา นักโทษทุกคนลวนเป นผูที่มีนิสัยโหดเหี้ย ม
อํามหิตและเปนอันตรายตอคนในสังคมอยางยิ่ง โดยนักเขียนไดเปรียบนักโทษเหลานี้เปนเหมือนกับสัตวรายที่
ขาดสํานึกในความเปนมนุษย กระทําความผิดตามสัญชาตญาณโดยไมคํานึงถึงบาปกรรมหรือผลกระทบที่จะ
ตามมา กอใหเกิดความหวาดกลัวอยางยิ่งใหแกผูบริสุทธิ์
2. บุคคลที่มีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
ในงานเขียนของเชาวเรศน จารุบุณย พบวามีการนําเสนอภาพแทนนักโทษที่มีพฤติกรรมลวงละเมิด
ทางเพศ ดวยการใชความรุนแรงบังคับขืนใจผูบริสุทธิ์ ซึ่งเหยื่อบางรายอาจถูกนักโทษฆาตกรรมเพื่อปกปด
ความผิดอีกดวย การนําเสนอภาพแทนเชนนี้ชวยตอกย้ําใหเห็นความเปนบุคคลอันตรายมากยิ่งขึ้น ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
1) “...8 ทมิ ฬหื่นกาม ชวยกั นทํารายรางกายและใช ดินเหนี ยวอุดปากพรอมกับบีบคอระหวาง
ขมขืน เสร็จแลวพา กันหลบหนีไป”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 189)
2) “... ระหวางที่ขบวนรถจอดรออยูที่หนาประตูเรือนจํา ผูสื่อขาวสอบถามนักโทษประหารเสนห
ออนแกว วา ‘มีอะไรจะสั่งเสียถึงใครทางบานบางไหม’
แตฆาตกรหื่นกามยังไมทราบชะตากรรมของตนเอง จึงทําทาทางแปลกใจ ผูสื่อขาวตองถามย้ําไป
วา ‘ถูกนํา ตัวมาฝากขังที่นี่อยางกะทันหันแบบนี้ จะสั่งใหไปบอกทางบานหรือเปลา’
นักโทษประหารยิ้ม แลวตอบวา ‘ชวยบอกพอแมใหมาเยี่ยมบาง’
จากนั้นขบวนรถก็แลนเขาสูประตูเรือนจํา...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 195)
3) “ใกลกับบริเวณที่พบศพมีสภาพอันสุดเศราสลดใจของผูปกครองของ ‘นองออม’ เหยื่อไอบา
กาม เปนรางของนางเพียร ภุมมา อายุ 36 ป มารดาของหนูนอย ที่ร่ําไหน้ําตาทะลักอาบแกมคร่ําครวญปมใจ
จะขาดตายตามลูกนอย...”
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(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 277)
จากข อ ความข า งต น พบว า มี ก ารประกอบสร า งความเป น นั ก โทษผ า นกลวิ ธี ท างศั พ ท
(lexicalization) จํานวน 1 กลวิธี คือ การใชคําศัพทหรือวลี ซึ่งเปนกลวิธีที่แสดงใหผูอานทราบถึงมุมมองและ
ความคิ ด ของนั ก เขี ย นเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ก ล าวถึ ง เนื่อ งจากคํ า ศั พ ท เ หล านี้ มี ความสั ม พั น ธ กับ บริ บ ททางสัง คม
วัฒนธรรม ดังนั้นการใชคําศัพทอื่นนอกเหนือจากศัพทเดิมที่มีอยูยอมแสดงใหเห็นถึงความเชื่อหรือความคิด
บางอย า งของนั ก เขี ย น ดั ง ปรากฏผ า นคํ า ว า “ทมิ ฬ หื่ น กาม, ไอ ฆ าตกรหื่ น กาม, ไอ บ า กาม” โดยคํ า ว า
“ฆาตกร”, “บากาม” และ “หื่นกาม” ชวยบงบอกวานักโทษเปนผูที่มีความตองการทางเพศสูง จึงสงผลใหเกิด
พฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศผูอื่นตามมา
กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวานักโทษเปนบุคคลอันตรายตอสังคมอยางยิ่ง
เนื่องจากมีพฤติกรรมในการลวงละเมิดทางเพศผูอนื่ จนไดรับความบอบช้ําทางรางกายและจิตใจ ซึ่งนักโทษบาง
รายมิไดมีเจตนาขมขืนเพียงอยางเดียว แตมีเจตนาฆาตกรรมผูเคราะหรายเพื่ออําพรางคดีและปกปดความผิด
ของตนเองดวยเชนกัน การสรางภาพแทนเชนนี้เปนการตอกย้ําใหเห็นถึงพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของสังคม
ของนักโทษ จนกลายเปนบุคคลอันตรายที่สังคมตองระมัดระวัง
3. บุคคลที่กระทําผิดซ้ํา
แมวานักโทษจะผานการขัดเกลาพฤติกรรมและพัฒนาดานทักษะอาชีพในสถาบันเฉพาะทางอยาง
ทัณฑสถานมาแลวก็ตาม แตนักโทษบางรายยังคงไมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อพนโทษออกมาแลวก็ออกมากอ
คดี เ ช น เดิ ม การกระทํ า เช น นี้ ช ว ยให นั กโทษดูเปน บุคคลที่อัน ตรายมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานเขีย นของเชาวเรศน
จารุบุณย ไดนําเสนอภาพแทนของนักโทษที่กระทําผิดซ้ําเพื่อแสดงใหเห็นวานักโทษหลายรายเมื่อพนโทษออก
มาแลวมีพฤติกรรมในการกอคดีซ้ํา ดังตัวอยางตอไปนี้
1) “...ตัวผูเสียหายเองไมคอยกลาแจงความเพราะอับอาย ทรชนเหลานี้เลยไดใจทํามาหลายครั้ง
แตเวรกรรมมีจริง ศาลพิพากษาประหารชีวิต เพราะไปขมขืนเหยื่อและฆาเหยื่อโดยอางความจําเปนในการตอสู
คดีวา เมาครองสติไมอยูเหยื่อขัดขืนเลยทํารายไมไดตั้งใจจะฆา...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 74)
2) “...เจาหนาที่ตํารวจขยายผลการสอบสวนไดความวา นายเสนห ออนแกว มีอายุ 21 ป เปนลูก
ผูใหญบานที่ นายสมชาย, นายเชิดชัย และนายนรัตน รวมทั้งเด็กหญิงวารีตั้งบานเรือนอยู
ชาวบานหลายคนที่อยูหมูบานเดียวกันใหการวานายเสนหมีนิสัยชอบขมเหงและฉุดผูหญิงไปขมขืน
มาหลายคน สาเหตุที่หญิงผูเสียหายไมกลาไปแจงความ เพราะมีความอาย แลแกรงกลัวอิทธิพลของนายเสนห
และผูใหญบานซึ่งเปนพอ”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 189)
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3) “...จังหวะนี้เองมีเจาหนาที่ตํารวจเจาของคดีบางคนเดินเขามาอธิบายเหตุผลใหผมฟงวา ‘จริง ๆ
แลวไอเสนหนี่มันรายมาก มันขมขืนลูกสาวชาวบานหลายคนแลว แตสวนใหญเขากลัวอิทธิพลของพอมัน พอ
มันมีอิทธิพลมาก คดีนี้มันทํารวมกับหลาน มันคิดวาจะหลุด แตพวกผมดันมีหลักฐานพัวพันไปถึงตัวมัน’...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 197)
4) “...จากสํานวนการสอบสวนปรากฏวา นายจําเนียร จันทรา รับสารภาพวาเคยถูกจับกุมใน
ขอหากระทําความผิดฐานลักทรัพยและทํารายรางกาย!
สวนนายธนูชัย มนตรีวัต รับสารภาพวาเคยตองโทษจําคุกฐานลักทรัพยและรับของโจรมาแลว 1 ป
4 เดือน!
สวนนายสนอง โพธิ์บาง รับสารภาพวาเคยตองโทษฐานลักทรัพยและเคยถูกจับกุมฐานซองโจร!...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 224)
5) “...เหมือนเสือที่เคยดื่มเลือด ถาหากไดกลิ่นเลือดก็จะตองเขาไปดื่มกินอยางเอร็ดอรอย ถาหาก
ปลอยไวโดยไมตัดสินลงโทษประหารชีวิต เกรงวาวันหนึ่งเมื่อฆาตกรเหลานี้หลุดพนออกมาสูโลกภายนอก อาจ
กลับไปกอคดีขมขืนแลวฆาสตรีเพศแม ที่ออนแอกวา สรางความเดือนรอนใหกับสังคมไมมีวันจบสิ้น...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 250)
จากขอความขางตนพบวามีการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและ
วาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) จํานวน 2 กลวิธี กลวิธีแรก คือ การใชสหบท ซึ่งเปนกลวิธีที่
ผูเขียนใชตอกย้ําใหผูอานทราบถึงขอเท็จจริงของนักโทษผานความคิด น้ําเสียง หรือขอมูล จากบุคคลอื่นที่
เกี่ยวของและมีการตอบสนอง ตอบโต หรือมีปฏิสัมพันธในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งจากขอความขางตน
นักเขี ย นได อา งถึงข อมู ลในการกระทํ า ผิ ดซ้ํ าของนักโทษที่มาจากตัว ผูเสียหาย เจาหนาที่ตํารวจ และจาก
ชาวบานซึ่งเปนพยานแวดลอมในเหตุการณมาประกอบสรางใหเห็นวานักโทษเหลานี้เปนผูที่มีพฤติกรรมกระทํา
ผิดซ้ํา ไมสามารถกลับตัวกลับใจเปนคนดีได นอกจากนี้นักเขียนยังใชกลวิธีที่สอง คือ การใชความเปรียบ ซึ่ง
เปนกลวิธีทางภาษาอยางหนึ่งที่ผูเขียนใชภาษาเปรียบเทียบสิ่งที่ตางกันสองสิ่งหรือมากกวา แตมีคุณสมบัติบาง
ประการรวมกันหรือคลายคลึงกัน มาเปรียบเทียบกันดวยการพรรณนาใหผูอานเกิดจินตภาพอันสงผลตอการ
รับรูและเขาใจในความเปนนักโทษมากยิ่งขึ้น ดังปรากฏผานขอความ “เหมือนเสือที่เคยดื่มเลือด” โดยขอความ
นี้เปรียบใหเห็นวานักโทษมีนิสัยที่คลายกับเสือซึ่งเปนสัตวที่มีสัญชาตญาณดุรายไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ซึ่งมี
ลักษณะเดียวกับนักโทษที่เคยกระทําความผิดแลวก็ยอมหวนคืนสูพฤติกรรมเดิมไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
เชนเดียวกัน
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กลวิธีดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวา นักโทษเปนบุคคลอันตรายที่มีพฤติกรรมกระทําผิดซ้ํา
ไมมีทางกลับตัวกลับใจเปนคนดีของสังคมได ดังจะเห็นไดจากคําใหการของชาวบาน และสํานวนการสอบสวน
ทางคดีความของตํารวจ พบวาผูตองหาที่ถูกจับกุมสวนใหญลวนเคยตองคดีความมาแลวทั้งสิ้น พฤติกรรมเหลา
นึ้ปรากฏซ้ําอยางตอเนื่องจนกลายเปนภาพแทนของบุคคลอันตรายที่ฝงลึกอยูในทัศนคติของคนในสังคมมา
จนถึงปจจุบัน
4. บุคคลที่เปนภัยตอความมั่นคงของชาติ
การสรางความมั่นคงใหแกชาติเปนหนาที่ของประชาชนทุกคน ที่ตองธํารงไวเพื่อใหเกิดเปนความผาสุก
ของคนในชาติ แตนักโทษกลับมีความประพฤติที่เปนภัยตอความมั่นคงและสรางความหวาดกลัวใหแกคนใน
สังคม ดั งนั้ น ภาพแทนของนั กโทษจึ งถูกสะทอนผานงานเขีย นใหเห็น วาเปนผูทําลายความมั่น คงของชาติ
ดังตัวอยางตอไปนี้
1) “...เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมผูกระทําความผิดขั้นรายแรงตอประเทศชาติได คือ นายมั่น
บุญประเสริฐ หรือ “หมั่นโคก” ผูตองหาที่ 1 นายเทียนชัย ทองอยู หรือ “แกละ” ผูตองหาที่ 2 นายสมใจ
จันทรตรา หรือ “เตี้ย” ผูตองหาที่ 3 นายอยู จาก ผูตองหาที่ 4 และนายสุเฮง แซคู หรือ “ยี่อา” ผูตองหาที่ 5
เจาหนาที่ตํารวจดําเนินการสอบสวนไดความวา นายมั่นเปนตัวการระดับหัวหนารวมกับนายเทียน
ชั ย , นายสมใจ, นายอยู และพวกอี ก 20 คนเศษ นําทหารกั มพูช าเขาโจมตีห มูบา นชาวไทยที่บานกกค อ
บานหนองดอ และบานนอยนาไร และวางเพลิงหมูบานอยางทารุณโหดเหี้ยม ทําใหชาวไทยเสียชีวิต 28 ศพ...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 203-204)
จากข อ ความข า งต น พบว า มี ก ารประกอบสร า งความเป น นั ก โทษผ า นกลวิ ธี ท างศั พ ท
(lexicalization) จํานวน 1 กลวิธี คือ การใชคําศัพทหรือวลี ซึ่งเปนกลวิธีที่แสดงใหผูอานทราบถึงมุมมองและ
ความคิ ด ของนั ก เขี ย นเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ ก ล าวถึ ง เนื่อ งจากคํ า ศั พ ท เ หล านี้ มี ความสั ม พั น ธ กับ บริ บ ททางสั ง คม
วัฒนธรรม ดังนั้นการใชคําศัพทอื่นนอกเหนือจากศัพทเดิมที่มีอยูยอมแสดงใหเห็นถึงความเชื่อหรือความคิด
บางอยางของนักเขียน ดังปรากฏผานคําวา “ผูกระทําความผิดขั้นรายแรงตอประเทศชาติ” ที่แสดงใหเห็นวา
นักโทษในบางคดีโดยเฉพาะคดีความเกี่ยวกับการกอการราย จําเปนตองรีบจับกุมดําเนินคดีเพราะหากปลอยไว
อาจสงผลตอความมั่นคงของชาติได นอกจากนี้การสรางภาพแทนบุคคลที่เปนภัยตอความมั่นคงของชาติยังถูก
นําเสนอผานกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและวาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) ดังตัวอยาง
ตอไปนี้
2) “...การกระทําความผิดของผูตองหาทั้งหมด เปนบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และเปนการ
กอกวนหรือคุกคามความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงจําเปนตองระงับและปราบปราม
การกระทําดังกลาวอยางเด็ดขาดและรวดเร็ว เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบสุขของบานเมือง...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, หนา 204)
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จากขอความขางตนพบการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและ
วาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) จํานวน 1 กลวิธี คือ การใชคําแสดงทัศนภาวะ ซึ่งเปน
กลวิธีการใชคําเพื่อแสดงความคิดเห็นและความเชื่อมั่นของนักเขียนที่มีตอสิ่งที่ตนเองกลาวถึงวาสิ่งที่กําลัง
กลาวถึงนั้นเปนสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งจากตัวอยางไดแสดงใหเห็นวาการกอคดีของนักโทษเปน
ภัยสังคมที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ จําเปนตองจับกุมนักโทษมาดําเนินคดีใหไดโดยไวเพื่อความ
สงบสุขของคนในชาติ
ภาพแทนบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต
โรคจิตเวชเปนโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางจิต ซึ่งโรคดังกลาวไมอาจสังเกตไดวาผูใดเปนโรคจิตเวช
เนื่องจากไมมีอาการแสดงใหเห็นเดนชัดเหมือนกับโรคที่เกิดตามเรือนรางทั่วไปหรือการเจ็บไขทั่วไป เชน โรค
ผิวหนัง ไขหวัด หรือไขเลือดออก เปนตน จะทราบก็ตอเมื่อบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมบางอยางออกมา ดวยเหตุ
นี้ความผิดปกติทางจิตจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูการกอคดีของนักโทษดวยเชนกัน โดยงานเขียนของเชาวเรศน
จารุบุณย ไดนําเสนอภาพแทนของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต เพื่อแสดงใหเห็นวาความผิดปกติทางจิตนํามา
ซึ่งการกอคดีของนักโทษ ดังตัวอยางตอไปนี้
1) “...นักโทษที่รับใหมสวนมาก ผมใชเวลาพูดคุยดวยทุกคน เคยสอบถามนักโทษคดีขมขืนแลวฆา
สวนมากอางวาเพื่อความสะใจ สนุกไปวัน ๆ ไมคิดอะไร ตัวผูเสียหายเองไมคอยกลาแจงความเพราะอับอาย...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 74)
2) “...6 กรกฎาคม 2539 สายสืบนครบาลธนบุรีระดมกําลังสกัดเสนทาง “ไอฆาตกรวิปริต” ขมขืนฆาเด็กนักเรียนอนุบาลคาหองน้ําในโรงเรียน ดักซุมตามสถานี บขส.รถไฟ ออกควานหาตามแหลงมั่วสุมติดยา
ดมกาว คาดไอเดนคุกยังวนเวียนหลบหนีในกรุงเพราะเพิ่งระเห็จออกจากคุกไดแค 2 วันยังไรงานทําเปนหลัก
แหลง 2 ผัวเมียใจแหลกยับเยินรับศพลูกนอยตั้งสวดบําเพ็ญกุศลที่วัดขางบานอยางนาเศราสลดทามกลางเพื่อน
บานรวมอาลัยกับความสูญเสียครั้งนี้...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 279-280)
จากขอความขางตนพบวามีการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางศัพท (lexicalization)
จํานวน 2 กลวิธี กลวิธีแรก คือ การใชคําอางถึงสวนใหญ ซึ่งเปนการกลาวอางถึงบุคคลตาง ๆ ในสังคมที่
สะท อนให เ ห็ น ว า คนใน สั งคมมี คา นิ ย มในการประพฤติป ฏิบัติไปในทิศทางเดีย วกัน ดังปรากฏผ านคํา ว า
“สวนมาก” ที่แสดงใหเห็นวานักโทษคดี ขมขืนแลวฆาหลายคนรูสึกสะใจกับพฤติกรรมในการกอคดีของตน ซึ่ง
เปนความผิดปกติทางจิตรูปแบบหนึ่ง และกลวิธีที่สองคือ การใชคําศัพทหรือวลี ซึ่งเปนกลวิธีที่แสดงใหผูอาน
ทราบถึงมุมมองและความคิดของนักเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่กลาวถึง เนื่องจากคําศัพทเหลานี้มีความสัมพันธกับ
บริบททางสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นการใชคําศัพทอื่นนอกเหนือจาก ศัพทเดิมที่มีอยูยอมแสดงใหเห็นถึงความเชื่อ
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หรือความคิดบางอยางของนักเขียน ดังปรากฏผานคําวา “ไอฆาตกรวิปริต” ซึ่งเปนคําที่ยังชวยแสดงใหถึง
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความผิดปกติทางจิตของนักโทษอีกดวย
กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวา นักโทษเปนผูที่มีความผิดปกติทางจิตใจ เพราะ
นอกจากจะไมสํานึกตอความผิดที่ตนเองไดทําไปแลว ยังมองเห็นความทุกขของผูอื่นเปนเรื่องสนุกสนานอีกดวย
ภาพแทนบุคคลที่สังคมไมตองการ
ดวยเหตุที่พฤติกรรมในการกอคดีของนักโทษเปนสิ่งที่สังคมไมยอมรับ เนื่องจากสงผลตอความ
ปลอดภัยของคนในสังคม ดังนั้นนักโทษจึงถูกสังคมจัดวางพื้นที่ใหเปนเสมือนคนชายขอบที่ถูกมองเห็นแตดาน
ลบผานการบอกเลาจากคนในสังคมถึงพฤติกรรมในการกอคดี หรือแมแตการนําเสนอผานสื่อตาง ๆ ถึงความ
โหดเหี้ยมในการกอคดีที่แสดงใหเห็นวานักโทษเปนบุคคลที่ไมสามารถอยูรวมกับคนปกติในสังคมไดแมจะผาน
การขัดเกลานิสัยจากทัณฑสถานมาแลวก็ตาม ดวยเหตุนี้ภาพแทนของนักโทษจึงถูกสรางใหเปนบุคคลที่สังคม
ไมตองการ ดังตอไปนี้
1) “...ระหวางที่นายพันธถูกนําตัวไปยังหองควบคุม ปรากฏวามีชาวบานที่รูขาวการจับกุม พากันมุงดู
จํานวนมาก จนตํารวจตองเขาแถวคุมกันอยางแนนหนา แตก็ไมวายถูกชาวบานที่โกรธแคนโถมตัวเขาตบตีชก
ตอยที่ใบหนา หลายคนตะโกนวาตองยิงเปาที่กลางสนามหลวง บางรายตะโกนดาวา ‘ไอฆาตรกร !!’ ‘ไอสัตว
นรก!!’...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 284)
จากขอความขางตนพบวามีการประกอบสรางความเปนนักโทษผานกลวิธีทางศัพท (lexicalization)
จํานวน 1 กลวิธี คือ การใชคําอางถึงสวนใหญซึ่งเปนการกลาวอางถึงบุคคลตาง ๆ ในสังคมที่สะทอนใหเห็นวา
คนในสังคมมีคานิยมในการประพฤติปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากขอความมีการอางถึงความรูสึกของ
“ชาวบาน” ที่ตองการกําจัดนักโทษออกจากสังคมดวยการประหารชีวิต เนื่องจากพฤติกรรมของนักโทษที่เปน
ภัย ต อสั งคม ซึ่งชาวบ านเกรงวา หากไม ประหารชีวิต ในวัน หนึ่งขางหนานักโทษอาจกลับ มากอนคดีความ
เชนเดิมได นอกจากนี้การสรางภาพแทนของบุคคลที่สังคมไมตองการยังถูกนําเสนอผานกลวิธีทางวัจนปฏิบัติ
ศาสตรและวาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) ดังตัวอยางตอไปนี้
2) “...เรื่องนี้ทําใหครอบครัวของพวกตนถูกชาวบานในชุมชนพากันประณาม ถาตํารวจจับไดหรือหาก
นายพันธขัดขืนก็อยากจะใหตํารวจใชมาตรการเด็ดขาดไปเลย เพราะคนในบานตางก็ไมมีใครสนใจนายพันธอยู
แลว...”
(เชาวเรศน จารุบุณย, 2554, น. 286)
จากข อความข างตน พบการประกอบสรางความเปน นักโทษผานกลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตรและ
วาทกรรม (Discourse Pragmatic Strategies) จํานวน 1 กลวิธี คือ การใชประโยคแสดงเหตุผล ซึ่งเปนการ
แสดงให ผูอานทราบถึ งเนื้อความสองส วน คือ เนื้อความที่เปน สาเหตุและเนื้อความที่เปนผลลัพธ ซึ่งจาก
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ตัวอยางที่ 2)แสดงใหเห็นวานักโทษเปนสวนเกินของสังคมที่ตองไดรับการลงโทษ เนื่องจากพฤติกรรมที่กอขึ้น
เปนภัยตอสังคม แมแตคนในครอบครัวก็ไมยอมรับในพฤติกรรมของนักโทษดวยเชนกัน
กลวิธีทางภาษาดังกลาวสรางภาพแทนใหผูอานเห็นวา นักโทษเปนบุคคลที่สังคมไมตองการ เนื่องจาก
นักโทษมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากระเบียบปฏิบัติของสังคม หากอยูรวมกับคนในสังคมอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของผูอื่นได ดังนั้นนักโทษจึงเปนบุคคลอันตรายที่สังคมตองกําจัดออกไปเพื่อ
ความปลอดภัยของคนในสังคม

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยกลวิธีการสรางภาพแทนนักโทษผานงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย สะทอนให
เห็นวานักโทษเปนผลผลิตที่เกิดจากความไมพึงประสงคของสังคม เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ผิดไปจากปทัสถาน
ของสังคม ประกอบกับการที่สังคมไทยเปนสังคมที่คนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา จึงทําใหพฤติกรรมตาง
ๆ ของนักโทษถูกมองวาเปนปฏิพากยกับหลักเกณฑทางศีลธรรมไปโดยปริยาย เปนเหตุใหภาพลักษณนี้ยังถูก
ผลิตซ้ําใหเห็นถึงความอันตรายและความเปนสวนเกินของสังคมมากขึ้นตามไปดวย
การสรางภาพแทนใหนักโทษในงานสารคดีใหมีลักษณะของบุคคลอันตราย สงผลใหสังคมจัดวางพื้นที่
และกําหนดอัตลักษณใหนักโทษเปนเสมือนคนชายขอบที่ถูกมองในแงลบอยูตลอดเวลา สิ่งนี้เปนตราบาปที่ปด
กั้นโอกาสและผลักดันใหนักโทษกลายเปนบุคคลที่มีสิทธิไมเทาเทียมกับบุคคลอื่นในสังคม ทั้งในเรื่องการถูก
จํากัดสิทธิในการสมัครงานบางแหง การขาดสิทธิในการยอมรับความคิดเห็น หรือการถูกสังคมเพงเล็งเปน
พิเศษหากมีคดีความเกิดขึ้น แมนักโทษจะไดรับการลงโทษตามกฏหมายแลวก็ตามแตพฤติกรรมในการกอคดี
ของนักโทษยังคงถูกตอกย้ําอัตลักษณใหเปนบุคคลอันตรายที่ตองกําจัดออกไปเพื่อไมใหเปนภัยตอคนในสังคม
การสรางภาพแทนลักษณะดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ (2543)
ที่พบวาชนกลุมนอยทางตอนเหนือของประเทศไทย ถูกเสนอภาพอยางมีอคติในสื่อมวลชนและในปริจเฉท
สาธารณะอื่น ๆ โดยมองวาเปนผูทําลายปา คายาเสพติด และเปนภัยตอประเทศ ความคิดดังกลาวถูกถายทอด
ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม และหนังสือเเรียนซึ่งเปนการตอกย้ําใหมองเห็นถึงตัวตนของชนกลุมนอยใน
ลักษณะของคนชายขอบมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการสรางภาพแทนใหนักโทษเปนบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ผลิตซ้ําใหเห็น
ถึ งความเป น ส ว นเกิ น ของสั งคมมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่องจากความผิดปกติทางจิตอาจเปน สาเหตุใ นการกอคดีต อ
ผูบริสุทธิ์ได การสรางภาพแทนเชนนี้สงผลใหนักโทษไมสามารถอยูรวมกับคนปกติในสังคมได ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งใหนักโทษหวนกลับไปกอคดีเหมือนที่ผานมา
จากการศึกษาภาพแทนนักโทษผานงานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย สะทอนใหเห็นวางาน
เขียนสารคดีที่คนสวนใหญเขาใจวาเปนงานเขียนที่นําเสนอขอเท็จจริงอยางบริสุทธิ์ แทจริงแลวไมเปนเชนนั้น
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เนื่องจากเนื้อหาในงานเขี ยนมีการสร างความหมายนักโทษผานกระบวนทัศนหรืออุดมการณของนักเขีย น
เพื่อใหคนในสังคมไดรับรูความหมายนั้นผานการสรางวาทกรรมชุดตาง ๆ ที่เปนไปตามกระบวนการสรางภาพ
แทนของ สจวต ฮอลล (Stuart Hall, 1997) ดังนั้น เราจะเห็นอํานาจของภาษาในการสรางภาพแทนผาน
วาทกรรมจนนําไปสูการตีตราเปนอัตลักษณใหแกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ขอเสนอแนะ
1. การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษางานเขียนสารคดีของเชาวเรศน จารุบุณย ซึ่งเปนนักเขียนที่มิใชคน
ชายขอบ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเปนเพียงการสรางภาพแทนจากมุมมองของคนในขอบที่มีตอคนชายขอบ
เทานั้น ดวยเหตุนี้จึงควรศึกษาเปรียบเทียบสารคดีที่มีผูเขียนเปนนักโทษซึ่งเปนคนชายขอบดวย จะชวยให
มองเห็นถึงมุมมองอีกดานหนึ่งของคนชายขอบที่มีตอคนชายขอบดวยกัน จนนําไปสูการมองเห็นถึงความคิด
ของทั้งสองฝายวามีบทสรุปรวมกันหรือตางกันอยางไร
2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภาพแทนนักโทษที่ปรากฏในงานเขียนประเภทสารคดีเพียงอยาง
เดี ย ว หากมี การศึ กษางานเขี ย นประเภทอื่น เชน เรื่องสั้น นวนิย าย และหนังสือพิมพเพิ่มเติม จะชว ยให
มองเห็นปฏิบัติการทางภาษาในการสรางภาพแทนใหกับนักโทษมากยิ่งขึ้น
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ลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มุงศึกษาลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําตรวจพลของตัวพระในการแสดง
โขนและละครใน ดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณเชิง
ลึก และการรับการถายทอดทารําโดยตรงจากผูทรงคุณวุฒิ คือการรําตรวจพลของตัวพระรามในการแสดงโขน
และการรําตรวจพลของอิเหนาในการแสดงละครใน
ผลการวิจัยพบวากระบวนทารําตรวจพลเปนการรําอวดฝมือของตัวละครสําคัญในเรื่อง ที่ใชในการ
ตรวจไพรพล เพื่ อเตรี ยมความพรอมกอนกระทําศึ กสงคราม ทั้ งการรําตรวจพลตัว พระรามและตัว อิเหนา
ซึ่งมีลักษณะรวมและเฉพาะที่สําคัญ 3 ดาน คือ 1) ดานองคประกอบการแสดง 2) ดานขั้นตอนการแสดง และ
3) ด านกระบวนท า รํ า ลั กษณะร ว มและเฉพาะดังกลาวนี้ บ งบอกถึงแบบแผน จารีตของการแสดงแตล ะ
ประเภท ซึ่งแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของการรําระหวางโขนและละครใน อันสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของครู
อาจารยแตโบราณที่ไดประดิษฐการแสดงแตละชุดดวยความประณีต
คําสําคัญ : ลักษณะรวม ลักษณะเฉพาะ องคประกอบ ขั้นตอน กระบวนทารําตรวจพล
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Abstract
This study is concentrating on both similarities and differences characteristics of
choreography on protagonists during military parade inspection in Khon and royal drama,
also known as Lakorn-Nai. The study utilizes qualitative research by collecting a number of
documents, relevant researches, exclusive interviews and instruction from the professionals
in order to examine the choreography of the main actors in both Khon and royal drama,
particularly for character of Rama in Khon and the character of Enau, also known as Raden
Inu, in royal plays. The study found that the objective for choreography corresponding to
the parade inspection scene, before the war will be declared, is to demonstrate the
advance dancing skills of the two main characters. The correlated and the specific styles of
the mentioned choreography can be distinguished into three different aspects which are the
components, procedures of the performance and the choreography itself. These findings not
only reflect the tradition and the authentication in each Thai performances but also
differentiate the dancing patterns between Khon and royal drama which long ago
elaborately fabricated by the dancing inventors.
Keyworda: The similarities and difference characteristics, choreography, components,
procedures, parade inspection

บทนํา
การรํ า ตรวจพล ปรากฏในศิ ล ปะการแสดงของไทยหลายประเภท รวมถึ ง โขนและละครใน
มีจุดมุงหมายเพื่อสื่อถึงการสํารวจตรวจตราไพรพลในกองทัพใหพรอมกอนกระทําศึกสงคราม และเปนการ
รําเดี่ยวเพื่ออวดฝมือของตัวละคร
การรําตรวจพลในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ปรากฏอยูในหลายตอนดวยกัน ดวยหัวใจสําคัญของ
วรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์เปนเรื่องราวการทําสงครามระหวางฝายธรรมะซึ่งมีพระรามเปนจอมทัพและฝาย
อธรรมซึ่งมีทศกัณฐเปนจอมทัพ มีการยกทัพจับศึกกันหลายตอหลายตอน เมื่อตัวละครจะยกทัพออกไปสูรบก็
จะมีการรําตรวจพล เชน พระรามตรวจพล พระลักษมณ ตรวจพล เปน ตน สว นในการแสดงละครในเรื่อง
อิเหนานั้ น ปรากฏเนื้อเรื่องที่มีการทําสงครามอยูดวยกัน หลายตอน เชน อิเหนาตรวจพล ปนหยี ตรวจพล
เปนตน แตปรากฏวาอิเหนาซึ่งเปนพระเอกของเรื่อง มีบทบาทการออกศึกเพียงครั้งเดียว คือตอนศึกกะหมัง
กุหนิง เปนตอนที่อิเหนาไดยกทัพสูรบกับทาวกะหมังกุหนิง
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ความเปนมาของกระบวนทารําตรวจพลของพระรามที่เปนแบบแผนในปจจุบัน ปรากฏขึ้นในยุคฟนฟู
กรมศิ ล ปากร ในการแสดงโขนเรื่ องรามเกีย รติ์ ชุด ศึกวิรุญจําบัง จัดแสดง ณ โรงละคอนศิล ปากร เมื่ อป
พ.ศ. 2492 สว นการรํ าตรวจพลของอิเ หนา มีปรากฏการกระบวนทารํามาแตอดีต โดยครูล มุล ยมะคุป ต
เปนผูนํามาสืบทอด เผยแพรในวิทยาลัยนาฏศิลป อันไดรับสืบทอดมาจากคณะละครวังสวนกุหลาบ
ทั้งนี้ตัวละครพระรามและอิเหนา เปนตัวละครเอกฝายชายที่เปนพระเอกของเรื่องเชนเดียวกัน มี
องคประกอบของการแสดง ลําดับขั้นตอนและกระบวนทารําที่มีลักษณะรวมกัน แตก็ยังปรากฏลักษณะเฉพาะ
ในการแสดง เชน การเอียงศีรษะของทารําราย กระบวนทาที่ใชในการรําหนาหนัง เปนตน ผูวิจัยเห็นวาเปน
ประเด็นที่นาสนใจ จึงศึกษาคนควาการรําตรวจพลทั้งของพระรามในการแสดงโขนและของอิเหนาในการแสดง
ละครในนั้น มีลักษณะใดบางที่เปนลักษณะเฉพาะของตนเอง ลักษณะใดบางที่เปนลักษณะที่รวมกัน ดังที่
คุณครูอาคม สายาคม อดีตโขนหลวงในรัชกาลที่ 7 เคยกลาวไววา “การรําแบบโขนตัวพระกับละครพระไม
เหมือนกัน” (ศุภชัย จันทรสุวรรณ, 2547, น. 2) ทั้งในดานขององคประกอบการแสดง ขั้นตอนการแสดง และ
ด า นกระบวนท า รํ า รวมถึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาว า ประวั ติ ค วามเป น มาของการรํ า ตรวจพลตั ว พระ และมี
ความสัมพันธกับบริบทของสังคมไทยอยางไร เพื่อใหไดรูปแบบที่เปนแบบอยางของการรําตรวจพลของพระราม
ในการแสดงโขนและการรําตรวจพลของอิเหนาในการแสดงละครใน อันจะเปนแนวทางในการถายทอดสู
การเรียนการสอนและการแสดงตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
บทความวิจัยนี้มุงศึกษาลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําตรวจพลของตัวพระในการแสดง
โขนและละครใน
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษากระบวนทารําการรําตรวจพลของพระรามในการแสดงโขนจากนายไพฑูรย เขมแข็ง ผูเชี่ยวชาญ
นาฏศิลปไทย วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และศึกษากระบวนทารําการรําตรวจพลอิเหนาใน
การแสดงละครใน จากนางสาวเวณิ ก า บุ น นาค ศิ ล ป น แห ง ชาติ สาขาศิ ล ปะการแสดง (นาฏศิ ล ป ไ ทย)
พ.ศ. 2558 และผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
บทความวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษากระบวนทารําตรวจพลของตัวพระรามจากไพฑูรย เขมแข็ง และศึกษา
กระบวนทารําตรวจพลของตัวอิเหนาจากเวณิกา บุนนาค ซึ่งทั้งสองทานเปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับในวงการ
นาฏศิลปไทยวาเปนผูมีความรูความสามารถเปนอยางยิ่ง
โดยใชแนวคิ ดการรํ าของตั วพระโขนของศุภ ชัย จัน ทรสุว รรณ วาการรําของตัว พระโขนจะตองมี
ลักษณะการรําที่เรียกวา “รําภูมิ” คือ การแสดงออกถึงความภาคภูมิ สงางาม และเปนผูนาศรัทธาเคารพ
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ซึ่งกิริยาอาการของพระรามจะตองไมหลุกหลิก ลุกลี้ลุกลน ดังนั้นโขนตัวพระรามจะไมออกทารํามากนักและ
อาจไมตองเก็บรายละเอียดของทารําตามอยางการรําแบบละคร (ศุภชัย จันทรสุวรรณ, 2547, น. 338) และใช
แนวคิดการรําของตัวพระละครในของขวัญใจ คงถาวร วาการรําของตัวพระละครในจะมีลักษณะการรําที่
เรียกวา “รํางาม” คือ การใช ลีลาในการปฏิบัติทารํา การใชอารมณ สอดแทรกระหว างการรํา และการใช
จินตนาการเขามาประกอบการแสดง (ขวัญใจ คงถาวร, 2562, น. 281 - 282) อัน จะทํ าใหทราบถึง
ลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน วามีความเหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไร

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ การ
สัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานนาฏศิลปไทยตัวพระในการแสดงโขนและการแสดงละครใน
อีกทั้งการลงภาคสนาม เชน การสั มภาษณ และการรับการถายทอดทารําโดยตรงจากผูทรงคุณวุฒิ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. เก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมาของการรําตรวจพลของตัวพระใน
การแสดงโขนและละครในจากแหลงขอมูลตางๆ และจากการสัมภาษณเชิงลึก จากผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานนาฏศิลปและดนตรีไทย
2. การลงภาคสนาม โดยศึกษากระบวนทารําและฝกปฏิบัติกระบวนทารําการรําตรวจพลของ
พระราม และกระบวนทารําการรําตรวจพลอิเหนา ดวยการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม
3. สรุปวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร การลงภาคสนาม และสรุปขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย
โดยเรียบเรียงเปนพรรณนาเชิงวิเคราะห ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลสามเสา
4. เผยแพรผลการวิจัยในรูปแบบบทความ

ผลการวิจัย
ศิลปะการแสดงเปนสิ่งที่ถูกถายทอดมาจากเรื่องราวของชีวิตจริงในสังคมผานกระบวนการทางศิลปะ
การรําตรวจพลก็คือ การตรวจตรากองทัพใหเกิดความพรอมเพรียงสําหรับการออกรบ ซึ่งมีความสอดคลองกับ
การตรวจพลในบริบทสังคมไทย การรําตรวจพลเปนกระบวนการหนึ่งที่ครูบาอาจารยทางนาฏศิลปไทยแต
โบราณ ไดส อดแทรกเอาไวในการแสดงนาฏศิล ปไทย เพื่อใหผูที่ไดชมนั้นเกิด ความตระการตา เกิ ดความ
ประทับใจ เพิ่มอรรถรสในการแสดง ทําใหการแสดงที่เกี่ยวของกับการทําศึกสงครามมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังเปนเปนการรําอวดฝมือของตัวละครเอก ทั้งดานการรายรําและการใชอาวุธอยางคลองแคลว มีทวงทา
ที่ออนชอยสวยงาม แตแฝงไวดวยความเขมแข็ง นาเกรงขาม
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โดยกระบวนทารําตรวจพลของตัวพระราม ไดพบหลักฐานวากระบวนทารําตรวจพลของการแสดงโขน
ที่เปนตนแบบในปจจุบันนี้จากการศึกษาบทความ เรื่อง การยกทัพในนาฏกรรม ของนายปญญา นิตยสุวรรณ
ไดพบขอความวา
“การยกทัพของละครนั้นแตเดิมไมมีทาที่กําหนดไวเปนมาตรฐานวา ถามีการยกทัพจะตองออกทา
เช น นี้ ทุ ก ครั้ ง ครู บ าอาจารย ที่ ฝ ก สอนละครตอนตรวจพลยกทั พ ได โดยไม ถื อ ว า เป น ท า ที่ ผิ ด แต อ ย า งใด
ครูคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะประดิษฐทาทางการตรวจพลยกทัพที่เปนแบบฉบับของตนได เพราะฉะนั้นละครโรง
หนึ่งๆ จึงไมจําเปนที่จะตองมีการออกทาในตอนยกทัพตรวจพลเหมือนกับละครอีกโรงหนึ่ง...แตในสมัยปจจุบัน
นี้กรมศิลปากรจัดแสดงละครแตละเรื่องไดกําหนดบทสําหรับแสดง กําหนดลีลาทารําเปนแบบแผน จะแสดง
ครั้งใดก็จะใชบทเดิม และลีลาทารําก็จะจดจํากันไว แลวนํามาใชรําในการแสดงทุกครั้ง จึงเปนมาตรฐานวาถา
แสดงละครเรื่องนั้นๆ จะตองมีลีลาทารํานั้นๆ รวมไปถึงการรําตอนตรวจพลเพื่อยกทัพดวย การแสดงของกรม
ศิลปากรหลายเรื่อง มีการตรวจพลยกทัพไปรบ ครูบาอาจารยในสมัยที่เริ่มฝกสอนลีลาทารําตอนออกตรวจพล
ยกทัพของละครเรื่องหนึ่งๆ ก็จะประดิษฐลีลาทารําเอาไวสั่งสอนตัวแสดงในเรื่องนั้น ครั้นแสดงจบไปแลวครั้ง
หนึ่ ง ก็ มิ ไ ด ลื ม เลื อ นลี ล าท า รํ า เหล า นั้ น เมื่ อ จะแสดงอี ก ในครั้ ง ต อ ไปก็ จ ะแสดงตามแบบเดิ ม ”
(ปญญา นิตยสุวรรณ, 2548, น. 189 - 190)
จากขอความในบทความนี้แสดงใหเห็น วากระบวนทารําตรวจพลนั้น แตเดิมมิไดมีแบบแผนมาแต
อยางใด ครูบาอาจารยสามารถที่จะประดิษฐทารําอยางไรตามฉบับของตนก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมก็มิถือวาผิด
จวบจนถึงยุคฟนฟูกรมศิลปากร (พ.ศ. 2489) ไดมีการกําหนดกระบวนทารําไวเปนมาตรฐาน จนกลายเปน
ตนแบบของการรําตรวจพลมาในปจจุบันนี้
ซึ่งกระบวนทารําการรําตรวจพลของพระรามไดปรากฏครั้งแรกในการแสดงโขนยุคฟนฟูกรมศิลปากร
ในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกวิรุญจําบัง ผูแสดงเปนพระรามในครั้งนั้นก็คือ นายอาคม สายาคม
บทประกอบการแสดงไดมีการบรรจุเพลงกราวนอกไวดังนี้
เจรจา
พระยาสุครีพขุนกระบี่ รับสั่งพระจักรีก็กราบถวายบังคมลา คลานคลอยถอยออกมาพนหนาพระที่นั่ง
แลวตรงไปยังศาลาเวรเกณฑโยธา ฯ
ฯ เสมอ (ฉากทิ้ง ปา) โหกราวนอก ฯ
(จมื่นสมุหพิมาน, 2507, น. 101)
จากการแสดงโขนในครั้งนี้เอง จึงสันนิษฐานไดวาเปนตนแบบของการรําตรวจพลของพระรามในการ
แสดงโขนในป จ จุ บั น ต อ มาได มี ก ารบรรจุ ก ารรํ า ตรวจพลของตั ว พระรามไว ใ นหลั กสู ต รนาฏศิ ล ป ชั้ น ต น
พุทธศักราช 2521 เปนตนมา (กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร, 2535, น. 95)
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สวนกระบวนทารําตรวจพลของอิเหนา ไดรับสืบทอดมาจากวังสวนกุหลาบ ดังที่รัตติยะ วิกสิตพงศ
ศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลปไทย) พ.ศ. 2560 และผูเชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ไดกลาววา “แมลมุลนํากระบวนทารําอิเหนาตรวจพลมาจากวังสวนกุหลาบ จากหมอมครูอึ่ง คือ
ครูลมุล ยมะคุปต ไดรับถายทอดมาจากบรมครู จนมาถึงรุนแมๆ ก็ไดรับการถายทอดจากแมลมุล แลวก็สืบ
ทอดมาตอยังรุนหลังๆ” (รัตติยะ วิกสิตพงศ, 2563, 11 สิงหาคม, สัมภาษณ) แตทั้งนี้เมื่อสืบคนบทที่ใช
ประกอบการแสดงละครในเรื่องอิเหนา ตอนศึกกระหมังกุหนิง พบวามิไดปรากฏการบรรจุการรําตรวจพลของ
อิเหนาดังเชนอดีตอีก
อยางไรก็ตามไดมีการบรรจุการรําตรวจพลของอิเหนาในการแสดงละครใน ในหลักสูตรการเรียนของ
วิทยาลัยนาฏศิลป ไวในหลักสูตรนาฏศิลปชั้นสูง รายวิชา รําตรวจพล 2 (กองศิลปศึกษา กรมศิลปากร, 2537,
น. 54) เพื่อใหนักศึกษารูลักษณะขั้นตอนของการรําตรวจพลตัวรองและตัวเอก ในการแสดงโขน - ละคร
เพราะตองศึกษาขั้นตอนและกระบวนทารําทั้งของอิเหนาและทหาร (กองศิลปศึกษา, 2537, น. 53) จะเห็นได
วาแมจะไมมีการนําการแสดงอิเหนาตรวจพลเขาบรรจุอยูในการแสดง แตครูบาอาจารยก็ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการรําตรวจพลในละครใน จึงไดนําอิเหนาตรวจพลเขาบรรจุไวในหลักสูตร เพื่อการเรียนการสอนอันเปน
ประโยชนตอนักเรียนนักศึกษาตอไป
เมื่อไดรวบรวมและศึกษาองคประกอบ ขั้นตอน และกระบวนทารําของการรําตรวจพลตัวพระในการ
แสดงโขนและละครในแลว ไดพบกับลักษณะรวมและลักษณะเฉพาะของรําตรวจพลตัวพระ 3 ดานดวยกัน
สามารถแบงออกเปนประเด็นไดดังนี้
1. ลักษณะรวมและเฉพาะขององคประกอบการรําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน
องคประกอบในการแสดงนั้นถือวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยเสริมอรรถรสในการแสดง
ใหมีสุนทรียรสและความสมบูรณมากขึ้น ผูวิจัยไดมุงศึกษาการรําตรวจพลของตัวพระรามในการแสดงโขน และ
การรําตรวจพลตัว อิเหนาในการแสดงละครใน สามารถแบงลักษณะรวมและเฉพาะขององค ประกอบของ
การแสดงออกเปน 6 องคประกอบ ดังรายละเอียดนี้
1.1 ลักษณะรวมขององคประกอบการรําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน
1) องคประกอบการแสดงดานผูแสดง
มีรูปรางสูงโปรง ใบหนารูปไข ทุกสวนของใบหนารับกันไดสัดสวน มีปฏิภาณไหวพริบ เพราะ
เปนตัวเอกของเรื่อง ตองสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได อีกทั้งมีความขยันหมั่นเพียร สามารถแสดงไดอยาง
ไมติดขัด ดวยการรําตรวจพลนั้นเปนการรําเดี่ยวอวดฝมือ จึงตองหมั่นซอมใหเกิดความชํานาญ ทั้งกระบวน
ทารําและการใชอาวุธ
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ภาพที่ 1 ลักษณะผูแสดงโขนตัวพระ
ที่มา: ไพฑูรย เขมแข็ง

ภาพที่ 2 ลักษณะผูแสดงละครในตัวพระ
ที่มา: เวณิกา บุนนาค

2) องคประกอบการแสดงดานบทประกอบการแสดง
การแสดงโขนและละครในมี การปรั บ ปรุ งมาโดยตลอด ตามแต โ อกาสในการแสดงและ
ระยะเวลาที่ใชแสดง เมื่อมีการตัดทอนตอนบางตอนหรือเนื้อหาบางสวนออกไป ก็มิไดกระทบตอเนื้อเรื่องหลัก
ของวรรณกรรมแตอยางใด
3) องคประกอบการแสดงดานเครื่องแตงกาย
พระรามในการแสดงโขนและอิเหนาในการแสดงละครใน มีวิธีการแตงกายที่เลียนแบบมา
จากเครื่องตนหรือเครื่องทรงของพระมหากษัตริย ที่เรียกวาแตงกายแบบยืนเครื่อง นุงผาแบบจีบโจงหางหงส
เชนเดียวกัน

ภาพที่ 3 ลักษณะการนุงผาแบบจีบโจงหางหงส
ที่มา: หนังสือการศึกษาและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการแตงกายยืนเครื่องโขน - ละครรํา (2550, น.34)
4) องคประกอบการแสดงดานเพลงประกอบการแสดง
เพลงที่ใชในการรําอิเหนาตรวจพล มีลักษณะรวมกับการรําพระรามตรวจพลในฉากที่ 3 ซึ่ง
ใชเพลงกราวนอกหรือเพลงหนาทับกราวนอก รวมถึงเพลงเร็วเพื่อตรวจดูความพรอมเพรียงของกองทัพ และใช
เพลงเชิดเพื่อยกทัพไปยังสนามรบเชนเดียวกัน
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5) องคประกอบดานดนตรีประกอบการแสดง
การรํ า ตรวจพลของตั ว พระรามในการแสดงโขนและตั ว อิ เ หนาในการแสดงละครใน
สามารถเลือกใชไดทั้งวงปพาทยเครื่องหา วงปพาทยเครื่องคู และวงปพาทยเครื่องใหญ สวนจะเลือกวงปพาทย
ประเภทใด ขึ้นอยูกับโอกาสและความเหมาะสม
6) องคประกอบดานอุปกรณประกอบการแสดง
พระรามและอิเหนาเปนตัวละครที่เปนกษัตริยชาตินักรบเชนเดียวกัน มีกลดกางกั้นขณะทํา
การตรวจพล เปนเครื่องหมายบงบอกถึงฐานันดรศักดิ์อันสูงสง
จะเห็ น ได ว า ในด า นองค ป ระกอบของการแสดงในด า นต า งๆ นั้ น มี ลั ก ษณะร ว มด ว ยกั น
หลายสวน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดทางวรรณกรรมและความเหมาะสมของการแสดงแตละประเภท
1.2 ลักษณะเฉพาะขององคประกอบการรําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน
1) องคประกอบการแสดงดานผูแสดง
ดวยพระรามเปนตัวละครในการแสดงโขน สวนตัวอิเหนาเปนตัวละครในการแสดงละครใน
จึงมีความแตกตางที่เพศตามจารีตของการแสดงแตละประเภท โดยอิเหนาจะใชผูหญิงแสดง สวนพระรามนั้น
จะใชผูชายแสดง อีกทั้งสีผิวของพระรามจะคอนขางคล้ําตามบทในวรรณกรรม ดวยวาพระรามเกิดในเวลา
มัชฌิมยาม (เวลาระหวาง 22.00 น. ถึง 02.00 น.)
ทั้ ง พระรามนั้ น ยั ง ต อ งมี ภู มิ รํ า ที่ ส ง า งามและมี ค วามนิ่ ง ตามภู มิ ห ลั ง ของตั ว ละครที่ เ ป น
เทพเจ า และเป น กษั ต ริ ย ช าติ นั ก รบ แต อิ เ หนานั้ น แม จ ะเป น ตั ว ละครชายที่ เ ป น ชาติ นั ก รบเช น เดี ย วกั น
แตก็ยังเปนเพียงปุถุชน ซึ่งยังมีความรัก โลภ โกรธ หลง เฉกเชนเดียวกับมนุษยทั่วไป
2) องคประกอบการแสดงดานบทประกอบการแสดง
บทประกอบการแสดงของโขน แตเดิมดําเนินเรื่องดวยวิธีการพากยเจรจา แตตอมาไดใสบท
รองที่ใชในการแสดงละครเขาไปในการแสดงโขน เชน เพลงตุงติ้ง เพลงชาป เปนตน จากจุดนี้ทําใหบทโขน
แบบดั้งเดิม ไดเกิดวิวัฒนาการเปนบทอยางละครไป สวนบทประกอบการแสดงละครใน ไมมีการการพากย
อย างเช น โขน มี แต บ ทที่ มีบ ทร องและเจรจาเป น ตัว ดําเนิน เรื่องอยูแล ว แตเดิม แตมีการตัดทอนเนื้อเรื่อ ง
ใหกระชับลง ดวยเหตุผลในเรื่องของระยะเวลาการแสดง
3) องคประกอบการแสดงดานเครื่องแตงกาย
พระรามจะมีการแตงกายสีเขียว เนื่องดวยตามบทวรรณกรรมนั้น พระรามไดถือกําเนิดใน
เวลามัช ฌิมยาม (ดึกสงัด) จึ งกําหนดใหมีผิวกายสี เขีย ว ส วนอิเหนาแต งกายสีแดง ดวยจารี ตการแตงกาย
แตโบราณที่นิยมใหตัวละครตัวเอกของเรื่องแตงกายสีแดง อันเปนสีแหงพลังอํานาจ ความกลาหาญ
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4) องคประกอบการแสดงดานเพลงประกอบการแสดง
ในการรํ า พระรามตรวจพลทั้งฉาก 1 และ 3 จะใชเพลงหนาทับ กราวนอก เชน เพลง
กระแตไตไม เพลงจีนไสฮู ซึ่งเพลงในกลุมเพลงชุดกราวนอก มิไดใชเพลงกราวนอกโดยตรง เพราะในการแสดง
โขนนั้นทั้งตัวละครสิบแปดมงกุฎ (เสนาวานร) และพญาวานร ไดใชเพลงกราวนอกประกอบการแสดงแลว
เมื่ อ พระรามออกตรวจพล ซึ่ ง เป น พระเอกของวรรณกรรม จึ ง ได ใ ช เ พลงในกลุ ม หน า ทั บ กราวนอก
ที่มีทวงทํานองของเพลงที่ใหความรูสึกถึงความยิ่งใหญ สงางามมากกวา
อีกทั้งในการตีจังหวะบรเทศของกลองทัดและกลองตะโพน (สําเนียงกลองที่ตีเปลี่ยนทํานอง
หนาทับกราวนอก) ในสวนของการรําตรวจพลของพระรามจะมีใชในการรําฉากที่ 1 และฉากที่ 3 เพียงอยาง
ละ 1 ครั้ง สวนในการรําตรวจพลของอิเหนาจะมีการตีบรเทศถึง 2 ครั้ง
5) องคประกอบดานดนตรีประกอบการแสดง
ในการแสดงโขนจะมี เครื่ องดนตรีที่เพิ่มขึ้น จากการแสดงละครทั่วไปอยูห นึ่งชิ้น นั่น ก็คือ
“โกรง” อันเปนเครื่องดนตรีประเภทประกอบจังหวะ เพราะเสียงของโกรงทําใหเกิดความครึกครื้น เขมแข็ง
เหมาะกับประกอบการรําตรวจพลและยกรบ

ภาพที่ 4 โกรง
ที่มา: ราชบัณฑิตยสถาน (2545, น. 188)
6) องคประกอบดานอุปกรณประกอบการแสดง
การใหสีของกลดประกอบการแสดงนั้น กลดของพระรามใชเปนกลดสีเขียว กลดของอิเหนาจะ
เปนสีแดง ทั้งนี้เพราะมีการใหสีของกลดใหสอดคลองกับเครื่องแตงกายของทั้งสองตัวละคร
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ภาพที่ 5 กลดสีเขียว
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 6 กลดสีแดง
ที่มา: ผูวิจัย

อาวุ ธ ที่ ใช ป ระกอบการแสดง พระรามจะใชคั น ศรเปน อาวุธ ซึ่งสามารถแผลงศรทําลายศัต รู
ระยะไกล และใชเขาตีเมื่อรบในระยะประชิด แตอิเหนามีกริชเปนอาวุธ ใชตอสูในระยะประชิดตัวเทานั้น

ภาพที่ 7 คันศร
ที่มา: ผูวิจัย

ภาพที่ 8 กริช
ที่มา: ผูวิจัย

สวนพาหนะที่ใชประกอบการรําตรวจพล พระรามจะใชราชรถเปนพาหนะ ที่ไดรับมาจากพระ
อินทรตามเนื้อเรื่องของวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ สวนอิเหนาใชมาเปนพาหนะในการเดินทาง ตามเนื้อเรื่อง
ของวรรณกรรมเรื่องอิเหนา ซึ่งจะตองใชแสเปนอุปกรณการแสดงควบคูไปดวย

ภาพที่ 9 มาแผง
ที่มา: กรมศิลปากร (2556, น. 133)

ภาพที่ 10 ราชรถ
ที่มา: ผูวิจัย
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2. ลักษณะรวมและเฉพาะของขั้นตอนการรําตรวจพลตัวพระในการแสดงโขนและละครใน
ในสวนของลักษณะรวมและเฉพาะของขั้นตอนระหวางกองทัพพระรามและกองทัพอิเหนา มีทั้ง
ลักษณะที่เหมือนและแตกตางกันในรายละเอียด ดังนี้
2.1 ลักษณะรวมของลําดับขั้นตอนการรําตรวจพลระหวางกองทัพของพระรามในการแสดง
โขนและกองทัพของอิเหนาในการแสดงละครใน
ขั้นตอนการรําตรวจพลระหวางกองทัพของพระรามในการแสดงโขนมีลักษณะรวมกับการรําตรวจ
พลของกองทัพอิเหนาในการแสดงละครใน คือ เริ่มตนดวยคนธง ตอมาเปนการออกของทหาร และจอมทัพ
ออกเปนลําดับสุดทายเชนเดียวกัน อันเปนการเรียงตามลําดับชั้นยศในการแสดง
2.2 ลักษณะเฉพาะของลําดับขั้นตอนการรําตรวจพลระหวางกองทัพของพระรามในการแสดง
โขนและกองทัพของอิเหนาในการแสดงละครใน
ในการแสดงโขนลําดับการออกฉากของพญาวานรในการแสดงโขน เรียงลําดับใหผูอาวุโสออกกอน
แลวจึงเปนผูที่มีความอาวุโสนอยกวาออกตามหลัง คือ สุครีพ หนุมาน ชมพูพาน องคต นิลนนท เมื่อเปนสวน
ของจอมทัพ พระรามก็จะออกมากอน สวนพระลักษมณออกเปนลําดับสุดทาย แตในสวนของการแสดงละคร
ในจะมีทหาร ซึ่งไมมีการจัดลําดับใดๆ และสวนของจอมทัพจะมีเพียงตัวอิเหนาเพียงตัวละครเดียว
3. ลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําของการรําตรวจพลระหวางการรําตรวจพลในการ
แสดงโขนและละครใน
จากการลงภาคสนามทั้ ง การลงมื อปฏิ บั ติ และการดู วี ดี ทั ศน ป ระกอบ พบว า การรํ า ตรวจพลของ
พระรามในการแสดงโขนและการรําตรวจพลของอิเหนาในการแสดงละครใน มีลักษณะรวมและเฉพาะ ดังนี้
3.1 ลักษณะรวมของกระบวนทารําการรําตรวจพลของพระรามกับการรําตรวจพลของอิเหนา
1. ลักษณะรวมของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนากับการรําตรวจพลของพระรามฉาก
1 มี 4 กระบวนทา ไดแก 1) ทาเทาฉาก 2) ทาเฉิดฉิน 3) ทาสอดสูง 4) ทาหลบ (พระ) ดังภาพตัวอยาง

ภาพที่ 11 ทาเทาฉากในพระรามตรวจพลฉาก 1 ภาพที่ 12 ทาเทาฉากในอิเหนาตรวจพล
ที่มา: ผูวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย
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2. ลักษณะรวมของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนากับการรําตรวจพลของพระรามฉาก
3 มี 5 กระบวนทา ไดแก 1) ทาใชหนาหนัง (ทาที่ 2) 2) กระบวนการรําเพลงเร็วที่ถัดเทาขวา (ในทอนหลังการ
รําตรวจพลของพระรามฉากที่ 3) 3) ทาขึ้น (หลังหมดเพลงเร็ว) 4) กระบวนทาถามความพรอมของกองทัพ 5)
กระบวนทาสั่งยกทัพไปยังสนามรบ ดังภาพตัวอยาง

ภาพที่ 13 ทาใชหนาหนังทาที่2 ในพระรามตรวจพลฉาก3 ภาพที่ 14 ทาใชหนาหนังทาที่2 ในอิเหนาตรวจพล
ที่มา: ผูวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย
3. ลักษณะรวมของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนากับการรําตรวจพลของพระรามฉาก
1 และฉาก 3 มี 4 กระบวนทา ไดแก 1) ทาเดิน 2) ทารําราย 3) ทาเก็บเทา 4) ทาขึ้น ดังภาพตัวอยาง

ภาพที่ 15 ทาเก็บเทาในพระรามตรวจพลฉาก 1 และ 3 ภาพที่ 16 ทาเก็บเทาในอิเหนาตรวจพล
ที่มา: ผูวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย
3.2 ลักษณะเฉพาะของกระบวนทารําการรําตรวจพลของพระรามกับการรําตรวจพลของ
อิเหนา
1. ลักษณะเฉพาะของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนาที่มีความแตกตางจากการรําตรวจ
พลของพระรามฉาก 1 มี 6 กระบวนทา ไดแก 1) ทาใชหนาหนัง (ทาที่ 2) 2) ทาหลบ (พระ) กอนเคลื่อนที่
จากกลางเวทีไปยังสวนทายของเวที (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก 1) 3) ทาหลบ (พระ) เมื่อ
เคลื่อนที่มายังส วนทายของเวที (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก 1) 4) ทาขึ้น เปนกระบวนทาที่
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ปฏิบัติตอจากทาหลบ (พระ) ที่เคลื่อนที่มายังสวนทายของเวที (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก 1)
4) ทาหลบ (พระ) กอนเขาหลบฉากหรือเขาหลังเวที (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก1) 5) ทาเดิน
กลับเขาหลังเวที (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระราม ฉากที่ 1) ดังภาพตัวอยาง

ภาพที่ 17 ทาหลบ (พระ) ในพระรามตรวจพลฉาก 1
ที่มา: ผูวิจัย
2. ลักษณะเฉพาะของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนาที่มีความแตกตางจากการรําตรวจ
พลของพระรามฉาก 3 มี 6 กระบวนทา ไดแก 1) ทาเทาฉาก (การรําตรวจพลของพระรามฉาก 3 เปนการ
เหยียบฉาก) 2) ทาหลบ (พระ) 3) ทากระบวนทารําเพลงเร็ว (ทอนแรก) (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระราม
ฉาก 3) 4) ทากระบวนทารําเพลงเร็ว (ทอนหลัง) (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก 3) 5) กระบวนทา
ถามความพรอมของกองทัพ (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก 3) 6) กระบวนทาสั่งยกทัพไปยังสนาม
รบ (มีเฉพาะการรําตรวจพลของพระรามฉาก 3) ดังภาพตัวอยาง

ภาพที่ 18 ทาเหยียบฉากในพระรามตรวจพลฉาก 1 ภาพที่ 19 ทาเทาฉากในอิเหนาตรวจพล
ที่มา: ผูวิจัย
ที่มา: ผูวิจัย
3. ลักษณะเฉพาะของกระบวนทารําการรําตรวจพลของอิเหนาที่มีความแตกตางจากการรําตรวจ
พลของพระรามฉาก 1 และฉาก 3 มี 10 กระบวนทา ไดแก 1) ทาเดิน 2) ทารําราย 3) ทาใชหนาหนัง (ทาที่
1) 4) ทาเก็บเทา (ตื่นกลอง) 5) ทาฉะ (มีเฉพาะในการรําตรวจพลของอิเหนา) 6) ทารวมมือกอนเคลื่อนที่ไปยัง
สวนกลางของกองทัพ (มีเฉพาะในการรําตรวจพลของอิเหนา) 7) ทาถึงสวนกลางของกองทัพ (มีเฉพาะในการ
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รําตรวจพลของอิเหนา) 8) ทาเหน็บอาวุธ (มีเฉพาะในการรําตรวจพลของอิเหนา) 9) ทาขึ้นมา (มีเฉพาะในการ
รําตรวจพลของอิเหนา) 10) ทารับแส ดังภาพตัวอยาง

ภาพที่ 20 ทาฉะในอิเหนาตรวจพล
ที่มา: ผูวิจัย

สรุป
เมื่อรวบรวมและศึกษาขอมูลทั้งหมด พบวาการรําตรวจพลของตัวพระในการแสดงโขนและละครใน
ตางก็มีลักษณะรวมและเฉพาะอยูดวยกันหลายจุด สามารถแบงออกเปนประเด็นไดดังนี้
1. ลักษณะรวมและเฉพาะขององคประกอบการแสดง ไดแก 1) ดานผูแสดง ตองมีใบหนาที่ไดสัดสวน
มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี แตในการแสดงละครในใชผูหญิงแสดง สวนการแสดงโขนใชผูชายแสดง และตองเปนผูที่
มีลักษณะการรําที่นิ่ง สงางาม ทั้งตองมีผิวสีคอนขางคล้ํา 2) ดานบทประอบการแสดง แตเดิมโขนดําเนินเรื่อง
ดวยวิธีการพากย เจรจา สวนละครในมีบทรอง และเจรจาในการดําเนินเรื่อง ซึ่งบทประกอบการแสดงของ
การแสดงทั้ง 2 ประเภท สามารถปรับปรุงบทได โดยไมสงผลกระทบตอการดําเนินเรื่อง 3) ดานเครื่องแตงกาย
ใชวิธีการนุงผาแบบจีบโจงหางหงส ซึ่งเปนการแตงกาบแบบยืนเครื่องตัวพระ โดยพระรามแตงกายสีเขียว
ส ว นอิ เ หนาแต ง กายสี แ ดง 4) ด า นเพลงประกอบการแสดง ใช เ พลงหน า ทั บ กราวนอกในการบรรเลง
ประกอบการรําตรวจพล โดยการรําตรวจพลของพระรามใชเพลงหนาทับกราวนอกประกอบการแสดง เชน
เพลงกระแตไตไม แตในการรําตรวจพลของอิเหนาใชเพลงกราวนอกประกอบการแสดง อีกทั้งการตีบรเทศของ
การรําตรวจพลของอิเหนาจะตีบรเทศเพิ่มอีก 1 ครั้ง ชวงกระบวนทาฉะ 5) ดานดนตรีประกอบการแสดง
สามารถเลือกใชวงปพาทยไดตามความเหมาะสม โดยในการแสดงโขนไดเพิ่มโกรง ซึ่งเปนเครื่องประกอบ
จังหวะเขามา 6) ดานอุปกรณประกอบการแสดง ใชกลดเปนอุปกรณประกอบการแสดงเพื่อแสดงถึงฐานะ
ความเปนกษัตริย แตพระรามใชกลดสีเขียว สวนอิเหนาใชกลดสีแดง และพระรามมีอาวุธเปนคันศร มีราชรถ
เปนพาหนะ สวนอิเหนาใชอาวุธเปนกริช มีมาเปนพาหนะ
2. ลักษณะรวมและเฉพาะของขั้นตอนการแสดง ระหวางกองทัพของพระรามในการแสดงโขนกับ
กองทัพของอิเหนาในการแสดงละครใน เปนการเรียงตามลําดับชั้นยศในการแสดง คือ 1) คนธง 2) ทหาร 3)
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จอมทัพ แตในการแสดงโขนสวนทหารและจอมทัพ เรียงลําดับใหผูมีศักดิ์ที่ใหญกวาออกกอน แลวจึงเปนผูที่มี
ศักดิ์นอยกวาออกตามหลัง แตในสวนของการแสดงละครในสวนของทหารและจอมทัพไมมีลําดับศักดิ์
3. ลั ก ษณะร ว มและเฉพาะของกระบวนทา รํา ระหวางการรําตรวจพลของอิเ หนากับ การรํ า
ตรวจพลของพระรามฉาก 1 มีลักษณะรวม 4 กระบวนทา ลักษณะเฉพาะมี 6 กระบวนทา กับการรําตรวจพล
ของพระรามฉาก 3 มีลักษณะรวม 5 กระบวนทา ลักษณะเฉพาะมี 6 กระบวนทา และกับการรําตรวจพลของ
พระรามฉาก 1 และฉาก 3 มีลักษณะรวม 4 กระบวนทา ลักษณะเฉพาะมี 10 กระบวนทา
ซึ่งกระบวนทารําที่มีลักษณะรวมและเฉพาะแตละทา ขึ้นอยูกับจารีตการรําของประเภทการแสดง
เชน การเอียงศีรษะ ฯลฯ และบทวรรณกรรมเปนหลัก เชน การขึ้นมาของอิเหนา ฯลฯ

อภิปรายผล
การรําตรวจพลของพระรามในการแสดงโขน และการรําตรวจพลของอิเหนาในการแสดงละครใน
ดานองคประกอบการแสดงมีความเหมือนและแตกตางกันออกไป ตามขอกําหนดทางจารีตของการแสดงและ
ความเหมาะสมของการแสดง ดานขั้นตอนมีความเหมือนกัน แตแตกตางกันในรายละเอียดของลําดับศักดิ์
ลําดับชั้นยศ เพราะโขนมีลําดับชั้นยศที่มากกวา สวนดานกระบวนทารํามีลักษณะรวมกันในหลายกระบวนทา
แตยังมีลักษณะเฉพาะที่มีลักษณะเปนกระบวนทาของตนเองอยูหลายทา เชน อิเหนามีกระบวนทาฉะ อันเปน
กระบวนทาเดินทางไปขึ้นมา แมแตกระบวนทาเดียวกันแตมีความแตกตางกันในรายละเอียด เชนกระบวน
ทารําเพลงเร็ว ที่อิเหนาจะมีกระบวนทารําที่มากกวาและรําอยางตอเนื่อง ไมมีการหยุดเปลี่ยนทารํา แตโขนจะ
มี กระบวนท า ที่ น อยกว า และมี กระบวนรํ าหมดท า เพื่อ เปลี่ย นทารํา จากข อมูล ที่ คน พบนี้ สอดคล องกั บ
ศุภชัย จันทรสุวรรณ ที่ใหแนวคิดเกี่ยวกับการรําของตัวพระโขนที่จะตองแสดงออกถึงความภาคภูมิ สงางาม
และเปนผูนาศรัทธาเคารพ ซึ่งกิริยาอาการของพระรามจะตองไมหลุกหลิก ลุกลี้ลุกลน ดังนั้นโขนตัวพระรามจะ
ไมออกทารํามากนักและอาจไมตองเก็บรายละเอียดของทารําตามอยางการรําแบบละคร อันแสดงถึงภูมิใน
ฐานะของตัวละครที่เปนกษัตริยและภูมิหลังที่เปนเทพเจา เรียกวา “รําภูมิ” สวนการรําตรวจพลของตัวละคร
อิเหนาในการแสดงละครใน จะตองมีลักษณะของกระบวนทาที่ “รํางาม” สอดคลองกับขวัญใจ คงถาวร
ที่แสดงทัศนะเกี่ยวกับการรําตรวจพลของอิเหนาวา จะมีการใชลีลาในการปฏิบัติทารําไดอยางงดงาม คือการ
เคลื่ อ นไหวร า งกายในช ว งเชื่ อ มต อของท า รํ า หลั ก ระหว า งท า รํ า หนึ่ งไปสู อี ก ท า รํ า หนึ่ ง มี ก ารใช อ ารมณ
สอดแทรกระหวางการรํา และการใชจินตนาการเขามาประกอบการแสดง และสื่อใหผูชมสามารถจินตนาการ
เห็นภาพคลอยตามได อีกทั้งดานองคประกอบตางๆ นับวาเปนบริบทสําคัญที่ชวยเสริมใหการแสดงรําตรวจพล
มีความสมบูรณยิ่งขึ้น อันจะเปนประโยชนตอรูปแบบการเรียนการสอนและการแสดงของศิลปะโขน พรอมดวย
ไดองคความรูเรื่องการรําตรวจพลของตัวพระในการแสดงโขนและละครในสืบไป
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ขอเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาลักษณะรวมและเฉพาะของกระบวนทารําตรวจพลตัวพระในการแสดงละครในและ
ละครนอก เพื่อใหทราบถึงความเหมือนและแตกตางของการรําตรวจพลแบบราชสํานักและแบบสามัญชน
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คําแนะนําสําหรับผูสงบทความ
วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
.....................................................................................................................................................................
วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มีนโยบายในการสงเสริม
และเผยแพรบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดจนเผยแพรองคความรูใหม และเปนสื่อกลางแลกเปลี่ยน
ความรู และความคิ ดเห็ นทางวิชาการระหว างผู สอน นักวิ ชาการ นักวิ จัย นั กศึกษา และผู สนใจซึ่งครอบคลุ ม
วิทยาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีกําหนดออกปละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และกรกฎาคม –
ธันวาคม ซึ่งบทความวิชาการที่จะไดรับการตีพิมพตองมีเนื้อหาถูกตองสมบูรณตามมาตรฐานทางวิชาการ และ
บทความวิชาการผานการพิจารณาคุณคาจากผูทรงคุณวุฒิทุกเรื่อง
ประเภทบทความ
1. บทความวิชาการ (Academic Article) หมายถึง บทความที่เขียนขึ้นที่ผูเขียนตั้งใจหยิบยกประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการ วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห วิพากษ
ทัศนะแนวคิดเดิมหรือนําเสนอเผยแพรแนวคิดใหม เพื่อมุงใหผูอานเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแนวคิด วิเคราะห
ความเชื่อมาสูความคิดของผูเขียน ซึ่งบทความวิชาการเนนการใหความรูเปนสําคัญและตองอาศัยขอมูลทาง
วิช าการ เอกสารอ างอิ ง และเหตุ ผลที่ พิสู จ นได โดยเขีย นเปน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยก็ไดและอาจมี
บทคัดยอเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได
2. บทความวิ จั ย (Research Article) หมายถึ ง บทความที่ เ ขี ย นขึ้ น จากงานศึ ก ษาเชิ ง ประจั ก ษ
(Empirical Study) หรือที่เรียกวางานวิจัย สาระของบทความสะทอนใหเห็นขั้นตอนการดําเนินการศึกษาซึ่ง
ไดแกการกลาวถึงความเปนมาของปญหา วัตถุประสงคการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎี
กรอบแนวคิด ผลการวิจัย สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะและตองมีการอางอิงขอมูลอยางเปนระบบ ซึ่งการ
แสดงขอคนพบความสัมพันธกันหรือผลวิจัยและการบอกความหมาย ความสําคัญของผลที่ไดจากการศึกษา
ในทางทฤษฎี และปฏิบัติโดยเปนการนําเสนอผลการวิจัยอยางเปนระบบ
3. บทความปริ ทัศน (Review Article) หมายถึงงานวิช าการที่ประเมิน สถานะลาสุดทางวิช าการ
(State of The Art) เฉพาะทางที่มีการศึกษาคนควา มีการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูทั้งทางกวาง
และทางลึกอยางทันสมัย โดยใหขอวิพากษที่ชี้ใหเห็นแนวโนมที่ควรศึกษาและพัฒนาตอไป
4. บทวิจารณหนังสือ (Book Review) หมายถึง บทความที่วิพากษวิจารณเนื้อหาสาระคุณคาและ
คุณูปการของหนังสือ บทความโดยบทวิจารณหนังสือจะตองบอกรายละเอียดของหนังสือ ไดแก ชื่อหนังสือ ชื่อ
ผูแตงปที่พิมพ สํานักพิมพ ครั้งที่พิมพ จํานวนหนาและเลข ISBN ใหชัดเจนดวยโดยใชหลักวิชาการและดุลพินิจ
อันเหมาะสม
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การเตรียมตนฉบับ
1. ผลงานวิชาการ/บทความที่สงมาตองไมไดรับการเผยแพรที่ใดมากอน
2. การพิมพ ใหจัดพิมพดวยโปรแกรม Microsoft Office Word ระยะบรรทัดเดี่ยวโดยจัดหนากระดาษ
ขนาด A 4 (8.5 x 11 นิ้ว) ตั้งคาหนากระดาษสําหรับการพิมพหางจากขอบกระดาษทุกดาน ดานละ 1 นิ้ว (2.5
เซนติเมตร) ใสเลขหนากํากับทุกหนายกเวนหนาแรก
3. รูปแบบตัวอักษรใช TH SarabunPSK 16 สําหรับภาษาไทย และ TH SarabunPSK 16 สําหรับ
ภาษาอังกฤษ
4. จํานวนหนาของบทความอยูระหวาง 10 – 15 หนา (รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอางอิง)
5. บทความภาษาไทย มี องคประกอบตางๆ ของบทความวิจัยหรือบทความวิ ชาการใหจัด ทําตาม
คําแนะนําการเตรียมตนฉบับนี้ ประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
5.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) พิมพไวตรงกึ่งกลางหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
5.2 ชื่อผูเขียน (ภาษาไทย) พิมพไวชิดริมขวาของหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 16 pt. อยูถัดลงมา
จากชื่อเรื่อง ใหใสเครื่องหมายดอกจันทน (Asterisk) ดานบน ทายนามสกุล
5.3 ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) พิมพไวตรงกึ่งกลางหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 16 pt. ตัวหนา
5.4 ในกรณี เ ป น บทความภาษาอั ง กฤษ ชื่ อ ผู เ ขี ย น (ภาษาอั ง กฤษ) พิ ม พ ไ ว ชิ ด ริ ม ขวาของ
หนากระดาษ ตัวอักษร TH SarabunPSK 16 อยูถัดลงมาจากชื่อเรื่อง ใหใสเครื่องหมายดอกจันทน (Asterisk)
ดานบน ทายนามสกุล
5.5 บทคัดยอ (ภาษาไทย) พิมพไวดานซายของหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา เปน
ขอความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณในรูปแบบที่สั้นและกระชับภาษาไทยไมควรเกิน 300 คํา และตองใหมีคําสําคัญ
(Keywords) ประมาณ 3-5 คํา ดานลางถัดจากบทคัดยอ
5.6 Abstract (ภาษาอังกฤษ) พิมพไวดานซายของหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
เปนขอความสรุปงานวิจัยที่สมบูรณในรูปแบบที่สั้นและกระชับภาษาอังกฤษไมควรเกิน 300 คํา และตองใหมี
คําสําคัญ (Keywords) ประมาณ 3-5 คํา ดานลางถัดจากบทคัดยอ
5.7 หั ว ข อความสํ า คั ญ ของป ญ หา วัตถุป ระสงคการวิจัย วิธีดําเนิน การวิจัย ผลการวิจัย สรุป
อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิงพิมพไวชิดขอบซายหนากระดาษ ตัวอักษรขนาด 18 pt. ตัวหนา
สําหรับภาษาไทย และภาษาอังกฤษใชตัวอักษร TH SarabunPSK 18 pt. ตัวหนา
6. การใช ภ าษาไทยให ยึ ดหลั กการใชคําศัพท และชื่อบัญ ญั ติตามหลักของราชบัณฑิ ตยสถานควร
หลีกเลี่ยงการเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทยโดยไมจําเปน กรณีจําเปนควรใหเขียนคําศัพทภาษาไทยตามดวย
ในวงเล็บ ภาษาอังกฤษ โดยคําแรกใหขึ้นตนดว ยตัวพิมพ ใหญสวนอักษรและคําที่เหลือทั้งหมดใหพิมพดว ย
ตัวพิมพเล็ก ยกเวนชื่อเฉพาะทุกคําใหขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ การปรากฏอยูหลายที่ในบทความของศัพทคํา
เดียวกันที่เปนภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษใหใชคําศัพทภาษาไทยตามดวยภาษาอังกฤษเฉพาะครั้งแรก ครั้ง
ตอไปใชเฉพาะคําศัพทภาษาไทยเทานั้น
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7. ตาราง รูปภาพ ภาพลายเสน แผนภูมิ และกราฟ (Tables, Pictures, Figures, Diagrams and
Graphs) ใหแทรกไวในเนื้อเรื่องอาจจัดทําเปนขาวดําหรือสีใดก็ได โดยใหผูเขียนบทความคัดเลือกเฉพาะที่
จําเปนเทานั้น เรียงลําดับใหสอดคลองกับเนื้อเรื่อง ชื่อตารางใหอยูดานบนของตาราง สวนชื่อภาพ แผนภูมิ
และกราฟใหอยูดานลางพรอมทั้งคําอธิบายสั้นๆ ที่สื่อความหมายไดสาระครบถวน
8. เอกสารอางอิง
การสงตนฉบับ
1. ผูเขียนสงบทความฉบับพิมพ1ชุดพรอมขอมูล (File) บทความมาที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ 27 ถนนอิ นใจมี ตํ าบลท า อิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ ตถ 53000 หรือสงทางจดหมาย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส http://johuru.com/index.php/johuru/index ถึ ง กองบรรณาธิ ก ารวารสารวิ ช าการ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. ตนฉบับใหระบุชื่อผูเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตําแหนงทางวิชาการ สถานที่ทํางานของ
ผูเขียน พรอมหมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ E-mail address ที่กองบรรณาธิการสามารถติดตอไดสะดวก
การพิจารณาตนฉบับ
กองบรรณาธิการจะตอบรับตนฉบับภายใน 1 สัปดาห และจะแจงผลการพิจารณาภายใน 1เดือน
การพิ จ ารณาบทความเพื่อตีพิมพจ ะคํานึงถึงความหลากหลายและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้น อยูกับดุล ยพินิจของ
บรรณาธิ ก าร โดยบทความที่ แ ก ไ ขต น ฉบั บ เสร็ จ เรี ย บร อ ยก อ นจะได รั บ การพิ จ ารณาตี พิ ม พ ก อ น
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ จะพิจารณา
บทความตนฉบับที่ไดรับการแกไขถูกตองแลว และพิจารณาคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) จํานวนอยาง
นอย 2 คน เพื่อพิจารณาบทความ โดยใชระบบปกปดขอมูลของทั้งสองฝาย (Double-Blinded)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ เวชกามา
บรรณาธิการวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000
โทร. 0-5541-1096 ตอ 1417 โทรสาร 0-5541-1096 ตอ 1420
สงบทความไดที่ http://johuru.com/index.php/johuru/index
E-mail: hssurujournal@gmail.com
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ตัวอยาง บทความวิชาการ ภาษาไทย (ทั่วไป)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย).............................
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)……………………

ทิพยวัลย ศรีพรม*
Thippawan Sriprom*

บทคัดยอ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คําสําคัญ : ……………………………………………..

Abstract
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Keywords: …………………………………………………..

บทนํา (เนื้อหา)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
*Master of Education, Research and Education Evaluation, Chiangrai Rajabhat University.
E-mail: Thippawan.1@hotmail.com
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ตัวอยาง บทความวิชาการ ภาษาอังกฤษ (ทั่วไป)
Title ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)
Thippawan Sriprom*
ทิพยวัลย ศรีพรม*

Abstract
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Keywords: …………………………………………………………………..
บทคัดยอ (ภาษาไทย)
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คําสําคัญ: ……………………………………………………………………….

บทนํา (เนื้อหา ภาษาอังกฤษ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
*Master of Education, Research and Education Evaluation, Chiangrai Rajabhat University.
E-mail: Thippawan.1@hotmail.com
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รูปแบบการเขียนอางอิง
สําหรับวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ใชรูปแบบการ
เขียนอางอิงตามระบบ APA (American Psychological Association)
1. การอางอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
การระบุแหลงที่มาของขอมูล ใหใชวิธีการอางอิงแทรกในเนื้อเรื่อง
1.1 อางอิงจากเอกสารตางๆ
1.1.1 รูปแบบ (อางอิงไวหนาขอความ)
ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ,/น./เลขหนา)
ชื่อผูแตง/(ปที่พิมพ,/p./เลขหนา)
ตัวอยาง (ภาษาไทย)
พิบูล ทีปะปาน (2549) ไดใหความหมายของ....................................................
(ผูแตง 1 คน)
พิบูล ทีปะปาน (2549, น. 22-23) ไดใหความหมายของ...................................
(ผูแตง 1 คน)
เซอรคิน (Sirkin, 1991) ไดเสนอแนะวา............................................................
(ผูแตง 1 คน)
เซอรคิน (Sirkin, 1991, น. 1-2) ไดเสนอแนะวา................................................
(ผูแตง 1 คน)
สัจจะ จรัสรุง รวีวร และจักรพงษ สุขประเสริฐ (2546, น. 5-7) กลาววา...........
(ผูแตง 2 คน)
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ (2539, น. 5-7) ไดสรุปดังนี้.............................. (ผูแตงมากกวา 6 คน)
ตัวอยาง (ภาษาอังกฤษ)
Sirkin (1991)......................................................................................................
(ผูแตง 1 คน)
Sirkin (1991, p. 11-12).....................................................................................
(ผูแตง 1 คน)
Thomas and Eileen Elliott (2002)................................................................
(ผูแตง 2 คน)
Thomas and Eileen Elliott (2002, p. 11-12)..............................................
(ผูแตง 2 คน)
Dyckman, et al (1992).................................................................................... (ผูแตงมากกวา 6 คน)
Dyckman, et al (1992, p. 11-12)................................................................... (ผูแตงมากกวา 6 คน)
กรณีตองการอางอิง 2 ฉบับ ผูแตงคนเดียวกัน เรื่องตางกัน แตพิมพปเดียวกัน หรือพิมพคนละป
วิชาญ กอบกุล (2557 ก) ………………………………….……….……...…...…....
วิชาญ กอบกุล (2557 ข) ……………………………………………...……………….
1.1.2 รูปแบบ (อางอิงไวทายขอความ)
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/น./เลขหนา)
(ชื่อผูแตง,/ปที่พิมพ,/p./เลขหนา)
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ตัวอยาง (ภาษาไทย)
.................................................(พิมพรําไพ เปรมสมิทธ, 2536)……………………….
(ผูแตง 1 คน)
.................................................(พิมพรําไพ เปรมสมิทธ, 2536, น. 10-11)……….
(ผูแตง 1 คน)
....................(สัจจะ จรัสรุงรวีวร และจักรพงษ สุขประเสริฐ, 2546, น. 5-7)
(ผูแตง 2 คน)
....................(ศิริวรรณ เสรีรัตน, วีนัส อัศวสิทธิถาวร และสุนีย เลิศแสวงกิจ, 2539, น. 5-7) (ผูแ ตง 3-6 คน)
....................(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ, 2539)
(ผูแตงมากกวา 6 คน)
....................(ศิรวิ รรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ, 2539, น. 5-7)
(ผูแตงมากกวา 6 คน)
ตัวอยาง (ภาษาอังกฤษ)
...................................(Nocholas, 1998)………………………………..…………..
(ผูแตง 1 คน)
...................................(Nocholas, 1998, p. 10-12)……………………..….….
(ผูแตง 1 คน)
...................................(Dyckman, & Elliott, 2002, p. 11-12)………..…….
(ผูแตง 2 คน)
...................................(Stanton, William, Buskirk & Spiro, 1991)……………..
(ผูแตง 3 คน)
...................................(Stanton, William, Buskirk & Spiro, 1991, p. 11-12)...... (ผูแตง 3 คน)
...................................(Dyckman et al., 1992)……………………………..
(ผูแตงมากกวา 6 คน)
...................................(Dyckmanet et al., 1992, p. 11-12)………….
(ผูแตงมากกวา 6 คน)
1.1.3 รูปแบบ ผูแตงเปนหนวยงาน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( [สกว.], 2540, น. 20) ………… (ครั้งแรกอางชื่อเต็ม)
…………………….. (สกว.,2540, น. 30)……………………………..…………. (อางตอไปใชชื่อยอ)
1.1.4 ไมปรากฏชื่อผูแตง
ประเภท บทความ ใหลงชื่อ บทความแทนชื่อผูแตง กรณีชื่อบทความยาวใหใสเฉพาะคํา
แรกใน “………..”เชน
สงครามเศรษฐกิจในสมัยการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน
(ชื่อบทความ)
………….(“สงคราม”, 2540)………
(อางอิงระบุ)
1.1.5 การอางอิงที่ไมสามารถหาตนฉบับจริงได ใหอางจากเลมที่พบใชคําวา “อางถึงใน” หรือ
ใช “as cited in”
..……....……เกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา (อางถึงใน จันทรา ทองคําเภม, 2540)........ (อางถึงใน)
…………caffeine Richard Eberhart (as cited in Browh, 1968)…………....…...
………….เกศินี หงสนันท (วิจารณใน สวัสดิ์ สุคนธรังสี, 2517, 379-381)…...…(อางถึง วิจารณ)
…………degrees (reviewed in Bashore & Ridderinkhof, 2002)
…………(สมจิตร สวธนไพบูลย และคนอื่นๆ, 2548, บทที่ 3)……………………........…(อาง บทที่)
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………….(Wilmarth, 1980, chap. 1)……………………………………………………….......
………….(สมจิตร สวธนไพบูลย และคนอื่นๆ, 2548, ดูตารางที่ 5)…………….......(อาง ตารางที่)
………….(Wilmarth, 1980, see Table 1)………………………………………………...
………….(สมจิตร สวธนไพบูลย และคนอื่นๆ, 2548, ดูภาพที่ 2)……………..........(อาง ดูภาพที่)
………….(Wilmarth, 1980, see Figure 2)…………………………………………………………...
1.1.6 ผูแตงมีบรรดาศักดิ์ อางอิง และภิกษุ
………….(แมนมาส ชวลิต, คุณหญิง, 2544, น. 20)……………………………..….……….……….
………….(Glasgow, Sir, 1947, p. 12)………………………………………………………..………….
………….(พระมหาไสว เทวปญโญ, 2548, น. 20)……………………………….…………………….
1.1.7 หนังสือแปล มีชื่อผูแตงและผูแปล ใหใสปที่พิมพตนฉบับและปที่พิมพฉบับแปล
…………..(ซองด, 1872/2547, น. 20)…………………………………………………..………………..
……………(Laplce, 1814/1951)…………………………………………………………………….……..
1.2 การอางอิงขอความที่คัดลอก
1.2.1 อางถึงหลังขอความคัดลอกขอความสั้นๆ (ประมาณไมเกิน 4 บรรทัด/ภาษาอังกฤษ 40 คํา)
ตัวอยาง
“การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสงผลดีตอประเทศจีน แตในระยะยาวระบบเศรษฐกิจของ
จีน และทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริ่มเกิดปญหา” (นฤมิตร สอดสุข, 2548, น. 20)
……...She stated, “Students often had difficulty using APA style,” (Jones, 1998, p. 199)
1.2.2 อางถึงกอน ขอความคัดลอกขอความสั้นๆ (ประมาณไมเกิน 4 บรรทัด/ภาษาอังกฤษ 40 คํา)
ตัวอยาง
นฤมิตร สอดสุข (2548) พบวา “การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกสงผลดีตอประเทศจีนแตใน
ระยะยาว ระบบเศรษฐกิจของจีนและทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเริ่มเกิดปญหา” (น. 20)
According to Jones (1998) “Students often had difficulty using APA style,
especially when it was their first time citing sources. (p. 199)
1.2.3 การคัดลอกขอความยาวกวา 40 คํา หรือ 4 บรรทัด
ใหขึ้นตนบรรทัดใหม แลวยอหนาเขาไปจากบรรทัดบน หรือกั้นหนา 5 ตัวอักษร และเวน
จากกั้นหลังเขามา 5 ตัวอักษร

ตัวอยาง
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พินิจ สุขมาก (2548) กลาววา
/ / / / / ยอดการคาของจีนเมื่อรวมกับ NICs หรือสี่เสือแหงเอเชียแลว จะมียอดเทากับของ/ / / / /
ประเทศสหรัฐ หากจีนขยายตัวตอไป และหากการพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนเปน
ไปอยางราบรื่นกอใหเกิดชนชั้นกลางขึ้นในเมืองใหญของจีนเปนจํานวนมาก สิ่งนี้
จะกลายเปนพลังสงผลตอรัฐบาลจีนโดยตรง (น. 124)
1.3 การอางอิงรูปภาพและตาราง
1.3.1 ตัวอยาง การอางอิงรูปภาพ

ภาพที่ 1 การประชุมครอบครัว
ที่มา : วรินทริ์ธร สุขใจ (2556)
ที่มา : วรินทริ์ธร สุขใจ (2556)

(หรือ)
1.3.2 ตัวอยาง ตาราง
ตารางที่ 1 ………………………………………….

(อางจาก [บันทึกภาพ])
(อางจาก ออนไลน)

1.4 อางอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
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รูปแบบ
(ผูแตง,/ปพิมพ.)
(กรณีมีผูแตง)
(ชื่อเรื่อง,/ปพิมพ)
(กรณีไมมีผูแตง)
ตัวอยาง
(สมศักดิ์ รุงเรือง, 2550)
(Rubin, 1999)
1.5 การสัมภาษณ ติดตอทางโทรศัพท จดหมาย บันทึก หรือการสื่อสารสวนบุคคล (อางอิงในเนื้อหา)
วิจิตร สาระสันท (จดหมาย, 2549)…….………………………...…...(จดหมาย, บันทึก, โทรศัพท)
………………..(วิจิตร สาระสันท, จดหมาย,2549)………………………………………...……….
M. W. Edleman (personal communication, 2001)……………………………..………..
………………... (M.W. Edleman, personal communication, 2001)………………….
สุวิทย รุงวิสยั (สัมภาษณ, 1 ธันวาคม 2550)…….......................…........……..……. (สัมภาษณ)
K. W. Schaie (personal communication, 28 April 2006)…………………………….............
………. (K. W. Schaie, personal communication, 28 April 2006)………………...............
1.6 หนังสือ หนังสือโฆษณา (Brochure) รายงาน ใหใสชื่อเต็ม
…............จากหนังสือ Reaction Time in Personality Theory (1980)…. (หนังสือโฆษณา)
2. การเขียนบรรณานุกรม
2.1อางอิงจากหนังสือ
รูปแบบ
ผูแตง./(ปที่พิมพ)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ./สถานที่พิมพ:/โรงพิมพ.
(ภาษาไทย)
สกุล,/ชื่อ/ชื่อกลาง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ./สถานที่พิมพ:/โรงพิมพ.(ภาษาอังกฤษ)
ตัวอยาง
ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย. (2548). การตลาดบริการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
(ผูแตง 1 คน)
เกษตรศาสตร.
สัจจะ จรัสรุงรวีวร และจักรพงษ สุขประเสริฐ. (2546). เริ่มตนอยางมืออาชีพดวย Delphi 7 (ผูแตง 2 คน)
ฉบับสมบูรณ. นนทบุรี: อินโฟเพรส.
ศิริวรรณ เสรีรัตน, วีนัส อัศวสิทธิถาวร และสุนีย เลิศแสวงกิจ. (2539). การบริการการตลาด(ผูแตง 3-6 คน)
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ยุคใหม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
DeSacz, Eileen Elliott. (2002). Marketing Concepts for Libraries and Information (ผูแตง 1 คน)
Services. 2nd ed. London: Facet.
Dyckman, Thomas R. & De Sacz, Eileen Elliott. (2002). Marketing Concepts for (ผูแตง 2 คน)
Libraries and Information Services. 2nd ed. London: Facet.
Stanton, William J., Buskirk H. & Spiro, Rosam L. (1991). Sale Management.8th (ผูแตง 3-6 คน)
ed. Homewood, IL: Irwin.
สําหรับผูแตงมากกวา 6 คน ใสชื่อทั้ง 6 คน โดยใชคําวา และ กอนชื่อคนสุดทายในรายการภาษาไทย
ใชเครื่อง &ในรายการภาษาตางประเทศ
2.2 หนังสือไมปรากฏ สถานที่พิมพ สํานักพิมพ และปที่พิมพ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. (ม.ป.ป.). วิสยั ทัศน ประสบการณ ผลงานและอนาคต. ม.ป.ท.:ม.
ป.พ.
ไมปรากฏปที่พิมพ
= (ม.ป.ป.)/(n.d.)
ไมปรากฏสถานที่พิมพ = (ม.ป.ท.)/N.P.
ไมปรากฏสํานักพิมพ = (ม.ป.พ.)/n.p.
2.3 อางอิงจากบทความวารสาร / หนังสือพิมพ
2.3.1 รูปแบบ (วารสาร)
ผูเขียน./(ป)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปที่(ฉบับที่),/หนา.
ตัวอยาง
น้ําทิพย วิภาวิน. (2547). ศึกษาการใชและความตองการสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร. วารสารหองสมุด, 48(2), 23-39.
Sirkin, Ariene Farber. (1991). Marketing Planning for Maximum Effectiveness.
Special Libraries, 82(1), 1-6.
-กรณีไมมีปที่พิมพ เชน
การประกันคุณภาพการศึกษา. (2545, มกราคม-มีนาคม). วารสารรามคําแหง, 443, 3-4.
2.3.2 รูปแบบ (นิตยสาร)
สมโอมือ. (มีนาคม 2545). อาหารบํารุงสมอง. Update, 20(210), 37-40.
2.3.3 รูปแบบ (หนังสือพิมพ)
ผูเขียน./(ปที่ตีพิมพ,/วันที่/เดือน)./ชื่อหัวขอ/ชื่อหนังสือพิมพ,/หนา.
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ตัวอยาง
อธิชัยตนกันยา. (2549, 25 เมษายน). ขามพรมแดนไทย-พมา-จีน สํารวจเสนทางสี่เหลีย่ มเศรษฐกิจ
หาลูทางการคาทองเที่ยว. มติชน, น.34
Lee, Melanie. (2006, April 26). Plastic perfection. Bangkok Post, p. 13.
2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส ออนไลน, วารสาร, หนังสือพิมพ
2.4.1 รูปแบบ (เว็บเพจ)
ผูแตง./(ป)./ชื่อเรื่องหรือชื่อบทความ./สืบคนเมื่อ/วัน/เดือน/ป, จาก : URL ของเว็บไซตที่ใชสืบคน
ตัวอยาง
มีชัย ฤชุพันธ. (2549). ภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง. สืบคนเมื่อ 21 มกราคม 2550, จาก
http://www. meechai thailand.com.
Brown, H. (1994). Citing Computer Reference. Retrieved April 28, 2006, from http://neal.
ctstatue.edu/history/cite.html
2.4.2 เว็บเพจ ไมปรากฏผูเขียนและปที่จัดทํา
ปญหาชายแดนภาคใต. (ม.ป.ป.) สืบคนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2549, จาก http://www.
meechai thailand.com.
2.4.3 บทความ อิเล็กทรอนิกสบน อินเทอรเน็ตออนไลน (เดิมปรากฏในวารสารฉบับพิมพ)
พิทยา ดําเดนงาม. (2548). เขื่อนพญามังรายที่เวียงเชียงใหม. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส].
วารสารเมืองโบราณ, 5, 20-25.
พิทยา ดําเดนงาม. (2548). เขื่อนพญามังรายที่เวียงเชียงใหม. [ฉบับอิเล็กทรอนิกส].
มติชน. สืบคนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2549, จาก http://www.matichon.co.th/
2.4.4 บทความอิเล็กทรอนิกสบน อินเทอรเน็ตออนไลน (ที่ไมไดจัดทําวารสารฉบับพิมพ)
สันต ธรรมบํารุง. (2543, มกราคม-มิถุนายน). กลไกที่สําคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย. (2548, สิงหาคม). วารสารสารสนเทศ, สืบคนเมื่อ 3 มิถุนายน 2549, จาก
http://arcbs.bsru
2.4.5 หนังสือพิมพออนไลน มีฉบับพิมพ
ทินพันธ นาคะตะ. (2549, 4 กรกฎาคม). ในหลวง ศาล กับอํานาจอธิปไตย. [ฉบับ
อิเล็กทรอนิกส]. มติชน. สืบคนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2549, จาก
http://www.matichon.co.th/
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2.5 สื่อโสตทัศนวัสดุ บันทึกทึกภาพ และอื่นๆ ซีดี, วีซีดี, ดีวีดี, ภาพยนตร, หรือ [CD], [VCD ],
[DVD ], [MOVIE ]
2.5.1รูปแบบ
ผูผลิต./(ป)./ชื่อเรื่อง/[ประเภทวัสดุ]./สถานที่ผลิต:/หนวยงานที่ผลิต.
ตัวอยาง
ภูวนาม คุณผลิน. (2532). เจาไมมีศาล [ซีดี]. กรุงเทพฯ: จี เอ็มเอ็ม แกรมมี่
สรยุทธ สุทัศนจินดา. (ผูจ ัดรายการ). (2549, 1 พฤษภาคม). ผลการสอบโอเนต-เอเนต. [รายการถึงลูกถึงคน]
กรุงเทพฯ: สถานีวิทยุโทรทัศน อสมท.
สมชาย งามยิ่ง. (2550, 1 เมษายน). พิธีแหเทียนพรรษา. [บันทึกภาพ]. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ, อุตรดิตถ.
2.6 วิทยานิพนธ
2.6.1 รูปแบบ
ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อวิทยานิพนธ./(วิทยานิพนธหรือปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิตหรือ
มหาบัณฑิต(สาขาวิชา......... ชื่อสถาบันการศึกษา). สถานที่: ชื่อสถาบัน/แหลงที่อยู
ตัวอยาง
ภัทราวรรณ เล็กเริงสินธุ. (2549). การดําเนินงานเกี่ยวกับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ และคําชมเชย
ของผูใชในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ). อุตรดิตถ: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2.7 งานวิจัย
ชื่อนามสกุลผูวิจัย./(ป)./ชื่องานวิจัย(ประเภทของงานวิจัยเชนรายงานวิจัย)./สถานที่พิมพ:/
สํานักพิมพ.
ฉันทนา บรรณศิริ และโชติ หวันแกว. (2535). การศึกษาสถานภาพและนโยบายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
ผูดอยโอกาส: เด็กทํางาน (รายงานวิจัย). กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
2.8 การประชุมวิชาการ
ชื่อนามสกุลผูเขียนบทความ./(ป)./ชื่อบทความ./ใน/การประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง…/(หนา)./สถานที่
พิมพ:/สํานักพิมพ.
ประภาภัทร วรรณศรี. (2555). การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบศูนยการเรียน เรื่องการอานจับใจความสําคัญ……
. ในการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติเครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 (น. 573 - 581). อุตรดิตถ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ.
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2.9 การสัมภาษณ/E-mail
2.9.1 รูปแบบ
ผูใหสัมภาษณ./(ป,/วันที่/เดือน )./[สัมภาษณโดย]./สถานที่.
ตัวอยาง
สมพิศ สุขแสน. (2550, 1 ธันวาคม). [สัมภาษณโดย รัตนะ อินจอย]. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ.
Cartwright Jennifer. (2006, April 28). [interview with Pisit Chotsawad].
สุวิทย รุงวิจัย. (2551, 20 มิถุนายน). [จาก อีเมล E-mail: tayart@hotmail.com]
B.J. Kemp (2008, September 30). [from E-mail: tayart@hotmail.com]
2.10 ผลงานทางศิลปะ
กมล ทัศนาญชลี (จิตรกร). (1991). หนังใหญ อเมริกันอินเดียน 1991. [ภาพวาด]. การแสดงนิทรรศการ
ศิลปนแหงชาติ ครั้งที่ 37. สืบคนเมื่อ 3 พฤษภาคม 2549, จาก http://www.art-centre.su.ac.th/
2.11 การอางอิงของผูแตงคนเดียวกัน มากกวา 1 รายการ
ตัวอยาง
ยืน ภูวรวรรณ. (2532 ก). เทคนิคการใชงานฮารดดิสก. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
ยืน ภูวรวรรณ. (2532 ข). การสื่อสารขอมูลและไมโครคอมพิวเตอรเน็ตเวิรค. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น
Robinson, Danie N. (1976 a). An Intellectual History of Psychology. New York: Macmillan.
Robinson, Danie N. (1976 b). Psychology :Traditions and Perspective. New York: D.Van Nostrand.
หมายเหตุ: เครื่องหมาย / หมายถึงระยะการเวนวรรค
2.12 การอางอิง ชื่อเมืองที่มีชื่อเสียง ไมตองลงชื่อรัฐ
เชน London, Mosco, New York, Sydney
2.1.2 ผูจัดพิมพ
1. ไมตองระบุชื่อสํานักพิมพ กรณีโรงพิมพ ใหลงคําวาโรงพิมพ
สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช
ลงวา ไทยวัฒนาพานิช
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
ลงวา ซีเอ็ดยูเคชั่น
โรงพิมพ โอ.เอสพริ้นติ้ง เซ็นเตอร ลงวา โรงพิมพ โอ.เอสพริ้นติ้ง เซ็นเตอร
2. ถาเปนสํานักพิมพมหาวิทยาลัยใหลงคําวาสํานักพิมพ
McGraw-Hill Company
ลงวา McGraw-Hill
Brooks/Cole Publishing Company
ลงวา Brooks/Cole
Oxford University Press
ลงวา Oxford University Press
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3. ถาจัดพิมพโดยหนวยงานราชการ หรือเอกชน ใหลงชื่อหนวยงานนั้น
ภาควิชาประวัติศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ
ธนาคารแหงประเทศไทย
วิธีเรียงบรรณานุกรรม
ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ฤา ล ฦ ฦา ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
อะ อัว อัวะ อา อํา อี อึ อุ อู เอะ เอ เอาะ เอา เอิน เอีย เอียะ เอือ เอือะ แอ แอะ โอ โอะ ใอ ไอ
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วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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